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KRISLAI
Susitiksime! J
Laimėjimas tik laikinas 
Ir čia militarizmo aukos? 
Sveikas patarimas 
Kova už katalikų hierarchiją

A. BIMBA
Dar žodelis į šios apylinkės 

laisviečius. Visi nuoširdžiai 
esate kviečiami šį sekmadienį 
dalyvauti "Laisvės” vajaus 
atidaryme. Padarykime šį su
sitikimą sėkmingu visais po
žiūriais. Tegul jis būna skait
lingas dalyviais ir derlingas 
parama laikraščiui.

Iš daugelio metų patyrimo 
visi puikiai žinome, kaip 
svarbu iššauti kuo smarkiau
sią pirmąjį šūvį. Jo garsas 
nuskamba po visą šalį.

Galima tiktai karščiausiai 
pasveikinti pranešimą iš Ko
rėjos, kad tarp amerikiečių ir 
korėjiečių pasiektas susitari
mas išvengti demilitarizuoto
je Panmunjom zonoje pana
šių incidentų, koks įvyko 
prieš kelioliką dienų, kuria
me žuvo du Amerikos kariai. 
Susitarta zoną perskelti per 
pusę ir griežtai uždrausti 
kam nors koją įkelti į priešin
gą pusę.

Iki šiol, matyt, tokios sie
nos nebuvo.

Su tuo išvengta ginkluoto 
susikirtimo. Ir tuo džiaugiasi 
visi viso pasaulio geros valios 
žmones. Tačiau nė valandėlei 
nereikia įsivaizduoti, kad su 
šia sutartimi jau visiems lai
kams pašalinti ir visi nesusi
pratimai. Jie bus visiškai pa
šalinti tiktai tada, kada Ame
rikos ginkluotos jėgos bus iš 
Pietų Korėjos iškraustytos ir 
Korėja suvienyta.

Su ta “legionierių liga” mis
terijos nepasibaigia. Vėliau
sios užuominos pirštu rodo į 
militaristų “lošimą” su viso
kiais mirtinai pavojingais 
chemikalais, gaminant, o gal 
net ir praktikuojant, visokius 
biologinius karui pabūklus, 
įdomu, kad armijos vadovy
be tokios galimybės griežtai 
nepaneigia, tik sako, kad ji 
nieko apie tai nežinanti.

O gal ir nežino. Gal su 
nuodais “bežaidžiant”, jie pa
spruko iš kontrolės? Arba, 
kur garantija, kad koks nors 
pabaisa nesugalvojo nuodų 
efektyvumą išbandyti ant 
Philadelphijoje susirinkusių 
legionierių? Juk kaip nors ir 
kur nors tuos biologinius gin
klus reikia pirma išbandyti, 
negu kils karas ir bus nu
spręsta jų griebtis?

Suvienytas Vietnamas yra 
Ipadavęs prašymą Jungti
nėms Tautoms jį priimti į 
savo šeimą. Bet Jungtinės 
Valstijos gali jo aplikaciją 
vetuoti. Juk jos neseniai taip 
pasielgė su S. Vietnamo apli
kacija.

Jau nekalbant apie Ameri
kos pažangiųjų žmonių ir jų 
spaudos šiuo klausimu nusi
statymą, net toks komercinis 
&dlapis “The N. Y. Times” 
Smarkiai pataria Washingto- 
Nui nebesipriešinti. Dabar 
Aplikacijos vetavimas būtų 
Nepateisinamas jokiais sume
timais.

Republikonų kandidatas 
tžerald Fordas yra episkopa
is, o demokratų kandidatas 
Jimmy Carter — baptistas. 
Jų rinkiminių kampanijų 
Strategai, sakoma, suka gal-

“Viking 2” jau 
nusileidęs 

Marse
Pasadena, Cal. — Moksli

ninkai labai džiaugiasi, kad 
praeitos savaitės pabaigoje 
“Viking 2” planetoje Marse 
sėkmingai nusileido ir apie 
Marso paviršių Žemei teikia 
svarbias informacijas. Iš kar
to, aparatui nusileidus, su juo 
susiekimas buvo nutrūkęs, 
bet tuoj vėl prasidėjo veikti.

Iš Marso, kuris randasi už 
230,000,000 mylių tolyje nuo 
mūsų, signalui pasiekti Žemę 
ima 20 minučių.

Darbas sunkiausias, 
o pietums laikas 
trumpiausias

Chicago, Ill. — Plieno dar
bininkų unijos suvažiavime 
eiliniai delegatai skundėsi dėl 
darbo sąlygų. Pavyzdžiui, 
paaiškėjo, kad iš visų pramo
nės šakų plieno gamyboje 
darbininkams skiriama pie
tums trumpiausias laikas, bū
tent — tik 20 minučių. O 
darbuose, kurie visą dieną 
turi eiti be sustojimo, darbi
ninkas neturi jokios pertrau
kos — jis turi pietus pavalgy
ti pripuldamas, arba kai ma
šina sugenda ir darbas susto
ja.

Darbas sunkiausias, bet 
pietums laikas trumpiausias. 
Tokiomis sąlygomis plieno 
darbininkai turi pamato skųs
tis ir protestuoti prieš unijos 
lyderius, kurie nekovoja už 
geresnes sąlygas. Juk pie
tums petraukos laikas turėtų 
būti įrašytas į kontraktą.

Protesto 
demonstracija A

Zurich, Šveicarija. — Švei
carijos žmonėse giliausias pa
sipiktinimas Amerikos val
stybės sekretoriaus Henry 
Kissingerio susitikimu šiame 
mieste su fašistiniu rasistu 
Pietų Afrikos diktatoriumi 
John Vorsteriu. Tai parodė 
rugsėjo 4 d. įvykusi protesto 
prieš susitikimą demonstraci
ja, kurioje dalyvavo daugiau 
kaip 1,000.

Washingtonas. — Šį sa
vaitgalį sekretorius Kissin- 
geris išvyksta į Afriką pasita
rimams rasinių santykių rei
kalais. Jis sako, kad jo susiti
kimas su Pietų Afrikos prem
jeru Vorsteriu davė tokiems 
pasitarimams gerus pagrin
dus. t,

vas, kaip savo pusėn laimėti 
49 milijonų katalikų aukštąją 
hierarciją. Mr. Carteris jau 
turėjo susitikimą su katalikų 
vyskupais ir sudėjo jiems 
visokius pažadus. Dabar kas 
nors panašaus esą planuoja
ma ir republikonų kandidatui 
Mr. Fordui.

Abu kapitalistinių partijų 
kandidatai mano, kad kaip 
vyskupai katalikams įsakys 
balsuoti, taip jie ir balsuos. 
Betgi, kaip žinia, Italija paro
dė, kad šiais laikais taip jau 
nebėra. Toli gražu ne visi 
katalikai aklai klauso savo 
lyderių įsakymo. Ten pats 
popiežius baugino baisiomis 
pomirtinėms bausmėmis tuos 
katalikus, kurie balsuos už 
komunistus, bet milijonai jo 
nepakluso ir balsavo už ko
munistų kandidatus.

Vaizdas čia, pas mus, Jungtinėse Amerikos valstijose! Nedarbo lygis tebekyla ir
1 bedarbių skaičius tebeauga

b®

Mi

sustreikavo už algųMiesto mokyklų darbininkai-aptarnautojąiFlint, Mich.
pakėlimą ir geresnes darbo sąlygas. Policija puola pikieto liniją, o streikieriai ginasi.

Nauji provokaciniai žygiai prieš detentę 
tarptautiniuose santykiuose

Iš Japonijos sostinės Tokyo 
pranešta, kad Hakodate 
aerodrome pirmadienį, rug
sėjo 6 dieną, nusileido Tary
bų Sąjungos karo orlaivyno 
vėliausios gamybos viršgarsi
nio greitumo karinis lėktu- 
vas-kovotojas “MIG-25”. Ka
pitonas Viktor I. Belenko 
pareiškė, kad jis pabėgo iš 
Tarybų Sąjungos ir nori gauti 
prieglaudą Jungtinėse Ame
rikos Valstijose. Japonijoje 
nusileidęs, nes pritrukęs ga
zolino . . . Tuoj, žinoma, bu
vę susisiekta su Washingto- 
nu.

Tuo tarpu, lėktuvą nufoto
grafavus, pabėgėlis Belenko 
įsakęs lėktuvą uždengti. Na, 
ir Japonijos pareigūnai jo

Svarbus ir teisingas kandidatų politinis reikalavimas
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GUS HALL
Komunistų kandidatas 

į prezidentus

JARVIS TYNER 
Komunistų kandidatas 

ii viceprezidentus
Susitarta ir paskelbta, kad 

tarpe kapitalistinių partijų 
kandidatų Fordo ir Carterio 
bus suruošti treji vieši deba
tai per televiziją ir radiją. 
Juos ruošianti Moterų Bal
suotojų Lyga, nes televizijų 
ir radijo tinklai patys tokius 
politinius debatus legališkai 
ruošti negali. Federalinė Ko
munikacijos Komisija, kuriai 
patikėta tokius žygius užgirti 
ar atmesti, pasiskubino šiuos 
debatus užgirti.

Bet kaip su kitomis politi
nėmis partijoms ir jų kandi
datais? Kaip, pavyzdžiui, su 
Komunistų Partijos kandida-

komandos klausė ir lėktuvą 
apdengė marška. Bet japonai 
sako, kad nepaisant lėktuvo 
apdengimo. Japonijos ir 
Jungtinių Valstijų militari- 
niams ekspertams leidžiama 
lėktuvą iš vidaus ir iš oro 
studijuoti, kad surastų visas 
jo įrengimo “paslaptis”. . .

Pirmutiniuose pranešimuo
se nieko nesakoma apie kitus 
lėktuvo įgulos narius. Nejau
gi vienas kapitonas Belenko 
atvairavo į Japoniją tą milži
nišką karinį lėktuvą?

Aišku, kad Belenko yra 
parsidavęs imperialistams, 
kurie neslepia savo nusista
tymo prieš detentę, prieš 
gerėjimą santykių ypač tarp

tais, arba su nepriklausomu 
prezidentiniu kandidatu 
Eugene McCarthy?

Jie griežtai protestuoja. 
Jie reikalauja lygios progos 
su republikonų ir demokratų 
kandidatais naudotis televizi
ja ir radijum

McCarthy advokatai jau 
užvedė teisme bylą prieš Ko
munikacijos Komisiją. Lau
kiama nuosprendžio. Teismo 
sprendimas prieš komisijos 
patvarkymą teigiamai palies
tų visų mažųjų partijų kandi
datus. Arba kad visiškai to
kių debatų nebūtų, arba kad 
visi kandidatai gautų progą 

Tarybų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų. Jis jų įrankis sieki
mui jų tikslų.

Kuo šis visas haujas provo
kacinis incidentas pasibaigs, 
šiuos žodžius rašant dar 
neaišku. Tačiau vienas daly
kas aiškus: jis yra nemažas 
pasaulinės reakcijos laimėji
mas prieš taiką ir mažinimą 
tarptautinių santykių įtempi
mo.

Vėliausi pranešimai iš To
kyo kalba, kaip jau žvalgai ir 
militariniai specialistai iš ka
pitalistinių šalių atsiskubino 
“MIG-25” struktūrą studijuo
ti, ieškoti jame militarinių 
paslapčių. Japonijos valdžia 
turi jiems duris plačiai atida
rytas.

eugene McCarthy 
Nepriklausomas kandidatas 

i prezidentus
juose dalyvauti lygiomis tei
sėmis. Tai būtų teisinga ir 
demokratiška.

McCarthy jau laimėjo vietą 
ant baloto šešiolikoje valsti
jų. Taip pat ir komunistų 
kandidatai. Vėliausia valstija 
jiems tą teisę pripažinti yra 
Pennsylvania. Ten buvo už 
juos surinkta ir įteikta valsti
jos sekretoriui 35,000 piliečių 
parašų. Laukiama sprendimo 
ir iš Connecticut valstijos. 
Čia susirinkta ir įteikta 
23,000 parašų.

Tikimasi laimėjimo ant ba
loto vietos dar keliose kitose 
valstijose.

Washingtonas. — Sprogo 
prezidento Fordo pažadų 
burbulas, kad mūsų pramonė 
atkuntanti ir kad sunkiausi 
krizės laikai jau praėjo. Nuo 
pat metų pradžios jis ir jo 
ekonominiai patarėjai prisi
mygusiai tvirtino, kad nedar
bo lygis krinta žemyn ir kad 
bedarbių skaičius sistematiš- 
kai eina mažyn. Tik prieš 
kelias dienas ji pareiškė, kad 
jo pastangomis nedarbo lygis 
su pabaiga šių metų nukrisiąs 
žemiau 7 procentų visų darbo 
jėgų.

Bet štai su mumis Darbo 
Departamento pranešimas iš 
rusėjo 3 dienos. Jis susprog
dina vyriausybės gyrimosi 
burbulą. Jis parodo, kad per 
pastaruosius tris mėnesius 
nedarbas šalyje sistematiškai 
didėjo, ypač jis smarkiai pa
kilo per rugpiūČio mėnesį. 
Darbo Departamentas sako, 
kad šiandien nedarbo lygis 
jau pasiekė 7. 9 procento visų 
darbo jėgų. Ir nematyt jokių 
perspektyvų nedarbo lygiui 
sumažėti per ateinančius mė
nesius. Bent jau Darbo De
partamentas, kuris juk su 
savo pranešimais apie šalies 
ekonominę padėtį šiais prezi
dentiniais metais nori pakelti 
prezidento Fordo ir jo vado
vaujamos vyriausybės presti
žą, nepranašauja geresniu 
laikų.

Religiniai fanatikai 
darbuojasi

Scranton, Pa. — Rugsėjo 7 
dieną čia buvo surengtas de
mokratų kandidatui Carteriui 
rinkimis masinis susirinki
mas. Į jį, matyt, atėjo gerai 
organizuotų religinių fanati
ku grupė ir Carteriui pasiro
džius estradojoje, šaukė, 
staugė, triukšmavo.

Mat, Carteris, kaip žinia, 
nėra pasisakęs už religinių 
reak/ininkų Kongrese pa
teiktą konstitucijos pataisy
mą, kuriame būtų griežtai 
draudžiamos aborcijos. Susi
rinkime protestuotojai šau
kė: “Tiktai dievas teturi teisę 
žudyti žmones, o ne žmonės”. 
Jiems nutraukimas nėštumo 
lygus žudymui žmogaus. ’Ka
talikų bažnyčios dvasiškija 
labai priešinga aborcijoms.

New Delhi. — Indijos val
džia, vadovaujama Indira 
Gandhi, pasiūlė parlamentui 
priimti prie konstitucijos pa
taisymus arba papildymus, 
kurie žymiai praplėstų ir su
stiprintų valdžios autoritetą 
ir galią. Su dabartiniais kon
stituciniais apribojimais cen
trinė valdžia negalinti tinka
mai savo pareigų atlikti.

Laikraščio "Vilnies" skaitytojų dėmesiui
Gerbiami laikraščio “Vilnies” skaitytojai!
Mūsų spaustuvės linotipininkas ir vėl susirgo. Esame 

tikri, kad šią savaitę laikraštis neišeis, o gali būti taip, kad ir 
kitą savaitę. Todėl labai atsiprašome, nes sutrikimas 
nepriklauso nuo mūsų. Žmogus turėjo pasiduoti ligoninėn, o 
jo vieton kito kol kas ant greitųjų negalime rasti. Anglų 
kalbai linotipininkų yra daug, bet ne kalbiniams laikraš
čiams. Tačiau, nežiūrint visa to, bandysime šią sunkią 
problemą nugalėti.

Taipgi norime pranešti Chicagoje ir arčiau Chicagos 
gyvenantiems skaitytojams, kad “Vilnies” piknikas po stogu 
įvyks rugsėjo 12 d. Kviečiame visus atsilankyti.

Administratorė,
Mary č rage r

Darbo unijos kaltina Darbo 
Departamentą, kad jis tiks
liai, pataikaudamas vyriausy
bei, šalies ekonominę padėtį 
savo pranešimuose piešia 
daug šviesesnėmis spalvo
mis, negu ji iš tikrųjų yra. 
Departamentas, pav., sako, 
kad šiandien mes turime 
7,500,000 bedarbių, bet iš 
tikrųjų jų skaičius siekia 
10,000,000.

Pats prezidentas ir visa 
Republikonų partijos vado
vybė esą labai susirūpinę vė
liausiu Darbo Departamento 
pranešimu. Parodymas fak
tais, kad ekonominė padėtis 
šalyje nesitaiso, pakenks re
publikonų prezidentiniams 
kandidatams įtikinti pilie
čius, kad jie juos paliktų 
šalies vadais dar ketveriems 
metams. \

C '

Lietuvoje pradėta 
statyti nauja 
milžiniška elektrinė

Lietuvoje jau pradėta sta
tyti Mažeikių termofikacinė 
elektrinė. Ji bus viena mo
derniausių visoje Tarybų Są
jungoje. Jos pajėgumas — 
250 tūkstančių kilovatų elek
tros energijos.

Elektrinė sunaudos daug 
mazuto, agregatų šaldymui 
reikės daug vandens. Tačiau, 
kaip teigia kompleksą supro
jektavę specialistai, pavojaus 
užteršti oro baseiną ir aplin
kines upes nebus. Kenksmin
gi degimo produktai bus pa
šalinami 205 metrų aukščio 
kaminu, efektyvios priemo
nės numatytos vandeniui va
lyti.

Pustrečio šimto hektarų 
užimančioje elektrinės staty
bos aikštelėje — karštos die
nos. Tiesiamos požeminių ko
munikacijų linijos, kuriama 
jėgainės statybos bazė, ne
trukus bus pradėtas statyti 
jungtinis pagalbinių tarnybų 
kompleksas. Iš viso elektri- 4 
nės statytojams teks iškasti 
apie 250 tūkstančių kubinių 
metrų grunto, sukloti kelias
dešimt tūkstančių kubinių 
metrų betono ir gelžbetonio 
konstrukcijų.

Pirmieji Mažeikių termofi
kacinės elektrinės pajėgumai 
stos rikiuotėn 1978 metais.

ELTOS koresp.

Washingtonas. — Kongre
sas priėmė ir pasiuntė prezi
dentui pasirašyti bilių, kuria
me reikalaujama, kad visos 
valdiškos tarybos bei agentū
ros savo susirinkimus vestu 
viešai, laikytų atdarus. Tas 
paliečia apie 50 visokių agen
tūrų. Dabar jų susirinkimai 
publikai uždaryti.
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Naujas pavojus pasaulinei taikai
Jungtinių Tautų sekretorius Kurt Waldheim sako: “Pieti

nės Afrikos problemos sudaro labai rimtą potencialų pavojų 
tarptautinei taikai ir saugumui”.

Tai, kas šiandien vyksta Pietų Afrikoje ir Indonezijoje, 
negali ilgai pasilikti tiktai Afrikos reikalu. Tų šalių milijonų 
juodųjų žmonių sukilimas prieš saujelės baltųjų kolonistų 
viešpatavimą ir jo sutriuškinimui baltųjų režimų' vartojimas 
fašistinio teroro veda į užliepsnojimą karo, į kurį būtų 
įveltas visas Afrikos kontinentas, visos jos tautos ir 
valstybės. Būtų didžiausia klaida įsivaizduoti, kad į tokį 
karą bešališkai žiūrėtų kitų kontinentų šalys. Pietų Afrikos 
ir Rodezijos respublikose įtempti rasiniai santykiai jau 
dabar yra viso pasaulio dėmesio centre. Jungtinės Valstijos 
jau dabar įsivėlusios į šią rasinę krizęAjeigu nebūtų 
įsivėlusios, tai ir mūsų valstybės sekretorius Henry 
Kissinger nebūtų nutraukęs į Šveicariją tartis su Pietų 
Afrikos Vorsteriu ir Rodezijos Smithu.

Ką šiuo skubiu reikalu veikia pasaulinė organizacija? Ar 
užtenka jos sekretoriaus Waldheimo pripažinimo, kad 
Afrikos padėtis sudaro pasaulinei taikai rimtą pavojų? 
Neužtenka! Jungtinės Tautos tuojau turėtų imtis sankcijų 
prieš Pietų Afrikos ir Rodezijos fašistinius režimus. To jau 
tūlas laikas reikalauja Afrikos žmonės. Rytoj jau gali būti 
per vėlu.

Labai sunki kova už vietą balote
Kapitalistinės partijos nominavo savo kandidatus, ir jie 

automatiškai visose valstijose ant baloto. Jokie valstijų 
sekretoriai, jokios valstijų rinkiminės tarybos neturi teisės 
jų atmesti, arba atsisakyti įtraukti į kandidatų sąrašą.

Bet visiškai kita istorija su Komunistų Partijos ir kitų 
mažųjų partijų kandidatais. Kiekviena valstija turi savo 
taisykles. Joms neužtenka tik savo suvažiavimuose juos 
nominuoti. Už juos turi būti surinkta po tam tikrą skaičių 
piliečių parašų ant peticijos. Kai kuriose valstijose tas 
skaičius labai didėlis — siekia net desėtkus tūkstančių.

Ir su tuo bėdos dar nepasibaigia. Tie parašai turi pereiti 
per valstijų sekretorių bei rinkiminių tarybų šerengą. 
Šiandieh tie sekretoriąi yra kapitalistinių partijų agentai. 
Tarybose nerasi nė vieno komunisto. Tokiose sąlygose prie 
įteiktų parašų nesunku prisikabinti ir jud^ atmesti.

Taip dažnai ir padaroma. Antai, šiomis dienomis gauti 
net ią dviejų valstijų — Maine ir Indiana — sekretorių 
pranešimai, kad komunistų įteikti piliečių parašai atmetami, 
ir jose Komunistų Partijos kandidatai Gus Hali ir Jarvis 
Tyner nebus ant baloto, tai yra nebus įtraukti į prezidenti
nių kandidatų sąrašą. Tose valstijose piliečiai neturės 
progos balsuoti už darbo žmonių partijos kandidatus. Jie 
teturės progą pasirinkti tarpe kapitalistinių partijų kandi
datų.

Kur tų valstijų piliečių demokratinės teisės? Jos jiems 
atimtos! Su jomis tų valstijų viešpačiai nesiskaito . . .

Jų gyvenimas visaip trumpinamas
Paimkime turtingų tėvų sūnų ir dukrą. Jie viskuo 

pilniausiai aprūpinti. Jiems augti sąlygos kuo puikiausios. 
Jie nežino, kas yra alkis. Jie turi visas galimybes išaugti 
tvirtais ir sveikais žmonėmis.

Bet pažiūrėkime į skurdžių tėvų vaikus. Jie neturi net tos 
būtiniausios sveikiems augti sąlygos, būtent tinkamo, gerai 
sveikatai ypač vaikystėje, būtinai reikalingo maisto..

O kaip su jų priežiūra? Kaip su jų sveikatos apsaugos 
reikalais? Gal bent šiuo atžvilgiu pas mus Amerikoje 
viešpatauja absoliutiška lygybė?

Kvaila ir klausti. Tokių stebuklų nėra, ir dabartinėje 
santvarkoje jų negali būti!

Štai pavyzdys. Šiomis dienomis skaitome džiugią žinią, 
kad mes jau turime pakankamai gydytojų. Iki šiol jų buvo 
didelė stoka.

Vadinasi, pagaliau išsprendėme labai svarbų sveikatos 
apsaugos klausimą. Pagaliau susirgus nebereikės baimintis, 
kad negalėsi prisišaukti gydytojo pagalbos.

Bet taip manydami smarkiai apsigaudinėjame. Ta lygybe 
ir laime nesidalija visi amerikiečiai. Ir tai sužinome iš to 
paties pranešimo. Jame gan storai taipgi pabrėžiama, kad 
mes turime bėdos su tų gydytojų paskaidymu. Jie susispietę 
į tuos šalies rajonus, kuriuose gyvena pasiturinčiosios 
klasės. Skurdžių apgyventuose rajonuose padėtis nepasikei
tė. Juose tebėra didelė gydytojų ir kitų sveikatos aptarnau
tojų stoka.

Katalikų vyskupai, aborcijos ir rinkimai
Katalikų bažnyčios dvasininkai (kunigai), kaip žinoma, 

nesituokia, neturi žmonų, nepripažįsta šeimų ir šeimyniško 
gyvenimo sau, bet jie paprastus katalikus verčia apsikrauti 
didžiausiomis šeimomis, nors tai reikštų jiems didžiausią 
skurdą. Šiandien jie visomis keturiomis kovoja prieš 
suteikimą moterims teisės nutraukti nėštumą, jeigu jos 
nenori savo šeimas didinti arba iš viso jų turėti. v

Ir kaip tiktai šiuo klausimu demokratų kandidatas Jimmy 
Carter, matyt, yra atsidūręs didelėje bėdoje. Mat, aną 
dieną jis prasitarė, kad jis priešingas pasiūlymui taip 
“pataisyti” šalies konstituciją, kad joje būtų griežtai 
draudžiamos aborcijos. Katalikų bažnyčios aukštoji dvasi
ninkija dabar šį jo “išsišokimą” prieš jį vartoja. Arba jis 
savo nusistatymą pakeis, arba jie nerems jo kandidatūros!

JAU PUOLA “VADUOTI” 
IR BAŽNYČIAS

Chicagos menševikų laik
raščio nelaimingas redakto
rius muša trivogą ir šaukia 
bažnyčias, kunigus ir tikin
čiuosius gelbėtis nuo komu
nistų įtakos. Ir jiems pavojus 
esąs ne tik Tarybų Sąjungoje 
bei kituose socialistiniuose 
kraštuose, ale tiesiog visame 
pasaulyje.

Savo “N.” (rugp. 25 d.) 
vedamajam Martynas Gude
lis su didele baime ir dar 
didesniu pasibaisėjimu rašo:

“Bažnyčios galvos ir aukšti 
Vatikano pareigūnai kartas 
nuo karto verčiami susitikti 
su Tarybų Sąjungos valdžios 
atstovais, užsienio ministe- 
riais ir kitais aukštais parei
gūnais . . .

Blogiausia, kad tuos retus 
susitikimus su sovietų val
džios atstovais kai kurie ti
kintieji paskaitė Bažnyčios ir 
komunistinės sistemos bend
radarbiavimu. Atsirado ti
kinčiųjų tarpe ir tokių, kurie 
pradėjo ieškoti bendro darbo 
su komunistais. Skystesnieji 
ir lėkštesnieji dvasiškiai nuė
jo tiek toli, kad pradėjo ieš
koti sintezės tarp katalikybės 
ir leninizmo. Atsiranda gud
ragalvių, pradėjusių net filo
sofinius traktatus rašyti apie 
katalikybės ir komunizmo 
santykius. Vieni šaukia susi
rinkimus ir viešai sprendžia 
įvairius skiriančius klausi
mus, kiti bando savo mintis 
pareikšti žurnaluose arba 
klausimą svarsto debatuose.

Kai kurie Pietų Amerikos 
dvasiškiai tiek šiame klausi
me susipynė, kad imasi nepa
prastai kvailų žingsnių. Vie
tomis Argentinoje, Čilėje, 
Brazilijoje ir kitur dvasiškiai 
dirba kartu su komunistais. 
Vietomis tas bendras darbas 
tiek toli nuėjo, kad komunis
tų priešai leidžia kulkas į 
komunistus ir kartu su jais 
bendradarbiaujančius dvasiš
kius. Čilėje dvasiškiai padėjo 
maištaujantiems darbinin
kams įsigyti ginklus, o prieš 
porą savaičių Argentinoje 
įvyko susišaudymas, kurių 
metu gyvybės neteko net 
trys dvasiškiai, atvažiavę iš 
Europos, kad padėtų raudo
niesiems kovoti.

Italijoje reikalai buvo blo
gesni. Visa eilė katalikų pra
dėjo bendradarbiauti su ko
munistais. Su jais dirbo ne 
tik paprasti tikintieji, bet pas 
komunistus persimetę net 
keli dvasiškiai”.

Matote, kokia “nelaimė”. 
Tik tuo Gudelis negali atsi
džiaugti, kad “Iš Vatikano 
ateinančios žinios sako, kad 
ne tik popiežius, bet ir aukš
toji bažnytinė valdyba, pa
mačiusi, kad jau nueita per 
toli, nutarė nustatyti ribas ir 
užimti žymiai griežtesnę lini
ją šiuo klausimu . . .”

Belieka pridėti: Šlovė Povi
lui VI, kad jis pagaliau susi
prato ir nutarė gelbėtis. Jei
gu ne ta žinia iš Vatikano, 
“N.” redaktorius gal būtų iš 
baimes net ir iš proto išsi
kraustęs.
KLERIKALAI NEGALI 
ATSILIKTI

Bet, žinoma, būtų nedova
notina klaida nors valandėlei 
visą garbę už pamatymą to 
“mirtino pavojaus” bažny
čioms ir kunigams bei po
pams ir rabinams atiduoti 
“N”’ redaktoriui. Juk Chica-

goje gyvena jo bendražygis 
“Draugo” redaktorius ponas 
Kviklys su ne kiek nekvailes- 
ne galva. Tiesa, visomis dvie- 
mis dienomis vėliau, bet ir jo 
laikraštyje šaukiama apie 
Maskvos pastangas bažny
čias laimėti savo įtakon.

Pavyzdžiui: “Grupė lietu
vių, beatostogaudami ir be
keliaudami po Kanadą, pri
puolamai pateko į rusų sta
čiatikių bažnyčią. Čia jie dva
sininko buvo priimti, kaip 
sakoma, išskėstomis ranko
mis. Dovanų jie gavo kelis 
numerius( Maskvoje leidžia
mo anglų kalba žurnalo “The 
Journal of the Moscow Pat
riarchal”. Kokiems tikslams 
Maskvoje leidžiami žurnalai 
tarnauja, nereikia aiškinti. Ir 
šiuose numeriuose šviesiomis 
spalvomis piešiama, kaip gra
žiai veikia tikintieji stačiati
kiai Lietuvoje. Š. m. Nr. 2 
deda pranešimą apie jų Vil
niaus vyskupiją, pažymint, 
kaip jie čia “gyvena ir mel
džiasi drauge su vakarų 
krikščionimis — katalikais”.

Žurnalo 1976 m. nr. 3 deda 
net per devynis puslapius 
straipsnį, papuoštą penkio
mis nuotraukomis, apie sta
čiatikių Apreiškimo katedrą 
Kaune, minint jos 40 m. 
sukaktį”.

Arba, antai, “Pasaulio Baž
nyčių Sąjunga — World 
Council of Churches — išrin
ko savo vadovybėn Maskvos 
kontroliuojamą asmenį”.

Dar blogiau, World Council 
of Churches neseniai paskyrė 
560,000 dolerių paramos va
dinamiems išlaisvinimo sąjū
džiams, jų tarpe gauna pašal
pą ir Porto Rico “išlaisvinimo 
sąjūdis”, kuris laisvų balsavi
mų metu nesurinko nė vieno 
procento Porto Rico gyvento
jų balsų.

Tuos- daugiau kaip pusę 
milijono dolerių World Coun
cil of Churches turėjo geriau 
paskirti religinei veiklai, reli
ginei spaudai, labdarai, o ne 
sukilėlių ir maištininkų šelpi
mui, tokių, kur visokiais bū
dais reiškiasi Maskvos inspi
ratoriai”.

Gudelis mato “Maskvos pa
vojų” tik popiežiui ir katalikų 
bažnyčiai, o Kviklys, kaip 
matome, aprauda likimą ir 
protestantiškų bažnyčių, ku
rios sudaro World Council of 
Churches.
MENO KLESTĖJIMAS 
TARYBŲ LIETUVOJE

Iš Vilniaus “Eltos” praneši
me (rugp. 27 d.) sakoma:

“Verdžio operos “Traviata” 
spektakliu naująjį sezoną 
šiandien pradėjo Akademinis 
operos ir baleto teatras.

Naujasis sezonas žada būti 
turiningas ir įdomus. Rugsė
jo pabaigoje teatras pakvies 
muzikos mylėtojus į Dž. Ruči
nio operos “Madam Bater- 
flay” premjerą. Šį veikalą 
stato Lietuvos TSR nusipel
niusi meno veikėja V. Mikš
taitė. Teatro vyriausiasis ba
letmeisteris E. Bukaitis ruo
šia naują J. Štrauso baleto 
“Žydrasis Dunojus” pastaty
mą, TSRS Didžiojo teatro 
vyriausiasis režisierius, Ta
rybų Sąjungos liaudies artis
tas, profesorius B. Pokrovs
kis imasi statyti Dž. Pučinio 
operą “Toska”. Ruošti S. 
Prokofjevo baleto “Romeo ir 
Džiuljevo baleto “Romeo ir 
Džiuljeta” pastatymo pa
kviestas Permės operos ir

Kitais žodžiais, jie nori aborcijų klausimą padaryti svarbiau
siu šių prezidentinių rinkimų klausimu.

Prieš kelias dienas Nacionalinė Katalikų Vyskupų Konfe
rencija pasikvietė išsigandusį ir susirūpinusį Carterį ir 
pareikalavo griežtai pasisakyti prieš aborcijas. Diskusijos 
buvusios labai įtemptos. Bet pasitarimo rezultatai viešai 
neskelbiami. Spaudoje tiek tik sakoma, kad “vargšas” 
Carteris negalįs ignoruoti 49 milijonų Amerikos katalikų. 
Duodama suprasti, kad,vyskupai kalba už visus katalikus. 
Nepaklus! jų, neteksi milijonų balsuotojų , . .

Šis katalikų vyskupų vėlimas aborcijų į prezidentinius 
rinkimus neturi pateisinimo. Jis klaidingas ir smerktinas.

baleto teatro vyriausiasis ba
letmeisteris N. Bojarčikovas.

Vilniečiai turės progos su
sitikti su žinomais broliškų 
respublikų ir užsienio šalių 
solistais. Čia gastroliuos 
TSRS Didžiojo ir Leningrado 
S. Kirovo, Estijos, Latvijos, 
Bulgarijos, Čekoslovakijos, 
Lenkijos, Jugoslavijos, Itali
jos, Jungtinių Amerikos Val
stijų artistai.”
TIK, IMTI Į RANKAS 
IR SKAITYTI

Jau turime Lietuvių Lite
ratūros Draugijos leidžiamo 
žurnalo “Šviesa” 3-čią šių 
metų numerį. Už dienos kitos 
jį gaus visi LLD nariai.

Ir šiame numeryje randa
me apsčiai gražaus ir naudin
go pasiskaitymo. Jau nekal
bant apie visos eilės poetų 
puikių kūrinių, kuriuos užtin
kame šiame numeryje, skai
tytojų dėmesį kreipiame į 
straipsnius:

V. Bovino — “Žinojimas 
prieš tikėjimą”; Vinco Lau
raičio — “Vasaros vidurnak
čio dainos”; Broniaus Jauniš- 
kio — “Pasakos suaugu
siems”; A. Gučiūniečio — 
“Bruožą apie Lietuvos garsų
jį turistinį Birštoną”; A. 
Liepsnonio — “Nauji faktai 
apie romanistą”; Prof. V. 
Petraičio — “Lietuviškojo 
kaimo daraktoriai”; Adolfo 
Sprindžio — “Povilo Višins
kio pamokos ir patarimai pra
dedantiems rašyti”; Valerijos 
Vilnonytės — “Įdomus ir 
svarbus leidinys apie Kons
tantiną Sirvydą”; Gyd. G. 
Sargautienės — “Pražilimas 
ir kaip su juo kovoti”; A. 
Petrausko — “Poetą Antaną 
Jonyną palydėjus”, ir gyd. 
Česlovo Grizicko — “Jaunuo
lių meilė —- jų akyse”.

Viršelį puošia dailininkės 
Albinos Mokūnaitės piešinys 
“Motina”.

Sis numeris atspausdintas 
ant nepaprastai .gero popie
riaus ir jo spauda be priekaiš
tų.
KOVOJA SU NEPAISYMU 
IR APSILEIDIMU

Dienraštyje “Tiesoje” 
(rugp. 25 d.) skaitome apie 
Lietuvos TSR Liaudies Kont
rolės Komiteto susirūpinimą 
kolūkiuose ir tarybiniuose 
ūkiuose per aukštu gyvulių 
kritimu. Pav., kai kuriose 
Anykščių ir Kėdainių rajonų 
gyvulių fermose “per šešis 
šių metų mėnesius krito 13- 
28 procentai paršelių ir nuo 6 
iki 18 procentų veršelių”.

Komiteto inspektorius R. 
Savickas sako: “Išanalizavus 
kritimo priežastis, nustatyta,^ 
kad svarbiausioji — ne už
krečiamos, bet daugiausia 
virškinamojo trakto ir kvėpa
vimo organų ligos. Jas suke
lia blogos kokybės pašaras, 
drėgmė tvartuose, nešva
ra . . .”

Be to, surasta, kad: “Eilėje 
ūkių dėl nepilnaverčio parša
vedžių šėrimo dalis paršelių 
buvo neišsivystę, mažo svo
rio ir atjunkyti vidutiniškai 
svėrė tik 12-16 kilogramų, 
kai tuo tarpu tų pačių rajonų 
pirmaujančiuose ūkiuose at
junkomi paršeliai svėrė 20 ir 
daugiau kilogramų”.

Todėl:
“Lietuvos TSR Liaudies 

kontrolės komitetas, ap
svarstęs patikrinimo rezulta
tus, nurodė Anykščių ir Kė
dainių rajonų vykdomųjų ko
mitetų, žemės ūkio valdybų 
vadovams, kad jie nepakan
kamai rūpinosi gyvulių pro
duktyvumo didėjimu. Parei
kalauta nurodytus trūkumus 
pašalinti, sustiprinti ūkių va
dovų ir specialistų asmeninę 
atsakomybę už tai, kad viso
se gyvulininkystės fermose 
būtų sudarytos optimalios są
lygos sveikam prieaugliui 
išauginti, prodūktyviems gy
vuliams išsaugoti.

Rajonų liaudies kontrolės 
komitetai įpareigoti sustip
rinti gyvulininkystės produk
tų gamybos ir gyvulių išsau
gojimo kontrolę.”

PENKTADIENIS, RUGSĖJO [SEPTEMBER] 10,1976

Panevėžys. Naujasis viešbutis prie centrinės miesto aikš
tės. A. Brazaičio nuotr.

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

PRAEITIES VAIDUOKLIAI 
IŠLENDA IŠ URVŲ

Hamburge įvyko vadina
masis “Europos nacionalinių 
jėgų kongresas”. Jo šeiminin
kai Vakarų Vokietijos na
cistai iš nacionaldemokratų 
partijos — pakvietė į šią 
raganų puotą daugiau kaip 
1800 “svočių” — neofašistų iš 
kai kurių Vakarų Europos 
valstybių. Už tvirtų policijos 
kordonų, kurie saugoja juos 
nuo daugelio tūkstančių 
Hamburgo antifašistų rūsty
bės ir pasipiktinimo, nepri
baigti hitlerininkai ir naujai 
iškepti nacistai suruošė tikrą 
antikomunistinę ir antitary
binę orgiją.

Neofašistai iš \akarų 
Europos šalių suvažiavo į 
Hamburgą ne atsitiktinai. Jie 
vėl nori iškilti į paviršių su 
antikomunizmo banga, kuri 
pastaruoju metu užliejo kai 
kurias Vakarų Europos šalis, 
jų tarpe Vakarų Vokietiją. 
Šių šalių reakcingi imperialis
tiniai sluoksniai, kuriems ne
patinka įtempimo mažinimas, 
skirtingos visuomeninės 
santvarkos valstybių taikaus 
sambūvio principo įtvirtini
mas, mėgina panaudoti neo
fašistų ir revanšistų organi
zacijas savo tikslais.

Ar ne todėl, kaip pripažino 
pats VFR vidaus reikalų mi
nistras, Vakarų Vokietijoje 
praėjusiais metais buvo 148 
neonacistų organizącijos (24 
procentais daugiau, negu 
1974 metais), o “nacionaliz
mas dar niekada Vakarų Vo-

Iš laiškų
Gerb. Laisvės Administracija 

Kiekvieną kartą gavę 
“Laisvę”, atrandam, kad laik
raštis yra vienas iš geriausių 
šių laikų darbininkų klasės, 
žinių meno ir kultūros—sim
bolis “Laisvė” yra viena, tik 
išimtinai viena, Amerikos lie
tuvių istorijoje, kuri yra dau
giausia įnešusi į darbininko- 
imigranto gyvenimą ir jo šei
mą, daug patarimų, daug 
apšvietos, ir yra padavusi 
tvirtą ginklą, kovai už geres
nį vargdienio rytojų.

Mes norime, kad ir Lietu
voje mūsų artimieji, kurie 
yra pasirinkę socializmo ke
lią, skaitytų “Laisvę”, ir jie 
ten suprastų, kad ir šioje 
šalyje atvykęs lietuvis, budė
jo, ir kovojo už žmogaus 
teisės. “Laisvė” jam papasa
kos.

Čia įdedu $12 M. O. vie
niems metams. Prašau siun
tinėti “Laisvę” 20 metų jau
nuoliui, mano sesers sūnui.

Linkim Jums, — brangiau
sio turto — sveikatos. —

M. Doveikienė 
Hamilton, Ont.

kietijoje nebuvo taip atvirai 
liaupsinamas kalbose, brošiū
rose ir vykstant įvairioms 
akcijoms, kaip tai vyksta da
bar”.

Kai 1968 metais viena lei
dykla išleido knygą intriguo
jančiu pavadinimu “Adolfas 
Hitleris. Kodėl pralaimėjau 
karą. Memuarai iš ano pasau
lio”/tai atrodė tik kaip pre
tenzija į pigią sensaciją. Pa
reiškimuose, kuriuos auto
rius priskyrė “fiureriui”, bu
bo brukama mintis, jog pa
grindinė klaida antrajame pa
sauliniame kare buvusi ta, 
kad visos Vakarų šalys nesu
darė sąjungos prieš Tarybų 
Sąjungą. •

Dabar, praėjus keleriams 
metams, Vakaruose jau sun
ku ką nors nustebinti tokia 
“sensacija”. Vakarų Europos 
ir JAV knygų rinkos verste 
užverstos menkaverte litera
tūra “trečiojo reicho” ir praė
jusio karo istorijos temomis. 
Vokietijos Federatyvinėje 
respublikoje pradėta kalbėti 
apie “Hitlerio bangą” ir “hit- 
leriadą”. Daugybėje knygų ir 
brošiūrų “buvo atleistos” 
nuodėmės nacistiniam “rei
chui”, Hitleriui ir jo klikai. 
Televizijos programose buvo 
iliustruojamos ištraukos iš 
Hitlerio knygos “Mein 
Kampf”. Špringerio laikraš'- 
čiai spausdino plačias recen
zijas apie tokio pobūdžio kny
gas ir televizijos laidas. Vo
kietijos Federatyvinėje res
publikoje dideliais tiražais 
buvo išleisti karinių nusikal
tėlių fon Širacho ir Špėjerio, 
kurie atliko 20 metų kalėjimo 
bausmę pagal Niurnbergo 
tribunolo nuosprendį, me
muarai. Leidykla “Deš” da
bar paruošė spaudai Geringo 
biografiją.

Nostalgija, “trečiojo rei
cho” laikų ilgesys Vokietijos 
Federatyvinėje respublikoje 
ir kitose Vakarų šalyse kilo, 
žinoma, ne atsitiktinai. Mė
gindamos sužlugdyti įtempi
mo mažinimo procesą, su
trukdyti skirtingų socialinių 
sistemų valstybių bendradar
biavimą ir savitarpio suprati
mą, tarptautinės reakcijos jė
gos nori remtis praeities pa
tyrimu, rasti jame “naujų” 
argumentų “griežtam” kursui 
Tarybų Sąjungos ir kitų so
cialistinių šalių atžvilgiu.

Tačiau reakcijos apskaičia
vimai turi esminį defektą. Ji 
neatsižvelgia į tuos didžiulius 
pasikeitimus, kurie mūsų pla
netoje įvyko taikos ir pažan
gos jėgų naudai. Pasaulis 
šiandien nebe toks, koks jis 
buvo ketvirtajame mūsų am
žiaus dešimtmetyje, ir istori
jos rato pasukti atgal neįima- 
noma. V. Pilkauskas

PENKTADIENIS,

Palanga. Naujic

KRISLAI “LAIS

I. Inte

Palangoje, Lieti 
tojų sąjungos viloj 
poilsiaujančius jžyi 
poetą Antaną Mišk 
na. Šio poeto žo 
laukiamas Amerik 
ir “Laisvės“ skait 
paprašėme atsakyl 
kitą, klausimą apii 
išeiviją ir kūrybą.

— Jūs dažną vai 
kote Baltijos paj 
įspūdžiai ir minty 
langą ir jos šiandie

Atsakymas: Pal. 
torija, Palanga — 
šiandien Palanga - 
nuostabaus grož 
kampelis, išpuošei 
čių “brolių žemaitė 
mis. J Palangą v as 
sta dešimtys tūkst 
nių, bet visiems pt 
tos — gražus, 
didelis parkas, sa 
nas, bene gražiau 
poje baltų smilčių 
kopos. Čia sutik 
kone iš visos Liej 
visos Sąjungos. Ta 
geri dabartiniai š< 
Palanga — nuolat į 
kurortas! Čia dar 
vieni gydosi, kiti 
kaitinasi saulėje, 
dar kiti linksmina 
muzikos ir dainų, 
kartą Palangoje 
stengiasi ir vėl at v

— Jums nuo sei 
tuvio išeivio gyve 
ryba, likimas. K 
galvojate ir kaip 
spindi Jūsų poezija

Atsakymas: Lid 
vių likimai mane 
dino. Aš čia turiu J 
senuosius išeiviu s J 
žmones. Džiaugd: 
jie susiburia bend 
veikti, iškovoti, ir 
kai jie tirpsta 
išsimėtę po plačiąj

Senųjų išeivių J 
kalai nuo ankstyvi 
tės man buvo žind 
kų. Kadai seniai, 
leiviu būdamas, 
Čiams kaimynams 
nėms skaitydavau 
vau laiškus. Skaid 
kėjau išspausdinti 
laiškų daineles — 
vos bernužėlis grcJ 
siu, Amerikos gyl 
siems apsakysiu".

IŠ mano gimtų 
nemaža buvo išvyll 
kių buvo, šiek tiek 
nusių ir j vargą! 
sveikatos nustoju 
mas buvo ir klasikil 
tų, kurie ketino g! 
von, bet negalėjo! 
šių, kai marios ui 
pėsčias pareisiu, 
liui, oi daugeliui, 
me, marios neužšJ 
dėl ko kito, ir m| 
poezijoj išeivystėd 
yra vietos paliesti 
mažai paliečiau, J 
reikėjo. 1

— Lietuvos spa! 
tanioj u metu pas i
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Palanga. Naujieji “Gintaro” poilsio namų korpusai. A. Palionio nuotr.

KRISLAI “LAISVEI” IŠ PALANGOS

» I. Interviu su A. Miškiniu
A. AUKŠTAITIS

Palangoje, Lietuvos rašy
tojų sąjungos viloje, radome 
poilsiaujančius įžymų lietuvių 
poetą Antaną Miškinį su žmo
na. Šio poeto žodis visada 
laukiamas Amerikos lietuvių 
ir “Laisvės” skaitytojų. Tat 
paprašėme atsakyti jį į vieną 
kitą klausimą apie Palangą, 
išeiviją ir kūrybą.

— Jūs dažną vasarą aplan
kote Baltijos pajūrį. Kokie 
įspūdžiai ir mintys apie Pa
langą ir jos šiandieną?

Atsakymas: Palanga — is
torija, Palanga — legenda. Ir 
šiandien Palanga — gintaras, 
nuostabaus grožio gamtos 
kampelis, išpuoselėtas darbš
čių "brolių žemaitėlių” ranko
mis. Į Palangą vasarą suplūs- 
sta dešimtys tūkstančių žmo
nių, bet visiems pakanka vie
tos — gražus, tvarkingas 
didelis parkas, sausas pušy
nas, bene gražiausias Euro
poje baltų smilčių pliažas ir 
kopos. Čia sutiksi žmonių 
kone iš visos Lietuvos ir iš 
visos Sąjungos. Tai reiškia — 
geri dabartiniai šeimininkai. 
Palanga — nuolat gražėjantis 
kurortas! Čia darbo žmonės 
vieni gydosi, kiti poilsiauja, 
kaitinasi saulėje, maudosi, 
dar kiti linksminasi, klausos 
muzikos ir dainų. Kas bent 
kartą Palangoje pabuvojo, 
stengiasi ir vėl atvykti.

— Jums nuo seno rūpi lie
tuvio išeivio gyvenimas, kū
ryba, likimas. Ką apie tai 
galvojate ir kaip šitai atsi
spindi Jūsų poezijoje?

Atsakymas: Lietuvių išei
vių likimai mane visada jau
dino. Aš čia turiu galvoj ypač 
senuosius išeivius, paprastus 
žmones. Džiaugdavausi, kai 
jie susiburia bendrai ką nu
veikti, iškovoti, ir liūsdavau, 
kai jie tirpsta ir nyksta, 
išsimėtę po plačiąją Ameriką.

Senųjų išeivių gyvieji rei
kalai nuo ankstyvos jaunys
tės man buvo žinomi iš laiš
kų. Kadai seniai, dar moks
leiviu būdamas, mažaraš
čiams kaimynams bei gimi
nėms skaitydavau ir rašyda
vau laiškus. Skaičiau ir mo
kėjau išspausdintas ant jų 
laiškų daineles — “Aš Lietu
vos bernužėlis gromatą rašy
siu, Amerikos gyvenimą vi
siems apsakysiu”. . .

Iš mano gimtų apylinkių 
nemaža buvo išvykusių. Viso
kių buvo, šiek tiek prasigyve
nusių ir į vargą pratusių, 
sveikatos nustojusių. Žino
mas buvo ir klasikinis posakis 
tų, kurie ketino grįžti Lietu
von, bet negalėjo — Sugrį
šiu, kai marios užšals, tada 
pėsčias pareisiu. Jų dauge
liui, oi daugeliui, kaip žino
me, marios neužšalo ... Ne 
dėl ko kito, ir mano paties 
poezijoj išeivystęs 1 lusimui 
yra vietos paliesti. Gal per 
mažai paliečiau, gal plačiau 
reikėjo.

— Lietuvos spaudoje pas
taruoju metu pasirodė Jūsų 

atsiminimų, o taip pat ištrau
kų iš naujosios prozos kny
gos. Tradicinis, bet visuomet 
įdomus skaitytojams klausi
mas: ką dabar rašote?

Atsakymas: Per netrumpą 
savo gyvenimą, kad ir nesku
bėdamas, prirašiau visų pir
ma poezijos, publicistikos li
teratūros ir kultūros klausi
mais ir atsiminimų apie sutik
tus mano gyvenimo kely žino
mus žmones — Vaižgantą, 
Vienuolį, Binkį, Cvirką, Til
vytį ir visą eilę kitų. Dabar 
esu leidyklai įteikęs pasakoji
mų knygą apie senąjį kaimą, 
kurio jau; nebėra. Knygos 
veikėjas — siuvėjas, batsiū- 
vis, skerdžius, dainininkas, 
kalvis, ūkininkas ir t. t. Apie 
žinomus žmones daug kas 
parašo, bet kas gi parašys — 
pagalvojau — apie papras
tus, nežinomus, kurie savo 
metu, saVo aplinkoje visi bu
vo įdomios asmenybės.

2. Pradėta nuo Naglio , . .
Pakely į Naglio kalno pusę, 

visai netoliese jo, dažnas su
stoja prie medžio statinio, 
kuriame įbrėžta: “Čia, 1926 
m. Marijonui Daujotui vado
vaujant, pradėtas pamario ko 
pų apželdinimas”. Taigi, 
prieš 50 metų, nuo Naglio 
kalno apylinkės prasidėjo Pa- 
langos-Šventosios pajūrio 
smėlynu apželdinimas.

Kiek kruopštaus, kantraus 
didelio žmonių darbo įdėta, 
kad nuostabios Baltijos kopos 
nebūtų išpustytos vėjų, kad 
smėlynuose įleistų šaknis me
dis, žolė ir gėlė, kad jie 
džiugintų žmogaus akį ir šir
dį, puoštų jo poilsį. Tat tie, 
kurie pradėjo šį darbą, verti 
pagarbos ir atminimo. Jų 
tarpe — žinomas Lietuvos 
miškininkas Marijonas Dau
jotas (1891-1975), vadovavęs 
šiems pirmiesiems apželdini
mo darbams. A

1915 m. jis baigė Lenkijoje 
žemdirbystės ir miškų ūkio 
institutą ir iki 1921 m. dirbo 
Rusijoje. Grįžęs į Lietuvą, M. 
Daujotas ėjo įvairias parei
gas miškininkystės ūkio sri
tyje. Svarbus jo indėlis buvo, 
kaip minėta, Palangos-Šven- 
tosios smėlynų apželdinimas. 
Tarybiniais metais M. Daujo
tas daugiau susitelkė moksli
niam darbui, parašė kelias 
knygas, jų tarpe “Pajūrio 
žmėlynų apželdinimas” (1958 
-1965 m. jam buvo suteiktas 
Lietuvos TSR nusipelnusio 
miškininko vardas.'

Kadais pradėtas Palangos 
kopų apž< ' b’mmas dabar įga
vęs platų zaLtybinį moklsinį 
užmojį.

3. Prie skelbimų lentos
Palangoje žmonės ne tik 

semiasi sveikatos ir poilsiau
ja. Kiekvieną vakarą — Gin
taro muziejaus altanoje ar 
Birutės kalno papėdėje, Va
saros koncertų salėje ar poil
sio namuose — vyksta kon
certai, skaitovų vakarai ir 

kiti meniniai pasirodymai.
Prie skelbimų lentų stovi

niuoja žmonės, norėdami su
sipažinti su koncertų afišo
mis, ir pasirinkti į kurį rengi
nį šį vakąrą nueiti. O vasaros 
sezonas Palangoje turtingas 
įdomiausiais koncertais ir 
meniniais pasirodymais.

Štai tik per liepos mėnesio 
antrąją pusę (16-31 d.) Čia 
koncertavo tokie plačiai žino
mi ir garsūs meno kolekty
vai, kaip Lietuvos kamerinis 
orkestras, vadovaujamas S. 
Sondeckio, Valstybinė akade
minė Armėnijos kapela (diri
gentas E. Cekidžianas). Po 
kelis koncertus suruošė Val
stybinis pučiamųjų orkestras 
“Trimitas” ir Šiaulių pučia
mųjų orkestras. Estradinės 
muzikos mėgėjai klausėsi 
dviejų vokalinių instrumenti
nių ansamblių. Kas mėgsta 
dramą ir komediją, galėjo 
apsilankyti Maskvos teatro 
Tagankoje artistų pasirody
muose. Populiarūs poezijos 
skaitymo vakarai: juos su
ruošė žinomi skaitovai V. 
Kybartas, D. Kazragytė, V. 
Somovas, R. Kalvelis.

Kaip su išvykimu: 
galima, ar negalima?

Chicagiečių “Vilnyje” 
(rugp. 25 d.) J. Žaliukas rašo:

“Melas yra, kad Lietuvos 
žmonės suvaržyti, nevalia 
jiems išvykti. O Stasio Juš- 
kėno pasakojimai, kad tas 
policininkas Vladas ir kariš
kis iš Indianos ar Mičigano 
grįžo Amerikon, yra to melo 
nepaslėptas galas.

Kad iš Lietuvos žmonėms 
yra leistina išvykti, yra ir 
daugiau pavyzdžių. Tenka 
nueiti į Marquette Parką ir 
pasidairyti, kiek daug dipukų 
turi atsikvietę iš Lietuvos 
nuolatiniam čia gyvenimui 
artimųjų, ypač tėvų, netgi 
seserų ir brolių. Iš Lietuvos 
leido išvykti netgi tokį buvusį 
policijos nuovadą, plačiai ži
nomą nacionalistams, J. 
Kreivėną, išleido ten susinė
jusius su menininkais Jura
šus ir daug kitų antitarybi- 
ninkų. Arba, paimkime, kiek 
Amerikos lietuvių ten nuvy
kę susituokė ir atsikvietė 
savo žmonas, netgi ir dipukų. 
Kad iš Lietuvos neleidžia 
žmonėms išvykti, yra nesą
monė.

Kaip kiekvienoje šalyje 
emigracijai įstatymai, taip jie 
yra ir Lietuvoje. Vienur jie 
yra vienokie, kitur yra kito
kie. Amerikoje gal lengviau
si. Bet vis tiek per juos reikia 
pereiti. Taip ir ten”.

Albany, N. Y. — Valstijos 
valdžia yra sumaniusi įsteigti 
menkių (salmons) vaisyklą 
Ontarjė ežere. Projektas pa
reikalausiąs apie 10 milijonų 
dolerių . . .

Maskva. — Tarybų Sąjun
goje šiemet tikimasi daug 
geresnio derliaus už pernykš
tį. Kaip žinia, pernai nepa
prasta sausra derlių labai 
sužalojo.

LAISVĖ

LIETUVOS MIESTŲ PENKMEČIAI

Vilnius devintajame ir 
dešimtajame penkmečiuose

Į žurnalisto J. Kuckailio klausimus atsako Vilniaus vykdo
mojo komiteto pirmininkas R. Vileikis.

I. Kiekvieną Vilniuje 
džiugina statybos. Ne išimtis 
buvo devintasis penkmetis...

— Devintasis penkmetis 
Vilniaus istorijoje paliko ryš
kius pėdsakus. Daugiau kaip 
130 tūkst. vilniečių pagerino 
butų sąlygas. Išaugo nauji 
gyvenamieji rajonai. Pasta
tyta 50 gamybinės paskirties 
objektų, 15 bendrojo lavini
mo mokyklų, 28 vaikų darže- 
liai-lopšeliai, du dideli vieš
bučiai, 20 tūkstančių telefono 
numerių automatinė telefono 
stotis, keturi gydymo įstaigų 
pastatai, 55 parduotuvės ir 3 
prekybos centrai, atidaryta 
170 valgyklų, kavinių, resto
ranų, kelios buities tarnybos 
įmonės. Miestas pasipuošė 
unikaliais pastatais. Tai 
Sporto rūmai, Akademinis 
operos ir baleto teatras, uni
versalinė parduotuvė, auto
busų stotis, Sutuoktuvių rū
mai, lėlių teatras, Valstybi
nės plano komisijos pastatas 
su skaičiavimo centru, nauji 
mokomieji korpusai bei dau
giaaukščiai bendrabučiai stu
dentų miestelyje . . . Keturi 
nauji tiltai per Nerį ir Vilnią, 
naujos gatvės, transporto 
magistralės, geležinkelio 
mazgo elektrifikavimas — vi
siems akivaizdūs bendro triū
so vaisiai.

2. Kokiais gaminiais 
vilniečiai garsėja ne tik 
respublikoje, šalyje, bet 

ir užsienyje?
Miesto įmoįrfų gaminiai 

eksportuojami daugiau kaip į 
70 pasaulio valstybių. Tai 
metalo piovimo staklės, skai
čiavimo technika, elektros 
skaitikliai, kuro aparatūra, 
baldai, žemės s,ūkio. mašinos, 
magnetofonai; mažo galingu
mo elektros varikliai ir kt.

Devintajame penkmetyje 
Vilniaus pramonės įmonės vi
dutiniškai per metus realiza
vo produkcijos daugiau kaip 
už vieną milijardą rublių. 
Bendroji pramonės gamybos 
apimtis išaugo 48,2 procento.

3. Kokios sostinės statybų 
perspektyvos dešimtajame?

Vilniaus darbo žmonės turi 
dar daug padaryti, kad mies
tas taptų ne tik išvystytų 
gamybinių jėgų, bet ir aukš
tos kultūros miestu, — mies
tu, kuriame patogu, gera gy
venti ir dirbti.

Šiame penkmetyje planuo
jama pastatyti 1,5 mln. kv. 
metrų bendrojo gyvenamojo 
ploto. Statybos vyks Viršu- 
liškių rajone, Sudervės-Šeš- 
kinės plotuose, visai nauji 
kvartalai išaugs P. Eidukevi
čiaus, R. Armijos prospekto, 
Parko, Naujininkų gatvių ra
jonuose. Sudervės-Šeškinės 
rajonuose bus statomi namai 
pagal naujus stambiaplokščių 
namų tipinius projektus. Bu
tai bus geriau išplanuoti, pa
togesni.

Kad būtų švaresnis, gry
nesnis oras, iš miesto bus 
iškeltos pramonės įmonės, 

fdhirios įsiterpusios tarp gyve
namųjų namų ir dar teršia 
orą, kelia triukšmą.

Numatoma pastatyti Che
mijos ir cheminės technologi
jos, Biochemijos, Puslaidinin
kių fizikos, Matematikos ir 
kibernetikos, Žemės ūkio 
ekonomikos ir kitų mokslo 
institutų naujus mokslinius- 
laboratorinius ir administra
cinius korpusus.

Mokyklų, vaikų darželių- 
lopšelių, prekybos, visuome
ninio maitinimo įstaigų pajė
gumai padidės vidutiniškai 30 
procentų. Kasmet statysime 
ne mažiau kaip dvi-tris nau
jas bendrojo lavinimo mokyk
las, 4-5 vaikų darželius. Tai 
padės likviduoti antrąją pa
mainą mokyklose, patenkinti 

poreikius aprūpinant vieto
mis vaikus lopšeliuose-darže
liuose.

Penkmečio darbų sąraše — 
trečioji Vilniaus šiluminė 
elektrinė, didelis “Universa- 
mas”, studentų miestelio še- 
šiolikaaukščiai bendrabučiai, 
specializuotų vidurinių moky
klų miestelio statybos Baltu
pių rajone.

Paruoštas Vilniaus miesto 
centro rekonstravimo projek
tas. Dešiniajame Neries 
krante penkmečio pabaigoje 
svečius priims didžiausias
Vilniuje 23 aukštų 650 vietų 
viešbutis “Lietuva”. Tai bus 
viešbutis su aukštos klasės 
servisu. Šalia viešbučio bus 
statomas dviejų salių kino 
teatras su universaline par
duotuve vaikams. Netoliese 
išaugs modernus Revoliucijos 
muziejaus pastatas, kuris jau 
statomas.

' Lenino prospektas — pa
grindinė Vilniaus miesto gat
vė — pasipuoš naujais visuo
meninių pastatų komplek
sais. Jaunimo stadionas bus 
perkeltas ir įrengtas pietinė
je Žvėryno dalyje, o jo vieto
je išaugs didelis administraci
nių pastatų kompleksas: Lie
tuvos TSR Aukščiausios Ta
rybos Prezidiumo rūmai, 
Respublikiniai Profesinių Są
jungų rūmai ir Finansų mi
nisterijos pastatas. Adminis
traciniai pastatai bus statomi 
ir daugelyje kitų centrinių 
miesto gatvių.

4. Sostinėje dabar daug 
kalba apie statomą gydymo 

įstaigos centrą . . .
— Medicinos įstaigų staty

bai išskirtos didelės lėšos.
Karoliniškių rajone baigta 
statyti didžiausia Vilniuje po
liklinika, galinti priimti 1600 
pacienų per dieną, rekon
struota antroji miesto ligoni
nė. Vilniaus šiaurėje, Dzer
žinskio gatvės gale, auga 
stambus ligoninių komplek
sas — medicinos miestelis, 
kuriame koncentruosis nau
josios, šiuolaikinės medicinos 
technika aprūpintos gydymo 
įstaigos. Tai — 450 vietų 
onkologinė ligoninė, 300 vie
tų vaikų ligoninė, 1000 lovų 
daugiaprofilinė klinikinė ligo
ninė.

Prie Antakalnio klinikinės 
ligoninės bus statomi dirbti
nio inksto ir patologo-anato- 
minio skyrių korpusai, pra
monės darbuotojų poliklini
ka, poliklinika Antakalnyje. 
Bus išplėsti gimdymo namai.

Kartu pasakysime, kad iš
siplės kultūros įstaigų tink
las. Pavyzdžiui, naujasis dra
mos teatras turės 750 vietų 
žiūrovų salę ir 240 vietų 
didžiąją repeticijų salę. Pa
daugės kino teatrų, bibliote
kų, klubų, pagerės informaci
jos tarybų darbas.
5. Atrodo, kad X penkmetyje 

peržengsime pusmilijonio 
miesto ribą. Kas tai lemia?
— 1976 xm. sausio L d. 

sostinėje buv\447 tūkst. gy
ventojų. Toks skaičius buvo 
numatytas tik 1980 metams. 
Vilnius per metus padidėja 
maždaug 12 tūkst. žmonių. 
Didesnę dalį sudaro mechani
nis prieaugis — kasmet 79 
tūkst. žmonių. Daugelis į so
stinę atvyksta dirbti, kiti 
mokytis.

Mūsų paskaičiavimais pu
sės milijono gyventojų ribą 
Vilnius peržengs 1980 metų 
pradžioje.

Paryžius. — Čionai Vietna
mo ambasada paskelbė, kad 
12 amerikiečių lakūnų, kurie 
per ėjusį karą buvo paskelbti 
dingusiais, iš tikrųjų yra žu
vę. Jų ir pavardės suteiktos 
čia esantiems Amerikos pa
reigūnams.

Grupė Škotijos lietuvių Vilniuje. Iš kairės — Frank Rod
gers ir jo žmona Marytė, Uršulė Klastaitienė, Jurgis Zo- 
laitas ir Jonas Klastantis (John Miller).

Edvardas Pundžius — didelis
liaudies muzikos entuziastas

VYTAUTAS JURKŠTAS

M

Tik senoliai Tverečiaus čia
buviai teatmena, kaip prieš 
gerą pusę amžiaus apylinkės 
pasilinksminimuose ir “vese- 
lėse” trankiai ir smagiai cim
bolais grodavo trylikametis 
Pundžių Edvardukas. Dzūkai 
valstiečiai, šyptelėję į ūsą, 
sakydavo: “Gerai grajija tas 
žvirblis”, o merginos apie 
jaunąjį muzikantą net specia
lią dainą sudėjo.

Taip prasidėjo Edvardo 
Pundžio draugystė su muzi
ka. Jos “krikštatėvis” buvo 
garsus Tverečiuje liaudies 
muzikantas dėdė Veselovs- 
kis, žinojęs daugybę lietuviš
kų, baltarusiškų ir lenkiškų 
muzikos kūrinėlių, gerai gro
jęs ir cimbolais, ir smuiku, ir 
pučiamaisiais instrumentais; 
Kartą dėdė išsiruošė į mišką 
malkų ir namuose paliko se
nus cimbolus, su kuriais be
veik niekada nesiskirdavo. 
Kai grįžo atgal, išgirdo, kad 
Edvardukas jau visiškai ne
blogai groja populiarią tuo 
laiku polkutę “Šabasuvka”. 
Tai buvo “dyvas”. . . Berniu
kui ėjo tik šešti metukai.

Praėjo vaikystė, o meilė 
muzikai liko tvirta ir pastovi. 
Besimokydamas Švenčionių 
lietuvių gimnazijoje, E. Pun- 
dys grojo pučiamųjų orkestre 
ir galėjo pakeisti bet kurį 
susirgusį muzikantą. Tačiau 
jaunuolis troško gilesnių teo
rinių muzikos žinių. Šis troš
kimas E. Pundį atvedė į 
Vilniaus J. Montvilos vardo 
Muzikos mokyklos suolą, kur 
geri specialistai dėstytojai 
perteikė ir muzikos teorijos, 
ir chorinio dirigavimo pagrin
dus, išmokė valdyti muzikos 
instrumentų “karalių” vargo
nus. Deja, gražias studijų 
svajas nutraukė prasidėjęs 
antrasis pasaulinis karas. 
Hitlerinės okupacijos metais 
teko duonos kąsnį pelnytis, 
dirbant nemielą sąskaitinin
ko, buhalterio darbą.

Vos per Vilnių persirito 
karo banga, 1944 metais E. 
Pundys tapo Valstybinio liau
dies dainų ir šokių ansamblio 
artistu. Darė viską, ką priva
lėjo daryti negausūs tuo me
tu ansambliečiai: dainavo ir 
šoko, grojo birbyne, skudu
čiais, trimitais, neužmiršo ir 
cimbolų. Liaudies ansamblis, 
anot E. Pundžio, buvo ge
riausia ir gyvenimo, ir muzi
kos mokykla. Didžiulis liau
dies meno entuziastas kom- 
po/.iLviiub Jonas o vedas ne 
vieną išmokė pamilti lietuviš
ką dainą, instrumentinę mu
ziką. O E. Pundį šiuo entu
ziazmu taip giliai užkrėtė, 
kad visą tolimesnį gyvenimą 
jis paskyrė liaudies muzikai.

Jau daugiau kaip ketvirtį 
amžiaus E. Pundys dirba pe
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V. Kapočiaus nuotr.

dagoginį darbą, moko jau
nuolius groti mūsų nuosta
biaisiais liaudies muzikos in
strumentais: birbynėmis, 
skudučiais, lumzdeliais, skra- 
balais, kelmu.

Jo “tarnybos lapas” nėra 
margas įrašais, bet nepapras
tai prasmingas ir turiningas. 
Su didele meile E. Pundys 
prisimena dešimtmetį, kurį 
paskyrė Vilniaus Valstybinio 
V. Kapsuko universiteto nu
sipelniusio dainų ir šokių liau
dies muzikos veteranas, — 
“teko kartais ir pačiam moky
tis, ir kitus mokyti”.

Svarius gražaus gyvenimo 
puslapius į jo biografiją įrašė 
darbo metai, praleisti su Vil
niaus Valstybinio pedagogi
nio instituto nusipelniusio 
liaudies dainų ir šokių ansam
blio “Šviesa” orkestru, Val
stybinio Profesinio-techninio 
mokymo komiteto Respubli
kinių kultūros namų liaudies 
instrumentų orkestru, Kauno 
A. Sniečkaus politechnikos 
instituto nusipelniusio liau
dies dainų ir šokių ansamblio 
"Nemunas” orkestru. Visų 
šių kolektyvų meniniuose lai
mėjimuose (o jų būta nema
ža) yra ir buvusio orkestro 
vadovo E. Pundžio nuošir
daus, pasiaukojamo darbo 
dalelė. “Dirbdamas su jauni
mu, aš ir pats pasijuntu jau
nesnis, žvalesnis, kūrybiš- 
kesnis”, — sako E. Pundys.

Šiais metais šis didelis lie
tuviškos liaudies muzikos 
puoselėtojas peržengė gyve
nimo septintojo dešimtmečio 
slenkstį. Jo plaukus papuošė 
tauri sidabrinė šarma. Tačiau 
ir būdamas jau pensininkas, 
E. Pundys niekada neatsisa
ko patarti, perteikti savo tur
tingą instrumentinio grojimo 
patirtį jaunajai muzikantų 
kartai. Jis ir dabar tebevado
vauja Profesinio — techninio 
mokymo komiteto kultūros 
namų liaudies muzikos orkes
trui, kuris kiekviename kon
certe su pakilimu atlieka pa
ties maestro jaunystės dienų 
polkutę “Šabasuvka”.

Edvardo Pundžio namuose 
dažnai svečiuojasi jo buvę ir 
dabartiniai mokiniai, kuriems 
maestro visada yra ir tėvas, 
ir mokytojas, ir artimiausias 
bičiulis.

□ Vieno amerikiečių žurna
lo, skirto moterims, redakci
ja apklausė skaitytojas, kaip 
jos įsivaizduoja rojų namų 
šeimininkėms.

Originaliausiu pripažintas 
toks atsakymas: “Uždarbis, 
kokio tikimės 1980 metais, 
kainos — kokios buvo 1933 
metais, o mokesčiai — kaip 
1919 metais”.
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Kodėl ir kaip pries 200 metų 
gimė Jungtines Valstijos?

PATRICK HENRY
1736—1799

A. BIMBA

Pa-Vienas iš 1776 metu revoliucijos didžiųjų šulų buvo 
trick Henry. Jis priklausė kairiajai revoliucijonierių gru
pei. Kada daugelis svyravo ir abejojo, Patrick Henry šau
kė atviron, griežton, ginkluoton kovon už nuvertimą Bri
tanijos viešpatavimo. Anglijos imperialistai slegia Ameri
kos kolonijų žmones—krauna ant jų taksus, trukdo jų 
pramonės bu jojimui, varžo jų demokratines teises,—Pa
trick Henry reikalauja priešinimo#, nepasidavimo, gink
luoto atsispyrimo ir, pagaliau, visiško pasiliuosavimo ir 
atsiskyrimo nuo Anglijos.

Patrick Henry vaidmenis Amerikos Revoliucijoje buvo 
labai didelis. Jis buvo vienas iš pačių pirmutinių, kurie 
užžiebė laisvės troškimo ugnį kolonijų žmonėse. Jis buvo 
kovotojas ne tik pries Britanijos imperialistų priespaudą 
ant kolonijų žmonių, bet taip pat prieš iaisvės ir žmonių 
gerovės priešus tose pačiose kolonijose, prieš visokią tam
są, prieš bažnyčios galią ir prieš klerikalizmą. Jis buvo 
žinomas kaipo “revoliucijos burna”—jis už ją kalbėjo, už 
ją agitavo, ją gynė, jos tikslus ir filosofiją dėstė plačioms 
kolonijų masėms. Patrick Henry Jungtinių Valstijų istori
joje stovi greta Jurgio Washington©—revoliucijos organi
zacinio ir militarinio vado, Tomo Jeffersono—Nepriklau
somybės Deklaracijos autoriaus, Tomo Paine—dėstytojo 
Revoliucijos idėjų plunksnos pagelba, Benjamino Frank
lino—diplomato ir mokslininko, Samuelio Adamso—Re
voliucijos organizatoriaus, ir kitų garsiųjų '^asmenybių.

Patrick Henry gimė 1736 metų gegužės 29 dieną Stud
ley, Virginia, už šešiolikos myliu* nuo Richmondo. Jis tu
rėjo du broliu ir septynias seseris. Jo tėvas, John Henry, 
buvo veiklus visuomenininkas—matininkas, milicijos pul
kininkas, Hanover pavieto pirmininkas, gerai prasilavi
nęs žmogus, ypatingai giliai pamylėjęs klasišką literatūrą, 
dar jaunas atvykęs Amerikon iš Škotijos. Kadangi tais 
laikais Virginijoj mokyklų buvo mažai, progų mokintis 
nedaug, tai Patrick Henry irgi mokslo nedaug tepasiekė. 
Mokyklą lankė tiktai iki dešimties metų amžiaus, o pas
kui mokinosi iš tėvo. Todėl jį galima skaityti savamoksliu. 
Penkiolikos metų sulaukęs jau dirbo krautuvėje už patar
nautoją. Paskui jo tėvas įsteigė jam krautuvėlę miestelyj 
H an o very j.

Jaunuolis Henry turėjo vieną nepaprastą ypatybę: ga
bumą studijuoti ir pažinti žmones. Darbas krautuvėje su
teikė jam puikiausią progą. Pas jį užeidavo visokių pir- 
kikų ir vesdavo plačias diskusijas įvairiais klausimais. 
Henry labai atsargiai klausydavos. O jeigu kurie kostu- 
meriai nesiskubindavo užvesti diskusijas, Henry mokėda
vo juos “padilginti” ir iššaukti ginčus. Jis mėgdavo ki
tiems klausimus statyti ir jų atsakymais įdomautis.

Henry vedė 1754 metais, vos sulaukęs 19 metų amžiaus, 
su Sarah Shelton ir pasogai gavo šešius J’ergus ir nedidelę 
prastos žemės farmą. Bet 1757 metais gaisras sunaikino 
jų namus ir Henry vėl turėjo grįžti į krautuvę. Henry 
vedė du sykiu: su pirmąja žmona turėjo šešius vaikus, o 
su antrąja—vienuolika.

1760 metais Henry turėjo mesti krautuvę, nes su šeima 
nebegalėjo iš jos pragyventi. Jis dar tebuvo 24 metų am
žiaus, o skolų jau turėjo nemažai. Bet jis sakydavo: 
“Sunkumai sustiprina žmogaus būdą.” Jis tikėjo, kad 
žmogus pats save išauklėja per savo veiklą ir pasiryžimą. 
Todėl jis rankų nenuleido.

Henry sumanė tapti advokatu ir pradėjo mokintis. Sa
koma, kad viso labo ėmė jam šešias savaites: užteko per
skaityti visą eilę knygų iš advokatūros srities ir išdavė 
kvotimus. Kvotėjai stebėjos Henry iškalbumu ir praktiš
kų dalykų pažinimu, nors jie matė trūkumų jo akademi
niam išsilavinime.

Ilgainiui Patrick Henry išbrido iš skolų ir vėliau pra
bangiai gyveno, tapo plantatoriumi.

Savo politinę karjerą Patrick Henry pradėjo ir tuojau 
pagarsėjo griežtu išstojimu prieš Virginijos dvasiškiją, 
kuri norėjo biednais žmonėmis pasinaudoti. Kunigai gyve
no tikrai poniškai. Kolonistai kiekvienam kunigui kasmet

/ v V . . .mokėdavo algos po 16,000 svarų tabako. Uz apzemjimą 
jaunuolių dar paimdavo 400 svarų, o už palaidojimą 200 
svarų. Kai kurie jų “matydavosi arklių lenktynėse ir gai
džių peštynėse, ir prie kazyrų. O gerdavo svaigalus iki 
nusigėrimo.” *

♦George Morgan: The True Patrick Henry, 1907, p. 55.

Užėjo labai sunkūs laikai. Virginijoje seimelis 1758 
metais išleido įstatymą, kad žmonės gali tabako skolas iš
lyginti pinigais, sumokėdami po du penu už svarą. Tas 
reiškė, kad, pavyzdžiui, jeigu kunigas pirmiau už tabaką 
pasidarydavo 400 sv. sterlingų, arbą apie 2,000 dol., tai 
imdamas algą tiesiog pinigais, tepasidarys 133 svarus 
sterlingų su viršum. Jeigu visiems sunkūs laikai, tai lai 
esti sunkūs ir kunigams—galvojo žmonės. Bet tas nepa
tiko kunigams. Jie kreipėsi pas Anglijos karalių. Kara
lius kolonistų nutarimą atmetė. Kunigai pradžiugo ir pra
dėjo traukti teisman parapijonus, idant atgauti skirtumą 
tarpe 400 svarų ir 133 svarų. 1762 metų balandžio 1 die
ną kunigas James Maury patraukė teisman taksų kolek
torius Thomas Johnson ir Tarlton Brown (jie kolektavo 
taksus nuo žmonių ir mokėjo kunigams). Ta byla isto
rijoj žinoma kaipo “Parson’s Cause.” Kaltinamųjų advo
katas Lewis sakė, kad taksų kolektoriai išpildė 1758 metų 
kolonijos įstatymą. Bet kunigo advokatas Lyons teigė, 
kad tą įstatymą karalius panaikino. Teismas nuspren
dė, kad kunigo tiesa ir kad tas seimelio įstatymas 
netiesotas. Bet buvo dar vienas žygis: specialė džiūrė tu
rėjo išspręsti, kiek tas kunigas Maury turėjo atgauti savo 
“algos.”

Dabar Johnson ir Brown pasisamdė jauną advokatą 
Patrick Henry juos apginti. Pasidarė didžiausias sąjūdis 
visoj apylinkėje. Į. džiūrės posėdį prisirinko daug žmonių 
ir net dvidešimts kunigų. Ir Patrick Henry pasakė savo 
pirmąją garsiąją prakalbą. Iš peties, be jokio pasigailė
jimo jisai pasmerkė kunigų godumą, saumyliškumą, ne
paisymą žmonių gerovės ir reikalų. Jis pasmerkė ne tik 
kunigus, bet ir karalių. Toks karalius nebeturi teisės ant 
savo žmonių. Jis yra tironas!—šaukė Henry.

“Mes esame labai daug girdėję apie mūsų gerbiamosios 
dvasiškijos geraširdingumą ir šventąjį uolumą,” sakė 
Henry, “bet kaip tas pasireiškia? Ar tą savo uolumą jie 
išreiškia religijos ir žmoniškumo reikalui, vykdydami gy- 
veniman Jėzaus evangelijos švelnius ir mielaširdingus mo
kymus? Ar jie maitina alkanus ir dengia nuogus? Oh, ne, 
gerbiamieji! Vietoj maitinti alkanus ir dengti nuogus, ši
tie neprisotinami plėšikai ištrauktų, jeigu jie turėtų tiek 
galios, kiek jie turi valios, iš savo sąžiniško parapijono 
paskutinį duonos kąsnelį, iš našlės ir našlaičių paskutinę 
melžiamą karvę! paskutinę lovą—taip, ištrauktų paskuti
nę paklodę iš po gulinčios moters.”

Henry, šaukė džiūrę nepasiduoti tironams, ar tai jie 
būtų .karaliai ar kunigai.! Dabar reikia, sakė jis, ginti ci- 
viles žmonių laisves ir demokratines teises. Kunigai ne
begalėjo iškentėti: sukilo ir išmaršavo iš teismabučio. 
Džiūrė išnešė nuosprendį, kad kunigui Maury priklauso 
tik vienas penas, o jis reikalavo 144 svarų sterlingų, arba 
apie $740. Paprasti žmonės sveikino Henry, kaipo jų 
teisių ir reikalu gynėją. Jo vardas garsiai nuskambėjo 
po visą koloniją.

Už aštuoniolikos mėnesių po šios bylos, būtent, 1765 
metų gegužės 20 d. Henry tapo išrinktas į Virginijos sei
melį. Jis dabar atsistojo pryšakin kovotojų prieš Brita
nijos valdžios priespaudą, prieš karaliaus ir parlamento 
galią taksuoti amerikiečius. Gegužės 29 dieną Henry pa
siūlė seimeliui rezoliuciją, kurios paskutinis paragrafas 
sako:

“Lai, tuo būdu, esti nutarta, lead šios kolonijos seimelis 
turi vienintelę ir išimtiną teisę ir galią uždėti taksus ir 
pareigas ant šios kolonijos gyventojų, ir kad bet koks ban
dymas tokią galią atiduoti kitam kuriam žmogui arba 
žmonėms, turi aiškią tendenciją sunaikinti kaip anglišką, 
taip amerikonišką laisvę.”*

*Ten pat, pp. 94-95.
Beveik visi senieji įtekmingiausi seimelio nariai, Ran

dolph, Bland, Pepdleton, Whyte, griežtai išstojo prieš re
zoliuciją, kaipo zaiškų pasipriešinimą Britanijos valdžiai. 
Henry griežtai gynė kolonijos žmonių teises prieš karalių. 
“Jo iškalbumo negalima nė aprašyti,” paskui pasakė tei
sėjas Paul Carrington. Tomas Jeffersonas tebebuvo jau
nuolis, studentas, bet jis buvo seimelio sesijoje ir klausėsi 
diskusijų.

Savo kalboje Henry atvirai grūmojo karaliui, sakyda
mas : “Cezaris turėjo savo Brutų; Charles Pirmasis—savo 
Cromwellį; ir George Treciasis. ..” Nebaigus jam sakinį, 
seimelio pirmininkas sušuko: “Išdavystė!” Svetainėje pa
sigirdo daugiau balsų: “Išdavystė! Išdavystė!”*

♦Brutus nužudė Cezarį, o Cromwell nukirto galvą Charles Pir
majam.

Henry nutilo, leido triukšmui aptilti ir paskui visu rim
tumu metė kovos pirštinę: “Ir George Trečiasis tegul pa
simokina iš jų likimo. Jei tai yra išdavystė, tai žinokitės!1'

Joks kitas kolonistas iki šiolei nebuvo t^ip atvirai ir 
aštriai išstojęs prieš Britanijos valdžiąS lIenry iškalbu
mas laimėjo: rezoliucija buvo priimta vieno balso daugu
ma. Bet tą patį vakarą Henry išvažiavo iš miesto savo 
profesijos reikalais. Ant rytojaus bailesni seimelio nariai, 
kurie balsavo už rezoliuciją, išsigando ir pakeitė savo min
tis. Seimelis nutarė visą tą procedūrą—rezoliuciją ir bal
savimą,-—visai išbraukti iš seimelio rekordų. Bet šita re
zoliucija, šita Henry prakalba, šitie Virginijos seimelio 
debatai žaibo greitumu pasiekė visas kolonijas. Tuojau 
septynios kolonijos priėmė panašias rezoliucijas. Tai buvo 
pirmas didelis šūvis už kolonijų nepriklausomybę.

(Bus daugiau)

Kauno zoologijos sode tigrė “Dubysa” atvedė tris tigriukus. 
Tai labai retas reiškinys šioje geografinėje zonoje, taip pat 
zoologijos soduose.

Dviejų mėnesių amžiaus tigriukai jaučiasi puikiai. S j 
pavasarį zoologijos sodo kolekciją — 360 retų faunos rūšių 
— pagausėjo daugiau kaip 50-čia naujagimių. Jų tarpe tokie 
gyvūnai kaip charza, barsas, kurie nelaisvėje retai atveda 
vaikus.

Nuotraukoje: usūrunė tigrė “Dubysa” su savo mažyliais.
V. Gulevičiaus nuotrauka

Amerikos ginklu 

prekybai nėra ribų
Washingtonas. — Daug 

esame girdėję apie Amerikos 
ginklais ginklavimą Irano ir 
Saudi Arabijos. Su Iranu su
sitarta per ateinančius pora- 
trejeta metų jam vėl parduoti 
dešimties bilijonų dolerių 
vertės moderniškiausių gink
lų. Tokiu pat negirdėtu mas
tu ginkluojama ir Saudi Ara
bija.

Bet ar tai jau ir viskas? 
Labai toli nuo to. Amerikos 
ginklavimas kapitalistinių ša
lių neturi jokių ribų. Šiomis 
dienomis Fordo administraci
ja informavo Kongresą, kad 
jau susitarta, apart Irano ir 
Saudi Arabijos, parduoti 
Amerikos ginklų šioms ša
lims už sekamas sumas.
Australijai už ..$ 28,000,000 
Kanadai — .. .. 43,000,000 
Izraeliui — . . . . 193,000,000 
Kuwaitui — ... 18,000,000 
Morokui — .... 89,000,000 
Norvegijai — .. 100,000,000 
Pakistanui — . . 83,000,000 
Filipinams— .. 71,000,000 
Singaporui — .. 118,000,000 
Pietų Korėjai — 152,000,000 
Ispanijai — ...... 23,000,000
Tailandui — . . . 60,000,000 
Tunizijai — .... 58,000,000 
Turkijai — .... 125,000,000 
Vakarų Vokietijai —39,000

Įsidėmėtina, kad šiame są
raše nesimato nė vienos so
cialistinės šalies. Ginkluoja
mas tik kapitalistinis pasau
lis.
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PASTABOS PARAŠTĖJE

RELIGINIŲ APEIGŲ ŠEŠĖLYJE
J. BARTKUS

Sudainuok, jaunime
Jei balselį aš turėčia, 
Nenurimčia niekados, 
Dainas tėviškės dainuočia, 
Ką išmokau iš mamos.
Oi, mama man daug dainavo, 
Lauką darbus dirbdama!
Ir žiemomis prie ratelio 
Plonai siūlus verpdama.

Sudainuok ir tu, jaunime, 
Tegu skamba jūs balsai, 
Tegu girios ošia, gaudžia — 
Čia gyvensime linksmai 
Jums pritars tuoj girią 

paukščiai, 
Vyturiai plačią lauką 
Ir švelnaus vėjelio gūsiai, 
Kuris dvelkia iŠ rytą.

K. žakavičienė

Klerikalinės lietuvių emig
racijos politinis ir ideologinis 
skurdumas labai ryškiai atsi
spindi jų pastangose įžūliai 
apgaudinėti tikinčiuosius, 
“auklėti” juos klerikalinio an
tikomunizmo ir ypač antita- 
rybiškumo dvasia. Apie tai 
plačiai rašo istorikas Jonas 
Aničas “Lietuvos TSR Moks
lų akademijos darbuose” (154 
t., 1976 m.).

Tikinčiųjų emocijų eksploa
tavimo “meistrai”, pažymi 
autorius, yra lietuvių klerika
linės emigracijos ultradeši- 
nieji veikėjai. Pagrindinis jų 
taikinys — tikinčioji lietuvių 
emigracijos dalis bei religin
gieji Tarybų Lietuvos gyven
tojai.
• Tam tikslui klerikaliniai 
reakcininkai įvairiomis infor
macijos priemonėmis, per 
Romos ir Vatikano radiją po
puliarina teatralizuotas baž
nytininkų apeigas, “šventuo
sius”, “šventas vietas”, “ste
buklus ir t. t. Gausūs pavyz
džiai liudija, kaip tokia už
maskuota forma skleidžiama 
antikomunistinė ideologija.

Klerikalinėje spaudoje, ra
dijo laidose, suprantama, re
klamuojamos pamaldos, susi
jusios su specialiomis progo
mis, kaip, pavyzdžiui, įvairių 
buvusios buržuazinės Lietu
vos švenčių bei jubiliejų, ka
talikų bažnyčios pažymėtinų 
datų šventinimu ir pan. Ypač 
dažnai rengiamos įvairios pa
maldos “už Lietuvą”, “atgai
los ir maldos už lietuvius”, 
“už kankinius” ir 1.1.

Antai, nurodo autorius, 
Urugvajaus lietuvių kolonijo
se panašias “pamaldas” laikė 
jėzuitas J. Bružikas, savo 
reakcine veikla pasižymėjęs 
dar buržuazinėje Lietuvoje ir 
hitlerinės okupacijos metais. 
Buržuazinė spauda propaga
vo Bružiko pamokslų reakci
nes mintis, kurios sukosi apie 
atkūrimą Lietuvoje buržuazi
nio režimo “panelės Marijos 
užtarimu”.

Įvairūs “lietuvių katalikų 
kongresai”, kuriuos rengė už
sienio klerikalai, siekė ne 
religinių, o reakcinių politinių

tikslų — išgarsinti vadinamą 
“Lietuvos bylą”, t. y. klaidin
ti viešąją nuomonę provoka
ciniais ir šmeižikiškais prasi
manymais apie Tarybų Lietu
vą. Autorius mini kai kuriuos 
“eucharistinius kongresus”, 
kurie skleidė ultradešiniųjų 
bažnytininkų sukurtą mitą, 
apie “bažnyčios ?persekioji- 
mų' socialistinėse šalyse. 
“Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrese” buvo sukurta mal
da, kurioje falsifikuojama Ta
rybų Lietuvos jaunimo pažiū
ra į religiją ir bažnyčią. Šio 
kongreso dalyviams buvo 
skiepijama mintis, kad Lietu
vos jaunimas esąs religingas, 
tik jis viešai negalįs pareikšti 
savo religinių įsitikinimų.

Iš konkrečių faktų, kuriuos 
pateikė istorikas Aničas, aki
vaizdžiai matėme kai kurių 
bažnytininkų pastangas klai
dinti tikinčiuosius net su iš
galvotais “stebuklais”. Šiame 
antikomunistiniame klerikalų 
arsenalo ypač buvo sustiprin
tas “dievo motinos Marijos” 
kultas. Čia irgi matome aiškų 
tikslą — kurstyti tikinčiųjų, 
pirmiausia moterų, kurios su
darė ir tebesudaro tikinčiųjų 
daugumą, religinį fanatizmą, 
plėsti dirvą antikomunistinei 
psichozei skleisti. Nemažą 
vietą čia užėmė vadinamasis 
“Fatimos stebuklas”.

Pasak klerikališkosios ver
sijos, pažymi autorius, Mari
ja, pasirodžiusi 1917 m. gegu
žės mėn. Fatimos kaime (ne
toli Lisabonos) 3 mergaitėms, 
perdavė tokį pageidavimą: 
dievas nori, kad Rusija būtų 
grąžinta į katalikų bažnyčią, 
tik tada pasaulyje įsigalėsian
ti tvarka.

Taigi, netenka nė aiškinti, 
ką reiškė tarptautinei reakci
jai toks Fatimos Marijos “pa
geidavimas”. Be kita ko, 
autorius nurodo, kad dauge
lyje JAV ir Canados lietuvių 
kolonijų buvo organizuoti 
specialūs “Fatimos Marijos” 
renginiai su ryškiais antiko
munizmo akcentais. Ta proga 
reakcininkai rengė triukš
mingas pamaldas, kurias ly
dėjo antitarybiniai išpuoliai.

Klerikalinės emigracijoš

veikėjai, toliau nurodomą 
mokslininko straipsnyje, pa
rašė gausybę rašinių, skirtų 
“Marijos apsireiškimams”, ši 
tematika vyravo Vatikano, 
Romos ir kitų užsienio radijo 
stočių transliuojamose lietu
viškose laidose. “Vaduotojiš- 
kas” advokatas A. Olis buvo 
bekeliąs “idėją” . . . pavogti 
Vilniaus Aušros vartų Mari
jos paveikslą ir atgabenti jį į 
Vakarus.

Ne tikinčiųjų religinių po
reikių tenkinimas, o reakci
nės “vadaviibo” politikos es
kalavimas buvo svarbiausias 
Šiluvos koplyčios Washingto- 
no katedroje įrengimo moty
vas. To neslėpė nė patys kle
rikalai: tokia koplyčia, rašė 
jie, bus “. . . reikšminga ir 
politiniu atžvilgiu”. Tuo pačiu 
tikslu ultradešinieji klerikalai 
sumanė šv. Petro bazilikoje 
Romoje įrengti vadinamąją 
Vilniaus Aušros vartų koply
čią. Žinomas hitlerininkų šali
ninkas vysk. Brizgys pažadė
jo, kad šis statinys būsiąs 
pavadintas “kankinių koply
čia”, tuo insinuuojant taria
mą bažnyčios persekiojimą 
Tarybų Lietuvoje.

Beje, Vatikanas nepritarė 
minėtam statinio pavadini
mui — per daug jis jau 
dvelkė “šaltojo karo” politi
ka.. .

Analoginių tikslų, rašo 
straipsnio autorius Aničas. 
siekė ir šv. Kazimiero kulto 
skleidėjai.

Lietuvių buržuazinės emi
gracijos ultradešiniųjų kleri
kalų politinėje orientacijoje 
pakitimų nematyti, pažymi
ma straipsnio išvadose. Jie ir 
toliau tebesilaiko “šaltojo ka
ro” pozicijų ir jo dvasia sten
giasi paveikti religinį tikin
čiųjų išeivių gyvenimą. Ta
čiau tai nereiškia, kad jiems 
visur sekasi. Vis daugiau ti
kinčiųjų darbo žmonių pasi
traukia nuo klerikalinių “va
nagų” politikos. Gausėja pa
vyzdžių, rodančių glaudų 
ateistų ir tikinčių bendradar
biavimą antiimperialistinėje 
kovoje už taiką ir pažangą 
visame pasaulyje.

Montreal, Que.
Pra< us Olimpiadai

Nepraėjo nė desėtko m 
o Montrealo miestas pi;
išgarsėjo po visą platųjį! 
šaulį net per du kartu. Pil 
kartą tai sėkmingai prai 
pasaulinė paroda “Expo b 
kuri sutraukė virš 50 mil 
nų lankytojų iš viso paša g 
ir šiemet vykusi ©limpi! 
kurią aplankė virš 3 mil 
nai žiūrovų. Nesu sporto ® 
pertė, nemėginsiu pla<| 
apie tai rašyti, o, bę g 
visuomenė apie tai buvo g 
čiai informuota per televi| 
radiją ir spaudą.

Iš vienos pusės kanadiej 
o ypatingai montrealiečiai 
ri kuo pasididžiuoti šia ptg 
atrakcija, puikiu olimpi l 
suplanavimu, didingumu,! 
paprastai iškilmingomis B 
darymo ir uždarymo cery 
nijomis, gera tvarką. Gi I 
boji pusė glūdi, kad ši atl 
cija, del kai kurių žmj| 
blogų norų, del lengvo prg 
nigavimo, labai nuskrl 
daugiausiai montrealie| 
kuriems reikės mokėti p| 
rytas milžiniškas išlai 
statant olimpiadą. An 
blogybė, kad daugelis iš 
mesnių vietų ir iš JA 
anksto prisipirko labai 
bilietų, o laiko ©limpi 
juos neribotomis kainį 
pardavinėjo. Sakoma, ka 
kie “perkupčiai" pardav 
lietų už virš milijoną dole

Mus visus labai pradl 
no, kad šioje sporto olii; 
doje dalyvavę 8 taut 
sportininkai iš Lietuvos ; 
bingai grįžo į namus pa«| 
šę ^nedaliais. Be sportų 
buvo atvykusių ir steli 
iš Tėvynės. Viso ju būva 
tris desėtkus, su kai k® 
iš jų turėjome laimės suS 
ti mažesniuose ir didės 
se susibūrimuose. Tai! 
dar neseno amžiaus, atl 
išsilavinę ir užimanti at J 
gas vietas žmones. Jie i| 
papasakojo apie savo J 
sritį ir abelnai apibudiii 
dienų smarkiai progresiJ 
tį gyvenimą musų gimtai 
krašte Lietuvoje.

Žmogus ir Jo Pasauli!
Nuo 1967 m., kai čia j 

pasaulinė paroda “Expo| 
kasmet vyksta šios pai 
tęsinys “Žmogus ir Jo P 
lis”. Tai puiki atrakcija 
leidimui vasaros atostog 
kotarpio. Ypatingai šiai.-f 
tais ši paroda susilaukė g 
daug lankytojų, ne tik g 
piados laiku, bet ir peri 
laiką aplanko daug tunsg 
tik iš JAV, bet ir iš V 
Tikrai yra ko pažiūrėti i 
pasigėrėti.

Čia veikia apie 20 pavil 
su savo įvairiais ekspomi 
Ypatingai puikiai eksporl 
atsispindi Meksikos, T;:i 
Sąjungos ir kiti pavilion.B 

T. Sąjungos pavilion™ 
ir žymių lietuvių meni® 
kūrinių, o knygyne lie| 
rašytojų knygų. Lauke g 
kurių pavilionų viduje, ’i 
ta koncertai, kuriuos kai 
duoda atvykę meno a n si 
liai iš Čekoslovakijos, S\g 
rijos, Bulgarijos, Meks| 
Graikijos. Pakistano.

Keletas meno grupių
atvykusių iš T. Sajungl 
JAV, iš kitų Kanados 4 
vių, o savaitgaliais kol 
tuoja vietiniai įvairių I 
menininkai.

Parodos vieta pasipuĮ 
įvairiais žalumynais, gėli 
Randasi daug užkandi 
restoranų, įvairių gėrį 
pasivažinėjimų , krautu’ 
Vaizdas tikrai žavinantis

Montrealiečiai turime 
tą atrakciją, tai vaikų p 
IĮ, kuris vadinamas “L

S

v

V
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is ginklų

ii nėra ribų
tonas. — Daug 
;ję apie Amerikos 
klavimą Irano ir 
ijos. Su Iranu su- 
ateinančius pora- 
4 jam vėl parduoti 
bilijonų dolerių 
jrniškiausių gink
it negirdėtu mas
ina ir Saudi Ara-

ti jau ir viskas? 
uo to. Amerikos 
kapitalistinių ša-

)kių ribų. Šiomis 
rdo administraci- 
o Kongresą, kad 
a, apart Irano ir 
bijos, parduoti 
pnklų šioms ša
mas sumas.
iž .$ 28,000,000 
.... 43,000,000 
..... . 193,000,000

. .. 18,000,000
. . \ 89,000,000
- .. 100,000,000

83,000,000
- .. 71,000,000f
- .. 118,000,000 
ii- 152,000,000 
. . 23,000,000

. . 60,000,000 
...... 58,000,000 
. . . . 125,000,000 
Helijai —39,000 
ia, kad šiame są- 
to nė vienos so- 
alies. Ginkluoja- 
italistinis pašau-

KANADOS ŽINIOS TAURUS PAŽANGIETIS
JONAS RŪBAS

JE
iliau nurodoma 
straipsnyje, pa- 
ę rašinių, skirtų 
ireiškimams”. ši 
/ravo Vatikano, 
ų užsienio radijo 
liuojamose lietu- 
>se. “Vaduotojiš- 
tas A. Olis buvo 
jją” ... pavogti 
sros vartų Mari- 
į ir atgabenti jį į 

ųjų religinių pe
nimas, o reakci
nio” politikos es- 
uvo svarbiausias 
yčios Washingto- 
i įrengimo moty- 
ėpė nė patys kle- 
a koplyčia, rašė 

. reikšminga ir 
/ilgiu”. Tuo pačiu 
ešinieji klerikalai 
Petro bazilikoje 

ngti vadinamąją 
iros vartų koply- 
hitlerininkų šali- 
Brizgys pažadė- 
statinys būsiąs 

‘kankinių koply- 
sinuuojant taria- 
os persekiojimą 
uvoje.
kanas nepritarė 
atinio pavadini- 
• daug jis jau 
ojo karo” poHti-

ų tikslų, rašo 
lutorius Aničas. 
Kazimiero kulto 

)uržuazinės emi- 
adešiniųjų kleri- 
šje orientacijoje 
matyti, pažymi- 
o išvadose. Jie ir 
laiko ‘‘šaltojo ka- 
ir jo dvasia sten- 
ti religinį tikin- 

į gyvenimą. Ta
rškia, kad jiems 
. Vis daugiau ti- 
bo žmonių pasi- 
klerikalinių “va- 

kos. Gausėja pa
šančių glaudų 
inčių bendradar- 
tiimperialistinėje 
aiką ir pažangą 
Lilyje.

Montreal, Que.
Prat ius Olimpiadai

Nepraėjo nė desėtko metų, 
o Montrealo miestas plačiai 
išgarsėjo po visą platųjį pa
saulį net per du kartu. Pirmą 
kartą tai sėkmingai praėjusi 
pasaulinė paroda “Expo-67”, 
kuri sutraukė virš 50 milijo
nų lankytojų iš viso pasaulio, 
ir šiemet vykusi olimpiada, 
kurią aplankė virš 3 milijo
nai žiūrovų. Nesu sporto eks
pertė, nemėginsiu plačiau 
apie tai rašyti, o, be to, 
visuomenė apie tai buvo pla
čiai informuota per televiziją, 
radiją ir spaudą.

Iš vienos pusės kanadiečiai, 
o ypatingai montrealiečiai tu
ri kuo pasididžiuoti šia puikia 
atrakcija, puikiu olimpiados 
suplanavimu, didingumu, ne
paprastai iškilmingomis ati
darymo ir uždarymo ceremo
nijomis, gera tvarka. Gi blo- 
boji pusė glūdi, kad ši atrak
cija, del kai kurių žmonių 
blogų norų, del lengvo pasipi
nigavimo, labai nuskriaus 
daugiausiai montrealiečius, 
kuriems reikės mokėti pada
rytas milžiniškas išlaidas, 
statant olimpiadą. Antroji, 
blogybė, kad daugelis iš toli
mesnių vietų ir iš JAV iš 
anksto prisipirko labai daug 
bilietų, o laiko olimpiados 
juos neribotomis kainomis 
pardavinėjo. Sakoma, kad to
kie “perkupčiai” pardavė bi
lietų už virš milijoną dolerių!

Mus visus labai pradžiugi
no, kad šioje sporto olimpia
doje dalyvavę 8 tautiečiai 
sportininkai iš Lietuvos gar
bingai grįžo į namus pasipuo
šę ^nedaliais. Be sportininkų 
buvo atvykusių ir stebėtojų 
iš Tėvynės. Viso jų buvo apie 
tris desėtkus, su kai kuriais 
iš jų turėjome laimės susitik
ti mažesniuose ir didesniuo
se susibūrimuose. Tai visi 
dar neseno amžiaus, aukštai 
išsilavinę ir užimanti atsakin
gas vietas žmonės. Jie mums 
papasakojo apie savo darbo 
sritį ir abelnai apibūdino šių 
dienų smarkiai progresuojan
tį gyvenimą mūsų gimtajame 
krašte Lietuvoje.

Žmogus ir Jo Pasaulis
Nuo 1967 m., kai čia vyko 

pasaulinė paroda “Expo-67”, 
kasmet vyksta šios parodos 
tęsinys “Žmogus ir Jo Pasau
lis”. Tai puiki atrakcija pra
leidimui vasaros atostogų-lai- 
kotarpio. Ypatingai šiais me
tais ši paroda susilaukė labai 
daug lankytojų, ne tik olim
piados laiku, bet ir per visą 
laiką aplanko daug turistų ne 
tik iš JAV, bet ir iš toliau. 
Tikrai yra ko pažiūrėti ir kuo 
pasigėrėti.

Čia veikia apie 20 pavilionų 
su savo įvairiais eksponatais. 
Ypatingai puikiai eksponatais 
atsispindi Meksikos, Tarybų 
Sąjungos ir kiti pavilionai.

T. Sąjungos pavilione yra 
ir žymių lietuvių menininkų 
kūrinių, o knygyne lietuvių 
rašytojų knygų. Lauke ir kai 
kurių pavilionų viduje, vyks-, 
ta koncertai, kuriuos kasdien 
duoda atvykę meno ansamb
liai iš Čekoslovakijos, Šveica
rijos, Bulgarijos, Meksikos, 
Graikijos,Pakistano.

Keletas meno grupių buvo 
atvykusių iš T. Sąjungos, iš 
JAV, iš kitų Kanados vieto
vių, o savaitgaliais koncer
tuoja vietiniai įvairių tautų 
menininkai.

Parodos vieta pasipuošusi 
įvairiais žalumynais, gėlėmis. 
Randasi daug užkandinių, 
restorarių, įvairių gėrimų, 
pasivažinėjimų, krautuvėliu. 
Vaizdas tikrai žavinantis.

Montrealiečiai turime ir ki
tą atrakciją, tai vaikų pasau
lį, kuris vadinamas “Laron-

de”, su įvairiausiomis žaidi
mų priemonėmis vaikams. 
Ten yra ko pasižiūrėti ir 
dideliems, nes veikia “Aqua
rium” ir “Delfinai”. Taip pat 
yra restoranų, krautuvėlių, 
įvairių pasivažinėjimų ir k.

Taigi, norinti praleisti gra
žiai ir įdomiai vasaros laiką, 
kviečiami sekančiais metais 
kuo skaitlinkiausiai atvažiuo
ti.

Dar vienu mažiau
Toronto. — Praėjusią sa-' 

vaitę palaidotas dar vienas 
senas torontietis. Tai Matas 
Guoba.

Velionis, apsigyvenęs To
ronte, buvo veiklus lietuvių 
organizacijų narys. Dalyvavo 
vadovaujančiuose komitetuo
se, lavinimosi rateliuose. Ne- 
kurį laiką dirbo prie pažan
gaus lietuvių laikraščio. Bet 
po antrojo pasaulinio karo, 
pradėjus dipukų organizaci
joms veikti, jis atsimetė nuo 
pažangaus judėjimo, pakrypo 
prie religijos.

Nesimatė jo dipukų organi
zacijų veikloje, nei jų spaudo
je, bet buvo pastebėta, kad 
jis gausiai aukoja jų organiza
cijoms.

Iš pradžių jis bandė laiškais 
paveikti buvusius draugus, 
bet spaudoje nesimatė jo raš
tų, nukreiptų prieš pažan
giuosius.

Paliko žmona, sūnus ir bro
lis Maikis. Gili jiems užuojau
ta. Rep.

Iš KLLD CK raštinės
AUKOS APŠV1ETOS 
FONDUJ.

Pastaruoju metu Kanados 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos nariai, kartu su nariniais 
mokesčiais, prisiuntė ir aukų 
apšvietos fondui.

G. Naujokas, Keswick, 
Ont., aukojo$5.

Per draugą P. Kunčį, 
Thunder Bay kuopos nariai 
aukojo sekančiai: V. Stipis, 
K. Dimša, J. Karonas, G. 
Steniulis, K. Rudinskas, V. 
Kuryla ir A. Ivaška po $2.75. 
P. Kunčys $23.55.

Montrealo kuopos nariai 
per L. Kisielį aukojo sekan
čiai: Ad. Judickas, L. Kisie- 
lis, B. Malinauskienė po $2. 
J. Kukenis, J. M. Paras ir P. 
Šuplevičius po $1.

Visiems aukojusiems šir
dingai ačiū.

J. Yla 
KLLD CK Sekr.
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Jonas Aršauskas, kuris ne
seniai apsivedė, iš London, 
Ont., su žmona lankosi pas J. 
Aršauskienę.

P. Katela iš Kingstono, 
Ont., svečiuojasi pas K. Že
konį.

Linksmos viešnagės.
IŠVYKSTA

Rugsėjo 2 d. išvyko į T. 
Lietuvą paskutinė šių metų 
grupė. Jų tarpe išvyko M. 
Tamkevičienė ir B. P. Valat
kai.

Linkiu laimingos kelionės.
“SHOWER’’

Artimos draugės surengė 
priešvestuvinį balių S. Aksti- 
naitei. Vestuves įvyks rug
sėjo 25 d. su,A. Staškevi
čium

Taip pat buvo surengtas 
priešvestuvinis balius. E. 
Ruzgaitytei. Vestuvės įvyks 
rugsėjo 11 d. su svetimtaučių 
vaikinų.

Busimos jaunosios gražiai 
apdovanotos, o viešnios ska
niai pavaišintos.

Geros laimės. J-na

H. FEIFERIENĖ

Lietuvoje, caro priespau
dos laikotarpyje, tūkstančiai 
lietuvių paliko gimtąjį kraštą 
bėgdami nuo vargo, nuo ka
riuomenės ar nuo politinių 
persekiojimų. Panašiais su
metimais daugelis lietuvių 
emigravo į Angliją ar Ameri
ką, plaukė per vandenyną 
darbo ir laimės ieškoti. Ta
čiau pasirinktuose naujuose 
kraštuose taip pat nebuvo 
lengva pradėti gyvenimą. 
Reikėjo ieškoti darbo už bile 
kokį atlyginimą, o nemokėji
mas to krašto kalbos, dar 
pasunkino padėtį. Bet vis 
tiek lietuvis surado išeitį, 
prasimušė pro kliūtis, prasi
švietė, skaitydamas pažan
giąją spaudą, prasilavino da
lyvaudamas organizacijų 
veikloje.

Nelengva žmogui surasti 
kokiu gyvenimo keliu horisi 
eiti. Tam reikalingas laikas 
pažinti darbo žmogaus dalią, 
ir tiktai suradęs teisingą ke
lią, jis gali drąsiai juo eiti 
tolyn.

Jungtinių Amerikos Valsti
jų pažangioje veikloje susi
spietė tūkstančiai susipratu
sių lietuvių, kurie dirbo orga
nizacijose įvairius darbus nuo 
pat atvykimo į Ameriką. Jie 
veikė per visą savo gyveni
mą, kad palaikytų savą spau
dą, per kurią semia žinias 
apie tėvynę ir pasaulio įvy
kius. Dabar jie yra pažangio
sios veiklos veteranai, ir kur 
jie bebūtų, kur begyventų, 
ten prisideda prie pažangio
sios veiklos, kiek jų sveikata 
leidžia, nors metų skaičius

TORONTO

Pranešimas
I Primename LLD Toronto kuopos nariams, kad jau 

užsibaigė vasarinės atostogos, turime jau pasiruošti žiemos 
sezono organizaciniams darbams, sulyg kuopos nutarimo. 
Yra šaukiamas kuopos narių susirinkimas rugsėjo 28 d. 
Svarbiausias darbas bus mūsų spaudos reikalas, “Laisvė” ir 
“Vilnis” pradėjo savo spaudos vajus atnaujinimui senų 
skaitytojų ir gavimui naujų. Be abejo, turėsime ir mes 
pasirūpinti laiku įsijungti į bendrą spaudos darbą.

Tai prašome turėti mintyje rugsėjo 28 d., 2 vai. po pietų. 
Susirinkimas šaukiamas: 160 Claremont St., S ir D 
Draugijos salėje.

Tai iki pasimatymo
KUOPOS VALDYBA

TORONTO, ONT., CANADA

Lietuvoje mirus

Anelei Šližienei
Reiškiame gilią užuojautą Jos broliui Jonui Ylai ir 

kitiems artimiesiems.
P. M. Daugėlai
S. A. Poškai
M. A. Guobai
Z. B. Janauskai
J. R. Kuktarai
P. M. Pūrai

F. E. Laurusevičiai 
S. E. Paberaliai 
A. Vilkelienė 
A. Strolienė 
A. Vaičiulienė 
M. Paužienė

P. A. Pajuodžiai

TORONTO, ONT., CANADA

Mirus

Matui Guobai
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai, sūnui ir broliui 

Maikiui Guobai, Sūnų ir Dukterų Draugijos Toronto 
kuopos finansų raštininkui.

Z. B. JANAUSKAI
J. A. YLAI

WINDSOR, ONT., CANADA

LIŪDNAS PRANEŠIMAS

Morris Olsen
Mirė 1976 m. liepos 4 d.

Jis gyveno9155 Wyandotte St., East.Laidotuvės buv 
privatiškos. Liko nuliūdime /

Žmona - WANDA OLSEN
Duktė — LINDA, gyvenanti Los Angeles, Cal.

jau slegia jų pečius.
Tokių pavyzdžių turime la- 

jai daug. Štai, pažvelkime į 
sūduvieČius Joną Rūbą ir jo 
žmoną Onutę, kaip juodu, 
atvykę iš Lietuvos, pačioje 
jaunystėje prisidėjo prie pa
žangiųjų lietuvių veiklos ir 
per visą savo gyvenimą Ame
rikoje niekur nenuklydo — 
laikėsi to pačio mąstymo iki 
šių dienų.

Jonas Rūbas gimė 1891 
metu, sausio 13 dieną didelė
je ūkininko šeimoje, Būdvie
čių kaime, Pajevonio valsčiu
je, Vilkaviškio rajone. Ten 
lankė pradinę mokyklą, bet 
tuomet lietuvių kalba nebuvo 
mokoma. Lietuviškai skaityti 
ir rašyti Jonas išmoko per 
save. Paaugęs nenorėjo tar
nauti caro kariuomenėje ir 
1911 metais atvyko į Jungti
nes Amerikos Valstijas, apsi
stodamas Cleveland, Ohio.

Čionai Jonas įstojo į Lietu
vių Socialistų Sąjungos 3-čią 
kuopą ir į pašalpinę draugiją 
“Laisvė”. Lankant lietuviš
kus parengimus, susipažino 
su Onute Lavinsk^ite ir 1914 
metais susituokė.

Onutė Lavinskaitė taip pat 
kilusi iš Vilkaviškio rajono. 
Atvyko iš Lietuvos 1913 me
tais pas brolį, kuris jau skaitė 
“Laisvę”, buvo socialistinių 
pažiūrų ir stengėsi mokinti 
savo sesutę tos pačios galvo
senos. Nors Onųtėįuvo reli
ginga, bet paraginta brolio, 
pradėjo lankyti prakalbas. 
Anot Onutės Rubienės pasa
kojimo: “Kartą išklausius 
daktarės Joanos Baltrušaitie
nės prakalbos, man tarytum 
akyse šviesiau pasidarė. 
Daktarė kalbėjo taip aiškiai 
apie darbo žmogaus buitį ir 
kovą už geresnį rytojų* kad 
aš tuojau įsirašiau į Moterų 
Progresyvinį Susivienijimą ir 
pradėjau platinti ‘Moterų 
Balsą’”

Turėdama gerą balsą, Onu
tė , nuo jaunų dienų giedojo 
bažnyčios chore Lietuvoje, o 
atvykus į Cleveland, įstojo į 
Lyros Chorą, kurį vadovavo 
Jonas Butėnas. Retkarčiais ji 
dainuodavo solo, arba kvar
tetus, vaidindavo operetėse.

Abudu draugai Rubai pri
klausė Clevelando ALDLD 
22-oje kuopoje. Skaitė pažan
gią spaudą. Žygiuodavo ge
gužės pirmosios demonstraci
jose, kovojo už savo idėjas. 
Onutė dirbo parengimų komi
tetuose. Dažnai Rūbų namuo
se, po vadovybe Jono Butė
no, vykdavo solistų praktikos 
prisirengimui koncertams.

Užaugus Lietuvos ūkyje ir 
pamilus gamtą, draugus Ru
bus ir čia traukė gyventi 
kaime. 1921 metais jie įsigijo 
ūkį netoli Clevelando miesto 
ir ten jie suteikė pažangie
siems lietuviams vietą rengti

piknikus jų daržinėje. Kadan
gi toje apylinkėje gyveno 
nemažas skaičius lietuvių 
ūkininkų, tai su pagalba 
ALDLD 15 apskrities, Jonas 
Rūbas suorganizavo ALDLD 
51 kuopą, į kurios valdybą 
buvo išrinkti: Jonas Valinavi- 
čius, Ona Janulienė, Ona Ru- 
bienė ir Jonas Rūbas.

Po Il-ojo pasaulinio karo 
draugai Rubai persikėlė į kitą 
ūkį, toje pačioje apylinkėje, 
kur taip pat pažangieji lietu
viai buvo šiltai priimti. Kuo
met Cleveland mieste (1950 
metais ALDLD 15 apskritis 
rengė savo 25 metų paminėji
mą, o lietuviški nacių pakali
kai pikietavo Šį parengimą 
net užpuldami einant į salę 
“Laisvės” redaktorių Antaną 
Bimbą. Jonas Rūbas nusitarė 
pastatyti savo ūkyje nedidelį 
pastatą, kad būtų pastogė ir 
salė, ramiai rengti spaudos 
naudai piknikus. Ne vieną 
kartą “Vilnies” redaktorius 
Leonas Pruseika toje saliukė- 
je savo kalboje pabrėžė, kaip 
smagu sueiti pas draugus 
Rubus, kur pažangieji susi
renka kaip savuose namuose, 
kaip pas savus tėvus . . . Ten 
nuvykdavo su prakalbomis ir 
M. Žaldokas, D. M. Šoloms- 
kas, H. Jagminas bei kiti. 
Ten dainavo garsusis duetas 
K. Abekienė ir K. Kenstavi- 
čienė.

Apart parengimų bei pikni
kų, pas draugus Rubus vyk
davo ALDLD 15 apskrities 
konferencijos, kurių daly
viams O. Rubienė su draugių 
pagalba paruošdavo pietus. O 
be to, reikia pabrėžti, kad ten 
surado šiltą pastogę ir kitų 
tautų pažangieji žmonės. 
Taip, kad per 35 metus daug 
Rūbų abiejuose ūkiuose vyko 
renginiai, susitikimai, konfe
rencijos bei vaišės.

1956 metais draugai Rubai 
apsigyveno Floridoje ir tuo
jau persikėlė į LLD 45 kuopą, 
kur Jonas tapo išrinktas tos 
kuopos iždininku. Cią abudu 
Rubai aktyviai įsitraukė į 
pažangiųjų veiklą. Jonas iš
buvo 15 metų LLD 45 kuopos 
valdyboje, o Onutė buvo ak
tyvi organizaciniuose darbuo
se. Nuo susikūrimo Lithuani
an Senior Citizens klubo, Jo
nas eina klubo iždininko pa
reigas.

Svarbu pabrėžti tai, kad 
apie 30 metų Jonas Rūbas 
buvo stropus “Vilnies” vaji- 
ninkas ir atsiekdavo gražių 
rezultatų, laimėdamas pirmą 
vietą, bet niekuomet neėmė 
atlyginimo. Jis labai nudžiu
go, kuomet “Vilnies” redak
torius Vincas Andriulis, lan
kydamasis St. Petersburg 
mieste ir dalyvaudamas LLD 
45 kuopos susirinkime įteikė 
jam, kaipo ilgamečiui vajinin- 
kui, laikrodėlį. Tačiau dabar,

Onutei Rubienei susirgus, 
Jonas daugiau negali dirbti 
vajuje. O Onutė sielvartauja, 
negalėdama atsilankyti į pa
rengimus.

Atvykus man į Floridą ir 
susipažinus su draugu Jonu 
Rubu, aš užsiminiau kad būtų 
gerai parašyti į spaudą jo 
gyvenimo apybraižą. Jis ku
kliai pareiškė: “Tai ką gi 
galime apie mane parašyti. 
Aš nebuvau nė redaktorius, 
nė kalbėtojas, tik dirbau or
ganizacijose ir rėmiau bei 
platinau mūsų spaudą kiek 
tik galėjau”. Tačiau reikia 
pasakyti, kad draugai Jonas 
ir Onutė Rubai atidavė savo 
širdį ir aukojo savo jėgas per 
visą savo sąmoningą gyveni
mą bendram darbininkų rei
kalui. Už jį kalba jo nuveikti 
darbai. Jam gyvenimo kelią 
nurodė “Vilnis”, “Laisvė” ir 
LLD išleistos knygos.

Kadangi su rugsėjo pradžia 
prasideda “Laisvės” vajus, 
tad Jonas ir Onutė Rubai 
aukoja $50, linkėdami laisvie- 
čiams atsiekti užsibrėžtą 
tikslą.

Jau 20 metų, kai draugai 
Rubai gyvena Gulfport, Flo
rida. Jonas sulaukė 85 metus, 
o Onutei, spalio mėnesį su
kaks 88 metai. 1974 metais, 
juodu atšventė savo 60-ąją 
vedybinę sukaktį, sukviesda- 
mi ir pavaišindami Lithuani
an Senior Citizens klube savo 
artimus draugus. Šiemet 
jiems jau sukako 62 metai 
vedybinio gyvenimo.

Malonu nuoširdžiai pasvei
kinti pažangiosios lietuvių 
veiklos veteranus Joną ir 
Onutę Rubus, sulaukusius 
gražaus amžiaus. Mieliems 
draugams Rūbams linkime 
geros sveikatos bei daug 
šviesių dienų!

Teisme byla prieš 
neteisingų Įstatymą

Oklahoma valstijoje gyvuo
ja keistas, neteisingas ir ne
demokratiškas politinis įsta
tymas. Pagal jį, šios valstijos 
piliečiai gali balsuoti tiktai už 
republikonus arba demokra
tus. Tai bene vienintelė tokia 
valstija, kurioje balsavimo 
teisė būtų taip apribota.

Todėl Komunistų Partijos 
kandidatai Hali ir Tyner krei
pėsi į teismą su reikalavimu 
pakeisti tą nedemokratišką 
įstatymą ir leisti jiems kandi
datuoti Oklahoma valstijoje. 
Laukiama teismo sprendimo. 
Komunistų Partijos laimėji
mas būtų taip pat visų mažų
jų politinių partijų laimėji
mas.

MIAMI, FLA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jonas Marozas

mirė 1974 metų rugsėjo 21 dieną
Prabėgo du liūdesio metai, kai nelaboji mirtis 

išskyrė iš gyvųjų tarpo mano mylimą vyrą J. Marozą. 
Tačiau tu, Jonai, gyveni ir gyvensi mano širdyje kol aš 
būsiu gyva. Tebūna tau amžina ramybė, tavo kapą 
puošiu gėlėmis.

Liūdinti
. VERONIKA MAROZIENĖ

Nelaimėje žuvo 
68 žmonės

Rugsėjo 4 dieną didelis ke
leivinis lėktuvas, skrisdamas 
iš Venezuėlos į Ispaniją, nu
krito ir visi 68 jame buvę 
žmonės žuvo. Tai buvo jauni 
nariai choro, kurie skrido į 
Ispaniją koncertuoti.

Nauji metai
prasideda gana
ramioje atmosferoje

Šiomis dienomis visoje ša
lyje atsidaro mokyklos, pra
sideda nauji mokslo metai. 
Tiesa, vienur kitur nepasi
tenkinimą sąlygomis reiškia 
mokytojai bei mokyklų aptar
nautojai, įvairūs fizinio darbo 
darbininkai. Esama ir strei
kų. Kai kur matosi mokyklų 
rasinei integracijai pasiprie
šinimo. Ypač apsireiškia ne- J 
susipratimų dėl taip vadina
mo moksleivių “busimo" (pa
naudojimo autobusų vežioji
mui vaikų, kad būtų pasiekta 
mokyklų integraciją), bet, 
bendrai paėmus, nauji moks
lo metai prasideda gana ra
mioje, geroje atmosferoje.

Džiugu, kad didelėje dau
gumoje mokyklų rasinė inte
gracija pravedama sklan
džiai.
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Puikiai pasivaišinsime ir atidarysime 
“Laisvės” vajų

Mes jq pasveikinome su gimtadieniu, 
o ji gražiai parėmė "Laisvę"

SBKMADIENĮ, RUGSĖJO 12 DIENĄ, 2 V AL. PO PIETŲ, 
LAISVES SALEJE, 102-02 LIBERTY AVĖ., OZONE PARK.

BUS DUODAMI SKANUS PIETUS SU {VAIRIOMIS VAIŠĖMIS.

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

MUMIS PASIDALINS SAVO VĖLIAUSIAIS {SPŪDŽIAIS.

{ĖJIMO AUKA TIKTAI $4. VISI ESATE KVIEČIAMI DALYVAUTI IR 
GRAŽIAI, KULTŪRIŠKAI PRALEISTI POPIETĘ. BUKITE LAIKU.

Waterbury, Conn.
Laikas bėga labai greitai ir 

nei nepasijutom, kaip įžengė
me į rugsėjo mėnesį, ir jau 
artinamės prie mūsų parengi: 
mo-pietų, kuriuos rengia Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
28 kuopa spaudos naudai, 
įvyks rugsėjo 19, Lietuvių 
Klube 48 Green St., svetainė
je, kuri yra tik dabar naujai 
išremontuota. Turėsime pro
gramą, dalyvaus Gertrude 
Raškauskienė (Ulinskaitė), 
visiems gerai žinoma solistė, 
ir Hartfordo Lietuvių Laisvės 
Choras Wilma Hollins vado

Danguolė Juodikaitytė-Adamkevičienė, Lietuvos Operos 
sopranas, šią vasarą viešėjo pas gimines ir pažįstamus. 
Viešnagės metu ji buvo paprašyta suruošti tautiečiams 
koncertą. Kanados ir Amerikos lietuviai turėjo progos 
pasidžiaugti šio gražaus balso jaunos dainininkės menu. 
Eilėje laikraščių tilpo gražūs atsiliepimai. Džiaugtasi, kad 
po ilgesnės pertraukos vėl atvyksta išeivių lankyti Lietuvos 
dainininkai.

Danguolė Juodikaitytė, Lietuvos Operos sopranas, sveiki
nasi su New Yorko koncerto klausytojais. Iš kairės: Jonas 
Kiznis, koncertų kritikas. Almaus foto

WATERBURY, CONN.

Mirus

Joseph Strauss 
[Strižauskui]

kuris gyveno Bridgeport, Conn.
Mes reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Mary 

Strauss, sūnui Clem Strauss, marčiai, anūkėm, proa
nūkiui ir kitiems jo artimiems giminėms ir draugams

A. Morris
0. Žuraitienė
J. Vaitonis 
W. Dūda 
A. Dudienė
K. Yenkeliūnienė 
M. Urkevičienė 
W. Yokubonis 
V. Ruginis 
H. Kutelis

B. Kiudulienė X

jų liūdnoje valandoje.
M. Svinkūnienė
J. Svinkūnas
J. Ulozas
M. Ulozas
A. Butkevičienė
H. Brazauskienė
K. Miller
Ch. Danisevich
J. Danisevich
S. Barkauskienė 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC. 
-- 1

104*38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418
Telefonas: 846-1970

vystėje, tai turėsime progą 
išgirsti gražių dainelių.

Mes stengiamės skleisti bi
lietus geriausiai kiek galime. 
Mes manome turėti svečių iš 
New Yorko, taip pat ir iš kitų 
apylinkės miestų. Kurie at
vyksite, nesigailėsite, nes 
bus gera programa ir mūsų 
šeimininkės pagamins gerus 
pietus.

Pietūs bus duodami 1 vai. 
dieną, po pietų bus progra
ma. Kviečiame visus atsilan
kyti. Komisija

St. Petersburg, Fla.
GRAŽI AMŽIAUS 
SUKAKTIS

Jonas Stančikas
Rugpjūčio 25 dieną Jonas 

Stančikas atšventė savo 
84-ąjį gimtadienį. Ta proga 
Jonas pasikvietė į savo na
mus artimus draugus bei bi
čiulius pasivaišinti.

Keletas eilučių apie Jono 
gyvenimą.

Jonas Stančikas, kaip ir 
daugelis to.meto jaunuolių, 
vargo spaudžiamas, ryžosi 
ieškoti geresnio gyvenimo. Ir 
1910 metais paliko gražiąją 
Aukštaitiją, gimtąjį Kuršėnų 
kaimą. Atvykęs į Ameriką 
apsigyveno Cleveland, Ohio, 
pas pusbrolį P. Petrauską. 
Čia susirado darbą audinyčio- 
je. Eilę metų dirbo už mažą 
atlyginimą.

Kadangi D. Petrauskas pri
klausė prie pažangiųjų orga
nizacijų, tai ir Joną į jas įra
šė.

Tuo metu Clevelande gyva
vo Myrtos Choras, o vėliau 
buvo suorganizuota LLD 22 
kuopa. Jonas dainavo chore 
ir veikė organizacijoje.

Po keleto metų jis persikė
lė į Rochester, N. Y. Čia 
prasimokė plaukų kirpėjo 
amato. Kiek vėliau vedė He
leną Spaičienę-Motuziutę. 
Jiedu įsigijo plaukams sutai
syti salioną ir galvojo laimin
gai gyventi.

Jonas be kasdieninio dar
bo, veikė pažangiam judėji
me. Buvo LLD 50 kp. finansų 
sekretorius. Taip pat dainavo 
Rochesterio Aido Chore.

Tačiau nebuvo lemta Jonui 
džiaugtis šeimyninio gyveni
mo laime. Žmona buvo sun
kiai sužeista automašinos 
avarijoje, po to pilnai sveika
tos nebeatgavo. Po kelių me
tų susirgo vėžio liga ir 1969 
metais — mirė.

Mirus žmonai, Jonas tais 
pačiais metais persikėlė gy
venti į St. Petersburgą. Čia 
jis dar aktyviau ėmėsi veikti. 
Jau šešeri metai kaip drg. 
Stančikas dirba Chicagos 
“Vilnies” vajininku ir visuo
met išeina pirmuoju. Dainuo
ja Dainos Mylėtojų Chore, 
yra nuolatinis pažangios 
spaudos rėmėjas.

Pradėjus St. Petersburge 
organizuoti Lietuvių Piliečių 
Klubą. Jonas tapo garbės 
narys su $1,000. Be to, jis 
prisidėjo su parama prie įvai
rių salės bei virtuvės reikme
nų.

Jonas yra nuoširdus musų 
salės darbininkas. Jam jokis 
darbas nėra per mažas, nei 
per didelis.'

Gimtadienio sukakties pro
ga Jonas prisiminė mūsų 
spaudą ir “Laisvei” paskyrė 
$50 paramos.

Sveikinu Joną jo 84-ojo 
gimtadienio proga, linkiu ge
ros sveikatos ir laimingo gy
venimo. V. Bunkienė

Jadzė ir Kazys Čiurliai

Praeitą sekmadienį, rugsė
jo 5 dieną, pas šios apylinkės 
lietuviams plačiai pažįstamus 
Jadzę ir Kazį Čiurlius, Pat- 
tenburg, N. Y., įvyko nepa
prastai sueigėlė. Keletas ir 
New Yorko laisviečių turėjo
me laimės joje dalyvauti. Tai 
buvo mūsų mielosios Jadzės 
70-ojo gimtadienio atžymėji- 
mas.

Jubiliatę pasveikinti ir pa
linkėti jai sveikatos, laimės ir 
daug šviesių dienų susirinko 
Čiurlių dukros su šeimomis ir 
keletas artimųjų iš apylin
kės. Visi buvome puikiai pa
vaišinti ir dar kai kurie iš 
mūsų apdovanoti gražiais 
skaniais obuoliais iš Jadzės ir 
Kazio sodo.

Kaip žinia, praeityje per 
daug metų kasmet pas drau
gus Čiurlius įvykdavo “Lais
vės” naudai suruošti pikni
kai, kurie laikraščiui suteik

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ PRENUMERATŲ
VAJUS PRASIDĖS RUGSĖJO 1 IR TĘSIS TRIS 

MĖNESIUS IKI ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO 30.

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir labai 

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

DOVANOS VAJININKAMS
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
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnaujin
tas prenumeratas 1 punktas nuo 25Č. Už aukas 
arba pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50Č.
KREDITĄ UŽ AUKAS DUOSIME KONTESTANTAMS 
(VAJININKAMS) 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.

"LAISVES” KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE:

Amerikoje $10 metams, $5.50 pusei metų.

Kanadoje $10.00 metanu, $5.50 pusei metų
Pietų Amerikoje $10.00 metanu, $5.50 pusei metų 
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų
Kitur užsieniuose $12.0tt metams, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite:

Laisvė
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417

davo gražios medžiaginės ir 
moralinės paramos. Mūsų 
laikraščio reikalai nebuvo pa
miršti ir šioje sueigėlėje. Mū
sų seni ir nuoširdūs spaudos 
rėmėjai Jadzė ir Kazys “Lais
vės” paramai paaukojo visą 
šimtinę ir atsinaujino prenu
meratą. Prie “Laisvės” para
mos taipgi prisidėjo Lucy 
Rauduvienė su $15 ir Jonas 
Grybas su $5. Visiems dide
lis, nuoširdus ačiū.

Dar kartą Jubiliatei: Geros 
sveikatos ir daug, daug lai
mės!

Beje, būčiau ir pamiršęs. 
Buvo malonu susitikti ir nors 
trumpai pasikalbėti su iš Lie
tuvos viešnia anykštiete Mil- 
de Karoliene, kuri šiuo laiku 
vieši pas savuosius šioje apy
linkėje. Žada dar porą savai
čių pasidaryti po mūsų plačią
ją Ameriką.

Svečias
Į

TARP LIETUVIŲ
■' Rugsėjo 1 d.Nelę Ventienę 
ir mane Paul Venta jaunasis 
automobiliu nuvežė į Water
bury, Conn., į draugo Juozo 
Strižausko laidotuves. Nors 
Nelė ir aš vairuojame maši
ną, bet buvo daug smagiau 
turėti jauną, drąsų vyruką 
prie vairo.

Apie d. Strižausko laidotu
ves rasite šiame numeryje 
aprašymą iš Waterburio.♦ ♦ *

Praėjusią savaitę mums 
skambino Moterų Klubo narė 
Uršulė Bagdonienė. Ji nusi
skundė, negalinti niekur da
lyvauti, nes ją ištiko paraly
žius ir negali išeiti iš namų, o 
gyvena viena. Būtų gerai, 
jeigu mūsų klubietės ją ap
lankytų bei paskambintų te
lefonu. Jos adresas: 39-08 — 
155th Street, Flushing, N.Y. 
Telefonas: IN 1-6114.* * ♦

Prieš du mėnesius mūsų 
klubietė, uoli aukotoja mūsų 
spaudai ir draugijoms, Anna 
Quater atšventė savo 80 me
tų gimtadienį. Ta proga ji 
paaukojo į “Laisvės” fondą 
$100. Jai dėkojame. Ieva

šiemet lengviau, 
negu buvo 
1972 metais

Pilietis pasirašo
New Yorkas.— Visi veikė

jai, kurie renka piliečių para
šus uždėjimui komunistų 
kandidatų Gus ir Tyner ant- 
baloto, sako, kad darbas ne
sunkus ir labai sėkmingas. 
Kai kurie jų prisimena 1972 
metais tokiam pat tikslui pa
rašų rinkimą. Šiemet parašus 
gauti daug lengviau. Papra
šyti arba paraginti niujorkie
čiai su mielu noru pasirašo.

Pasekmės geros. Jau su
rinkta virš 30,000 parašų.

• (vairumai
Lj Londone penkiomis kal

bomis išleista knygelė turis
tams: “Kaip būti prieka
biam”. Joje turistas bet ku
riai situacijai gali rasti frazę, 
kuri išreikštų jo nepasitenki
nimą. Štai pavyzdys. Turis
tas atvyko į viešbutį. Čia jam 
nepatinka, katjĮ tarnas labai 
neatsargiai elgiasi su jo baga
žu. Tokiu atveju rekomen
duojama sakyti: “Gerbiama
sis, atkreipkite dėmesį į ma
no lagaminus. Jie pasiūti iš 
kiaulės odos. Ar nejaučiate 
pagarbos savo giminai
čiams?”

LJ Oksfordo miesto bibliote
ka paskelbė trijų savaičių 
“amnestiją” visiems skolinin
kams, kurk ilgą laiką negrą
žino knygų. Tarp kitų į skai
tyklą grąžinta viena knyga, 
paimta net prieš 57 metus!
□ Japoniją, kaip ir Vakarų 

Europos šalis bei JAV, apė
mė “rekordų karštligė”. Po 
išgerto vienu mauku alaus ir 
vaikščiojimo ant rankų rekor
dų atsirado ilgalaikio važiavi
mo automobiliu ir netgi gyvų 
varlių rijimo rekordai. Nese
niai Fukouko miesto gyven
tojas Goroku Kudzo pasiekė 
popierinių aitvarų, paleistų 
viena temple, rekordą. Gran
dinė iš 250 popierinių trikam
pių iškilo į puskilometrio

Pramoga kalendorius

RUGSĖJO 19 DIENĄ
Lietuvių Literatūros Drau

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

Pietūs 1 vai. dieną. Po 
pietų programa.

Women in the News

Rep. Elizabeth Holtzman, 
Brooklyn Democrat, in a let
ter written to The New York 
Times, said: “As a member of 
the House Budget Commit
tee, I introduced an amend
ment on the House floor in 
April to cut the proposed 
military budget increase by 
$7,5 billion in budget authori
ty and $2,5 billion in out
lays”. 

♦ * ♦
Citing its fiscal situation 

New York City cut off public 
funds for 49 daycare centers 
serving more than 3,000 
children. Pleas by lawyers 
for a group of parents were 
rejected. * * ♦

President Ford has de
clared August 26 Women’s 
Equality t)ay, and asked 
states that have not done so 
to ratify the equal rights 
amendment. Thirty-four 
states, have ratified the 
emendment, four short of the 
number required to amend 
the Constitution. The re
maining four must approve 
the amendment by 1979 if it 
is to be adopted. 

♦ * *
If a boy and a girl are born 

in the U. S. on the same day, 
statistics suggest that the 
girl will outlive the boy by 7 
years. American women on 
the average live to be about 
75 years of age; men live to 
about 68.

Helen Hayes
When Helen Hayes, fa

mous American actress, 
walked on to the stage of the 
Shubert Theater in New 
York recently, it was as if 
someone had it turned up all 
the good things about theat
er. Everything seemed 
brighter when the 76-year- 
old actress made one of her 
now increasingly rare appea
rances. Use

Washingtonas. — Kon- 
gresmanas Wayne Hays, de
mokratas iš Ohio valstijos, 
rezignavo. Jis buvo kaltina
mas valdžios pinigais samdęs 
sau sugulovę. Dėl to kilo 
didelis skandalas.




