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A. BIMBA
Iš Washingtono sklinda 

gandai, kad prezidentas Car
teris rimtai galvojąs apie 
uždėjimą valdžios kontrolės 
algoms. Tokios kontrolės 
pradžia jau esanti padaryta 
jo patvarkymu, kad valdžios 
tarnautojams-darbininkams 
algos nebūtų keliamos dau
giau kaip 5.5 (pusšešto) pro
cento. Kontrolė tik algoms 
be kontrolės kainoms ir pel
nams būtų didžiausia klaida. 
Tokiai kontrolei griežčiausiai 
priešintųsi visas darbininkų 
judėjimas.

Reikia tikėtis, kad tie gan- 
gai tik gandais ir pasiliks, 
kad blaivus protas ir sveika 
išmintis paims viršų ir mūsų 
prezidentas su tokia kontrole 
nedrįs nė pasirodyti.□

Šiuo laiku pranešimai iš 
Irano, Pietų Afrikos Respu
blikos, Nikaragvos ir Čilės 
pasakoja apie didelius liau
dies sukilimus prieš tų šalių 
fašistinius režimus. Jiems 
užgniaužti valdžios vartoja 
b'rutališkiausią jėgą. Antai 
pranešimas iš Irano sostinės 
Teherano sako, kad ten rug
sėjo 7 dieną karaliaus val
džios militarinės jėgos pa
skerdė 250 žmonių!

□
Chicagos kunigų “Draugo” 

(rugs. 12 d.) redaktoriai sako 
gavę iš Vatikano tokį prane
šimą:

“Tarp daugelio sveikinimo 
telegramų, kas dieną pasie
kiančių Vatikaną naujojo Po
piežiaus išrinkimo proga, yr 
ir Sovietų Sąjungos aukš
čiausiojo prezidiumo tarybos 
pirmininko ir komunistų par
tijos generalinio sekretoriaus 
Brežnevo telegrama. Brež
nevas, išreiškęs Jonui Pau
liui I-jam savo sveikinimus, 
linki, kad Popiežius atsiektų 
naujų laimėjimų pastangose, 
įtvirtinti taiką bei tarptauti
nį saugumą o taip pat ugdant 
tautų draugystę ir bendra
darbiavimą.”

Tarybų Sąjungos preziden
to sveikinimas popiežiaus, 
matyt, jiems nelabai patin
ka, nes jie jo (Brežnevo) 
nesveikina, o jį pasveikinti, 
rodos, reikėjo.

Nėra jokia paslaptis, kad 
katalikų bažnyčios galva yra 
didelė jėga. Jos žodis už 
pasaulinę taiką, už mažinimą 
įtempimo, už tautų draugys
tę reikštų labai daug. Su 
sveikinimu Brežnevas kaip 
tik ragina popiežių Joną Pau
lių I tą padaryti.

□
Kongreso Atstovų rūmai 

199 balsais prieš 193 nutarė 
lėktuvų linijų savininkams 
paaukoti du bilijonus ir pen
kis šimtus milijonų dolerių 
sumažinti lėktuvų sukelia
mam triukšmui. Nutarimo 
oponentai teisingai jį vadina 
didele "kalėdine dovana” sa
vininkams. Bet ir nereikia 
stebėtis, nes juk visuose 
Atstovų rūmuose nė su žibu
riu nesurasi nei vieno darbi
ninko ir nei vienos darbinin
kės. □

Nors jau laipsniškai tam

Česnakas kaip labai 
geras vaistas?!

I

Bonna, V. Vokietija. — Čia 
po ilgų ir plačių bandymų 
sveikatos reikalais specialis
tai priėjo išvados, kad netaip 
jau maloniai kvėpiantis čes
nakas esąs pats geriausias 
vaistas kovoje su širdies 
priepuoliais, kurie tiek daug 
žmonių visuose pasaulio 
kampuose be laiko išskiria iš 
gyvųjų tarpo. Surasta, kad 
tose šalyse, kuriose česnakai 
plačiai vartojami įvairiuose 
maisto produktuose, palygin
ti yra daug mažiau susirgimų 
arterioskleroze.

Tik bėda su česnako dvoki
mu. Tačiau sakoma, kad jei
gu daugiau žmonių dažniau 
savo maiste vartotų česna
kus, mes prie jų dvokimo 
priprastumėme ir mažiau be- 
paisytume!

Kongresas atidėlioja
Washingtonas. — Jau se

niai Kongrese yra pateiktas 
bilius, kuriame reikalauja
ma, kad valdžia aprūpintų 13 
milijonų seno amžiaus fizinių 
invalidų autobusais transpor- 
tacija. Bet biliaus priėmimas 
atidėliojamas. Piliečiai ragi
nami savo atstovus Kongre
se raginti bilių priimti nedel
siant.

JIS BANDYS DAR SU 
KUO NORS PERSIIMTI

Buvo plačiai kalbama, kad 
po persiėmimo su Leonu 
Spinks dėl atgavimo pasau
liui čempiono titulo, žymusis 
boksininkas Muhammad Ali 
pasitrauks ir daugiau nebesi- 
kumščiuos. Bet dabar, tą 
titulą atgavęs, Ali pareiškė, 
kad jis dar kartą bandys su
kuo jio-rs-persiimti. Už tai jis 
stisilaukiahdaug sveikinimų.

To amžiaus sulaukęs žmo
gus bokso sporte laikomas 
jau persenu kumščiuotis. 
Muhammad Ali gi jau 36
metų, bet jis žada įrodyti, 
kad jis yra išimtis . . .

tikri šios šalies ryšiai su 
Vietnamo Socialistine Res
publika pradeda užsimegsti,1 
bet prekybinis embargo te
bėra pilnoje galioje. O jis 
turėtų būti be atidėliojimo 
bei vilkinimo panaikintas. 
Prekybinių ryšių reikalauja 
geriausi šalies interesai.

Pažangiųjų amerikiečių lei
džiamas dienraštis “Daily 
World” šiomis dienomis tapo 
padidintas keturiais pusla
piais. Dabar dienraštis 16 
puslapių, daug įdomesnis ir 
įvairesnis.

Mūsų nuoširdžiausi sveiki
na “D. W.” leidėjams.
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Prezidentas Sadatas [kairėje], prezidentas Carteris ir premjeras Beginąs sveikinasi

Camp David susitarta dviem
Vidurio Rytų reikalais

Taip vadinama “viršūnių” 
konferencija, susidedanti iš 
Jungtinių Valstijų preziden
to Carterio, Egipto preziden
to Sadato ir Izraelio premje
ro Begino baigėsi praeitą 
savaitę. Ji tęsėsi dvylika 
dienų. Jos eiga domėjosi 
visas pasaulis. Dabar jau 
turime jos vaisius dviejų 
dokumentų, vadinamų 
“Frame Work for Peace” 
(Taikai pasiekti projektai ar
ba planai) formose. Jų pasi
rašymo apeigos įvyko praei
tą sekmadienį (rugs. 17 d.) 
pas prezidentą Carterį Bal
tuosiuose Rūmuose.

Sukviesta atsargiai parink
ta publika, žinoma, Carterį, 
Sadatą ir Beginą sutiko ir 
sveikino labai entuziastiškai. 
Iš savo pusės, jie konferenci
jos vaisius ir vienas kitą kėlė 
į padanges. Prezidentas Car
teris pareiškė, kad jų konfe
rencija arba derybos davė 
tokius puikius vaisius, kokių 
net nebuvo tikėtasi. 0 Sada
tą ir Beginą jis paskelbė 
retai kada istorijoje sutinka
mais didvyriais. 0 Sadatas ir 
Beginąs mūsų prezidentui at
simokėjo tuo patimi—už jo 
pastangas ir konferencijos 
sušaukimą.

Žodis apie minėtus doku
mentus. Jie dar nėra taikos 
sutartys. Jie tik kalba, ko
kios tikros taikos sutartys 
turėtų būti. Carteris, Begi
nąs ir Sadatas tiktai pasiža
da darbuotis, kad pagal jų 
paruoštus tuos “Frame 
Works for Peace” tikros tai
kos sutartys būtų pasiektos 
per ateinančius tris mėne
sius.

Vienas Camp Davis konfe
rencijos priimtas “taikos pro
jektas” kalba apie Izraelio 
okupuotas savo arabiškųjų 
kaimynų teritorijas, apie kai- 
kurių jų sugrąžinimą ara
bams ateinančių penkerių 
metų bėgyje, apie suteikimą 
palestiniečiams arabams tam 
tikros savyvaldos-autonomi- 
jos, apie Izraelio sienoms 
saugumo užtikrinimą ir t. t. 
Kitas priimtas ir pasirašytas 
projektas liečia taiką tarp 
Izraelio ir Egipto santykius 
ir apie Sinai sugrąžinimą 
Egiptui, apie Egipto suteiki
mą Izraeliui pilno pripažini
mo ir t. t.

Rytojaus dieną, pirmadie
nį, įvyko bendras Senato ir 
Atstovų Rūmų posėdis, ku
riame prezidentas Carteris 
raportavo apie Camp David 

konferencijos susitarimus. 
Dalyvavo ir Sadatas su Begi
nu. Čia vėl mūsų prezidentas 
abudu paskelbė dideliais did
vyriais ir labai gyrė derybų 
vaisius. Reikia pasakyti, kad 
ir čia vėl susitarimai ir jų 
gamintojai buVo sutikti labai 
audringais svęikinimais. Su
stoję plojo ir plojo ne tik 
demokratai, bet ir republiko- 
nai.

Kas dabar? Kas toliau? 
Kaip susitarimai ir sugrįžę 
Sadatas į Egiptą, o Beginąs į 
Izraelį bus tų kraštų parla
mentų ir liaudies sutikti? 
Dabar sunku pasakyti. Ten
ka Palaukti.

Beje, tuojau po susitarimų 
pasirašymo prezidentas Car
teris telefonu susisiekė su 
Jordanijos ir Saudi Arabijos 
karaliais ir juos prašė, tie
siog maldavo Camp David 
konferencijos “Frame Works 
for Peace” nutarimus užgirti 
ir ateityje taikai pasiekti 
derybose dalyvauti. Kaip į 
tai atsiliepė tų dviejų kraštų 
valdovai, ką jie Carteriui 
pažadėjo, neskelbiama.

Už trumpesnę 
darbo savaitę

Chicago, Ill. — Illinojaus 
valstijos darbo unijos prieš 
kelias dienas įvykusioje kon
vencijoje nutarė energingai 
remti “Shorter Work Week” 
bilių, kurį yra Kongrese pa
siūlęs atstovas John Co
nyers, demokratas iš Michi- 
gano valstijos. Į kovą už 
trumpesnę darbo savaitę įsi
traukia vis daugiau ir dau
giau darbo unijų.

PLAČIAI ATŽYMĖTA 
ŽURNALO SUKAKTIS

Praga. — Čekoslovakijoje 
nuo 1958 metų yra leidžia
mas žurnalas “World Mar
xist Review.” Jį leidžia net 
80 komunistų ir darbininkų 
partijų, o skaitytojų žurnalas 
turi 145 šalyse. Tai informa
cinis ir teorinis leidinys. Jo 
20 metų gyvavimo sukaktis 
buvo plačiai atžymėta daugy
bėje šalių.

Washingtonas. — Senato 
finansinis komitetas atmetė 
republikonų pasiūlymą, nuo 
asmeniškų pajamų valdžiai 
mokesčius ateinančiais tre
jais metais sumažinti vienu 
trečdaliu. Pasiūlymas atmes
tas 10 balsų prieš 8.

Sekr. Vanėe
išsiskubino į Vidurio 
Rytus su misija

Washingtonas. — Prezi
dentas Carteris į Vidurio 
Rytus išsiuntė sekretorių 
Cyrus Vance su misija laimė
ti Jordanijos karaliaus Hus- 
seino, Syrijos prezidento As- 
sado ir Saudi Arabijos kara
liaus Khaledo pritarimą jo. 
Sadato ir Begino paruoštam 
taikos projektui.

Dar daugiau: Sekr. Vance 
turi dėti visas pastangas 
gauti šių trijų valdovų pasi
žadėjimą dalyvauti derybose 
pasiekimui taikos sutarties. 
Be jų pritarimo ir dalyvavi
mo apie jokią kiek pastoves
nę taiką tarp Izraelio ir 
arabiškų kraštų negali būti 
nė kalbos.

Pirmiausia Vance tarsis su 
karaliais Husseinu ir Khale- 
du, o paskui su prezidentu 
Assadu.

BAISŪS ŽEMĖS
DREBĖJIMO NUOSTOLIAI

Tehran. — Prieš kelias 
dienas šiaurytinėje Irano da
lyje įvyko smarkus žemės 
drebėjimus ir pridarė pasi
baisėtinų nuostolių. Mano
ma, kad be didelių medžiagi
nių nuostolių, jis sunaikino 
daugiau 15,000 žmonių.

Lenkijos rašytojų 
delegacija Lietuvoje

Vilnius. — Lietuvių ir len
kų literatūrų draugystė, sa
vo šaknimis siekianti tolimą 
praeitį, kaip niekada, sukles
tėjo socialistinės santvarkos 
metais. Tarybų Lietuvoje 
daugiatūkstantiniais tiražais 
leidžiami lenkų literatūros 
klasikų ir šiuolaikinių ra
šytojų kūriniai, broliškoje 
Lenkijoje plačiai skaitomos 
lietuvių rašytojų knygos. Di
delio susidomėjimo susilau
kia kiekvieną rudenį Tarybų 
Lietuvoje rengiamos lenkų 
knygos savaitės. Plačiai kei
čiamasi ir kitomis dvasinė
mis vertybėmis. Štai ir pra
sidedančios lenkų literatūros 
dienos įpina dar vieną gražų 
žiedą į tarybinių ir lenkų 
tautų draugystės vainiką.

Rugsėjo 12 d., į Tarybų 
Lietuvą dalyvauti lenkų lite
ratūros dienų renginiuose at
vyko Lenkijos Liaudies Res
publikos rašytojų delegacija.

Prie valstybinės sienos 
svečius sutiko Lietuvos KP 
CK kultūros skyriaus vedė
jas S. Šimkus, Lietuvos TSR

Pasaulio mokslininkų balsas
už taiką ir nusiginklavii

Varna, Bulgarija. — Rug
sėjo pradžioje čia įvyko pa
saulio mokslininkų 28-oji, 
taip vadinama, “Pugwash,” 
konferencija. Sąskrydis tęsė
si penkias dienas. Jame daly
vavo daug mokslininkų iš 40 
šalių.

Konferencija baigėsi atsi
šaukimu į pasaulį —baigti 
ginklavimosi varžybas, ir 
siekti pastovios pasaulinės 
taikos. Susirinkę mokslinin
kai taipgi ragino viso pasau
lio mokslininkus tarp savęs 
padidinti bendradarbiavimą.

Jungtinių Valstijų moksli
ninkas profesorius B. T. Feld 
pasakė: “Viso pasaulio moks
lininkų bendradarbiavimas 
reikalingas jų prisidėjimui 
prie pasiekimo nusiginklavi
mo ir saugumo. Pugwash 
judėjimas kasmet stiprėja ir 
darosi efektinga jėga už pro
gresą.”

Tarybinis mokslininkas 
akademikas Mikail Markov 
sakė, kad jis sutinka su 
Feldo pareiškimu. Sveikin
damas skonferencijos daly
vius Bulgarijos prezidentas

Alaus tyrinėjimas
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų Bravarų susivie- 
nijiimas sako, kad jie prieš 
porą savaičių pradėjo tyrinė
ti Amerikoje gamintą ir iš 
užsienio importuotą alų. Da
lykas esąs tas, kad plačiai 
pradėjo kilti nuožiūra, jog 
aluje yra tam tikrų elemen
tų, vadinamų “nitrosami- 
nes,” kurie gimdo vėžį.

Tyrinėjimai turėtų parody
ti, kiek toje nuožiūroje yra 
tiesos. Tuo tarpu, žinoma, 
niekam nepatartina vartoti 
per daug alaus, kaip ir kitų 
alkoholinių gėrimų.

Washingtonas. — Į Jungti
nes Valstijas atvyko Pietų 
Korėjos užsienio reikalų mi
nistras Park Tong-jin tikslu 
išlyginti tarp S. Korėjos ir 
JAV tam tikrų nesklandu
mu.

rašytojų sąjungos valdybos 
pirmininkas A. Maldonis, ra
šytojai, didelis būrys visuo
menės atstovų, Lazdijų rajo
no darbo žmonės.

Lenkų rašytojus šiltai pa
sveikino Lietuvos KP Lazdi
jų rajono komiteto pirmasis 
sekretorius K. Stoncelis. Už 
nuoširdų sutikimą svečių 
vardu padėkojo delegacijos 
vadovas, Lenkijos Liaudies 
Respublikos rašytojų sąjun
gos vyriausiosios valdybos 
vicepirmininkas J. Putra- 
mentas.

Pakeliui į Vilnių delegacija 
pabuvojo Druskininkuose, 
susipažino su kurortu, aplan
kė M. K. Čiurlionio nama- 
muziejų.

Rugsėjo 13 d. įvyko iškil
mingas lenkų literatūros die
nų atidarymas. Svečiai iš 
Lenkijos kartu su Lietuvos 
rašytojais lankėsi Kaune. 
Klaipėdoje ir kituose mies
tuose ir rajonuose, dalyvavo 
draugystės mitinguose bei 
literatūros vakaruose.

ELTA

METAI 67-IEJI

H

j Todor Zhivkov, pasakė, kad 
I šiandien svarbiausias prieš 
visą žmoniją klausimas yra 
išlaikymas taikos.

Mokslininkų konferencija 
išreiškė susirūpinimą tarp 
Tarybų Sąjungos ir Jungti
nių Valstijų susitarimo dėl 
strateginių ginklų apribojimo 
nepasiekimų. Kai kurie kon
ferencijos dalyviai išsireiškė 
kritiškai apie tuos Amerikos 
mokslininkus, kurie politi
niais sumetimais atsisako 
kooperuoti su tarybiniais 
mokslininkais.

Sis mokslininkų judėjimas 
už nusiginklavimą ir taiką 
prasidėjo 1957 metais įvyku
sioj konferencijoj Kanados 
mažame Pugwash miestely
je.

Labai svarbūs 
nutarimai

Minneapolis, Minn. — Čia 
praeitą savaitę įvykusi Uni
ted Electrical, Radio & Ma
chine Workers unijos 43-oji 
konvencija nutarė keletą 
svarbių nutarimų. Ji pasise
kė už trumpesnę darbo sa
vaitę, už organizavimą neor
ganizuotų darbininkų, už de- 
tentę tarptautiniuose santy
kiuose ir už nepriklausomą 
politinę veiklą.

Si unija viena yra didžiųjų 
šios šalies unijų. Jos nutari
mai padarys gerą įtaką į 
kitas unijas.

LENKIJOS ANGLIES 
PRAMONĖS 
KLESTĖJIMAS

Varšuva. — Socialistinė 
Lenkija gali didžiuotis savo 
anglies pramonės augimu. 
Šiemet busią iškasta $192,- 
200,000 tonų. Pagal planą 
1980 metais anglies produk
cija jau pasieks 207,200,000 
tonų, o su 1985 m. jau net 
240,000,000 tonų. (z

Po Antrojo pasaulinio karo. 
Lenkijoje buvo atidaryta 18/ 
naujų anglies kasyklų. O 
dabartiniame penkių metų 
plane, kuris baigsis 1980 m., 
numatoma atidaryti dar še
šias naujas kasyklas.

Anglis Lenkijoje yra vy
riausias kuro ir energijos 
šaltinis.

JIS VĖL
KANDIDATUOSIĄS

Frank Rizzo
Philadelphia, Pa. — Mies

to meras Frank Rizzo paskel
bė, kad jis kandidatuos tre
čiam terminui į mero postą. 
Nors jo vadovybę smerkia ir 
kritikuoja pažangieji phila- 
delphiečiai, juodieji žmonės 
ir kitos mažumos, jis neabe
jojąs, kad jis rinkimus laimė
siąs.
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IR LIETUVOJE
SKELBIAMAS SPAUDOS 
VAJUS

Vajus prasidėjo rugsėjo 1 
dieną. Apie tai “ELTos” pra
nešime pabrėžiama:

“Prenumerata visų rūšių 
periodikai bus priimama du 
mėnesius —iki lapkričio 1 
dienos. Lietuvoje veikia apie
6,5 tūkstančio prenumeratos

Visi mes verti teisės į 
tinkamą sveikatos apsaugą

Ligoninės bei gydytojo patarnavimai, žmogui susirgus 
šioje šalyje,- pasidarė taip brangūs, jog milijonams ir 
milijonams amerikiečių darosi nebeprieinami. Jau ir 
senatorius Edward Kennedy aną dieną pareiškė: “Nepai
sant to, kad mes esame turtingą visuomenę, mes šiandien 
Amerikoje turime sveikatos apsaugos krizę. Kai kurių 
gyvenimas pertekliuje negali užgožti padėties daugelio, 
ypač milijonų tų, kurie jau pagyvenę arba neturtingi, kurie 
gyvena nuolatinėje baimėje, kad gali susirgti, kurie negali 
gauti reikalingo mediciniško patarnavimo, kurie nepajėgia 
už patarnavimą užsimokėti.” O tokių amerikiečių šiandien 
yra tiesiog nesuskaitomi milijonai.

“Mes, Amerikos darbininkų judėjimas, pilnai sutinkame 
su senatoriumi Kennedžiu,” sako Amerikos Darbo Federa-

priėmimo punktu.
Ateinantiems metams vi

soms organizacijoms, išsky
rus bibliotekas, klubus ir 
bendrabučius, biudžetinė 
prenumerata sumažinama. 
Juk ne paslaptis, kad žinybi
nė prenumerata įmonių ir 
organizacijų sąskaita kartais 
tarnaudavo asmeniniam nau
dojimui. Ją sumažinus, bus 
galima padidinti laikraščių ir 
žurnalų mažmeninį pardavi
mą.

Kaip žinia, siekiant, kad 
centriniai bei respublikiniai 
laikraščiai kuo skubiau pa
siektų skaitytoją, Lietuvoje 
įvesta “greitojo pašto” siste
ma. Jos dėka į visus kaimo

cijos-Industrinių Organizacijų Kongreso (AFL-CIO) iždi
ninkas Lane Kirkland. Jis kreipia dėmesį į gerai veikiančią 
Kanadoje įvestą nacionalinę sveikatos apdraudos sistemą, 
valdžios finansuojamą, kuri apima net 99 procentus

^pyšių skyrius, nekalbant apie 
miestus, spauda pristatoma 
iki 9 valandos ryto.”

kanadiečių. Ir jis klausia: Jeigu tokia apdraudos sistema 
gerai veikia Kanadoje, kodėl jį negalėtų veikti pas mus 
Jungtinėse Valstijose? Ir atsako: Galėtų veikti ir veiktų, 
tiktai reikia ją mums įsivesti. Kaip tik šiandien už jos 
įvedimą ir kovoja visas darbininkų judėjimas.

Teisė į tinkamą sveikatos apsaugą turėtų būti pripažinta 
kiekvienam amerikiečiui. Ji turėtų būti įrašyta į šalies 
pagrindinį įstatymą—konstituciją. Kaip žinia, ji ne tik yra 
įrašyta į socialistinių kraštų konstitucijas, bet ir praktikuo
jama nuo pirmos dienos, kai tik darbo liaudis, komunistų 
vadovaujama, juose paėmė valstybės galią į savo rankas ir 
pradėjo kurti naują, šviesų rytojų. Kada nors ta teisė į 
pilną sveikatos apsaugą bus liaudies iškovota ir Jungtinėse 
Valstijose.

PUOLA SAVO BROLIUS 
BOSTONO MENŠEVIKUS

Chicagos “Naujienų” re
daktorius Martynas Gudelis 
rugsėjo 7 d. laidoje visą savo 
sieksninį vedamąjį “Apie lie
tuvių laisvės kovos centrus” 
pašvenčia pasmerkimui Bos
tono menševikų “Keleivio,” 
kam jis giria ir populiarina 
VLIKo ir PLB biznį, o visiš
kai ignoruoja Gudelio šefuo
jamos ALTos biznį. Mat 
“Keleivio” redaktorius į savo

Šiai doktrinai neturėtų 
būti vietos

Nuskriausti ir pasipiktinę piliečiai yra užvedę keletą bylų 
prieš FBI (Federal Bureau of Investigation) agentus, dėl 
kurių nelegališkos veiklos prieš juosz kai kurie neteko 
darbo, o kitų šeimos sugriuvo. Jie reikalauja atlyginimo už 
jiems padarytą skriaudą. Dabar valstybės prokuroras 
Griffin Bell ir FBI direktorius William F. Brewster ragina 
Kongresą priimti įstatymą, kuris atleistų agentus nuo 
atsakomybės už jų veiklos rezultatus, nes jie, girdi, tik 
pildo iš viršaus jiems duotus įsakymus.

Amerikos pažangiečių dienraštis “Daily World” šią 
doktriną vadina labai pavojinga ir ragina piliečius siųsti 
Washingtonan savo atstovams raginimus balsuoti prieš 
Bell ir Brewster pasiūlymą. Dienraštis kreipia mūsų 
dėmesį į,po Antrojo pasaulinio karo Nurenberg mieste 
įvykusį teismą prieš hitlerinius karo kriminalistus. Jie 
taipgi teisinosi, kad jie tiktai vykdę iš viršaus jiems duotus 
įsakymus.

Masiniai skerdė nekaltus civilinius žmones, nes jiems 
taip daryti buvo įsakyta iš viršaus!

Panašią doktriną bandoma, čia panaudoti ryšium su FBI 
bei ČIA agentų nelegališka, net kartais ir kriminališka 
veiklarprieš piliečius. Ji pavojinga. Jai čia neturėtų būti 
vietos!

Už jas kalti pelnagrobiai
Šioje šalyje kasmet vėžio liga miršta apie 387,000 

žmonių. Nacionalinis vėžio institutas sako, kad 20 ar 
daugiau procentų vėžiu suserga dėl mūsų pramonėje 
darbo sąlygų. Tuo tarpu valdiški sveikatos reikalais 
viršininkai sakė spaudos reporteriams, kad darbo sąlygos 
gali būt atsakingos net už 40 procentų vėžio liga mirčių. 
Tai reiškia, kad už apie 150,000 vėžio liga mirčių yra 
atsakingos darbo sąlygos pramoninėse įmonėse.

Tos sąlygos nepateisinamos. Jas galima pašalinti. Bet, 
žinoma, tam reikėtų nemažai lėšų. O iš kur jas paimsi? 
Atsakymas tėra vienas, būtent iš pramonės savininkų 
pelnų! Bet kapitalistinėje santvarkoje, kaip žinia, pirmoje 
vietoje statoma ne darbininko sveikata arba net ir pati 
gyvybė, bet savininko pelnas.

Audringa mokslo 
metų pradžia

laikraštį šiomis dienomis “įs
praudė” kokio ten Jurgio 
Dirsės provlikinį straipsnį. 
Savo antidirsinius išvedžioji
mus Gudelis baigia:

“Kad ALTas padėjo JAV 
Lietuvių Bendruomenei įsi
kurti, apmokėjo jų vadų ke
liones ir viešbučius, tai Dirsė 
visai nepaminėjo. Kad Bro
nius Nainys, tuometinis JAV 
LB pirmininkas, pradėjo 
griauti ALTo pagrindus, o 
tuometinis Bendruomenės 
jaunesnis personalas šmeižė 
ALTo vadus, tai Dirsė ir 
prisiminti nenori. Kad PLB 
vadovai Toronte su atskel
tom tos pačios Bendruome
nės vadovybėm ir kalbėti 
nenorėjo, tai Dirsė nematė ir 
negirdėjo, bet jis apgailes
tauja, kad veiksniai tarp 
savęs rungiasi ir kovoja. 
Šitokiomis informacijomis 
Keleivio skaitytojų neap
šviesi. Anksčiau Keleivio re
daktoriai tokių kreivų tvirti
nimų būtų nespausdinę, bet 
šiandieninis Keleivis Dirsę 
padarė nuolatiniu faktų krei- 
pytoju. Kur Keleivis veda 
savo skaitytojus? Ar dabar
tiniai redaktoriai mano, kad 
skaitytojai nieko nesupranta 
ir nieko neprisimena? Jie 
labai klysta, jeigu taip galvo- 
ja.

KURI KELIĄ PASIRINKS 
NAUJASIS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS POPIEŽIUS?

Kanados klerikalų organe 
“Tėviškės žiburiai” (rugs. 7 
d.) šiuo klausimu rašoma:

“Iš pirmųjų Jono-Pauliaus 
I pareiškimų bei veiksmų 
matyti, kad jis, kaip darbi
ninkų sūnus, nori išlikti pa
prastas ir popiežiaus soste. 
Jis atsisakė tradicinio iškil
mingumo karūnacijoje, ne-

; šiojamojo sosto ir pareiškė 
i eisiąs pėsčias. Tai rodo ir 
visą jo gyvenimo stilių, įsisa
vintą iš neturtingos tėviškės. 
Dar būdamas klieriku ir net 
kunigu atostogų metu dar
buodavosi tėviškės laukuose. 
Būdamas vyskupu, lankyda
vo parapijas dviračiu. Jis 
sakydavo: “Esu mažas žmo
gus, pripratęs prie mažų 
dalyku ir tylos.” Pats paty
ręs daug vargo, pagrindinį 
dėmesį kreipė į neturtinguo
sius. “Tikrasis K. Bendrijos 
turtas,—sakė jis,—yra ne
turtingieji, paprastieji žmo
nės, kuriems reikia teikti 
pagalbą ne atsitiktinėm iš
maldom, bet pastoviu rėmi
mu.” Būdamas vyskupu, ska
tino kunigus rūpintis varg
šais, telkti paramą netgi par
duodant brangius auksinius 
liturgijos reikmenis. Taigi, 
vysk. A. Luciani vykdė tai, 
ką prof. A. Maceina skelbė 
nepriklausomos Lietuvos ka
talikų suvažiavimuose. Rei
kia manyti, kad ir popiežiumi 
būdamas, Jonas-Paulius I eis 
panašia linkme.

Kol kas neaišku kuria link
me pasuks naujasis popiežius 
santykiuose su sovietiniais 
kraštais. Paulius VI su jais 
turėjo pakenčiamus ryšius ir 
juos puoselėjo su didele kan
trybe. Dėlto pirmą kartą 
istorijoje šio popiežiaus lai
dotuvėse dalyvavo ir kaiku- 
rių komunistų valdomų kraš
tų atstovai. Ar Jonas-Pau
lius I eis tuo pačiu keliu, 
parodys netolima ateitis. Iš 
esamų ženklų betgi jau da
bar galima spėlioti, kad šioje 
srityje bus laikomasi tęstinu
mo. Tai matyti iš to, kad 
naujasis popiežius paliko sa
vo visus senuosius pareigū
nus, įskaitant arkiv. Casaro- 
lį, “Rytų politikos”, architek
tą. Ir šiam popiežiui juk 
nemažiau rūpi katalikų būklė 
ne tik Sov. Sąjungos orbito
je, bet ir Kinijoje, ir kituose 
komunistų valdomuose kraš
tuose. Būdamas vyriausiu 
Ganytoju, negali nematyti 
sunkios tinkinčiųjų būklės 
persekiojamose šalyse.”

APIE ARABIŠKŲ KRAŠTŲ 
KOMUNISTŲ POZICIJĄ

Pažangiečių dienraščio 
“Daily World” ' kolumnistas 
Conrad Komorowski rugsėjo 
9 d. laidoje rašo apie arabiš
kųjų kraštų komunistų nusi
statymą Vidurio Rytų padė
ties klausimu. Jis kalba apie 
šių metų balandžio viduryje 
įvykusią komunistinių parti
jų atstovų konferenciją, ku
rioje buvo priimta plati de
klaracija. Jau pats deklaraci
jos pavadinimas daug pasa
ko, būtent: “Už sukūrimą 
efektingo pažangaus patrioti
nio Arabų pasaulio fronto 
kovoti prieš imperializmą, 
sionizmą ir reakciją; sugriau
ti kapituliacijos planus; iš
laisvinti Izraelio okupuotas 
teritorijas; užtikrinti Palesti
nos arabams pilnas teises; 
sukonsoliduoti nepriklauso
mybę; už demokratinę ir 
socialinę pažangą.”

Deklaracijoje sakoma, kad 
Jungtinių Valstijų imperia
lizmas stengiasi sutriuškinti 
arba padaryti paklusniais pa
žangiuosius režimus. Wa- 
shingtonas palaiko feodali
nius Saudi Arabijos vadovus 
ir tokius reakcinius, proim- 
perialistinius režimus, kaip 
Sadato režimas Egipte.

Arabų komunistų partijos,

žinoma, priešingos Egipto PATIKIMAS SOCIALIZMO FORPOSTAS 
valdžios atskiroms deryboms — ii* •
su Izraeliu. V letnamiecių tautos kelias į
APIE AMERIKOS 
PAŽANGIŲJŲ LIETUVIŲ 
VEIKĖJAS

Savaitraštyje “Gimtasis 
kraštas” (rugsėjo 7 d.) po 
antrašte “Garbingos viešnios 
iš JAV,” sakoma:

Tarybų Lietuvoje viešėjo 
aktyvi pasaulio kovos už tai
ką ir moterų judėjimo veikė
ja K. Karosienė ir pažangi 
JAV lietuvių veikėja, Lietu
vos TSR nusipelniusi kultū
ros veikėja I. Mizarienė.

Viešnias iš Amerikos priė
mė Lietuvos KP CK pirmasis 
sekretorius P. Griškevičius.

Susitikimuose dalyvavo 
Lietuvos KP CK sekretoriai 
R. Songaila, L. Šepetys, CK 
užsienio ryšių skyriaus vedė
jas F. Strumilas, “Tiesos” 
redaktorius A. Laurinčiukas, 
“Tėviškės” draugijos pirmi
ninkas P. Petronis.

“P. Griškevičius supažindi
no viešnias su respublikos 
ekonomikos ir kultūros lai
mėjimais, pažymėjo naujųjų 
TSRS ir Lietuvos TSR kon
stitucijų reikšmę, toliau žen
giant progreso keliu, pabrė
žė, kad Lietuvos Komunistų 
partija aukštai vertina pa
žangiųjų Amerikos lietuvių 
kovą už taiką ir tarpusavio 
supratimą.

Pokalbių metu viešnios pa
pasakojo apie pažangiųjų 
JAV lietuvių veiklą.

Rugpjūčio 31 d. Ksaverai 
Karosienei Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiume įteikti dokumen
tai dėl Tarybų Lietuvos nusi
pelniusios kultūros veikėjos 
garbės vardo suteikimo. Šis 
garbingas vardas jai pripa
žintas už ilgametį aktyvų 
dalyvavimą pažangiame ju
dėjime ir visuomeninę veik
lą.

Įteikęs apdovanojimą, Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo pirmi
ninkas A. Barkauskas šiltai 
pasveikino K. Karosienę, pa
linkėjo jai sėkmės tolesnėje 
visuomeninėje veikloje, daug 
laimės asmeniniame gyveni
me. Jis pažymėjo, kad K. 
Karosienė niekada nenutrau
kė ryšių su Lietuva, visada 
dalyvauja jos kultūriniame 
gyvenime, savo knygose ir 
straipsniuose skleidžia tiesą 
apie socializmo kūrimą gim
tajame krašte.

K. Karosienė nuoširdžiai 
padėkojo už aukštą jos veik
los įvertinimą tėviškėje.”

naują, šviesų rytojų
Rugsėjo antrąją vietnamie- j vinamos plėšininės ir dirvo- 

čių tauta, kurią sudaro 50 nuojančios žemės.
milijonų žmonių, pažymėjo 
savo nacionalinę šventę— 
Respublikos paskelbimo die
ną. Prieš 33 metus, kai iš 
šalies buvo išvyti grobikai 
japonai ir nugalėjo rugpjūčio 
revoliucija, buvo paskelbta 
Vietnamo Demokratinė Res
publika. Šis istorinis įvykis 
padėjo pagrindus sukurti 
pirmąją Pietryčių Azijoje 
darbininkų ir valstiečių val
stybę.

Tačiau vietnamiečių tauta 
neturėjo galimybių iš karto 
po revoliucijos pergalės pra
dėti kurti socializmą taikio
mis sąlygomis visos šalies 
teritorijoje. Dar daug metų 
jai teko su ginklu rankose 
kovoti prieš Prancūzijos, o 
po to prieš Amerikos agreso
rius ir jų talkininkus Saigone 
už visišką savo tėvynės išva
davimą. Prieš trejus metus 
ši didvyriška kova baigėsi 
pergale: buvo išspręstas pir
mojo respublikos prezidento 
Ho Ši Mino iškeltas istorinis 
uždavinys—suvienyti šiaurę 
ir pietus, o 1976 metų liepos 
mėnesį buvo įkurta Vietna- 
mo Socialistinė Respublika.

Dabar Vietnamo liaudis at
kakliai kovoja, kad būtų 
įvykdytos trečiųjų penkme
čio (1976-1980) metų užduo
tys, kad būtų įgyvendinta 
Vietnamo Komunistų parti
jos IV suvažiavimo iškelta 
programa, kurios tikslas— 
paversti visą Vietnamą kles
tinčia socialistine valstybe, 
tvirtu socializmo forpostu 
Pietryčių Azijoje. Šioje sri
tyje jau pasiekta nemažų 
laimėjimų.

Pernai palyginti su anks
tesniais metais pramonės 
produkcija padidėjo 13 pro-^ 
centų, o šiais metais ją nu
matoma padidinti dar 21 pro
centu. Iki 1978 metų pra
džios šalyje buvo visiškai 
likviduotas neraštingumas. 
Visiems gyventojams nemo
kamai teikiama medicininė 
pagalba. Apie 13 milijonų 
vaikų nemokamai lanko mo
kyklas. Sėkmingai gydomos 
žaizdos, kurias padarė daug 
metų trukęs karas. Karo j 
ugnies nusiaubtose buvusių i 
kautynių vietose steigiami 
nauji ekonominiai rajonai. 
Ten grįžta gyventojai, įsisa-

RAMŪNAS 
KASPARA VIČIUS

Sekvencija
Marijai Magdalenai
Tyli, Marija Magdalena? 
Dėkoju tau, kad tu tyli. 
Aš tau sukursiu kantileną 
šiam erškėčiuotame kely.

Tiki, Marija Magdalena?
Kas patikės, kad tu tiki?
Mylėk mane. Mylėk kiekvieną. 
Tokia graži, tokia tyki.

Gailies, Marija Magdalena? 
Gallėkis, nieks nepagailės 
tavęs, paliks patamsy vieną 
ant rudenėjančios žolės.

Mylėk, Marija Magdalena, 
šiam erškėčiuotame kely, 
švelni ir mergiškai tyli 
tarsi rugpjūčio mėnesiena.

STASĖ BUCEVIČIENĖ

Vietnamo pietuose vyksta 
plataus masto socialistiniai 
pertvarkymai. Valstybinio 
sektoriaus įmonės čia jau 
duoda daugiau kaip pusę 
pramonės produkcijos. Val
stiečiai palaipsniui įsitraukia
į kolektyvinį darbą, daugelis 
valstiečių jau dirba, taikyda
mi pirmines kooperacijos for
mas, be to, įsteigta apie 300 
aukštesnio tipo eksperimen
tinių kooperatyvų ir valsty
binių ūkių.

Likviduojamas privataus 
kapitalo sektorius prekybo
je. Pažymėsime, kad didelė 
dalis privačių prekiautojų ša
lies pietuose (daugiausia ki
nų) buvo glaudžiai susijusi su 
užsienio (daugiausia Ameri
kos) kapitalu ir mėgino su
žlugdyti liaudies valdžios 
vykdomus ekonominius per
tvarkymus. Dabar steigiama 
daug valstybinių ir koopera
tinių parduotuvių, kurios 
pietų gyventojus aprūpina 
būtinomis prekėmis.

Socializmo pozicijų stiprė
jimas Vietnamo Socialistinė
je Respublikoje, jos tarptau
tinio autoriteto didėjimas, 
principingas užsienio politi
kos kursas, pagaliau vienin
go Vietnamo ryšių stiprini
mas su socialistinės sandrau
gos šalimis—visa tai nepati
ko ne tik imperialistams, bet 
ir Pekino vadovybei, kuri 
siekia įgyvendinti savo di
džiavalstybinius hegemonis- 
tinius planus Azijoje, įvesti 
savo kontrolę šiame didelia
me pasaulio rajone. Pradėju
si provokacinę kampaniją 
prieš Vietnamą, Pekino va
dovybė nutraukė bet kokią 
pagalbą jam ir atšaukė Kini
jos specialistus. Negana to, 
ji provokuoja konfliktus 
Vietnamo Socialistinės Res
publikos pasienyje, taip pat 
pjudo su kaimynine Kampu- 
čiją (KambodijąŲ kurios va
dovai klusniai vadovaujasi 
Pekino nurodymais.

Broliškos socializmo šalys 
teikia Vietnamui visapusišką 
pagalbą, padeda atstatyti ka
ro metais sugriautas įmones, 
kurti naujas pramonės ša
kas. Vien tik techniškai pa
dedant Tarybų Sąjungai, 
Vietnamo Socialistinėje Res
publikoje projektuojama ir 
statoma apie 90 objektų.
Socialistinės sandraugos ša
lyse karštai pritariama, tam, 
kad Vietnamas neseniai įsto
jo į Ekonominės savitarpio 
pagalbos tarybą, kurios vei
kloje jis anksčiau dalyvavo 
tik kaip stebėtojas.

“Mūsų draugystė su Viet
namu,—pažymėjo Tarybų 
Sąjungos Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo Pirmi
ninkas L. Brežnevas,—prasi
dėjo sunkiais šios didvyriš
kos šalies kovos prieš impe
rialistinius interventus me
tais. Ji įgijo šiandien naujas 
formas ir vis gilėja, kai 
vieningame laisvame Vietna
me vyksta taiki socializmo 
statyba.” V. Sereika

IŠ LAIŠKŲ

Pastaraisiais keleriais metais buvome pripratę praside- 
dantiems mokslo metams rugsėjo pradžioj klausytis 
pranešimų oro bangomis bei skaityti spaudoje apie labai 
nemalonius įvykius ryšium su pastangomis mokyklas 
rasiniai integruoti. Rasistų priešinimasis iššaukdavo net 
fizinius susikirtimus. Džiugu, kad šiemet šiuo klausimu 
niekur nepasireiškė rimtų nemalonumų. Tačiau šiemet 
mokslo metų pradžia buvo labai audringa. Antai tokiame 
palyginti nedideliame Connecticut valstijos Bridgeporto 
mieste, daugiau kaip pusantro šimto mokytojų buvo 
nubausti kalėjimu ir finansinėm bausmėm. Vargiai buvo to
kia vietovė, kurioje mokyklos būtų atsidariusios be labai

aštrių ginčų tarp mokytojų ir mokyklų tarybų dėl algų 
pakėlimo ir pagerinimo darbo sąlygų.

Infliacija, kainų kilimas verčia mokytojus statyti mokyk
lų taryboms reikalavimus, kuriems , jos sako, neturinčios 
lėšų. Daugelyje vietų mokytojai priversti savo reikalavi
mus paremti streiku. Bet beveik visur įstatymai tokius 
streikus draudžia. Teismas įsako jiems tuoj streiką 
nutraukti ir grįžti į darbą. Kai mokytojai tokį įsakymą 
ignoruoja, jie yra smarkiai baudžiami.

Tokių atsitikimų daugumoje liaudies bei vaikų tėvų 
simpatijos su mokytojais.

O sekmą dieną medus apkarto 
Nuo to skaudumo, nuo to laukimo. 
Ir padidėjo sutemus kertės, 
Ir paskutinis paukštis nurimo.

O tavo veidas, o tavo balsas 
Tarytum burtas gilybėj glūdi. 
Praeina dienos — lėtos ir alsios, 
Vilyčios skrenda, nieko nekliudo.

Korius geltonus paliko širšės, 
Vėžes per mišką užnešė smiltys.. 
Ką aš darysiu, jeigu pamiršiu? 
Ką aš darysiu, jeigu pamilsiu?

Mielieji Ilse ir Antanai,
Sveikiname iš Vilniaus. 

Kelionė pasisekė laimingai. 
Oras gražus ir našaltas. Ap
sistojome “Neringos” viešbu
tyje. Visur pilna turistų.

Man “Laisvės” draugai da
ro pastabą, kad, kaip vaji- 
ninkas, neatsilikčiau vajaus 
reikaluose. Pažadėjau neatsi
likti.

Mūsų linkėjimai “Laisvės” 
kolektyvui, skaitytojams ir 
rėmėjams.

Povilas ir Aldona Aleknai
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4. Kad valstybė tarnautų 
bažnyčiai

Naujų javų veislių kūrėjas
VANDALINAS JUNEVIČIUS

[Tęsinys iš praeito num.]
Bažnytinis pamokslas yra 

skirtas tikinčiųjų religinės 
dvasios reikalams. Tuo tarpu 
kunigai sakyklų naudojo poli
tikai. Minėtas ganytojiškas 
laiškas buvo skaitomas viso
se bažnyčiose iš sakyklų. 
Luokės bažnyčioj, kaip 1926. 
X.15 pranešė Telšių apskri
ties viršininkas A. Rimdžius, 
misijonierių tėvas Kazimie
ras sakė į dieną tris pamoks
lus, kurie visi buvo “grynai 
mitinginės kalbos,“ pilnos 
prakeiksmų balsavusiems už 
“pozicijos partijas” (doku
mentas Nr. 28).

Turėdami valdžią savo ran
kose, klerikalai, remiami po
litikuojančių kunigų, su opo
nentais tvarkėsi visai ne pa
gal demokratijos, laisvės, 
žmoniškumo ar kitus princi
pus.

Antai 1921.V.20 d. Steigia
mojo seimo stenograma at
skleidžia klerikalinės val
džios terorą. Socialdemokra
tų frakcija pateikė seime 
interpeliaciją dėl klerikalų 
valdžios aparato nežmoniško 
elgesio (dokumentas nr. 18): 
“žvalgybos agentai ima var
toti suimtųjų mušimą ir kan
kinimą, kaipo paprastą tar
dymo priemonę.“ Tačiau kle
rikalų blokas balsų dauguma 
seime atmetė šią interpelia
ciją: “Sudarytoj tuo būdu 
užuovėjoj tas blokas augina 
Lietuvoje kruviną inkvizici- 
J4.

Kovoje prieš demokratines 
jėgas kunigai ir klerikalai 
naudojo demagogiją, prie
vartą, šmeižtus ir kt. Katali
kų veikimo centro valdyba, 
kreipdamasi į katalikiškųjų 
draugijų narius 1923.III.20, 
kaltino katalikus apsileidi
mu, dėl kurio į seimą patekę 
“įvairaus plauko specialistų,“ 
ir bjauriai nacionalistiškai 
melavo: “Socialistai, žydų ir 
lenkų padedami, nedavė sei
mui dirbti ir sutverti Minis
terijų kabinetą“ (dokumen
tas Nr. 21). Prisakydami 
(nors—“Jūsų draugija ne po
litinė organizacija”!) katali
kams balsuoti rinkimuose į 
seimą tik už katalikų kandi
datus, kunigai naudojo visas 
bauginimo priemones. Štai 
Lietuvos Valstiečių liaudinin
kų sąjungos 1923.IV.26 pa
reiškime, kurį pasirašė F. 
Bortkevičienė ir J. Strimai
tis, skundžiamasi, jog Vidu
klės klebonas užsiiminėjo 
agitacija bažnyčioje, pasaky
damas: “kad niekas nedrįstų 
už Valstiečių liaudininkų są
rašus balsuoti, nes balsavu
sieji negaus išrišimo” (doku
mentas Nr. 22). Kitame raš
te (dokumentas Nr. 23) tos 
pačios partijos veikėjas, vė
liau, emigracijoje vienas ak
tyviausių “vaduotojų,” J. 
Kardelis skundėsi dėl Jūžin
tų klebono negražaus kišimo
si į rinkiminį mitingą. Social
demokratų frakcija seime 
kreipėsi į Ministrė kabinetą 
(1923.VI.28.), pateikdama 
daugybe faktų, kaip rinkimų 

Ievos Simonaitytės laidotuvės

Nuotraukoje: liaudies rašytojos Ievos Simonaitytės laidotuvės Antakalnio kapinėse. Kalba Rašytojų sąjungos valdybos pirminin
kas A. Maldonis. G. Svitojaus ir T. Žebrausko (ELTA) riuotr.

I metu krikščionių demokratų 
valdžia saviems sudarė leng
vatas, o persekiojo kitas par- 

Itijas, areštuodama jų veikė
jus, atimdama laisvę be teis
mo ir t. t.; po raštu pasirašė 
St. Kairys, K. Bielinis, L. 
Purėnienė ir kiti (dokumen
tas Nr. 24).

Kaip kunigai tiesiogiai ruo
šėsi fašistiniam perversmui, 
rodo visa eilė knygos doku
mentų. 1926.VII.22 rašte 
(dokumentas Nr. 42) politi
nės policijos Kuršėnų valdi
ninkas J. Memenąs informa
vo savo valdžią, kad prieš 
rinkimus kun. Kiela platino 
fašistinius atsišaukimus. Ki
tas policijos agentas informa
vo savo viršininką, kad Lie
tuvos vyskupai 1926.X.7-9 
d. d., susirinkę pas J. 
Skvirecką į suvažiavimą, 
svarstė socialdemokratų ir 
liaudininkų valdžios reikalus. 
Jie nutarė įvairiais būdais 
diskredituoti vyriausybę (do
kumentas Nr. 43):

“Visapusiškai apsvarstę 
socialistinės valdžios taktiką, 
rado, jog nors labai atsar
giai, pamažėl visgi einama 
prie galutinio išnaikinimo 
bažnyčios ir dvasiškuos. O 
kad atsispirti prieš tai, nu
spręsta išleisti tam tikri cir
kuliarai kunigams, kaip elg
tis su savo parapijonais, kaip 
patraukti juos savo pusėn, 
kaip diskredituoti dabarti
nius vadovus ir valdžią ir 1.1. 
Toks cirkuliaras bus ne vie
nas, ir jis kuo didžiausioj 
paslapty bus pas klebonus, 
kad “Lietuvos žinios“ kartais 
nesugriebtų ir nepaskelbtų.“

Taip vyskupai tiesiogiai 
traukė kunigus į negarbingą 
kovą prieš buržuazinės de
mokratijos sąlygomis išrink
tą valdžią. Vienas iš preteks
tų buvo, kad ši valdžia einan
ti menkinti kunigų . . . “gero 
materialinio padėjimo“. . .

Klerikalai organizavo stu
dentų demonstraciją tema 
“Išaiškinti dėl besiplečiančios 
polonizacijos ir bolševizacijos 
mūsų krašte ir sustiprinti 
tautišką lietuvių atsparumą 
(dokumentas Nr. 47).

Taip kunigai ir klerikalai 
aktyviai ruošė fašistinį per
versmą, panaikinusį bet ko
kią buržuazinę demokratiją 
Lietuvoje. O kai tautininkų 
buvo nustumti nuo valdžios 
pyrago (nepavykus dery
boms dėl patogesnio dalyva
vimo fašistinėje vyriausybė
je, ką rodo dokumentai Nr. 
56, 57), ėmė vaizduoti opozi
ciją. Aišku, tik ne vardan 
demokratijos klerikalai dery
bose su tautininkais pasisa
kė prieš bendrą kalbą su 
liaudininkais. Argi reikia di
desnių veidmainių, besi
dangstančių laisvės ir demo
kratijos vardais? Kunigas 
Mironas, veikęs tautininkų 
partijoje, per tautininkų ir 
krikščionių demokratų pasi
tarimą 1927.XI.27 d., pasisa
kė prieš seimo rinkimus: 
“Kairieji susiorganizuos ir 
sustiprės, Seimas turi dau

giau šansų būti kairiu, negu 
dešiniu. Mūsų visuomenės 
apie 80% yra partinės. Vieni 
jų yra krikščionių blokų, t.y. 
kuniginiai, kiti neutralūs, 
bet balsuoja už kairiuosius, i 
nes bijo kunigų režimo” (do
kumentas Nr. 57).

1931.1.21 d. ministras pir
mininkas J. Tūbelis parašė 
slaptą raštą, kuriuo pasiunti
nį Vatikane J. Šaulį prašė 
kreiptis į popiežių, kad šis 
sudraustų politikaujančius 
kunigus (dokumentas Nr. 
58):

“Taip pat Tamsta prašo
mas paveikti Vatikane, kad 
Lietuvos vyskupai liautųsi 
varę per kunigus bažnyčiose,
o daugiausia per kapelionus 
mokyklose agitaciją prieš vy
riausybę.”

Tautininkų vyriausybė, 
kaip aiškėja iš rašto, užvedė 
dvasininkams 50 bylų!

Taip buvo priversta elgtis 
dėl klerikalų įžūlumo buržua
zinė, katalikiška vyriausybė.

Ar visa tai prisimenant, 
nebūtų naudinga lietuvių 
klerikalams užsienyje pagal
voti, kad jų pastangos sukir
šinti kunigus prieš tarybinę 
vyriausybę turi jų politinės 
istorijos praktikoje kompro
mituojančių pamokų? Šian
dien klerikalai turbūt mielai 
susigrąžintų Lietuvoje 
1931-ųjų metų tvarką, kad 
vėl . . . imtų kovoti prieš 
valdžią, kuri, beje, žiauriau
siai susidorodavo su komu
nistais.

Iš tų palyginimų visiškai 
aišku, jog politikuojantiems 
lietuvių kunigams “demokra
tiška“ yra tik ta valdžia, kuri 
yra jų rankose ir leidžia 
persekioti kitų politines lais
ves. Jie kovojo prieš social
demokratų ir liaudininkų val
džias, jie kišosi į tautininkų 
valdžios reikalus, jie kiršina 
Lietuvos kunigus ir tikin
čiuosius prieš tarybų valdžią. 
Kai jie turėjo valdžią, negai
lestingai ją naudojo kovai 
prieš kitų veiklos laisvę, de
mokratišką rinkėjų nuomo
nės pareiškimą.

Tad už kokią laisvę, žmo
nių pasirinkimą ir už kokią 
tautos valią pasisako išeivi
jos klerikalai ir reakciniai 
kunigai?

Dokumentai ir istorijos 
praktika parodė: už kunigų 
laisvę supančioti kitaip gal
vojančių lietuvių laisvę. Argi 
“bažnyčios kronikos” tų fak
tų akivaizdoje gali apgauti ir 
suvedžioti dorą, galvojantį, 
žinantį tautietį?

Bus daugiau

Daug maisto patys 
miestiečiai 
užsiaugina

Apie 32 milijonai amerikie
čių turi savo namus ir prie jų 
darželius bei daržus. Maisto 
kainų nesvietiškas iškilimas 
verčia juos tuos daržus ne
laikyti tuščius. 1973 metais 
prasidėjo smarkus judėjimas 
už jų panaudojimą auginimui 
vaisių ir daržovių. Rezulta
tas: pernai buvo šio puikaus 
maisto priauginta net už 14 
bilijonų dolerių.

Profesorius Jonas Bulavas selekcionuojamų javų lauke.
Autoriaus nuotrauka

Su žinomu selekcininku Jo
nu Bulavu susipažinau 1957 
metų pradžioje, kai jis pra
dėjo vadovauti Lietuvoj že
mės ūkio akademijai. Jau 
pirmame mokslinės tarybos 
posėdyje, kuriam pirminin
kavo naujas rektorius, vie
ningai nutarta statyti naują 
akademiją mokomojo ūkio 
teritorijoje. Jeigu šiandien 
mokomojo ūkio centrinio 
skyriaus gyvenvietėje Norei
kiškėse iš tolo šviečia trys 
mokslo-mokymo rūmai, ku
riuose rengiami žemės ir 
miškų ūkio specialistai, sep
tyniuose bendrabučiuose gy
vena studentai, jų reikalams 
tarnauja įvairūs mokymo ir 
buities pastatai, profeso
riams, dėstytojams ir dar
buotojams pastatytas naujas 
akademijos miestelis, tai pir
miausia reikia dėkoti Jonui 
Bulavui, nes jo iniciatyva 
buvo parengti ir patvirtinti 
pirmieji projektai, prasidėjo 
statyba.

Nemaža naujam vadovui 
padėjo, kad tuo laiku jis jau 
buvo sąjunginės žemės ūkio 
Mokslų Akademijos ir Lietu
vos TSR Mokslų Akademijos 
narys korespondentas, TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatas, LKP Centro Komi
teto narys. Su tokiu aukštu 
pareigūnu visi skaitėsi. 1961 
m. jam suteiktas profeso
riaus, 1965 m. Lietuvos TSR 
nusipelniusio mokslo veikėjo 
vardas, 1968 m. žemės ūkio 
mokslų daktaro laipsnis.

Mokslininkas gimė prieš 
75 metus liepos 24 d. Rokiš
kio rajone, Ginotų kaime. 
Mokėsi Rokiškio gimnazijoje, 
Dotnuvos žemės ūkio techni
kume ir Žemės ūkio akade
mijoje, kurią baigė 1928 me
tais. Dar būdamas techniku
mo moksleivis pradėjo dirbti 
Dotnuvos selekcijos stotyje, 
vadovaujamoje Rusijos ir 
Lietuvos mokslinės selekci
jos pradininko profesoriaus 
Dionizo Rudzinsko. Nuo 1925 
metų vaikinas tapo pastovus 
selekcijos stoties darbuoto
jas. Įstaigos vadovybė, ma
tydama, kad Jonas Bulavas 
darbštus, stropus, turi gerų 
selekcininko savybių, 1931 
m. siunčia jį specializuotis į 
Švediją. Grįžęs iš Svalefo, 
šios stoties pavyzdžiu ėmė 
tobulinti selekcijos metodus 
Dotnuvoje. Sužinojo kai ką 
naujo, susipažinęs su Dani
jos, Suomijos ir Vokietijos 

šio profilio įstaigomis.
1940 m. tarybinė vyriausy

bė paskyrė Joną Bulavą Dot
nuvos selekcijos stoties di
rektoriumi, tačiau neilgai tuo 
laiku darbavosi šiame poste. 
Įsibrovę hitlerininkai, nega
lėjo pakęsti tarybinio vado
vo. J. Bulavas buvo perse
kiojamas. Išvijus okupantus, 
grąžintus į senas pareigas. 
Stočiai vadovavo iki 1956 m. 
gruodžio pabaigos, tai yra iki 
tol, kol buvo paskirtas Lietu
vos žemės ūkio akademijos 
rektoriumi.

Trumpame straipsnyje neį
manoma aprašyti visų Jono 
Bulavo selekcijos darbų. Ma
nau, pakaks ir to, jei pasaky
siu, kad per savo vaisingą 
veiklą jis sukūrė daugiau 
kaip dvidešimt javų veislių. 
Jo išvesti žieminiai kvie
čiai—Dotnuvos 458, Mūras, 
Pergalė, Raudonieji; vasari
niai kviečiai—Gražučiai, 
Garsas; miežiai—Auksiniai 
II, Džiugiai, Švelniaakuočiai, 
Plikieji; kvietįngiai (kviečių 
ir rugių hibridas)—Aidas, 
Rytas; kukurūzai—Dotnuva 
I ir kiti. Didelė dalis jų buvo 
rajonuoti ir brandino, bei dar 
tebebrandina derlių Lietuvos 
laukuose.

Nelengva sukurti naują ja
vų veislę. Tai reikalauja ilga
mečio ir kruopštaus triūso, 
didelės kantrybės bei pasi
šventimo. Ir nevisada pa
vyksta užsibrėžtą tikslą pa
siekti. Pastaruoju laiku pro
fesorius stengiasi išvesti že
maūgius tvirtastiebius kvie
čius. Mat, dėl nepastovaus 
Lietuvoje klimato ir lietin
gų vasarų dabar auginami 
aukštaūgiai kviečiai dažnai 
išgula ir nelengva kombai
nais nuimti. Gyvenimas ver
čia ieškoti tokių javų veislių, 
kurios būtų atsparios viso
kioms gamtos negerovėms.

Savo žinias ir patirtį nuo 
1940 m. Jonas Bulavas per
duoda Žemės ūkio akademi
jos studentams, dėstydamas 
augalų selekcijos kursą. Ge
rai jis pasidarbavo, vadovau
damas aspirantams. Dabar 
jo auklėtiniai darbuojasi vi
suose respublikos žemės 
ūkiuose, bandymų stotyse.

Nors profesorius Jonas Bu
lavas visą laiką turėjo didelį 
darbo kriūvį, bet stengėsi 
prisėsti ir prie rašomojo sta
lo. 1963 m. išėjo jo parašyta 
knyga “Augalų selekcija ir 
sėklininkystė,” 1970 m.

VILNIUS, VIII. 30. (ELTA). 
Šiandien respublikos sostinė
je į paskutinę kelionę buvo 
palydėta talentinga lietuvių 
tautos dukra, liaudies rašyto
ja Ieva Simonaitytė.

Gedulinga muzika aidi' 
Meno darbuotojų rūmuose. . . 
Baltijoje salėje, kur pašar
voti rašytojos palaikai, — 
vainikai, gėlės. Žemai nulen
kę galvas stovi rašytojai, at
sisveikinti su įžymiąja kūrė
ja ateina kitų kūrybinių są
jungų nariai, visuomenės at
stovai.

Paskutinę pagarbą liaudies 
rašytojai atiduoda draugai P. 
Griškevičius, A. Barkauskas, 
K. Kairys, V. Sakalauskas, L. 
Šepetys, respublikos Minist
rų Tarybos pirmininko pava
duotojas J. Rusenka, kiti va
dovaujantys partiniai ir ta
rybiniai darbuotojai, kultū
ros veikėjai.

“Bendroji augalų selekcija.” 
Iš jų mokosi studentai, agro
nomai, mokytojai. Jisparašė 
ir monografijų, brošiūrų, ke
liasdešimt mokslinių straips
nių.

Žemės ūkio akademijai 
profesorius Jonas Bulavas 
vadovavo iki 1962 m. balan
džio mėnesio. Du dešimtme
čius buvo augalininkystės 
katedros vedėjas. Visada jis 
aktyvus moksliniame, visuo
meniniame, politiniame ir 
valstybiniame gyvenime. 
Daug metų buvo respubliki
nės žemės ūkio techninės 
draugijos ir genetikų-selekci- 
ninkų draugijos prezidiumo 
pirmininkas, dar ir dabar yra 
kelių mokslinių tarybų ir 
vyriausybinių komisijų na
rys. Už įžymius nuopelnus 
profesorius apdovanuotas 
Lenino ir Darbo raudonosios 
vėliavos ordinais, keliais me
daliais. 1973 m. jam paskirta 
A. Rudzinsko I laipsnio pre
mijas.

Jei dabar Tarybų Lietuvos 
žemdirbiai prikulia iš hekta
ro po 30 ir iki 60 centnerių 
grūdų, tai socialistinio moks
lo ir tarybinių mokslininkų 
laimėjimas. Pirmose šių 
gamtos tobulintojų gretose 
žengia selekcininkas profeso
rius Jonas Bulavas.

Lietuvos žemdirbiai su di
dele pagarba mini šio įžy
maus mokslininko vardą, 
nuoširdžiai sveikina 75-tųjų 
gimimo metinių proga, linki 
tvirtos sveikatos, naujų kū
rybinių laimėjimų.

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Kova prieš rasiz
IIsvarbi proble

Ženevoje ką tik buvo su
šaukta Pasaulinė kovos prieš 
rasizmą ir rasinę diskrimina
ciją konferencija. Ji susirin
ko tuo metu, kai mūsų plane
toje stiprėja judėjimas už 
tolesnį1 tarptautinio įtempimo 
mažinimą, bet imperialisti
niai, reakcingi sluoksniai Va
karuose griebiasi įvairių ma
nevrų, kad sukliudytų šiam 
procesui. Sukėlę propagandi
nį triukšmą dėl tariamųjų 
“žmogaus teisių pažeidinėji
mų” socialistinėse šalyse, šie 
sluoksniai plačiu mastu vyk
do karinius pasirengimus, 
skatina ginklavimosi varžy
bas. Jie remia reakcingiau
sius diktatorinius režimus, jų 
tarpe Pietų Afrikos rasistus, 
aštrina padėtį Afrikoje, mė
gindami atkurti savo įtaką 
buvusiose kolonijose, sustab
dyti ir susilpninti Afrikos ir 
kitų žemynų tautų nacionali
nio išsivadavimo judėjimą.

Plečiantis kovai už tarp-1 
tautinio įtempimo mažinimą, 
už visišką ir galutinį kolonia
lizmo ir rasizmo likvidavimą, 
ypaš nepakenčiama yra tai, 
kad Afrikos pietuose egzis
tuoja rasistiniai režimai, ku
rie daro vieną po kito nusi
kaltimą žmonijai. Didėjantis 
įtempimas Afrikos žemyne 
dėl intervencinių kai kurių 
NATO šalių veiksmų, jų kiši
masis į Zairo, Angolos reika
lus, Afrikos iškyšulyje ir 
kitose vietose kelia pagrįstą 
taikingųjų jėgų susirūpini
mą. Apie tai tiesiai ir nedvi
prasmiškai buvo kalbama—iš 
Pasaulinės kovos prieš rasiz
mą ir rasinę diskriminaciją 
konferencijos tribūnos.

Konferencijos dalyviai su 
nuoširdžiu entuziazmu ir su
sidomėjimu sutiko sveikini
mo laišką, kurį jiems nusiun
tė TSKP CK Generalinis 
Sekretorius, TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mo Pirmininkas L. Brežne
vas.

Visame pasaulyje gerai yra 
žinoma, kad Tarybų socialis
tinė valstybė nuo pirmųjų 
savo gyvavimo dienų yra 
nuosekli žmonių lygiateisiš
kumo, nepriklausomai nuo jų 
rasinės ir nacionalinės pri
klausomybės, šalininkė.

I • Viename Vakarų Berlyno 
geležinkelio stoties restorane 
svečiai gali perskaityti tokį 
užrašą: “Klientas čia kara
lius! Jeigu jam patinka ge
sinti cigaretes kavos puode
liuose, teįspėja kelnerį. Jis 
žinos, kad kavą dera atnešti 
peleninėje.“ 

• Įvairiose šalyse įvyksta 
“dvynių suvažiavimai.” Ma
tyt, didžiausias iš jų buvo 
suvažiavimas, įvykęs praėju
siais metais Šveicarijoje, 
Berno mieste: jame dalyvavo 
1500 dvynių. Seniausiai po
rai buvo 89 metai, jauniau
siai—trys mėnesiai.

/Kaunietė J. Galinytė parsi
neša iš praėjusių mėnesių 
daug džiaugsmingų akimir
kų. Ji atostogavo kaime. 
Visu stebuklingu grožiu
prieš akis atsivėrė kiek no
stalgiški kaimo vakarai, pri
pildyti žolių ir žemės kvapo, 
paukščių čiulbėjimo ir geru
mo.

Tarybų valstybės politika 
nacionaliniu klausimu—pa
stovi ir nuosekli. Naujojoje 
TSRS Konstitucijoje, kurioje 
išdėstyti pagrindiniai Tarybų 
Sąjungos užsienio politikos 
principai, pateikti ne tik tau
tų lygiateisiškumo ir jų tei
sės tvarkyti savo likimą 
principai, bet ir remiama 
tautų kova už nacionalinį 
išsivadavimą ir socialinę pa
žangą.

Kokį didelį kontrastą šiai 
aiškiai pozicijai, atitinkančiai 
visų tautų interesus, sudaro 
Vakarų valstybių pozicija! 
Jungtinės Valstijos netgi są
moningai neatsiuntė į Žene
vą savo delegacijos. Wa
shingtone tikriausiai buvo 
būgštaujama, kad JAV 
veiksmus Afrikoje, jų glaudų 
bendradarbiavimą su Preto- 
rijos rasistais pasmerks dau
guma konferencijos delega
tų. Taip ir atsitiko. Kaip 

I pastebėjo Prancūzijos laik
raštis “Figaro,” pagrindinės 
NATO valstybės Ženevoje 
atsidūrė kaltinamųjų suole.

Tomis dienomis, kai Žene
voje vyko Pasaulinė kovos 
prieš rasizmą ir rasinę dis
kriminaciją konferencija, iš 
užjūrio atėjo pranešimai, kad 
Pentagone rengiami nauji 
pavojingi planai. Šį kartą 
“gyventojų europiečių gyni
mo” dingstimi JAV kariniai 
strategai svarsto variantus, 
kaip NATO kariniams kon
tingentams įsiveržti į Rode- 
ziją, kurios liaudis narsiai 
kovoja prieš rasistų viešpa
tavimą, už laisvę ir nepri
klausomybę.

Kaip tik todėl Pasaulinė 
konferencija Ženevoje turi 
suvaidinti tokį svarbų vaid
menį, aktyvinant kovą prieš 
rasizmą, aparteidą, neokolo- 
nializmą, ir imperializmą. 
Turi būti išgirstas galingas 
balsas Ženevos forumo daly
vių, kurie stoja už rasistinio 
režimo likvidavimą Rodezijo- 
je ir visos valdžios perdavi
mą Zimbabvės liaudžiai, už 
visišką Pietų Afrikos respu
blikos išėjimą ir Narn i bijos, 
už aparteido sistemos likvi
davimą Pietų /Afrikos respu
blikoje. J.Bahenao
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KRYŽKELE
BRONIUS JAUNIŠKIS 

Apybraiža

Kunigas nušluostė nosinai
te taurės kraštą ir tiesė ją 
vidutinio arpžiaus vyrui. Ta
čiau staiga susilaikė. Nema
tytas veidas. Gal šis vyras 
ne reformatas? Bet iš kur 
jis?

— Neaplenkite manęs, 
klebone,—sušnabždėjo nepa
žįstamasis.—Savo nuodėmes 
širdyje dievui išpažinau. Jūs, 
laimindamas žmones, jas at
leidote.

— Tamsta tikriausiai kata
likas? Negaliu duoti mūsų 
sakramentų.

— Evangelikų bažnyčią 
dažnai lankau,—prisipažino 
vyras.—Pamaldos man pa
tinka. Katalikų kunigai per 
išpažintį tardo, bara, gąsdina 
neduosią išrišimo. Negaliu 
pakelti.

Klebonas Adomas Šernas 
pamokslų metu aiškina kata
likų bažnyčios nukrypimus 
nuo krikščionių religijos. 
Ankstyvojoje krikščionybėje 
išpažintis nebuvo praktikuo
jama. Ją įvedė popiežius 
Inocentas III Laterano baž
nyčios susirinkime 1215 me
tais. Reformatai išpažintį, 
kaip inkvizicinę priemonę, 
atmetė. Jie paskelbė: “Išpa
žink nuodėmes dievui ne 
žodžiu, bet mintimis savo 
širdyje.”

— Reikės jums prisijungti 
prie mūsų bažnyčios,—tarė 
kunigas.

— Ir prisijungsiu. Ir mano 
kaimynas prisijungs.

Klebonas, baigęs dalinti 
vyną ir duoną, iš zakristijos 
pasiėmė kancionalą ir sugrį
žęs atsisėdo už stalo. Sėdin
tiems prieš jį tikintiesiems, 
pasakė giesmės numerį. Fis
harmonija Šernas davė toną 
ir visa bažnyčia ėmė giedoti. 
Giesmė buvo paties klebono 
sukurta ir dažnai giedama. 0 • 
tikintieji pažįstami, visi iš 
Nemunėlio-Radviliškio apy
linkės, kai kas ir iš Jasiškių 
kaimo, kur jo gimtinė.

Baigus giedoti šlovės gies
mę, Šernas sakė pamokslą. 
Jis pažymėjo, kad visų svar
biausia evangelikams, ne išo
re rodytis tikinčiu, bet širdy
je tikėti dievu, nepamiršti 
savo tėvų, o tėvams—vaikų. 
Nors ir sunkiomis karo sąly
gomis, reikia mokytis, dėl ko 
žmogui suteiktas protas.

Po pamaldų Šernas presbi
terijoje krikštijo atvežtus 
naujagimius, laimino jungtu
ves. Parapijiečių paprašytas, 
valsčiaus viršaičiui rašė pra
šymus, kad pyliavas suma
žintų. Grįžęs į kleboniją, 
nusivilko talarą—kunigišką 
drabužį, pakeisdamas dro
biniais marškiniais. Žmonos 
pakviestas kartu su auginti
niais suvalgė kuklius pietus. 
Nors jautėsi kiek pavargęs, 
bet t su visa šeima išėjo į 
sodą. Raudonavo prisirpę 
serbentai. Iš jų Šernas spau
dė vyną, kurį bažnyčioje, 
komunijos metu, duodavo 
gerti parapijiečiams.

Dar nespėjo uogų nė pusės 
kraitelės priskinti, kai atsi
darė klebonijos langas ir per 
jį šūktelėjo jauniausias 
augintinis Tadas.

— Tėti, svečias atėjo. Kle
bonas Žulys.

Šernas su katalikų bažny
čios klebonu Stasiu Žuliu 
bičiulavosi. Judviejų švento
vės stūksojo šalimais Nemu
nėlio ir Apaščios santakoje. 
Raudonų plytų, su kryžiais 
bokštuose. Neatskirsi, kuri 
evangelikų, kuri katalikų. 
Nors bažnyčios buvo p*ana- 
šios, tačiau religijos daug 
kur skyrėsi. Susitikę dažnai 
dėl to ginčydavosi. Šernas 
kritikuodavo, kad katalikai 
visai be reikalo organizuoja 
rekolekcijas, atlaidus, mal
dauja šventuosius pas dievą 
užtarimo. Skaistyklos tai nė
ra. Ją sugalvojo dvasininki

ja, savo pajamoms padidinti. 
Žulys užsipuldinėjo reforma
tų apeigas. Jos, esą, tiek 
supaprastintos, kad neteikia 
dvasinio pasitenkinimo.

— Einu, sūneli, einu — 
Šernas augintiniui pamojo 
ranka ir nuskubėjo į kleboni
ją.

Svetainėje sėdėjo jau pa
gyvenęs, kiek praplikęs, ga
na dailauš veido kunigas. Jis 
vilkėjo gerai priglūdusia su
tana.

— Iš mano bažnyčios ti
kintieji pereina pas jus,—už
sipuolė Žulys.—Pagalvokit, 

! ką man vyskupas pasakys.
— 0 jūs, klebone, sakėte, 

kad mūsų bažnyčioje nyku,— 
atsikirto Šernas.—Net kry
žius be mūkelės. Tai kas 
traukia žmones? Reformatų 
bažnyčia apvalyta nuo berei
kalingų dogmų. Mes ir Kris
tų garbiname ne ant kry
žiaus kenčiantį, bet danguje 
karaliaujantį. Todėl ir kry
žius be mūkelės. Ir jums 
reikia bažnyčią priartinti 
prie tiesos. Dogmas pasenu
sias apkarpyti.

— Religija—ne švarkas. 
Reformacija veda tik prie 
betvarkės.

— Bet jums aš nieko nega
liu padėti. Tokia dievo lem
tis.

— Ne, klebone, jūs galite 
padėti. Išbraukite perbėgė
lius iš parapijiečių sąrašo, 
išgėdykit, tada ir kiti nesi- 
prašys.

Ar katalikų bažnyčia kada 
darė nuolaidas reformatams? 
Visais laikais plėšė jų biblio
tekas, knygas degino, kuni
gus persekiojo, net nužudė 
ne vieną. Griovė bažnyčias. 
Vilniaus evangelikų šventovę 
net tris kartus sudegino. O 
katalikų kunigai < mėgsta ci
tuoti Kristaus žodžius: “My
lėk savo artimą, kaip save 
patį.” •

— Kaip atsakyti, jeigu 
žmonės apsisprendę prašosi 
pas mus?! Negaliu. Neturiu 
tam teisės.

— Tada mes, klebone, nie
kada nebūsime gerais bičiu
liais.

Klebonas Žulys pasiėmė 
savo skrybėlę ir išėjo.

Praūžė antrasis pasaulinis 
karas. Prasidėjo naujas, ta
rybinis gyvenimas. Vietoje 
žibalinių lempų, įsižiebė 
elektra.

Šernas, pravedęs pamal
das bažnyčioje, klebonijoje 
žiūrėdavo televizoriaus, skai
tydavo knygas. Atsimini
muose jis rašo: “Perskaičiau 
daug antireliginio turinio 
knygų: P. Holbacho “Kišeni
nę teologiją,” A. Tondžio 
“Jėzuitus,” “Marksistinės fi
losofijos pagrindus” ir kitus 
rinkinius. Stengiausi supras
ti ar įmanoma nuginčyti 
ateistus iš tikinčiojo pozicijų. 
Nepamiršau ir šventojo raš
to.”

Dabar Šernas bibliją ėmė 
kritiškiau nagrinėti. Jo užra
šuose skaitome: “Dievas nė
ra bekūnė dvasia. Jis dirbo 
savo rankomis. Iš molio nu
lipdė Adomą, iš jo šonkaulio 
padarė Ievą. Akmens plokš
tėje pirštu įbrėžė savo de
šimt įsakymų ir juos įdavė 
Mozei. Bet vėlgi: dievas yra 
visur esant dvasia. Begalinė
je visatoje nėra vietos, kad 
jo nebūtų. Seka išvada, kad, 
arba tikrai dvasios kūrėjo 
nėra, arba jis, visur esantis, 
sutampa su gamta.”

Skaitydamas prancūzų ma
terialisto D. Didro veikalą 
‘(Filosofinės mintys,” klebo
nas pritaria jam: “Žinodami, 
kad kiek dievas yra rūstus, 
žiaurus ir kerštingas ir do
riausioj! siela linkėtų, kad jo 
nebūtų. Žmonės gana ramiai 
gyventų šiame pasaulyje, 
jeigu įsitikintų, kad jiems 

nėra ko bijoti aname.”
Kleboną ypatingai paveikė 

žinia, kad Kauno kunigų se
minarijos prof. J. Ragauskas 
atsisakė kunigystės. Šernas 
troško su juo susitikti. Kai 
sužinojo, kad Ragauskas at
vyksta į Biržus skaityti pa
skaitų, nedelsiant išsiruošė į 
rajoną.

Susitikimas buvo neįpras
tas, bet draugiškas. Greit 
tarp jų užsimezgė atvira kal
ba. Lyg seną bičiulį Šernas 
klausė:

— Pasakykite, ar įsitikino
te, kad dievo visatos kūrėjo 
tikrai nėra? Ar materija yra 
amžina?

— Bažnyčia, neigdama 
materijos amžinumą, dievą 
skaito nesukurta būtybe,— 
filosofiškai atsakė Ragaus
kas.—Matote, religija amži
numą neigia, ten, kur jis 
yra—materijoje, o amžinumą 
priskiria dievui, kurio nėra. 
Mokslas, tyrinėdamas visa
tą, visiškai išsiverčia be die
vo, kaip pasaulio kūrėjo prie
žasties. Pati materija—kūrė
jas.

— O žmogaus pomirtinis 
gyvenimas? . .

— Pomirtiniame dvasinia
me pasaulyje, apie kurį kal
ba religija, nėra laiko mato. 
Jeigu nėra laiko mato, nėra 
ir amžinybės. Negali būti nė 
kalbos apie pomirtinį žmo
gaus gyvenimą. Jo nėra.

Po susitikimo su Ragaus
ku, klebonas toliau skaitė 
ateistines knygas ir šventąjį 
raštą, tačiau bažnytines gies
mes nustojo rašęs. Pamaldas 
bažnyčioje pravesdavo tik 
pačias reikalingiausias. Daž
niau nueidavo į kolūkio cen
trą. Dalyvaudavo tarybinėse 
šventėse.

Kartą, grįžtant iš kultūros 
namų, Šerną užkalbino Žu
lys.

— Klebone, atėjo laikas 
mums susivienyti. Žmonės 
atsisako bažnyčių. Atmena
te, tie vyrai, kurie iš mano 
parapijos perėjo pas jūs, irgi 
nustojo tikėję. Ir mes katali
kų bažnyčią pradėjome re
formuoti, bet mažai padeda.

— Kaipgi mes susivienysi
me, jeigu mūsų skirtingos 
apeigos?

— At atlaikysiu mišias, o 
jūs pasakysite pamokslą.

— Bet vyną vistiek tebe- 
versite į Kristaus kūną? . .

— O dievą tą patį garbin
sime.

— Ne, brangusis. Tiek jū
sų bažnyčios apeigos, tiek 
mūsų susideda iš prietarų. 
Ar reikalingos tokios bažny
čios?!

Klebonas Žulys keistoku 
žvilgsniu pasižiūrėjo į Ado
mą Šerną ir, netaręs nė 
žodžio, nulingavo klebonijos 
link.

Po kiek laiko klebonas Šer
nas parašė pareiškimą visuo
menei “Netikiu, nes tai nesą
monė.” Jame buvo sakoma: 
“Seniau galvojau, kad tikėji
mas dievu padeda žmogui 
dorai gyventi, dvasiškai to
bulėti. Bet ilgi apmąstymai 
mane įtikino, kad jokio dievo 
nėra, ir kad tikėjimas, tegu 
ir pats gražiausias, daro tik 
žalą žmonėms, atima iš jų 
brangų laiką, kreipia jų šir
dis neteisinga linkme. įsitiki
nau, jog materialinė pasaulė
žiūra yra teisingiausia, ji 
moko žmogų tikrosios doro
vės ir suteikia didžią prasmę 
jo žygiams. Savo gyvenimo 
saulėlydyje noriu nutraukti 
bet kokius ryšius su religija, 
iš savigarbos nebegaliu likti 
kunigu artistu. Likusius me
tus noriu pragyventi dorai, 
negarbindamas jokių stabų.”

Netrukus, t. y. 1964.VIII. 
16., pareiškimas buvo at
spausdintas “Tiesos” laikraš
tyje. Nuo to laiko Šernas 
nutraukė visus ryšius su 
bažnyčia. Pradėjo naują gy
venimą be kryžių ir be prie
tarų. Praėjus metams Ado
mas Šernas mirė didelėje 
žmonių pagarboje.

“LAISVEI” IŠ KAPSUKO

Iš mūsų padangės

V. Gulmano nuotraukosSu gera nuotaika ii kolūkį.

Baigėsi vasara, kuri mūsų
šį sykį nelepino, kadangi 
orai buvo prastoki. Labai 
gaušiai skraidė vapsvos, kas, 
pagal senų žmonių baromet
rą reiškia, kad gali būti 
blogas ruduo ir ankstyvos 
šalnos. Parvažiavę iš Kupiš
kio pažįstami pasakojo matę 
gandrus tupinčius medžiuo
se, kas senų žmonių nuomo
ne, taip pat reiškia kaž kokią 
oro atmainą. Šiaip jau gand
rai be reikalo ant medžių 
šakų niekad netupinėja, kaip 
varnos.

Po tokios maždaug “atmos
ferinės” įžangėlės noriu vėl 
nusileisti į žemę ir supažin
dinti gerbiamus mūsų laik
raščio skaitytojus, kas nuti
ko mūsų padangėje, šaunia
me Kapsuko mieste.

Rugsėjo 1-ji

Pirmas skambutis.
Nors rugpjūtis buvo lietin

gas, ypač paskutinės dienos, 
bet rugsėjo 1-ji pasitaikė 
tikrai graži. Niūrūs debesys 
išsisklaidė ir nušvito seniai 
laukta saulutė. 0 su saulute 
ir būriai vaikučių pabiručių 
skubėjo į savo mokyklas, visi 
nešini gėlėm, kad jas įteiktų 
savo mokytojams.

Šių metų rugsėjo pirmo
sios skambutis į klases rajo
ne ir mieste pakvietė dau
giau, kaip 16,000 moksleivių, 
kuriuos pasitiko tūkstantinė 
pedagogų šeima.

Džiugus faktas, kad šiemet 
aštuoni miesto ir trys rajono 
vidurinių mokyklų abiturien
tai mokyklas baigė aukso 
medaliais.

Nuo šių mokslo metų Kap
suko penktosios vidurinės 
mokyklos vyresniosiose kla
sėse bus sustiprintai dėsto
ma matematika. Nauja ir tai, 
kad penktąją ir septintąją 
vidurines mokyklas pradėjo 
lankyti šešiamečiai mokinu
kai.

Su tvirtu ryžtu, pedagogi
niu optimizmu Kapsuko 
miesto ir rajono mokytojai 
pradėjo naujuosius mokslo 
metus.

Su gera nuotaika 
į kolūkius

Nuo pat ryto Kapsuko O. 
Sukackienės pedagoginės 
mokyklos kieme buvo jaučia
mas tam tikras šurmulys. 
Vienos merginos juokėsi, ki
tos atrodė kiek liūdniau nusi
teikusios; juk sunku bus atsi
sakyti lakuotų nagučių, kišti 
švelnias rankutes į šlapią 
žemę, renkant bulves, ar 
raunant linus. Bet netrukus 
ir jos užsikrėtė bendra gera 
nuotaika, nes žino, kad kolū
kiams šiuo laiku, kada orai 
kas valanda keičiasi, padėti 
būtinai reikalinga. O talki
ninkių būrys ištiesų gražus!

Visi antrieji ir tretieji kursai!
Štai pasirodo ir mokyklos 

valdžia su Šakių rajono at
stovais, pakartotinai prime
na darbo sąlygas, drausmę, 
žada neskriausti gražiai 
priimti.

Po oficialios dalies mergi
nos sulipo į mašinas, kiekvie
na grupė savaip girdama 
paskyrimo vietą, o šaunūs 
Šakių rajono vairuotojai, pa
tikrinę, ar būsimos “mar
čios” gerai susėdusios, pa
duoda gazą, ir skambant 
linksmai dainai.......... su
diev mokykla iki spalio mė
nesio.

J. Prakapo akvarelės 
paroda

Kapsukas negali skųstis 
dailės parodų stoka. Jų būna 
gana nemažai ir tikrai gerų, 
vertingų. Visose mokyklose 
kaba Kapsuko vaikų dailės 
mokyklos auklėtinių darbai, 
mūsų muziejaus salėje nese
niai vyko liaudies meno paro
da, o rugsėjis prasidėjo mū

sų miesto populiaraus daili
ninko ir menotyrininko Jus
tino Prakapo akvarelės4 dar
bų paroda. Akvarelė nėra 
labai lengvas piešimo būdas, 
kaip kai kam atrodo iš šalies, 
kas nebandė šio meno. Čia 
reikalinga turėti lengvą ran
ką, spalvų gamos pajutimą ir 
panašiai. Dail. Prakapas J., 
atrodo, šią techniką apvaldė 
gana gerai ir todėl jo akvare- 
liniai darbai, kurių išstatyta 
48, žiūrisi tikrai gerai ir 
maloniai. Reikalinga pagirti 
mūsų menininką, kad jis ne
sėdi užsisklendęs tarp ketu
rių sienų, nesitenkina vien 

pedagoginiu darbu, bet daly
vauja ir kūrybinėse stovyk
lose, skaito paskaitas dailės 
klausimais ir t. t. Visa tai 
labai daug duoda asmenybės 
vystymuisi.

J. Prakapo parodoje vy
rauja gamtos motyvai, peisa- 
žai, kuriuos paįvairina keli 
portretai, miestų vaizdai.

Paroda susilaukė didelio 
pasisekimo, ką rodo ir tas 
faktas, kad atidarymo metu 
buvo pilna muziejaus salė 
įvairaus amžiaus ir profesijų 
dailės mėgėjų. V. Gulmanas

J. Prakapas. Moteris raudo
na skarele, [akvarelė]

Naujas Lietuvos kaimasII

Trisdešimtyje Tarybų Lie
tuvos kolūkių jau nebeliko 
vienkiemių, keliasdešimt 
ūkių arti šio tikslo. Iš sama
notų bakūžių žemdirbiai per
sikėlė į gyvenvietes, kurios 
buitiniais ir kultūriniais pa
togumais nelabai nusileidžia 
miestūį. Per pastaruosius 
dvylika metų jose pastatyta 
73 tūkstančiai individualių, 
daugiausia mūrinių namų, 
virš 40 tūkstančių šeimų apie 
kurią ikikariniais laikais mė
go taukšti “tautos vadai” ir 
jų ruporai, dabar galima ma
tyti kiekviename žingsnyje.

Gyvenvietėse jau įsikūrė 
daugiau kaip pusė visų kai
miečių. Praėjusį penkmetį 
buvo padėti tvirti pamatai 
gyvenamųjų namų statybai 
industrializuoti. Alytuje pa
statytas modernus kombina
tas, kuris gamina surenka
mus gyvenamuosius namus 
kaimui. Pasiekęs projektinį 
galingumą, jis per metus 
išleis 4 tūkstančius įvairių 
tipų vienbučių namų. Tai 
padės spartinti statybą kai
me. Neseniai respublikos vy
riausybė priėmė nutarimą ir 
numatė priemones, kad iki 
1990 metų visos vienkiemių 
šeimos galėtų persikelti į 
gyvenvietes.

Gyvenvietės-4tai ne vien 
patogūs namai. Kasmet vis 
didesni darbai atliekami per
tvarkant kaimiečių buitį, ge
riau tenkinami didėjantys jų 
dvasiniai poreikiai. Šį penk
metį (1976-1980) žymiai dau
giau, negu anksčiau, statoma 
mokyklų. Joms panaudoja
mos ne tik valstybės, bet ir 
kolūkių lėšos. Iki 1980 metų 
numatyta pastatyti kaime 
mokyklų 50-čiai tūkstančių 
vaikų. Plečiasi ir vaikų lop
šelių bei darželių statyba. 
Per penkerius metus jų bus 
pastatyta dvylikai tūkstančių 
mažylių. Visa tai žymiai pa
gerins visuomeninį ikimoky
klinio amžiaus vaikų auklėji
mą, jų parengimą vidurinei 
mokyklai, leis plačiau įtrauk
ti moteris į visuomenei nau
dingą darbą.

Kaimo gyventojų kultūri
niams poreikiams 
plečiamas masinių 
kų, kultūros namų 
tinklas. Vien per 
penkmetį kolūkiai ir tarybi
niai ūkiai pasistatė daugiau 
kaip šimtą klubų ir kultūros 
namų. Šį penkmetį kultūri
nei statybai skiriama dar 
daugiau lėšų.

Žengiamas labai reiškmin- 
gas žingsnis gerinant kaimie
čių medicininį aptarnavimą. 
Gyvenvietėse statomos 44 
kaimo ambulatorijos.

tenkinti 
bibliote- 
ir klubų 
praėjusį

ĮVAIRIOS ŽINIOS
FORDO KOMPANIJAI 
RIMTI KALTINIMAI

Detroit, Mich. — Ford 
kompanija kaltinama, kad 
dėl jos su defektais šiemet 
gamintų išleistų Pintos ir 
Mercury Bobcats automobi
lių avarijose jau žuvo 59 
žmonės. Nors jau seniai 
kompanija yra žadėjus at
šaukti ir pataisyti 1,500,000 
šių automobilių, bet iki šiol 
to dar nepadarė.

IŠMETA IŠ DARBO 
500 DARBININKŲ

Oakland, Cal. — General 
Motors kompanija čia uždarė 
automobiliams ir sunkveži
miams dalių gaminimo įmonę 
ir 500 darbininkų neteko 
darbo. Tą gamybą kompanija 
perkėlė į fabriką Sparks, 
Nevada. Tuo įvykiu tapo 
labai sukrėstas visas savo 
Oaklandas.
MES SUVALGOME PO 
20 SVARŲ BANANŲ

Jungtinių Valstijų Agrikul
tūros departamentas apskai
čiavo, kad 1977 metais, ben
drai paėmus, kiekvienas 
amerikietis suvalgė 20 svarų

Sprendžiant minėtas socia
lines, buitines ir ekonomines 
problemas, daug dėmesio 
skiriama liaudies architektū
ros tradicijoms, nacionali
niams papročiams atgaivinti 
ir išsaugoti. Miela širdžiai, 
gražu akiai ^Klaipėdos rajono 
“Veiviržio” kolūkio Veiviržė
nų ir Balsėnų gyvenvietėse. 
Švara žvilga kiemai, namai 
spalvingai nudažyti, gausu 
želdinių, o vasarą visur žydi 
gėlės. Darbštūs šio ūkio 
žemdirbiai gyvenvietėse gat
ves padarė vienomis gražiau
sių ir pavyzdingiausių Lietu
voje. Puikiai sutvarkyta ap
linka garsėja ir Joniškio ra
jono “Pergalės,” Panevėžio 
rajono Ėriškių, Kapsuko ra
jono “Šešupės,” Plungės ra
jono “Pergalės” bei daugelio 
kitų ūkių.

Gražiai sutvarkyti aplinką 
skatina kasmet ūkiuose, ra
jonuose ir respublikos mastu 
rengiamos apžiūrės, konkur
sai geriausiai gyvenvietei, 
sodybai, fermai išaiškinti.

Senieji mūsų kaimai žavėjo 
žaluma. Želdiniai ir dabar 
populiariausia naujų gyven
viečių puošmena. Puošniu 
žaliuoju aprėdu ypač išsiski
ria Ignalinos rajono Meironių 
gyvenvietė. Ji kuriama seno
je kaimo vietovėje, šimtame
čių liepų ir ąžuolų prieglobs
tyje.

Žalioji statyba visokeriopai 
skatinama. Juk medžiui 
išaugti reikia daug metų. 
Todėl į pagalbą naujaku
riams atėjo melioratoriai, 
kurie apželdina nenaudoja
mus plotus, tvenkinių, ežerų 
ir upelių pakrantes, iš senųjų 
vienkiemių perkelia į gyven
vietes suaugusius vertingus 
medžius.

Per artimiausius dešimt
mečius Nemuno krašto iš
vaizda pasikeis iš esmės. 
Nykstant vienkiemiams, ryš
kėja naujas, kultūrinis land
šaftas. Intensyviai melioruo
jamos žemės, atsiveria di
džiulės kolūkių laukų platy
bės, tiesiasi nauji asfaltuoti 
keliai, o greta jų—medžių 
eilės. Naujame kaime, kaip 
planuoja specialistai, aplink 
gyvenvietes ir gamybinius 
centrus turi išaugti aukštų 
medžių “žiedai,” aplink dir
bamus laukus ir ganyklas— 
priešvėjinės žaliosios juos
tos, o žemdirbystei mažai 
tinkamuose plotuose sodina
mos giraitės. Šios naujovės 
ir senieji vertingi gamtos 
kempeliai suteiks Lietuvos 
kaimui dar daugiau grožio ir 
romantiškumo.

Juozas Budrys

bananų. Iš viso suvalgėme 
net 2,300,000 tonų. Apie 
pusė tų bananų buvo impor
tuota iš Costa Rica ir Hondu
ras, o kita pusė iš Centrinės 
bei Pietų Amerikos kraštų.
KIEK VIDUTINIS NAMAS 
ŠIANDIEN KAINUOJA?

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Prekybos depar
tamentas sako, kad paskuti
niais penkeriais metais šioje 
šalyje namų kaina pakilo net 
75 procentų. Jeigu 1973 me
tais vidutinis namas kainavo 
$35,100, tai dabar jis jau 
kainuoja $61,500! Per tą patį 
laikotarpį mokesčiai valdžiai 
už nuosavybę pakilo 26 pro
centais.
TIK 9,102 MOTERYS 
IŠRINKTOSE VIETOSE!

Šiandien šios šalies Kon
grese tėra 20 moterų; iš 51 
valstijos tik dviejose yra 
moterys gubernatorėmis ir 
tik trijose gubernatoriaus 
pavaduotojomis. Paėmus vi
są šalį ir visus renkamuosius 
postus federalinėje, valstijų 
ir miestų valdžiose, juose 
šiandien randame tik 9,102 
moteris.

r
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KANADOS ŽINIOS
Mirtis ir ąžuolą pakerta

Rugpjūčio 20 d. mirtis pa
kirto gyvybės siūlą ir iš 
mūsų tarpo atėmė gerą vei
kėją, draugą ir šeimos galvą, 
Juozą Petrauską. Jo mirtis 
buvo tikra tragedija ne vien 
šeimai, giminėms, drau
gams, bet visiems pažįsta
miems, o jų buvo daug. Tas 
buvo parodyta laike šerme
nų, kurios tęsėsi per tris 
dienas.

Juozą į amžiną poilsio vietą 
palydėjo 37 mašinos. Tad 
rodo, kad Juozas negyveno 
tik sau. Jis gyveno ir veikė 
visuomenei, kaip tikras dar
bo žmonių klasės darbuoto
jas.

Buvo stiprus, sveikas, kaip 
ąžuolas, bet mirtis nugalėjo 
ir Juozas paliko visus vi
siems laikams.

Norėtųsi nors trumpai per-1
bėgti jo gyvenimą. Su Juozui . -p
susipažinau 1929 metais, 1V1.OI1H*03-110

nes žmonėmis, labai mylėjo 
savo gimtąjį kraštą.

Ir užbaigęs darbą, išėjęs į 
pensiją, aplankė T. Lietuvą 
1976 metais. Labai didžiavosi 
pamatęs dabartinę T. Lietu
vą. Mylėjo kompaniją, su 
draugais visuomet sueidavo. 
Ištikus kam nelaimei, pirmu
tinis ranką ištiesdavo.

Liko didelė spraga, didelė 
tuštuma draugiškuose suėji
muose.

Žinoma, visi draugai pasi
ges Juozo ilgai. O mes tave, 
Juozai visada prisiminsime ir 
pasigesime tavo geros šir
dies.

Likusiai šeimai ir giminė
mis gili užuojauta, o tau, 
Juozai, lai būna lengva Ka
nados žemelė.

Tavo draugas Jonas V.

Vancouver, B. C.
MIRĖ JUOZAS NARUSH 
[NARUŠEVIČIUS]

Iš Vilniaus telegrama pra
nešė, kad rugsėjo 6 d. mirė 
Juozas Naruševičius.

Jis sugrįžo į Tėvynę tik 
birželio 24 dieną nuolatiniam 
apsigyvenimui, bet širdies 
liga, na, ir amžius (pradėjo 
77-ubsius metus) neleido jam 
pasidžiaugti gyvenimu tarpe 
savųjų.

Juozas Naruševičius gimė 
1902 m. Dabravolės kaime, 
Vilkaviškio rajone. Į Kanadą 
atvyko 1927 m. Dirbo Red 
Lake aukso kasyklose, miš
kuose. Gyveno Winnipege, 
Toronte, Vancouveryje.

Buvo nuolatinis “Liaudies 
Balso,” “Laisvės” ir kitų 
pažangių laikraščių rėmėjas.

Paliko nuliūdime brolį Ka
zimierą Toronte, taipgi brolį 
Antaną ir seserį Magdę Ta
rybų Lietuvoje, ir daug 
draugų ir pažįstamu Kanado
je.

Reiškiu gilią užuojautą vi
siems artimiesiems. y

Algirdas Grinkus

KAD NIEKADOS NIEKUR NEBEPASIKARTOTŲ!

»wt i w
vaizdo Japonijos mieste Hirošima rugpjūčio 6Dalis

dieną. Miesto aikštėje įvyko milžiniška demonstracija už 
pasaulinį branduolinį nusiginklavimą. Kaip žinia, Antrojo 
karo pabaigoje Amerikos lėktuvai numetė atomines 
bombas ant trijų Japonijos miestų: Hirošima, Nagasaki ir 
Hibabush. Jie buvo paversti griuvėsiais, o juose žuvo 
šimtai tūkstančių nekaltų civilinių žmonių. Kasmet to 
baisaus įvykio atžymėjimui visoje Japonijoje ruošiamos 
demonstracijos prieš branduolinį ginklavimąsi. Šiemet tos 
demonstracijos buvo ypač skaitlingos.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Prezi- 
lėktu- 
leista

VALDŽIA LEISIANTI
KELIONIŲ I UŽSIENIUS 
KAINĄ NUPIGINTI

Washingtonas. — 
dentas patvarkė, kad 
vų kompanijoms būtų
pradėti varžybas keleiviams 
į užjūrius, leidžiant joms 
nupiginti kelionių kainas. Iki 
šiol buvo reikalaujama prisi
laikyti daugmaž vienodos 
kainos. Bet kelionė yra tokia 
iškaštinga, jog tik turtinges
ni amerikiečiai gali atostogas 
praleisti kur nors tolimame 
užjūryje.

KORĖJOS RESPUBLIKA 
GAVO DAUG 
SVEIKINIMŲ

Korėjos Demokratine 
Liaudies Respubliką (Šiauri
nė Korėja) šiomis dienomis 
atšventė savo gyvavimo 
30-ąją metinę sukaktį. Ta 
nepaprasta proga jos Dar
bininkų Partijos Centro Ko
mitetas susilaukė daug šiltų 
sveikinimų. Jį pasveikino ir 
Jungtinių Valstijų Komunis
tų Partijos Centro Komite
tas.

kuomet rengėmės išvažiuoti į 
Kanadą. Juozas buvo tik ką 
grįžęs iš kariuomenės, atli
kęs karišką tarnybą. Grįžęs 
namo, kur buvo gaspadorius 
vyresnis brolis, ir dviem su
kurti šeimas nebuvo galimy
bių. Liko tik vienas kelias— 
išvažiuoti į užsienį. Susitikę 
ir nutarėme registruotis ir 
važiuoti į Kanadą.

Už kelių mėnesių gavome 
iš agentūros pranešimą,žino
ma, buvo sunku pasiekti 
Kauną, nes buvo labai daug 
sniego, o iš Lazdijų traukinio 

- nebuvo, reikėjo važiuoti ar
kliais iki Krosnos stoties. 
Bet viskas pavyko gerai, ir 
1929 m. kovo 5 d. 4 vai. 
atsisveikinom su tėveliais, 
Lietuvos laukais, visais gimi
nėmis ir taip palikome gim
tinę, nežinodami kas mūs 
ateityje laukia.

Kanadą pasiekėm kovo 25 
d. Montreale buvome kovo 
26 d. stotyje. Čia teko susi
tikti jau anksčiam atvažiavu
sių lietuvių, kurie patarė 
nevažiuoti į vakarus į ukius 
dirbti, o likti mieste. Taip 
greitosiomis buvo labai sun
ku orientuotis. Bet kiek to
liau iš Montrealo pavažiavus, 
Juozas sugalvojo likti, ir 
šokti iš traukinio. Taip ir 
padarėme.

Be kalbos buvo sunku 
grįžti į Montrealą, bet bėda 
viską nugali.

Radus lietuvius, kurie pa
gelbėjo surasti butą pas sve
timtaučius, prasidėjo Kana
dos gyvenimas. Juozas, kaip 
drąsesnis, tuojau gavo darbą 
restorane, prie indų plovimo. 
Gavo mokėti po $1 į dieną. 
Žinoma, reikėjo ieškoti ge
resnės padėties , tuomet jis 
užsiregistravo dirbti prie ke
lių taisymo. Ten buvo geri 
“pyragai.” Kuomet užbaigus 
darbą reikėjo atsiskaityti su 
kompanija, tai Juozas turė
davo dar pridėti savo.

Vėliau Juozas bandė dirbti 
miško darbą ir prie statybos.

Kadangi aš dirbau prie 
vyriškų drabužių siuvimo, 
tai jam patariau pradėti mo
kytis prosyti siūles. Ir būda
mas gabus, darbą greit išmo
ko ir galėjo jau visą kostiu
mą išprosyti.

Taip ir dirbo prie siuvėjų 
iki pensijos.

Kronika
LIGONIAI

S. Spaičienė netikėtai gat
vėje puolė ir smarkiai susi
žeidė. Nuvežta į R. Viktori
jos ligoninę.

J. Zienkienė sunkiai serga 
St. Michell ligoninėje. Linkiu 
greit pasveikti.
ATŠVENTĖ 40 METŲ

Elvyra ir Andrius Roseliai, 
atšventė 40 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Pasikvie
tė gražų būrį giminių ir 
draugų į Queen Elizabeth 
Hotelį, kur visus puikiai pa
vaišino. Jubilijantai gavo 
gražių linkėjimų ir dovanų.

Ilgiausių metų.

MIRĖ
Rugsėjo 4 d. staiga mirė 

Vytautas Kudžma, 66 m. 
Paliko nuliūdime žmoną, tris 
dukras ir sūnų su šeimomis. 
Į Kanadą buvo atvykęs po 
Antrojo Karo. u-

Artimiesiems gili užuojau
ta.

Velioniui lai būna lengva 
šalta žemelė. J-na

Toronto, Ont

Dirbdamas prigulėjo prie 
unijos, daug darbavosi, buvo 
lietuvių skyriaus sekreto
rius. Buvo unijos veiklus 
narys per 40 metų.

Be to, ilgus metus velionis 
daug veikė Vytauto Klube ne 
vien nariu, bet ir Komitetuo
se. Buvo nariu ir valdyboj^ 
L. L. D. ir Sūnų ir Dukterų 
draugijoje.

Darbavosi spaudos palai
kyme ir visuomet ją rėmė 
finansiniai. Mėgo vesti dis
kusijas su priešingos nuomo

“LAISVĖS” IR “VILNIES” 
SKAITYTOJAMS 
TORONTO APYLINKĖJE

Su šio mėnesio pradžia 
prasidėjo “Laisvės” vajus at
naujinti prenumeratoms ir 
gavimui naujų skaitytojų. 
Neužilgo prasidės ir “Vil
nies” vajus. Torontiečių yra 
tradicija rudens laikotarpiu 
atsinaujinti laikraščių prenu
meratas. Kai buvome jau
nesni, tai vajininkai pajėgda
vo skaitytojus atlankyti ir 
prenumeratas atnaujinti. 
Dabar pas mus nebėra tiek 
jėgų. Todėl pasistenkime at
silankyti į susirinkimus bei 
parengimus, kur visuomet 
bus keli žmonės, kurie pagel
bės laikraščių atnaujinimo 
reikalais.
KULTŪRINĖ POPIETĖ

Lietuvių Literatūros Drau
gijos Toronto kuopa rengia 
“kultūrinę popietę” spalio 8 
d. 1 vai. po pietų. Bus 
parodytas gražus lietuviškas 
filmas iš Tarybų Lietuvos. 
Čia galėsite atsinaujinti laik
raščius ir paremti juos auko
mis. Nors dabartiniu laiku 
viskas brangsta, bet mūsų 
laikraščiai prenumeratų kai
nų dar nekelia. Todėl mūsų 
pareiga juos finansiniai pa
remti, kad jie ir toliau galėtų 
mus lankyti. Šiais politinės 
maišaties laikais be pažan
giųjų laikraščių nepajėgtu- 
mėm susiorientuoti, kaip pri
sidėti prie kovos už taikos 
išlaikymą pasaulyje.

Skaitytojas

Prerijų grožis
Bevažiuojant per Kanadbs
Vakarinius kalnus, slėnius,

J

Širdis geidė pamatyti
Lygius laukus vardu ‘Prairies’

Išbudau iš gilaus miego
Kai rytas aušrojo, švito,

O kviečių geltonoj jūroj
Aukso bangos lankstės, ritos.

Prerij tolio, kviečių grožio
Akys apmatyt negali,

Tai didžiausias gamtos turtas
Ką maitina plačia šalį.

Aš tą visą preririjų grožį
Apglėbiau su meile savo,

■ ... .>

Išbučiavau kviečių jūrą,
Tuo širdis ramumą gavo.

Kada dienos šviesa merkės,
Žvaigždė tryško vakarinė,

Švelniai šlakstė mano kojas
Kviečių ašaros perlinės.

Aplink prerijas apkeliauti
Nei pamislyt negalėjau,

Bet sielai dvasinio turto
Vaizdų prerijų prisidėjau.

Jonas Šutas

IRANO KARALIUS SVEIKINASI SU KINIJOS VADU

Su oficialiu vizitu keturias dienas Irane lankėsi Kinijos 
vadas Hua Kuo-feng. Jį Teherano aerouoste pasitiko pats 
karalius Reza Pahlavi, ir (kairėje) sveikinasi su juo (Iranas 
yra Tarybų Sąjungos kaimynas). Hua vizito tikslas—nu
kreipti Iraną prieš Tarybų Sąjungą. Tik vėliau paaiškės, 
kiek tas jam pavyko.

Labai įspūdingas vaizdas

IS M.
1 K ■ <r.
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NAUJAS KONTRAKTAS 
ŲŽGIRTAS

Mineola, Long Island. — 
Dviejų unijų lokalų atstovai 
užgyrė naują sutartį su Long 
Island Lighting Co. Sutartis 
paliečia 4,000 darbininkų.

Darbininkai gauna geroką 
algų pakėlimą. Kontraktas 
tęsis dvejus metus. Pirmai
siais metais darbininkas- gaus 
po $9.93 už valandą, o an
traisiais metais—$10.57. 
Abi pusės patenkintos, 
streiko buvo išvengta.

kad

Šešios

MEKSIKOS MAISTO 
PRAMONE JAV RANKOSE

Mexico City.
didžiosios Jungtinių Valstijų
korporacijos kontroliuoja 90 
procentų Meksikos maisto 
pramonės. Jos yra: Nestle, 
General Foods, Carnation, 
Corn Products, Quaker ir 
Nabisco. Tos pačios monopo
lijos, žinoma, kontroliuoja ir 
Amerikos maisto pramonę. 
Jos nustato ir maisto pramo
nės produktams kainas.

(DOMUS unijistų 
LEIDINYS

Youngstown, Ohio, plieno 
darbininkų unijos skyrius 
1011 nuo 1954 metų leidžia 
dvi mėnesinį laikraštį “The 
Record.” Leidinys turi apie 
10,000 skaitytojų, kupinas 
gerų, naudingų informacijų. 
Kitų unijų nariai turėtų pa
sekti šių plieno darbininkų 
pavyzdį.

LABAI ŠILTAI SUTIKTAS
Addid Ababa, Etiopija. — 

Kubos prezidento Fidel Cas
tro atvykimas dalyvauti Pa
saulinėje solidarumo su Afri
kos ir Vidurio Rytų kovo
jančiais žmonėmis prieš im
perializmą konferencijoje bu
vo labai entuziastiškai sutik
tas. Konferencijoje dalyvau
ja įvairių organizacijų atsto
vai iš 110 šalių.

• Švedų mokslininkas Togd 
Erazmas sakosi nustatęs, 
kas yra plepiausias pasaulio 
padaras. Tai, anot jo, ketve
rtų metų vaikas, ištariąs kas
dien apie 12,000 žodžių, nors 
iš jų sąmoningai pavartoja 
ne daugiau kaip 920.

VAJUS
GAVIMUI "LAISVEI'’ NAUJU SKAITYTOJU IR 

' " ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 
PRENUMERATŲ

VAJUS PRASIDĖJO RUGSĖJO 1 IR TĘSIS TRIS 
MĖNESIUS, IKI ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO 30 D.

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir 

labai laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorgani
zuokime šiam darbui ir veikime su pirmr vajaus 
diena. Rūpinkimės aplankyti kuo daugiausia namų 
vajaus reikalu ir kalbinti žmones užsisakyti ““Lais
vę.”

Kritikuoja Kanados 
valdžios politiką

Ottawa. — Kanados Ko
munistų Partija kaltina Libe
ralų partiją ir jos vadovauja
mą vyriausybę paskelbimu 
darbo liaudžiai karo. Tas 
karas, sako partijos generali
nis sekretorius William 
Kashtan, pasireiškia sumaži
nimo valdžios biudžeto net 
dviem bilijonais dolerių for
moje. Dalykas tas, kad tas 
sumažinimas reiškia sumaži
nimą patarnavimo lėšų svei
katos, apšvietos ir pašalpos 
reikalams ir kovai su nedar
bu. Pasirodo, kad šiandien 
Kanadoje yra 850,000 bedar
bių.

Kanados Komunistų Parti
ja siūlo valdžiai per pusę 
sumažinti lėšas ginklavimuisi 
ir tuos pinigus panaudoti 
finansavimui socialiai nau
dingų projektų ir sukūrimui 
naujų darbų.

KANADIEČIAI ESĄ 
NUSIVYLĘ

Ottawa. — Visų buvo ma- i 
nyta, kad šį rudenį įvyks; 
Kanados parlamento rinki
mai. Bet premjeras Trudeau 
sako, kad spalio 16 dieną 
įvyks tiktai papildomi rinki
mai į parlamentą. Mat, At
stovų rūmuose yra 15 tuščių 
vietų. Jos ir bus sužpildytos. ■

Melbourne, Australija. — Nuotraukoje vaizduojama dalis 
milžiniškos protesto demonstracijos, kuri buvo suruošta 
rugpjūčio 6 d. atžymėjimui Hirosimos tragedijos 23-sios 
sukakties. Demonstracijoje dalyvavo apie 25,000 australie
čių. Jie protestavo prieš branduolinį ginklavimąsį, prieš 
naujo karo pavojų.

Lietuvos TSR Valstybinio akademinio operos ir baleto 
teatro solistai Giedrė Kaukaitė ir Eduardas Kaniava Nor
vegijoje. B. Normanto nuotr. (ELTA)

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

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už at
naujintas prenumeratas 1 punktas nuo 25 centų. 
Už aukas arba pelnus nuo parengimų 1 punktas 
50 centu.

KREDITĄ UŽ AUKAS DUOSIME K0NTES- 
TANTAMS (VAJININKAMS) TIK JEIGU JIE 
PATYS PRISŲS PINIGUS. PINIGAI GAUTI PER 
KITUS NEBUS KREDITUOJAMI VAJININ
KAMS.

$15,000 FONDAS
Apart įeigų už prenumeratas ir skelbimus, turi

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

Užsakykite “Laisvę” 
Savo Giminėms Ar

Draugams Į Lietuvą. Jie 
Bus Jums Dėkingi Už Tą

Dovaną
♦ ♦ #

“LAISVES” KAINOS AMERIKOJE
z IR UŽSIENIUOSE:
Amerikoje $10 metams, $5.50 pusei metų.
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų 
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei 
metų

visais vajaus reikalais rašykite:

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



6-TAS PUSLAPIS >

OIL BARON: "LETS NOT INTERFERE WITH FREE PRIVATE ENTERPRISE, MY 
^ELLOW AMERICANS!"

I
Esminiai socialiniai poslinkiai Lietuvoje

JUOZAS BUDRYS
Vilniaus akademiniame 

operos ir baleto teatre mūsų 
laukė siurprizas. Spektaklio 
pertraukos metu teatro di
rektorius, TSRS liaudies ar
tistas Virgilijus Noreika po
kalbyje pasakė, kad daugu
ma žiūrovų yra kolūkiečiai, 
kolektyviai atvykę sėjos pa
baigtuvių proga. Įtarti čia 
esant tiek daug “kaimiečių” 
negalėjom nei iš žmonių ap- 
rėdų, nei iš jų bendravimo 
manierų ar reakcijos į spek
taklį.

Materialinė nelygybė jau 
v ‘aeityje

Šis epizoGas tam tikra dali
mi atspindi esminius sociali
nius poslinkius, įvykusius 
Lietuvoje Tarybų valdžios 
metais. Pirmiausia, miesto ir 
kaimo gyventojų materiali
nės gerovės nelygybė liko
toli praeityje. Šiandieninė ’

matė priemones, kad iki 1990 
metų į gyvenvietes persikel
tų visi valstiečiai.

Kartu su gerove kyla ir 
dvasiniai kaimo žmonių po
reikiai. Jiems tenkinti vis 
daugiau statoma mokyklų, 
panaudojant ne tik valsty
bės, bet ir kolūkių lėšas. 
Antai dešimtajame penkme
tyje (1976-1980) kaime nu
matyta pastatyti naujų mo
kyklų 50 tūkstančių vaikų. 
Apie dvylika tūkstančių mo- 

i tinų savo mažylius galės leis
ti į naujus vaikų lopšelius- 
darželius, o pačios aktyviau 
įsitraukti į visuomeninį ir 
kultūrinį gyvenimą, gamybą. 
Sparčiai plečiamas ir masinių 
bibliotekų, kultūros namų 
bei klubų tinklas. Vien praė
jusį penkmetį ūkiai jų pasi
statė daugiau kaip šimtą.

Pakeistas ir pats žmogus
kolūkių ir tarybinių ūkių i Ryškiai pasikeitusi aplinka 
ekonomika užtikrina žemdir- I pakeitė ir patį žmogų, jo 
biui pasiturintį gyvenimą, ! dvasinius poreikius bei ver- 
vis sparčiau nyksta skirtu- lybių supratimą. Bene svar
inąs tarp miesto ir kaimo blausią vaidmenį čia suvaidi- 
buities sąlygų Lemiamos; no švietimas. Tuo klausimu 
reikšmės čia turi naujų gy- suteikime žodį statistikai.
venviečių sr.tyba. Vien per : 1939 metais ketvirtadalis 
pastarąjį ciesimtmetį vien- ■ Lietuvos gyventojų nuo 9 iki 
kiemius paliko apie 60 tūks- j 49 metų amžiaus buvo neraš- 
tančių šeimų, įsikūrusių nau- ! tingi. Dabar įvairiomis for- 
jubse namuose su centriniu j momis mokosi 1,2 milijono 
šildymu, kanalizacija ir kitais žmonių arba kas trečias pi- 
yniestietiškais” patogumais, lietis. Studentų skaičius per 
Respublikos vyriausybė nu- tą laiką išaugo dešimt, o

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

MANO MYLIMO VYRO

ROJAUS MIZAROS
VIENUOLIKTŲJŲ MIRTIES METINIŲ 

mirė 1976 m. rugsėjo 23 d.

IEVA

NORWOOD, MASS.
Mirus

Olgai Zarubienei
Reiškiu giliausią užuojautą jos vyrui Andriui, 

dukrai Olgai ir jos šeimai ir visiems kitiems 
artimiesiems bei draugams.

JONAS GRYBAS
Richmond Hill, N.Y.

Ieškoma mirusių LDS narių 
ir artimų giminiųII

... ................................   ‘ *............................................................ I ■■ ■■■ I.WI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
104-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N.Y.H418

Telefonas: 846-1970

specialiųjų vidurinių mokyk
lų moksleivių —vienuolika 
kartų. Studentų skaičiumi 10 
tūkstančių gyventojų Tarybų 
Lietuva aplenkė Didžiąją 
Britaniją, Prancūziją, Vokie
tijos Federatyvinę respubli
ką, Švediją ir kitas šalis.

Noras lavintis, potraukis 
kultūrai būdingas visam res
publikos miesto ir kaimo 
jaunimui. Tyrimai, kuriuos 
atliko Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos sociologai, paro
dė, kad šių dienų jaunuoliai 
labiausiai vertina sudėtingo 
kūrybinio darbo profesijas—
gydytojo, pedagogo, inžinie
riaus, ekonomisto. Šias spe
cialybes jie dažniausiai pasi
renka ir stodami į aukštąsias 
mokyklas.
Bendravimas su inteligentija

Grįžtant prie epizodo teat
re, norisi pabrėžti, kad kolū
kiečių, darbininkų bendravi
mas su inteligentija Lietuvo
je tapo masišku socialiniu 
reiškiniu. Gamyboje jis pasi
reiškia bendra išradybine, 
novatorine veikla, valdy
me—dalyvavimu profsąjun
gų organizuotuose nuolat 
veikiančiuose gamybiniuose 
pasitarimuose.

Darbininkai ir inteligentai 
bendrauja ir poilsio metu, 
kultūrinėje veikloje. Vargu 
šiandien respublikoje berasi
me ūkį ar įmonę, kur chore 
ar kituose meninės saviveik
los kolektyvuose nedalyvau
tų darbininkai ir inžinieriai, 
agronomai bei kiti specialis
tai, gamybos vadovai. Darbi
ninkų pageidavimu, keliose 
įmonėse atidaryti Lietuvos 
Valstybinės filharmonijos fi
lialai. Tradiciniai pasidarė ir 
kolūkiečių, darbininkų susiti
kimai su rašytojais. Žinomi 
Lietuvos ir kitų tarybinių 
respublikų prozininkai ir 
poetai svečiuojasi ūkiuose 
bei įmonėse, dalyvauja ben
druose literatūriniuose vaka
ruose.

Apie ateitį
Kokios sociologų progno

zės ateičiai? Reikia laukti 
tolesnio darbininkų ir inteli
gentijos suartėjimo,—teigia 
jie. Sparti techninė pažanga, 
gamybos mechanizavimas ir 
automatizavimas reikalauja 
vis daugiau išsilavinusių, 
aukštos kvalifikacijos specia
listų. Todėl visai natūralu, 
kad beveik pusė respublikos 
aukštųjų mokyklų vakarinių 
skyrių studentų yra jaunieji 
darbininkai. Siekti žinių, 
mokslo juos skatina ir palan- 

1 kios sąlygos, kurias sudaro 
I valstybė bei įmonės. O tūks
tančiai kaimo vaikinų ir mer
ginų aukštojo mokslo siekia 
neakivaizdžiai.

į Esminiai socialiniai poslin- 
’ kiai neišmatuojamai padidino 
; visų gyventojų sluoksnių vi
suomeninį ir politinį aktyvu
mą. Dabar lygiai pusė Lietu
vos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos deputatų yra darbinin
kai ir kolūkiečiai, o vietinėse 
Liaudies tarybose jie sudaro 
du trečdalius. Daugiau kaip 
pusė—55 procentai—Lietu
vos Komunistų partijos narių 
irgi yra darbininkai ir kolū
kiečiai.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas nori surasti sekamų 
mirusių LDS narių artimus gimines:

Alena Kilienė. Gyveno Rumford, Me. Mirė 1951 metais. 
Jos pašalpgaviu yra pažymėtas jos sūnus Boleslavas. 
Girdėjome, kad Boleslavas Kilas gyveno ar gyvena San 
Francisco, Cal.

George [Jurgis] Atkins. Gyveno Milford, Mass. Mirė 
1954 metais. Jo pašalpgaviu nužymėta Yeronce Vasiliaus- 
kiūtė, sesers duktė, gyvenanti Barucižnos kaime, Deltuvos 
valsčiuje, Kauno rajone.

Prašome čia pažymėtas mirusių LDS narių gimines (arba 
giminių vaikus bei kitus artimuosius) į šį paieškojimą 
atsiliepti.

Taipgi busime dėkingi visiems kitiems už suteikimą 
informacijų apie čia pažymėtų mirusių narių gimines.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
104-07 102nd St.

Ozone Park, N. Y. 11417

LAISVĖ

“LAISVĖS” BENDROVĖS
DIREKTORIŲ TARYBA

Kviečia visus New Yorko ir apylinkės
lietuvius dalyvauti sek adienį, rugsėjo 24
d., vajaus atidary

Bus duodami 1 vai. skanūs pietūs. Vieta: 
Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, New York. Auka: $7.00.

Nuoširdūs 
laisviečiai

Šeštadienį ir sekmadienį 
teko aplankyti kelius laisvie- 
čius, gyvenančius Long Is
lande.

Viena gera mūsų laisvietė 
M. atsinaujino laikraštį ir 
vajaus pradžiai paaukojo 
$100.

Mary ir Juozas Kupčinskai 
pridavė vajaus fondui $15. 
M. Adomonis atsinaujino 
“Laisvę” ir paaukojo $10.

Visi viršminėti laisviečiai 
yra ilgamečiai laikraščio 
skaitytojai ir rėmėjai. Jie jau 
senyvo amžiaus žmonės ir 
silpnos sveikatos, gyvena iš 
pensijų, bet pagal išgalę re
mia savo spaudą.

Širdingai ačiū jums, drau
gai už paramą. P. Venta

Waterbury, Conn.
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 28 kuopa ruošiasi pa- 
rengimui-pietums spaudos 
naudai spalio 1 d. lietuvių 
svetainėje, 48 Green St.

Pietūs bus 1 vai. dieną. Po 
pietų bus rodomi M. Svin- 
kūnienės filmai, kuriuos ji 
nufilmavo būdama Lietuvo
je. Matysite Palangą ir Vil
niuje audinyčias. Taip pat 
matysite Amerikos turistus 
važinėjančius gražiais auto
busais po Lietuvą.

Matysite Amerikoje nufil
muotus filmus mūsų mirusių 
draugių ir draugų: Joseph 
Žuraitį iš Oakville, Liuciją 
Žemaitiene iš Hartford, Kle- 
mentiną Yenkeliūniene iš 
Waterbury, Joseph Strižaus- 
ką iš Bridgeporto, taip pat 
draugių ir draugų, tebegyve
nančių. Pamatysite daug 
gražių gėlių ir žydinčių me
delių, kurie puošia J. ir M. 
Svinkūnų namus.

Kviečiame visus iš Water- 
burio ir apylinkės, taip pat 
niujorkiečius. Atsilankykite 
ir paremkite mūsų spaudą.

Komisija: M. Svinkūnienė, 
F. Simulevičienė ir W. Yoku- 
bonis. Mes stengsimės paga
minti šiltus pietus ir iš naujų 
bulvįų gero kugelio.

Dabar “Laisvės” vajus. 
Mes turime visi stengtis gau
ti naujų skaitytojų ir atnau
jinti senas prenumeratas. 
Prašau “Laisvės” skaityto
jus, kurie toliau nuo manęs 
gyvenate: Atsilankykite į 
pietus ir atsinaujinkite pre
numeratas. Būsiu dėkinga.

Vajininkė M. Svinkūnienė

e

IŠ LLD 1-OSIOS KUOPOS 
SUSIRINKIMO

LLD 1-osios kuopbs susi
rinkimas įvyko rugsėjo 12 d? 
Laisvės salėje. Valdyba daly
vavo visa, bet narių atsilan
kė nedaug. Matyti, kad na
riai dar neapsipranta, jog iš 
dviejų kuopų dabar palikta 
viena. O suvienyti reikėjo, 
nes iš abiejų kuopų nariai 
išvažinėjo tai į Floridą, tai 
kitur. Kiti nariai dėl ligų 
negali susirinkimų lankyti. 
Mes visi žinome, kaip veikli 
buvo 185 kuopa, bet gyveni
mas eina savo keliu ir laiko 
negalime atgal atsukti.

Šiame susirinkime nutarta 
pasveikinti “Laisvės” kolek
tyvą ir prisidėti $25 auka 
vajaus pradžiai. Spalio 15 d. 
turėsime pramogą, kur bus 
kalbama apie ateinančius rin
kimus mūsų valstijoje, taipgi 
turėsime vaišes, o auka įėji
mui tik $2.50.

LLD Centro sekretorė 
Ieva Mizarienė dar kartą 
paaiškino, kad Centras yra 
nutaręs šiais metais nariams 
knygų neduoti. Turėsime pa
sitenkinti žurnalu “Šviesa,” 
kuris išeina kas trys mėne
siai. Centro vadovybė sako, 
kad “Laisvėje” yra knygų, ir 
kas nori skaityti, gali jų 
gauti.

Dabar LLD 1-os kuopos 
susirinkimai bus atlaikomi 
kas antrą mėnesio antrąjį 
antradienį. Sekantis susirin
kimas įvyks lapkričio 14 d.

Bandykime visi dalyvauti 
“Laisvės” vajaus atidaryme, 
kuriame bus ir šaunūs pie
tūs. Kaip ir praėjusiais me
tais, taip ir dabar draugai 
Sofija ir Jurgis Stasiukaičiai 
apmokės visas vaišių išlai
das. A. Rainienė, Sekr.

Haverhill, Mass.
Bebūnant vienai namuose 

kiekvieną vakarą, kai prara
dau savo mylimą vyrą Vladą 
Račkauską, neturiu su kuo 
pasikalbėti bei padiskutuoti 
apie pasaulinius reikalus. 
Tad ir sumaniau vėl įstoti į 
“Laisvės” vajininkus. Mano 
vyras gyvas būdamas, kiek
viename vajuje išrašydavo 
“Laisvę” septyniems savo gi
minėms Lietuvoje. Jis norė
jo, kad visi lietuviai skaitytų 
pažangią spaudą.

Dabar galiu pasigirti, kad 
Haverhillio vajininkės turi 
gerą pradžią. Mano sesutė 
E. Finencienė iš Miami 
Beach, Florida, mane lankė 
ir aš jai papasakojau apie 
mano mylimo vyro šerminis, 
pasakiau, kad jis buvo palai
dotas laisvai laisvose Lietu
vių Gedimino kapinėse, Ha- 
verhille, Mass. Sesute mane 
pagyrė ir už tai paaukojo 
“Laisvei” $30 prisiminti mi
rusį Vladą Račkauską.

Vajininkės, M. Sametis ir 
A. Račkauskienė, prašo visų 
apylinkės “Laisvės” rėmėjų 
ir skaitytojų kreiptis pas 
mus adresu: 36 Cross Road, 
Ward Hill, Mass. 01830.

A. Račkauskienė
* * *

Kalbininkų apskaičiuota, 
kad daugiausia Lietuvoje yra 
Kazlauskų — apie pussep- 
tinto tūkstančio, antroje vie
toje — Stankevičiai, jų pri
skaičiuojama daugiau kaip 
keturi tūkstančiai. Vadinasi, 
vien iš Kazlauskų Ir Stanke
vičių Lietuvoje būtų galima 
sudaryti net atskirus miestus.
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Pramogų kalendorius

Aidiečių dėmesiui
Po vasaros atostogų prašo

me Aido Choro narius ir 
kitus, kurie tik gali ir nori 
dainuoti, susirinkti į pamo
kas šeštadienį, rugsėjo 30 d., 
3 vai. po pietų “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

* * *

ATSIPRAŠOME AIŲO 
CHORO RĖMĖJŲ

M. Z. išvažiuodami į sve
čius į Tarybų Lietuvą, įteikė 
Chorui $50. Geras Čikagiškis 
menininkas ir veikėjas Jonas 
Pateckas aukojo $20. Aido 
Choro gera rėmėja E. Siau- 
rienė, dabar gyvenanti St. 
Petersburge, Floridoje, 
aukojo $10.

Ačiū jiems ir atsiprašome, 
kad taip užvilkome praneši
mą. Choro Valdyba

Jaunimo teatras— 
j Maskvą

Gastroles Tarybų Šalies 
sostinėje išvyko Lietuvos 
TSR valstybinis jaunimo 
teatras. Maskvos Stani
slavskio Dramos Teatre per 
dvi savaites vilniečiai paro
dys septynis scenos veikalus.

Pasirodymas šalies sosti
nėje—pirmasis toks atsakin
gas jauniausio Tarybų Lietu
vos teatrinio kolektyvo kūry
binis egzaminas.

BRIEFS
Senator William Proxmire 

is a member of the Defense 
Appropriations Committee 
and according to him Penta
gon brass spend more than 
$1,2 million a year for gifts, 
parties, trips, dinners and 
other entertainment from a 
secret fund hidden in the 
defense budget. That “fun” 
fund under the budget cate
gory is called Emergencies 
and Extraordinary Expen
ses.

“This is ah ‘extraordinary’ 
fund, but there is nothing of 
an ‘emergency’ about it,” 
Proxmire said. “These social 
events are planned far in 
advance. There is no last 
minute crisis involved here. 
And it is ‘extraordinary only 
in the amount of dollars 
spent.”

* * *
Housewife ... Just a 

housewife. One of those 
housewives said: “I just fin
ished my first week at work 
after an absence of 18 years. 
Actually I‘ve been working 
all these years, but nobody 
noticed. The sub-headings 
include cook, nurse, secreta
ry, driver, painter, dog and 
cat trainer, gardener and 
many other jobs all lumped 
under “just a housewife.” I 
thought I was working very 
hard, but as I said before, 
nobody notices.”

More and more women are 
going back to work after 
their childrgii are grown up. 
High cost of living is the 
main reason. 

* * *
Babies are more likely to 

be born with birth defects if 
their mothers live near noisy 
airports, a study has shown.

KALENDORIUI
SPALIO 15 D.

LLD 1 kuopos susirinki
mas su vaišėmis įvyks 2 vai. 
po pietų, Laisvės salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Šioje sueigoje 
bus diskutuojami priešrinki
miniai klausimai. Auka 
$2.50.

Tarp lietuvių
Rugsėjo 14 d. mūsų veik

ioji draugė Bronė Keršulienė 
eidama gatve paslydo ir pul
dama išsilaužė kairiosios ran
kos alkūnę. Ten pat atvyko 
greitoji pagalba ir mieląją 
Bronę nuvežė į Mary Imma
culate ligoninę. Ten ranką 
sudėjo į gipsą, bet atrodo, 
kad tai neviskas. Rugsėjo 21 
d. daktarai ruošiasi iš naujo 
jai padaryti operaciją.

Linkime draugei Bronei 
greit sugrįžti į namus svei
kai.

* * *
Gavome laiškutį iš draugės 

K. Petrikienės su $25 auka, 
kuriame ji apgailestauja, kad 
negalės su mumis dalyvauti 
“Laisvės” vajaus atidaryme. 
Ji turėjo pasiduoti ligoninėje 
katarakto operacijai kitai 
akiai.

Dėkojame draugei Petri- 
kienei už auką ir linkime jai 
greit susveikti.

* * *
Praėjusį penktadienį (rug

sėjo 15 d.) į Tarybų Lietuvą 
namo išvyko mums visiems 
mylimas draugas Vytautas 
Kazakevičius. Draugas Ka
zakevičius čia plačiai pavaži
nėjo, per kelis mėnesius 
rinkdamas medžiagą apie 
JAV lietuvius.

Išlydėdami draugą Vytau
tą, palinkėjome jam sveika
tos ir energijos tęsti savo 
nelengvą darbą. im

Women are 50 percent 
more likely to get diabetes 
than men, reports the Amer
ican Council of Life Insu
rance. Nonwhites are 20 per
cent more likely to become 
diabetic than whites are, 
while overweight people 
double their chances of beco
ming diabetic for every 20 
percent of excess body 
weight they carry.

* * ♦
Chilean President Salvad

or Allende was slain in the 
fascist coup five years ago. 
Isabel Allende, daughter of 
President Allende spoke at 
the homage to her father in 
New York September 22. 
Her father’s words are guid
ing her. He said: “Workers 
of my country, I have faith 
in Chile and her destiny. 
Other men will overcome 
this grey and bitter moment 
where treason tries to im
pose itself. May you continue 
to know that much sooner 
rather than later great ave
nues will open through 
which free men will pass to 
build a better society.” Use

i




