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rašėme, kad eina kalbos, jog 
spalio mėnesį iš Tarybų Lie
tuvos į Jungtines Valstijas 
atvyks skaitlinga turistų gru
pė, susidedanti iš įvairių pro
fesijų ir pašaukimų žmonių. 
Džiugu, kad tos kalbos pasi
tvirtino, kad svečių tikrai 
susilauksime.

Kaip matote pranešime, jie 
čia aplankys visą eilę miestų, 
kuriuose gyvena apsčiai ir 
lietuvių. Mes norėsime susi
tikti su svečiais, o svečiai, 
aišku, norės susitikti su mu
mis. Tik reikia pagalvoti apie 
tam tinkamiausią formą.

Mus pasiekė šiemet Lietu
voje išleista anglų kalba labai 
svarbi knyga “Lithuania in 
1939-1940”. Knyga susideda 
iš trumpo įvado ir ištraukų iš 
oficialių dokumentų, paro
dančių, kaip Lietuvoje bur
žuazinė santvarka tapo pa
keista socialistine ir kaip Lie
tuva įstojo į Tarybų Sąjungos 
tautų šeimą. Tai neginčijamų 
faktų ir dokumentų rinkinys, 
daug platesnės apimties, ne
gu mano parašyta lietuvių 
kalba knyga “Naujoji Lietuva 
Faktų ir Dokumentų Švieso
je” ir išleista 1940 metais.

Kaip būtų puiku, jeigu šis 
nepaprastas leidinys pasiek
tų visus Amerikos antrosios 
ir trečiosios kartos lietuvius. 
Ypatingai naudinga būtų šią 
knygą perskaityti pokarinės 
lietuviškos emigracijos tėvų 
sūnams ir dukroms, kuriems 
taip vadinami “vaduotojai” 
galvas yra pripumpavę viso
kių melų ir prasimanymų 
apie Tarybų Lietuvą ir jos 
vadovybę.

Knygą suredagavo ir jai 
įvadą parašė Vytautas Kan- 
cevičius. Tai puikiai atliktas 
darbas. Nuoširdžiausi mano 
J u ms, dr augę, s ve ikinimai.

Abiejų kapitalistinių parti
jų kandidatai atsiklaupė prieš 
katalikų bažnyčios vyskupus 
ir atliko visą politinių “nuodė
mių” išpažintį. Mat, reikia 
gerintis, kad laimėjus kuo 
daugiausia katalikų piliečių 
balsų, nors tai reikštų ir 
djdžiausią nusižeminimą.

Dabar jau turime ir vysku
pų žodį. Gerai apsvarstę vie
no ir kito “nuodėmes”, jie 
priėję išvados, kad geriausia 
ir jų bizniui sveikiausia bus 
šiuose rinkimuose nei vieno 
jų oficialiai neužgirti. Katali
kų bažnyčia būsianti visiškai 
neutrališka. . .

Komercinės spaudos ko- 
lumhistas Norman Cousins 
sako, kad nereikia per daug 
barti West Point militarines 
akademijos studentų, kurie 
per egzaminus sukčiauja, ap
gaudinėja bei diplomus už 
dolerius nusiperka. Jie tiktai 
atspindi mūsų visuomenėje 
didelį moralinį nuosmukį.

Cousins klausia: Kuo jie 
yra blogesni už prezidentus 
Johnsoną ir Nixoną, kurie, 
kaip paaiški, Amerikos žmo
nėms melavo?

Arba: Kuo jie yra blogesni 
už kapitalistus, kurie papirki-
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Socialistinio pasaulio bendras
žygis erdvėje

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

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

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

Žymus rašytojas ir kovotojas

Dalton Trumbo
Los Angeles, Gal. — Po 

ilgos ir sunkios ligos rugsėjo 
9 d. mirė filminių veikalų 
rašytojas ir drąsus kovotojas 
Dalton Trumbo, sulaukęs 70 
metų amžiaus. Prieš trejus 
metus jam buvo padaryta 
plaučių operacija. Juose turė
jo vėžį. Nuo vėžio Trumbo ir 
mirė.

Makartizmo reakcijos siau
tėjimo laikais velionis buvo 

nėja užsienio valdininkus, 
kad padidintų savo pelnus? 0 
kaip su Watergate “didvy
riais”? Juk sulyginus su jais, 
tie West Point studentėliai K 
yra aniuolai su ilgiausiais 
sparnais!

□
Visaip aiškinamas Kinijos 

vadų pasielgimas su iš Tary
bų Sąjungos ir kitų socialisti
nių kraštų komunistų partijų 
gautomis užuojautomis dėl 
Mao Tse-tungo mirties. Kaip 
žinia, tas užuojautas kiniečiai 
sugrąžino toms partijoms, 
nes girdi, kadangi mūsų par
tija neturi oficialių ryšių su 
jūsų partijomis, todėl ir jūsų 
užuojautos nepriimtinos.

Ar tai reiškia, kad naujieji 
vadai dar daugiau blogins su 
socialistiniais kraštais santy
kius, kurie jau ir taip yra 
pusėtinai blogi?

Tarp Fordo ir Carterio de
batai yra katilo vanojimas 
puodo. Pagrindinio tarp jų 
skirtumo nėra visais svar
biausiais, opiausiais klausi
mais, liečiančiais Amerikos 
darbo liaudį.

Kas kita, jeigu būtų ne du, 
bet trys debatoriai, jeigu, 
pav., į jų tarpą būtų įleistas 
komunistų kandidatas Gus 
Hali. Tegu visi trys gauna po 
tiek pat laiko apginti savo 
partijų programas šiuose rin
kimuose. Tai būtų ko pasi
klausyti! ( •

Bet, žinoma, jie bailiai, jie 
niekad nesutiks debatuoti su 
oponentu, kuris juos demas
kuotų.

i 

vienas iš pagarsėjusių “de
šimties Hollywood darbuoto
jų”, kurie buvo reakcininkų 
puolami ir persekiojami.

Pats velionis Trumpo pra
gyvenimą turėjo pelnyti slap
tai rašydamas filmams veika
lus.

Sveikinimas
Siaurinei Korėjai
Maskva, rugs. 9 d. — L. 

Brežnevas, N. Podgornas, A. 
Kosyginas nusiuntė Korėjos 
Darbo partijos CK Generali
niam sekretoriui, Korėjos 
Liaudies Demokratinės Res
publikos Prezidentui Kim ir 
Senui. Korėjos Liaudies De
mokratinės Respublikos Ad
ministracinės tarybos prem
jerui drg. Pak Sen Cerui 
nuoširdžius sveikinimus 
28-ųjų Korėjos Liaudies De
mokratinės Respublikos susi
kūrimo metinių proga.

Sveikinime pabrėžiama:
Per trumpą istorinį laiko

tarpį liaudies Korėjos darbo 
žmonės, savo avangardo — 
Darbo partijos vadovaujami, 
sukūrė šiuolaikinę pramonę 
ir išvystytą žemės ūkį, pa
siekė nacionalinės kultūros ir 
mokslo laimėjimų. ĮvykdžiuJ 
šešiamečio liaudies ūkio pla
no uždavinius, Korėjos Liau
dies Demokratinėje Respub
likoje dar labiau sustiprėjo 
materialinė-techninė socializ
mo bazė.

Tarybiniai žmonės karštai 
sveikina šiuos Korėjos liau
dies laimėjimus, plačiai soli
darizuojasi su jos teisinga 
kova už savarankišką taikų 
tėvynės suvienijimą demok
ratiniais pagrindais”.

Šis tarybinių vadų sveikini
mas yra tik dar vienas gerų 
santykių tarpe Tarybų Są
jungos ir Šiaurinės Korėjos 
įrodymas.

Lietuvos mokslininkų 
didelis nuopelnas

Kaunas. — Specialiu apa
ratu medikai dabar greitai 
nustato narkozės gylį. Tokį 
originalų “baūgomatį”, i fik
suojantį galvos smegenų 
biosrovių aukšto dažnumo 
signalus, sukūrė grupė Kau
no Medicinos instituto specia
listų. Čia atliktais tyrimais 
buvo įrodyta, kad smegenų 
funkcinę būklę žymiai tiks
liau charakterizuoja kaip tik 
aukšto dažnumo svyravimai. 
Tuo pagrindu Kauno moksli
ninkai parengė naują narko
zės gylio įvertinimo sistemą, 
turinčią didelę praktinę 
reikšmę chirurgijoje.

Švedijos socialdemokratai
pralaimėjo ir turi užleisti 

į valdžią kitiems
Stockholmas. — Švedijos 

Socialdemokratų Partiją išti
ko didžiausia nelaimė. Ji pra
laimėjo rinkimus ir turės pa
sitraukti iš valdžios. Rinki
mus laimėjo iš trijų buržuazi
nių partijų susidariusi koali
cija, kuri sudarys naują vy
riausybę.

Per paskutinius 44 metus 
socialdemokratai turėjo ša
lies vairą savo rankose. Tai 
kas pasidarė, kad jie dabar 
pralaimėjo rinkimus?

Pirmiausia reikia žinoti, 
kad nors socialdemokratai 
vadina save socialistais bei 
marksistais, bet per tą visą 
ilgą šalies valdymo laikotarpį 
nepažengė nė žingsnio link 
socializmo. Kaip pirmiau, 
taip ir šiandien, Švedijoje 
klesti kapitalistinė santvar
ka. Taigi, kaip visose kapita
listinėse šalyse, taip ir Švedi
joje jau kelinti metai siautėja 
giliausia ekonominė krizė, 
kurios našta yra suversta ant 
darbo liaudies pečių.

Natūralu, kad tokiose sąly
gose plačiosiose žmonių ma
sėse gimsta ir vystosi valdan
čiąja partija nepasitenkini
mas. Tas jau buvo aiškiai 
jaučiama ir Švedijoje. O so
cialdemokratai, su premjeru 
Palme priešakyje, nepajėgė 
su krize susidoroti.

Iš kitos pusės, net trys 
buržuazinės partijos, maty
damos, kad veikdamos atski
rai, jos hiekados nepajėgs 
socialistus išstumti iš val
džios, prieš parlamento rinki
mus sudarė plačią koaliciją. 
Vietoje trijų sąrašų, jos išsta
tė tiktai vieną suvienytą kan
didatų sąrašą. Tiesa, rinki
muose laimėjo tiktai maža 
daugumą, bet svarbu, kad 
laimėjo ir dabar paims šalies 
vairą į savo rankas.

Aišku, kad socialdemokra-

Jie bus ant baloto, bet kaip 
nepriklausomi kandidatai

Gus Hali su Jarvis Tyner
San Francisco, Cal. — 

Teismo patvarkymu, Komu
nistų Partijos prezidentiniai 
kandidatai Gus Hali ir Jarvis 
Tyner bus ant baloto Califor- 
nijos valstijoje. Už juos buvo 
surinkta beveik 1,950,000 pi
liečių parašų ir įteikta valsti
jos sekretoriui. Tai nepapras
tai didelis laimėjimas. Šioje 
didelėje valstijoje komunistų

prezidentiniai kandidatai dar 
nėra buvę ant baloto.

Bet dėl keistų įstatymų ir 
patvarkymų, Hali ir Tyner 
and baloto bus pažymėti kaip 
nepriklausomi kandidatai. 
Bet rinkiminėje propagando
je, žinoma, jie bus vadinami 
Komunistų Partijos kandida
tais.

Premjeras Olof Palme
tai rinkimais labai nusivylę.

Nemanoma, kad naujieji 
valdonai imsis kokio nors 
griežto pasukio Švedijos 
tarptautiniuose santykiuose. 
Veikiausia bent per tam tikrą 
laiką jos santykiai su socialis
tiniais kraštais pasiliks gana 
geri. Gal tiktai ji pasidarys 
veiklesnė NATO kapitalisti
nių šalių šeimoje ir sustiprins 
santykius ypač su Jungtinė
mis Valstijomis.

Ji kaltina valdžių
Williamstown, Pa. — Miss 

Virginia Hoffman, kurios 
brolis mirė nuo “legionierių 
ligos”, kaltina Washington© 
valdžią, kad jinai gerai žino 
tos ligos paslaptį, bet slepia 
Amerikos žmonių. Taip pat 
nuo šios ligos mirė ir kitas 
jaunas vyras iš Williams- 
towno, kuris laike Legiono 
konvencijos buvo apsistojęs 
tame pačiame motelyje su 
Hoffman broliu.

Maskva. — Rugsėjo 14 die
ną čia įvyko socialistinių 
kraštų atstovų pasitarimas 
erdvės tyrinėjimo ir užkaria
vimo klausimais. Iki šiol, kaip 
žinia, tose didelėse mokslinė
se pastangose figūravo tiktai 
Jungtinės Amerikos Valsti
jos ir Tarybų Sąjunga. Pa
saulis girdėjo tik apie erdvė
je Tarybų Sąjungos kosmo
nautų ir Amerikos astronau
tų atliekamus žygius.

Kodėl tik tos dvi šalys? 
Nejaugi likusios pasaulio ša
lys nesidomi tokiomis moksli
nėmis “avantiūromis”? Dau
geliui buvo neaišku ir nesu
prantama.

Štai kodėl įvykusiame pasi
tarime nutarimas arba susi
tarimas net devynių socialis
tinių šalių pradėti bendradar
biauti ir erdvėje, bendromis 
pastangomis ruošti įvairius 
žygius erdvėje, susilaukė to
kio plataus dėmesio.

Tokiems bendriems žy
giams, žinoma, reikia paruoš
ti kosmonautus. Todėl susi-

Diskriminuojanti 
prieš moteris!

Hartford, Conn. — Toks 
kaltinimas daromas Connec
ticut valstijos gubernatorei 
Ella Grosso. Ji, žinoma, teisi
nasi, kad tokios diskriminaci
jos nepraktikuojanti.

Kaltinimą prieš gubernato
rę iškėlė stamfordietė Miss 
Irene Merman. Ji paklausė, 
kad gubernatorė pasakytų, 
kiek ji yra moterų paskyrus į 
aukščiausias valstijos val
džios vietas. Gavo atsakymą, 
kad iš 20 valstijos komisionie- 
rių 2 moterys, o iš 30 komi- 
sidnierių pavaduotojų yra 4 
moterys!

O valstijos gyventojų mo
terys, sudaro daugumą net 
52 procentų! Gub. Grosso 
negali teisintis, kad ji visoje 
valstijoje tesurado dvi kvali
fikuota^ moteris užimti komi- 
sionierių vietas.

Pasidavė Amerikos 
spaudimui

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba, po gana ilgų diskusi
jų, nutarė Vietnamo Socialis
tinės Respublikos aplikacijos 
sprendimą atidėti iki lapkri
čio mėnesio, tai yra iki po 
prezidentinių rinkimų. Mat, 
JAV ambasadorius Jungtinė
se Tautose Scranton pranešė, 
kad jeigu Saugumo Taryba 
nutars Vietnamą priimti, jis 
vetuos, tai yra — balsuos 
prieš.

Saugumo Tarybos daugu
ma nutarė nusilenkti Ameri
kos spaudimui. Kai kurie ta
rybos nariai, matyt, mano, 
kad po rinkimų šiuo reikalu 
Amerika pakeis savo nusista
tymą ir sutiks Vietnamą 
priimti.

Senatas prieš 
aborcijas

• z

Washingtonas. — Senatas 
47 balsais prieš 21 nubalsavo 
uždrausti iš Medicaid fondų 
apmokėti gydytojams už pa
darymus moterims aborcijų. 
Išimtis daroma tik tokiais 
atsitikimais, kai aborcija bū
na reikalinga išgelbėjimui 

'Tnoterų gyvybės.

tarta bandymus pradėti tik 
1978 metais.

Nutarta nedelsiant pradėti 
verbuoti kosmonautus Bulga
rijoje, Vengrijoje, Rytų Vo
kietijoje, Kuboje, Mongolijo
je, Lenkijoje, Rumunijoje ir 
Čekoslovakijoje.

Kosmonautai bus lavinami 
Yuri Gagarin Centre, kur 
dabar yra lavinami tarybiniai 
kosmonautai. Mokykla pava
dinta Gagarino vardu, nes 
Yuri Gagarin buvo pirmutinis 
žmogus besvorėje erdvėje 
apskrieti Žemę. Tą istorini 
žygi jis atliko 1961 metais.

Amerikos 
užsispyrimas dalinai 
laimėjo

William Scranton
United Nations, N. Y. — 

Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba nutarė Vietnamo So
cialistinės Respublikos apli
kacijos svarstymų atidėti iki 
lapkričio mėnesio, tai yra iki 
po mūsų prezidentinių rinki
mų. Mat, Jungtinių Valstijų 
ambasadorius William Scran
ton, vyriausybės vardu, iš 
anksto įspėjo Tarybos narius, 
kad jeigu jie nubalsuos Viet
namą priimti į Jungtines 
Tautas, jis panaudos veto 
teisę, tai yra balsuos prieš.

Visų suprasta, kad sutiki
mu įleisti Vietnamą į Jungti
nes Tautas Fiordas užrūstintų 
reakcinius elementus. Po rin
kimų padėtis pasikeis. Ga
li.. . '

Didelės reikšmės 
oficialus vizitas

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos Komunistų Partijos ge
neralinis sekretorius Leoni
das Brežnevas priėmė nuo 
premjero Helmut Schmidto 
pakvietimą apsilankyti Vaka
rų Vokietijoje su oficialių vi
zitu. Vizito laikas bus pa
skelbtas vėliau.

Visi diplomatai yra tos nuo
monės, kad šis Brežnevo vizi
tas turės labai didelę įtaką į 
vystymąsi santykių tarp Ta
rybą Sąjungos ir V. Vokieti
jos?

Washingtonas. — Senato
rius McGovern pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos turi savo 
militarines jėgas iškraustyti 
iš Pietų Korėjos. O tos jėgos, 
kaip žinia, yra labai didelės, 
net 42,000 tūkstančiai gerai 
ginkluotų kareivių.
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Fordo korporacijos darbininkų 
streiko reikšmė

Fordo korporacijos 165,000 darbininkų streikas nėra jokia 
staigmena. Ne tik apie jį buvo seniai kalbama, bet ir prie jo 
ruošiamasi iš abiejų pusių. Tik daugeliui šiandien neaišku, 
kodėl nebuvo paskelbtas visų automobilių ir sunkvežimių 
gaminimo pramonės darbininkų streikas. Juk jie visi 
priklauso tai pačiai Jungtinei Automobilių Darbininkų 
Unijai ir visų jų uždarbiai ir darbo sąlygos labai vienodos. 
Taipgi tie .patys unijos reikalavimai įteikti ir Chryslerio, 
General Motors, American ir visoms kitoms korporacijoms.

Unijos strategija, matyt, tokia: Paklupdysime ant kelių 
Fordo korporaciją, laimėsime kovą prieš ją, kitos korporaci
jos ir kompanijos turės pasiduoti. Be to, kitų korporacijų 
unijos nariai apdedami specialiais mokesčiais streikuojan
tiems Fordo darbininkams paremti. Visiems reikalingiems 
paramos darbininkams . . suteikti ją unijos iždas gal tik 
savaitę kitą teištesėtų . . .

Si stragegija šiai unijai nėra naujas išradimas. Ji net 
keliais atvejais buvo išbandytą praktikoje. Pav., 1967 
metais Fordo darbininkai streikavo 46 dienas, o 1970 metais 
General Motors Korporacijos darbininkai išstreikavo net 67 
dienas. Taipgi 1973 metais Chryslerio darbininkai streikavo 
vieni devynias dienas. Ir anais atvejais unijai laimėjus 
streiką prieš vieną korporaciją, kitos “geruoju” pasidavė ir 
panašius kontraktus pasirašė. Tikimasi, kad taip atsitiks ir 
šiuo atveju.

Kaip ten bebūtų, i Fordo darbininkai turi visų šios 
pramonės darbininkų simpatijas, pritarimą ir medžiaginę 
pagalbą. Dar daugiaun šio streiko reikšmė nesiriboja tiktai 
automobilistais. Jų laimėjimas turėtų labai gilų poveikį 
visuose Amerikos organizuotuose darbininkuose. Todėl visų 
kitų pramonių darbininkai atidžiausiai stebi Fordo darbinin
kų streiko ir derybų dėl naujo kontrakto eigą. Fordiečių 
laimėjimas “suminkštintų” kitų išdirbysčių, ypač tų, kurios 
yra susietos su automobilių gamyba, savininkus derybose su 
jų darbininkais, jie nebebūtų tokie drąsus su savo reikalavi
mais nesiskaityti.

Fordo darbininkų streikas yra šimtu procentų efektingas. 
Visi šios korporacijos fabrikai, kurie išmėtyti po dvidešimtį 
valstijų, yra uždaryti. Šiandien tik yra klausimas: Kaip ilgai 
streikas turės tęstis, kad priverstų Fordą pasiduoti unijos 
reikalavimams?

Nors streikas tęsiasi jau keletas dienų, bet apie kokį nors 
abiejų pusių susiartėjimą nieko nesigirdi.

Derybos, kaip ir paprastai, vedamos prie uždarytų du
rų .. .

Militarist^ apetitai neprisotinami 
ir labai pavojingi

Jau paskelbti mūsų Pentagono (visų ginkluotų jėgų štabo) 
reikalavimai arba pasiūlymai dėl 1978 metų biudžeto. 
Militaristams nieko nereiškia, kad ginklavimosi našta darosi 
nepakeliama. Nieko jiems nereiškia visuose šalies kampuose 
plintantis reikalavimas ginklavimuisi išlaidas sumažinti ir 
tuos bilijonus dolerių panaudoti verkiančiai reikalingiems 
socialiniams projektams.

Pentagonas reikalauja, kad 1978 metų militarinis biudže
tas siektų 130 bilijonų dolerių, arba būtų visais 9 zbilijonais 
dolerių didesnis, negu dabartinis (1967 metų) biudžetas. 
Nors jau turime branduolines bombas, kurių vienos užtektų 
sunaikinimui viso New Yorko, reikalaujama ypatingai 
padidinti lėšas tyrinėjimui ir tobulinimui ginklų, padidini
mui jų pajėgumo.

Militaristų apetitai ne tik neprisotinami, bet ir be galo 
pavojingi pasaulinei taikai. Didesnis biudžetas reiškia 
didesnį Amerikos ir jos talkininkių ginklavimąsi. Didesnis 
kapitalistinių kraštų ginklavimasis verčia socialistinius 
kraštus tą patį daryti. Ir eina lenktynės — kasmet didesnės, 
iškaštingesnės, ir pavojingesnės.

Dabar prezidentiniai rinkimai. Įdomu: Nė vienas kapita
listinių partijų kandidatas nėra nė žodeliu prisiminęs, kad 
reikia mažinti ginklavimąsi. Fordas ir Carteris abudu 
traukia tą pačią melodiją, kad Amerika turi būti militariniai 
pajėgiausia šalis pasaulyje. Nei Fordas, nei Carteris niekur 
nėra prasitarę, kad reikėtų sumažinti Amerikos militarines 
jėgas užsieniuose ir tuomi sutaupyti bilijonus dolerių kovai 
su krize; su nedarbu, su skurdu, su kriminalizmo siautėjimu 
miestuose ir miesteliuose.

Tiktai Komunistų Partija ir jos kandidatai siūlo militariz- 
mo reikalams lėšas sumažinti 70 procentų. Ir Amerikos 
saugumas nuo to nenukentėtų. Amerika turi, jie sako, 
vadovauti ne beprotiškam ginklavimuisi, bet mažinimui 
apsiginklavimo, ir kartu su Tarybų Sąjunga eiti prie pilno ir 
visuotinio nusiginklavimo.

JAPONIJOS SĄMOKSLAS 
DĖL TARYBŲ SĄJUNGOS 
LĖKTUVO t

Tarybų Sąjungos spauda 
kaltina Japonijos valdžią pa
pildyme sąmokslo užgrobti 
tarybinį lėktuvą “MIG-25) ir 
jo vairuotoją. Tai labai ne
draugiškas ir nepateisinamas 
ėjimas prieš šalį, su kuria 
Japonija juk nekariauja.

Dabar japonai užgrobto 
lėktuvo konstrukciją studi
juoja, jį ardydami. 0 lėktuvo

vairuotoją Belenko tuoj ati
davė amerikonams. Tas irgi 
parodo buvusį sąmokslą.

Washingtonas. — Centri
nės Žvalgybos Agentūros 
(ČIA) direktorius George 
Bush labai džiaugiasi užgro
bimu tarybinio karinio lėktu
ve! “MIG-25”. Dabar Japoni
jos ir Amerikos karo specia
listai sužinosią visas paslaptis 
apie šios rūšies karinių lėktu
vų konstrukciją ir įrengimus.

Kas ką rašo ir sako
l’IR ANKSTI BUVO
MŪSŲ APSIDŽIAUGTA

Chicagoje pabėgėlių lei
džiamų “Akiračių” 6-tam nu
meryje koks ten “Z. V. R.” 
savo pastabose “Žvilgsnis į 
Lietuvą” pažvelgia ir į Tary
bų Lietuvoje leidžiamą labai 
populiarų žurnalą “Mokslas ir 
gyvenimas”. Jas pradėję 
skaityti jau buvome pradėję 
džiaugtis, kad štai atsirado 
nors vienas “vaduotojų” ir 
“veiksnių” gretose žurnalis
tas, kuris pažvelgs nors į 
vieną Lietuvoje leidžiamą 
žurnalą, ant jo nenusispio- 
vęs. Tik pasiklausykite:

“Nuo šių metų pradžios 
Mokslas ir gyvenimas pasiro
dė žymiai padidintu formatu. 
Tiesa, dabar žurnalas plones
nis — 48 puslapiai (anksčiau 
buvo 64 pusi.), bet talpesnis. 
Be to didesnis formatas jį 
daro “žurnalesniu” — daug 
geriau iliustruotu, meniškiau 
apipavidalintu, patraukles
niu. Vienok, mokslo populia- 
rizacijos žurnalo esmė ne for
moje, o turinyje. O turinys 
dažnai maloniai nustebina net 
ir Vakaruose išlepinto skaity
tojo skonį. Štai kad ir profe
sorės M. Ivanauskienės 
straipsnis apie “Gėles reteny
bes” žurnalo šių metų 3-me 
numeryje. Skaitytojas jame 
ne tik supažindinamas su re
tesne Lietuvos augmenija, 
bei pastangomis ją išsaugoti. 
Skaitytoją taip pat dvasiniai 
praturtina humanistinis auto
rės požiūris į žmogaus (ypač 
miesto gyventojo) santykį su 
gamta, pastangos ugdyti 
prieaugančios kartos etinius 
ir estetinius pojūčius, gamtos 
apsaugos idėjų skatinimas.

Daugumą Vakaruose išlei
džiamų mokslo populiarizaci- 
jos žurnalų paruošia ne moks
lininkai, o profesionalai 
mokslo žurnalistai. Labai ge
rai, kad šituo pavyzdžiu ne-: 
pasekė M. ir G. redaktoriai. 
Kiekviename žurnalo nume
ryje skaitytojas randa kelis 
mokslininkų paruoštus 
straipsnius. Daugiausia tai 
Lietuvos mokslininkų 
straipsniai. Skaitytojas tokiu 
būdu ne tik sužino įdomių ir 
atsakingai pristatytų mokslo 
naujovių, — jis susipažįsta ir 
su savo krašto mokslo žmonė
mis. Nereikia tur būt aiškin
ti, kaip tai svarbu kiekvienos 
tautos kultūrai. Svarba, ku
rios už jokius pinigus nenu
pirksi kitų kraštų mokslo po- 
puliarizacijos leidiniuose.

Ir kaipgi tu žmogus nesi
džiaugsi tokiomis puikiomis 
pastabomis!

Bet, kaip sakyta, mes apsi
džiaugėme per anksti. Auto
rius “Z. V. R.” po jomis taško 
nepadeda. Matyt, būtų prie
šinga jo tikėjimui, jeigu jis 
tuo pačiu burnos atidarymu 
“Mokslo ir gyvenimo” taipgi 
neprakeiktų. Pagaliau, ką gi 
pamanytų jo politiniai bend
ražygiai?

Todėl ponas “Z. V. R.” ant 
žurnalo ir nusispiauna:

“Tiktai straipsniai apie šio 
šimtmečio mūsų tautos istori
ją kaip ir visuose kituose 
dabartiniuose Lietuvos leidi
niuose^ taip ir “Moksle ir 
gyvenime” nuteikia be galo 
liūdnai. Čia dar tebeviešpa
tauja tamsieji viduramžiai”.

Dabar tai jam gali šiltai 
dešinę paspausti ir tokie Ta
rybų Lietuvos niekintojai ir 
šmeižikai, kaip kvikliai iš 
“Draugo” ir gudeliai iš “Naų- • • MJienų .

ŠTAI KĄ REIŠKIA 
RŪPESTINGA VADOVYBĖ

Vilniaus dienraštyje “Tie
sa” (rugs. 11 d.) vedamajame 
“Komunisto vardas įpareigo
ja”, apibūdinama svarba kai
me geros, rūpestingos vado
vybės. Ir pasvaliečiai imami 
už pavyzdį. Dienraštis sako:

“Laukai — tarsi knyga, iš 
kurios galima daug sužinoti

* 
apie žiĄonęs, jų mintis, sie
kius, darbus. Pasvaliečių lau
kai šiemet ypač iškalbingi: 
besibaigiančią piūtį ženklina 
40 cnt iš hektaro derlingu
mas!

Ar tai kažkokia netikėta 
gamtos ' malonė! Žinoma, ir 
gamta patalkininkavo, kad 
bręstų tokios svarios varpos. 
Javams metai buvo neprasti. 
Tačiau aišku ir tai, kad pas
valiečiai nuosekliai, metai po 
metų artėjo prie tokio derlin
gumo. Visokeriopai skatinti
nos šio rajono žemdirbių pa
stangos šeimininkiškai tvar
kyti ir* gražinti laukus, su
žadinti jų gaiviąsias jėgas.

Pasvaliečiai pirmieji respu
blikoje ėmėsi specializuoti 
augalininkystę. Aišku, tai pa
daryti nebuvo paprasta ir 
lengva — teko įveikti nemaža 
ūkinių nesklandumų ir kliū
čių, nugalėti senus įpročius. 
“Atžalyno” ar Pušaloto kolū
kių, Naradavos vaismedžių 
medelyno ar Joniškėlio ban
dymų stoties eksperimenti
nio ūkio — bet kurios parti
nės organizacijos susirinkimų 
protokolai,, kaimo komunistų 
atmintis išsaugojo faktus, 
kiek prireikė pastangų, kad 
visi suprastų ir pajustų, ko
kią ekonominę naudą duoda 
augalininkystės specializavi- 
mas ir pasėlių koncentravi
mas, kokią ne tik ūkinę, bet 
ir moralinę pergalę įtvirtina 
gražūs ir našūs laukai.

Komunisto vardas įparei
goja visada būti priešakyje, 
visada puoselėti tai, kas nau
ja, pažangu, kas praturtina 
mūsų gyvenimą, ugdo našų ir 
efektyvų darbą, tobulina 
žmonių tarpusavio santykius, 
formuoja kilnius komunizmo 
kūrėjo bruožus. Galima pa
grįstai tvirtinti: gražių pa
vyzdžių nestokoja bet kurioje 
partinėje organizacijoje, bet 
kurioje ; komunistų ‘, šeimoje. 
Juos privalome branginti, pa
naudoti jaunų komunistų, ko
lektyvų auklėjimui, nes tokie 
pavyzdžiai moko, grūdina, 
skatina.

Siekti pažangos visose gy
venimo sritys^ — tai reiškia 
sėkmingai ir nuoširdžiai įgy
vendinti partijos nuženklintą 
dešimtojo penkmečio progra
mą. Kiekviena diena, pratur
tinta vertingais siekiais 
įdiegti įgytą patyrimą, naujo
ves, atsiliepia gražiais poslin
kiais gyvenime. Ypač tai ryš
ku ir socialistinio kaimo dar
buose, ir ateities planuose”.

BUDĖKITE, VYRAI, 
ARBA BUS “KAPUT”

Chicagoš menševikų galvo
čius už galvos susidėjęs ran
kas šaukid1:

“. . . jau įspėjom Amerikos 
lietuvius, kad jiems teks’būti 
labai budriems, jeigu nori 
išlaikyti savas organizacijas 
ir vieningai padėti gimtiniam 
kraštui siėktis laisvės. Ame
rikos lietuvius veikia jėgos, 
pasiryžusios juos suskaldyti, 
supiudytFir nuvesti į bendra- 
darviavimą su okupantų fron
to linijas”?'

Kai Mdhtynas kalba apie 
Amerikos* lietuvius, jis turi 
mintyse ‘’vaduotojus” ir jų 
raketo bifenį. Naujas jų biz
niui pavogus, tai išrinkimas 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
pirmininku Algimanto Gečio. 
Algimantus Gečys, sako Gu
delis, “tai pats fanatiškiau
sias lietuvių vienybės prie
šas”. U-

Štai kodėl dabar Amerikos 
lietuviam^ ' tenką būti labai 
budriems?5

įh
LAIMĖJOGI TAIKA 
IR SVEIKAS PROTAS

Smetonįninkų “Dirva” dar 
ir šiandien negali dovanoti 
tiems, kurie pasirašė Helsin
kio sutartį:* Minėdamą to įvy
kio metinę sukaktį, “D.” 
(rugs. 9 d j) dejuoja:

“1975 metais rugpjūčio 11

dieną Suomijos sostinėje, 
Finlandia salėje pasirašyta 
“Helsinkio deklaracija”, ty
liai i maskuotai ir niekšingai 
atidavusi Maskvos hegemoni
jai visas europines teritori
jas, kurias Maskva pasisavi
no po Antrojo pasaulinio ka
ro.

Ir dabar, metams sukakus, 
laisvojo pasaulio spauda ana
lizuoja Helsinkio kvaišulį ir 
vienbalsiai sutinka: Helsinkis 
buvo Maskvos laimėjimas”.

Helsinkyje laimėjo ne 
Maskva, ar kita kuri sostinė, 
bet pasaulinė taika ir sveikas 
protas. Dabar visiems geros 
valios žmonėms tik reikia 
Helsinkio deklaracijoje pa
skelbtų direktyvų laikytis.

VALIO, LIETUVIAMS 
JAUNUOLIAMS!

Reakcininkams jau prade
da atsirūgti jų spaudos begė
diškas plūdimas Bostono mo
kytojų, kurios suorganizavo 
lietuvių jaunuolių, lituanisti
nės mokyklos moksleivių eks
kursiją į Tarybų Lietuvą. 
Labai teisingai įsižeidė ne tik 
ekskursijos vadovės, bet ir 
tie jaunuoliai. Tai pripažįsta 
ir Bostono menševikų “Kelei
vio” redaktorius. Savo ilga
me straipsnyje “Triukšmingo 
autoriteto sprogimo padari
niai” jis beveik per ašaras 
skundžiasi:

“Bet jau daug tragiškiau, 
kad tokie beatodairiniai puo
limai sukėlė ir ekskursijoje 
dalyvavusių jaunuolių po Lie
tuvos pamatymo pasipiktini
mą ir skaudų nusivylimą Čio
nykščiais mums vadovauti 
besiperšančiais “veiksniais”. 
Vadinasi, “reorganizuotieji” 
padarė tai, ko nepajėgė nu
veikti ekskursijos metu jokie 
tarybiniai palydovai, tarybi
niai aktoriai, armonika gro
dami kolchozų pirmininkai 
bei “Katinėlio ir gaidelio” 
vaidinimu spaliukai.

Ar tikrai ir buvo toks šių 
mūsų “grynosios lietuvybės” 
saugotojų tikslas?

Mums rodos, kad tokių jau
nimo išvykų į Lietuvą klausi
mą derėtų išsamiai svarstyti 
be pabaidytos perekšlės viš
tos karščio ir kudakinimo. 
Lygiai sverti galimą naudą ir 
nuostolį, jeigu toks būtų. Tai 
labai opus ir rimtas reikalas, 
kursai vėliau bus dar žymiai 
aktualesnis. O taip pat norin
tieji vadovauti asmenys, re
gis, ‘jau turėjo pakankamai 
duomenų įsitikinti, kad dide
lė mūsų visuomenės dalis, 
ypač jaunesnioji karta, iki 
diafragmos sprogimo piktai 
rėkiančių “autoritetų” įsaky
mų, grasinimų ir net prakei
kimų visiškai neklauso. Ji 
reikalauja ne įsakymų, o rim
tų ir logiškų įrodymų, nes 
kiekvienas kultūringas tau
tietis šiandien turi ir savo 
pakankamai imlų protą/’

Mes sveikiname šiuos Bos
tono jaunuolius ir iu ekskur
sijos vadoves. Kitų miestų* 
lietuviai jaunuoliai turėtų pa
sekti bostoniečių pavyzdį ir 
visais būdais stengtis pama
tyti savo tėvų gimtąjį kraštą.

Tikisi santykių 
pagerėjimo

Kewal Singh
, New Delhi. — Indijos nau
jasis ambasadorius Jungtinė
se Valstijose Mr. Kewal 
Singh žada nesigailėti pa
stangų pagerinimui santykių 
tarp šių šalių. Jis mano, kad 
jo pastangos bus sėkmingos.

Per pastaruosius tris mėnesius šalyje nedarbas vėl pakilo, 
bedarbių armija vėl padidėjo ir pasakė 7.9 procento visų 
darbo jėgų. Bet pakilo ir turčių pelnai. Jie patenkinti.

PENKTADIENIS, RU

LIETUVOS MIESTU

DAUGĖJA DIRBTINIŲ 
EŽERŲ LIETUVOJE

Raseinių rajonas nėra tur
tingas upėmis ir ežerais. Šį 
trūkumą nors iš dalies sten
giasi kompensuoti Lietuvos 
melioratoriai. Devintajame 
penkmetyje jie daug padarė, 
puošdami, turtindami vietos 
kraštovaizdį dirbtiniais van
dens telkiniais.

Akį traukia “Tarybiniu ke
liu”, “Tarybinio artojo” kolū
kių, Pryšmančių tarybinio 
ūkio ir kiti tvenkiniai. Praė
jusiais metais įrengtas 42 ha 
tvenkinys “Dainavos” kolū
kyje. Kiek anksčiau sutvar
kyti Raseinių miesto, naujai 
įrengti Kalnujų, J. Janonio, 
“Aušros” kolūkių tvenkiniai. 
Šiuo metu, įskaitant ir žuvi- 
nynkystės tvenkinius, dirbti
nių vandenų plotas rajone 
sudaro bene 670 ha.

Jis didės ir ateityje. Jau 
paruoštas projektas tvenki
niui “Auksinės varpos” kolū
kyje, gilinami ir tvarkomi jie 
“Pavasario”, “Ąžuolo” kolū
kiuose, plečiami Paupio žuvi
ninkystės ūkyje.

Išsiplėtus žydriesiems plo
tams, rajone pagausėjo van
dens paukščių. Prieš trejetą 
metų pirmoji gulbių pora ap
sigyveno Blinstrubiškių tven
kiniuose, o dabar kasmet jų 
apsigyvena po kelias poras,

suka lizdus. Atsirado ir juo
dųjų gandrų. O kas suskai
čiuos, kiek vandenyse knibž
da laukinių ančių, vandens 
vištelių, kirų ir kitokių 
paukščių?

Didelė vandens telkinių ir 
praktinė reikšmė. Visų van
duo panaudotas laukams drė
kinti. Juose sukauptu vande
niu “Tarybiniu keliu” kolūky
je laistoma 110, J. Janonio — 
40, Kalnujų — 75 ha kultūri
nių ganyklų. Baigus įrengti 
drėkinimo sistemą “Daina
vos” kolūkyje, čia bus lietina- 
ma 158 ha kultūrinių ganyk
lų.

P. Lupeikis 
' - Raseinių sausinimo 

sistemų valdybos 
vyresnysis inžinierius

Varšuva. — Lenkijos kata
likų bažnyčia ragina visus 
lenkus padėti komunistinei 
valdžiai nugalėti visus šalyje 
pasireiškusius ekonominius 
sunkumus. Bažnyčia pilnai 
kooperuosianti su vyriausy
be.

Isparta, Turkija. — Čia 
įvyko tragiška lėktuvo avari
ja. Žuvo 146 žmonėsĄ

EDUARDAS MIEŽELAITIS

TRIPTICHAS
Debesys plaukia padange — lyg argonautų laivynas, 
JPadeda saulė kaip Nikė irklais komandą skanduok 
Eisiu į mėlynus kalnus, Į

Į

Vynuogių kekės — lyg Žvakės 
švento Naumo koplyčioj — saldžiu aptekę vašku. 
Upėtakinis upokšnis, kritiško proto netekęs, 
Krinta nuo kosminio skardžio ir nuvingiuoja mišku. 
Eisiu į tolimus kalnus.

Buriąs j ratą ir meta 
Juodvarniai gedulo plunksnas ■— puošia herojų kapus. 
Varto prieš saulę barzdočius, kiek panašus į Sokratą, 
Lyg manuskriptai geltonus turkų tabako lapus, 
Eisiu į kvepiančius kalnus.

Duonos atriekia Platonas.
Įpila slyvų degtinės ar vynuoginės sunkos.
Šypso saulėgrąžos kaukė. Lupas jos ryškiai geltonas 
Grimas nuo saulėto veido. Kalnas ją man paaukos. 
Eisiu į saulėtus kalnus.

Blykčioja laibas kaip žaibas 
Vynuogių aukso rinkėjos cukraus saldumo liemuo, 
O informaciją teikia paukščių tarškus teletaipas 
Ir nemeluoja pelito dydžio atspaustas želmuo, 
Eisiu į atvirus kalnus.

Galima ginti ten mintį
Nuo šios pakalnės šešėlių pozos — juodos tuštumos, 
Ir tik užkopus į kalnus — auksu pakalnėje spindi 
Ochrido ežero ochra. Čia — tuštuma užkamuus.
Eisiu į-didelius kalnus.

švelnūs ir motinos delnus, 
Liūdinčios motinos delnus, primena šlaitai. Mačiau: 
Moja saulėlydžio sparnas. Eisiu į mėlynus kalnus. 
Ten mano mėlyna paukštė. Ten, aišku, žvaigždės arčiau.,,

1976 metų pradžioje 
bų Lietuvos miestuose 
no 57 procentai resp 
gyventojų. Miestuose 
tojų didėja tiek absc 
tiek santykinai: 1939 
Lietuvos miestuose
658.900 žmonių, t. } 
proc. visų krašto gy1 
1950 metais — 729,5 
28,3 proc.; 1959 me
1045.900 — 38,6 proc 
metais 
proc.; 1970 meU 
1571,700, - 50,2 proc 
metais — 1903,500 
proc.

Sparčiai vystoma pr 
švietimas, mokslas, 1 
antra vertus, socialist 
mės ūkio mechanizav 
laisvina nemažai dar 
kų, ir visa tai skatina 
augimą.

Skaitytojui gali kilt 
mas, kokiose gyvei 
gyvenantys žmonės 
miestiečiais? Juk dal 
me Lietuvos kaime ai 
jos — modernios ko 
tarybinių ūkių gyve 
kurios išplanavimu, b 
patogumais iš esmės 
ria nuo miesto.

Miesto gyventojai 
respublikoje laikomi 
gyvenantys respul 
priklausomybės ir i 
pavaldumo miestu 
miesto tipo gyven* 
Miesto ar miesto tip< 
vietės teises suteiki 
vos TSR Aukščiausit 
bos Prezidiumas tom 
vietėms, kuriose d 
gyventojų užimti n 
ūkyje. Buržuazinėje 
je miestiečiais buvo 
tie žmonės, kurie gy 
venvietėse, turinčios 
daugiau žmonių.

Pokario metų I 
miestų gyventojus g 
apibūdina 1959 ir 19 
surašymų bei metini 
tikos duomenys. Mi 
gausėjo. 1976 m. pra 
buvo 113 (92 miest 
miesto tipo gyvenvic 
siminkime, kad dal 
Lietuvos teritorijoje 
miestų, kuriuose gy\ 
tūkst. ir daugiau 
Geografiniu požiūrii 
respublikos teritori. 
dėstę gana vienoda: 
kiekviename adminb 
me rajone.

Gyventojai konce 
dideliuose miestuo 
m. pradžioje penki 
džiausiuose (Vilniuje 
Klaipėdoje, Šiauliuo 
nevėžyje) gyveno 
žmonių, o tai sudari 
centus miesto ir 35 į: 
visų respublikos g; 
Pridėję tų miestų 
jus, kuriuose gyven; 
kaip po 20 tūkst. 
pamatysime, kad c 
ir didesniuose mies 
sitelkę beveik trys 
daliai visų respublik 
gyventojų.

Kaip augo dešimį

- 1343,0 
1970
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irbas vėl pakilo, 
9 procento visų 
įtenkinti.

Studentų miestelyje

LIETUVOS MIESTU PENKMEČIAI

KAIP JIE AUGA

NIŲ
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1976 metų pradžioje Tary
bų Lietuvos miestuose gyve
no 57 procentai respublikos 
gyventojų. Miestuose gyven
tojų didėja tiek absoliučiai, 
tiek santykinai: 1939 metais 
Lietuvos miestuose gyveno
658.900 žmonių, t. y. 22,9 
proc. visų krašto gyventojų 
1950 metais — 729,5,000 — 
28,3 proc.; 1959 metais —
1045.900 — 38,6 proc.; 1966 
metais — 1343,0 — 44,7 
proc.; 1970 metais — 
1571,700 - 50,2 proc.; 1976 
metais — 1903,500 — 57,5 
proc.

Sparčiai vystoma pramonė, 
švietimas, mokslas, kultūra, 
antra vertus, socialistinio že
mės ūkio mechanizavimas iš
laisvina nemažai darbo ran
kų, ir visa tai skatina miestų 
augimą.

Skaitytojui gali kilti klausi
mas, kokiose gyvenvietėse 
gyvenantys žmonės laikomi 
miestiečiais? Juk dabartinia
me Lietuvos kaime auga nau
jos — modernios kolūkių ir 
tarybinių ūkių gyvenvietės, 
kurios išplanavimu, buitiniais 
patogumais iš esmės nesiski
ria nuo miesto.

Miesto gyventojais mūsų 
respublikoje laikomi žmonės, 
gyvenantys respublikinės 
priklausomybės ir rajoninio 
pavaldumo miestuose bei 
miesto tipo gyvenvietėse. 
Miesto ar miesto tipo gyven
vietės teises suteikia Lietu
vos TSR Aukščiausios Tary
bos Prezidiumas toms gyven
vietėms, kuriose dauguma 
gyventojų užimti ne žemės 
ūkyje. Buržuazinėje Lietuvo
je miestiečiais buvo laikomi 
tie žmonės, kurie gyveno gy
venvietėse, turinčiose 2000 ir 
daugiau žmonių.

Pokario metų Lietuvos 
miestų gyventojus geriausiai 
apibūdina 1959 ir 1970 metų 
surašymų bei metiniai statis
tikos duomenys. Miestų pa
gausėjo. 1976 m. pradžioje jų 
buvo 113 (92 miestai ir 21 
miesto tipo gyvenvietė). Pri
siminkime, kad dabartinėje 
Lietuvos teritorijoje buvo 60 
miestų, kuriuose gyveno po 2 
tūkst. ir daugiau žmonių. 
Geografiniu požiūriu miestai 
respublikos teritorijoje išsi
dėstę gana vienodai, jų yra 
kiekviename administracinia
me rajone.

Gyventojai koncentruojasi 
dideliuose miestuose. 1976 
m. pradžioje penkiuose di
džiausiuose (Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose ir Pa
nevėžyje) gyveno 1,2 mln. 
žmonių, o tai sudarė 62 pro
centus miesto ir 35 procentus 
visų respublikos gyventojų. 
Pridėję tų miestų gyvento
jus, kuriuose gyvena daugiau 
kaip po 20 tūkst. žmonių, 
pamatysime, kad dideliuose 
ir didesniuose miestuose su
sitelkę beveik trys ketvirta
daliai visų respublikos miesto 
gyventojų.

Kaip augo dešimt didžiau

sių Lietuvos miestų, galima 
spręsti iš pateikiamo jų sąra
šo (iš eilės — miestas, gyven
tojų skaičius tūkstančiais 
1939, 1959 ir 1976 metais): 
Vilnius - 215,2 - 236,1 - 
446,7; Kaunas — 152,4 — 
219,3 - 351,7; KlaipOda - 
47,2 - 89,9 - 168,5; Šiauliai
— 31,3 - 59,7 - 112,2; 
Panevėžys — 26,5 — 41,1 — 
94,1; Alytus — 9,2 — 12,3
— 47,8; Kapsukas — 15,8 — 
19,6 — 35,1; Kėdainiai — 8,7
— 10,6 — 26,3; Ukmergė — 
12,4 - 14,9 - 25,7; Telšiai
— 5,9 — 13,5 — 24,7.

Labiausiai (5,2 karto; išau
go, palyginus su 1939 m., 
Alytus, daugiau kaip 3 kartus 
ūgtelėjo Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys, Kėdainiai, Tel
šiai. Sparčiai šie miestai augo 
pastarajame dešimtmetyje. 
Be penkių didžiausių miestų, 
kurie yra regioniniai centrai, 
formuojama dar penki regio
nų centrai. Tai jau paminėti
— Alytus, Kapsukas, Telšiai, 
taip pat Utena (1976 m. pra
džioje turėjo 19,5 tūkst. gy
ventojų) ir Jurbarkas (11,2 
tūkst. gyventojų).

Sparčiai augo ir kiti pramo
niniai miestai. Iš jų galima 
paminėti Tauragę (1976 m. 
pradžioje 23,7 tūkst. gyven
tojų), Jonavą (24,0), Mažei
kius (19,8), Radviliškį (18,8), 
Plungę (18,0), Kretingą 
(14,9), Naująja Akmenę 
(14,4), Biržus (13,7), Sparčiai 
augo ir tie miestai bei miesto 
tipo gyvenvietės, kurie nėra 
rajonų centrai, bet kuriuose 
vystoma pramonė, arba kurie 
yra kaip gyventojus aptar-

naujantieji, savotiški trans
porto ir prekybos centrai. 
Tokiai grupei būdingi Lent
varis, Kazlų Rūda, Elektrė
nai, Garliava, Kulautuva ir 
kt.

Išaugo ir mūsų kurortiniai 
miestai: Druskininkai, Palan
ga, Birštonas ir Likėnai. 
Sparčiausiai augo Druskinin
kai. Palyginus su 1939 m. jie 
išaugo 7 kartus (1976 m. 
pradžioje turėjo 14,2 tūkst. 
gyventojų), o su 1959 m. — 
2,5 karto. Palanga turi 11,6 
tūkst. gyventojų ir išaugo 4,6 
ir 2 kartus atitinkamai. Drus
kininkai 10,000 gyventojų ri
bą peržengė 1968 m., Palan
ga — 1970 m. Birštonas auga 
sparčiau nuo 1966 m., jį pa
tvirtinus respublikinės pri
klausomybės miestu. Turisti- 
nių-kurortinių bei organizuo
to poilsio miestų grupei pri
klauso Anykščiai (9 tūkst. 
gyventojų), Zarasai (7,2), 
Trakai (6) ir kai kurie kiti.

1976 m. pradžioje respubli
koje buvo 50 miestų, turinčių 
daugiau kaip 5000 gyventojų. 
Mažiau gyventojų turėjo 63 
miestai, ir juose gyveno 141 
tūkst. žmonių, arba kiekvie
name vidutiniškai po 2,3 
tūkst. gyventojų.

Pagrindinis miesto gyven
tojų gausėjimo šaltinis — 
mechaninis prieauglis. Jis su
daro daugiau kaip pusę kas
metinio gyventojų prieaug
lio. Absoliuti dauguma į 
miestų atsikeliančių gyventi 
atvyksta iš mūsų respublikos 
kaimų. Antras šaltinis 
miesto gyventojų natūralusis 
priauglis. Miesto gyventojų 
gausėja ir plečiant miestų 
teritorijas, prijungiant prie 
jų priemiestinius kaimus ir 
miestelius.

Galima teigti, kad šio penk
mečio metai atskleis dar vie
ną faktą apie Lietuvos miestų 
augimą. Penkmečio planuose 
jiems numatyta didelė atei
tis. Išdėstant pramonę nau
jai formuojamų regionų cent
ruose, bus skatinamas jų 
augimas, respublikoje susi
darys tolygiai išsidėsčiusių 
didesnių miestų tinklas. Lė
tesniais tempais auga didieji 
respublikos miestai. Vilnius 
1980 m. pasitiks, matyt, per
žengęs 500 tūkst. gyventojų 
ribą. Dar greičiau Panevėžys 
peržengs 100 tūkst., Alytus 
— 50 tūkst. ribą. 1990 m. 
miestuose gyvens apie 69 
proc. visų respublikos gyven
tojų.

Petras Adlys, 
Centrinės statistikos valdy
bos prie Lietuvos TSR Minis
trų Tarybos viršininko pava
duotojas.

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

KUBA RASIZMO
TVIRTOVIŲ PAMATAI

Pastarosiomis dienomis te
legrafas atnešk vis didesnį 
nerimą keliančių žinių apie 
tragiškus įvykius Afrikos 
pietuose. Iš pradžių jis pra
nešė apie tai,’ kad policija 
apšaudė Afrikos studentų de
monstraciją Johanesburgo 
priemiestyje — Souete. Po to 
neramumai prasidėjo Cape
town afrikiečių gete, kituose 
Pietų Afrikos respublikos 
miestuose. Ir ten juodaodžių 
bei “spalvotųjų” piliečių 
kraujas nudažė grindinius. 
Du šimtai nukautų, keli šim
tai sužeistų — toks baudžia
mųjų Pietų Afrikos žandarų 
operacijų per pastaruosius du 
mėnesius rezultatas.

Šiomis dienomis gautas 
naujas pranešimas: Rodezijos 
rasistai, perėję kaimyninio 
Mozambiko sieną, viename 
pasienio kaime surengė tai
kių gyventojų skerdynes. 
Dingstis — represyvinė akci
ja prieš partizanus. Tai ne
girdėta piktadarybė — nužu
dyta apie tūkstantį taikių
gyventojų, daugiausia senių, 
moterų ir vaikų.

Tačiau būtų neteisinga ma
nyti, kad šios žiaurios akcijos 
— Vorsterio ir Smito režimų 
jėgos požymis. Atvirkščiai, 
tai rodo rasistų beviltiškumą, 
nes jie imasi kraštutinių prie
monių, norėdami išgelbėti 
paskutines savo viešpatavi
mo Afrikoje atramas.

Blaivus požiūris į tikrovę, 
(ko nesugeba padaryti toks 
užkietėjęs rasistas, kaip John 
Smith) rodo, kad šie režimai 
neišvengiamai turi žlugti ga
na netolimoje ateityje — tiek 
dėl jų vidinių prieštaravimų, 
tiek ir dėl tarptautinės izolia
cijos, kurioje jie atsidūrė že
myne.

Prasidedant II okslo etams

visiškoje izoliacijoje. “Pasi
traukus Portugalijai iš Afri
kos, vis labiau artėja baltųjų 
mažumos Pietų Afrikos res
publikoje ir Rodezijoje vy
riausybių žlugimas”, neseniai 
rašė laikraštis “New York 
Times”.

Pietų Afrikos respublikoje, 
taip pat ir Rodezijoje dauge
lis pradeda suprasti, kad ra
sistų pozicijos yra netvirtos. 
Tačiau Vorsterio klika visiš
kai nenori įgyvendinti radi
kaliųjų reformų. Darydama 
menkas nuolaidas afrikie
čiams, ji, kaip rodo paskuti
niai įvykiai, iš esmės jėga.

Bet jokios represijos nepa
dės rasistams sustabdyti is
torijos. Jokie manevrai neiš
gelbės pasmerktųjų. Smar
kėjanti engiamų Rodezijos ir 
Pietų Afrikos respublikos 
tautų išsivadavimo kova nu
šluos nuo žemės paviršiaus 
šiuos antiliaudinius režimus. 
Galutinis jų krachas tai tik 
laiko klausimas.

V. Pilkauskas

Kardinolas už 
dialogų su 
komunistais

Budapeštas. — Vengrijos 
naujasis kardinolas Sazio Le
kai sako, kad jis labai paten
kintas pagerėjusiais santy
kiais tarp valstybės ir katali
kų bažnyčios. Jis pilnai prita
riąs dialogui tarp katalikų ir 
marksistų.

Kardinolas kalbėjo masi
niame susirinkime, kurį su
rengė komunistų vadovauja
ma Vengrijos Patriotinio 
Liaudies Fronto organizacija.

Iš tikrųjų, šių' šalių valdan
čiosios viršūnės vykdoma^
aparteido politika sukėlė to
kius socialinius prieštaravi-
mus, kad juodųjų ir “spalvo
tųjų” Pietų Afrikos respubli-

SPECIALIAI “LAISVEI”

3-IAS PUSLAPIS

Juodkrantėje atidarytas miniatiūrų muziejus — Lietuvos 
TSR Dailės muziejaus filialas.

Nuotraukoje: dailininko Broniaus Bružo vitražas. Centre 
Liudviko Rėzos figūra, šonuose pagal E. Gizevijaus pieši
nius atkurtos lietuvninkės “Verpėjėlė” ir “Neringos puose
lėtoja”. B. Aleknavičiaus nuotrauka

MŪSŲ SVEIKATOS REIKALAIS

Lietuvaitė mokslininkė žmogaus 
pastangose nugalėti vėžį

Vilnius. — Prancūzijos 
mieste Lione, tarptautiniame 
vėžio tyrinėjimų centre, ap
linkos kancerogenų skyriaus 
vedėja dirba medicinos moks
lų daktarė Laima Griciūtė.

Vasaros atostogoms moks
lininkė yra parvažiavusi į 
Lietuvą. Ji mielai sutiko pa
pasakoti apie savo darbą, 
nušviesti svarbiausias teori
nės onkologijos problemas. 
Juk tai medicinos sritis, kuri 
šiandien bene labiausiai jau
dina pasaulį. Milžiniškos lė
šos yra skiriamos onkologinių 
tyrimų finansavimui: epide
miologinėms ekspedicijoms, 
eksperimentams, priešnavi- 
kinių preparatų sintezei.

PROFS ĄJUNGIEČIŲ
TURISTINĖ KELIONĖ

Gavau rugsėjo 2 dienos 
“Gimtąjį kraštą”. Žiūriu pir
majame puslapyje vaizdo ir 
negaliu atsidžiaugti. Jauna 
lietuvaitė mokytoja veda du 
vaikučius į Vilniaus numerio 
43-čio mokyklą. Mokykla 
naujutėlė, kurios raktus sta
tybininkai tik ką įteikė šei
mininkams. Mokytoja jauna, 
liekna, grakšti, kaip nendrė. 
Jai tik pirma diena mokyto
jauti, kaip ir tiem dviem 
vaikučiam pirmą kartą per
žengti mokyklos slenkstį. 
Vaikučiai gražiai aprengti, 
žengia tą slenkstį su drąsia’ 
šypsena.

Suprantama, nuotraukas 
galima bile kur pasidaryti. 
“Vaduotojai” sakys, kad tai 
komunistinė propaganda. Ta
čiau mokytojos Reginos Ur
bonaitės ir pirmokų Ramūno 
Gervės ir Arvido Šimėno var
dų ir pavardžių reporteris iš 
piršto neišlaužė. Ypač mo
kyklos pastato, kurio šešėly
je mokytoja ir du vaikučiai 
stovi, nesufalsivikavo.
^Daug kartų buvau Tarybų 

Lietuvoje, ir pastatus, ku
riuos buvau matęs Lietuvos 
laikraščiuose, savo akimis

mačiau.
Mintis sverbiasi į galvą, ir 

negaliu atsistebėti, koks tai 
skirtumas tarp mokslo metų 
atidarymo čia, Amerikoje, ir 
Tarybų Lietuvoje. Pas mus 
rasistiniai triukšmadariai į 
mokyklas vaikučius vežan
čius autobusus plytgaliais 
mėto ir jų langus daužo, o 
Tarybų Lietuvoje vaikučiai 
ramiai sau į mokyklas žings
niuoja.

Koks tai skirtumas tarp 
socialistinės ir kapitalistinės 
santvarkos! A. P. Gabrėnas

Planuojama sutartis 
prieš teroristus

Bonna. — Prancūzija ir 
Vakarų Vokietija yra paga
minusios sutartį, kurioje iš 
vienos šalies pabėgusiems te
roristams užginčijama prie
glauda kitoje šalyje. Sutartis 
apima tiktai kapitalistines 
Europos šalis. Aštuoniolikos 
šalių teisingumo ministerial 
jau yra sutartį užgyrę. Mano
ma, kad su pabaiga šio mėne
sio yisos kapitalistinės šalys 
šią sutartį oficialiai užgirs.

kos gyventojų bruzdėjimai 
vis dažniau virsta masiniais 
susirėmimais su baudėjais, o 
vietinių Rodezijos gyventojų 
— Zimbabvės liaudies nacio
nalinio išsivadavimo kova yra 
tokio plataus masto, kad da
bar jau galima kalbėti apie 
tikrą šios liaudies karą prieš 
baltųjų mažumos režimą.

Aparteido politikos esmę 
sudaro tai, kad saujelė baltų
jų rasistų žiauriai engia ir 
negailestingai išnaudoja di
džiulę vietinių Pietų Afrikos 
respublikos ir Rodezijos gy
ventojų daugumą. Šie netu
rintys jokių teisių “XX am
žiaus vergai” po 10-12 valan
dų per dieną dirba baltųjų 
ponų plantacijose, gamyklose 
ir rūdynuose, „gaudami 10 
kartų mažesnį darbo užmo-
kestį, negu baltieji darbinin
kai. Vidutinis afrikiečių gy
venimo ilgumas —- 36 metai, 
svarbiausios ankstyvos mir
ties priežastys — nepakanka
mas maitinimasis ir ligos. Jų 
gyvenimo ir darbo sąlygos iš 
tikrųjų pasibaisėtinos.

Didesnieji vietinių Pietų 
Afrikos respublikos gyvento
jų dalis suvaryta į bantusta- 
nus (rezervatu^). Jie teikia 
pigią darbo jėgą rasistams ir 
šalyje veikiančioms užsienio 
monopolijoms,] kurios ten 
gauna pasakiškus pelnus. Di
džioji afrikiečių dalis neturi 
rinkiminių teisių ir yra disk
riminuojama visose gyveni
mo srityse. Todėl visiškai 
nenuostabu, kad jie vis ryž
tingiau kyla į kovą prieš savo 
engėjus.

Kita rasistinių režimų neiš
vengiamo žlugimo priežastis 
Afrikos pietuose — labai pa
sikeitusi pastaraisiais metais 
padėtis žemyne) kai, žlugus 
paskutinei. Portugalijos kolo
nijinei imperijai; jie atsidūrė

Br. Jauniškio nuotraukoje Vilniaus pedagogai Jugoslavijos 
Dinarų kalnuose su buvusiu juodkalniečių partizanu S. 
Teeru. [Viduryje].

Vilniaus švietimo darbuo
tojų profsąjungos komitetas 
kiekvieni metai organizuoja 
profsąjunginiam aktyvui tu
ristines keliones po gimtąjį 
kraštą. Šią vasarą profsąjun- 
giečiai keliavo Nemuno pa
krantėmis, Kuršių Neriją, po 
Žemaitiją. Kelionės metu su
sipažino su LTSR mechaniza
cijos ir elektrifikacijos moks
linio tyrimo institutu Rau
dondvaryje, liaudies dailinin
ko J. Freimano skulptūrų 
sodeliu, apžiūrėjo XVII a di
dikų Radvilų statytus rūmus 
ir pilį. Klangiuose pabuvojo 
rašytojo P. Cvirkos tėviškė
je, o Veliuonuoje — klasikui 
skirtame muziejuje. Čia pat 
apžiūrėjo Lietuvos didie
siems kunigaikščiams Gedi
minui ir Vytautui skirtus pa
minklus. Jurbarke lankėsi fa
šistų sušaudyto dailininko V. 
Grybo memorialiniame mu
ziejuje. Pabuvojo Ablingoje, 
prie skulptūrų valstiečiams, 
žuvusiems per karą, Biotuose 
prie rašytojo D. Poškos ąžuo

linių baublių, Kryžkalnyje 
prie tarybiniams kariams me
morialo.

Kelionės metu su istori
niais paminklais supažindino 
Vilniaus 39 vidurinės mokyk
los mokytojas K. Blažys, o su 
literatūrinėmis vietomis — 
35 vidurinės mokyklos moky
toja E. Kasiulionienė. Lan
kantis prie Vytėnų pilies Vil
niaus ateistų klubo “Avė, 
vita!” pirmininkas B. Jauniš
kis papasakojo apie čia mies
telyje buržuaziniais laikais 
klestėjusį saleziečių vienuo
lyną, kuriame jam jaunystėje 
teko būti. Atskleidė vienuo
lių gudrybes ir suluošinto 
gyvenimo klystkelius.

Turistų tarpe keliavo nese
niai iš užsienio turistinių ke
lionių sugrįžę pedagogai. Sa
vo įspūdžius 
papasakojo
nės mokyklos-internato mo
kytoja A. Motėkaitytė, o apie 
Vengriją — Vilniaus dailės 
instituto dėstytoja, dailinin
kė G. Jacėnaitė. A. Poškus

apie Jugoslaviją 
Šiaulių pagelbi-

— Tarptautini vėžio tyri
mų centrą, kuris įkurtas Lio
ne pasaulinės sveikatos ap
saugos organizacijos nutari
mu, — pasakė L. Griciūtė, — 
finansuoja dešimt šalių. Jos 
moksliniam darbui j Lioną 
siunčia ir savo specialistus. 
Drauge su prancūzų, belgų, 
italų, japonų, anglų, ameri
kiečių mokslininkais čia dirba 
ir tarybiniai onkologai.

— Kokia šio centro tyrimų 
kryptis ir tikslas?

— Mes tyrinėjame aplin
kos faktorius, kurie gali būti 
įtariami kaip vėžio sukėlėjai. 
Nors apie šią ligą šiandien 
žinome jau gana daug, tačiau 
pilnutinio jos patogenezės 
vaizdo dar neturime. Vėžys, 
tikriausiai, yra multifaktori- 
nis reiškinys. Vienas iš šią 
ligą apsprendžiančių faktorių 
kaip tik ir yra žmogaus aplin
koje esančios kancerogeninės 
medžiagos. Pagal mūsų cent
ro hipotezę, aštuoniasdešim
čiai procentų visų vėžinių 
susirgimų lemiamą įtaką turi 
būtent aplinkos faktoriai.

Jau seniai epidemiologai 
yra nustatę įdomų reiškinį: 
kiekvieno organo vėžys turi 
išsirinkęs sau mėgstamiausią 
geografinę ztoną. Štai, pavyz
džiui, skrandžio vėžys labai 
paplitęs Europos valstybėse, 
Japonijoje, retai tesutinka
mas kitose Azijos šalyse. Ja
ponijoje gi žymiai rečiau, ne
gu kitur, pasitaiko krūties 
vėžys. Stemplės vėžys yra 
pasirinkęs Kaspijos pakran
tes Irane, o kepenų — drėg
nas Afrikos žemumas. Tai 
rodo, kad ligos kaltininkų 
reikia ieškoti konkrečioje ap
linkoje: maiste, ore, dirvoje. 
Didelės mūsų ekspedicijos, 
dirbančios Irane, rytų Azijo
je, vakarų Afrikoje, kaip tik 
ir eina kancerogenų pėdsa
kais. Jau nustatyta, kad kai 
kurių kancerogeninių me
džiagų paplitimo geografija 
labai tiksliai atitinka vėžio 
paplitimo geografiją. Tačiau 
prieš paskelbiant “kaltinamą
jį aktą”, reikia gerai įsitikin
ti, ar tikrai būtent tos mūsų 
atrastos kancerogeninės me
džiagos ir sukelia vėžį.

Atsakymus į šiuos klausi
mus, gal būt, padės surasti 
pačios daktarės L. Griciūtės 
eksperimentas, kurį ji pradė
jo Lione, pasikvietusi pagal- 
boh Maskvos, Berlyno, Sofi
jos onkologinių laboratorijų 
bendradarbius. Eksperimen
tiniams gyvuliukams labai 
mažomis dožėmis, bet siste
mingai, ilgą laiką bus duoda
mos įvairios kancerogeninės 
medžiagos. Tokių eksperi
mentų dar niekas nedarė.

V. Petrauskaitė
ELTOS koresp.
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Kodėl ir kaip prieš 200 metų 
gimė Jungtinės Valstijos?

JOHN ADAMS
17.35—1826

J. GASIŪNAS

John Adams buvo antras Jungtinių Valstijų preziden
tas. Kaip ir Jurgis Washingtonas, pirmasis prezidentas, 
Adams buvo pijonierius ir kovotojas už šiaurinės Ameri
kos kolonijų nepriklausomybę.

Adams gimė spalių 19 d., 1735 m., Braintree miestelyj, 
Massachusetts valstijoj. Vėliaus tas miestelis pavadintas 
Quincy.

Adamso prosenelis Henry Adams, piuritonas, atvyko čia 
iš Devonshire, Anglijos, 1632 m., ir įsikūrė.

Adamso tėvas (taipgi John Adams) buvo stambus Nau
josios Anglijos farmerys, todėl ir savo sūnų galėjo išleisti 
į aukštesnes mokyklas, kuomet biednuomenės vaikams tuo 
metu nebuvo jokių galimybių net pradinę mokyklą baigti, 
o apie aukštesnę mokyklą nebuvo nei kalbos.

1751 m. John Adams įstbjo į Harvardo kolegiją ir į 
keturis metus ją baigė. Tada jis persikėlė į Worcesterio 
miestą. Gavęs čia pradinės mokyklos vyresnio mokytojo 
vietą, Adams pradėjo mąstyti apie sau tinkamą profesiją. 
Jis pasirinko advokatūrą ir pradėjo studijuoti ją pas 
Israel Putman. 1758 m. baigęs advokatūros mokslą perėjo 
j praktiką.

Kaipo advokatas, sakoma, jis buvo teisingas, pasitiki
mas ir darbingas. Toje savo profesijoje jis buvo gerai 
prasilavinęs ir turėjo gražių pasisekimų.

1761 m. jis įstoja į laisvės kovotojų grupę, kuri tuo me
tu buvo Naujojoj Anglijoj organizuota jėga prieš Britani
jos imperijos priespaudą. Samuel Adams jai vadovavo. 
John Adams aktyviai joj dalyvauja. Areštuotus ir perse
kiojamus jis nuoširdžiai gina.

1764 m. jis apsiveda su Abigail Smith, kuri taipgi buvo 
žymi patrijotė ir visuomenės darbuotoja. Abigail buvo 
Adamso/draugė visuose jo visuomeniniuose darbuose. Ji
nai aktyviai padėdavo jam didžiulėj kovoj už nepriklau
somybę.

1765 m. užverda Naujojoj Anglijoj didelė kova prieš 
taip vadinamą “Stamp Act,” kurį Anglijos parlamentas 
išleido kovo 22 d. Tasai aktas palietė visą Anglijos valdo
mą šiaurinę Ameriką. Jisai buvo pravestas visai su to 
krašto žmonėmis nepasitarus ir tokiu būdu Britanijos im
perija uždėjo ant šiaurės Amerikos kolonijų didelius tak
sus be to krašto žmonių reprezentacijos. Tasai aktas susi
laukė milžiniško pasipriešinimo Amerikos Kolonijų žmo
nėse. Bendrai su Samueliu Adamsu, John Adams stojo į 
pirmas kovotojų eiles. Buvo sušauktas New Yorko mieste 
kolonijų atstovybės suvažiavimas, kuris pasmerkė “taksa- 
vimą be reprezentacijos” ir nusitarė vesti prieš jį griežtą 
kovą. Susilaukęs tokios griežtos opozicijos, kai kur net 
ginkluoto išstojimo, tasai aktas už metų laiko buvo at
šauktas.

šioje kovoje Adams buvo nepavaduojamas asmuo. Savo 
dienyne jis mini, kad tuo metu, kai buvo išleistas minimas 
aktas, kolonijų žmonės atsisakė pirkti ir naudoti tas štam
pas ir tokiu būdu biznis pradėjo sustoti, žmonių gyveni
mas buvo su paralyžuotas. Teismabutis užsidarė ir svar
biosios biznio raštinės sustojo veikusios. Bostono gyven
tojų sudaryta prieš tą aktą peticija buvo gubernatoriui 
perduota. John Adams buvo vienas trijų advokatų, kurie 
tą peticiją gubernatoriui aiškino-išdėste. Jis tada pa
reiškė, kad tasai aktas yra neteisingas ir nelegalis, užkar
tas ant žmonių be jokios jų reprezentacijos. Veikjią prieš 
tą aktą judėjimui vadovybę teikė Samuel Adams, John 
Adams, Hancock, Otis ir kiti žymūs veikėjai.

1768 m. John Adams ijpsigyveno Bostone, kuris tuo me
tu darėsi svarbiu centru,revoliucinės kovos prieš Anglijos 
viešpatavimą, už šiaurinės Amerikos Kolonijų nepriklau
somybę. Pradėjo jis rašinėti į laikraščius ugninius straip
snius, aštriai kritikuojančius Anglijos karaliaus priespau
dą ant Amerikos Kolonijų žmonių uždėtą. Jo įtaka smar
kiai visuomenėj augo. Anglijos šalininkai dėjo pastangas 
diskredituoti ir atskirti jį nuo visuomenės. Gubernatorius 
Barnard siūlė jam svarbią valdišką vietą, kad tuomi pa
traukus jį, kaipo labai gabų ir įtakingą žmogų, Britanijos 
imperijos šalininkų pusėn. Bet jis griežtai atmetė kiek
vieną pasiūlymą. Karaliaus šalininkams nenusisekė.

1770 m. jis buvo išrinktas į General] Teismą, kaipo 
vienas Bostono atstovų. Sveikatai žymiai .pašlijus, už metų 
laiko jis. nebegalėjo į tą vietą sugrįsti, buvo priverstas 
grįsti į savo gimtinį miestelį Braintree:' Tačiau neilgai 
jam teko būti nuošaliai visuomenes veikimo. Bedidė- 
janti kova už nepriklausomybę jį vėl įtraukė į didįjį darbą.

Kaipo stambi visuomeninė figūra ir smarkus kovotojas 
už visuomenės reikalus, Adams liekasi išrinktas 1774 m. 
Bostono atstovu į Pirmą Kontinentali Kongresą. Jis buvo 
vienas penkių Massachusetts atstovų kongrese.

Adams pranašavo, kad Amerika gali išaugti į galingą 
jėgą, kuri gali pralenkti net Europą. O'kad tai atsiekti, 
Adams sakė, tai Amerikos Kolonijų žmoheš turi susivie
nyti ir bendrai veikti. “Tik viena priemone', kuri gaH su
laikyti mus nuo pasiekimo to tikslo, tai mūsa, pasiskirsty
mas, ” teigė jis. Adams todėl buvo didelis Amerikos žmo
nių vienybės šalininkas. Kongrese ir lauko įiusej jis dirbo 
visa savo energija, kad suvienijus Amerikos kolonistų 
jėgas prieš Britanijos imperiją. Vienoj savo garsioj pra
kalboj jis pasakė: 

' • ’ r“Aš žinau, kad Angliju yra pasiryžusi palaikyti savo 
sistemą, ir tas faktas verčia mane laikytis savo nusista
tymo. Jūs žinote, kad aš visada buvau jos siekią opozici
joj .. . plaukti ar skęsti, gyventi ar mirti, išsilaikyti ar 
pražūti su savo kraštu, tai mano nepamainomas nuospren
dis. ”

Revoliuciniam kare jis lošė svarbią rolę. Buvo nariu 
komiteto, kuris parašė Nepriklausomybės Deklaraciją. 
Garsusis Jeffersonas apie jį yra pasakęs sekamai:

“Didžiulis piliorius N epriklausomybės . Deklaracijos ir 
jos gabiausias gynėjas ir čampijonaš kongrese, tai buvo 
John Adams.”

Revoliucijos karo išvakarėse Adams dirbo ranka ran
kon su savo geriausiu draugu Samueliu Adamsu ir Wash- 
ingtonu. Washingtono parinkimas vyriausiu revoliucinių 
jėgų komandieriumi daug priklausė nuo Adams. Jis veikė 
laivyno komitete ir sudarė “naval code” 'taisykles, kurios 
ir dabar naudojamos. Buvo pirmininkas kongresinės karo 
tarybos, todėl jis lošė nepavaduojamą rolę revoliucijos 
kare.

Kongrese būdamas Adams ryškiai dėstė , savo pažiūras 
apie greitą Amerikos augimą gyventojais, pramone ir kū
rybine kultūra. Naujoji respublika, Adams teigė, “lengvai 
gali paimti pirmenybę vandenyse ir tada suvienyta visos 
Europos jėga negalėtų mūsų nuveikti.”

Jis turėjo viltį, jog apvienyta Amerikos-liaudis laimės 
revoliucinį karą ir pasieks pilną nepriklausomybę.

(Bus daugiau)

Centrinėje Pennsylvanijos valstijos dalyje miestelis Carlisle 
buvo paverstas gaminimo amunicijos ir ginklų revoliucinei 
armijai imone. Jo amatininkai dirbo ilgas valandas ir 
sunkiose sąlygose, kad kolonijų armija būtų gerai apgink
luota. Kaip tik čia nuo 1777 m. iki karo pabaigos [1781 m.] ir 
buvo daugiausia pagaminta ginklų ir amunicijos.

□ Jungtinių Tautų duome- 
dnimis, metinis gimimų skai
čius pasaulyje prašoka 100 
milijonų. Ypač daug vaikų 
gimsta Afrikoje ir Pietų 
Amerikoje. Tačiau kai ku
riuose Afrikos kraštuose 
žmonės vidutiniškai išgyvena 
tiktai 40 metų.

Spėjama, kad ateinančio 
šimtmečio viduryje pasaulio 
gyventojų bus keturgubai 
daugiau; būsią apie 16 mili
jardų žmonių.
□ Rostoko (VDR) dantų kli

nikoje mažiesiems pacien
tams “užimti” veikia nedidu
kas lėlių teatras. Sėdėdami 
nedidelėje dantų gydytojo 
kėdėje, mažieji susidomi lėlė
mis ir beveik nekreipia dėme
sio į gydymo procedūrą. Len
kų spauda, pranešdama apie 
kaimynų naujovę, klausia: “O 
ar nebūtų galima ką nors 
panašaus sugalvoti ir suaugu
siems pacientams?”
□ Kartą vaikystėje Čarlis 

Čaplinas netyčia išmušė stik
linę parduotuvės vitriną. Nu
sigandęs leidosi bėgti. Tačiau

parduotuvės savininkas čiupo 
jį: “Aha! Pakliuvai, niekšin
gas dykinėtojau! Turėsi su
mokėti už išmuštą vitriną?” 
Čarlis nesutriko: “Žinoma! 
Aš ir bėgau atsinešti pinigų”.
□ Romos policija aptiko 

profesinę kišenvagių mokyk
lą, aptarnaujančią ne tik sos
tinę, bet iK daugelį šalies 
provincijų, baigiantieji mo
kyklą laiko trejetą “egzami
nų”. Pirmas apvogti praei
vį. Antras —^pasiknaisioti po 
policininko kišenes. Trečias 
— pavogti k^.pors iš “amato 
brolio”. Išlaikiusieji egzami
nus įgyja teisę “dirbti sava
rankiškai”.
□ Terbėjaus miesto (Pietų 

Anglija) teisme buvo nagri
nėjama anglikonų bažnyčios 
dvasininko S^ęfeno Karo ir jo 
ekonomės Stelos Bantig byla. 
Jie apkaltintu jog kaimynys
tėje apiplėšė‘banką. Bomba, 
kuria jie grasino banko tar
nautojams, pasirodė esanti 
netikra, tačiįąų ji padėjo iš
nešti iš banko apie 2000 svarų 
sterlingų.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
KINIJOS VADAI
UŽUOJAUTOS NEPRIĖMĖ

Tarybų Sąjungos Komunis
tų Partijos Centro Komitetas 
pasiuntė Kinijos Komunistų 
Partijai užuojautą dėl jos pir
mininko Mao Tse-Tungo mir
ties. Kiniečių partijos vadai 
užuojautą sugrąžino. Tą ne
paprastą ir labai nedraugišką 
žygį teisina tuo, kad kadangi 
tarpe tarybinės ir jų partijos 
nėra užmegsti oficialūs ry
šiai, tai ir užuojauta nepriim
tina . . .

nimo darbuotojų delegacijo
mis, dalytis darbo patyrimu, 
rengti konkursus ir viktori
nas apie broliškas šalis, keis
tis informacija apie jaunimo 
gyvenimą. Nutarta užmegzti 
glaudesnius ryšius tarp Kau
no ir Debreceno medicinos 
institutų, Vilniaus “Lelijos” 
ir Debreceno siuvimo fabri
kų. Kretingos rajono “Jauno
sios gvardijos” kolūkio ir Hai- 
dubiosiormenio “Vereščila- 
go” kooperatyvo komjaunimo 
organizacijų.

JUGOSLAVIIJOS VADAS 
TITO YRA SUSIRGĘS

Iš Jugoslavijos pranešama, 
kad Komunistų Partijos va
dui Tito gydytojų yra įsakyta' 
per porą mėnesių susilaikyti 
nuo bet kokio veikimo. Jo 
sveikata esanti rimtai sušlu
bavusi. Kas nors netvarkoje 
su jo kepenimis (jaknomis).

KAN i

PAGERBTAS IR
APDOVANOTAS

Luis Corvalan
Čilės Komunistų Partijos 

sekretorius Luis Corvalan 
šiandien randasi koncentraci
jos stovykloje. Neseniai jis 
atšventė savo 60-ąjį gimta
dienį. Iš Maskvos pranešima, 
kad ta proga Tarybų Sąjun
gos Komunistų Partijos Cen
tro Komitetas šį drąsų Čilės 
liaudies sūnų apdovanojo Le
nino Ordinu.

Corvalan buvo įkalintas 
1973 metais, kai Čilės milita- 
ristai nuvertė komunistų ir 
socialistų koalicinę vyriausy
bę, nužudė prezidentą Allen- 
dę ir šimtus pažangiųjų Čilės 
žmonių nužudė, o dar dau
giau sugrūdo į kalėjimus bei 
koncentracijos stovyklas.

DIDŽIAUSIA LĖKTUVŲ 
AVARIJA ISTORIJOJE

Belgradas. — Rugsėjo 10 
dieną Zagreb apylinkėje 
aukštai erdvėje susidūrė ir 
sudužo du didžiuliai džetiniai 
keleiviniai lėktuvai. Visi 
abiejų lėktuvų keleiviai ir 
įgulos iki vienam žuvo. Viso 
žuvo 179 žmonės. Oru susi- 
kimo istorija tokios baisios 
tragedijos dar nebuvo turėju
si. Vienas lėktuvas priklausė 
Anglijai, o kitas Jugoslavijai. 
Jugoslavų lėktuve žuvo 113 
žmonių. Beveik visi jie buvo 
turistai iš Vakarų Vokietijos.

DRAUGYSTĖS RYŠIAI 
TARP LIETUVOS IR 
VENGRIJOS JAUNIMO

Vilnius, VIII. 28 (ELTA). 
Šiandien Lietuvos LKJS 
Centro Komitete LLKJS CK 
sekretorius R. Baltrušaitis ir 
Vengrijos Komunistinės jau
nimo sąjungos Haidu Biharo 
srities komiteto pirmasis sek
retorius L. Vaga pasirašė 
dokumentą dėl draugiškų ry
šių ir bendradarbiavimo 
1976-1978 metais.

Numatyta keistis komjau-

Buenos Aires. — Automo
bilių gamyboje sustreikavo 
daugiau kaip 20,000 darbinin
kų. Argentinos militarinė 
valdžia pasimojo jėga streiką 
sulaužyti. Streiko vadai 
suimti ir nubausti 10 m. 
mu! Tai militaristų įspėjimas 
kitų pramonės šakų darbinin
kams nesekti automobilistų 
pavyzdžiu.

IR VĖL SMARKŪS ŽEMĖS 
DREBĖJIMAI ITALIJOJE

Roma. — Šiomis dienomis 
šiaurinėje Italijos dalyje vėl 
pasikartojo keli žemės drebė
jimai. Daugiau 20,000 žmonių 
tapo benamiais.

Drebėjimai pasikartojo 
Udine miesto apylinkėje.

Kaip žinoma, šių metų ge
gužės mėnesį šiaurinėje Itali
jos dalyje žeme^ drebėjimai 
sunaikino apie Į,000 gyvybių 
ir apie 100,000 gyventojų 
padarė benamiais.

Washingtonas. — Senato 
daugumos lyderis senatorius 
Mike Mansfield sako, kad 
laikas užmegsti normalius di
plomatinius ryšius su Vietna
mo Socialistine Respublika.

DRĄSI KOVOTOJA

Margaret Cann
Providence, R. L — Ji yra 

Komunistų Partijos kandida
tė į Jungtinių Valstijų Sena
tą. Reakcininkai bando ją 
nuimti nuo baloto. Jų “nepri
klausomas” kandidatas į se
natą Mr. John Swift per 
vietinę spaudą komunistus 
apkaltino, būk jie gavę pilie
čių parašus už savo kandida
tus (prezidentinius kandida
tus Gus Hali ir Jarvys Tyner 
ir kandidatę į Senatą Marga
ret Cann) apgavingu būdu, 
tai yra, kad parašų rinkėjai 
nepasakę piliečiams, kad jie 
pasirašo už komunistus. ,

Margaret Cann jam atsako, 
jog jis yra nepagydomas me
lagius. Komunistai neslepia 
savo partijos vardo. Kiekvie
nas pasirašydamas peticiją 
pilietis buvo pilnai informuo
tas už kokios partijos kandi
datus jis pasirašo.

Luis Figueroa
Stockholm, Švedija. — 

Rugsėjo 8 dieną čia mirė 
buvęs žymus veikėjas ir ko
munistas čilietis Louis Figue
roa, 54 metų amžiaus. Prieš 
fašistinį militarinį Čilėje 1973 
metais perversmą jis buvo 
prezidento Allendės vado
vaujamoje vyriausybėje Dar
bo ministeriu. Jam pavyko 
nuo teroro pabėgti ir gauti 
prieglaudą Švedijoje. Be to, 
velionis buvo Čilės Darbo 
Unijų Organizacijos prezi
dentas.

Pretoria. — Pietinės Afri
kos premjeras rasistas John 
Vorster esąs labai geros nuo
monės apie JAV sekretorių 
Henry Kissingerį. Ją susida
ręs iš judviejų pasitarimo.

VĖL DU TARYBINIAI 
KOSMONAUTAI 
ERDVĖJE

Maskva. — Erdvėlaivis 
“Sojuz 22” kosmose skrieja 
apie Žemę su dviem kosmo
nautais. Jo misija — studi
juoti žemės paviršių. Jame 
veikia moderniauški nuotrau
koms daryti aparatai.

Studijas atlieka kosmonau
tai Valery Rykovsky ir Vladi
mir Aksenov. Šiam erdvėlai
viui neplanuojama susijungti 
su kosmose apie Žemę skrie
jančia stotimi “Sojuz 5”. Iš 
viso jo buvimas erdvėje bū
siąs neilgas.

IZRAELIS TVIRTINA 
MILITARINES JĖGAS

Iš Beiruto praneša, kad 
Izraelis pradėjo stiprinti savo 
militarines jėgas prie Libano 
sienos. Matyt, Izraelio val
džia tikisi naujo ginkluoto 
susikirtimo.

□ Hainsas Bauermeisteris 
(VFR) sukūrė bene pirmąjį 
pasaulyje “pačių jauniausių 
plaukikų klubą”. Pustrečių 
metukų jo organizuoto klubo 
narė Eva Gecinger nušoka į 
vandenį nuo metro aukščio 
pastovio ir be perstojo plau
kioja 15 minučių. Eva gavo 
pirmąjį savo amžiuje medalį.

TO REACH ADDITIONAL

GUS HALL
FOR 

PRESIDENT

MILLIONS
(of people)

Yes, I’d like to help Gus Hall and Jarvis Tyner reach millions of people in this 
campaign.

I enclose $_________________\ _____________________________________

NAME.________ __________ ___ ___________ ________________________ ____________

ADDRESS__________________________________________________________

CITY----------------------------- STATE 7IP 

Please makes checks or money orders payable to Hall Tyner Election Campaign Committee, 
and mail to Room 1100. 156 Fifth Avenue. New York. N Y. 10010
Remember that the first $50 contribution per person is tax deductible, and the first $100 per couple is tax 
deductible
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Montrealo kre
LIGONIAI II

S. Repšys netiki! 
smarkiai susižeidi! 
vežtas į ligoninę. I

M . Lai v ėn i e nė g 
laikas negaluoja, 1; 
nę.

Linkiu greit pas’|
IŠVYKO I

St. H. Virbalai ii I 

virius išvyko į 
aplankyti gimines I 
mus.

Linksmos viešnaj
MIRĖ I

Rugsėjo 13 d. į 
sunkios ligos mil

VILNIJ
Vilniaus Miestų! 

tai baigė projektil 
ną — Šeškinę. Dr 
apsigyvens apie / 
įrengti modernusĮ 
gydymo įstaigos.

Nauji Vilniaus 
Pirmieji aukštą a] 
pelnė Žirmūnų mi 
didesnio įvertinin: 
kurie tapo Lenino

Dabar jau šalia 
vas — Karoliniškc 
Viršui iškęs.

Dešimtojo penki 
apie 1,000,000 k v ai

Prie Šeškinės ral 
projektavimo inst 
Vederytė, S. Lan H 
Bieliauskas.

Vaikų lopšelio-dĮ 
šiai s Lazdynų gyvi!
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ADAS 
ės 
įnešama, 
tijos va- 
a įsakyta 
įsilaikyti 
ūmo. Jo 
ai sušfu- 
tvarkoje 
iomis).

KANADOS ŽINIOS
Brockton, Mass.

Montrealo kronika
LIGONIAI

S. Repšys netikėtai krito ir 
smarkiai susižeidė, buvo nu
vežtas į ligoninę.

M. Latvėnienė jau ilgas 
laikas negaluoja, lanko ligoni
nę.

Linkiu greit pasveikti.
IŠVYKO

St. H. Virbalai ir P. Šiuple- 
vičius išvyko į Burlington 
aplankyti gimines ir pažįsta
mus.

Linksmos viešnagės.
MIRĖ

Rugsėjo 13 d. po ilgos ir 
sunkios ligos mirė Juozas

Kvietinskas, 71 m.
Laidotuvėmis rūpinosi arti

mi draugai Smitai. Velionis 
buvo kilęs iš Tabarų kaimo, 
Marijampolės apskrities. Į 
Kanadą atvyko 1928 m.

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

PRANEŠIMAS
M. S. D. P. Draugijos 

susirinkimas įvyks spalio 9 d. 
1 vai. 30 min. 3447 St. Lau- 
rint St. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. Bus apkalbėta ru
deninis balius, kuris įvyks 
lapkričio (November) 6 d. šv. 
Kazimero parapijos salėje.

Iki pasimatymo. Valdyba

a
dija. — 
ha mirė 
as ir ko- 
is Figue- 
is. Prieš 
Įėję 1973 
jis buvo 
!S vado
vėje Dar- 

pavyko 
ir gauti 

?. Be to, 
t Darbo 
s prezi-

VILNIAUS PALYDOVAI
Vilniaus Miestų statybos projektavimo instituto specialis

tai baigė projektuoti naują respublikos sostinės mikrorajo
ną — Šeškinę. Tai bus penktasis Vilniaus palydovas. Jame 
apsigyvens apie 50 tūkstančių žmonių. Mikrorajone bus 
įrengti modernūs prekybos ir buities centrai, mokyklos, 
gydymo įstaigos.

Nauji Vilniaus rajonai garsėja visoje Tarybų šalyje. 
Pirmieji aukštą apdovanojimą — TSRS Valstybinę premiją 
pelnė Žirmūnų mikrorajono projektuotojai ir statytojai. Dar 
didesnio įvertinimo susilaukė Lazdynų kūrėjai ir statytojai, 
kurie tapo Lenino premijos laureatais.

Dabar jau šalia Lazdynų išaugo trečiasis sostinės palydo
vas — Karoliniškės, po jo jau baigiamas statyti ketvirtasis- 
Viršuliškės.

Dešimtojo penkmečio metais Vilniaus gyventojai gaus 
apie 1,000,000 kvadratinių metrų gyvenamojo ploto.

LABAI GRAŽIAI PRADĖ
JOME “LAISVĖS” VAJŲ

Rugsėjo 12 dieną pas Ch. 
Ustupą įvyko graži “parė”. 
Ją surengė Lietuvių Litera
tūros Draugijos LLD 6 kuo
pos narė Ada White, kuri 
važiavo su LLD turistų grupe 
aplankyti savo tėvų žemę ir 
gimines. Sugrįžo labai paten
kinti savo viešnage Lietuvo
je. Ji sukvietė savo gimines. 
LLD kuopos narius ir drau
gus, ir visus skaniai pavalgy
dino ir puikiai pavaišino.

Valgant ir besilinksminant, 
buvo prisimintas “Laisvės” 
vajus. Pasiklausus rengėjos, 
ar būtų galima tam reikalui 
parinkti aukų, Ada White ne 
tik sumanymui pritarė, bet ir 
pati paaukojo $10. Taip pat 
po $10 aukojo K. ir P. Kalo- 
zės ir A. ir O. Zarubai, A. ir 
E. Rakučiai aukojo $6. Po $5 
aukojo: P. Žukauskienė, P. 
Orontienė, K. Butkienė, M. 
Trakimavičienė, Al. Skir- 
mont, M. Uždayinis, Adelė 
Murray, Ch. /Ustupas, M. 
Gutauskienė, irKaz. Cheraš- 
kienė. S. Rainard aukojo $3 
Lena Smith ir A. Markevičie
nė po $2. Dar gauta viena 
prenumerata — $10. Tuo bū- 
su susidaro $101.

Tai labai graži pradžia.
Ados White anūkė Dele 

Murray, kuri kartu važiavo į 
Lietuvą, prižadėjo parašyti 
savo įspūdžius angliškai, ką ji

matė ir kaip.jai patiko Lietu
va. Užklausus, kaip jai patiko 
senasis kraštas Lietuva, ji 
atsakė: “Ne senasis kraštas, 
bet naujoji Lietuva”.

Per daug metų Bostono 
apylinkėje gyvavo ir daug 
veikė progresyvių Moterų 
Sąryšys. Kada būdavo spau
dos naudai piknikai, jos visa
da parengdavo savo stalą, 
suveždavo namie darytų val
gių. Tas duodavo gražaus 
pelno.

Bet paskutiniu laiku Sąry
šio veikimas sumažėjo. Prie
žastis: veikliausios narės pa- 
mirė, kitos dėl amžiaus nebe
gali darbuotis. Antai, buvusi 
Sąryšio iždininkė Nelė Gry
bienė gavo stroką, jai atėmė 
kalbą ir dabar randasi Nurs
ing Home. Sąryšio pirminin
kė Ona Markevičienė paprašė 
draugo Uždavinio pasiteirau
ti, ar dar ižde randasi kiek 
nors pinigų. Jis sužinojo, kad 
yra $70.

Rugsėjo 12 dieną turėjome 
parengimą pas Ch. Ustupą. 
Atvažiavo drg. Uždavinis ir 
atvežė tuos pinigus. Susiėjo
me A. Markevičienė, M. Už
davinis, Ch. Ustupas, P. Žu
kauskienė ir S. Rainard ir 
išaukojome sekamai: “Lais
vei” $30, “Vilniai” $20 ir 
“Daily World” $20. Su tuo 
Moterų Sąryšys ir užsidarė.

S. Rainard

Kriksciones moterys ginkluojamos 
karui aries mozlemus

Atrodo, kad juo toliau, tuo aštresnės ir kruvinesnės darosi 
kovos tarp krikščionių ir moslemų Libane. Šioje nuotrauko
je matome krikščiones moteris apginkluotas ir ruošiamas 
karui prieš savo tautiečius moslemus!

IŠ ARGENTINOS

Netekus/žymaus veikėjo 
ir drąsaus kovotojo

lės Afri- 
,as John 
ros nuo- 
kretorių 
į susida- 
rimo.

AI

vėlaivis 
i skrieja 
i kosmo- 
- studi’ 
j. Jame 
nuotrau- 
• 
smonau- 
ir Vladi- 
jrdvėlai- 
asijungti 
ię skrie- 
z 5”. Iš 
vėje bū-

IA 
AS 
ša, kad 
inti savo 
e Libano 
elio val- 
įnkluoto

Prie Šeškinės rajono maketo Vilniaus Miestų statybos 
projektavimo instituto architektai [iš kairės į dešinę] R. 
Vederytė, S. Lankelis, projekto vyriausiasis inžinierius R. 
Bieliauskas.

Vaikų lopšelio-darželio auklėtoja A. Vencytė su jaunai
siais Lazdynų gyventojais. A. Palionio nuotr.

Bridgeport, Conn.
Graži ir naudinga buvo iš

vyka, kuri įvyko rugsėjo 12 
dieną Valstybiniame parke 
prie jūrų Westport, Conn. Ją 
surengė Bridgeporto LDS 74 
kuopa. Oras tą dieną pasitai
kė neapsakomai gražus ir 
šiltas. Jūrų paplūdimys labai 
gražus. Piknikautojai vieni 
maudėsi jūrų vandenyje, kiti 
šildėsi smėlyję, kvėpuodami 
tyru oru ir stiprindami savo 
sveikatą.

Svečių atsilankė ir iš kitų, 
netolimų vietų — iš New 
Yorko, Stamfordo, Milfordo, 
Fairfieldo ir Bridgeporto. Žy
mėtina, kad šioje išvykoje su 
mumis bendravo ir kitų tau
tybių gražių ir malonių žmo-_ 
nių — lenkų, italų ir, netikė
tina, net iš tolimos Indijos. Ir 
visi gražiai, draugiškai šne
kučiavosi, juokavo ir vaišino
si. Visi glaudžiai bendravo. Ir 
taip laikas bėgo espreso grei
tumu.

Aš pagalvojau sau: Kaip 
miela būtų, jeigu pasaulio 
visos tautos vieną kurią dieną 
susiprastų, turėtų bendras 
sueigas, nuoširdžius pokal
bius, linksmintųsi ir vaišintų- 
si, o ne žvangintų vieni ki

tiems aštriais kardais . . . 
Deja, taip nėra. Bet reikia 
turėti viltį, kad ateis laikas, 
kai pabus “milžinas” ir pasa
kys nesubrendusiems vai
kams: Gana jums žvanginti ir 
žaisti pragaištingais žaislais. 
Imkitės konstruktyvaus ir 
naudingo darbo, darbo, kad 
visa žmonija galėtų be bai
dės žemėje gyyenti... ......

Išvykoje nebuvo pamiršta 
ir mūsų spauda. Tam reikalui 
kai kurie svečiai ir viešnios 
padovanojo dalykų, kurie da
vė $35 pelno. M. Valatkienė 
paaukojo “Laisvės” vajui $10. 
Tad viso “Laisvutė” gauna 
$45.

LDS 74 kuopos vardu vi
siems, kurie aukojote ir nuo
širdžiai darbavotės, ypatin
gai Jeane ir John Rigely ir 
Amelia ir Walter Yuskovic, 
didelis dėkų. Taipgi visiems 
dėkų už malonų atsilankymą. 
Visi būkime sveiki ir drūti, 
kad ir vėl kitą vasarą toje 
gražioje gamtiškoje vietoje, 
galėtumėme susitikti.

Dar kartą didelis, didelis 
dėkų visiems ir visoms.

Šidlavos Žemaitis

Stasys Žaltauskas
Argentinos pažangioji lie

tuvių visuomenė neteko dar 
vieno visuomenininko, ilga- > 
mečio spaudos darbuotojo: 
mirė \ Vagos” laikraščio re
daktorius Stasys Žaltauskas.

Gimęs 1912 m. lapkričio 5 
d. buv. Kėdainių apskr., Kra
kių valse, (dabar Radviliškio 
raj.), neturtingų valstiečių 
šeimoje, Stasys nuo pat anks
tyvos vaikystės patyrė sun
kią gyvenimo dalią. Vos su
laukęs 7 m., išėjo piemenau
ti. Būdamas gabus ir labai
norėdamas mokytis, baigė 
Krakių pradinę mokyklą. O 
toliau — bernavimas pas buo
žes. Stasys, nepaprastai troš
kęs siekti žinių, skaitė ką tik 
nutverdamas — laikraštį, 
knygą ar atsišaukimą. Kas
kart plačiau susipažindamas 
su tada nelegalia revoliucine 
literatūra, Stasys Žaltauskas 
tampa vis daugiau prijaučian
čiu darbininkų judėjimui. 
Ėmė bendradarbiauti pažan

giame laikraštyje “Mūsų jau
nimas”. Tai buvo pirmieji 
Stasio žingsniai spaudos dar
be. 1938 m. Stasys, brolio 
kviečiamas, emigruoja į Ar
gentiną. Čia jis nuo pat pirmų 
dienų įsijungė į pažangų lie
tuvių judėjimą. Dalyvavo 
Lietuvių liaudies teatro drau
gijos veikloje. Kaip didelis 
liaudies meno mylėtojas, il
gus metus dainavo Lietuvių 
klubo chore. Bendradarbiavo 
pažangiuose Argentinos lie
tuvių laikraščiuose. Buvo 
Kultūros klubo valdybos sek
retorius. Nuo 1961 m., kai 
buvo įkurta “Vaga”, iki šių 
dienų, kol sveikata leido, ve
lionis ėjo atsakingas šio laik
raščio redaktoriaus pareigas, 
grūmėsi su sunkumais. Gali
ma pasakyti, kad giliai ir 
plačiai buvo verčiama ši labai 
svarbi pažangios veiklos va
ga.,

Stasys Žaltauskas visada 
labai mylėjo savo tėvynę, 
ilgėjosi jos. 1967 m. jis apsi
lankė Tarybų Lietuvoje, ma
tė savo gimtąjį kaimą, arti
muosius, grožėjosi ir didžia
vosi nauju tėviškės gyveni
mu, jos laimėjimais visose 
gyvenimo srityse. Grįžęs iš 
viešnagės, išraiškingai “Va
gos” puslapiuose dalijosi gra
žiais savo kelionės įspūdžiais.

Mes, buvę jo bendradar
biai, draugai, Stasį Žaltauską 
visada prisiminsime kaip la
bai nuoširdų, kuklų, draugiš
ką žmogų ir uolų pažangaus 
judėjimo aktyvistą.

Stasė Kairienė

Fairfield, Conn.
IR VĖL SUPILTAS 
NAUJAS KAPAS

Iš gyvųjų tarpo išsiskyrė 
dar vienas Lietuvos sūnus — 
Antanas Klimas. Mirė rugsė
jo 7 dieną Šv. Vincento ligo
ninėje, Bridgeport, Conn. 
Buvo pašarvotas Charles 
Daugėlos šermeninėje. Rug
sėjo 9 dieną palaidotas Šv. 
Mykolo kapinėse Stratford, 
Conn.

Velionis priklausė Lietuvių 
Literatūros Draugijoje, skai
tė “Laisvę“ ir pagal išgalę 
finansiškai paremdavo, daly
vaudavo pažangiečių paren
gimuose, žodžiu, buvo malo
nus ir draugiškas žmogus. Jis 
dar troško pamatyti savo 
mielą gimtinę Lietuvą, tačiau 
dėl amžiaus spaudimo ir nuo 
sunkių darbų sveikatos išsi
sėmimo tai liko neįmanoma.

Antanas Kl’mas buvo gi
męs Lietuvoje, Suvalkų kraš- . 
te, į šį kraštą . įvažiavo sotes
nio duonos kąsnio ieškoti dar 
jaunas būdamas. Šioje šalyje 
pragyveno apie 70 metų ir 
turėjo duonutę užsidirbti lie
damas prakaitą . . .

Velionis paliko liūdinčius: 
tris dukteris, žentus, anūkus 
ir proanūkius. Nuoširdi užuo
jauta draugo Klimo šeimai. O 
tau, Mielas Antanai, lai būna 
lengva ilsėtis šioje tolimoje 
nuo gimtinės žemelėje.

J Sidlavos Žemaitis

i New Yorkas. — Greater 
New York Community Coun
cil apskaičiuoja, kad čia vaiko 
išauklėjimas (iki 18 metų) 
atsieina mažiausia $85,000!

Binghamton, N. Y.
meisteris 
pirmąjį 

uniausių 
ūstrečių 
to klubo 
lušoka į 
aukščio 

>jo plau- 
va gavo 
medalį.

SIDENT

Rochester, n. y.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Julia Kontenis
mirė 1975 m. rugsėjo 27 d.

Jau praėjo vieneri metai nuo mano mylimos žmonos 
Julijos mirties, bet aš niekur nerandu ramybės. Tur 
būt taip ir bus iki aš ateisiu pas Tave, mano mylimoji.

F. KONTENIS

BRIDGEPORT, CONN.

Mirus

Juozui Strižauskui-Straus
Reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Mary, sūnui 

Clem ir jo šeimai, taipgi visiems kitiems giminėms bei 
artimiesiems.

JONAS ir MARĖ ULOZAI
< Waterbury, Conn.

MŪSŲ NAUJIENOS
L. D. S. 6 kuopos susirinki

mas įvyko rugsėjo 4 d., Sokol 
salėje. Nedaug narių susirin
ko. Neatvyko iždininkė J. 
Brown.

Susirinkimą atidarė kuopos 
pirmininkė A. Maldaikienė.

Buvo išduoti valdybos na
rių raportai ir priimti.

Sugrįžusios iš LDS 22-jo 
Seimo 6 kuopos delegatės 
Marcella A. Semcho ir M. 
Lynn pranešė, kad jos pa
tenkintos seimo nutarimais. 
Atrodo, kad jos dabar dės 
pastangas su visų narių pa
galba daugiau pasidarbuoti 
LDS labui. Būtų malonu ma
tyti pas mus geresnę veiklą. 
Čia noriu priminti, kad LDS 
yra tvirtas finansiniai ir 
mums, lietuviams, labai nau
dinga organizacija. Mes gali
me didžiuotis LDS. Turime 
darbuotis naujų narių įrašy
me.

Kaip jau žinoma, sekančiais 
metais LDS ruošia net tris 
ekskursijas į Lietuvą. Tai 
svarbus ir didelis žygis. Puiki 
proga Amerikos lietuviams

aplankyti savo arba savo tė
vų bei senelių gimtąjį kraštą, 
susitikti su giminėmis.

- Šiame susirinkime nutarta 
surengti vakarienę ir rodymą 
filmo apie Lietuvą. Salė pa
samdyta spalio 30 d. 1976 m. 
Vėliau bus'pranešta apie 
įžangą. ' \

Finansų sekretorė pranešė, 
kad ant 20 metų endowment 
apdraudos įrašyti trys jau
nuoliai. Mary' Lynn įrašė sa
vo anūką, Kris Brown, ant 20 
metų “endowment” apdrau
dos $1,000.00 sumoje. O Kas
tancija Thomas įrašė kavo du 
anūkus ant 20 metų “endow
ment” apdraudos: David 
Thomas ir Dwight Thomas, 
$500 sumoje!

SEKANTIS 
SUSIRINKIMAS

LDS 6 kuopos susirinkimas 
įvyks spalio 2 d., toje pačioje 
vietoje. Pradžia 1 vai. dieną. 
Prašome visus kuopos narius 
dalyvauti. Turime daug svar
bių reikalų atlikti. Nepamirš
kite ir naujų narių atsivesti.

M. Lynn

Chester, Pa.

Svečias Dr. Valery Shumakov nuotraukos centre, o 
dešinėje Dr. James Clark ir kairėje Dr. Richard Soricelli.

Rugsėjo 3 dieną Chesteryje lankėsi žymusis Tarybų 
Sąjungos chirurgas Dr. Valery Shumakov. Jis apžiūrėjo 
garsųjį Crozer-Chester Medical Center. Jį čia su vizitu 
atkvietė Dr. James Clark, Medicinos Departamento pirmi
ninkas. •

Vizito tikslas, sako Dr. Clark, pasidalyti chirurginėmis 
informacijomis ir pasikalbėti apie galimybę apsikeisti tarp 
šio medicinos centro (CCMC) ir Tarybų Sąjungos jaunais 
gydytojais. Toks bendradarbiavimas būtų labai naudingas 
visiems.

Dr. Shumakovas sako, kad toks asmeninis gydytojų 
kontaktas žymiai padeda sugriauti tuos užtvarus, kurie 
šiandien tebeegzistuoja tarp Tarybų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų. D p. glajus

Savaitgalis naujoje 
Anglijoje

Praėjusį savaitgalį Ona Jo- 
zėnienė, Salomėja Narkeliū- 
naitė ir aš išvykome Jozėnie- 
nės mašinoje pu miausia į 
Palmer, Mass., pas Irene ir 
Richard Janulius, kur pralei
dome šeštadienio vakarą la
bai maloniai. Jie ne tik mus 
pavaišino, bet ir apnakvydi- 
no, o dar prieš išvykimą 
sekmadienio ryt įteikė man 
parvežti “Laisvės” fondui 
$50.

Sekmadienio rytą skubino
me į Waterburj į spaudos 
pobūvį. Kaip ir visuomet, 
mielos M. Svinkūnienės prie
žiūroje pietūs buvo puikūs. O 
po pietų išgirdome tikrai ža
vingą koncertą, kurį išpildė 
Hartfordo Laisvės Choras va 
dovybėje vikrios Wilma Hol
lis. Pobūvyje dalyvavo dvi 
solistės — M. Račkauskienė 
ir O. Eicke-Gresh, kurios, 
prašant publikai, sutiko pa
dainuoti. Į pabaigą man teko 
tarti keletą žodžių spaudos 
klausimu ir pasidalinti mano 
įspūdžiais iš Lietuvos.

Grįžome gerai nusiteiku
sios, nes apart malonaus pa
simatymo su draugais, “Lais
vei” parvežiau $219.

Ieva Mizarienė

Linksmo gimtadienio 
linkime

Onutė Babarskienė atšven
tė savo 65-ąjį gimtadieni, 
rugsėjo 15 dieną.

Onute turi daug draugų ir 
pažįstamų. Gavo daug sveiki
nimų gimtadienio oroga. Du
kra Airina ir žentas prisiuntė 
gražių gėlių vazoną.

Iš Tarybų Lietuvos gavo 
nuo giminių gražiai išaustą 
tautišką juostą xsu įrašu: “65 
metai. Tegu gyvenimas me
tus iš naujo rašo ant sida
bruotų Jūsų smilkinių. Lietu
va 1976 metai.

Justas ir Antanas.”
Žodžiai labai gražiai skam

ba.
Onutei nebuvo linksmas šis 

gimtadienis, nes ji viena jį 
šventė, be savo m; limo vyro 
Juozo. Norime Onutę pasvei
kinti ir palinkėti geros svei
katos ir sulaukti dar daug 
gimtadienių. N. P. V.
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LAISVĖS REIKALAI
Aukų gavome į “Laisvės” fondą per atidarymą vajaus 

New Yorko apylinkėje, sekmadienį, rugsėjo 12 d. sekamai: 
Jurgis ir Sofija Stasiukaičiai, Fairview, N.J. ...... $250.00 
Anna Quater, New York, N.Y.........  ..................... 100.00
Jadvyga ir Kazys Čiurliai, Pattenburg, N.J............. 100.00
Use ir Antanas Bimbai, Richmond Hill, N.Y............. 100.00
Juozas Zajankauskas, Brooklyn, N. Y........................ 100.00
Jonas Juška, Richmond Hill, N.Y. ............................ 10( W'
Jonas Vaicekauskas, Binghamton, N. Y..................... 86.00
J. Shinkūnas, Weston, Ont., Canada. ...................... 84.00
Bronė ir Walteris Keršuliai, Brooklyn, N. Y., prisi

minimui 11 metų mirties sukakties Bronės 
sesutės Viktorijos Z mitrai tės ........................ 75.0G

E. N. Jeskevičiūtė, Whitestone, N. Y............... 84.00
Jonas ir Onutė Rūbai, Gulfport, Fla............................ 50.00
Rapolas D. Merkis, Philadelphia, Pa.......................... 50.00
William Paulauskas, Gulfport, Fla. .... ..................... 59.00
Ona Jozėnienė, Jamaica, N. Y., prisiminimui 36 m.
vedybinės sukakties, kuri įvyks spalio 12 d.............. 36.00

Ieva Mizarienė, Jackson Height, N. Y., prisiminimui
36 m. vedybines sukakties, kuri įvyks spalio 12 d. . 36.00 

Frank Yakštys, Richmond Hill, N. Y................ .  30.00
William Karlonas, Jensen Beach, Fla. ..................... 30.00
Anne Yakstis, Richmond Hill, N. Y. .. ............. ......... 30.00
K. Petrikienė ir Artūras Petriką, Rocky Point, New

York.  ..................................................... 25.00
Ona Babarsk’^nė, Richmond Hill, N. Y...................... 25.00
Jonas Siurba, Ozone Park, N. Y. ................................ 25.00
Arthur Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y. .................. 25.00

(Artūras taipgi paaukojo “Laisvei” mirusio tėvo Vinco 
Baltrušaičio 4 Namo Bendrovės šėrus vertės $100 ir 2 

“Laisvės” Bendrovės šėrus vertės $10.)
‘M. Stakoff, Windsor, Ont., Canada . . ........................ 23.00
Josephine Augutienė, Cliffside Park, N.J................. 20.00
Karl Bender, Richmond Hill, N. Y.............................. 20.00
Frank Varaška, Woodhaven, N. Y.................. ........... 20.00
Vladas Misiūnas, Richmond Hill, N. Y........................ 20.00
Kostancija Rušinskienė, Brooklyn, N. Y.......... ......... 20.00
George Wareson, Brooklyn, N. Y........................ 20.00
A. Bel, Brooklyn, N. Y.............>. ................................. 20.00
Marcelė Šukaitienė, Woodhaven, N.Y...................... 20.00
Mildred Stensler ir Victor Becker, Livingston, N.J. .. 20.00 
Domicėlė Galinauskienė, Queens Village, N. Y......... 15.00
Lucy Rauduvė, W. Wyoming, Pa................................ 15.00
Margaret Cesnavičiūtė Petrikienė, Hollywood, Fla. 15.00 
Robertas ir Helen Feiferiai, St. Petersburg, Fla. ... 10.00 
Povilas ir Nellie Ventai, Brooklyn, N. Y..................... 10.00
J. Kupčinskas, Great Neck, N.Y................................ 10.00
Julia Lazauskienė, Ozone Park, N. Y......................... 10.00
Juozas Kuica, Montreal, Que., Canada (per J. Augu-

tienę) .. .......................................................... 10.00
A. Dobilienė, Brooklyn, N. Y............. ..................... 10.00
Adelė Petraitienė, Brooklyn, N.Y. . .;..................... 10.00
Vera Urban, Brooklyn, N. Y........................................ 10.00
M. ir E. Liepai, Woodhaven, N.Y. ............................ 10.00
Adelė Rainienė, Brooklyn, N.Y. ....... 10.00
Tessie Stočkienė, Newark, N.J. .. ............................. 10.00
Felix ir Adelė Lupsevich, Newark, N.J..................... 10.00
Bronė Ostapuk, Newark, N.J..................................... 10.00
Julia Šimkenė, Brooklyn, N. Y......... ....................... 10.00
Ona Čepulienė, Brooklyn, N. Y.................................. 10.00
Jonas Grybas, Richmond Hill, N.Y............................ 5.00
Alice Kunevičienė, Maspeth, N.Y.............................. 5.00
Uršulė Kraus, Woodhaven, N. Y................................. 5.00
G. Savage, Rochester, N.Y......................................... 5.00
Mary Adams, Great Neck, N. Y. .............. ................. 5.00
Stella Diržuvaitis, Brooklyn, N. Y. . ................ ......... 5.00
V. Zaveckas, Brooklyn, N. Y. .................................... 5.00
Frances Mažilienė, Brooklyn, N.Y............................. 5.00
Albina Wazniene, Richmond Hill, N.Y...................... 5.00
A. Karčh, Brooklyn, N. Y............................................ 5.00
W. A. Malin, Brooklyn, N.Y....................................... 5.00

Liūdnas prisiminimas

Viktorija Zmitraitė-Miller
Sį mėnesį sueina 11 metų 

nuo Bronės Keršulienės sesu
tės Viktorijos Zmitraitės 
(Miller) mirties. Abi sesutės 
gimusios Lietuvoje, Papilės 
miestelyje, Šiaulių apskrityje 
(dabar Akmenės rajonas). 
Dar visai jaunos paliko Lietu
vą ir atvyko į Ameriką, Bin
ghamton, N. Y., pas tėvelius.

Tėvelis dirbo batų išdirbys- 
tėje. Valandos buvo ilgos, o 
uždarbis mažas. Seimai padi
dėjus, buvo sunku iš vienos 
algos pragyventi. Tai abi jau- 
nametės mergaitės išėjo į 
dirbtuves dirbti.

Greitai jaunuolės Zmitrai
tės įsitraukė į Amerikos lie
tuvių pažangųjį judėjimą. 
Dainavo Chore ir dalyvavo 
veikalų vaidinimuose, taipgi 
parašydavo į “Laisvę” kores

proga susirinko būrelis jo artimų draugų jį pasveikinti ir 
jam palinkėti geros sveikatos ir laimės. Ši nuotrauka daryta 
Keršulių sodelyje.

Atsisveikinom su 
K. Misiūniene

Viso/.'............................................................ $1,926.00
☆ ☆ ☆

Sekamos aukos gautos nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 10 d.: 
Per A. Grinkų, Vancouver, B. C., Canada................$105.00

Aukojo: Algirdas Grinkus................$30.00
Povilas Bukis...................... 30.00
F. V. Bealle.......................  10.00
V. Bareišis ............  10.00
Wm. Valiukas...........  10.00
Milke Vilkas ............   10.00
S. Dailidonis. . . . . . 5.00

Marytė Strižauskienė-Straus, Bridgeport, Conn., per
davė paskutinę auką mirusio vyro Juozo.................... 100.00

Jonas Bubliauskas, Detroit, Mich...................  90.00
B. Kirstukas, Chicago, III. . . .. .. 53.00
Jonas Stančikas-Stanley, St. Petersburg, Fla.......... 50.00
V. Marozienė, Miami, Fla., per V. Boviną.................. 49.00
Veronika Baleišienė, Valley Stream, N. Y., prisiminimui
mirusio vyro S. Baleišio (mirė 1972 m. rugsėjo2) ... 40.00 

M. Matuzienė, Morrisville, Pa.......................  40.00
S. Karvelis, Toronto, Ont., Canada . . . . . . .  ........... 25.00
LLD 75 kp., Yucaipa, Cal., per Peter Zline  25.00
Algirdas Grinkus, Vancouver, B. C., Canada............ 22.00
Vyt. ir Minnie Yuden, Chicago, Ill.............................. 20.00
Stanley ir Viola Kuzmickai, Cleveland, Ohio .. ......... 20.00
Gasparas J?^Cvetkas, Dorchester, Mass.................... 20.00
S. Brazdžius, Sudbury, Ont., Canada....................... 10.00
J. Astrauskas, Delhi, Ont., Canada .... . 10.00
Veronika Wasiloski, Mountaintop, Pa. . . ................ 10.00
Nellie Grigaliūnas, Watertown, Mass......................... 10.00
A. L. Borden, Kenosha, Wis. .. .........   10.00
Ignas Kamar, Oakland, CaflL .................................... 10.00
A. J. Orlen, Webster, N. Y. ........ ....'............. 8.00
J. Petraus, Cleveland, Ohio . . . . . ..........   5.00
Mae Žąsinas, Northridge, Cal. ... ................... 2.00.

Po sunkios ir ilgos eigos 
sulaukusi 87 metų mirė Ka
stancija Mišiūnienė. Buvo pa
šarvota Joseph J. Garšvos 
šermeninėje.

Mišiūniene gimė ir augo 
Lietuvoje. Į šią šalį atvyko 
jauna būdama. Visa laiką gy
veno Brooklyno apylinkėje.

Iš St. Petersburgo, Fla. 
atvyko Vlado Mišiūno sesutė 
Verutė Bunkienė į laidotu
ves. Per dvi dienas giminės ir 
draugai rinkosi atsisveikinti 
su Kastancija. Penktadienio 
rytą išlydėta į švento Jono 
kapines. Palaidota šalia savo 
pirmutinio vyro.

Po laidotuvių visi palydovai 
buvo užkviesti į Winter Gar
den Vytauto Belecko restora
ną pietų. Palydovų susidarė 
didelis skaičius.

Atsisveikindami su mielu 
draugu V. Mišiūnu linkėjome 
jam atgauti sveikatą, nes 
tris metus jam reikėjo žmo
ną prižiūrėti ir slaugyti, pa
skutinius vienus metus dieną 
ir naktį turėjo atlikti visas 
slaugės pareigus. Tai buvo 
neišpasakytas didelis vargas. 

Taigi, iki pabaigos rugsėjo 12 d., jau įplaukė į fondą 
$2,655.00 Širdingai dėkojame visiems.

♦ * ♦

Praėjusios savaitės ataskaitoje buvo pažymėta, kad Joe 
Valentonis Lac du Bonnet, Manitoba, Can., aukojo $8.00, o 
turėjo skambėti $9.00. Atsiprašome. Administracija

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970 >

Viso . . ...........................       . . . . . . . . . $729.00

pondencijų apie Binghamtono 
apylinkės lietuvių veikimą.

Zmitrų šeimos namai tapo 
svečių namais. Tais laikais 
atvažiuodavo daug organiza
torių organizuoti darbininkus 
į unijas, taipgi ir lietuvių 
veikėjų su prakalbomis. Zmi
trų šeima visus priimdavo ir 
pavaišindavo.

Tėveliui mirus, Bronė ir 
Viktorija pradėjo savystovų 
gyvenimą. Už kiek laiko Bro
nė ištekėjo už Valterio Ker- 
šulio ir apsigyveno Brooklyn, 
N. Y. Neilgai trukus atvyks
ta ir Viktorija. Tuoj abi ir čia 
įsitraukia į pažangų veikimą. 
Įstoja į Aido Chorą ir kitas 
organizacijas.

Bet Viktorijai neilgai tenka 
džiaugtis gyvenimu ir veikti. 
Mirtis pakirto šios nuošir
džios veikėjos gyvybę.

Viktorijai mirus, poetas J. 
Bijūnas parašė eilėraštį, ku
riame sakoma:
Gražiai skambėjęs balselis 

nutilo
Ir brangios Viktutės tarp 

mūsų nebėr,
Ant mielos draugės nors 

kapas iškilo,
Bet gyva Viktutės idėja 

tebėr . . .
Viktorijai šiemet būtų su

kakę 75 metų. Taigi, Bronė ir 
Walteris Keršuliai, prisimin
dami Viktorijos mirties 11-tą 
metinę ir jos 75-tą gimtadie
nį, paaukavo į “Laisvės” va
jaus Fondą $75.

Vladas ir pats yra nejaunuo- 
lis, 86 metus eina.

Atiduoti žmoną į slaugymo 
namus neišgalėjo, tai turėjo 
pats vargti.

Gili užuojauta Vladui Mi- 
šiūnui ir kitiems jos gimi
nėms jų liūdesio valandoje.

Sausis

Mirė
Rugsėjo 16 d. po ilgos ligos 

mirė Marė Tamelienė ir buvo 
palaidota rugsėjo 20 d. iš 
Garšvos Haven Hill koply
čios.

Kai Marytė buvo sveika ji 
mažai kada pralęisdavo kokį 
nors mūsų pobūvį bei draugi
jų susirinkimą. Ji buvo narė 
Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo, LLD 185 kuopos ir 
Aido Choro. Ieva 

“LAISVĖS” BENDROVĖS 
DIREKTORIAMS

Direktorių posėdis įvyks 
pirmadienį, rugsėjo 27 d., 2 
vai. po pietų Laisvės salėje.

Sekr.

Prisiminus 
nuoširdžius 
draugus

Atvykęs į Ameriką, Brook
lyn, N. Y., pirmiausia atėjau 
į Aido Choro repeticijas (pa
mokas). Choras buvo didelis, 
turėjo daug jaunų žmonių su 
gerais balsais. Aldona Žilins
kaitė jam vadovavo, o Sylvia 
Pužauskaitė, dar visai jauna 
mergaitė, akompanavo.

Beveik visos dainos buvo 
priešfašistinio pobūdžio. Bu
vo daug dainų, verstų iš kitų 
kalbų.

Aido Choras turėjo daug 
gerų dainininkų. Vienas iš jų 
buvo Alekas Velička. Jis bu
vo Aido Choro, galima saky
ti, pažiba. Turėjo nepapras
tai gerą tenoro balsą. Daug 
jis yra atlikęs operetėse va
dovaujančių vaidmenų. Do
micėlė Veličkienė taipgi buvo 
veikli aidietė.

Alekas buvo ne vien akty
vus Aido Choro narys. Jis, ir 
jo mylima žmona Domicėlė 
taipgi buvo geri laisviečiai. 
Buvo laikai, kada į laikraščio 
“Laisvės” metinius parengi
mus susirinkdavo šimtai žmo
nių, Alekąs gamindavo mais
tą. Po kelias dienas dirbdavo 
virtuvėje. O parengimo me
tu, nusišluostęs prakaitą, išė
jęs iš virtuvės lipdavo ant 
estrados dainuoti.

Dabar draugai Veličkai gy
vena pas sūnų ir marčią Al- 
berson, L. I. Domicėlė turi 
prižiūrėti ir slauginti Aleką. 
Aleko sveikata gi yra labai 
blogoje padėtyje. Jo viena 
koja nupiauta aukščiau kelių. 
Apart tos bėdos, jis yra pra
radęs regėjimą. Visą laiką 
sėdi vežimėlyje arba guli lo
voje.
v Tai draugei Veličkienei yra 
neišpasakytai sunkus darbas 
savo mylimą gyvenimo drau
gą prižiūrėti. Be to, ir ji pati 
nesijaučia gerai. Neseniai ji 
turėjo labai skaudžią nelai
mę. Ruošiant kambarius jai 
galva apsvaigo, ir krisdama 
labai susižeidė galvą. Iš karto 
niekaip negalėjo atsikelti 
prieiti prie telefonė ir prisi
šaukti pagalbos, nes sūnaus 
ir marčios tuo laiku nebuvo 
namie. Tik per didelį vargą 
pagaliau šiaip taip prisišaukė 
pagalbą. Galima įsivaizduoti, 
kaip ir Alekas pergyveno tą 
skaudžią nelaimę, negalėda
mas savo mylimai žmonai 
pagelbėti.

Mes aidiečiai ir laisviečiai 
reiškiame širdingiausią užuo
jautą Alekui ir Domicėlei Ve- 
ličkams jų sunkiose valando
se.

Būtų labai malonu drau
gams Veličkams, jeigu drau
gai galėtų dažniau juos aplan
kyti ir paguosti. Dabar tiktai 
retkarčiais vienas kitas ap
lanko.

Alekas, įšgirdęs svečio bal
są, apsidžiaugia, klausinėja, 
kaip “Laisvė” laikosi, kaip d. 
Bimbos sveikata ir t. t. Jis 
daug prisimena apie Aido 
Chorą. Atmintį jis turi gerą. 
Tik labai gaila, kad akimis 
nebemato. P. V.

LLD 185 kp. nariams
Atostogų sezonas pasibai

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

Aido Choro nariams
Šeštadienį, rugsėjo 25d., 3 

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

Viešnia iš Floridos

Valys ir Vera Bunkai

Šiuo laiku New Yorke vieši 
buvusi veikli niujorkietė, 
“Laisvės” ilgametė korespon
dentė Verutė Bunkienė iš St. 
Petersburg, Fla. Ji čia atvy
ko į savo brolienės Misiūnie
nės laidotuves. Apsistojus 
pas brolį.

Malonu buvo su korespon
dente susitikti ir pasikalbėti

Women in the News

SARAH PATTERSON

Ever hear of Sarah Patter
son, a 17-year-old English 
girl? You soon will, Sarah is a 
novelist. She wrote her first 
novel, “The Distant Sum
mer”, when she was 14. The 
book ha^ been published in 
England and in the near 
future will be published also 
in the United States. It will 
also be made in a movie.

* * *

KAREN TALBOT

Karen Talbot, a progres
sive writer, says in one of her 
article that the World Peace 
Council is conducting a mas
sive, world-wide campaign — 
the New Stockholm Cam- 

fpaign — whose main slogan 
is “Stop the Arms Race”. The 
group’s appeal, in petition 
form, calls for banning all 
nuclear and other weapons of 
mass destruction, general 
and complete disarmament, 
and the convening without 

apie floridiečius ir jų pažan
giąją veiklą. St. Petersbur- 
ge, kaip žinia, labai gerai 
gyvuoja ir gražiai veikia Sr. 
Citizen’s Klubas. Lietuvių Li
teratūros Draugijos 45 kp. ir 
Dainos Mylėtojų Choras.

Neteko sužinoti, kaip dar 
ilgai čia draugė Bunkienė 
viešės. Rep.

delay of the U N Disarma
ment Conference.

♦ * *
Nancy Reilly, a Queens 

woman, made a decision to 
prove that a woman could do 
it, that is to take civil service 
examination for state park 
superintendent. She had 
worked in various offices of 
the state park system on 
Long Island. No woman have 
ever been a state park super
intendent. But for a few 
months now Nancy Reilly 
have been running two state 
parks and getting $11,781 a 
year for doing it.

* * *

The World Health Organi
zation is trying out in London 
a “once-a-year pill” which has 
already been tested by 6000 
women in West Germany. 
The pill, manufactured by 
the German firm, is said to 
give as much protection from 
conception as birth control 
pills taken daily.

House of Terror
I was reading in the New 

York Times that the uptown 
Children’s Center, which has 
been a target of widespread 
criticism, will close by next 
July. A gradual closing ope
rations in the six-story build
ing at 104th Street and Fifth 
Avenue are going on. It has 
served as a home for many 
disturbed and violent child
ren. It has been operated by 
the city since 1974 and has 
been described by investiga
tors as a house of terror 
where rape, thievery, assault 
and arson are common. Now, 
when it was decided that the 
place will close they are 
making some improvements 
like placing of doors or cur
tains to assure privacy in 
bathrooms and toilets and 
also a change in the bedding 
arrangements so that space 
will be increased between the 
beds used by the youngsters.

Two years ago, an investi
gation by The New York 
Times disclosed “brutal con
ditions” to which the child
ren, who ranged in age from 
7 to 18, were subjected.

The investigators reported 
that many of the youngsters 
were victims of violent as
saults, sexual attacks and 
beatings with sticks, knives, 
chains and other weapons. 
Assistant city commissioner 
of special services for child
ren said that institution pro
vides shelter for children, 
but does not do very much 
more than that. - Use




