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KRISLAI
Reikalingos didesnės 

pastangos
Pilietinė atsakomybė 
Drąsūs žmonės 
“Popierinio” darbo kaina 
Garbingomis tėvo pėdomis

A. BIMBA
Negalime labai didžiuotis 

pirmuoju “Laisvės” vajaus 
mėnesiu. Jeigu norime, o juk 
mes visi norime, pasiekti 
užsibrėžtus tikslus, turime 
dėti daug didesnes pastangas 
ateinančiais dviem mėne
siais.

Vajininkai esate nuošir
džiai prašomi ir karštai ragi
nami nelaukti pabaigos va
jaus pasirodyti savo pastan
gų pasiekimais. Vieno laimė
jimas paskatina kitą smar
kiau padirbėti. Lenktynės 
vajų labai pagyvina.

□
Šiandien tik labai retas 

pažangiosios spaudos skaity
tas lietuvis dar nėra šios, 
šalies pilietis. Devyniasde
šimt devyni procentai esame 
piliečiai. Tai nepamirškime ir 
savo pilietinės atsakomybės. 
Už kelių savaičių daugelyje 
valstijų bei miestų Įvyks 
valdininkų rinkimai . Kiek
vieno piliečio pareiga juose 
aktyviai dalyvauti. Niekas 
kitas už tave tos pareigos 
negali atlikti.

Kaip atrodo, tai daugelyje 
vietų yra už ką balsuoti pa
sirinkti, nes apart demokra
tų ir republikonų, bus ir 
komunistų kandidatų.

Nuoširdžiausi visų geros 
valios žmonių sveikinimai 
mūsų viešųjų mokyklų mo
kytojams. Savo ryžtu ir drą
sa jie šiuo laiku yra pralenkę 
fizinio darbo darbininkus. 
Nei kalėjimai, nei finansinės 
bausmės jų neišgąsdino. Jie 
žino, kad jų reikalavimai 
didesnio atlyginimo ir geres
nių darbo sąlygų yra teisingi 
ir jokios bausmės jiems lai
mėti jų nesulaikys.

Ypač tie, kurie esame tu
rėję reikalų su ligoninės pa
tarnavimu savo sveikatai pa
taisyti, gerai žinome, kokia 
nesvietiška yra to patarnavi
mo kaina. Bet ar žinote, kad 
daugiau kaip 20 procentų to, 
ką ligonis sumoka, vidutiniai 
apie $40 į dieną “suėda” taip 
vadinamas “popierinis” dar
bas, vieno laikraščio vadina
mas “pabaisa,” kuris suside
da iš raportų bei pranešimų 
visokioms įstaigoms bei 
agentūroms, kas nieko bend
ro neturi su ligonio gydymo 
bei jo prižiūrėjimo reikalais.

Tam tikros reguliacijos ir 
instrukcijos iš viršaus, žino
ma, yra būtinai reikalingos 
ligonines apsaugoti nuo pa
virtimo raketais, bet labai 
daug jų yra absoliutiškai 
bevertės, nereikalingos.

Šiandien šioje šalyje lanko
si buvusios ir militaristų fa
šistinio režimo nužudyto Či
lės prezidento Salvados Al
lendes dukra Isabel Allende. 
Tai labai kovinga jauna mo
teriškė. Ji važinėja po kolo
nijas, pasakoja apie jos gim
tinėje militaristų įvykdytą 
perversmą ir įvesta baisų 
terorą, ir Čilės kovojančiai 
liaudžiai telkia simpatijas.

Amerikos pažangioji visuo
menė labai didžiuojasi turėti 
Isabel Allende savo viešnia.

Plieno darbininkų unijos
svarbus pasisaky

Jungtinės Plieno Darbinin
kų Unijos 19-oji konvencija, 
prieš kelias dienas įvykusi 
Atlantic City, N. J., padarė 
keletą svarbių nutarimų, su
sijusių su svarbiais visuome
niniais klausimais. Visoje

Tarybiniai 
kosmonautai sumušė 
visus rekordus

Maskva. — Jau daugiau 
100 dienų Tarybų Sąjungos 
erdvėlaivis “Saliūt 6” skrieja 
aplink žemę. Erdvėje pir
miau nieko panašaus dar 
nebuvo pasiekta.

Gaunami pranešimai rodo, 
kad kosmonautai Vladimir 
Kovalenko ir Aleksandr 
Ivanchenkov fiziniai ir dvasi
niai gerai jaučiasi. Dar vis 
nenustatytas laikas jiems iš 
erdves sugrįžti į žemę.

“Saliūt 6” stotis į erdvę 
paleista birželio 15 dieną.

Svarbus susitikimas
Manila, Filipinai. — Šio

mis dienomis čia lankėsi 
Vietnamo Socialistinės Res
publikos premjeras Pham 
Van Dong. Jį aerodrome 
sutiko pats Filipinų prezi
dentas Ferdinand Marcos ir 
jį sveikindamas pasakė: 
“Vietnamo herojiška liaudis 
gali įnešti svarbų indėlį į 
kovą už taiką ir pastovumą 
Pietrytinėje Azijoje.”

Su šiuo Dong atsilankymu 
tarp Vietnamo ir Filipinų 
užsimezgė ryšiai. Šiame pla
netos kampe jau tas vienas į 
taikos reikalą sudaro svarbų 
įnašą.

PAKVIETIMAS I IRAKĄ
Amerikietis •* pasaulinis 

bokso čempionas Muhammad 
Ali gavo pakvietimą lankytis 
Irake ir susipažinti su tos 
šalies gyvenimu. Irako vy
riausybė žada jam aprodyti 
visas šalies įdomybes.

LENKIJOS IR GRAIKIJOS 
KOMUNISTŲ 
PASITARIMAI

Athenai. — Čia viešėjo 
Lenkijos Jungtinės Darbi
ninkų (Komunistų) partijos 
sekretorius R. Pelek. Jis 
buvo pakviestas Graikijos 
Komunistų Partijos Centro 
Komiteto. Svečias taipgi bu
vo susitikęs su Graikijos par
lamento prezidentu Dimit
rios Papaspirou. Greitoje 
ateityje Lenkijoje lankysis 
Graikijos Komunistų Parti
jos delegacija.

Daug pigiau žuvį 
pirkti, negu 
pasigauti '

Atlantic City, N. J. — 
Neseniai Oceanic draugija 
pravedė tarpe žvejotojų pla
tų apklausinėjimą. Ji surado, 
kad šiandien yra daug pigiau 
žuvį pirkti, negu pasigauti. 
Vidutiniai vienos žuvies pasi
gavimas meškeriotojui at
sieina net $10.13. Na, „ o 
krautuvėje ją galėtum nusi
pirkti už dolerį arba du 
dolerius.

Bet vienas žvejotojas tyri
nėtojams pasakė: “Betgi pa
sigaut žuvį daugiau įdomiau 
ir smagiau, negu nusipirkt.”

ai
eilėje priimtų rezoliucijų 
konvencija pasisakė už politi
nę veiklą, už rėmimą civili
nių teisių judėjimo, už pilnas 
moterų ir mažumų teises ir 
už Lygių Teisių prie šalies 
Konstitucijos pataisymą.

Plieno darbininkų unijos 
konvencija taip pat nutarė 
pasmarkinti kovą už saugu
mą ir geresnę sveikatos ap
saugą darbuose, organizuoti 
dar neorganizuotus plieno 
darbininkus ir kovoti už mo
kyklų integraciją.

Dabar tik lieka tuos nau
dingus nutarimus įvykdyti. 
O tai labai daug pareis nuo 
unijos vadovybės su prezi
dentu McBride priešakyje. 
Labai dažnai ir geriausi unijų 
konvencijų nutarimai taip ir 
pasilieka tik.popieriuje.

25,000 gyvybių
Tehran. — Maždaug jau 

galutinai apskaičiuota ir 
skelbiama, kad rugsėjo 16 
Indijoje įvykusiame žemės 
drebėjime žuvo 25,000 žmo
nių. Miestas Tabas beveik 
visiškai sunaikintas. Iš apie 
27,000 gyventojų išliko gyvų 
tik 1,800. O medžiaginiai 
nuostoliai tiesiog neapskai
čiuojami.

Myron Farber,
“The N. Y. Times” 

reporteris
Jis sugrąžintas į kalėjimą, 

nes ir vėl atsisakė dr. Jasca- 
levich advokatams atidengti 
šaltinius, kurių informacijo
mis jis vadovavosi, rašyda
mas “Times” apie kaltinimus 
prieš gydytoją, būk jis sąmo
ningai nužudęs kelis ligonius 
ligoninėje.

IZRAELIO PREMJERAS 
SUTIKTAS KAIP 
DIDVYRIS

Tel Aviv. — Kai praeitą 
penktadienį (rugsėjo 22 d.) 
Izraelio premjeras Mena
chem Begin sugrįžo iš Ame
rikos, jo čia laukė tūkstančiai 
izraeliečių. Jis buvo minios 
sutiktas ir sveikinamas kaip 
didvyris. Matyt, kad Izraelio 
žmonės (bent daug jų) jo 
derybas su Sadatu ir Carte- 
riu laiko dideliu Izraelio lai
mėjimu.
SIAUBINGA LĖKTUVŲ 
NELAIMĖ

Praeitą pirmadienį virš 
San Diego, Cal., erdvėje 
keleivinis lėktuvas susikirto 
su mažu privatišku lėktuvu. 
Nuostoliai baisūs. Nelaimėje 
žuvo daugiau 150 žmonių! 
Ieškoma nelaimės kaltininko.

Valstybės sekretorius Cyrus Vance [kairėje] tariasi su 
Saudi Arabijos^ karaliumi Khalidu. Visos sekretoriaus 
pastangos veltui: karalius atsisakė užgirti Camp David 
konferencijos priimtus “taikos projektus.”

Valstybės sekretorius Vance 
sugrįžo iš Vidurio Rytų 

nieko nelaimėjęs
Washingtonas. — Tuoj po 

Camp David viršūnių (Sada- 
to, Carterio ir Begino) kon
ferencijos ir susitarimo dėl 
taikos projektų, valstybės 
sekretorius Cyrus Vance iš
vyko į Vidurio Rytus laimėti 
kitų arabiškųjų kraštų prita
rimo ir paramos nutartie-

Komunistų partija 
balote laimėjo vietą

Albany, N. Y. — Komunis
tų Partijos surinkti piliečių 
parašai priimti ir jos kandi
datai į New Yęrko valstijos 
viršininkus uždėti ant baloto. 
Gubernatoriaus ir kitų virši
ninkų rinkimai įvyks lapkri
čio mėnesį.

Tai didelis K. P. laimėji-

siems projektams vykdyti. 
Ten sekretorius išbuvo pen
kias dienas ir tarėsi su Jor
danijos, Syrijos ir Saudi 
Arabijos valdovais.

Kokie tos sekretoriaus mi
sijos rezultatai? Ar jam pa
vyko nors vieną kurią minė
tų šalių įtikinti? Ne, nepavy
ko! Vance sugrįžo, taip sa
kant, “tuščiomis rankomis.” 
Viskas, ką jis laimėjo, tai 
arabų vadų pažadėjimą 
Vance pranešimą ir jo siūlo
muosius “taikos projektus” 
toliau svarstyti ir padaryti 
išvadas.

Aišku, kad sekretoriaus 
Vance nesėkmė yra labai 
skaudus smūgis tiems, kurie 
buvo tiek daug vilčių sudėję į 
Camp David susitarimus.

Kongresas priė lt ė 1979 II etų
federalinį biudžetą

? Washingtonas. — Po ilgų 
derybų ir aštrių ginčų abudu 
Kongreso rūmai priėmė 1979 
metų, kurie prasideda su šių 
metų spalio mėnesiu, biudže
tą. Jis susideda iš 484 bilijo
nų dolerių. Kadangi federali
nės valdžios pajamos bus 
tiktai apie 448 bilijonus ir 7 
šimtus milijonų dolerių, tai 
deficitas sieks apie 38 bilijo
nus ir 8 šimtus milijonų 
dolerių. Ta didžiulė suma 
bus suskolinta iŠ bankų.

Biudžeto reikalais Kongre
sui nereikalingas prezidento 
užgyrimas. Prezidentas ne
turi teisės, jeigu ir norėtų, jį 
atmesti (vetuoti).
Šiaulių miestas 
puošiasi

Šiauliai. — Centrinė Vil
niaus gatvės dalis—pėsčiųjų 
bulvaras—pasipuošė nauja 
skulptūrine reklama, prie kai 
kurių parduotuvių, buitinio 
aptarnavimo įstaigų iškilo 
simboliai. Jų autorius—daili
ninkas dizaineris V. Puro- 
nas. Grupė architektų paruo
šę kompleksinį miesto vaizdi
nės agitacijos projektą.

Šiauliečiai pirmieji įgyven
dina ir kitą naujovę: Liepo- 
rių gyvenamajam mikrorajo
nui paruoštas vizualinės in
formacijos kompleksas. Nau
jai išspręsta, kaip užrašyti 
gatvių pavadinimus ir namų 
numerius, kaip įruošti infor
macinius stendus ir šviečian
čius tablo.

“Dalyvauti 
sąmoksle būtų 
buvus beprotybė”

Washingtonas. — Kaip ži
noma, Kubos priešai teigia, 
kad būk ir socialistinės Ku
bos vadas Fidel Castro daly
vavęs sąmoksle nužudyti 
prezidentą John Kennedy. 
1963 m. lapkričio 22 d. Da
bar Atstovų Rūmų nužudy
mo tyrinėtojams Fidel Cas
tro tuos kaltinimus ne tik 
griežčiausiai paneigė bet ir 
pasakė: “Juk tai būtų buvus 
didžiausia beprotybė daly
vauti man tame sąmoksle! 
Mano dalyvavimas būtų su
teikęs Jungtinių Valstijų 
Valdžiai geriausią pasiteisini
mą užpulti ir sunaikinti Ku
bą.”

Kokia jų tikroji 
priežastis?

Reakcininkai darbuojasi, 
kad šios šalies atletai atsisa
kytų dalyvauti olimpiniuose 
žaidimuose, kurie 1980 me
tais įvyks Maskvoje. Tai, 
girdi, reikalinga protestui 
prieš tarybinės valdžios elgi
mąsi su disidentais.

Bet “Daily World” reporte
ris Zack Howard sako, kad 
tai didžiausias melas, kad 
reakcininkai turi visai kito
kius sumetimus, nieko bend
ro neturinčius su jokiais “di
sidentais.” Jie nenori, kad

mas. Dabar piliečiai turės 
progą savo balsus atiduoti už 
komunistų kandidatus.

Apie tai sužinojusi, partija 
pradėjo energingai ruoštis 
rinkiminei kampanijai.

Kaip žinoma, K. P. kandi
datas į N. Y. gubernatoriaus 
vietą yra plačiai žinomas, 
įžymus veikėjas Jarvis Ty
ner.

Bus didelė stoka 
mokytojų

Neužtenkamai paruošiama 
naujų mokytojų užimti tuš
čias vielas. Taip sako Illinois 
State University profesorius 
Parker Lawlis. Pavyzdžiu jis 
ima Illinois valstiją. Jeigu 
1972 metais jų buvo paruošta 
2,200, tai 1978 m. jau tik 
1,500.

Amerikos komunistų 
delegacija Kuboje

Šiomis dienomis Kuboje 
lankėsi Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partijos delėgaci- 
ja. Jai vadovavo partijos 
generalinis sekretorius Gus 
Hali. Delegacija tarėsi su 
Kubos Komunistų Partijos 
vadais. Plačiai aptarti šių 
dviejų partijų santykiai, 
tikslu juos žymiai praplėsti. 
Taipgi buvę kalbėtasi tarp
tautinės padėties reikalais.

276 UŽSIENINIAI
BANKAI JAV

Federal Reserve Board 
praneša, kad šiandien šioje 
šalyje veikia net 276 užsieni
niai bankai. Jų turtas— 
$65,500,000,000.

Užsieninių bankų skaičius 
labai padidėjo per paskuti
nius šešeris metus. 1972 me
tais jų tebuvo 104 su 
$18,100,000,000 turto.

Tarp Tarybų Sąjungos ir 
Etiopijos svarbios sutartys

Addis Ababa. — Čia tarp 
Tarybų Sąjungos ir Etiopijos 
pasirašytos net kelios sutar
tys. Bene svarbiausia—dėl 
ekonominio ir techninio tarp 
abiejų šalių bendradarbiavi
mo. Kita sutartis liečia suda
rymą pastovios Tarybų Są- 
jungos-Etiopijos komisijos 
tarp abiejų šalių vystyti, ir 
plėsti prekybą, moksliniai 
bei ekonominiai bendradar
biauti.

Pasirašydamas sutartis,

Yonkers, N. Y. — Per 
ilgas ir įtemptas derybas šio 
miesto mokytojai ir Apšvie- 
tos taryba, pagaliau, pasira
šė naują trijų metų sutartį. 
Mokytojai laimėjo gana gerą 
algų pakėlimą. Per ateinan
čius trejus metus jiems algos 
bus pakeltos $2,000. Dabar 
jų metinė alga $18,000, o 
1981 metais jau bus $20,000!

Etiopijos laikinosios vyriau
sybės narys Wolde Kidane 
Gessese pasakė: “Šios sutar
tys labai svarbios. Jos padės 
mums konsoliduoti mūsų ša
lies ekonimiją ir jpakelti Etio
pijos liaudies gyvenimo ly- • Mgi.

Nutarė nesikišti į 
Nikaragvos reikalus

Taip vadinama Amerikinių 
Valstybių Organizacija priė
mė rezoliuciją, kurioje sako
ma, kad ji nesikiš į dabar 
Nikaragvoje siautė jančią po
litinę krizę. Tai skaitoma 
dideliu Nikaragvos diktato
riaus Samozos laimėjimu.

Meksika buvo pasiūlius, 
kad AVO pasmerktų Nika
ragvoje fašistinio režimo 
vykdomas represijas, bet jos 
pasiūlymas buvo atmestas 
vieno balso dauguma.

Lietuvoje iškilmingai paminėtas 
L. Tolstojaus jubiliejus

Vilnius. — Rugsėjo 8 d. 
Meno darbuotojų rūmuose 
įvyko iškilmingas vakaras, 
skirtas įžymiojo rusų rašyto
jo Levo Tolstojaus gimimo 
150-osioms metinėms pami
nėti.

Įžanginiu žodžiu vakarą 
pradėjo respublikinės jubilie
jinės komisijos pirmininkas, 
Lietuvos TSR rašytojų są
jungos valdybos pirmininkas 
A. Maldonis. Rusų literatū
ros milžino kūrybinį palikimą 
savo pranešime apžvelgė Vil
niaus valstybinio V. Kapsuko 
universiteto rusų literatūros 
katedros docėntė E. Cervins-

kienė, Lietuvos TSR Liau
dies poetas Just. Marcinke
vičius skaitė savo naują poe
mą skirtą Levui Tolstojui. 
Apie didžiojo rusų rašytojo 
kūrybos poveikį lietuvių lite
ratūros raidai kalbėjo prozi
ninkas A. Bieliauskas, Vil
niaus valstybinio V. Kapsuko 
universiteto studentė O. Ur- 
banovič, filologijos daktaras 
V. Kubilius.

Minėjimo dalyviams meno 
meistrai surengė literatūrinį- 
muzikinį koncertą.

Didžiojo rusų rašytojo ju
biliejus iškilmingai buvo pa
minėtas ir Kaune.

olimpiados proga tūkstančiai 
jaunų atletų ir treinerių su
važiuotų į Tarybų Sąjungos 
sostinę ir susipažintų su liau
dies gyvenimu po socializmo 
vėliava. Sugrįžę jie nebeti
kės reakcininkų melais.

Chuliganų darbas
Atlantic City, N. J. — 

Laike Jungtinės Plieno Dar
bininkų Unijos 19-sios kon
vencijos prie salės gatvėje 
grupė chuliganų užpuolė ir 
sumušė pažangiečių dienraš
čio “Daily World” platintojus 
Apie tai sužinoję labai pasi
piktino konvencijos delega
tai. Chuliganus griežtai pa
smerkė ir unijos prezidentas 
McBride.
DAUG PAVOJINGAIS 
DEFEKTAIS 
SUNKVEŽIMIŲ

Albany, N. Y. — Valstijos 
transportacijos departamen
tas pravedė tyrinėjimą ir 
surado, kad apie trečdalis 
visų New Yorko valstijoje 
vartojamų sunkvežių yra su 
rimtais defektais ir pavojin
gi. Šie suradimai paskelbti 
leidinyje “New York Motor
ist.” New Yorko Automobilių 
klubas sako, kad tie sunkve- 
žiai turėtų būti atšaukti ir 
nebevartojami.

Dar nėra žinios, kaip į 
klubo patarimą pažiūrės val
stijos valdžia.

New Yorkas. — Piliečių 
biudžetinė komisija rapor
tuoja kad visokie miesto pa
tarnavimai per pastaruosius 
25 metus pabrango net devy
nis kartus. Jie šiemet mo
kesčių mokėtojams atsieis 
apie $13,500,000,000. Ypač 
padidėjo Gaisrų departamen
to, Policijos departamento ir 
Apšvietos departamento iš
laidos.
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Dvi žymiosios
sukaktys Lietuvoje

j
Vilniaus dienraščio “Tiesa” (rugs. 12 d.) vedamajame 

“Žymiąsias sukaktis sutinkant” kalbama apie dar šiemet 
Lietuvoje įvyksiančias dvi istorines sukaktis, būtent 1918 
metų pabaigoje įsikūrimą Lietuvos Komunistų Partijos ir 
Tarybų Valdžios. Vedamajame, tarp kitko, sakoma:

“Šiomis dienomis priimtame Lietuvos KP Centro Komi
teto nutarime “Dėl Tarybų valdžios įkūrimo Lietuvoje 
60-mečio ir Lietuvos Komunistų partijos 60-mečio” pažymi
ma, kad istorinį lietuvių tautos likimą iš esmės nulėmė 
Didysis Spalis. Vilniuje įvykusiame Lietuvos Komunistų 
partijos pirmajame suvažiavime buvo galutinai suvienytos 
komunistų organizacijos, vadovaujantis lenininiais ideologi
niais, organizaciniais ir taktiniais principais. Darbininkai ir 
vargingieji valstiečiai, Komunistų partijos vadovaujami, 
didesnėje Lietuvos teritorijos dalyje įkūrė Tarybų valdžios 
organus- Darbininkų ir valstiečių deputatų tarybas. Ple
čiantis proletarinei revoliucijai, Lietuvos Laikinoji revoliu
cinė darbininkų ir valstiečių vyriausybė su V. Kapsuku 
priešakyje paskelbė ir visur išplatino manifestą dėl Tarybų 
valdžios paskelbimo ir Lietuvos Tarybų Socialistinės 
Respublikos įkūrimo. Šiuo aktu buvo atkurtas lietuvių 
tautos valstybingumas nauju, tarybiniu pagrindu.

Ruošdamiesi įžymiosioms sukaktims, su dėkingumu ir 
pagarba prisimename visus revoliucionierius kovotojus, 
daugybę jų rėmėjų, padėjusių atkurti Lietuvoje Tarybų 
valdžią mūsų tautai džiugiais 1940-aisiais, kai mūsų 
respublika buvo priimta į Tarybų Socialistinių Respublikų 
Sąjungą. Su pagarba ir padėka prisimename lietuvių 
tautos sūnus ir dukras, kovojusius Tarybinės Armijps 
eilėse, partizanų būriuose Didžiojo Tėvynės karo metais, 
drauge su kitais tarybiniais žmonėmis apgynusius savo 
socialistinės šalies laisvę.

Lietuvos K P Centro Komitetas paragino pasiruošimą 
Tarybų valdžios įkūrimo Lietuvoje 60-mečiui ir Lietuvos 
Komunistų partijos 60-mečiui ir jų minėjimą pažymėti kaip 
įžymų visuomeninį politinį mūsų respublikos gyvenimo, 
neišardomos mūsų šalies tautų vienybės ir draugystės 
įvykį. Didžiojo Spalio idėjų triumfą, kaip ryškų lietuvių 
tautos ištikimybės Lenino priesakoms, tarybinio patriotiz
mo ir socialistinio internacionalizmo principams įrodymą, 
partijos ir lenininės nacionalinės politikos pergalę..

Nauji dideli uždaviniai iškelti partijos miestų ir rajonų 
komitetams, partinėms, profsąjunginėms, komjaunimo 
organizacijoms. Sutinkant jubiliejų, visą organizacinį ir 
politinį darbą būtina siekti su tolesnio respublikos darbo 
žmonių politinio ir gamybinio aktyvumo ugdymu. Reikia 
sėkmingai įvykdyti trejų penkmečio metų užduotis ir 
socialistinius įsipareigojimus, kelti darbo našumą, gerinti 
produkcijos kokybę, mažinti jos savikainą.”

Nejaugi ši šalis taps viena 
milžiniška korporacija?

“Kaip dar ilgai šiai šaliai ims tapti ‘America,
susirūpinusiai klausia geležinkeliečių unijų laikraščio “La
bor (rugs. 6 d.) redaktorius. “Tas dar neatsitiko,” jis sako, 
“ir neturėtų atsitikti. Bet prie to einama, gigantiškoms 
korporacijoms vis augant turtu, jėga ir įtaka.” Jis pateikia 
sąrašą 20 stambiausių korporacijų, kurios faktinai jau 
dabar valdo mūsų Ameriką. Jos yra:

AT&T, $94 billion; Bank America, $82 billion; Citicorp 
(bank), $77 billion; Chase Manhattan (bank), $53 billion; 
Prudential (insurance) $46 billion; Metropolitan (insurance) 
$40 billion; Exxon, $38 billion; Manufacturers Hanover 
(bank), $36 billion; J. P. Morgan (bank), $32 billion; 
Chemical New York (bank), $31 billion; General Motors, 
$27 billion; Continental Illinois (bank), $26 billion; Equita
ble Life, $25 billion; Bankers Trust, $23 billion; First 
Chicago (bank), $23 billion; Western Bancorporation, $22 
billion; Aetna Life & Casualty, $21 billion; Mobil, $21 
billion; Ford, $19 billion; Texaco, $19 billion.

Jų visų turtas kartu—755 bilijonų dolerių! Ir jos dar vis 
stambėja, prarydamos mažesnes ir silpnesnes kompanijas.

Reikia žinoti, kad šios korporacijos palaiki tamprius 
tarpusavinius ryšius. Tie patys direktoriai yra net kelių 
korporacijų direktoriais.

Jų jėgą ir įtaką paprastam piliečiui sunku net ir 
įsivaizduoti. Jos per savo agentus faktinai diktuoja 
Vyriausybei Kongresui, įvairioms valdiškoms įstaigoms bei 
agentūroms jų nusistatymą.

Inc.‘?”

Iš “LaborIncorporating the USA.
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Kas ką rašo ir sako
JIE IR UŽ TAI
SMERKIA KOMUNISTUS

Su dideliu nepasitenkinimu 
Chicagos kunigų “Drauge” 
(rugs. 16 d.) rašoma:

“Jungtinių Tautų Specialus 
Dekolonizavimo komitetas 
priėmė rezoliuciją, reikalau
jančią Puerto Rikai apsi
sprendimo teisių. JT rezoliu
cija, priimta 10 balsų, 12-kai 
susilaikius, ragina pravesti 
saloje referendumą, kuris 
nutartų, ar Puerto Rika turi 
būti nepriklausoma, ar toliau 
likti susirišusi komonvelto 
ryšiais su JAV. Iš 10 šią 
rezoliuciją priėmusių šalių, 8 
yra valdomos komunistų.”

Mūsų klerikalams nepatin
ka Dekolonizavimo Komiteto 
nutarimas, bet jį sveikina 
puertorikiečiai. Jis yra dide
lė parama jiems kovoje už 
savo šalies nepriklausomybę.

LABAI PESIMISTIŠKA 
PRANAŠYSTĖ APIE 
PASAULIO ATEITĮ

Mus pasiekė vėliausias 
Jungtinių Tautų Internatio
nal Labor Office anglų kalba 
leidžiamo buletinio “ILO In
formation” numeris, kuriame 
plačiai kalbama apie kapita
listiniame pasaulyje siautėji
mą nedarbo, ir ko tuo klausi
mu reikia tikėtis ateityje.

Buletinyje storai pabrėžia
ma, kad reikia tikėtis ne 
geresnių, bet dar blogesnių 
laikų. Sakomą, kad su šio 
šimtmečio pabaiga reikės su
rasti 900,000,000 naujų dar
bų, nes tiek 2000 metais 
paaugs darbininkų skaičius. 
Jeigu 1975 metais pasaulyje 
turėjome 1,600,000,000 dar
bininkų, tai pabaigoj šimt
mečio jų jau bus net 2,500,- 
000,000!

ILO Statistikų ir specialių 
studijų biuras sako, tarp 
.1950 ir 1975 metų kasmet 
darbininkų skaičius pasauly
je padidėdavo .22 milijonais, 
tai nuo dabar, dėka gyvento
jų skaičiaus didelio augimo, 
kasmet darbininkų skaičius 
padidės 50 milijonų!

Kokios galimybės surasti 
arba sukurti tiek daug naujų 
darbų? Atsakymas: Labai, 
labai prastas! Tuo būdu kapi
talistinio pasaulio žmonėms 
tikėkimės ne geresnių laikų, 
bet dar sunkesnių ir prastes
nių.

Kaip žinoma, nedarbas 
siautėja tiktai kapitalistinia
me pasaulyje. Jo nėra socia
listiniuose kraštuose.

va-

tik 
ir 

jie 
ne

JIE JAM NE TIK 
MELAGIAI, BET IR 
IŠALKĘ KRANKLIAI!

Atsiranda vienas kitas
duotojų” tarpe intelektualas, 
kuris pradeda viešai abejoti 
viso “vadavimo” biznio atei
timi. Chicagos menševikų 
laikraščio redaktoriui Marty
nui Gudeliui jie yra ne 
didžiausi melagiai, bet 
“išalkę krankliai,” nes 
“nuolat pranašauja galą
tik lietuvių kovai už laisvę, 
bet mirtį Lietuvos pasiunti
nybėms, jose dirbantiems 
žmonėms, turimiems finan
sams ir šimtams kitokių ne
laimių.” Gudelis sako, kad 
vienas tokių intelektualų “tu
pi ‘Drauge,’ kuris nuolat va
rė ir varo brežnevinę politi
ką, o kitas įsitvirtino Kana
doje leidžiamoje ‘Nepriklau
somoje Lietuvoje’.”

Už pavyzdį jis paduoda 
ištrauką iš straipsnio “Nesi
baigiantieji nekrologai,” til
pusi© “N. L.”, kuriame auto
rius kalba apie “vadavimo 
biznyje krizę. Jis, autorius, 
sako:

“Reali situacija itin kebli, 
nemaloni ir artėjanti prie 
pabaigos. Baigiasi finansai, 
baigiasi fizinis tęstinumas ir, 
atrodo, niekas neturi magiš
kos egzistencijos patikini
mui. Jei tikėti straipsnyje 
cituotais ar ir visai neminė-

Vilniečių botanikų darbai
: tais žodžiais ar mintimis,
I . .i reporteriui kalbantis su da- 
! bartiniu pasiuntinybės tvar- Į 
i kytoju Dr. S. Bačkiu, visa 
kažkaip skamba rezignacija, 
nuovargiu. Ir darant prielai
dą, kad ir pati Diplomatinė 
Tarnyba neturi konkrečių 
planų ar atsakymų ateičiai. 
Atrodo, kad viskas ■ liekasi 
kažkokio laukimo ar heišven- 
giamufho stadijoje, tarsi per
gyvenant nemalonų sapną ir 
bijantis iš jo pabusti. Tokio 
at panašaus pobūdžio “ne- 
Urologai” pradėjo rodytis jau j tai/Tačiau ypač“plačią moks-

Žmogus jau keli tūkstan-. Jankevičius maloniai siūlo 
čiai metų stebi ir tiria auga-, susipažinti su Augalinių re- 
lus. Vertingiausi laukinės i sursų sektoriaus, 
floros atstovai atrenkami ir 
sukultūrinami. Vis dėlto su
kultūrintų augalų ne tiek jau 
daug—apie pustrečio tūk
stančio rūšių. Sukultūrinti ir 
tobulinti atvežtus ar savame 
krašte augančius laukinius 
augalus—sudėtingas ir dide
lio kruopštumo reikalaujan-

; tis darbas. Tarybų Lietuvoje 
jį sėkmingai dirba įvairių 
mokslinių įstaigų specialis-

nuo anksčiau, bet laidotuvių 
maršai vis pasirodydąvo per 
ankstyvi ir tiek galima 
spręsti, kad kai kas Wa
shington© valdinėse sferose 
tikrai nudžiunga pajutę, kad 
vieną giedrią dieną, toji 
jiems nemaloni ir nepatogi 
padėtis pasibaigtų savaime, 
natūralaus proceso keliu iš
nyktų. Juk dar vos ne vos 
veikianti Pasiuntinybė iške
lia eilę nepatogumų ar net 
nemalonumų. Kaikam išvis 
esama padėtis atrodanti ar
chaiška ir visiškai nelogiška, 
diplomatiškame žargone lie
kanti sunkiai neišaiškinamu 
anachronizmu.”

linę-praktinę šio darbo vagą 
verčia Lietuvos Mokslų aka
demijos Botanikos instituto 
kolektyvas.

Pažintį su. institutu, įsikū
rusiu Verkiuose, ant vaizdin
go Neries, kranto, svečiams 
paprastai siūloma pradėti 
nuo Floros. ir geobotanikos 
sektoriaus.. Šio .sektoriaus 
darbuotojai , inventorizuoja 
respublikos tęritorijoje 
augančius laukinius augalus. 
Čia sukauptos žinios reikalin
gos visiems, kurie tyrinėja 
augaliją, atskirų jos rūšių 
praktinį pritaikymą.

Sektoriaus mokslininkai 
leidžia fundamentalų veikalą 
“Lietuvos TSR. flora,” kuria
me apibendrinti augalų nuo
dugnūs tyrimaL Šiuo metu 
spaudai jau rengiamas pa- 
skutinis^ šeštasis, jo tomas.

Floristinėj ,rųeclž(agos rin
kimas įr jo j apraįšyrpas glau
džiai susijįęs-su augalų herba
ro sudarymu. Dabar institu
to herbaras. pavyzdžių skai
čiumi ftiJęsnU už, yisuįs Lie
tuvoje’- esančius herbarus 
kartu paėmus. Ateityje, kai 
bus pastatyta speciali patal
pa, čia bus galima apžiūrėti 
ir gyvų pa vyzdžių kolekcijas, 

tačiau^ trejus metus’ sekto- 
... . riaus vedėjas biologijos kan- 

’ didatas A. Lekavičius pradė-

TEATRO MENAS IR 
JO VAIDMUO

Teatriniam sezonui Lietu
voje prasidedant, pasikalbė
jime su “Tiesos” korespon
dente Irena Litvinaite, Pane
vėžio dramos teatro vyriau
sias režisierius TSRS liau
dies artistas Juozas Miltinis, 
tarp kitko, pasakė:

“Malonu, kada teatro salė, 
pilna tiek namuose, Panevė
žyje, tiek svečiuose, gastro
lėse. Mums malonu, tačiau 
neskubame džiaugtis. Gerai, 
kad žmonės myli ir gerbia 
teatrą, į jį ateina, 
svarbiausia—su kuo išeina, 
kokias mintis ir jausmus išsi- j’oTurti’pirmąfa Tarybų?Šą-
neša su savimi. Mano amži
nas tikslas—scenos' meno pa
galba prasismelkti į žmogaus 
vidaus pasaulio gelmes ir 
vingius, tuose dvasinio pa
saulio labirintuose įstengti 
atrasti ir suvokti žmogaus 
poelgių priežastis, suprasti 
žmogų.

Teatro menas, kaip ir visa 
kūryba, yra nuolatinis gyve
nimo studijavimas, siekimas 
iš gyvenimo sraunios tėkmės 
išgriebti jo prasmę, taurinti 
žmogų, nuolatos ieškoti gy
venimo tiesos, sceninės tie
sos, meno tiesos. Tiesos— 
rūsčios ir verčiančios liūdėti, 
iškeliančios žmogaus geruo
sius pradus ir nubloškiančios 
tai, kas žmogų pančioja, ne
leidžia jam pakilti virš kas
dienybės. Tiesos, teikiančios 
žmogui pasitikėjimo ir vil
ties, nešančios savyje idealą 
ir svajonę. Nes tikrasis teat
ras visad ir prasideda nuo 
svajonės . . .

Žiūrovai, ateidami į teatrą, 
Jaukia susitikimo su įdomio
mis asmenybėmis, .trokšta 
išgirsti gilias mintis, išgy
venti stiprius jausmus. Tad 
teatras ir turi siekti sukelti 
žmoguje vidinį disputą, jo 
sąžinės teismo procesą, paža
dinti žmogaus emocines ga
lias, intelekto jėgas.”

jungoje Jautomątizūotą siste
mą herbariniams duomenims 
apdoroti skaičiavimo mašino
mis. Dabar ši sistema jau 
funkcionuoja. f Įjungus ją į 
visos Mokslų akademijos 
škaiČiavįmo centrą, kiekvie
nas ‘darbuotojas. galės gauti 
reikian)u§'^ųQgięriis apie vi- 

’sųę \Ųię|ruv^ ar .net viso 
Pabąltįjo Ijefbaruose esan
čius ,augalų pavyzdžius.

Augalai teikia gausybę 
įvairiausių produktų. Juk ir 
pats žmoguj gyyęną .aplinko
je, kurią didelę? dalimi sukū
rė ir kurią. .augalai. Todėl 
vienas svarbiausių mokslo ir 
praktikos uždavinių, spren
džiamus Botanikos; institute, 
—augalinių resursų tyrimas.

Instituto : direktorius K.

DIDELĖ ATSAKOMYBĖ 
IR SUNKUS DARBAS

Tarybiniame laikraštyje 
“Moskovskaja Pravda” 
TASSos politinis komentato
rius Y. Babenko rašo:

“Nėra svarbesnio ir sku
besnio pasaulinėje politikoje 
uždavinio, kaip sulaikymas 
ginklavimosi varžybų ir pa
siekimas pilno nusiginklavi
mo. Šio uždavinio įvykdymas 
yra sunkus darbas, reikalau
jantis iš taiką mylinčių jėgų 
nenutraukiamų ir griežtų pa
stangų. Pasaulyje šiandien 
jėgos smarkiau polarizuojasi. 
Yra jėgos, kurios palaiko ir 
puoselėja detentę ir taiką ir

griežtai laikosi Helsinkio1 
konferencijos nutarimų. Bet 
taipgi yrą. jėgoj,, kurios užsi
spyrusiai .priešinasi pagerini
mui pasaulinės padėties, di
desniam pasitikėjimui ir su
sipratimui; tarpe žmonių ir 
kurios įstoja už didinimą gin
klavimosi varžybų.

Pasaulis šiandien yra pa
siekęs tą svarbų laikotarpį, 
kai politinę detentė turi būti 
sulieta su militarine detente. 
Štai kodęl Šįiandien taip svar
bu imtis praktiškų žygių su
laikymui ginklavimosi varžy
bų.” • ’

Rabenko atkreipia dėmesį 
ir į įvykusią Jungtinių Tautų 
Generalinės Asamblėjos spe
cialią nusiginklavimo sesiją. 
Kaip žinoma, jis sako, joje 
nė viena kapitalistinė šalis 
nepasirodė su tokia konkre- 
tiška ir rimtai apgalvota gin
klavimosi varžybom sulaikyti 
programa,, kokią pateikė Ta
rybų Sąjunga. Komentato
rius sveikina sesijos nutari
mą sušaukti pasauline nusi
ginklavimo konferenciją. 
“Šis nutarimas,” sako Ra
benko, “yra Tarybb Sąjun
gos ir kitų socialistinių šalių 
pergalė.”

kuriame 
tiriamos įvairios liaudies 
ūkiui vertingos augalų gru
pės, darbu. Pastaruoju metu 
čia ypatingas dėmesys ski
riamas pašarinėms kultū
roms. Sparčiau didinti jų 
derlingumą, gerinti kokybę 
skatina žemės ūkio speciali
zacija ir koncentracija.

Vilniaus botanikai įrodė, 
kad Lietuvoje galima sėk
mingai kultivuoti iki šiol ne
žinomą pašarinę kultūrą— 
Veiricho rūgštį, kuri dera 
maždaug penkiolika metų ir 
duoda iš hektaro po 700 
centnerių žaliosios masės. 
Mokslininkai taip pat paruo
šė rekomendacijas, kaip ją 
mechanizuoti auginti žolės 
miltams prie didelių gyvuli
ninkystės kompleksų. Sekto
riaus darbo planuose yra 
apie dešimt iki šiol kiekvie
noje nesutiktų augalų, kurių 
daugelį tikimąsi pasiūlyti 
auginti respublikos laukuose.

Didelę žemės ūkio kultūrų 
derliaus dalį pražudo augalų 
ligos. Atliekamas didelis dar
bas, ieškant būdų išvesti 
virusinėms ligoms atsparias 
kultūrinių augalų veisles. 
Nemažą paramą selekcinin
kams suteikė knyga “Augalų 
virusinių ligų tyrimai Lietu
voje,” kurioje apibendrinti 
Botanikos instituto ir V. 
Kapsuko universiteto viruso- 
logų dhrbai. Jie gerai įver
tinti aštuntame tradiciniame 
Pabaltijos ir Baltarusijos mi- 
kologų simpoziume.

Ne visi Botanikos instituto 
atliekami augaių-tyrinėjimai 
iš karto žada apčiuopiamą 

 

naudą, 'štai Augalų fiziologi

 

jos laboratorijoje, kuriai va

 

dovauja akademikas A. Mer

 

kys, mėgįhama išsiaiškinti,

ar aukštesnieji augalai gali 
nesvarumo sąlygomis praeiti 
visą savo vystymosi ciklą.

Mokslo požiūriu tai labai 
įdomu. Seniai žinoma, kaip 
augalus veikia šviesa, mag
netinis laukas ir kiti veiks
niai, o išsamiau išaiškinti, 
kokią įtaką jiems daro nesva
rumas, tapo galimu tik išsi
vysčius kosmonautikai. Ban
dymai su augalais dabar at
liekami ir pilotuojamuose, ir 
automatiniuose aparatuose. 
Augalų tyrimas nesvarumo 
sąlygomis bene greičiausiai 
praktinę naudą žada kosmo
so įvaldymui. Mat ilgalaikėse 
kosminių laivų kelionėse la
bai perspektyvus atrodo už
daro medžiagų ir energijos 
apykaitos rato principų pa
naudojimas. Ir manoma, kad 
aukštesnieji augalai, kaip su
dėtinė tokios apykaitos dalis, 
verti didelio dėmesio.

Botanikos institutas šiuo 
metu turi vienuolika sektorių 
ir laboratorijų, kuriose dirba 
gausus aukštos kvalifikacijos 
darbuotojų būrys. Ruošda
miesi kitais metais pažymėti 
instituto dvidešimtmetį, jie 
siekia dar ryškesnių laimėji
mų, kurie praturtins biologi
jos mokslą, padės spręsti 
svarbiausias žemdirbystės 
šiandienos problemas.

N. Arnas

• Viena Londono leidykla 
plačiai išreklamavo savo iš
leistą Čarlzo Hamiltono kny
gą “Nelegalaus pasaulio pa
vyzdžiai.” Reklaminiame 
prospekte sakoma: “Daugiau 
kaip 50 gangsterių pasakoja 
apie savo gyvenimą, apie 
drąsius pabėgimus iš kalėji
mų ir atskleidžia stulbinan
čias profesionalines paslap
tis. Nepaprastai dramatiška 
faktinė medžiaga su naudin
gais patarimais kiekvienam!” 
Trumpiau kalbant, tai pato
gus vadovėlis pradedantiems 
banditams.

IŠ LAIŠKŲ
nuoširdžius 
geriausiais

Gerbiamieji,
Siunčiu Jums 

sveikinimus su 
linkėjimais iš Žemaitijos.
Smagu gimtajame krašte. 
Kur surasi gražesnį ir šir
džiai mielesnį kraštą už savo 
gimtinę. Atimk žmogui gim
tinę, jis bus pats nelaimin
giausias žmogus pasaulyje. 
Tik gimtas kraštas šildo šir
dį, gaivina pačius kilniausius 
jausmus, 

o o o

Beje, šiemet orai Lietuvoje 
nelepina. Buvo šaltas, sausas 
pavasaris, lietinga vėsi vasa
ra. Ir ruduo nieko gero 
nežada: vėsu, dažnai palyja. 
Sunku žemdirbiams: bulvės 
žemesnėse vietose pūva, ap
semtos vandens. Kasa jas 
žmonės, minkydami purvą. 
Javus suvalyti taip pat sun
ku: beveik kasdien lyja: ja
vai nupjauti pūva, dygsta. O 
kur nepjauti javai, išguldyti 
lietaus ir vėjų. Į pagalbą 
žemdirbiams gelbėti derliaus 
skuba mokyklų moksleiviai, 
studentai, įstaigų, įmonių 
darbininkai bei įstaigų tar
nautojai. Žodžiu, dabar kai
me—dabo per akis!

o o o

Neseniai Lietuva atsisvei
kino su savo mylima rašytoja 
Ieva Simonaitytė. Jos mir
tis—didelis nuostolis lietuvių 
tautai. Neragavusi aukštųjų 
mokslų, rašytoja sukūrė 
daug nemirtingų veikalų. 
Kad taip kiekvienas galėtu
me bent po dešimtą dalį to, 
ką padarė Ieva Simonaitytė, 
įnešti į mūsų tautos indėlį, 
tai mūsų kultūra suklestėtų. 
Deja, ne visi tai daro. O 
gaila!

Taip jau susiklostė, kad 
Ievos Simonaitytės laidotu
vių dieną buvau Vilniuje. 
Užėjau į rūmus, kur ji buvo 
pašarvota. Ilgai susimąstęs 
stovėjau prie jos karsto. Pri
siminiau, kaip vaikystėje,

prieš karą būdamas Šiaudi
nės pradžios mokyklos (Ša
kių apskrities) mokiniuku ne
drąsiai paėmiau Ievos Simo
naitytės parašytą, dar spaus
tuvės dažais kvepiančią kny
gą "Aukštųjų Šimonių liki
mas.” Godžiai eilutę po eilu
tės rijau tos knygos pusla
pius. Ir nuo to laiko Ieva 
Simonaitytė tapo man viena 
brangiausių ir mėgiamiausių 
rašytojų. Žmonės ėjo pro 
karstą, o aš vis tebestovėjau 
ir niekaip negalėjau suprasti, 
kad jau Ieva Simonaitytė 
daugiau neberašys kad jau 
nustojo plakusi jos širdis.

Paskiau stovėjau aikštėje 
greta mašinos, kuri vėliau 
kuklų karstą su Ievos Simo
naitytės palaikais nuvežė į 
kapus. Kai karstą išnešė iš 
rūmų, ne vienam išsprūdo 
ašara iš gausiai susirinkusių 
žmonių akių. Juk tai laidoja
mas lietuvių tautos talentas, 
lietuvių tautos švyturys, lie
tuvių tautos pažiba!

Jos kūryba, tai lietuvių 
liaudies perlai. Svarbiausia, 
kad Ieva Simonaitytė, kilusi 
iš liaudies, kartu su lietuvių 
liaudimi kentė visas negan
das ir visada likosi su lietu
vių liaudimi, sėkmingai 
praeidama sunkius bandymų 
metus.

Ievos Simonaitytės atmini
mas ilgai liks žmonių atmin
tyje, o jos raštais gėrėsis ir 
busimosios kartos.

Kaip kalbėjo vilniečiai, ra
šytojos laidotuvėse buvusios 
labai skaitlingos žmonėmis. 
Aš ne vilnietis, todėl tai 
patvirtinti negaliu. O žmonių 
buvo labai daug.

Daug mašinų su žmonėmis 
nuvažiavo į Antakalnio kapi
nes, kurios priglaudė karstą y 
su rašytojos palaikais.

Tad tiek šiam kartui. Lin
kiu Jums didžiausios sėk
mės, geros kūrybinės ugne
lės. Kęstutis Balčiūnas

1 i
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5. Tarytum savo namuose
[Tęsinys iš praeito num.]

Tėvų kalbos gynėjas
VANDALINAS JUNEVIČIUS

Vatikanas, kaip prisimena
te, nenorėjo ir todėl nesku
bėjo pripažinti atskirą bur
žuazinę Lietuvos valstybę, 
vengė paremti turinčios tur
tingą istoriją, gilias kovų už 
laisvę tradicijas, skirtingą 
dvasinę kultūrą ir savitą 
meną lietuvių tautos teisę 
savarankiškai tvarkytis. Ta
čiau savo ruožtu, kaip pama
tysite, Vatikanas mėgo kištis 
į Lietuvos valdžios reikalus, 
lyg krašto tikinčių gyventojų 
daugumos, katalikiškumas tą 
kraštą savaime darė priklau
somu nuo Vatikano valdinin
kų užgaidų. Vatikano atsto
vai svetimoje valstybėje no
rėjo jaustis tarytum savo 
namuose. Todėl net valdžia, 
kuri buvo palanki bažnyčiai, 
kurios konstitucija religijos 
mokymą laikė privalomu mo
kyklose (nors daugelyje bur
žuazinių Vakarų valstybių 
mokykla buvo seniai atskirta 
nuo bažnyčios!) ir kuri teikė 
bažnyčios tarnautojams pilie
čių gyvenime valstybines tei
ses, būdavo ne kartą pri
versta protestuoti prieš Va
tikano atstovų nesiskaitymą 
su suvereniomis tos valdžios 
kompetencijomis.

Knygoje “Klerikalizmas ir 
katalikų bažnyčia buržuazi
nėje Lietuvoje” yra skyrelis 
“Vatikano kišimasis į Lietu
vos valstybės vidaus reika
lus,” kuriame pateikta vie
nuolika (Nr. 61-71) būdingų 
tos temos dokumentų. Ta
čiau ir kiti dokumentai ne 
sykį primena, jog Vatikanas 
nebuvo mažos lietuvių tautos 
gynėjas, jų valstybės saugo
tojas.

1927.IX.27 d. sudarytas 
Lietuvos ir Vatikano konkor
datas, kuris ištisai skelbia
mas knygoje (dokumentas 
Nr. 64), suteikė didžiules 
išimtines teises katalikų baž
nyčiai Lietuvos gyvenime. 
Tautininkai, pasirašydami 
konkordatą, tikėjosi juo su
mažinti klerikalų nepasiten
kinimą dęl to, kad krikščio
nys demokratai buvo nu
stumti nuo valdžįos vairo. 
Konkordatas sustiprino ka
talikų bažnyčios padėtį Lie
tuvoje, leido kunigams turėti 
išimtines teises švietimo ir 
jaunimo auklėjimo srityse, 
naudotis visomis sąlygomis 
brukti religiją. Pasinaudoda
mi konkordatu, Vatikano 
veikėjai kišosi į Lietuvos 
reikalus. To neužteko: jie 
rado galimu nurodinėti Lie
tuvos buržuazinei valdžiai, 
kaip tvarkyti užsienio politi
ką. Todėl tautininkų režimas 
buvo priverstas pasiūlyti 
konkordato peržiūrėjimą, ta
čiau naujas dokumentas taip 
ir nebuvo paruoštas.

Vatikano kišimasis į Lietu
vos reikalus buvo toks bece- 
remoniškas, kad net katali
kiška fašistų vyriausybė im
davosi ryžtingų priemonių.

1931.1.21 d. slaptu raštu 
Lietuvos atstovui Vatikane 
J. Šauliui ministras pirmi
ninkas J. Tūbelis klausė, ar 
Vatikano atstovas Lietuvoje 
R. Bartolonis grįšiąs į Kau
ną—“jis išvažiavo su 4-iais 
dideliais čemodanais” ir iš
siuntinėjo diplomatines atsi
sveikinimo korteles visų pa
siuntinybių vadovams (doku
mentas Nr. 58). Fašistinė 
vyriausybė norėjo atsikraty
ti atstovo, kuris, nepaisyda
mas diplomatinės tvarkos, 
kišosi į Lietuvos vidaus rei
kalus. Dokumentas Nr. 99 
pateikia R. Bartolonio pro
testo notą Lietuvos vyriau
sybei dėl švietimo ministeri
jos potvarkio, lietusio katali
kiškas moksleivių organizaci
jas. (Jį sekė paties kardinolo 
E. Pačelio raštas—dokumen
tas Nr. 101). Lietuvos val
džia kreipėsi į Vatikaną, ta
čiau šis nepaisė jos nepasi

tenkinimo. Tokiu atveju 1931 
m. birželio pradžioje Lietu
vos vyriausybė R. Bartolonį 
paskelbė “persona non gra
ta” (nepageidaujamu asme
niu) ir įsakė jam išvykti iš 
Lietuvos.

Tai įvyko po konkordato 
įsigalėjimo.

Bet ir prieš tai Vatikano 
atstovai galvojo, jog Lietuva 
turi tvarkytis taip, kaip jie 
nori.

1921 m. popiežius savo 
sosto dvasiniu vizitatorium 
Pabaltijyje paskyrė jėzuitą 
A. Cekinį. Kaip seimo atsto
vų K. Ralio ir V. Kvieskos 
1925.1.31 d. paklausime už
sienio reikalų ministrui sako
ma, “nepatiekęs jokių savo 
įgaliojimų Lietuvos valdžiai, 
A. Cekinis ėmė oficialiai vizi
tuoti bažnyčias, priiminėti 
delegacijas, skundus ir vesti 
savo politiką, dažnai net 
priešingą Lietuvos respubli1 
kos interesams.”

Savo elgesio Lietuvos vy
riausybės atžvilgiu Cekinis 
nepakeitė ir pakeltas į arki
vyskupus bei paskirtas po
piežiaus delegatu. 1924 m. 
paaiškėjo, kad “valstybės at
žvilgiu arkivysk. Cekinis vei
kia nelegaliai, nes jokių įga
liojimų respublikos valdžiai 
nėra pristatęs.” Krikščionys 
demokratai, būdami valdžio
je, neleido kelti šio klausimo. 
A. Cekinis neleido vienoje 
Lietuvos bažnyčių lietuvių 
vaikams lietuviškų pamaldų; 
palaikė lenkus šovinistus, 
siekiusius pajungti sau Lie
tuvą ir t. t.

Beje, buržuazinei Lietuvai 
“sekėsi” dėl nedraugiškų jai 
popiežių: prieš tapdami kata
likų bažnyčios valdovais, A. 
Ratis ir E. Pačelis, kaip jau 
esame minėję, dirbo atsto
vais Varšuvoje ir rėmė eks- 
pansionistinę Lenkijos šovi
nistų politiką Lietuvos atž
vilgiu; E. Pačelis tapo popie
žium Pijum XII, kuris pasi
žymėjo profašistinėmis sim
patijomis ir svajojo sunaikin
ti komunizmą, todėl jam vi
sai nerūpėjo lietuvių sava
rankiškumo noras ar teisė, 
Lietuvos vaidmuo tegalėjo 
būti siejamas su kovos prieš 
TSRS galimybėmis. (Beje, 
dabartinis popiežius Povilas 
VI, buvęs Džovanis Batista 
Montanis, dirbo irgi Varšu
voje, kai ten nuncijum buvo 
A. Ratis, busimasis Pijus IX, 
tačiau Povilas VI pasirinko 
jau kitą, turintį neabejotinai 
teigiamų pusių, politikos 
kursą, negu jo pirmtakai. 
Tačiau ir jo nuncijai, kaip 
kalbėjo belgų kardinolas 
Siuenensas, praktikuoja tuos 
pačius papročius: jie įsiklau
so ne į vargšų, o šio pasaulio 
stipriųjų balsą, jie yra “savo 
rūšies policija,” “pastoviai 
prižiūrinti” episkopatus, o jų 
kasdieninė veikla primena 
vyriausybių slaptų tarnybų 
darbą . . . Nuncijai, o iš viso 
Vatikanas laiko 84 nunciatū
ras ir 22 apaštališkąsias dele
gacijas, turi teisę susipažinti 
su visais vietos bažnyčių 
dokumentais. Taigi, poveikio 
būdų ir kišimosi galimybių 
pakanka. Tačiau taip be ce
remonijų elgtis, kaip Lietu
voje, Vatikanas galėjo tik 
ne su šio pasaulio stip- 
riaisais . . .).

Kai Vatikanas pasirašė su 
Lenkija konkordatą, išduo
dantį Vilnių baltalenkiams, 
A. Cekinis buvo priverstas 
palikti Lietuvą: pasipiktinę 
Lietuvos gyventojai rengė 
protesto mitingus, demon
stracijas, atstovo butas buvo 
apmėtytas supuvusiais kiau
šiniais. Diplomatiniai santy
kiai tarp Vatikano ir Lietu
vos nutruko. Tai įvyko val
dant klerikalų vyriausybei, 
kuri nepajėgė palaužti visuo
menės nepasitenkinimo dėl

Vatikano priešiškumo lietu
vių nacionaliniams intere
sams.

Tuo tarpu 1926.IX.28 d. 
pasirašytoje Lietuvos ir 
TSRS sutartyje, prieš kurią 
balsavo klerikalų blokas, ta
rybinė vyriausybė patvirtino 
Lietuvos teisę į jos istori
nes—etnografines žemes su 
Vilniumi, kurį Vatikanas 
prieš tai atidavė Lenkijai.

Tad kas rėmė gyvybines 
lietuvių teises į istorinę sos
tinę—Vatikanas ar TSRS? Ir 

Į su kuo šiuo atveju ėjo'Lietu- 
vos klerikalai? Atsako į klau
simus ne JAV lietuvių kleri
kalų propaganda, o faktai ir 
dokumentai.

Pasirašiusi Vatikanui pa
lankų konkordatą, fašistinė 
Lietuvos vyriausybė nuolat 
susidurdavo su tuo, kad Va
tikanas nesiskaito su ja. R. 
Bartolonį teko išvyti iš Lie
tuvos. Bet ir kiti Vatikano 
atstovai ne labiau gerbė lie
tuvių savarankiškumo teisę. 
Ir jų vis neapleisdavo viltis, 
kad sėkmingesnei kovai 
prieš TSRS būtų naudinga, 
jei Pilsudskio valdžia būtų ir 
Lietuvoje. 1933.1.13 d. J. 
Šaulys slaptame rašte (doku
mentas Nr. 67) užsienio rei
kalų ministrui D. Zauniui 
rašė apie polonofiliškas po
piežiaus Pijaus XI (buvusio 
nuncijaus Varšuvoje A. Ra- 
čio) pažiūras: “Ar šiaip, ar 
taip, Varšuvos įtaka yra pali
kusi, be abejonės, pas jį 
šituo atžvilgiu gana stiprių 
pėdsakų . . .” “Šituo atžvil
giu”—reiškė unijos svajones: 
“Vatikanas aiškiai pageidau
ja Lietuvos ir Lenkijos su
pratimo, ką jis aiškiai yra 
pabrėžęs savo laiku ir doku
mente, kuriuo jis mus pripa
žino de jure.” “Supratimas” 
savo ruožtu reiškė Lietuvos 
atsisakymą nuo Vilniaus.

1 Daugiau bus

Įvairenybės
• Prancūzų turistas, pirmą 
kartą apsilankęs Amerikoje 
išlipo New Yorko uoste ir 
įsistebeilijo į garsiąją Lais
vės statulą. “Ką įspūdin
ga”?—patapšnojo per petį 
kažkoks amerikietis. “Taip 
gana gražu. Mes irgi kartais 
statome tokius paminklus 
kapinėse!”—atšovė prancū
zas.

• Nedidelės norvegų Bjokio 
salelės gyventojai kelias die
nas aptarinėjo nepaprastą 
įvykį—autoavariją, įvykusią 
jų gyvenvietėje. Sunkveži
mis ir lengvasis automobi
lis—vienintelės dvi čionykš
tės mašinos—kaktomušom 
susidūrė vienintelėje gyven
vietės gatvėje.

.• Belgų gydytojas Herma
nas Komptas, pasitelkęs į 
pagalbą visagalę reklamą, 
susibūrė neblogą klientūrą. 
Jo gydymo paslaptis—“ste
buklinga” terapinė sistema, 
kuri, anot jo, prailgina pa
cientų gyvenimą mažiausiai 
iki ... tūkstančio metų. 
Hermanas Komptas neseniai 
mirė kalėjime, kūr buvo pa
sodintas už šarlatanavimą. Jį 
ištiko širdies infarktas.

• Amerikiečiai psichologai 
po kelerių metų “tyrimų” 
pagaliau ^surašė moteriškus 
“ginklus,” kurių pirmiausia 
griebiasi žmonos prieš savo 
vyrus. Štai jie: šluota, puodų 
dangčiai, batai, buteliai nuo 
pieno, lėkštės ir puodeliai. 
Pažymėtina, kad amerikietės 
arsenale nėra gana patikimo 
ginklo, kuriuo naudojasi 
europietės,—“kočėlo. ”

• Nedidelio Sicilijos mieste
lio gyventojai turistus pasi
tinka smagiu užrašu: “Pas 
mus nėra svyrančio bokšto, 
tokio, kaip Pizoje, tačiau jei 
jūs paragausit čionykščio vy
no, mūsų bažnyčios bokštas 
dažnam taip pat atrodys pa
krypęs!”

F. Bajoraitis
Kelis šimtmečius ne tiktai 

vietos gyventojai, bet ir vo
kiečių rašytojai bei vokiečių 
valdžios įstaigos Rytų Prūsi
ją vadino Prūsų Lietuva arba 
vien Lietuva. Tai nestebėti
na, nes iki aštuonioliktojo 
šimtmečio pradžios šioje sri
tyje beveik vieni lietuviai 
gyveno. Tarybinėje istorio
grafijoje šie žmonės vadina
mi vakariniais lietuviais.

Po smarkiai prasiautusio 
1709-1711 m. maro, pareika
lavusio apie 150,000 vietos 
žmonių gyvybių, į Rytų Prū
siją prigužėjo nemaža kolo
nistų nelietuvių, kurie ilgai
niui tiek įsigalėjo, kad už
draudė lietuvių kalbą mo
kyklom, teismuose ir kitose 
įstaigose, prievarta asimilia
vo aborigenus būrus (nuo 
senų laikų Prūsijoje gyvenu
sius valstiečius lietuvius), ta
čiau visą laiką toje srityje 
netrūko veikėjų, sąžiningai 
tarnavusių savo liaudžiai. 
Nelengva jiems buvo kovoti 
su atėjūnais, bet, to nepaisy
dami, atkakliai gynė lietuvių 
kalbą, kiek galėdami gaivino 
savo brolių begęstančią tėvy
nės meilę.

Vienas iš tokių entuziastų 
buvo Rytų Prūsijos lietuvių 
poetas ir publicistas Fridri
chas Bajoraitis, kuriam šie
met (1978) gruodžio 9 dieną 
sukaktų 95 metai. Jis ne tik 
gerbė ir mylėjo savąją kalbą, 
bet ir didžiavosi ja, sakė, 
kad ji yra viena iš turtin
giausių ir gražiausių Europos 
kalbų, kad tai pripažino žy
mūs mokslininkai. Savo kal
bos meilę Fridrichas pavel
dėjo iš susipratusių tėvų, 
gyvenusių Medukalniuose, 
Įsručio apskrityje.

Dar mokydamasis Balan
džių liaudies mokykloje (Ra
gainės apskr.) jis viešai pasi
sakydavo, kad esąs lietuvis, 
drąsindavo draugus taip elg
tis. Radęs savo namuose 
Girėno (Jurgio Zauerveino, 
1831-1904) eiles “Lietuvinin
kai mes esame gimę,” moky

kloje parašė tą tekstą ant 
rašomosios lentos, kad tuos 
žodžius paskaitytų visi mok
sleiviai. Ir vėliau, ruošdama
sis privačiai ir tęsdamas 
mokslą Karaliaučiaus prepa- 
randume bei Karalienės mo
kytojų seminarijoje (Įsručio 
apskr.), neslėpė savo tauty
bės. 1904 m. pavasarį Fridri
chas įsigijo mokytojo teises.

; Mokytojavo Paleičiuose ir 
Rūkuose (abu Šilutės rajo
ne). Nors vokiečių valdžios 
buvo uždrausta, jis slaptai 
mokė vaikus lietuvių kalbos.

Laisvalaikiu F. Bajoraitis 
rašė publicistinius straips
nius ir eilėraščius. Juose 
ragino ^savo tautiečius prie
šintis germanizacijai. Nema
ža savo kūrybos jis paskelbė 
Rytų Prūsijos lietuvių spau
doje. Pasirašinėjo dviem sla
pyvardžiais. Pardavus tė
vams ūkį Medukalniuose ir 
pirkus Balandžiuose, pagal 
naujo kaimo pavadinimą kai i 
kada rašėsi Balandėlis tačiau I 
dažniausiai-Paukštelis. Kai 
kas galvojo, kad Paukštelis 
yra tikroji jo pavardė.

1905 m. F. Bajoraitis įstei

gė lietuvių jaunimo kultūri
nes draugijas: Lietuvių jau
nųjų susirašinėjimas ir Lie
tuvių keliaujantis knygynas, 
stengėsi žmones laikyti savo 
įtakoje, padėjo jiems švies
tis.

Mokydamasis seminarijo
je, F. Bajoraitis susirgo 
plaučių tuberkulioze. Ne
kreipdamas dėmesio į silpnė
jančią sveikatą, jis daug dir
bo. Kartais ištisas naktis 
rašydavo be poilsio, o dieno
mis reikėjo mokytojauti. Tai 
paspartino ligą, pakirto jo 
jėgas. 1907 m. pradžioje 
vyksta gydytis į Gerbersdor- 
fą (Silezijoje). Iš ten grįžo 
rugsėjo mėnesį tarsi atsiga
vęs, bet mokytojauti dar 
negalėjo. Valdžia paskyrė 
jam pensiją. Tik neilgai jis ja 
naudojosi, nes sveikata pa
laipsniui silpnėjo, o jis vis 
dar rašinėjo, kol 1909 m. 
kovo 16 d., vos sulaukęs 25 
metų, mirė.

Žmonės jį mylėjo, vadino 
mokytoju, laikė vadovu. Vi
sur jis buvo laukiamas, jo 
žodis gentainius paguosdavo, 
sužadindavo viltį, todėl ne
gailestingoji mirtis labai su
krėtė plačiąją visuomenę. 
Gausiai susirinko žmonės į 
laidotuves, daug atnešė vai
nikų. Į Balandžius atvažiavo 
Tilžės lietuvių giedotojų 
draugijos atstovai, rašyto
jas, filosofas ir kultūros vei
kėjas Vydūnas. Velionio tėvų 
namuose ir prie duobės jis 
pasakė jaudinčias kalbas, pa
žymėdamas, kad Fridrichas 
trumpai gyveno, bet pras
mingai, savo darbais įrodė, 
kad karštai mylėjo tėvynę ir 
jos žmones, buvo vienas išti
kimiausių Lietuvos sūnų.

Per savo trumpą gyvenimą 
F. Bajoraitis ' hčšpėjo iš
skleisti viso talento, gabu
mų. Literatūros tyrinėtojai 
teigia, kad jo kūrybai nema
ža įtakos padarė Vydūnas. 
1932 m. šis vyras parengė 
spaudai, o Ansas Bruožis 
Tilžėje išleido Fridricho Ba
joraičio kūrinių rinkinį, pa
vadintą Paukštelis Gyvumo 
žodžiai. Čia spausdiname vie
ną eilėraštį iš jo knygos. 
Negalima pasakyti, kad jis 
tobulas, bet nuoširdus, jame 
išreikštos autoriaus pažiū
ros, entuziazmas, tikėjimas 
ateitimi.

Visur 
lietuviškai

Visur vis lietuviškai 
Norime kalbėti;
Ką mylėjo mūs tėvai 
Norim ir mylėti.

Visur vis lietuviškai 
Tautą užvaduosim;
Ką saugojo mūs tėvai, 
Ir mes išsaugosim.

Visur vis lietuviškai! 
Kraujo nemaišysimi 
Kaip tėvai, taip ir vaikai 
Gryną išlaikysimi

Visur vis lietuviškai, 
Kaip tėvai manykim: 
Taip giliai, skaidriai, laisvai! 
To nepragaišykim!

Visur vis lietuviškai! 
Mes—mes nepražūsim! 
Ginsimės kaip kart tėvai: 
Buvom! Esam! Būsim!

F. Bajoraičio pasiaukoji
mas savo tėvynei, savo liau
džiai mums kelia pasididžia
vimą. Tačiau drauge verčia 
ir prisiminti, kad mūsų tau
toje netrūksta ir kosmopoli
tų, kurie neturi patriotinio 
jausmo, net šmeižia savo 
tėvynę. Tai grupei priklauso 
dalis tų žmonių, kurie iki 
1944 metų gyveno Lietuvoje 
ir vadino save lietuviais. 
Išsigandę artėjančios Tarybi-

3-IAS PUSLAPIS
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Taip, laisvės diena 
būtinai ateis!

Praėjo penkeri metai nuo 
tos rugsėjo dienos, kai Čilės 
generolai sukėlė pučą prieš 
teisėtą Liaudies vienybės vy
riausybę. Prasidėjo niūri 
kruvinos diktatūros naktis. 
Penkerius metus šalyje yra 
apsiaustės padėtis, siautėja 
nepaprastieji karo tribuno
lai, uždrausta politinių parti
jų veikla. Persekiojami visi, 
įtariami opozicija Finočeto 
režimui. Štai baisi chuntos 
nusikaltimų statistika: kas 
keturiasdešimtas čilietis bu
vo uždarytas kalėjimuose ar
ba koncentracijos stovyklo
se, vienas iš 130 suaugusių 
piliečių % sušaudytas, pakar
tas, arba mirtinai nukankin
tas, milijonai čiliečių paliko 
Tėvynę. .

Fašistinė klika siekia likvi
duoti iškovojimus, kurių pa
siekė Čilės darbo žmonės 
valdant Liaudies vienybės 
vyriausybei. Ji pardavinėja 
Čilės nacionalinius turtus, 
atiduodama šalį plėšti užsie
nio, daugiausia—Šiaurės 
Amerikos monopolijoms. Tik 
vienas pavyzdys. JAV kom
panijai ■ ’ *’Ekson” parduotas 
Aljendės vyriausybės nacio
nalizuotas vario rūdos kom
pleksas “Čukikamata,” kur 
gaunama daugiau kaip pusėi 
viso Čilės vario. Chunta pa
reiškė ketinanti parduoti be
veik visas valstybines įmo
nes.

Pinočeto režimas atvedė 
šalies ekonomiką iki bankro
to, Pramonės gamyba mažė
ja, informacija įgavo neregė
tus mastus, nedarbas apima 
maždaug 30 procentų darbin
gų gyventojų. Netgi oficia
lioji statistika pripažįsta, kad 
78 procentai gyventojų gyve
na labai skurdžiai. Badas 
tapo įprastu reiškiniu. Vaikų 
mirtingumas pasiekė aukš
čiausią lygį pasaulyje.

Nenuostabu, kad pasiprie
šinimas chuntai kasdien di
dėja. Kaip teigia liudytojai, 
karabinieriai kiekvieną rytą 
nuo Čilės sostinės pastatų 

nės armijos ir jausdami, kad 
liaudis gali kiekvieną įvertin
ti pagal nuopelnus, jie išnešė 
kudašių pas savo ideologą 
Hitlerį, kuriam okupacijos 
metais ištikimai tarnavo. 
Šlykščiausi išsigimėliai net 
padėjo žudyti nekaltus žmo
nes. O kai Tarybinė armija 
sulaužė agresoriui nugarkau
lį, nemaža jų rado prieglobstį 
pas Dėdę Šamą.

Čia niekas nedraudžia kal
bėti lietuviškai. Šnekėk, kaip 
patinka, tik būk geras išnau
dotojų ramstis. Naujam glo
bėjui jie stengiasi įtikti. Jau 

^reto kurio vaikai moka tėvų 
kalbą. Maža to, kai kurie jos 
tiesiog neapkenčia, gatavi 
nulinčiuoti visus sąmoninges
nius tautiečius, kurie siunčia 
į Vilnių savo atžalas pasimo
kyti tėvų kalbos. Jiems bai
su, kad Amerikoje gimę jau
nuoliai gali pamatyti gražią, 
turtingą Tarybų Lietuvą, o 
ne tokią, kokią atžagareiviai 
piešia, kad gali artimiesiems 
pasakyti teisybę, demaskuoti 
melagius.

sienų nugremžia naktį prikli
juotus antifašistinius atsišau
kimus. Juos klijuoja pogrin
dyje veikiančių Liaudies vie
nybės bloko partijų, jų tarpe 
Komunistų partijos, nariai. 
Masių nepasitenkinimas 
įgauna vis atviresnes for
mas. Santjago gatvėse ne 
kartą vyko daugiatūkstanti
nės demonstracijos. Visai ne
seniai centrinėje sostinės 
aikštėje įvyko darbo žmonių, 
pasmerkusių chuntos nusi
kaltimus, masinė demonstra
cija. Prieš juos buvo mesti 
karabinieriai, suėmę maž
daug 100 žmonių.

Fašistinio režimo vidaus 
politinę krizę stiprina- didė
jantis jo izoliavimas tarptau
tinėje arenoje. Šiuo režimu 
jau seniai bjaurisi pasaulio 
visuomenė. Tuo uoliau teikia 
jam karinę ir ekonominę pa
ramą negausūs jo sąjunginin
kai. Jų tarpe—Čilėje vei
kiančios Šiaurės Amerikos 
monopolijos, taip pat Izraelio 
ir Kinijos valdytojai, kurie 
bijo netekti tokio vertingo 
sąjungininko kovoje su pa
žangos jėgomis, koks yra 
Pinočetas. Tel Avivo ir Peki
no s^itykiai su Pinočeto kli
ka darosi vis glaudesni.

Ir vis dėlto, nors Pinočeto 
režimo globėjai tiekia milijo
ninius kreditus ir paskolas, 
tankus ir lėktuvus, pagrin
das po generolų uzupratorių 
kojomis darosi vis labiau 
netvirtas. Didelę fašistinio 
režimo krizę rodo ir paaštrė
jusios rietenos. Pinočeto sto
vykloje. Visai neseniai chun
tos vadeiva buvo priverstas 
pašalinti iš karinių oro pajė
gų vado posto generolą Li, 
kuris išdrįso pasisakyti prieš 
jo diktatoriškus polinkius.

Nors Pinočetas dar laikosi 
valdžioje, žemė po jo kojomis 
dega. Niekas neišgelbės lai
kinų valdovų režimo—nei do
lerinės Washington© injekci
jos, nei pačios chuntos, mė
ginančios užmaskuoti savo 
fašistinę esmę “demokrati
ne” kauke, manevrai.

Visi geros valios žmonės 
reiškia savo solidarumą su 
Čilės liaudimi. Jie tiki, kad 
išsipildys Salvadoro Aljen
dės žodžiai, kuriuos jis pasa
kė mirties akivaizdoje: “Aš 
tikiu Čile ir mūsų šalies 
likimu. Kiti čiliečiai pergy
vens šį niūrų ir sunkų metą, 
kai prie valdžios veržiasi 
išdavystė. Žinokite, jog ne
toli, arti diena, kai vėl bus 
atviras platus kelias, kuriuo 
žengs garbingas žmogus, kad 
kurtų geresnę ateitį.” Taip, 
ši diena būtinai ateis.

, V. Sereika

“VILNIES”
SKAITYTOJ AMS

Šios savaitės" “Vilnis” 
neišeis, nes spaustuvės dar
bininkui V. Pajaujui padary
ta kojos operacija. Veikiau
sia neišeis laikraštis dar per 
kelias savaites.

Šią žinią pranešė “Vilnies” 
administratorė Nellie De 
Schaaf
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Mieli laisviečiai! Nauja liaudies švietimo 
pakopa Lietuvoje

Dar apie garsiuosius Druskininkus 
ir jų gražias apylinkes

Meškeriotojai ant jūros tilto Palangoje.

Retai pasitaiko tokių dienų 
kaip pereitas penktadienis. 
Iš ryto teko dalyvauti reto 
pobūdžio susirinkime. Tai 
buvo Europos katalikų Ber
lyno konferencijos prezidiu
mo išplėstinė sesija. Mane 
pakvietė kaipo respublikos 
Taikos gynimo komiteto pir
mininką, nes tos katalikų 
organizacijos vienas svar
biausių uždavinių kovoti dėl 
taikos stiprinimo. Be Lietu
vos dvasiškių atstovų, kurių 
tarpe buvo vyskupas L. Pa 
vilonis, Vilniaus archivysku- 
pijos valdytojas Krivaitis, 
prof. V. Butkus ir k., atvyko 
dalyviai iš Prancūzijos, Bel
gijos, Vokietijos D. R. ir 
Vokietijos F. R., Italijos, 
Lenkijos, Čekoslovakijos, 
Vengrijos, o taip pat iš 
kaimynės Latvijos. Tai jau 
antra tokia sesija Vilniuje, 
nes pirmoji įvyko prieš 5 
metus.

Posėdį atidarė prezidiumo 
narys prof. V. Butkus, gana 
plačiai išdėstęs sesijos pa
grindinį uždavinį—apsvar
styti padėtį ir galimus toli
mesnius žygius taikos labui 
po nusiginklavimo reikalui 
skirtos Jungtinių Tautų 
asamblėjos. Lietuvos TSR 
vyriausybės vardu sveikino 
Ministrų Tarybos pirmininko 
pavaduotojas A. Cesnavi- 
Čius. Paskui kalbėjo Berlyno 
konferencijos prezidentas; 
O. H. Fuchs iš VDR, primi
nęs, kad prezidiumas jau 
trečią kartą susirenka Tary
bų Sąjungos respublikose, 
nes vienas posėdis dar įvyko 
Rygoje. Jis išreiškė gilų įsiti
kinimą, kad už taiką, už 
nusiginklavimą ir pasaulio 
išgelbėjimą iš karo pavojų 
turi vieningai kovoti visų 
įsitikinimų žmonės, tiek visų 
religijų pasekėjai, tiek ateis
tai.

Paskui teko dar su tų 
posėdžių dalyviais susitikti 
neoficialiame pobūvyje, ku
rio metu buvo pasakyta daug 
kalbų. Reikšmingai pakalbė
jo Belgijos gamtos apsaugos 
ministras N. Hilgersas. Jis 
pažymėjo, kad už viską svar
biausia yra apginti didžiausią 
žmonių teisę, būtent, teisę į 
gyvybę, kuriai sudaro pavo
jų nežabotas ginklavimosi ir 
kabanti viršum žmonijos 
branduolinio karo grėsmė. 
Užbaigdamas, ministras pa
linkėjo gerovės ir sėkmės 
lietuvių tautai ir Tarybų Lie
tuvai, esančiai Tarybų Są
jungos sudėtyje.

Kai kurie tų posėdžių daly
viai atvyko į Lietuvą pirmą 
kartą ir turėjo gerą progą

susipažinti su respublikos 
gyvenimu, nes aplankė Kau
ną ir kitas vietoves.

Tą pačią dieną kaip tik 
įvyko Levo Tolstojaus gimi
mo 150-jų metinių paminėji
mui skirti renginiai, kuriuose 
teko dalyvauti. Respublikos 
bibliotekoje atidaryta L. Tol
stojaus gyvenimo ir kūrybos 
paroda. Paskui įvyko iškil
mingas susirinkimas Meno 
darbuotojų rūmuose su pra
nešimais apie L. Tolstojų ir 
jo raštus bei koncertu.

O toji marga diena man 
baigėsi mielų svečių Aldonos 
ir Povilo Aleknų išleistuvių 
pobūviu. Jame dalyvavo 
“Tėviškės” pirmininkas ge
nerolas P. Petronis, o taip 
pat Jums pažįstami draugai 
Kapočiau Onutė ir Robertas 
Žiugždos, B. Raguotis su 
žmona ir kiti. Čia daug nuo
širdžių kalbų ir linkėjimų 
buvo pasakyta išvykstan
tiems iš JAV draugams 
Aleknams, o jie savo kalbose 
padėkojo už naują proga pa
matyti Lietuvą, pasidžiaugti 
jos vis naujais laimėjimais. 
Na, bet apie tai jie patys 
turbūt jau papasakojo, gal ir 
aprašys “Laisvėje.”

Beje, turbūt rašėte apie 
Vilniuje įvykusias neseniai 
tarptautines krepšinio (bas- 
ketbolo) rungtynes, kuriose 
dalyvavo ir Jungtinių Ame
rikos Valstijų komanda. 
Nors nesu ypatingas sporto 
entuziastas, bet šias rungty
nes susidomėjęs sekiau tele
vizijoje. Stebėjomės, kad 
amerikiečių vyrai komandoje 
buvo juodieji, išskyrus vie
ną, kur ne dažnai pasirody
davo. Tad atrodė, kad žai
džia Afrikos komanda. Įdo
mu, koks atrodytų JAV 
sportas be tų juodosios rasės 
atstovų? O juodieji jaunuoliai 
čia buvo tikri milžinai, be
veik visi aukštesni 2 metrų, 
o ir žaidė labai vikriai, agre
syviai. Juos tik Tarybų Są
jungos I rinktinė nugalėjo, o 
šiaip jie visas kitas koman
das supliekė. Mūsų Tarybų 
Lietuvos komanda prieš juos 
ir prieš Tarybų Sąjungos 
rinktines susilaukė triuški
nančio pralaimėjimo. Tačiau 
su Čekoslovakijos komanda 
mūsų respublikos vyrai su
žaidė beveik lygiomis, pralai
mėjo tik 3 taškais. O meksi
kiečius mūsiškiai nugalėjo ir 
tuo būdu išvengė paskutinio
sios vietos, kurioje atsidūrė 
Meksikos komanda, pralai
mėjusi visiems.

Būkit sveiki, linkiu viso 
geriausio!

Justas Paleckis

Kai buvo vasara: vaizdas Palangos paplūdiny karštomis 
vasaros dienomis, kurių, deja, šiemet buvo mažai.

Rugsėjo 1 dieną Tarybų Lietuvoje prasidėjo naujieji 
mokslo metai. Į bendrojo lavinimo mokyklų klases atėjo 
daugiau kaip pusė milijono mokinių. Iš jų 56 lūkstančiai 
pirmokų.1 Kas būdinga busimiesiems mokslo metams? 
Žurnalisto J. Žukausko paprašytas, apie tai papasakojo 
Lietuvos TSR švietimo ministro pirmasis pavaduotojas, 
Socialistinio Darbo Didvyris, respublikos nusipelnęs moky
tojas V. Spurga. -—

* * *
— Tarybinė mokykla, ku

rios kelius nužymėjo TSKP 
XXV suvažiavimas, įžengė į 
naują savo raidos pakopą,— 
pasakė V. Spurga.—Naujoji 
TSRS Konstitucija, taip pat 
mūsų Tarybų Lietuvos Pa-

padedanti realizuoti jaunimo 
polinkius. Tokie kombinatai 
jau veikia Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje. Šiauliuose ir Pa
nevėžyje. Taip pat atidary
tas pirmas toks kombinatas 
kaime—Antalieptėje, Zarasų 

. . rajone. Juose mokosi dau-
grindinis įstatymas įtvirtino Į gjau kaip 7 tūkstančiai vaiki- 
vidurinį mokslą ne tik kaip , nų ir merginų.
visuotinį, bet ir kaip privalo- | Paskutinėmis vasaros atos- 
mą. Šių metų vasarą Mask- 1 togų dienomis įvyko miestų 
voje įvykusiame TSRS mo
kytojų suvažiavime, taip pat 
Lietuvos mokytojų ketvirta
jame suvažiavime buvo nuo
dugniai išanalizuota liaudies 
švietimo būklė ir pasiekimai, 
aptarti mokyklos darbo to
lesnio tobulinimo uždaviniai. 1 rovimam auklėjimui gerinti.

ir rajonų mokytojų konferen
cijos, kuriose buvo nuodug
niai aptarti naujųjų mokslo 
metų uždaviniai, numatytos 
darbo gairės moksleivių ži
nioms turtinti, jų politiniam- 
idėjiniam, patriotiniam ir do-

Šalies ir respublikos pedago
gų forumai parodė išaugusį 
idėjinį-politinį, dalykinį ir 
metodinį mokytojų pasiren
gimą, profesinį meistrišku
mą, didelę atsakomybę už 
jaunosios kartos mokymą ir 
komunistinį auklėjimą.

Vadovaujantis Komunistų 
partijos ir Tarybinės vyriau
sybės nubrėžta liaudies švie
timo plėtojimo programa, 
'Lietuvoje išspręstas didžiu
lės socialinės-ekonominės ir 
politinės svarbos uždavinys 
—įgyvendintas visuotinis vi
durinis mokymas. Jau antri 
metai 99 procentai baigusių
jų bendrojo lavinimo mokyk
lų aštuonias klases siekia 
vidurinio mokslo įvairiose vi
durinį išsilavinimą teikian
čiose mokymo įstaigose. Žy
miai išaugo abiturientų lai
dos. 1971 metais dienines 
bendrojo lavinimo mokyklas 
baigė 17 tūkstančių vaikinų 
ir merginų, o šiemet viduri
nio mokslo egzaminus laikė 
32 tūkstančiai abiturientų.

Įgyvendinti visuotinį vidu
rinį mokslą, kelti gyventojų 
bendro išsilavinimo lygį labai 
padeda vakarinės (pamaini
nės) ir neakivaizdinės moky
klos. Per šį penkmetį jos 
išleis šimtą tūkstančių abitu
rientų.

Visuotinio vidurinio moky
mo įgyvendinimas pareikala
vo stiprinti mokyklų mate
rialinę bazę. Šiais metais iš 
visų finansavimo šaltinių bus 
pastatyta 15 naujų mokyklų 
ir 25 priestatai su gerai 
įrengtais kabinetais, dirbtu
vėmis, sporto salėmis, valgy
klomis ir kitomis patalpomis. 
Jose galės mokytis 27,690 
vaikų. Dauguma šių pastatų 
atiduota naudoti iki naujųjų 
mokslo metų pradžios. Išleis
ti visi planuoti 97 pavadini
mų vadovėliai 2,8 milijono 
egzempliorių tiražu.

Gausėja pedagogų šeima. 
Šiemet į bendrojo lavinimo 
mokyklas pasiųsta daugiau 
kaip pustrečio tūkstančio 
jaunų specialistų su aukštuo
ju ir specialiu viduriniu išsi
lavinimu. Beveik trys ketvir
tadaliai jų nukreipti į kaimiš
kų rajonų mokyklas.

Šiais mokslo metais /bus 
toliau tobulinamas mokslei
vių darbinis mokymas, jų 
profesinis orientavimas. 184 
kaimo vidurinėse mokyklose 
bus mokoma dirbti trakto
riais ir žemės ūkio mašino
mis, gyvulininkystės ir auga
lininkystės pagrindų, gyvuli
ninkystės fermų mechaniza- 
vimo, vairuoti automobilį.

Didžiuosiuose respublikos 
miestuose pradėta steigti 
darbinio mokymo ir mokslei
vių profesinio orientavimo 
tarpmokyklinius gamybinius 
kombinatus. Tai labai per
spektyvi moksleivių darbinio 
auklėjimo forma, optimaliai

• Vienoje Briuselio gatvėje 
kažkas paliko automobilį vi
sai nepasidomėjęs, kad jo 
užpakaliniai ratai siekia 
tramvajaus bėgius. Kaipmat 
susidarė didžiulis transporto 
kamštis. Policija netruko su
rasti nusižengusįjį, tačiau su 
didžiule bauda, kurią norėjo 
jam paskirti, nieko neišėjo. 
Paaiškėjo, kad toje vietoje 
nebuvo ženklo, draudžiančio 

( statyti automobilį. Ar gali
ma, ar ne sustoti ant tram
vajaus bėgių, Belgijos trans
porto taisyklėse irgi nekalba
ma.

• Per vienerius metus Lon
dono draudimo kompanijos 
išmokėjo už pavogtą piliečių 
turtą net 13 milijonų 60 tūks
tančių svarų sterlingų. Nere
tai įstatymo sargai neatvyks
ta net į didelių universalinių 
parduotuvių iškvietimus, kai 
administracija sulaiko vagis. 
“Mes visą dieną laikėme už
darytą vagį, kuris mėgino iš
nešti iš parduotuvės paltą,— 
pareiškė reporteriui “Bark- 
ners” universalinės parduo
tuvės menedžeris.—Atėjus 
vakarui, paleidome vagį į 
laisvę . . .”

Gerbiamieji,
Prieš kiek laiko rašiau 

Jums apie Druskininkus ir 
pažadėjau sekančiame laiške 
pratęsti pasakojimą apie 
juos.

Druskininkų vietovės pa
vadinimas kilo iš čia esančių 
druskingų šaltinių t. y. nuo 
druskos = Druskininkai. 
Miestas 96 metrai virš jūros 
lygio. Vidutinė metinė oro 
temperatūra 5°8°C Šilumos. 
1820 m. pirmą kartą susido
mėta Druskininkų šaltiniais, 
o nuo 1837 m. jau veikia 
mieste kurortas. Dabar šis 
kurortas plačiai žinomas už 
Lietuvos ribų. Nors jis skai
tomas respublikinės reikš
mės, bet poilsiautojų jame 
visais metų laikais čia yra iš 
tolimiausių Tarybų Sąjungos 
kampelių.

Labai gražios Druskininkų 
apylinkės. Apie miestą juo
sia Nemuno vingis. Per 
miestą teka du upeliai Mel- 
nyčėlė ir Ratnyčėlė. Abu 
įteka į Nemuną. Ratnyčėlės 
pakrantėmis eina vadinamas 
Saulės takas, kurio ilgis 12 
km. į vieną galą. Šiuo taku, 
kvėpuodami gaivaus, pušų 
aromato persunkto oro, o 
arčiau Ratnyčėlės ir joniruo- 
to oro skuba poilsiautojai, 
grožėdamiesi aplinkiniais 
miškais. Neretai Ratnyčėlės 
kaskadose matyti . vasaros 
karštomis dienomis besimau
dant. O kaskadose krintąs 
vanduo atgaivina kūną, stip
rina nervų sistemą.

Įdomūs tiltai per Ratnyčė
lę: tai natūralūs medžio ga
balai, įvairiai išsilankstą, 
įvairių formų, vienas į kitą 
nepanašūs, nepakartojami. 
Tas pats ir su suolais bei 
pavėsinėmis. Irgi padaryta iš 
natūralaus, netiesaus me
džio, įvairiausių formų, daž
niausiai dengtos šiaudais, 
skiedromis, ar lentelėmis.

Visą saulės taką, pavėsi
nes, tiltus, molus sukonstra
vo vietinės Druskininkų giri
ninkijos girininkas, biologi
jos mokslų kandidatas Vala
vičius. Saulės take pavėsi
nių, suolų ' ir kitų renginių 
yra apie 150 (šimtas penkias
dešimt). v ' ' • *

Ratvycelės , upėje yra ne-

KĘSTUTIS BALČIŪNAS

¥ ašara
Medžių garbanas vėjas kedena, 
Saulė šypsos pabudus rytuos, 
Debesėliai padangėje ganos, 
Spindi rasos ant beržo šakos;

Juokias rožė, pražydus daržely, 
Kelia galvas bijūnų žiedai, 
0 rugiagėlė lenkias prie kelio 
Išsipusčius visa mėlynai.

Eina vasara tėviškės kloniais, 
Išdabindama pievas margai, 
0 tos saulėtos dienos malonios 
Džiugins skaudančią širdį ilgai.

Dainos
Kiek gražiausių dainų, 
Nuostabiausių dainų
Mano skaudančią širdį ramina;
Su džiaugsmu aš einu,
Per pasaulį einu,
Kol daina mano sielą gaivina.

Dainos posmai liūliuos, 
Užsimiršti neduos, 
Ir į tolumą šviesią vadina, 
Skamba ritmai dainos. 
Skelbia gožį dienos,

. Ir nuliūdusią sielą ramina.

Kiek gražiausių dainų,
Nuostabiausių dainų
Skamba tėviškės miestuos ir kaimuos;
Skamba ritmai dainos
Skelbia grožį dienos
Ir jaunystėje trykštančią laimę.

maža dirbtinių kroklių, ku- džiojo Lietuvos kunigaikščio 
riuose krisdamas vanduo jo- Vytauto laikų. Liškiavoje bu- 
niruoja orą. Ateityje numa-1 vo vienuolynas. Čia buvo 
tomą Ratnyčėlės upę už- kunigų kalėjimas, kuriame
tvenkti ir padaryti Druski- buvo uždaromi kunigystės 
ninku tvenkinį. Bus naujoje 
vietoje nutiestas saulės ta
kas, o Čiurlionio pamėgtas liekanų ir kunigų kalėjimo 
saulės takas bus apsemtas pasižiūrėti čia kasdien apsi- 
vandeniu. | lanko šimtai turistų, poil-

Visų dėmesį patraukia | siautojų iŠ visų Sąjungos 
Čiurlionio parbėgtos ir nu- i kampelių.
pieštos vietos. Raigardo slė- į 
nis priklausąs etnografinei 
Lietuvai. Labai gražus vaiz-I 
das žiūrint į jį nuo kelio, 
kuris yra apie 50 metrų 
aukščiau slėnio.
matosi kaimas, v, . . ..

. ,. , ¥ • j atsiveria labai puikus vaiz-nuostabi lyguma. Raigardo! , . , v_.... T. |das į dešinę Nemuno pusę i slėnio tik dalis priklauso Lie-1*.. Tz . . , , ;, .... j v r) u Dzūkiją. Kaip ant delno ze-tuvar. kita dalis yra Baltaru- . \ • j -, > ., . . .. . . i mai matosi dzūkų sodybos,sijos, arba kaip iki karo . .... . . J.. ... . .. ... i laukai bei gojai,vadino Gudijos teritorijoje. į
Čiurlionis nupiešė nuosta

bų piešinį mergelės akis. Tai 
netoli Druskininkų stoties 
miške esantys du nedideli 
ežeriukai, į kuriuos iš tolo 
žiūrint, atrodo kaip akys. Tai 
puiki poilsiui vieta. Aplinkui 
esantys miškai suteikia ra
mybę, gerą orą.

Greta Druskininkų yra 
Druskonio ežeras. Už jo ža
liuoja miškai, kuriuose yra 
kapinės su daugeliu įvairių ir 
gražių paminklų mirusiems. 
Atvykę iš tolimų Sąjungos 
vietų, žmonės žavisi kapinių 
tvarkingumu, gėlėmis, pa
minklų gražumu. Tai patvir
tino daugelis, su kuriais teko 
įsikalbėti. Vietiniai žmonės 
prie kapinių tvarkingumo, 
paminklų gražumo pripratę. 
Pripratę ir prie nuolat žydin
čių gėlių ant kapų.

Gražus ir pats Druskonio 
ežeras. Gražiomis pavasario, 
vasaros dienomis jame pilna 
valčių, kuriomis irstosi poil
siautojai. Iš vienos ežero 
pusės miškas, o iš kitos— 
graži Druskininkų miesto pa
norama.

Prie Druskininkų Nemune 
yra puiki vadinama Meilės 
sala. Salos pavadinimas kilęs 
iš to, kad dažniausiai įsimy
lėję jaunuoliai ieško rames
nės, nuošalesnės vietos. O 
kur gi ras ramesnę vietą, jei 
ne saloje. Persikėlei su valti
mi į salą ir rasi ramybę, 
galėsi pabūti ne savo išrink
tąja dviese. Iš to ilgainiui ir 
atsirado pavadinimas Meilės 
sala. Tai graži, medžiais ir 
krūmais apaugusi didoka.sa
la, įsiterpusi į skubančio Ne
muno vandenų vidurį. Dabar 
iki salos Nemuno pakrantė
mis ateina poilsiautojų eks
kursijos, bet į salą nesikelia. 
Ir šiandien salos ramybės 
niekas nedrumsčia, jei ne
bent porelės įsimylėjusių čia 
randa ramybę ir jaukumą.

Tiek Nemuno pakrantėse 
(o jos čia nuostabios), tiek 
prie ežerų kasdien pamatysi 
dailininkų, įamžinančių dro
bėje šias gražybes, rašytojų, 
poetų, ieškančių įkvėpimo 
naujiems kūriniams.

Už 12 kilometrų žemyn 
Nemunu nuo Druskininkų 
yra Liškiava. Tai nedidelis 
kaimas. Ant Nemuno kranto 
yra pradėtos statyti didelės 
nilies liekanos. Pilis iš Di-

luomui nusikaltę kunigai. 
Dabar čia mokykla. Pilies

Plaukdami garlaiviu iš 
Druskininkų, poilsiautojai iš- 

J girsta iš gido lūpų apie Lie
tuvą daug žinių, pasigroži 

Tolumoje nu^tabiais Nemuno pakran- 
, • cių vaizdais. O is Liškiavos o po kojų' *.....   ... _ .

Ir taip gera tampa krūti
nėj, taip malonu širdy. Juk 
tokia maža, bet nuostabiai 
graži mūsų tėviškėlė. Ji tam
pa dar mielsenė širdžiai. Ir 
žmonės čia geri, nuoširdūs, 
malonūs . . .

Druskininkuose, kaip ir 
kiekviename poilsiautojų pa
mėgtame mieste, išvystyta 
aptarnavimo sfera. Mieste 
nėra jokių fabrikų, gamyk- 
lių. Tai yra dėl to, kad 
fabrikų dūmai neterštų oro, 
kad poilsiautojams būtų gry
nas oras. Už tai ęia gausu 
valgyklų, restoranų, kavinių, 
kad poilsiautojai greit galėtų 
pavalgyti, arba praleisti va
karus. Kiekviena sanatorija 
turi savo šokių sales, klubus, 
kuriuose demonstruojami fil
mai, vyksta spektakliai, kon
certai.

Be to, mieste yra kultūros 
namai, pastatyta nauja kon
certų salė. Yra didelis kino 
teatras “Aidas” ir vasaros 
kino teatras “Voveraitė.” 
Yra vasaros šokių aikštė, 
kurioje lankosi poilsiautojai 
ir kurioje vakarais vyksta 
šokiai, žaidimai, atrakcijo
mis. Prie Nemuno yra plia
žas. Čia pajėgūs ryšių sky
riai. Juk poilsiautojų vasaros 
metu šia vienu kartu būna 
iki 20,000-30,000. Vien tik 
sanatorijose jų telpa apie 
4,800 žmonių. O kiekvienas 
juk siunčia laiškus artimie
siems, telegramas, siunti
nius. Dauguma nori pasikal- 
oėti su artimaisiais telefonu, 
ir skuba laiškai bei siuntiniai 
į įvairias Tarybų Sąjungos 
vietas ir kalbasi poilsiautojai 
telefonu su pačiais tolimiau
siais Sąjungos kampeliais.

Gausu čia parduotuvių, 
kioskų.

Puikių skulptūrų yra Drus
kininkuose. Tai prie Ratny
čėlės upės pėsčiųjų tilto Rat
nyčėlė (merginos gulinčios 
ant rankų pasirėmus su puo
duku iš kurio bėga vanduo 
skulptūra). Tai netoli gydyk- 

, lų Vandens nešėja (mergaite 
neša ąsotį vandens). Tai 
didžiulė, graži M. K. Čiurlio
nio šimtosioms metinėms pa
minėti pastatyta skulptūra 
miesto centre ir kt.

Visko juk neišpasakosi. O 
dabar linkiu sėkmės!

Kęstutis Balčiūnas

Šiaudvirto nuotraukoje Kęstutis Balčiūnas savo vadovauja
moje Kvėdarnos vaistinėje. Prie stendo “Naujausi medika
mentai.”
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KANADOS ŽINIOS
Lietuvos laukuose šiandien 

moderniškos mašinos

TORONTO, ONT.
KULTŪRINĖ POPIETĖ laikraščiai prenumeratų kai- 

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

MIRTIES PAMINĖJIMAS

Zigmui Janauskui
Jau sukako metai laiko kai negailestinga mirtis iš 

gyvųjų tarpo išskyrė mano mylimą vyrą Zigmą. Jis 
mirė 1977 m. rugsėjo 18 d.

Per daugelį metų darbavosi darbininkų labui, 
dirbdamas prie Kanados laikraščio “Liaudies Bal- 
sas.

Zigmo gyvenime nueitieji keliai šakojosi daug 
krypčių. Kiekvieną kelio dalį Zigmas stengėsi 
pravesti kuogeriausiai ir produktingiausiai.

Nors, netekus Tavęs mielas Zigmai, širdis pilna 
skausmo bet Tavo idealai įdiegti ir užmojai, 
niekada neišdils.

Mes likusieji, artimieji ir Tavo draugai dirbsime 
žmonių ir taikos pasaulyje labui.

Ilsėkis ramiai, mielasis Zigmai.
Pasilieku liūdinti, .

BRONĖ JANAUSKIENĖ

■n

Šienas renkamas ir nusukamas į didelius rulonus presu-rinktuvu PRP-1,6.
... N. Freimano nuotr.

D-A *

West Bridgewater, 
Mass.

Rugsėjo trumpai sirgęs mi
rė Joseph N. Valonchausky. 
Jis buvo jau 95 m. amžiaus. 
Mirė Embassy Nursing 
House. Gimė 1883 m. Lietu
voje. Atvažiavo Amerikon 
1910 m. Jis gyveno Stough
ton, Brighton per daugeli, 
metų. Paskutiniu laiku gyve
no pas dukterį West Bridge
water ir apie 2 metu slaugių 
namuose.

Prieš metus mirė jo žmo
na, taip pat Nursing namuo
se. Ji ten išgyveno 30 m. Ji 
apsirgo nervų sutrikimu, 
kaip turėjo gyvenimo atmai
ną, ir visai nepagijo.

Per daugelį metų velionis 
priklausė prie darbininkiškų 
draugijų ir klubų. Skaitė ir 
rėmė “Laisvę,” “Vilnį” ir 
kitus laikraščius ir knygas. 
Veikė darbininkų judėjime 
ligi sveikatos susilpnėjo.

Dabar liko sūnus, dvi duk
ros, 10 anūkų ir 15 proanū
kių.

Buvo pašarvotas Waite 
Funeral Home, 850 North 
Main St. Palaidotas Ever
green Cemetery, Stoughton, 
Mass.

Tavo vargai ir rupeščiai 
užsibaigė.

drauge
Elizabeth Repshis

Brockton, Mass.
Rugsėjo 15 d. Juozą Valan

čiauską iš graboriaus A. 
Waitt nulydėjome į Stough
ton kapines.

Juozas Valančiauskas išau
gino dvi dukras ir vieną 
sūnų. Jis buvo laisvų pažiū
rų, skaitė “Laisvę ir “Vilnį,” 
buvo LLD 6 kuopos Brockto- 
ne narys ir rėmė darbininkiš
kas organizacijas.

Sulaukęs 95 metų amžiaus 
gyveno priežiūros namuose 
ir ten mirė.

LLD 6 kuopos susirinki
mas įvyko pas C. Ustupą, 
kur apkalbėjome “Laisvės” 
vajų. Nariai suaukavo “Lais
vės” fondui $42. Aukojo: po 
$10 A. Skirmont, C. Kalušas 
ir C. Ustup; po $5 A. Vaite
kūnas ir L. Smith; $2 A. 
Klimas.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks spalio 1 d., 2 vai. 
po ptetų, 27 Cleveland Ave., 
Brocktone, pas C. Ustupą.

Charles Ustup
• Argentinos vyriausybė iš

leido nutarimą pasuose ir ki
tuose asmens dokumentuose 
klijuoti piliečių su švariai nu
skustais veidais fotografijas, 
tad šalies gyventojai nuo 
šiol privalės skustis barzdas, 
Šitaip siekiama lengviau ras
ti besislapstančius teroris
tus.

TARYBŲ LIETUVOJE 
Mirus

Juozui Narush 
[Naruševičiui]

Reiškiame gilią užuojautą jo broliui Kazimierui 
Kanadoje ir broliui Antanui ir sesei Magdalenai 
Lietuvoje, bei kitiems jo giminėms ir artimiesiems.

V. Bareišis
VI. Bukauskas
M. Bukauskienė
Lilian Berry
P. Bukis
D. Cepeliauskienė
S. Dailydonis

A. Grinkus
Olga Grinkus
J. Kundrotas 
Sofija Kundrotienė
K. Makarevičius
J. Sasnauskas
M. Balsevičienė

Wm. Valiukas
Vancouver, B. C. Canada

Socialistinio darbo didmoterė
Jadvyga Varnienė

Jadvygos Varnienės darbo biografija neatskiriamai susijusi 
su “Lelijos” siuvimo įmonių susivienijimu. Čia ji praėjo 
kelią nuo meistrės iki “Aušros” siuvimo fabriko direktorės. 
J. Varnienės vadovaujamas kolektyvas šiemet žymiai 
padidino produkcijos gamybą, net penktadalis jos žymima 
valstybiniu kokybės ženklu. “Aušroje” nuolat rūpinamasi 
technine pažanga. Štai ir šiemet čia įrengtos dvi mašinos 
džinsiniams kostiumėliams apdailinti, šešios apmėtymo 
mašinos, kurios leido išlaisvinti kitiems darbams žmonių.

Socialistinio darbo didvyris
Vytautas Pūkas

Klaipėdos statybos tresto kompleksinės brigados vadovo 
Vytauto Pūko pavardę dabar žino visos Lietuvos statybi
ninkai. Šiemet sukanka 25 metai, kai jis dirba svarbiausio
se Klaipėdos įpiesto statybose. Per tą laiką atsirado 
patirtis, susikaupė daug žinių, kuriomis brigadininkas 
mielai dalijasi su jaunais statybininkais. V. Pūko brigada 
visada viršija planines užduotis. J. Dautaro nuotr.

Naujos “Piliakalnio” kolūkio pagrindinės gyvenvietės vaizdas.
Netoli Kupiškio 'sparčiai statoma “Piliakalnio” kolūkio pagrindinė gyvenvietė. Jau 

pastatyta 70 pastatų, kuriuose gyvena apie 300 kolūkiečių.
Visiškai užbaigti'gy venvietės statybą numatoma iki 1980 metų. Joje iškils 150 namų, 

bus parduotuvė',' valgykla, vaikų daržėlis-lopšelis, ūkio administracinis pastatas.
. . , \ , A. Sabaliausko nuotrauka

' J ... r "■ j vr* v1"; t «........... ....

Paukščių i Tąkas,' šviečia, 
matyt, todėl,. Ijącį Jųri van
denilio karūną. Fizikinė 

' i, ) I I •> I I 1 
šio reiškinio prigimtis iš
aiškinta ' ' tarybinėje auto-

matinėje kosminėje stoty
je „Prognoz" įtaisytu prie
taisu „Galaktika", kurį su
konstravo TSRS ir Pran
cūzijos specialistai.

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJU SKAITYTOJU IR 

ATNAUJINIMUI tžSIBAIGUSIŲ 
PRENUMERATŲ

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

- < I ’ i 1 ' l' ’ .- ' < -1 j .

■ Kviečiame į Talką
> / j f ? M i J '»* j «* j t

Kviečjąiųe į talka, visus buvusius vajininkus ir 
labai laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorgani
zuokime šiam darbui ,ir veikime su pirma vajaus 
diena. Rūpinkimės aplankyti kuo daugiausia namų 
vajaus reikalu ir kalbinti žmones Užsisakyti “Lais
vę.”

* 1 \ < /
> f 1 ' 4 f • I

DOVANOS VAJININKAMS
1-rna $50; 2-ra $45; 3-čia $40; 4-ta $35; 5-ta $30; 
6-tą $25r-7-4,a $20^8=44*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 

‘Šventu.

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

r i f r Ii

. . $15,000 FONDAS
Apart įeigų. ,ūž 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

i Dovaną
\ * * *

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE
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, NA.11417

1977 m. rugpjūčio 14-tąją 
vidury šviesios dienos Mau
ritanijos sostinė Nuakšotas 
trims minutėms nugrimzdo j 
visišką tamsą. Šio fenomeno 
kaltininkas buvo didžiulis, 
apie 400 m storio ir 15 km il
gio smėlio debesis, kurį virš 
miesto nešė stiprus viesulas. 
Pamažu tamsa išsisklaidė, bet 
dar kelias valandas ore tvy- 

- rojo murzina migla ir už J m 
nieko nesimatė. Sostinės gat
vės buvo užpiltos storu smul
kaus oranžinio smėlio sluoks
niu.

MOKSLININKU
MIESTELIS

Santariškėse, prie Vilniaus—Molėtų 
plento, auga mokslininkų miestelis. Jau 
pastatyta Lietuvos TSR Mokslų Akade
mijos Chemijos ir cheminės tėchnologi- 
jos instituto eksperimentinės bazės pir
moji eilė. Tokio profilio eksperimentinė 
bazė yra pirmoji Tarybų Sąjungoje.

Dabar čia montuojami įrengimai. 
Naujoje eksperimentinėje bazėje veiks 
šešios universalios galvaninės linijos: 
cinkavimo, chromavimo, kadmiavimo, 
nikeliavimo, variavimo, brangiųjų ir kitų 
metalų. Organinės sintezės bare bus 
sintezuojami blizgodariai, Veiks nute
kamojo vandens valymo įrengimai.

Lietuvos chemikų darbai plačiai žino
mi
Daugelyje ' šalies 
instituto paruoštos 
dedančios apsaugoti 
zijos ir duodančios 
rublių ekonomijos.

Naujame pastate
pusiau gamybinėmis sąlygomis išban
dyti sukurtas naujoves. Tai leis joms dar 
greičiau pasiekti užsakovus.

A. STAKĖNAS

Tarybų Sąjungoje ir už jos ribų, 
gamyklų įdiegtos 
technologijos, pa- 
metalus nuo koro- 

šimtus tūkstančių

mokslininkai galės

BROCKTON, MASS.

Mirus

Juozui Valanchauskui
Reiškiame gilią užuojautą jo dukroms, sūnui ir 

visiems artimiesiems.
J. ir A. Skirmontai
A. White

A. Markevičienė 
C. Ustup

ROCHESTER, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Julia Kontenis
mirė 1975 m. rugsėjo 27 d.

Jau praėjo trejetas metų nuo mano mylimos 
žmonos ^Julijos mirties, bet aš niekur nerandu 
ramybės; Turbūt taip ir bus, kol aš ateisiu pas 
Tave, mano mylimoji.

FRANK KONTENIS

WEST BRIDGEWATER, MASS.

Mirus

Joseph N. Valonchauskui
1978 m. rugsėjo 13 d.

Reiškiame gilią užuojautą sūnui Joseph J. 
Valion, dukroms Mrs. F. (Eutropya) Sinkevich ir 
N. Rapczinski, pusbroliui F. Adams, 10-čiai anūkų, 
15 proanūkių ir visiems giminėms bei draugams 
Amerikoje ir Lietuvoje.

A. STARKIENĖ ir E. REPŠIENĖ

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Petrui Sluckiui
Reiškiame širdingą užuojautą sūnėnui Jonui 

Sluckiui ir kitiems giminėms bei draugam.
P. Simėnienė
N. Petronienė
H. Siaurienė
A. ir P. Lukai
P. Alekna
A. Aleknienė
V. Kasparienė
J. Bakšys
M. Gružinskienė
E. Valley
M. Vilkauskienė
N. ir H. Samanick
G. ir N. Evans
M. Skanova
J. Stančikas
M. Allison
T. Sholiūnienė
A. Budrienė
S. Kromel

S. Daraška
J. Greblik
J. White
V. ir V. Bunkai
V. ir F. Budrioniai
H. Janulis
J. Andrulienė
J. Dobrow
H. Dobrow
J. ir B. Vaitkai
W. ir E. Dūdai
L. Strack
St. ir V. Kuzmickai
F. Bunkus
J. Bowman
W. Dubendris
V. ir M. Repekai
J. Gresh
J. ir H. Šarkiūnai

J. Sluckis
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Netekome dar vieno lietuvio— 
kovotojo už pažangą 

ir naują rytojų

Juozas Bimba su žmona Sarah ir proanūke Kim.
Po ilgos ir sunkios ligos, 

sulaukęs 88 metų amžiaus, 
rugsėjo 23 dieną Hawthorne, 
N. J., mirė Juozas Bimba, 
“Laisvės” redaktoriaus An
tano Bimbos brolis. Juozo 
mirtis—didelis pažangiajam 
judėjimui nuostolis. Giliau
siame liūdesyje liko brolis, 
žmona Sarah, dukra Adelė ir 
jos gyvenimo draugas Frank 
Valickas, anūkės Lilian ir 
Linda ir jų šeimos, Lietuvoje 
sesuo Veronika Gimbutienė, 
ir, žinoma, daug draugų ir 
draugių.

Juozas Bimba į Jungtines 
Amerikos Valstijas atvyko 
1912 m. Čia tūlą laiką dirbo 
popieriaus fabrike Rumford, 
Me., ir piieno fabrike Bur
lington, N. J.; paskui įsidar
bino tekstilės pramonėje ir 
dirbo audėju iki išėjimo į. 
pensiją.

Juozas ir Sarah keletą me
tų gyveno ir Easton. Pa.„ 
paskui persikėlė į savo audi- 
nyčiomis pagarsėjusį Pater
son, N. J., o vėliau su dukra 
ir žentu nusipirko namą kai
myniškame Trieste Haw
thorne ant, aukšto kalno ir 
ten apsigyveno. Čia mūsų 
Juozas baigė savo gyvenimo 
kelionę ir netoli nuo čia labai 
gražiose kapinėse tapo palai
dotas rugsėjo 26 dieną.

Velionis Juozas tuoj po 
atvykimo į Jungtines Valsti
jas savo gyvenimą susiejo su 
jų darbo liaudies pažangiuoju ; 
judėjimu ir iki pat mirties j

liko jam ištikimas. Kol prieš 
6 metus paralyžius nepalaužė 
jam sveikatos, jis buvo to 
judėjimo nuoširdžiu, atsida
vusiu aktyviu dalyviu.

Juozas priklausė prie 
audėjų unijos ir mūsų pažan
giųjų lietuvių organizacijų ir 
buvo jų veiklus narys. Per 
labai daug metų Juozas buvo 
ne tik “Laisvės” skaitytojas 
ir rėmėjas, bet ir korespon
dentas.

Juozas Bimba, kaip ir visi 
pažangieji Amerikos seno
sios kartos lietuviai, labai 
domėjosi savo gimtojo kraš
to, Lietuvos, liaudies kovo
mis už naują rytojų, ir jau 
buvo viską suplanavęs su 
žmona jį aplankyti. Deja, 
staigi liga jam tuos planus 
sugriovė ir jis mirė savo 
gimtinės nebepamatęs.

Tačiau vienu atžvilgiu, ga
lima sakyti, Juozas buvo 
labai laimingas net ir su 
palaužta sveikata: Jis turėjo 
akis, kurios jam puikiausiai 
tarnavo iki mirtis jų amžinai 
neužmerkė. Per tuos pasku
tinius šešeris metus jis be
veik visą laiką praleisdavo 
skaitydamas čia Lietuvių Li
teratūros Draugijos bei Lie
tuvoje išleistas lietuviškas 
knygas. Kai kurias jas jis. 
perskaitė net kelis kartus.

Giliausia mūsų užuojauta 
visiems Juozo artimiesiems 
šioje jų liūdesio valandoje.

Rep.

HAWTHORNE, N. J.

Mirus

Juozui Bi II bai
Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai Savūnei, 

dukrai ir žentui Adelei ir Frank Valickams, 
anūkėms ir jų šeimoms ir broliui Antanui Bimbai, 
taipgi visiems kitiems giminėms bei artimiesiems.
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O. Čepulienė
F. Mažilienė
J. Augutienė
J. Grybas
A. Jones
P. N. Ventai
9. Babarskienė
P. Kolendo
A. Jamison
Amelia Yuskovic
Walter Yuskovic 
Ruth Bell
J. Siurba

M. Sukaitienė
K. Benderis
A. Rainienė
J. A. Keraminai
G. Wareson
J. Lazauskienė
N. Buknienė
W. A. Malin
Helen Jeskevičiūtė 
Amelia Young 
Anne Yakstis 
Ieva Mizarienė 
W. ir B. Keršuliai

F. Gasiūnienė

« ................ . ..................... ttiūiT If!

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
r rt

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

“Laisvės” vajaus atidarymas 
New Yorke

Nors žmonių mūsų pobū
vyje sekmadienį galėjo būti 
daugiau, nes oras pasitaikė 
tikrai puikus, bet tie, kurie 
susirinkome, popietę pralei
dome labai puikiai.

Ačiū Jurgiui ir Sofijai Sta- 
siukaičiams, pietūs, kuriuos 
pagamino mūsų įgudusios 
šeimininkės Nellie Ventienė 
ir Ona Babarskienė, buvo 
liuksusiniai. Joms pagelbėjo 
prie stalų maistą išdalinti 
Nastė Buknienė, o Karolis 
Benderis ir Povilas Venta 
rūpinosi ištroškusius pagir
dyti. Prie bilietų dirbo Sofija 
Stasiukaitienė.

“Laisvės” Bendrovės di
rektorių pirmininkas Povilas 
Venta, atidarydamas pro
gramą, pasiūlė išgerti tostą 
už mūsų geradarius Stasiu- 
kaičius, ką ir padarėme, su
dainuodami jiems “Ilgiausių 
metų”. Paskiau tęsti progra
mą pakvietė “Laisvės” admi
nistratorę Ievą Mizarienę.

Mizarienė perskaitė auko
tojų vardus ir pranešė, kad 
iš viso šią dieną į fondą 
suplaukė $1,570. Ji taipgi 
paragino skaitytojus ir rėmė
jus kreipti daugiau dėmesio į 
mūsų laikraščio finansinę pa
dėtį dabartiniu, taip aukštos 
infliacijos laiku, “Laisvės” 
redaktorius Antanas Bimba 
pakalbėjo apie mūsų laikraš
čio reikalus.

Netikėtai pas mus atsilan
kė iš Lietuvos čia viešinti 
filmų ir televizijos aktorė 
Irena Leonavičiūtė. Ji atvy
ko į Los Angeles pas savo 
gimines prieš kelis mėnesius 
paskiau buvo Chicagoje, kur 
lankėsi pas vilniečius, o pas
kutines dvi savaitės praleido 
New Yorke. Ji mums paskai
tė poetės Janinos Degutytės 
eilėraščių. Irena per dvide-

Irena Leonavičiūtė

šimt metų Vilniaus Akademi
nio dramos teatro narė ir 
vaidinusi daugelyje veikalų. 
Ji išvyko namo pirmadienį.

Mūsų Mildred Stensler ir 
Viktoras Beckeris taipgi ne
pašykštėjo mus palinksminti. 
Viktoras, Mildrėdai akompa
nuojant, padainavo kelias 

‘dainas vienas, o paskiau pa
sikvietė savo sūnų Viktorą 
padainuoti duetą.

Smagu buvo matyti phila- 
delphiečius Merkius (tėvą ir 
sūnų), kurie atvežė pilną 
mašiną svečių iš Philadelphi- 
jos, New Jersey valstijos 
draugų irgi buvo nemažai. 
Taipgi dalyvavo Banga ir 
Jonas Lukoševičiai.

Vardai aukotojų tilps se
kančiame “Laisvės” numery
je.

Pasigedome Bronės ir Wal- 
terio Keršulių, nes Bronė 
kaip tik tą dieną grįžo iš 
ligoninės.

Liūdną žinią pranešė Povi
las Venta atidarydamas susi
rinkimą tai, kad mirė mūsų 
redaktoriaus Antano Bimbos 
brolis Juozas Bimba. Ieva

PHILADELPHIA, PA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Paulina Gurkliūtė-
Walant

mirė 1974 m. rugsėjo 3 d.
Ji mirė netikėtai. Ji buvo ilgametė “Laisvės”, ir 

“Vilnies” vajininkė.
Lako nuliūdime vyras Frank, sūnus Charles, 

marti Norma, anūkai, Lietuvoje brolis Povilas ir 
sesutė Adelė.

FRANK WALANT

FLORAL PARK, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Domininkas 
M. Šolomskas

mirė

1976 m. rugsėjo 30 d.
Jau praėjo dveji metai nuo mūsų mylimo vyro ir 

tėvelio mirties.
Mes jo niekad nepamiršime.

Žmona — KAROLINA
Duktė- ONA

IN MEMORY OF

Frank Yakstis, husband
died September 2, 1967

☆ ☆ ☆

Peter Vaznys, father
died September 15, 1951

☆ ☆ ☆ ■ !

Marcella Yakstis,
mother-in-law N

died September 18, 1978 z i
ANNE YAKSTIS į

Richmond Hill, N. Y. !
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LLD1-MA KUOPA KVIEČIA Ipramogv kalendorius
Spalio 15 d., 2 vai. po pietų, Laisvės salėje, 102-02

Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.'įvyks masinis mitingas,
kur bus kalbama apie ateinančius rinkimus į New Yorko j LAPKRIČIO 19 
gubernatorius ir kitus valstijos pareigūnus. Po programos , Hartfordo Namo Bendro- 
bus vaišės. Auka $2.50. * Į vės ruošiami pietūs ir kon-
“ certas, 1:30 vai., 157 Hun-

New Yorko pažangiųjų
II oterų veikla

gerford St., Hartford, Conn.
Prašome visų sėrininkų daly
vauti. Komisija

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo susirinkimas įvyko 
rugsėjo 19 d. Laisvės salėje. 
Tai buvo pirmas susirinki
mas po dviejų mėnesių per
traukos. Suėjusios klubietės 
tik kalbasi, dalinasi vasaros 
įspūdžiais, o ypatingai tos, 
kurios buvo Lietuvoje.

Susirinkimą atidarė ir pra
vedė Klubo pirmininkė Ieva 
Mizarienė. Ji perdavė klu- 
bietėms sveikinimus mūsų 
narių, gyvenančių Lietuvoje. 
Ji taipgi prahešė liūdną ži
nią, tai kad mūsų Klubo 
ilgametė sekretorė Bronė 
Keršulienė susižeidė ranką ir 
randasi ligoninėje. Visos klu
bietės labai apgailestauja 
draugės Keršulienės nelaimę 
ir jai siunčia širdingiausias 
užuojautas.

Šiam susirinkimui sekreto
rė išrinkta A. Rainienė. Už- 
girti finansų sekretorės An
ne Yakstis ir iždininkės N. 
Ventienės raportai. Dovanų 
komisija—N. Buknienė ir J. 
Lazauskienė, laikydamos 
glėbį dovanų, pranešė, kad 
visoms narėms teks po dova
ną.

Klubo pirmininkė pranešė, 
kad mūsų> - buvusi < ilgametė 
Klubo pirmininkė K. Petri- 
kienė raudasi ligoninėje, kur

Hartford, 
Conn.

Po ilgų atostogų Laisvės 
Choras pradėjo dainuoti, 
ruoštis įvairiems parengi
mams. Neseniai Choro jauni
mas rengė “tea-cup auction” 
ir ‘‘spaghetti dinner,” iš ku
rio turėjo gerų rezultatų— 
susirinko gražios publikos, 
linksmai praleidome popietę.

O spalio 29 ’dieną, sekma
dienį bus rengiama “Hallo
ween party” sir kostiumais.

i Už gražiausią kostiumą bus 
duodama1 prizas.-Taipgi bus 
užkandžių* ir 'visokių žaidi
mų.

Lapkričio’19 ,'dieną bus 
pietūs su koncertu. Rengs 
Namo Bendrovė, nes reikia 
sukelti pinigų namui palaiky
ti. Jeigu nebūtų namo, tai ir 
Choras negalėtų išsilaikyti.

Čia tik trumpai apibūdinau 
abu parengimus, o vėliau 
apie juos bus daugiau. 'Abu 
parengimai įvyks Laisvės sa- 

i Įėję, 157 Hunger Street.
Mūsų Laisvės Choro daini

ninkė Louise Butkevičienė 
ligoninėje. Jai padarė vienos 
kojos operaciją. Gal dar tu
rės ligoninėje pabūti 2 savai
tes. Laisvės Choras linki 
Luisei greitai pagyti ir vėl 
grįžti į Chorą.

Mokytoja Wilma kreipiasi į 
visus choristus, kad dalyvau
tumėte repeticijose. Ji ypač 
vyrus ragina dalyvauti, nes 
jų Chore yra nedaug. Choras 
prašo visus, kas tik turite 
norą dainuoti, ateikite į Lais
vės Chorą su mumis dainuo
ti. Pamokos įvyksta kas tre
čiadienį 7 vai. vakare. Po 
pamokų turime kavos ir už
kandžių.

Labai džiugu, kad turime 
naują dainininkę. Tai Diana 
Walins (studentė). Ji jau 
pralavinta muzikoje. Ji moka 
gitara skambinti ir turi gra
žų, švelnų alto balsą. Jos 
mama Birutė yra kadaise 
dirbusi laikraščio “Laisvės” 
administracijoje.

Praeitame Choro mitinge 
vicepirmininkė Linda rezig
navo iš pareigų prie baro, 
nes paėmė knygvedės darbą. 
Į juos vietą apsiėmė Anna 
Žalis. E. B.

jai padaryta akies operacija 
(kataraktas).

Pradžiai “Laisvės” vajaus, 
nutarta prisidėti $100 ir at
naujinti septynias prenume
ratas į Lietuvą.

Kadangi šiame susirinkime 
dalyvavo Lietuvą lankiusios 
šią vasarą Onutė Babarskie
nė ir Josephine Augutienė, 
tai narės norėjo išgirsti jų 
parsivežtus įspūdžius. Jos 
pasižadėjo pakalbėti sekan
čiame susirinkime, o šiame 
prašė Ievos Mizarienės pa
kalbėti. Suglaustai d. Miza
rienė pasakė, kad kiekvieną 
kartą atsilankydama Lietu
voje, ją randa vis gražiau 
suklestėjusią. Papasakojo 
apie kultūrinį gyvenimą, 
kaip liaudis lanko visokias 
menines sueigas. Sakė, kad 
Lietuvoje automobilių jau 
yra labai daug, keliai užsi
kimšę, ypatingai didesniuose 
miestuose. Žmonės atrodo 
buvo pilnai pasitenkinę—mo
terys gražiai pasipuošiusios.

Šį sykį aukomis prisidėjo 
sekamos narės: po $5—A. 
Dobilienė, F. Mažilienė, A. 
Rainienė ir J. Augutienė; po 
$3—M. Kavaliūnienė ir T. 
Simas; $2—J. Šimkienė.

Dovanomis prisidėjo: M.! 
Šukaitienė, I. Mizarienė, O. 
Babarskienė ir J. Danilevi
čienė. Dėkų visoms už aukas
ir dovanas.

Po susirinkimo prie vaišių 
paminėjome šių draugių gim
tadienius: I. Mizarienės, F. 
Mažilienės, O. Babarskienės, 
N. Skublickienės ir J. Augu - 
tienės. Sudainavome joms 
“ilgiausių metų.”

Sekančiam susirinkimui, 
kuris įvyks spalio 17 d., 
vaišes paruoš J. Šimkienė. 
Šį sykį vaišes pagamino N. 
Ventienė, A. Rainienė ir 0. 
Babarskienė. A. Rainienė

Bridgeport, 
Conn.

LDS 74 kuopos ruošta iš
vyka, kuri įvyko rugsėjo 17 
d. gražiame valstybiniame 
parke Sherwood Island palei 
jūrą, gerai pavyko. Diena 
pasitaikė nepaprastai graži. 
Svečiai pradėjo rinktis nuo 
10 vai. prieš pietus. Rinkosi 
lėtai, bet pagal šiuos laikus, 
jų susirinko nemažai. Daly
vių buvo ir iš tolimų vietų. 
Buvo graži, skaitlinga atsto
vybė iš Binghamton, N. Y. Iš 
Bridgewater dalyvavo Birutė 
ir Al. Walins. Turiu garbės 
pranešti, kad turėjome mielų 
svečių net iš Kanados. Jais 
buvo Mr. ir Mrs. Anderso
nai. Aš daug sykių buvau 
patėmijęs jų pavardę “Lais
vės” skiltyse, bet šį kartą 
turėjau gražią progą su jais 
asmeniškai’ supažinti ir pa
spausti jiems dešinę.

Šiame paskutiniame šios 
vasaros išvažiavime buvo ir 
pamarginimų. Mat, rugsėjo 
mėnesį pripuola dviejų LDS 
74 kuopos narių gimtadienis. 
Tai ta proga Amelia Yusko
vic parūpino ir padovanojo 
didelį tortą su užrašu “Mi
chael & John." Visi gražiai 
jubiliatams sv anavome
“Happy Birthday” ir palinkė
jome geros sveikatos ir daug 
šviesių dienų.

. Visiems, kurie atsilankėte 
į šį gražų parengimą, LDS 
74 kuopa širdingai dėkoja ir 
linki, kad mes visi būtumėm 
sveiki ir tvirti, kad vėl galė
tumėm ateinančią vasarą su
sitikti, maloniai pasisveikinti 
bei pabendrauti tame gražia
me parke.

Iki malonaus pasimatymo!
Šidlavos Žemaitis

BRIEFS
“Echoes of the Drums,” 

one of the largest exhibitions 
of Native American culture 
ever shown in the United 
States is now on display at 
the U. S. Custom House 
(Broadway and Bowling 
Green). It contains art from 
North, Central, and South 
American Indian nations, 
most of which has never 
been on display before, from 
the Museum of the American 
Indian Heyo Foundation. 
Amongst the works are 
masks, beadwork, gold jew
elry, peace pipes. The show 
will also include a multivisu
al presentation of artifacts 
accompanied by Indian mu
sic. 4

* * *
Pete Seeger, well known 

folk singer and an outstand
ing progressive has been on 
television quite often lately. 
September 10 he was at the 
Arrow Park, Monroe, N. Y. 
in concert with friends. 

* * *
Newsweek critic, David 

Ansen, calls “A Slave of 
Love” the Soviet film about 
Russian filmmaking in the 
first days after the Revolu
tion in 1917, “a luminous 
film ... No better foreign 
film has reached these 
shores this year.” 

* * *
Women must learn to 

speak for themselves, says 
leading speech ‘therapist 
Jane Bachner. A consultant 
who conducts workshops and 
seminars aimed at improving 
women’s speech, she is co

author with Janet Stone of a 
new book, Speaking Up. 

* * *
Now it is 10 years since 

the country and the civil 
rights movement were 
rocked by the assassination 
of the Reverend Martin Lu
ther King, Jr. In the modern 
history of America, no other 
leader has so galvanized the 
energies and devotion of his 
followers, so defined their 
purpose and embodies their 
hopes.

♦ * *
Fight for Equal Rights 

Amendment is still on. Edith 
Bunker may not be the 
liberated type (All in a Fami
ly) but Jean Stapleton, who 
plays the part of Edith Bun
ker, definitely is—by signing 
her name to a celebrity-stud
ded petition supporting the 
women’s Equal Rights Am
endment at an ERA party in 
Los Angeles recently. Use

Jean Stapleton




