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LAISVĖ-LIBERTY
Savaitinis

Jungtinėse Valstijose $10.00
Kanadoje $10.00
Kitur užsienyje.......................... $12.00
Pavienio egzemplioriaus kaina 25 centai

PRICE 25 c

METAI 67-IEJI

KRISLAI Izraelio parlamentas
T eismai — streiklaužiai 
Kad jie nebūtų su vilti 
Iš jų pastangų niekas neišeis 
Neturi būti jokios limitacijok!

A. BIMBA
Šios šalies istorija kupina 

pavyzdžių, kaip teisinai yra 
valdančiosios klasės paver
čiami streiklaužiais. Antai 
kurios nors įmonės ar pba- 
monės darbininkai derybo
mis negali laimėti net savo 
reikalavimų. Streikas jiems 
belieka vienintelė išeitis. 
Taip jie ir padaro—sustrei
kuoja.

Bet štai teisėjas įsako 
jiems—be jokių ceremoni
jų—grįžti į darbą. Jei darbi
ninkai jo įsakymo nepaklau
sys, jie atsidurs už grotų ir, 
priedui, dar bus ir finansiš
kai nubausti.

Prieš kėlias dienas taip 
buvo pasielgta su sustrei
kuojančiais mokytojais net 
keliose vietose, o dabar sam
dytojams tarnaujančio teisė
jo yra įsakyta geležinkelių 
raštinių streikuojantiems 
darbininkams grįžti į darbą, 
arba bus skaudžiai baudžia
mi.

□
Šiuo laiku New Yorke 

vyksta pasitarimai tarp 
Jungtinių Valstijų valstybės 
sekretoriaus Cyrus Vance ir 
Tarybų Sąjungos užsienio 
reikalų ministro Andrei Gro
mykos dėl strateginių-bran- 
duolinių ginklų apribojimo. 
Apie kokius nors susitarimus 
dar nieko negirdėti ir derybų 
eiga taipgi negarsinama.

Šios derybos, kaip žinia, 
tęsiasi jau kelinti metai. Ne
jaugi joms nebus galo? Ne
jaugi vėl taikos mylėtojai 
bus suvilti?

Nėra jokia paslaptis, kad 
mūsų Pentagono militarinės 
galvos ir militarinio-indus- 
trinio komplekso interesai 
priešingi susitarimui ir baigi
mui ginklavimosi lenktynių. 
Tik dėl to ir nepasiekiamas 
joks susitarimas.

Iš Tarybų Sąjungos sosti
nės pranešama, kad ten 
uoliausiai ruošimąsi 1980 
metų olimpinėms sporto žai
dynėms. Spėjama, kad šios 
žaidynės bus vienos skaitlin
giausių ir įvairiausių, jeigu 
ne pačios skaitlingiausios ir 
įvairiausios, visoje olimpinių 
žaidynių istorijoje. Jose da
lyvauti jau yra pasižadėję 
sportininkai iš visų šalių. 
Nėra išimtis ir mūsų Jungti
nių Valstijų sportininkai. Jie 
irgi, kiek žinoma, joms ener
gingai ruošiasi.

Reakcininkams baisiai ne
patinka.' Jie išgalvoja viso
kius prasimanymus ir melus 
mūsų sportininkams sulaiky
ti nuo žaidynėse dalyvavimo. 
Bet, kaip atrodo, jų visos 
pastangos bus veltui. Šios 
auksinės progos pasirodyti 
visam pasauliui savo talen
tais jie nepraleis.

Iš Vokiečių Federatyvinės 
Respublikos (Vakarų Vokie
tijos) pranešama, kad jos 
vyriausybė yra pasi mojus 
patvarkyti, kad joje po 1979 
metų gruodžio 31 dienos 
naciškieji karo kriminalistai 
galės laisvai sau be baimės, 
jog bus suimti ir nubausti, 
gyventi. Po tos dienos bus 
draudžiama kam nors juos 
medžioti ir ■ traukti atsako-

sutartis
Jenizalimas. — Rugsėjo 28 

d. Izraelio parlamentas 
dviem trečdaliais balsų 
premjero Menachem Begin 
padarytas Camp David vir- 
šūlių konferencijoje sutartis 
užgyrė. Per diskusijas prem
jeras deputatus pagąsdino 
kad jeigu jis negaus parla
mento užgyrimo, jis iš prem
jero posto pasitrauks.

Parlamentas taipgi nutarė 
iškraustyti žydų sodybas iš 
Sinajaus pusiasalio, kurios 
buvo įkurtos po 1967 metų 
karo. Tai didelis premjero 
Begino laimėjimas.

Vėliausi pranešimai sako, 
t

Prez. Carteris 
remsiąs Humphrey- 
Hawkins bilių

Pranešama, kad Juodųjų 
kongresmanų kokuso paveik
tas ir spaudžiamas preziden
tas pažadėjo remti Kongrese 
jau seniai įneštą taip vadina
mą Humphrey-Hawkins pil
nos samdos (full employ
ment) bilių. Dabar jis jau 
pripažįsta, kad šis bilius la
bai reikalingas.

Prezidento pažadas yra di
delis biliaus šalininkų laimė
jimas. Tiktai, žinoma, reikia, 
kad prezidentas savo pažadą 
ištesėtų. Kaip žinia, visa eilė 
prezidento iškilmingai sudė
tų pažadų—pamiršti.

POPIEŽIUS BUVĘS 
PERSERGĖTAS

Roma. — Buvusio popie
žiaus Jono Pauliaus I gydy
tojas sako, kad .jis prieš 
kelias dienas prieš mirtį bu
vęs popiežių įspėjęs ir pata
ręs sulėtinti savo veiklą. 
Deja, jis jo patarimo nepa
klausęs ir tęsė savo pareigas 
su visa energija. Tuo tarpu 
susidarė konservatyškų ka
talikų grupė, kuri reikalauja, 
kad valdžia taip staigia Jono 
Pauliaus mirtį patyrinėtų. O 
gal kas nors jį nužudė?

Vatikanas. — Vatikanas 
skundžiasi, kad popiežiaus 
pakeitimai vedą jį prie bank
roto slenksčio. Pasirodę, kad 
tos visokios ceremonijos pa
reikalauja apie $4,400,000!

Washingtonas. — Prieš 
kelias dienas čia įvyko Jung
tinių Valstijų-Tarybų Sąjun
gos statybos reikalais komi
sijos posėdis. Susitarta ben
dromis jėgomis 1979 m. pra
dėti tirti ir vystyti gyvena
mųjų, namų ir kitokią staty
bą.

mybės net ir už pačius bai
siausius ir kruviniausius jų 
darbus karo metu.

Kai ši žinia pasklydo po 
pasaulį, iš visų kampų pradė
jo į Bonną eiti reikalavimai, 
kad tokios limitacijos nebūtų 
padaryta, kad masiniai žino
mų skerdikai niekad negali 
būti už savo darbus atleisti 
nuo atsakomybės.

Dar nežinia, ką VFR vy
riausybė į tuos protestus ir 
reikalavimus atsakys. Galgi 
ji ir pasipiktinusio pasaulio 
balsą išgirs ir tos klaidos 
nepadarys—nepaskelbs jo
kios limitacijos, ir ne tik leis, 
bet ir padės naciškus karo 
kriminalistus medžioti.

užgyrė
kad dabar premjeras Begin 
spalio 12 dieną vėl atvyks į 
Washingtoną ir pradės dery
bas su prezidentais Carteriu 
ir Sadatu dėl taikos sutarties 
būtų pasiekta per ateinan
čius tris mėnesius, ne vėliau.

IZRAELIS ESĄ 
PASIRENGĘS DERYBOMS 
SU EGIPTU

Jeruzalimas. — Izraelio 
parlamentui užgyrus premje
ro Begino padarytas Camp 
Davis sutartis su Egiptu ir 
Jungtinėmis Valstijomis, Be
gin sako, kad jis yra pilnai 
pasiruošęs deryboms su 
Egiptu dėl taikos sutarties, 
žinoma, tų sutarčių pagrin
dais.

Derybos žada būti neleng
vos. Bet prezidentas Carte
ris, žinoma, nepasigailės jo
kių pastangų priversti Begi
ną ir Sadatą susitarti. Tokiai 
atskirai Egipto sutarčiai su 
Izraeliu griežčiausiai priešin
gos kitos arabiškosios šalys.

Prezidento Carterio 
stambus laimėjimas

Washingtonas. — Rugsėjo 
27 d. 57 balsais prieš 42 
Senatas užgyrė prezidento 
Carterio pasiūlytą energijos 
programą, kurioje sakoma, 
kad su 1985 metais būtų 
panaikinta visokia natūrali
nių dujų kainos kontrolė. Tai 
prezidento Carterio ir dujų 
savininkų interesų didžiulis 
laimėjimas, o skaudus pralai
mėjimas dujų vartotojams. 
Net kongresiniai ekonomistai 
teigia, kad panaikinimas du
jų kainos kontrolės konsiu- 
meriams (vartotojams) at
sieis daugiau 16 bilijonų do
lerių, nes dujų kompanijos 
turės laisvas rankas pakelti 
dujų kainą tiek, kiek jos 
norės.

Dabar ši energijos progra
ma vyksta Atstovų Rūmų 
apsvarstymui. Tuo būdu dar 
yra proga dujų vartotojams 
protestais ir reikalavimais 
priversti Atstovų Rūmus šią 
programą atmesti.

Padės Izraeliui 
statyti naujus 
aerodromus

Mūsų vyriausybės vardu 
gynybos sekretorius Harold 
Brown informavo Izraelio 
valdžią, kad Jungtinės Val
stijos finansiniai padės jai 
pastatyti Izraelio šiaurėje du 
militarinius aerodromus. Ta 
pagalba sieks apie bilijoną 
dolerių!

Per 1967 metų karą oku
puotame Egipto Sinajuje Iz
raelis įsisteigė net kelis mili
tarinius lėktuvlaukius. Ka
dangi pagal Camp David 
prezidento Carterio, Begino 
ir Sadato sutartį, Izraelis 
Sinajų turi sugrąžinti Egip
tui, tai jis praras ir tuos 
aerodromus, kuriuose jis lai- 
ko 300 karinių lėktuvų. To
dėl vietoje jų bus statomi 
nauji. Izraelis militariniai ne 
tik nesusilpnės, bet dar su
stiprės.

Tokios pagalbos pažadėji
mas, matyt, daug prisidėjo 
sudaryti didelę daugumą Iz
raelio parlamefite už Camp 
David sutarties užgyrimą.

Vatikano mieste j Šv. Petro aikštę suplaukė tūkstančiai 
Romos tikinčiųjų pamatyti popiežiaus Jono Pauliaus I 
lavoną, kai jis buvo nešamas iš St. Clementine salės į Šv. 
Petro baziliką.

Staigi ir netikėta popiežiaus mirtis 
katalikiškąjį pasaulį nustebino ir sukrėtė

Vatikano Miestas. — Rug
sėjo 28 dienos naktį lovoje 
gulėdamas ir skaitydamas 
religinę knygą nuo širdies 
priepuolio iš gyvųjų . tarpo 
išsiskyrė popiežius Jonas 
Paulius I. Žinia nustebino ir 
sukrėtė visą katalikiškąjį pa
saulį. Buvęs kardinolas Albi
no Luciani, italas, išpopiežia- 
vo tiktai 34 dienas. Velionis 
buvo pirmas pastaraisiais ke
turiais šimtais mętų taip 
trumpai vadovauti Romos 
katalikų bažnyčiai, fer taip 
trumpą Taiką Lucianr negalė
jo pasižymėti kokiais nors 
darbais. Tik tiek žinoma, kad 
jis buvo karų priešas ir 
taikos šalininkas.

Sako, kad tikrai buvo planuota 
nužudyti Kubos vadą Fidel Castro

Teroristų grupės vadas Santo Trafficante [dešinėje] su 
savo advokatu Washingtone.

Washingtonas. — Pagar
sėjęs Floridoje teroristų gru
pės vadas Frank Trafficante 
atvyko į sostinę ir liudijo 
Atstovų Rūmų komitete, ku
ris tyrinėja prezidento John 
Kennedy nužudymą, kad iš 
tikrųjų buvo Centrinės Žval

PADIDĖJO DIRBANČIŲ 
AMERIKOS 
DARBININKIŲ MOTERŲ 
SKAIČIUS

Federalinio Darbo depar
tamento pranešimu, tik per 
vienerius metus tarp 1977 m. 
birželio ir 1978 m. birželio 
šioje šalyje darbininkių mo
terų skaičius padidėjo net 
2,300,000. Dabar mes turime 
įvairiuose užsiėmimuose už 
algą dirbančių 39,000,000 
moterų.

Už kelių dienų kardinolai 
vėl susirinks ir išrinks naują 
popiežių. Vėl apie kandida
tus plačios spekuliacijos. Vėl 
kalbama apie galimybę iš
rinkti Katalikų bažnyčios 
galva, ne italų kilmės.

Beje, Kardinolui Albino 
Luciani popiežiaujant buvo 
dar vienas pirmas Katalikų 
bažnyčios ilgoje istorijoje 
toks atsitikimas, būtent, kad 
vos tik jam užėmus sostą, jį 
aplankė rusų ortodoksų baž
nyčios galva su vizitu, ir 
jiem dviem pasikalbant, sve
čias—staiga krito ir mirė. Jį 
iš gyvųjų tarpo taipgi išbrau
kė širdies priepuolis.

gybos Agentūros (ClA) pla
nuota nužudyti Kubos vadą 
Fidel Castro. Jis sakė,, kad ir 
jis pats tame sąmoksle akty
viai dalyvavo. Girdi: “Aš 
maniau, kad aš patarnauju 
Jungtinių Valstijų valdžiai”!

Telkia jėgas prieš 
Camp David 
susitarimus

Iš Vidurio Rytų praneša
ma, kad Irakas šaukia visų 
arabiškų kraštų konferenciją 
kovai prieš Camp David Car
terio, Begino ir Sadato pada
rytus susitarimus. Sakoma, 
kad šiam Irako žygiui prita
ria ir Saudi Arabija su Jor
danija.

Japonija didina savo 
karines jėgas

Washingtonas. — Gautas 
iš Tokyo pranešimas, kad 
Japonijos valdžia žada atei* 
nančiais keleriais1 metais la
bai padidinti Jungtinėse Val
stijose užsakymą ginklų. Ji 
esanti nusprendusi tam tiks
lui žymiai padidinti savo mi- 
litarinį biudžetą. Tam tikslui 
būsią išleista $6,500,000,- 
000.

Pranešime priduriama, 
kad Japonijos nutarimas pa
didinti savo karinį-militarinį 
pajėgumą yra nusilenkimas 
Jungtinių Valstijų raginimui 
tai padaryti. Nors praeitame 
pasauliniame kare Japonija 
buvo Hitlerio talkininkė ir 
kariavo prieš Ameriką, ta
čiau šiandien ji yra laikoma 
tos Amerikos talkininke.

St. Louis. — Buvęs prezi
dentas Richard Nixon atme
tė pakvietimą vykti ir pakal
bėti St. Louis universitete 
profesoriams ir studentams. 
Už kalbą jam buvo pasiūlyta 
$5,000.

Plati kampanija už 
moksleivių 
imiunizaciją

New Yorko miesto mokyk
lų direktorius Frank Mac- 
chiarola įsakė tuoj pradėti 
kampaniją už įskiepijimą nuo 
difterijos, polio, rubėla ir 
mumps tų moksleivių, kurie 
pradėjo lankyti mokyklas be 
tokios imiunizacijos. 0 tokių 
moksleivių, sakoma, yra de- 
sėtkai tūkstančių. Bus patik
rinta visų moksleivių rekor
dai sveikatos požiūriu. Tai 
labai didelis, bet labai reika
lingas mokyklų vadovybės 
užsimojimas.

PAVOJINGAS SENATO 
NUTARIMAS

Washingtonas. — Senatas 
68 balsais prieš 1 nutarė 
autorizuoti išleidimą trijų bi
lijonų dolerių vystymui bran
duolinių ginklų, .jų tarpe ir 
neutroninės bombos. O Se
nato Ginkluotos tarnybos ko
mitetas įsakė neutroninę 
bombą išdėstyti prie Tarybų 
Sąjungos rubežiaus..

Tai pragaištingas nutari
mas. Jo vykdymas padidintų 
ginklavimosi lenktynes. 
Prieš pasiūlymą balsavo tik
tai senatorius William Prox- 
mire,.

Diskriminacija prieš 
moteris bus 
panaikinta

New Yorkas. — New Yor
ko miesto Policijos departa
mentas esąs pasiryžęs polici
jos jėgose panaikinti diskri
minaciją prieš moteris. Šian
dien iš 25,0CI policininkų 
moterys tesudaro 2 procen
tus. Tas skaičius būsiąs pa
keltas iki 10 procentų. ’

NEPAPRASTOS PELĖS
Philadelphijos onkologinių 

tyrinėjimų instituto bendra
darbė dr. B. Mine įsitikinusi, 
kad su savo kolegomis netru
kus išves peles, sergančias 
žmonių ligomis. Tai, žinoma, 
būtų svarbus žingsnis kovoje 
su įvairiomis žmogaus ligo
mis, pvz., psichinėmis gene
tinio pobūdžio ligomis.

Daug vaikų bus 
išgelbėta nuo 
mirties

Mrs. Grrace Powers Monaco
Boston, Mass. — Čia yra 

susikūrusi tėvų organizacija 
“Candlelightėrs.” Jos va
das—Mrs. Grace Powers 
Monaco.

Kaip žinia, ilgai buvo ma
noma, kad nėra jokios vilties 
vėžiu susirgusio vaiko išgel
bėti nuo ankstyvos n :rties. 
Bet per pastarąjį dešimtmetį 
kovoje su ta pavojinga liga 
mokslininkai yra padarę la
bai didelę pažangą, pasiekę 
stebėtinai įspūdingų laimėji
mų. Surasti būdai, kuriais 
galima daug tokių vaikų iš
gelbėti nuo mirties, kai ku
riuos net visiškai nuo tos 
ligos išgydyti. Sakoma, kad 
apie pusė 6,000 šiemet susir
gusių vėžiu vaikų buvo išgel
bėta!

LIETUVOS LIAUDIES 
ŪKIUI NAŠI TECHNIKA

Vilnius, IX. 22. (ELTA). 
Viena jauniausių respubliko
je liaudies ūkio šakų—maši
nų gamybos ir metalo apdir
bimo pramonė—dabar išlei
džia beveik penktadalį visos 
pramonės produkcijos; treč
dalis jos žymima kokybės 
penkiabriauniu.

Daugiau kaip šešiasdešimt 
naujai pastatyų arba rekon
struotų šios šakos įmonių 
tiekia respublikos ir šalies 
liaudies ūkiui labai našius 
metalo pjovimo įrengimus ir 
prietaisus, elektrinio suviri
nimo agregatus ir trečiosios 
kartos elektronines skaičia
vimo mašinas. Plačiai garsė
ja lietuviški grąžtai, respu
blika tapo viena svarbiausių 
Tarybų Sąjungoje elektros 
skaitiklių, mažo galingumo 
elektros variklių, svarbių 
mazgų žemės ūkio mašinų ir 
automobilių pramonei, staty
bos apdailos įrengimų gamin
toja.

Apie tai buvo kalbama 
įvykusiame iškilmingame su
sirinkime, skirtame Mašinų 
gamintoju dienai.

Montauk Point, N. Y. — 
Čia spalio 3 d. valdžia užgro
bė iš Kolombijos atvykusį 
laiva, kuriame rado 7 tonas 
narkotikų. Jų vertė esant 10 
mil. dolerių.
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Klausimai ir problemos 
Jungt. Tautose

Rugsėjo 19 dieną vėl pradėjo posėdžiauti Jungtinių 
Tautų Generalinė Asamblėja. Susirinkę 150 valstybių 
atstovai turi aptarti daugybę Įvairių klausimų bei proble
mų, susijusių su nūdiene pasauline situacija. Patys 
svarbiausi klausimai, kurie reikalauja kuogreičiausio dėme
sio, siejasi su detente, su branduolinio ginklavimosi 
varžybomis, su pasauliniu įtempimu, su naujų branduolinių 
ginklų gaminimu ir bandymu, su platinimu branduolinių 
ginklų tose šalyse, kurių jos dar neturi t. t.

Visais šiais klausimais, kaip žinia, Tarybų Sąjunga ir 
kitos socialistinės šalys yra pateikusios konkrečius pasiūly
mus. Jie turėtų būti rimtai apsvarstyti. “Tai nelengva, 
žinoma, visas šias problemas, kurios šiandien stovi prieš 
Jungtines Tautas, išspręsti,” sako dienraštis “Pravda.” 
“Bet būtinai reikalinga ir galima jas išspręsti. Tarybų 
Sąjunga visada stoja už tokį išsprendimą, kuris atitiktų 
taikos, bendradarbiavimo ir tautų laisvės ir nepriklauso
mybės interesus.”

Bet kaip su didžiosiomis kapitalistinėmis šalimis, svar
biausia—kaip su mūsų Jungtinėmis Valstijomis? Ar jos 
nori tokio išsprendimo, ar jos yra pasirengusios tokioms 
toms problemoms išspręsti? Į šiuos klausimus atsakys šios 
sesijos rezultatai. Aišku kaip dieną, kad ir kapitalistinių ša
lių milžiniška žmonių dauguma nori ir trokšta branduolinio 
konflikto išvengti Ar eiti prie pilno nusiginklavimo. Bet 
gaila, kad šiandien dar negalima to pasakyti apie tų šalių 
vyriausybes ir vadovybes. Iki šiol visuose NATO šalių 
galvų sąskrydžiuose buvo kalbama ne apie mažinimą 
įtempimo ir siekimą pilno nusiginklavimo, bet apie 
branduolinio apsiginklavimo didinimą ir plėtimą.

Labai sveikintinas reiškinys
Pažangieji amerikiečiai seniai ragina šios šalies organi

zuotus darbininkus nutraukti ryšius su demokratų ir- 
republikonų partijomis ir imtis nepriklausomos politinės 
veiklos formoje naujos masinės pblitinės partijos, kurios 
nugarkaulį sudarytų mūsų darbo unijos. Septyniolikos 
milijonų organizuotų darbininkų balsas ir vaidmuo nebus 
efektingi, jeigu jie apribos savo politinę veiklą tomis 
kapitalistinėmis partijomis. Tai yra įrodžius daugybės 
metų praktika. Jų politinė veikla bus efektinga ir 
atitinkanti darbo liaudies interesamsAiktai nepriklausomai 
nuo šių partijų.

Džiugu pabrėžti, kad ta idėja pradeda prigyti ir kai kurių 
didžiųjų darbo unijų vadovybėse. Tam turime jau net 
keletą labai rimtų pavyzdžių. Antai didžiulės, Tarptautinės 
mašinistų unijos su 900,000 narių prezidentas William 
Winpisinger pareiškė, kad jo vadovaujama organizacija 
ateityje jau neberems prezidento Carterio ir jo partijos 
daugumos Kongrese, nes jie aiškiai pasuko į dešinę pusę 
visoje eilėje svarbiausių ekonominių ir socialinių klausimų. 
Jis pridūrė, kad mašinistų unija dalyvaus spalio 17 dieną 
įvyksiančioje konferencijoje, kurią šaukia didžiosios Jung
tinės automobilistų unijos prezidentas Douglas Fraser ir 
kurioje bus tariamasi politiniais reikalais. Manoma, kad 
šioje konferencijoje, dalyvaus visa eilė kitų Amerikos 
Darbo Federacijos-Iųdustrinių Organizacijų Kongreso 
(AFL-CIO) ir nepriklausomų unijų. Tuo tarpu Jungtinės 
elektrikierių unijos vadas Albert Fitzgerald pareiškė, kad 
jis nuo dabar aktyviškai dalyvaus pastangose suorganizuoti 
“trečią politinę partiją, kuri atstovaus darbininkų intere
sams.”

Tei sveikintinas organizuotų darbininkų judėjime reiški
nys. Reikia tikėtis, kad minėtų vadų pasisakymai bei 
ėjimai duos konkrečių, apčiuopiamų vaisių, vedančių link 
susikūrimo nepriklausomos politinės partijos. Tokiam 
žygiui sąlygos yra labai prielankios. Darbininkuose nepasi
tenkinimas senosiomis kapitalistinėmis partijos labai dide
lis. ■<”' '-M/.'- ■ •..■.//..

PIKTI, NEIKŠIŠKI 
SAPALIOJIMAI

Aną dieną “Laisvėje” at
spausdinome mūsų bendra
darbio Lietuvoje. Antano 
Brazausko laišką, kuriame 
jis sako, aplankęs Laukuvos 
kapines, kur, kaip žinia, yra 
palaidoti mūsų Amerikos pa
žangiųjų lietuvių žurnalisto 
ir veikėjo Leono Joniko pa
laikai. Laiške jis velionį pa
vadina “paprastu, kukliu, ge
ros širdies, jautriu lietuviu.” 
Tas, matyt, tiesiog įsiutino 
Chicagos menševikų laikraš
čio redaktorių ir bosą Marty
ną Gudelį, nes jis savo “Nau
jienose (rugs. 20 d.) pašven
tė visą ilgą vedamąjį velio
niui išniekinti.

Antai:
“Amerikoje Leonas Joni

kas buvo nulis. Jis buvo 
Vilnies redaktorius ir padė
davo ruošti šio laikraščio 
piknikus, bet su kitaip\galvo- 
jančiais žmonėmis jis niekad 
nesueidavo ir jokio bęndro 
darbo vesti negalėjo. Jis 
buvo analfabetas. Jis pramo
ko susirinkimuose kalbėti ir 
verbuoti narius komunistų 
partijon ar vadinamam “dar
bininkų” susivienijimui. Jis 
gimė caro valdomoj Lietuvoj 
— ir nusiginklavimą. Jie 
niame dešimtmetyje. Jam 
teko augti pačioje tamsiau
sioje Žemaitijos vietoje. To 
meto Lietuvoje jokios mo
kyklos nelankė. Amerikon 
atvažiavo 1911 metais. Vie
nur kitur bandė Amerikoje 
mokytis, bet jam niekas nei
šeidavo. Jis bandė rasti pa
stovesnio darbo Detroite, 
bet automobilių statyti nepa
jėgė, neturėjo jokio suprati
mo,, Bandė apmokyti, bet 
nieko neišėjo.”

Ir savo piktus, neikšiškus, 
melagingus sapaliojimus Gu
delis užbaigia:

“Leonas Jonikas buvo lie
tuviams gėda Amerikoje. Jis 
yra gėda ir Lietuvoje.”

KARŠTAI PATARIAME 
MUSŲ KLERIKALAMS 
PASISKAITYTI IR 
PAGALVOTI

Savaitraštyje “Gimtasis 
kraštas” (rugsėjo 21 d.) skai
tome Kazio Juozėno paruoš
tą įdomų straipsnį “Kovoje 
už taiką ir nusiginklavimą,” 
kurį būtinai turėtų perskai
tyti mūsų klerikalinės spau
dos redaktoriai ir bendradar
biai. Autorius rašo apie kata
likus ir kovą už taiką bei 
nusiginklavimą. Kaip žinia, 
mūsų lietuviškieji klerikalai 
visomis keturiomis priešinasi 
kovai už detentę—-tautų ir 
valstybių taikų sugyvenimą 

ir nusiginklavimą* Jie 
griežčiausiai priešinasi bet 
jokioms deryboms su socia
listiniais kraštais dėl bran
duolinio ginklavimosi apribo
jimo.

Kaip tik šia tema Juozėnas 
kalba savo straipsnyje. Jis 
rašo:

Kaip jau buvo rašyta spau
doje, rugsėjo 8-11 d. Vilniuje 
vyko Berlyno konferencijos 
tarptautinio komiteto prezi
diumo išplėstinė sesija, kuri 
apsvarstė Europos katalikų, 
dalyvavimo už taiką, nusi- 
ginklavimą ir draugystę tarp 
tautų klausimus. Vilniuje to
kia sesija surengta antrą 
kartą, ankstesnė įvyko 1973 
m.

Berlyno konferencija—pa
žangiųjų Europos katalikų 
taikos forumas, kurio tikslas 
—suaktyvinti kovą už taiką, 
vadovaujantis bažnyčios 
mokslu. Įkurta 1964 m. Ber
lyne, ji vienija tų valstybių 
tikinčiuosius. Jos veikloje 
aktyviai dalyvauja įžymūs tų 
šalių politiniai ir visuomenės 
veikėjai.

Sesijos darbe dalyvavo 9 
Europos valstybių dvasinin
kai, taip pat katalikai pasau
liečiai. Lietuvos dvasinin

kams sesijoje atstovavo Kau- 
| no arkivyskupijos ir Vilka
viškio vyskupijos koadjuto- 

, rius vyskupas Liudvikas Po- 
i vilonis; Vilniaus arkivyskupi- 
| jos valdytojas monsinjoras 
i Česlovas Krivaitis, Kaišiado
rių vyskupijos valdytojas ka
nauninkas Juozapas Andri
konis, Telšių vyskupijos val
dytojas Antanas Vaičius, 
grupė katalikų bažnyčios ku
nigų. \

Sesijos dalyviai pabrėžė, 
kad kova už taiką ir nusigin
klavimą—visų žmonių gyvy
binis reikalas nepriklausomai 
nuo įsitikinimų ir rasės. Jis 
pažymėjo didelį Tarybų Są
jungos, TSKP GK Generali
nio Sekretoriaus, TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininko Leo
nido Brežnevo indėlį maži
nant tarptautinį įtempimą. 
Sesijoje buvo griežtai pa
smerktas JAV administraci
jos ketinimas gaminti neu
troninę bombą—patį žiau
riausią žmonių naikinimo 
įrankį.

Buvo priimti nutarimai tai
kos, nusiginklavimo, bran
duolinio ginklo uždraudimo 
klausimais.

Antrąją darbo dieną sesi
jos dalyviai buvo išvykę į 
Kauną. Jie aplankė Kauno 
kunigų seminariją, susitiko 
su jos auklėtiniais. Kaune 
svečius priėmė vyskupas L.■■Povilonis.

o

Grįžę į Vilnių, sesijos daly
viai lankėsi Akademiniame 
operos ir baleto teatre, čia 
žiūrėjo operą “Carmen.”
Sekmadienį visi dalyvavo pa
maldose šv. Teresės bažny
čioje, juos priėmė dekanas 
Algirdas Gutauskas. Po to 
svečiai susipažino su respub
likos sostine, jos statybomis, 
naujais gyvenamaisiais mik
rorajonais. 

O \
Spalio 10 d. vakare sesijos 

dalyvius priėmė Vilniaus ar
kivyskupijos valdytojas mon
sinjoras C. Krivaitis* Be sve
čių, priėmime dalyvavo ir 
Lietuvos katalikų bažnyčios 
atstovai, taip pat kitų religi
jų atstovai.

Rugsėjo 11 d. svečiai buvo 
Vilniaus valstybiniame V. 
Kapsuko universitete, susiti
ko su Universiteto prorekto
riumi J. Grigoniu.

o

Prieš išvykdami Berlyno 
konferencijos tarptautinio 
komiteto prezidiumo sesijos 
dalyviai pasidalijo viešnagės 
Lietuvoje įspūdžiais.

IŠAUGINTI SVEIKUS 
GYVULIUS—SVARBI 
PROBLEMA

Mums, miestų gyvento
jams, svarbiausia problema 
pagimdyti, išauklėti ir išlai
kyti sveikus žmones. Ta pro
blema, žinoma, labai svarbi 
ir mūsų žemdirbiams. Bet jie 
susiduria ir su kita didžiulės 
svarbos problema, būtent: 
kaip pagimdyti, išauklėti ir 
palaikyti sveikus gyvulius. '

Kaip tik šią problemą ir 
lukštena Lietuvos “Valstie
čių laikraštyje” (rugsėjo 21 
d.) Veterinarijos instituto di
rektorius E. Danilevičius 
straipsnyje “Ar išauginsime 
sveiką veršelį.”

Straipsnyje, tarp kitko, 
pabrėžiama:

Veršelio sveikatingumas 
pirmiausia priklauso nuo 
karvės, sveikatos būklės ir 
šėrimo.

Net nežymūs medžiagų 
apykaitos sutrikimai karvės 
organizme neigiamai pavei
kia normalų vaisiaus vysty
mąsi. Taip atsitinka, kai kar
vės ilgesnį laiką šeriamos 
neišbalansuotais racionais, 
blogu šienu, silosu ir šienai
niu, apgedusiais šakniavai-

gimsta silpni, nepakankamai 
atsparūs, o veterinarijos 
specialistai priversti padėti 
daug pastangų ir sunaudoti 
nemažai vaistų. Tačiau gyvu
lių dienos vis vien dažniau
siai neilgos.

Svarbu ir tai, kad apie 
dvidešimtą dieną po gimimo 
imtume pratinti veršelius 
prie šieno. Jiems būtinai 
reikia gero šieno, nes prie- 
skrandžiuose turi susifor
muoti normali mikroflora. 
Apie tai turime galvoti iš 
rudens. Sudarykime verše
liams geriausio šieno, pa
ruošto iš jaunos žolės, fondą. 
Veršeliams šieno turi užtek
ti, nors ūkyje jo ir labai 
trūktų. Tik vėliau, priprati
nus prie šieno, veršeliams 
galima duoti ir labai gero 
šienainio.

Nevalia ^primiršti ir kitos 
tiesos. Kai veršidžių mikro
klimatas neatitinka reikala
vimų, gali kristi iki 30 proc. 
veršelių. Ypač pavojingi 
skersvėjai ir pernelyg vėsi 
aplinka. Kita vertus, šiuo 
metu respublikoje tipinių 
karvidžių yra tris kartus 
daugiau negu tipinių verši
džių. Vadinasi, dauguifia 
veršelių, kuriems reikia ypač 
gerų sąlygų ir priežiūros, 
paprastai laikomi blogesnėse 
patalpose. Tai turėtų pri
versti ūkių vadovus padaryti 
išvadas. Seniai/laikas tiks
liau matuoti ir registruoti 
tokius patalpų mokroklimato 
parametrus, kaip oro tempe
ratūra ir drėgmė. r

Artėja žiema. Jau dabar 
reikia gerai apgalvoti, kur ir 
jokiose patalpose laikysime 
veršelius.”

IŠ TIKRŲJŲ, YRA KUO 
DŽIAUGTIS IR 
DIDŽIUOTIS

“Komjaunijo tiesoje” 
(rugs. 21 d.) ELTOS praneši
mo antraštė skamba taip: 
“Nusausiųta du milijonai 
hektarų. Įspūdingas Tarybų 
Lietuvos melioratorių laimė
jimas.”

Su dideliu pasididžiavimu 
pranešime sakoma:

“Nerasime respublikoje ra
jono, nėra net ir tokio ūkio, 
kurių laukais nebūtų praėję 
melioratoriai. Nelengvas jų 
darbas, sunkios sąlygos: už
mirkę laukai, kemsynai, ba
los ir raistai.

Bet ten, kur žengė melio
ratoriai, talkinami galingos 
technikos, šiandien plyti su
kultūrinti laukų masyvai. 
Kur neseniai nutiestas nau
jas vieškelis, per upelį pasta
tytas tiltas, kur klojėja žalias 
ganyklos kilimas, neretai ty
vuliuoja dirbtinis ežerėlis ar 
tvenkinys,—visur regi gim- 
tojoje žemėje melioratoriaus 
paliktą pėdsaką.

Iki Tarybų vajdžios atkūri
mo 1940 metais Lietuvoje 
buvo nudrenuota 12 tūkstan
čių hektarų—dešimt kartų 
mažiau, negu dabar padaro
ma per vienerius metus. 
Šiandieną žemdirbiams ati
duotas dumilijonasis hekta
ras. Ir padarė tai vienas 
pirmaujančių respublikoje 
Raseinių MS V kolektyvas, 
jau daugelį metų sėkmingai 
viršijantis gamybos užduo
tis, dirbantis su tikra kūrybi
ne ugnele. Beje, paskutinieji 
iš tų dviejų milijonų hektarų 
atiduoti su įvertinimu “Labai 
gerai.” Tokia valstybinėsvko- 
misijos išvada.

Dumilijonasis hektaras 
rugsėjo 20 dieną buvo per
duotas Raseinių rajono 
“Laisvės” kolūkio žemdir
biams. Ta proga kolūkyje 
įvyko iškilmės. Į jas susirin
ko partijos miestų ir rajonų 
komitetų pirmieji sekreto
riai, vykdomųjų komitetų 
pirmininkai, žemės ūkio val
dybų viršininkai; respublikos 
MS V ir sausinimo sistemų 
valdybų vadovai, melioravi
mo ir sąusinimo sistemų pro-

Europos katalikų Berlyno 
konferencijos prezidiumo 

sesija Vilniuje

Sesijos dalyvius sveikina Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduotojas A. Česnavičius. Nuotraukoje [iš 
kairės] Kauno kunigų seminarijos rektorius prof. dr. V. 
Butkus, vyskupas L. Povilonis ir Religijų reikalų Tarybos 
prie TSRS Ministrų Tarybos įgaliotinis Lietuvos TSR P. 
Anilionis. Apačioje: sesijos posėdžių metu.

V. Kapočiaus nuotr.

LKP 1 suvažiavimo
šešiasdešimtmetisII II

Vilnius. Respublikos darbo į dant Tarybų Lietuvą lenini-
žmonės plačiai pažymi Lietu
vos Komunistų Partijos pir
mojo suvažiavimo Šešiasde
šimtąsias metines.

Suvažiavimas (Vyko Spalio 
1-3 dienomis Vilniuje. Jame 
dalyvavo 34 delegatai, at
stovavę 800 komunistų. Su
važiavimui vadovavo Pranas 
Eidukevičius, kuris padarė 
pranešimus visais svarbiau
siais klausimais, parengė ati
tinkamas rezoliucijas.

KLP 1 suvažiavimas galu
tinai suvienijo veikusias ko
munistines organizacijai, 
įkūrė Lietuvos Komunistų 
Partiją. Visoms partinėms 
organizacijoms suvažiavimas 
padengė vieningą politinę li
niją—kovos už socialistinės 
revoliucijos pergalę, Tarybų 
valdžios įkūrimo liniją. Lie
tuvos Komunistų Partijos 
susikūrimas turėjo milžiniš
ką reikšmę Lietuvių tautos 
istoriniam likimui. Partija 
tapo vienintelė politinė jėga, 
kuri, išreikšdama svarbiau
sius liaudies interesus, ėmė 
telkti darbininkus, darbo 
valstiečius, pažangiąją inteli
gentiją kovoje spalio revoliu
cijos idėjoms įgyvendinti, so
cialistinės revoliucijos perga
lei Lietuvoje.

Pažymint šį reikšmingą 
įvykį, Lietuvos KP name 
'muziejuje Vilniuje, kur prieš 
60 mėtų vyko pirmasis Lie
tuvos Komunistų suvažiavi
mo posėdis, atidaryta nauja 
ekspozicija. Gausūs jos sten
dai pasakoja apie avangardi
nį komunistų vaidmenį ve-

jektų kūrėjai, . melioracijos 
darbų pirmūnai, mokslinin
kai, žemės ūkio specialistai.

Į iškilmes atvyko draugai 
P. Griškevičius, A. Feren- 
sas, R. Songaila, V. Baltrū
nas, Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos pirmininko . pava
duotojas, Valstybinės plano 
komisijos pirmininkas A. 
Drobnys, Lietuvos KP CK 
žemės ūkio skyriaus vedėjas 
J. Bernatavičius.”

Ir mes, Amerikos pažan
gieji lietuviai, nuoširdžiau
siai sveikiname Lietuvos me
lioratorius su šiuo jų istori
niu laimėjimu!

niu keliu, supažihdina su 
šlovinga Lietuvos Komunistų 
Partijos istorija.

Talentingo lietuvių 
architekto atminimui

Tarybų Lietuvos sostinės 
visuomenės atstovai iškil
mingai pažymėjo talentingo 
Lietuvių architekto Lauryno 
Stuokos Gucevičiaus gimimo 
225 metines.

LTSR Architektų Sąjun
gos valdybos pirmininkas 
Anatolijus Rasteika, Dailės 
Instituto profesorius Eduar
das Budreika, Kultūros Mi
nistruos valdybos viršinin
kas Jonas Glemža ir kiti 
pasakojo susirinkusiems apie 
nelengvą baudžiauninko sū
naus kelią į mokslą jam 
suteikusį architektūros pro
fesoriaus titulą, apie amžiną 
jo projektuotų pastatų grožį, 
kalbėjo apie jo pažangias 
idėjas ir maištingą dvasią. 
Architektūros paminklais— 
buvusi rotušė, buvusi kated
ra, verkių rūmai, pritaikyti 
socialistinės kultūros reik
mėms, ir toliau lieka restau
ratorių, inžinierių rūpesčio ir 
tyrinėjimų objektu.

Stokos Gucevičius gimtuo
siuose Migonyse Kupiškio 
rajone pastatyta skulptūra, 
kurią sukūrė skulptorius 
profesorius Petras Aleksan
dravičius ir architektas Vy
tautas Gabriūnas. Paveikslų 
galerijoje surengta architek
to darbų ir jo projektuotų 
pastatų bei architektūrinių 
ansamblių fotonuotraukų pa
rodėlė.

Amerikos baleto gastrolės
Viešintis Tarybų Sąjungo

je Teiloggo vadovaujamas 
Jungtinių Valstijų šokių an
samblis buvo atvykęs gastro
lių į Tarybų Lietuvos sosti
nę. Svečiai atvežė dvi pro
gramas, kurias per keturias 
dienas parodė Akademinio 
Operos ir Baleto teatro sce
noje. V. Petkevičienė

Užrašas ant paminklinio 
akmens Detroito kapinėse: 
“Čia- ilsisi James Mitchel. 
Jeigu jo automobilis būtų 
buvęs su Snaiderso sistemos 
stabdžiais, jis dar gyventų.”
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Lietuvos pasiuntinys Lat
vijoje V. Vileišis 1936.1X^29 
d. rašė slaptai užsienio mi
nistrui apie pasikalbėjimą su 
nuncijum A. Arata (doku
mentas Nr. 68). Vatikano 
atstovas, remdamasis kon
kordatu, kėlė reikalavimus, 
kurie iš esmės buvo kišima
sis į kitos, suverenios, val
stybės reikalus:

“Sunku yra dirbti su to
kiais ponais, kaip švietimo ir 
teisingumo ministerial, ku
rie, kaip mgr. Aratai atrodo, 
nenori taikos su dvasiškija'ir 
nemato to pavojaus iš bolše
vizmo, kuris gresia Lietu
vai (. .

“Toliau mgr. Arata nuro
dė, kad bendradarbiavimas 
tarp vyriausybės ir dvasiški- 
jos galimas, nes tam geriau
sias pavyzdys yra Italija, kur 
Musolinis glaudžiai bendra
darbiauja su Vatikanu.

Kodėl toks bendradarbia
vimas negalimas Lietuvoje, 
klausia mgr. Arata ir tuojau 
pats sau atsako, kad pas jus 
Lietuvoje perdaug draugau
jama su bolševikais, per 
daug jiems tikite (. .

Taigi, Vatikanui nepakako 
net Lietuvos fašistų kovos 
prieš komunistus, jo atsto
vas norėjo įtikinti, jog kuni
gai, jeigu jie turėtų daugiau 
teisių valstybės tvarkyme, 
geriau galėtų kovoti prieš 
bolševikus. Tuo pretekstu ir 
buvo reikalaujama atiduoti 
didesnį buržuazinės valdžios 
kąsnį kunigams ir klerika
lams. Popiežiaus atstovas, 
kišdamasis į Lietuvos užsie
nio politiką, reikalavo nepa
laikyti draugiškų ryšių su 
Tarybų Sąjunga. Žinoma, jis 
nebaugino hitlerinio fašizmo 
pavojumi, rasizmu ir nacistų 
ruošiamomis masinėmis žu
dynėmis . . .

Kaip visiškai su nieku Va
tikanas nesiskaitė, rodo ki
tas, 1937.IV.12 d. A. Aratos 
pasikalbėjimas—šį kartą J. 
Urbšio (dokumentas Nr. 69):

“4-as dalykas, į kurį mgr. 
Arata jau dabar skaitąs pa
reiga atkreipti vyriausybės 
dėmesį, yra spaudoje pasiro
džiusios žinios, kad Lietuvo
je ruošiamasi įvesti civilinį 
vedybų skyrimąsi. Jeigu vy
riausybė tikrai manytų įvesti 
tokį dalyką, kuris yra prie
šingas dieviškajam įstaty
mui, kurio sargyboje yra 
šventasis sostas, tai šitas 
dalykas įneštų labai didelį 
pasunkėjimą saritykiuose 
tarp šventojo sosto ir Lietu
vos vyriausybės. Šventojo 
sosto protestas šiuo klausi
mu būtų itin griežtas. Iš 
mgr. Aratos žodžių galima 
buvo suprasti, kad galbūt tai 
net iššauktų šv on tojo tėvo 
encikliką prieš Lietuvą, nors 
įsakmiai to mgr. Arata nėra 
pasakęs.”

Griežtu Vatikano protestu 
jo atstovas grasino, jeigu 
nebus draugijų klausimas su
tvarkytas taip, kad paten
kintų katalikų akcijos organi
zacijas. Protestas buvo žada
mas, jei universiteto vadovy
bė kitaip, negu Vatikanas 
nori, tvarkytų Teologijos fa
kulteto reikalus . . .

Tai nebuvo nauja. Vatika
no atstovybės Lietuvoje rei
kalų patikėtinis L. Faldučis 
1931.VIII.28 notoje jautė 
“nemalonią būtinybę katego
riškiausiai protestuoti” prieš 
įstatymus, liečiančius Kauno 
universiteto Teologijos-filo
sofijos fakulteto reformą.

Argi ne perdaug ryškūs 
šių grasinimų tikslai? Gera 
ta lietuvių klerikalų, besi
džiaugiančių “kronikų” “de
maskavimais” siūloma laisvė, 
kuri neleidžia nepageidauja
mų švietimo ir mokslo refor
mų, oet leidžia Vatikanui, 
svetimai valstybei, nurodinė
ti, kaip Lietuvos vyriausybė 
turi tvarkyti mokslo įstaigas,

| jaunimo organizacijas, pilie
tines teises ir t. t.! . .

Kaip rodo 1932.XI.15 d. 
i raštas (dokumentas Nr. 103), 
S. Lozoraitis, būdamas poli
tikos departamento direkto
riumi, per pokalbį su minėtu 
A. Arata turėjo piktintis dėl 
šio reikalavimų masiškai ša
linti “bedievius” mokytojus:

“Mano nuomone, mgr. A. 
nori negalimo dalyko, nes 
vyriausybė neturi nei prie
monių kontroliuoti, kas ko
kias tikybines pažiūras turi, 
nei teisės klausti apie tai 
žmogų.”

A.' Arata vis tiek kėlė 
reikalavimą:

“d. pakeisti kai kuriuos 
mokytojus, antikatalikiškai 
nusiteikusius.”

To paties, kaip liudija dau
gelis dokumentų, reikalavo 
ir siekė Lietuvos klerikalai: 
neleisti mokytojauti žmogui, 
jeigu jis nėra aktyvus katali
kybės išpažinėjas ir paklus
nus kunigams.

Argi nebeatsimena viso to 
“Lietuvos katalikų bažnyčios 
kronikų” platintojai? O jeigu 
atsimena, argi gali bent išsi
žioti apie tai, kad jiems rūpi 
tikras Lietuvos suverenumas 
ir lietuvių sąžinės laisvė?

Normaliai galvojantis žmo
gus teturi vieną atsakymą: 
jokiu būdu negali! Deja, emi
gracijos klerikalai šiuo atve
ju tiesiog stokoja padorumo 
jausmo.

Ką gi, ar nauj/ena to ele
mentaraus padorumo lietu
vių atžvilgiu stoka Vatika
nui?

Jo neturėta ištisus šimt
mečius, kai buvo laiminami 
žiauriausi kryžiuočių antpuo
liai. Jo neturėta ir tada, kai, 
įvedus krikščionybę, katali
kų hierarchija rėmė dvari
ninkus, baisiausiai engusius 
lietuvį valstietį, kai ji gujo 
lietuvių kalbą iš Lietuvos 
bažnyčių ir kultūros, kai ji 
pardavinėjo valstybinius Lie
tuvos interesus. Vatikanas 
Lietuvos santykiuose visados 
buvo stipresniųjų, jam nau
dingesnių ir parankesnių pu
sėje. Kai carizmas, persekio
damas lietuvybę, skriaudė ir 
katalikybę, popiežiai nerado 
reikalo protestuoti, rašyti 
•notas carinei Rusijos val
džiai—ką mielai darė kiek
viena proga mažos Lietuvos 
atžvilgiu.

Prisiminkime, kad ir V. 
Kudirką, kuris be galo pikti
nosi popiežiaus elgesiu po 
Kražių skerdynių, atskleidu
sių carinės valdžios vandaliz
mą:

“Dėl ko negirdėjo apie 
Kražius Leonas XIII? Juk 
toji žinia pirmiausia prigulė
jo jam, nes Kražiuose buvo 
trėmimas katalikystės. Kad 
Leonas XIII būtų girdėjęs 
apie Kražius, tai tikrai nebū
tų daleidęs, bentgi tokioje 
formoje, paskutinės encikli
kos, iš kurios gali džiaugtis 
tiktai caras, patyręs netikė
tai apie “aukštą pajautimą 
teisingumo” ir kad įsakyta 
katalikams absoliutiškai jo 
klausyti” (Raštai, II t., “Tė
vynės varpai,” 259 psl.).

Daug nuovokos ir drąsos 
parodė tada V. Kudirka! Ca
ro valdininkai daužė lietuvių 
katalikus, o popiežius išleido 
po to encikliką, reikalaujan
čią iš persekiojamųjų, kad jie 
absoliučiai klausytų caro, 
kad šis “negautų jokios prie
žasties mumis kaltinti ir 
šventą katalikišką tikėjimą 
peikti.”

Taip ir toliau popiežiai el
gėsi lietuvių atžvilgiu: visa
dos palaikydavo stipresniuo
sius, niekados neprotestavo 
prieš jų daromas skriaudas. 
Priešingo rašto nėra. Tad 
kaip galima kalbėti apie Va
tikano jautrumą lietuvių 
liaudžiai?

Tas “jautrumas” atsiranda

Poetas Ksaveras Vanagėlis
Gimimo 115 metų sukaktis

i akademinėje “Lietuvių lite
ratūros istorijoje,”—jame 
pasikartoja kai kurie įvaiz
džiai. Silpniausia yra antroji 

i eilėraščio dalis, kur poetas 
nusiskundžia savo gyvenimu 
svetimųjų tarpe. Tačiau, ap
skritai, šis eilėraštis buvo 
vienas iš ryškiausių lyrikos 
kūrinių tėvynės meilės tema 

: visoje XIX a. pabaigos lietu- 
i vių poezijoje.”

Gamtos reiškinius poetas 
siejo su liaudies darbu ir 
buitimi. Antai eilėraštis 
“Paukštelis” sukurtas pava
sarį atskridusio paukščio mo
nologo forma. Anksti pava
sarį atskridęs paukštis rami
na varguolį darbo žmogų ir 
žadina jį iš miego. Šiame 
eileraštyje poetas reiškia sa
vo pasiryžimą dainuoti darbo 
žmonėms—varguoliams: 
Ant šiaudų miegos

varguoliai, 
Aš raminsiu jų sapnus.

Ieva Mizarienė:
. teikia jėgų ir džiaugsmo”

Tai buvo 1926 metais. Ta
da mokiausi gimnazijos šeš
toje klasėje. Vieną dieną 
literatūros mokytojas į klasę 
atsivedė svečią—poetą Ksa
verą Vanagėlį, kuris tą vasa
rą atvykęs iš Varšuvos, vie
šėjo pas notarą Bronių Saka
lauską, savo brolį.

Mokytojas svečią pasodino 
savo vieton prie stalo, o pats 
vaikščiojo po klasę, čia užda- 
vinėdamas mums klausimus, 
čia šį bei tą paaiškindamas, 
kad svečias galėtų susidaryti 
nuomonę, ko mus moko ir 
kiek mes mokame. Paskui 
paprašė svečią pakalbėti.

— Laimingi esate, kad to
kią gražią kalbą mokotės,— 
pradėjo poetas Ksaveras Va
nagėlis.—Pasaulyje nėra to
kios vaizdingos kalbos, kaip 
lietuvių kalba. Juk kruti;, 
nė — kruta, ranka—renka, 
dangus—dengia, lietus—lie
ja, krantas—krenta, vėjas— 
veja, našta—neša . . .

Žilaplaukis, pliktelėjęs, su 
ūsais sęųelis kalbėdamas jau
dinosi,,Nusiėmęs akinius, no- 
sine‘šluostėsi ašaras. Baigęs 
kalbėti, išeidamas iš klasės, 
vienam mokiniui, arčiausiai 
durų sėdėjusiam, padavė 
ranką—atsisveikino tuo bū-
du su visa klase.

Vadinu poetą Vanagėlį ,se-
neliu, nes mums, septynioli
kamečiams, žmogus perko
pęs šešiasdešimt metų, atro
dė tikras senis. Jis tada 
atrodė toks, kaip vaizduoja 
jo nuotrauka, įdėta į raštų 
rinkinį, išleista 1921 metais. 
Mes jo raštus buvome skai
tę. Gėrėjomės daina “Kur 
banguoja Nemunėlis, kur Še
šupė miela plaukia,” pava
dinta “iš tolimos šalies,” su
kurta dar 1883 metais, tais 
pačiais, kai pasirodė lietuviš
kas žurnalas “Aušra,” kuria
me jis veikliai bendradarbia
vo.

Tikra pavarde poetas Ksa
veras Sakalauskas gimė 1863 
metais Kalseninkuose, Sim
no valsčiuje. Baigęs Veiverių 
mokytojų seminariją, jis nuo 
1883 metų mokytojavo pra
džios mokyklose iš pradžių 
Lietuvoje, o nuo 1888 me
tų—Lenkijoje: dvidešimt 
metų Lomžos gubernijoje, o 
paskiau Varšuvoje, kur ir 
mirė 1938 metais; palaidotas 
Vilniuje, Rasų kapinėse.

Aplinkybėms susidėjus,^ 
poetas Ksaveras Sakalaus
kas-Vanagėlis gyveno toli 
nuo Lietuvos, bet lietuvių 
kultūrinėje veikloje dalyvavo 
ir svetur būdamas. Tenai 
atsidūrę lietuviai turėjo savo 
savišalpos draugiją, buvo 
suorganizavę chorą, rengė 
vaidinimus. Poetas Vanagė
lis ilgą laiką buvo Varšuvos

tik tada, kai lietuvių vardą 
galima demagogiškai naudoti 
antikomunizmo tikslams. Jis 
susijęs su viltimis, kad lietu
vių laisvę Vatikanas tada 
galėtų ? ginti,” kai Lietuvoje 
jaustųsi ir tvarkytus! lyg 
namie.

Bus daugiau

lietuvių draugijos valdybos 
nariu-iždininku.

Negavęs darbuotis lietu
viškoje mokykloje tiesiogiai, 
Vanagėlis talkininkavo jai 
netiesiogiai: parengė pradi
nės mokyklos skaitymų kny
gas “Dovanėlė,” “Vaikų šalti
nėlis,” “Aušrelė.”

K. Sakalauskas-Vanagėlis 
literatūrinius polinkius paro
dė, besimokydamas mokyto
jų seminarijoje. Būdamas pa
skutiniame seminarijos kur
se, jis kartu su Juozu An
dziulaičiu, literatūroje pasi
reiškusiu Kalnėno slapyvar
džiu, su kitais draugais leido 
rankraštinį laikraštėlį “Nau
dingos Veiverių seminarijos 
mokinių valandos.” Pradėjus 
užsienyje eiti “Aušros” žur
nalui, jis kartu su J. Andziu
laičiu ir *J. Mačiu-Kėkštu, 
priklausė vaistininko K. Ag
linsko/ vadovaujamai literatų 
kuopelei, rėmusiai draudžia
mą lietuvių spaudą.

K. Vanagėlio literatūrinis 
palikimas merą gausus. 
Anskčiau paminėtą raštų rin
kinį (185 psl.) sudaro šešias
dešimt eilėraščių, kurių dau
gumas trumpučiai, ir kelioli
ka prozos dalykų. Šiek tiek 
jisai rašė* ir po to raštų
tomelib išleidimo, bet reikš
mingesnių dalykų nebesukū-
rė.

K. Vanagėlio poezijoje vy
rauja pilietinė patriotinė, 
gamtos ir meiles lyrika. Pa
triotiniuose eilėraščiuose, 
kaip ir kiti “Aušros” poetai, 
jisai ragino gerbti ir mylėti 
gimtąją kalbą, skatino liau
dies švietimą.

Dauguma devynioliktojo 
amžiaus pabaigos lietuvių ra
šytojų, rašiusių eilėraščius, 
pirmiausia garbino tautos 
praeitį, ją idealizuodami, o 
taip pat ragino mylėti savo 
kalbą. Šiuo atžvilgiu būdin
gas jau anksčiau paminėtas 
K. Vanagėlio eilėraštis “Iš 
tolimos šalies.” Jame nuošir
džiai ir įtaigiai išreikštas 
tėvynės meilės bei pasiilgimo 
motyvas:
Kur banguoja Nemunėlis, 
Kur Šešupė miela plaukia,— 
Ten Lietuva mano brangi, 
Ten širdis vis mane traukia.

Ten darželiuos pinavijos, 
Ir mergelės kaip lelijos, 
Ten šalelė daug geresnė, 
Juoda duona ten gardesnė.

Toliau poetas prisimena 
gimtąjį kaimą, artimuosius 
žmones, mylimą mergelę ir 
skundžiasi sunkia savo dalia, 
kai tenka gyventi tarp sveti
mųjų. Eilėraštyje aukština
mas kalbos grožis, iškelia
mas lietuvių tautos tauru
mas. Poetas sakosi norįs 
skriste nuskristi į gimtąjį 
kraštą, jei turėtų paukščio 
sparnus. Gyvendamas tarp 
svetimųjų, poetas skundžia
si, kad “kaip be vandens 
miršt žuvelė, be rasos kaip 
džiūst žolelė,” taip be tėvy
nės širdis džiūsta ir “sveikos 
dienos mano žūsta.”

“Kompoziciniu atžvilgiu 
eilėraštis “Iš svetimos šalies” 
kiek ištęstas,—atsiliepiama

Ir giedosiu jiems lig tolei, 
Kol iš miego jie pabus.

Poetas K. Vanagėlis yra 
parašęs pasakėčių ir trumpų 
eilėraščių vaizduojančių 
gamtą, gyvulius, bei paukš
čius. Tokio pobūdžio eilėraš
čius jis rašė ir vėliau, jau XX 
amžiaus pabaigoje. Prisime
nu, kad poetui anuomet apsi
lankius pas mus, spaudoje 
buvo paskelbta naujų jo eilė
raščių, kurie savo tematika 
buvo panašūs į ankstesniuo
sius. K. Vanagėlio pasakė
čios ir gamtinės tematikos 
eilėraščiai buvo plačiai 
spausdinami mokyklų skaiti
niuose ir chrestomatijose.

K. Vanagėlis darbavosi ir 
prozos srityje—parašė apsa
kymų, daugiausia vaizduo
jančių carinės priespaudos 
laikų Lietuvos kaimo ir mies
telio žmonių buitį, reiškė 
užuojautą išnaudojamie
siems, kėlė nacionalinio išsi
vadavimo idėjas. Vertingiau
sia jo prozos dalis—nedidelės 
apimties didaktiniai bei pa
žintiniai kūrinėliai vaikams. 
Vienuose jų vaizduojami vai
kai, kituose pasakojama apie 
paukščių, gyvulių, žvėrelių 
gyvenimą. Julius Būtėnas

Kaip jau rašėme, Tarybų 
Lietuvoje lankėsi visad lau
kiama viešnia—Ieva Mizarie
nė. Kas nepažįsta šios ener
gingos ilgametės JAV lietu
vių pažangiosios veiklos dar
bininkės, Tarybų Lietuvos 
nusipelniusios kultūros vei
kėjos, kam nežinomas jos 
vardas. Kaip ir praėjusią 
viešnagę Tarybų Lietuvoje, 
Ieva Mizarienė Tėvų žemėje 
ir šįkart buvo vasaros pabai
goje, jau beldžiantis rugsė
jui. Kaip ir anąkart—skubė
jo atgal į New Yorką, į tuo 
laiku prasidedantį “Laisvės” 
naujų narių vajų . . .

— Čia, Lietuvoje,—lanky
damasi “Tėviškės” draugijo
je ir “Gimtojo krašto” redak
cijoje, kalbėjo viešnia,—aš 
visada jaučiuosi esanti labiau 
namuose, negu ten, kur gy
venu ir gimiau—Amerikoje. 
Kiekvienas apsilankymas 
Lietuvoje man kaip nauja 
brangi dovana, kaip koks 
eliksyras, gaivinantis sielą ir 
kūną, teikiantis jėgų ir pasi
tikėjimo. Ir vis nauji atradi
mai. Kiek čia, atrodo, gali 
kas pasikeisti per dvejus 
metus ... O pasikeitė! Bū
dama Druskininkuose, vėl 
grožėjausi šiuo puikiu kuror
tu, pamačiau ne vieną naujai 
išdygusį pastatą. Tikrai toks 
įspūdis—sanatorijos, poilsio 
namai, gydyklos, buitinio ap
tarnavimo, kultūros pastatai 
čia taip natūraliai dygsta, 
kaip grybai, kurių turtingi 
Dzūkijos pušynai: kurortas 
plečiamas labai kryptingai, 
išradingai, su didele pagarba 
gamtai, skrupulingai ją sau
gant. Užtat ir oras čia—kvė
puoji neatsikvėpuoji . . .

Lietuvą Ieva Mizarienė va
dina brangiausiu kraštu, o 
jame jai pačios artimiausios 
širdžiai, ypatingos vietos— 
Dzūkija. Viešnia sakė, kad ir 
šios jos kelionės per Atlantą 
tikslas buvo aplankyti tas

vietas, kur vyro kapas, kur 
visa taip nepaprastai jauku, 
sava . . . Vaikščiodama po 
Merkinę, žiūrėdama į Rojaus 
Mizaros vidurinės mokyklos 
naująsias patalpas—tikrus 
rūmus, jau kelintą kartą ste
bėjosi gražiomis permaino
mis, gyvenimo judrumu, jau
natviškumu.

— Gyvybė,—tęsė Ieva Mi
zarienė,—tautos šaknyse. Ir 
labai gerai, kad vis daugiau 
išeivijos jaunimo atvyksta į 
Tarybų Lietuvą, savo akimis 
pamato, kokia šiandien jų 
tėvų ir senelių gimtinė. Kas 
joje apsilanko—protu suvo
kia, širdim pajaučia, kiek 
daug prarasi, jei atitruksi 
nuo tautos, ^vengsi ryšio su 
ja. Jeigu nėra to ryšio— 
silpsta svetur gyvenančių 
lietuvių organizacijų veikla, 
didėja nutautimas, blanksta 
idealai . . . Mes, Jungtinių 
Valstijų lietuviai pažangie
čiai, nors nė vienas nebegali
me pasigirti jaunyste, nelai
dosime, kol esame gyvi, nei 
savo veiklos, nei mums visad 
brangių siekimų—kad pasau
lis gyventų be karų, be 
žmonių išnaudojimo.

Ieva Mizarienė palinkėjo 
Lietuvai, šiemet pažyminčiai 
Tarybų valdžios įkūrimo 60- 
mečio sukaktį, kuo šviesiau^ 
šių dienų, paprašė pasveikin
ti “Gimtojo krašto” skaityto
jus. Leonardas Aleksiejūnas

[Gimtasis Kraštas]

• NAUJI URANO ŽIEDAISVEČIAI IŠ LENKIJOS VILNIAUS SENAMIESTYJE.

Rugsėjo 12-19 dienomis Tarybų Lietuvoje vyko lenkų 
literatūros dienos, kuriose dalyvavo grupė Lenkijos 
Liaudies Respublikos rašytojų. A. Palionio nuotr.

Panevėžio rajono „Aušros" kolūkio pirmininko pavaduotojas S. Velikonis 
(antras iš dešinės) įteikia prizus socialistinio lenktyniavimo nugalėtojams (iš 
kairės): veršelių augintojui A. Vaičekoniui, melžėjai D. Racevičienei, kiaulinin
ke! G. Kareivienei, veršelių augintojai V. Mikeliūnienei.
Tokiais prizais ir panašiomis moralinio skatinimo priemonėmis pagerbiami dau
gelio ūkių lenktyniavimo pirmūnai. A. Gylio ir E. Rėklaičio nuotr.

Dar neseniai žinojome tik 
vieną Saulės sistemos plane
tą—Saturną,—apie kurį su
kasi savotiški žiedai. Nese
niai jie aptikti ir apie Urano 
planetą. Kalifornijos techno
loginio instituto astronomai 
pastebėjo dar tris naujus 
Urano žiedus. Tad dabar 
žinomi jau aštuoni žiedai, 
besisukantys apie šią toli
miausią Saulės sistemos pla
netą. Mokslininkai spėja, 

■ kad žiedai sudaryti iš ledo ar 
geležies gabaliukų.

• APIE VAIKŲ ŪGIO 
NORMALINIMĄ
San Francisco vaikų ligų 

gydytojų grupė pradėjo di
delėmis natrio bikarbonato 
dozėmis gydyti nuo mažaū- 
giškumo vaikus, sergančius 
klasikine inkstų latakų acido
ze. Ilgai (iki šešerių metų) 
gydyti šio vaisto dozėmis, 
keturiskart didesnėmis už 
įprastines dozes, aštuoni vai
kai smarkiai ūgtelėjo, o vai
kai nuo 8 dienų amžiaus iki 
9,5 metų išvengė ūgio atsili- 

į kimo. Tokių vaikų augimas 
paspartėjo 2-3 kartus; nor
malų ūgį jie pasiekė per 
šešis mėnesius, vyresni—per 
trejus metus.

Šie rezultatai patvirtina 
anksčiau iškeltą hipotezę, 
kad inkstų latakų acidozė yra 
mažo ūgio priežastis ir ūgiui 
sunormalinti būtina ilgai gy
dytis didelėmis natrio bikar
bonato dozėmis.

wBazelio gydytojas, laisva
laikiu auginąs antis, paskel
bė laikraštyje: “Gaigalas ieš
ko sau draugužės!” Į skelbi
mą atsiliepė gausybė damų, 
pamaniusios, kad gydytojas 
taip originaliai nori susirasti 
žmoną.
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TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

CAMP DAVID: 
už tautų nugaros

♦ Koncertai
M. K. ČIURLIONIO MEMORIALINIAME 

MUZIEJUJE DRUSKININKUOSE

LIETUVOS OPEROS 
RYŠIAI SU LA SKALA

Po dviejų savaičių užkulisi
nio derėjimosi, paslėpto nuo 
visuomenės akių, baigėsi 
Camp David, Maryland Val
stijoje kalnuose prezidento 
J. Carterio, Izraelio ministro 
pirmininko M. Begino ir 
Egipto prezidento A. Sadato 
trišalis susitikimas. Šio susi
tikimo dalyviai, sudarę sepa- 
ratinį sandėrį už tautų nuta
ręs, mėgino pavaizduoti jį 
kaip “žymų taikios diplomati
jos laimėjimų,” kaip “istorinį 
taikos Artimuosiuose Rytuo
se planų.”

Pasirašius du baigiamuo
sius dokumentus, Baltuo
siuose rūmuose buvo sureng
tas tikras propagandinis 
spektaklis, transliuotas per 
televizijų. Amerikos prezi
dentas į padanges kėlė Izrae
lio ir Egipto vadovų “narsų ir 
išmintingumų.” Tie, savo 
ruožtu, gyrė Carterį už “di
džiulį asmeninį indėlį,” suda
rant sandėrį. Sadatas, de
monstratyviai apsikabinęs su 
Beginu, pavadino šį sandėrį 
“didele Egipto, Izraelio ir 
visos žmonijos pergale.”

Tačiau visos šios pagyrimo 
kalbos negalėjo paslėpti nuo 
objektyvių stebėtojų Camp 
David sudarytų susitarimų, 
kurie prieštarauja Vidurio 
Rytų tautų interesams ir 
negali užtikrinti teisingos ir 
tvirtos taikos šiame rajone, 
tikrosios esmės. Pasirašytų 
dokumentų turinys akivaiz
džiai rodo, kad Sadato, kuris 
prieš dešimt mėnesių iškelia
vo į okupuotųjų Jeruzalę 
nusilenkė Izraelio premjerui, 
vadinamoji “taiki iniciatyva” 
dabar pasiekė logiškų savo 
baigtį—arabų tautų interesų 
išdavimų, Egipto prezidento 
kapituliavimų prieš Izraelio 
agresorius ir jų globėjus Wa
shingtone. Tai rodo ir Egipto 
užsienio reikalų ministro Ka
lnelio bei kai kurių kitų šios 
šalies oficialių asmenų atsi
statydinimas. Jie dalyvavo 
derybose ir paliko savo pos
tus, protestuodami prieš se
parating sandėrį.

Išanalizavus Camp David 
pasirašytus dokumentus, ga
lima padaryti išvadų, kad 
juose apeitos esminės Vidu
rio Rytų sureguliavimo pro
blemos, sudarančios konflik
to pagrindų.

Pirmiausia, šiuose doku
mentuose nenumatoma visiš
kai išvesti Izraelio kariuome
nės iš visų okupuotų arabų 
žemių, jų tarpe—iš vakarinio 
Jordano kranto ir iš Gazos 
sektoriaus. Izraelio okupan
tai gali likti minėtose terito
rijose mažiausiai dar penke-

; rius metus. Klausimo dėl jų 
i tolesnio buvimo ten, taip pat 
; kaip klausimo dėl Izraelio 
I gyvenviečių likimo Sinajaus 
i pusiasalyje ir vakariniame 
Jordano krante, sprendimas 
atidedamas neribotam laikui.

Antra, Jungtinių Ameri
kos Valstijų prezidento vasa
ros rezidencijoje pasirašyti 
dokumentai ignoruoja pa- 

j grįstas Palestinos arabų liau- 
! dies, kuriai grobikai izraelie- 
i čiai atėmė tėvynę, teises, 
i Juose esantys migloti paža
dai su laiku suteikti palesti
niečiams apribotų “autonomi
jų” jokiu būdu negali paten
kinti jų reikalavimų sukurti 
savo valstybę. Dokumentuo
se nė vienu žodžiu neužsime
nama apie Palestinos išsiva
davimo organizacijų—vienin
telę teisėtų Palestinos liau
dies atstovę.

Išdavęs palestiniečių, taip 
pat ir kitų arabų tautų, kurių 
žemę mindo okupanto batai, 
interesus, Sadatas už aukš
tos Camp David tvoros susi
tarė su Izraelio premjeru per 
tris mėnesius sudaryti sepa- 
ratinę “taikių Egipto ir Iz
raelio sutartį.”

Tokia sutartis, kurių Kai- 
rui faktiškai padiktavo Tel 
Avivas ir Washingtonas, sa
vaime suprantama, patenki
na Izraelio valdytojus. Jie 
žymia dalimi išsaugo prieš 
arabų šalis įvykdytos agresi
jos vaisius. Ji patenkina ir 
Jungtines Valstijas, kurios 
nori stiprinti ir plėsti savo 
pozicijas Vidurio Rytuose. 
Remdamosi Izraeliu ir reak
ciniais arabų režimais, Jung
tinės Amerikos Valstijos 
stengiasi apsaugoti savo ka
rinius strateginius ir ekono
minius interesus šiame pa
saulio rajone. Priminsime,, 
kad Amerikos kapitalo įdėji
mai Vidurio Rytuose sudaro 
4,5 milijardo dolerių ir kaip 
tik iš čia JAV gauna beveik 
pusę importuojamos naftos.

Tačiau Camp Davis suda- 
I rytas separatinis sandėris jo
kiu būdu nepatenkina Izrae
lio agresijos aukų ir, visų 
pirma, Palestinos arabų liau
dies, kuri, kaip pareiškė vie
nas iš jos vadovų, nepripa
žįsta nė vieno ten pasirašytų 
susitarimų punkto. Jis nepa
tenkina ir kitų Vidurio Rytų 
tautų, suinteresuotų tuo, 
kad konfliktas būtų suregu
liuotas teisingai ir visapusiš
kai. Už tautų nugaros Camp 
Davis sudarytas sandėris ne
pašalina konflikto šaknų ir 
kelia grėsmę, kad Vidurio 
Rytuose vėl didės įtempimas 
ir nestabilumas. A. Sereika

Palangos “Neringos” poilsio namai. M. Baranausko nuotr.

Smagu kas kartų užsukti į 
vienų gražiausių Lietuvos 
kampelių-Druskininkus. Ne
silankius čia keletu metų, 
krinta į akis didžiulės per
mainos—naujos daugiaaukš
tės sanatorijos, kur vienu 
metu taiso sveikatų daugiau 
kaip po tūkstantį žmonių, kų 
tik pastatyti gyvenamieji na
mai, neseniai pradėjusios 
veikti kavinės, užkandinės, 
valgyklos ir spalvingi pavil
jonai su ledais, sultimis, alu
mi.

Vienos vidurinės mokyklos 
anglų kalbos mokytoja Elena 
Rapkauskienė, čia gyvenanti 
daugiau kaip dvidešimt me
tų, atvedė mus dar kartų 
aplankyti namo, kur gyveno 
ir kūrė garsusis Lietuvos 
muzikas ir tapytojas M. K. 
Čiurlionis.

Čia mes užtikome fortepio- 
no muzikos koncertų. Tokie 
koncertai vyksta visais vasa
ros šeštadieniais ir sekma
dieniais. Šiais metais tai bu
vo jau tryliktasis tokių kon
certų sezonas. Iš Vilniaus 
atvyksta geriausi pianistai, 
daugelio konkursų laureatai, 
tokie, kaip Birutė Vainiūnai- 
tė, Aldona Radvilaitė, Alek
sandra Juozapėnaitė, Augus
tinas Maceina, Povilas Stra
vinskas ir kiti.

Sį kartų, rugpjūčio 20 die
nų koncertavo Lijana Baro
naitė. Nustebome išvydę, 
kaip prie fortepijono priėjo 
visai jaunutė pianistė, su 
gelsvomis lietuvaitės kaso
mis. Ji gimusi tik 1961 me
tais, bet jau kelių pianistų 
konkursų laureatė. 1977 me
tais tarptautiniame Čekoslo
vakijos jaunųjų konkurse 
“Virtuosi per musica di pia
noforte” ji iškovojo I vietų 
savo amžiaus grupėje bei 
absoliučiai geriausios pianis
tės vardų.

Kaip ir kiekviename kon
certe, taip ir šį kartų pra
džioje ir pabaigoje skambėjo 
M. K. Čiurlionio kūriniai. O 
šiaip koncertų repertuarų su
daro geriausia pasaulinė mu
zika. Šį sykį aidėjo L. Bee- 
thoveno, F. Šopeno, F. Lis- 
to, S. Prokofjevi šedevrai.

Oras buvo nepaprastai 
gražus, ir koncertas vyko 
atvirame ore Sodelyje, ties 
suolais žaliavo lietuviškos rū
tos, stiebėsi, baltus žiedus 
iškėlusios lelijos. Iš šonų 
margavo įvairiaspalviai jur
ginai.

Muzika dar labiau jaudino, 
prisimenant, kad čia, būtent 
čia, gyveno nemirtingasis 
menininkas, kad jis vaikščio
jo šiais takeliais. Akyse kilo 
vienas po kito didingieji jo 
paveikslai, muzikine forma 
sukurtos sonatos, fugos.

Gerojo ir blogojo likimo 
motyvas, besikartojus M. K. 
Čiurlionio kūryboje, toks ar
timas mums visiems. Pa
veiksle “Tyla” kalnų siluetai 
susilieja į kažkokių siaubingų 
pabaisų, kurios akys—tai du 
netoli vienas kito besikūrenu 
laužai. Rodos, kiekvienų mū
sų tyko kažkoks neperpran
tamas piktas likimas.

Menas atspindi ne papras
tų, bet daug gilesnę tikrovę.
Ta žvilgančiomis akimis ty
kanti kalnų pabaisa mums ne 
tik kelia siaubų, bet ir skati
na priešintis, ieškoti priemo
nių, kaip nepasiduoti jai. 
Nors Zodiako ženklų “Šau- 
kio” paveiksle į tų piktų 
likimų lekianti strėlė mažai 
įspūdinga, bet įtempto lanko 
motyvas—kovos simbolis.

“Rekso” paveiksle šviesus 
ir tamsus valdovai stūkso 
vienas kito šešėlyje. Kosmi
niai kūnai aplinkui sakyte 
sako, kad mes patys esame 
tų pradų įsikūnijimas ir kad 
nuo mūsų pačių priklauso 
šviesiojo “Rekso” pergalė 
prieš kol kas stambesnį tam

siojo “Rekso” šešėlį. Vadi
nas, menas, atspindėdamas 
vaizdais gilesnę tikrovę, turi 
magiškų galių mobilizuojan
čiai veikti mūsų vaizduotę.

Prisiminė vieno poeto eilė
raštis, išreiškiantis paveiks
lo “Miško muzika” nuotaikų. 
Atmintyje suskambo darnios 
poetinės strofos:
Išbudina miško snaudesį gilų

Dvelkimo banga;
Sustingusių tylų
Garsai pasipylę
Sudrumsčia staiga . . .

Ir pajunti, kaip visų mielų 
šilų

Bemiegantį giliai per daugel 
mylių,

Skambėt sujudina gausmai 
pakilę,

Didinga muzika prabilę . . .

Si muzika širdį suaudrina 
visų . . .

Tarsi paliesti
Audros kiparisai,
Į dangų ištįsę,
Suaidi nakty—

Lyg šauktų stygos, netylėt 
išdrįsę,

Lyg tiltų sieloj rūpesčiai 
įgrisę,

Lyg raustų skruostai, 
liūdesy sulysę,

Lyg gaustų viltys, greit 
pražysių!

Daug gauta, bet 
dar ko trūksta

Daugelis žinote, kad čia į 
Amerikų buvo atvykęs Vy
tautas Kazakevičius, žymus 
žurnalistas-literatas, per 
daug metų buvęs Tarybų 
Lietuvoje Kultūrinių ryšių 
su užsienio lietuviais komite
to pirmininko pavaduotojas. 
Jis čia buvo atvykęs ne “for 
good time,” bet dirbti. Jis 
čia išbuvo daugiau 3 mėne
sius, apvažinėjo daug koloni
jų, susitiko su daugeliu žmo
nių.

Vytauto atvykimas čia bu
vo labai reikalingas. Jis čia 
rinko pažangiųjų lietuvių 
veiklos istorinę medžiagų. 
Vien “Laisvės” pastogėje 
pririnko 7 dėžes tokios me
džiagos, kuri bus pasiųsta į 
Tarybų Lietuvų į Vilnių. Ta 
medžiaga bus labai naudinga 
Lietuvos istorikams ir moks
lininkams, kurie apie Ameri
kos lietuvių veiklą rašo ir 
rašys.

Vytautas Kazakevičius ap
gailestavo, kad negalėjo nu
vykti į dar visų eilę kolonijų 
ir pasikalbėti su jų veikėjais, 
gauti tų kolonijų veiklos me
džiagos. Jis man sakė, kad 
jis norėtų gauti medžiagos iš 
visos plačios Amerikos lietu
vių veiklos.

KĘSTUTIS BALČIŪNAS

Rytų
Prašvito, pakilo saulutė anksti,
Paukšteliai pragydo šile,
Pražydo pakalnėj snieguole skaisti
Ir maudos visa rasoje.

Taip noris pakilti į kalnų aukštai, 
Dainuoti gražiausias dainas;
Taip noris skrajoti, kur plauk debesiai, 
Į ateitį kelių surast.

Gimtoji Pirkutė
Tamsūs debesys plaukia per dangų, 
Žemės nugarų vilgo lietus, 
Vėjas švilpia per naktį už lango, 
Plėšos, griaudžia įsiutęs dangus.

Medžiai ošia, palinkę nuo vėjo, 
Braška sienos pirkutės mažos,— 
Daugel vėtrų pro jųjų praėjo— 
Ji nebojo nė jokios audros.

Viršūnės pušų lyg choristai 
sustoję

Sugaudžia šauksmu;
{ Giria įstabioji

Lyg ūkia, vaitoja,
i Suūžia džiaugsmu . . .
' Ir suskardena miškų

Devintoji
{Padangių erdvėje, skambioj, 

aukštojoj;
Simfonijų ranka paslaptingoji 

Lieknais kamienais 
groja . . .

Ir šaukia ši muzika lyg į 
kelionę,

Kur plūsta miniom
Aplinkui iš klonių
Link žvilgančių bonių, 
Tolion aukštumon,

Žmonijos srautas, vedamas 
vilionių,

Šlaitų šlaitais pirmyn, ne be 
klajonių,

Pasiekti saulės miestų 
milijonų—

Ilgų laikų svajonę . . .
Koncertas truko vienų va

landų. Sužavėti klausytojai 
pasiuntė geltonkasei pianis
tei keletu rožių puokščių. Bet 
ji, nepratusi koketuoti su 
publika, kas kartų trumpai 
nusilenkusi, vis dingdavo už 
kulisų.

Mes atsisveikinome su 
mielųja anglų kalbos mokyto
ja ir žymia rajono poete, 
šiltai dėkodami jai už džiugių 
progų pasiklausyti nuosta
baus pianistinės muzikos 
koncerto.

J. Subačius 
1978.VIII.21

Scena iš Dž. Bučinio operos “Cio-čio San” La Skalos teatre.
Pinkertonas—V. Noreika, Cio-čio San—V. Dzeani.

Prieš 61 metus Amerikoje 
susikūrė Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugija. Ji 
turėjo kuopas ir apskritis 
visoje Amerikoje. Būtų gerui 
gauti tų kuopų ir apskričių 
protokolus ir nuotraukas. 
Taipgi būtų svarbu gauti 
veikusių liaudies teatrų ir 
vaidinimo ratelių protokolus 
ir nuotraukas.

Daug kur progresyviai lie
tuviai buvo įsisteigę kultūros 
namus, klubus, apie kuriuos 
mažai yra medžiagos. Kas 
turite jų užrašus bei valdybų 
ir susirinkimų nuotraukas, 
nelaikykite savo archyvus, 
prisiųskite. Daugelyje kolo
nijų veikė fraternalės drau
gijos. Apie jas irgi mažai 
tėra medžiagos. Kas jos turi
te, prisiųskite.

Buvo veiklių rūbsiuvių uni
jos lietuvių skyriai (lokalai). 
Vytautas Kazakevičius prašė 
gauti ir prisiųsti medžiagos 
apie jų veiklų.

Visų medžiagų galite siųsti 
mano vardu:

Paul Venta,
102-02 Liberty Avė., 

Ozone Park, N. Y., 11417

Bene populiariausios Tary
bų Lietuvoje yra klasikinės 
italų kompozitorių operos. 
Vilniaus operos ir baleto tea
tro repertuare jau daugelį 
metų yra Dž. Verdžio “Tra
viata,” “Rigoletas,” “Aida,” 
“Otelas,” “Kaukių balius,” 
Dž. Pučinio “Madam Butter
fly,” “Bohema,” Dž. Rosinio 
“Sevilijos kirpėjas” ir kitos. 
Kai kurios itališkos operos 
susijusios su mūsų teatro 
tradicijomis. Pavyzdžiui, pir
masis lietuvių operos spek
taklis, parodytas 1920 m. 
gruodžio 31 d.;* buvo’“Tra-' 
viata.” Dabar kiekvienais 
metais gruodžio 31 d. rodo
mas naujametinis “Travia
tos” spektaklis, į kurį visada 
veržiasi patekti operos mė
gėjai. Kita, ne taip jau sena 
teatro tradicija yra užbaigti 
sezonų “Aidos” spektakliu 
Vjlniuje, Kutuzovo aikštėje.

‘Beveik tradicija dabar tapo 
ir geriausių Lietuvos operos 
solistų tobulinimasis La Ska
los teatre. Čia kviečiami dai
nuoti patys geriausi daininin
kai.

Pirmasis lietuvis operos 
solistas, dainavęs La Skalos 
scenoje, buvo Kipras Pe
trauskas. Gastroliuodamas 
šiame teatre su rusų operos 
trupe 1933 metais, daininin
kas atliko Griškos Kutermos 
vaidmenį N. Rimskio-Korsa- 
kovo operoje “Pasakojimas 
apie Kitežo miestų.” Italų 
spauda labai aukštai įvertino 
mūsų dainininko pasirody
mų.

Po trisdešimties su viršum 
metų į La Skalų tobulintis 
išvyko Kipro Petrausko mo
kinys Virgilijus Noreika.

Stažuotės metu V. Noreika 
buvo pakviestas La Skalos 
teatre dainuoti Pinkertonų 
Dž. Pučinio operoje “Cio-čio 
San.” Po šio spektaklio italų 
laikraštis “Corriere della se
ra” rašė: “Tenoro partijų 
dainavo Virgilijus Noreika, 
'kuris turi puikiausių balsų ir 
demonstruoja raiškių sceninę 
vaidybų. Kartu su Virdžinija 
Dzeani jis buvo apdovanotas 
gausiais ir pelnytais ploji
mais.” “Voce Pučiniano”— 
taip italai apibūdino V. No
reikos balsų. Beje, ir pats 
solistas labai mėgsta Pučinio 
operas.

Po kelerių metų daininin
kas vėl aplanko operos tėvy
nę, gastroliuodamas La Ska
loje su Tarybų Sųjungos Di
džiojo teatro trupe. Šį kartų 
jis dalyvauja šešiuose spek
takliuose. Subtilūs italų ope
ros meno žinovai teigiamai 
įvertino šias gastroles, tary

binio vokalinio meno mokyk
lų, spaudoje pasipylė palan
kios recenzijos.

Garsioji Milano La Skala 
girdėjo ir dar vienų lietuviš
kų balsų. Čia dainavo Monte- 
ronę Dž. Verdžio “Rigolete” 
Vaclovas Daunoras. Tobulin- 
damasis šiame teatre, solis
tas paruošė Pilypo partijų 
Dž. Verdžio operoje “Don 
Karlas” ir Don Bązilijo Dž. 
Rosinio operoje “Sevilijos 
kirpėjas.” Šias partijas dai
nininkui padėjo paruošti 
maestro E. Piaca, įžymiojo 
dirigento* A. Toskaninio mo
kinys V. Daunoras grįžo iš’ 
stažuolės Italijoje gerai įval
dęs balsų. Po trejeto metų 
Tarptautiniame vokalistų 
konkurse Tulūzoje jis laimė
jo “Grand Prix.”

La Skaloje tobulinosi ir 
jaunos lietuvių dainininkės 
Giedrė Kaukaitė bei Aušra 
Stasiūnaitė. Ruošiasi stažuo
tis čia Irena Milevičiūtė.

— Tobulinimasis geriau
siuose pasaulio teatruose at
veria dainininkams daug vo
kalinio meno paslapčių, supa
žindina juos su šio meno 
“aukštųja matematika,” — 
aiškina Akademinio operos ir 
baleto teatro direktorius, 
TSRS liaudies artistas V. 
Noreika.

Ateityje stengsimės kuo 
daugiau dainininkų pasiųsti 
tobulintis garsiojoje vokalo 
mokykloje—La Skaloje.

J. Juršėnienė

•saulė varys
KOSMINIUS LAIVUS
Jau parengti pirmieji rea

lūs saulės varomų kosminių 
laivų projektai. Tai 800X800 
m burių ploto “burlaiviai” bei 
konstrukcijos su dvylika 
menčių (kiekviena 8X6000 
m). Manoma, kad šiuo kone 
fantastišku būdu bus keliau
jama jau 1986 metais, pasi
tinkant Halėjaus kometų.

•nafta iš padangų
Kol kas senos automobilių 

padangos išmetamos į šiukš
lynų. Anglijos laikraštis “Fi
nancial Times” praneša, kad 
iš senų padangų galima sėk
mingai pagaminti įvairių naf
tos produktų. Senos padan
gos kaitinamos aukštoje tem
peratūroje deguonies nepri
tekliuje. Tokiomis sųlygomis 
guma virsta įvairiais kurui 
naudojamais produktais — 
nafta, anglimi ir pan. Tikslių 
technologinių charakteristi
kų, žinoma, neskelbiama.
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KANADOS ŽINIOS

iapie savo darbo įsipareigoji
mus, bet ir bendrai kas 
naujo mūsų gimtinėje ir at
sakinėjo į klausimus.

Už šio pobūvio vaišių pa
ruošimą tenka didelė padėka

skai-

MONTREAL, CANADA
KVIEČIAME I 

. SUSIRINKIMĄ
Aidiečius, “Laisvės

tytojus ir rėmėjus nuošir
džiai kviečiame į šaukiamą 
susirinkimą, kuriame aptar
sime L. L. Dr-jos ir Lais- ą Šuplevičienei ir visoms, 

kurios jai pagelbėjo ir atnešė 
skanėsių. Taipgi didelė padė
ka gerbiamiems Skripkams, 
ypač P. Skripkienei. • P.

vės” vajaus reikalus.
Susirinkimas šaukiamas 

spalio 28 d. Šeštadienį, 1 v. 
p. p. rusų svetainėje—3447 
St. Laurents Str. (prie Sher- 
brook Str.).

Kviečia LLD Valdyba.

TURISTAI IŠ TARYBŲ 
SĄJUNGOS

Rugsėjo 21 d. į Montrealą, 
trims dienoms, buvo atskri
dus tūristinė grupė iš Tary
bų Sąjungos, kurią sudarė iš 
įvairių respublikų ir įvairių 
profesijų žmonės. Kartu at
vyko ir 7 gana aukšto lygio 
menininkai-artistai iš Mask
vos, kurie sekančią dieną 
Quebeco Muzikos Dramos 
Konservatorijoj suruošė la
bai puikų koncertą. Po kon
certo visi svečiai ir koncerto 
dalyviai Tarybų Sąjungos 
generalinio konsulato-Vlad- 
mir Gavrushkin buvo pa
kviesti į “cocktail.” Dalyvavo 
ir grupė montreliečių lietu
vių.

Ši grupė, globojama 
“Globe” Tour agentūros, pla
čiai pakeliaus po Kanados 
didmiesčius ir kitas žymes
nes vietas, o vėliau vyks į

SUSITIKOME SU 
TAUTIEČIAIS IŠ 
GIMTINĖS

Mums buvo labai malonu, 
kad virš minėtoje turistinėje 
grupėje buvo ir du tautiečiai 
iš Gimtinės, tai Alfonsas 
Žalys, Klaipėdos miesto 
Vykdomojo Komiteto pirmi
ninkas (majoras), kuris nors 
amžiumi * atrodo dar gana 
jaunas, o jau tose pareigose 
darbuojasi virš 10 metų ir 
vilnietis aukščiausios tarybas 
debutatas—Jurijus Kuliko
vas, taipgi amžiumi jaunas, o 
jau turi gyvenime daug pa
tirties ir eina atsakomingas 
pareigas.

Greitosioms šiems šau
niems tautiečiams pas ger
biamus Skripkus suruošėme 
susitikimo vakarą. Mums 
svečiai papasakojo ne tik

Montrealio kronika
LIGONIAI

' J. Urbonavičius, L. L. D. 
pirmininkas, staiga susirgo, 
išvežtas į R. Victoria ligoni
nę.

P. Petrauskas buvo ope
ruotas R. Victoria ligoninėje.

V. Jotkienė operuota R. 
Victoria ligoninėje.

A. Marteliene kuris laikas 
blogai jaučiasi, lanko ligoni
nę.

Linkiu visiems 
sveikti.

greit pa-

IŠVYKO
B. Alenskaitė

Vancouverį, iš ten
Judy išskris į Hawaii praleis
ti atostogas.

A. Šiuplevičiene ir K. Go- 
tautienė lankė gimines Phila- 
delphijoje. • ( .

St. Virbalas buvonųyOR 
į Toronto ir tuo p 
kė serganti K.

Visiems linksmai ftuką pra
leisti.

išvyko į 
su sesute

piąr 
ilikevičių.

MIRĖ
Rugsėjo 19 d. Mirė An

drius Dagilius, 83 m.
Paliko nuliūdime dukrą ir 

sūnų su šeimomis.
Velionis buvo “Laisvės” 

skaitytojas ir priklausė prie 
M. Sūnų ir Dukterų draugi
jos. Kilęs iš Jonučių Kaimo, 
Garliavos valsčiaus. Į Kana
dą atvyko 1926 metais.

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

PRANEŠIMAS
M. L. Sūnų ir Dukterų 

susirinkimas įvyks spalio 14 
d., 3447 gt. Laurint Str., 1 
vai. 30 min. Kviečiame visus 
narius dalyvauti.' Valdyba

WINDSOR, ONT,CAN AD.

Mirus

Juozui Sinkevičiui

Mes liūdime netekę

1978 m. rugpjūčio 25 d.
Reiškiame gilią užuojautą mylimai žmonai Kanei, 

sūnui Edi ir jo šeimai, sesutei gyvenančiai 
Californijoje, brolio šeimai Tarybų Lietuvoje, 
giminėms ir artimiesiems, 
artimo ir mielo draugo.

P. O. Radzevičiai
A. A.* Rimshai
S. E. Baltuliai
P. M. Karaliai
Ch. S. Stankai
F. B. Sciukai
L. J. Svirpliai
V. A. Dumšai
A. J. Vainai

G. Kodis 
Z. Morkūnas 
A. Gegžnas 
V. Savickas 
S. Kunsaitis 
J. Markūnienė 
J. Užunaris 
J. Rulinskas 
M. Valantinas

J. Sagūnienė

S^. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Petrui Sluckiui
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo sūnėnui Jonui 

Sluckiui ir kitiems giminėms bei draugams.

LLD 45 KP. VALDYBA ir NARIAI

LAISVĖ

St. Petersburg, Fla.
Rugsėjo 9 savoje salėje 

įvyko klubiečių susirinkimas. 
Jį pravedė klubo prez. V. 
Bunkus. Pagerbtas tylos mi- i

“LAISVĖS” REIKALAI
Iš sekmadienio (rugsėjo 24 d.) pobūvio “Laisvės” 

• fondui aukojo:
nute m^sTub^wyrPet-iJurgis Sofija Stasiukaičiai (apmokėjo vajaus po- 
ras Sluckis.

Klubo valdyba bei renginių 
komisija pateikė raportus, 
kurie buvo priimti.

Policija turi suorganizavusi 
našlaičiams vaikams šelpti 
klubą. Mūsų klubas paskyrė 
$25.

V. Bunkus buvo susirgęs, 
gulėjo ligoninėje ir operuo
tas. Visiems širdingai dėkojo 
už jo lankymą ligoninėje ir 
atsiųstas užuojautas.

Mūsų pobūvių mieli šeimi
ninkai Monika - ir Andrius 
Raškauskai nukentėjo auto
mobilius avarijoj. Monika 
buvo skaudžiai sukrėsta, o 
Andriui sužeidė nugarą, kuri 
buvo įdėta į gipsą.

Linkiu Raškauskams greit 
ir pilnai susveikti.

Juozas Šarkiūnas vėl buvo 
nuvežtas ligoninėn. Po dvie
jų savaičių grįžo į namus ir 
sveiksta gydytojo priežiūroj.

Pranas Mockapetris pergy
veno antrą operaciją. Sakė, 
kad operacija gerai pavyko.

Jacob Harmatink Šv. An
tano ligoninėje pergyveno 
sunkią operaciją. Jau parvy
ko namo.

Linkiu ligoniams greit su
sveikti.

Mūsų spaudos vajininkai
Ilgametis “Laisvės’^ vaji- 

ninkas Povilas Alekna sutiko 
ir šiemet dirbti spaudai. 
^Vilnies” vajininke sutiko 
dirbti Julė Andriulienė kil
niame darbe. Linkiu jiems 
geriausios sėkmės.

Šiame pobūvyje Violeta ir 
Stasys Kuzmickai padainavo 
duetus. Publika visada’dide
liu dėmesiu klauso jų gra
žaus, dainavimo. Pijaninu 
akomponavo Helena Januly
tė..

Sugrįžo iš viešnagės 
Tarybų Lietuvoje

Aldona ir Povilas Aleknai 
ilgesnį laiką viešėjo Lietuvo
je turėjo progą plačiai pake
liauti ir daug pamatyti.

Povilas pasakojo apie 
ūkius, kuriuose auginami gy
vuliai, įvairūs vaisiai bei dar
žovės. Sake,—kad jis domė
josi įvairiomis mašinomis, 
kurių pagalba sudarojama vi
sokia kultūra kad ir lietinga
me ore. Be to, sakė, Lietuva 
sparčiai žengia pirmyn viso
se gyvenimo srityse. Aldona 
perdavė daug sveikinimų 
nuo mūsų pažįstamų. Ji 
džiaugėsi, kad šį kartą turėjo 
progos ilgiau paviešėti, pla
čiau susipažinti su Lietuvos 
žmonių gyvenimu.

Reikia parašyti, kad P. ir 
A. Aleknai grįžo iš Lietuvos 
ne tuščiomis. Jie parvežė 
nepaprastų lauktuvių nuo 
gydytojų A. ir B. Pikčių, 
45-tos kuopos nariams pyra
gą, vadinamą raguoliui Pa
vaišino visus pobūvio daly
vius. Kuopos narių vardu 
didelis ačiū gydytojams An
gelei ir Boleslovui Pikčiams. 
O Aleknams tai tikrai reikia 
tarti širdingą padėką, už tokį 
pasiaukojimą.

Aldona dar pavaišino ir 
lietuviškais saldainiais. P. ir 
A. Aleknams širdingai ačiū. 
Iš atostogų taipgi grįžo Jo
nas ir Margaret Mileriai. 
Jiedu pakeliavo po Amerikos 
kraštą. Jonas plačiai papasa
kojo apie įdomią kelionę. 
Sakė, kad sutiko daug pažįs
tamų, kurie skaito mūsų 
spaudą ir domisi floridiečių 
veikla.

Rugsėjo mėnesį slaugymo 
namuose mirė Petras Sluc
kis, 87 metu amžiaus. #Buvo 
pažangiųjų organizacijų na
rys. Paliko liūdintį brolio 
sūnų Joną Sluckį, gyvenantį 
Worcester, Mass. Palaidotas 
Memorial Park kapinėse.

Laidotuves tvarkė P. ir A. 
Aleknai. Po laidotuvių orga
nizacijų nariai klubo salėje

būvio vaišes).....................................................$251.48
j Ilse ir Antanas Bimba, Richmond Hill, N. Y...............100.00
į Lietuvių Namo Bendrovė, Ozone Park, N. Y........... ; 100.00
i Anna Quater, New York City, N. Y., per N. Ventienę 100.00 
! Walter Keršulis, Brooklyn, N. Y., proga jo 90 m.

gimtadienio.........................................................100.00
Aido Choras, Ozone Park, N. Y., per W. Keršulį. . .100.00 
Niujorko Liet. Moterų Klubas, per N. Ventienę . .. .100.00 
Laisvės skaitytojai,Long Island,N. Y.,per N. Ventienę 100.00 
W. ir A. Yuskovic, Stamford, Connecticut............. 100.00
Ieva Mizarienė, Jackson Heights, New York............50.00
Vincas Paulauskas, New Vernon, New Jersey..........50.00
P. Varaška, Woodhaven, New York............................45.00
Karl Bender, Richmond Hill, New York ................... 30.00
E. ir N. Shumbriai, Bayside, New York................... 30.00
W. Misiūnas, Richmond Hill, N. Y., perN. Ventienę . . .25.00 
Josephine Augutienė, Cliffside, New Jersey............. 25.00
LLD 1 kp., Ozone Park, N. Y., per A.Yakstis ....25,00.
J. Siurba, Ozone Park, New York................................25.00
K. Petrikienė, Rocky Point, New York......................25.00
Draugai iš Commack, New York................................. 25.00
Jonas Mikaila, Brooklyn, New York............................20.00
Jurgis Wareson, Brooklyn, New Yorlę .......................20.00
Anne Yakstis, Ozone Park, New York......................20.00
J. Lugauskas, Brooklyn, New York............................20.00
A. Mitchell, Brooklyn, New York...............................20.00
Marcelė Šukaitienė, Woodhaven, New York . ...........20.00
O. Babarskienė, Richmond Hill, New York ...............20.00
M. Hacinkevičius, Great Neck, New York................ 20.00
V. Zaveckas, Brooklyn, New York.............................15.00
R. Merkis, Philadelphia, Pennsylvania.......................15.00
J. ir M.Kupčinskai,Great Neck,N.Y.,per N. Ventienę.. 15.00 
Vera Urban, Brooklyn, New York..............................10.00
Ona Silks, Vilnius, per N. Ventienę.................  10.00
O.Dobilienė, Brooklyn, N. Y., per M. Šukaitienę .. 10.00 
M. Adomonis, Great Neck, N. Y., jpbr N. Ventienę 10.00 
Jonas Grybas, Richmond Hill, New York.................. 10.00
O. Liepienė, Woodhaven, New York..........................10.00
O. Čepulienė, Brooklyn, New York . . . . .....................10.00
B. ir N. Skublickai, Ozone Park, New York............10.00
J. Lazauskienė, South Ozone Park, New York........10.00
P. Kolendo, Richmond Hill, New York...................... 10.00
Ruth Bell, Monroe, New York......................................10.00
P. V. Gasparienė, Grand Rapids, Michigan............. 10.00
Mildred Stensler, Livingston, New Jersey................ 10.00
Victor Becker,, Livingston, New Jersey .....................10.00
F. Maželienė, Brooklyn, New York............. ..............10.00
Laisvės Rep. iš Philadelphia, Pennsylvania............. 10.00
Beatrice Bready, Park Ridge, New Jersey............. 10.00
Nastė Buknienė, Brooklyn, New York........................ 10.00
L. Bikulčius, Woodhaven, New York...................   .10.00
P. ir N. Ventai, ^Brooklyn, New York........................ 10.00
S. Diržuvaitienė, Brooklyn, New York........................5.00
Draugė iš Ridgewood, New York............... ..................5.00
A. Jones, Brooklyn, New York..................................... 5.00
A. Prankaitienė, Brooklyn, New York.........................5.00

Viso.................
Širdingai dėkojame

$1,831.48

ADMINISTRACIJA

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJU IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 
PRENUMERATŲ

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

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir 

labai laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorga
nizuokime šiam darbui ir veikime su pirma 
vajaus diena. Rūpinkimės aplankyti kuo daugiau
sia namų vajaus reikalu ir kalbinti žmones 
užsisakyti “Laisvę.”

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

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

’ “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, N.Y.11417

buvo atgaivinti užkandžiais.
PRANEŠIMAS

Spalio 14 klubo susirinki
mas, pradžia 10:30 vai. ryto, 
pietūs 12 valandą. Įvyks klu
bo salėje, 314-15 Ave. South.

V. Bunkienė

• “Chronotechnos” gamykla 
Štetnbreke (Čekoslovakijoje) 
pagamino “paukščių balsais 
čiulbantį” žadintuvą. Vietoj 
skambučio originaliame chro
nometre įręngtas garso įtai
sas, kuris imituoja paukščių 
balsus.

5-TAS PUSLAPIS

! KOLŪKIO KULTŪROS NAMŲ VAIKŲ SKAITYKLOJE.

Garsėja savo aukštais gamybiniais rodikliais, kultūringu 
žemdirbių gyvenimu Panevėžio rajono Ėriškių kolūkis. Čia 
graži gyvenvietė, butai su patogumais, kultūros namai, 
vaikų darželis. Gyvulininkystės komplekse—darbai mecha
nizuoti, žemdirbystėje diegiami naujausi žemės ūkio 
kultūrų auginimo metodai. Visa tai padeda pasiekti aukštų 
gamybinių rodiklių. Štai šių metų vidutinis vieno hektaro 
derlingumas—36 centneriai grūdų. Šimtui ha naudmenų 
per 8 mėnesius pagaminta 583 centneriai pieno, o šimtui ha 
ariamos—140 centnerių mėsos. Per šį laikotarpį ūkis gavo 
apie pusantro milijono rublių pajamų.

M. Baranausko nuotr.

Penkiolikmetė vilnietė plaukikė, pasaulio rekordininkė ir 
čempionė TSRS nusipelniusi sporto meistrė Lina Kačiušy- 
tė. T. Žebrausko nuotr.
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Ieškoma mirusių LDS narių 
artimų gimimų,

II

II II

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

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

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

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

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

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
104-07 102nd St.

Ozone Park, N. Y. 11417

Darbuojasi už republikonų 
kandidatą

New Yorkas. — Rugsėjo 
26 dieną Americana viešbu
tyje Republikonų partija bu
vo suruošusi pietus sukelti 
pinigų savo kandidato į New 
^fko valstiją gubernato- 
Tium Perry Duryea rinkimi
nei kampanijai. Sutraukimui 
publikos buvo pakviesti ir 
dalyvavo buvę 
Gerald Ford ir
sekretorius Henry

ger. Į pietus buvo susirinkę 
daugiau 1,000 biznierių ir 
šiaip turčių. Kiekvienas jų 
užsimokėjo po $150 įžangos. 
Buvęs prezidentas Ford kan
didatą Duryea labai gyrė.

O
Netoli Londono atidarytas 

pirmas namas mušamiems 
prezidentas i vyrams.” Anglijoje yra per 

valstybės i 70 namų moterims, kurias 
Kissin-I skriaudžia vyrai.

HAWTHORNE, N. J.
Mirus

Juozui Bi bai
Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai Savūnei, 

dukrai Adelei ir žentui Pranui Valickams ir jų 
šeimoms, broliui Antanui Bimbai, taipgi visiems 
kitiems artimiesiems.

S. ir M. ALIUKONIAI 
Paterson, N. J.

HAWTHORNE, N. J.

Mirus

Juozui Bimbai
Reiškiu gilią užuojautą jo žmonai, dukrai, žentui 

ir visiems artimiesiems.

K. MOTIEJŪNIENE
Fairlawn, N.J.

SO. BOSTON, MASS.

Jono Žekonio
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

mirė 1965 m. rugpjūčio 22 d.
Jau praėjo 13 metų nuo mano mylimo vyro 

mirties. Jo nėra gyvųjų tarpe, bet jo gražūs darbai 
ir pasišventimas darbininkams pasiliks neužmiršta
mas jo šeimos ir visų jo draugų.

Liūdniausias mano gyvenimo laikotarpis, tai 
prisiminus savo brangiausi, kuris ilsisi kapuose 
amžinai. Aš visada prisiminsiu ji, kol tik būsiu 
gyva.

H. ŽEKONIENE

FITCHBURG, MASIS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Maikio Kalusio
mirė 1977 m., rugsėjo 7 d.

Mano brangus ir mylimas gyvenimo draugas jau 
metai laiko kaip atsiskyrė iš mūsų tarpo. Likau 
viena. Ašaros nuplauna veidą kiekvieną dieną. 
Turbūt mano širdis nesustos ilgėtis, kol visai 
pavargs ir sustos plakusi.

M. KALUSIS-žmona

-------------------------------—---------- ' .................................... ....................^■IIKIUII

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer 

■ ' .

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

Telefonas: 846-1970

Cleveland, Ohio
BE KONTRAKTO 
NEDIRBS

Clevelando mokytojai ir 
mokyklų prižiūrėtojai jau 
trečia savaitė streikuoja, ir 
žada streiką tęsti, kol bus 
pasirašytas naujas kontrak
tas.

Mokyklų Taryba neturi pi- 
'nigų, o darbininkai reikalau
ja algų pakėlimo. Valstijos 
Apšvietos Departamentas 
Clevelando Mokyklų Tarybai 
paskolino 20 milijonų dole
rių, bet valstijos taisyklės 
nurodo, kad tie pinigai negali 
būti naudojami personalo al
gų pakėlimui. Tai viskas taip 
ir eina po senovei: 10,000 
darbininkų vaikštinėja be 
darbo, o apie 100,000 moks
leivių žaidžia gatvėse, bei 
namuose, vietoje lankyti kla
ses . . .

Ir jau antra savaitė, kaip 
mokiniai atostogauja Cleve
lando priemiestyje Lake
wood, nes ten mokytojai 
streikuoja dėl algų pakėlimo. 
To priemiesčio sistemoje yra 
apie 9,000 moksleivių ir apie 
400 mokytojų.

* * *
Sustreikavo Warner Co. 

800 darbininkų. Jie reikalau
ja algų pakėlimo ir didesnių 
“fringe” benefitų, ypač di
desnio “Cost of Living” prie
do. Tai pirmas šių darbinin
kų streikas per 30 metų.

♦ * *
Miesto Centre —Public 

Square—stovi naujai atre
montuotas Cleveland Shera
ton viešbutis. Nauji savinin
kai pasamdė Stanffer kom
paniją—biznį tvarkyti.

Kaip viešbutis subankruta
vo, jo darbininkai buvo at
leisti iš darbo. Kai dabar 
viešbutis jau veikia, daro 
biznį, atsisako pirmiau dir
busius darbininkus į darbus 
grąžinti. Atleistieji darbinin
kai su pagalba jų unijos 
Hotel-Restaurant Workers 
įstaigą pikietuoja.

Viešbučio operatorius davė 
darbus keletui darbininkų, 
bet atsisako duoti darbus 
visiems atleistiesiems darbi
ninkams. Tęsiasi derybos.

♦ * *
Clevelando West Side 

greitkelis (throughway) bus 
tuoj baigtas. Kokia čia svar
ba? Well, ėmė 30 metų tą 
vieškelį nutiesti, kaštai buvo 
neapsakomi, nes turėjo ir 
politinę žymią reikšmę, buvo 
pašalinta apie 3-4,000 namų, 
reiškia, daug taksų nuėjo 
velniop ir namų savininkai 
išsikraustė į priemiesčius.

♦ * *
Prasideda mūsų laikraščių 

vajus gauti naujų skaitytojų, 
atnaujinti prenumeratas ir 
padėti sukelti finansų laik
raščiams išlaikyti. Palaiky
mas spaudos yra svarbiau
sias darbas, kokį mes skaity
tojai ir organizacijų nariai tik 
tegalime atlikti. Mes turime 
prisidėti, kiek kas išgalime, 
ir savo draugus bei pažįsta
mus pakalbinti, kad jie prisi
dėtų.

* * *
Clevelando Moterų Klubo 

susirinkimas su užkandžiais 
įvyks spalio 12 d., vidurdie
nyje, ICA svetainėje, 15901 
St. Clair Ave. Klubietės pra
šo nares ir draugus atsilan
kyti, pasisvečiuoti ir links
mai, gražiai savo draugų bei 
draugių tarpe praleisti po
pietę. J. Petraus

O
Vienas Bretanės valstietis 

ardamas išvertė seną, bet 
neblogai išsilaikiusią muškie
tą. Ginklas, matyt, kažkada 
priklausė čia prieš 180 metų 
įvykusio valstiečių sukilimo 
dalyviui. Nieko blogo nenu
jausdamas, spustelėjo gaidų- . 
ką. Driokstelėjo šūvis. Iš 
muškietos liko tik truputis | 
geležies, o vos ne dviejų, 
šimtų metų senumo kulka 
uždegė artimiausią šieno kū
gį-

“LAISVES” BENDROVES 
DIREKTORIAMS

Direktorių posėdis įvyks 
antradienį, spalio 10 d., 1 
vai. po pietų, Laisvės salėje.

N. Buknienė, Sekr.
Ozone Park, N. Y.
LDS 1 IR 13 KUORŲ 
SUSIRINKIMAS

Antradienį, spalio 10 d., 
įvyks bendras LDS 1 ir 13 
kuopų susirinkimas. Pradžia 
2 vai. dieną.

Prašome abiejų kuopų na
rius susirinkime dalyvauti.

Kuopų Valdybos
O

Dvidešimt penkerių metų 
turkas Suleimanas Eris (ūgis 
78 cm)—ko gero, vienas ma
žiausių pasaulio gyventojų. 
Jo dvidešimtmečio brolio 
ūgis—86 cm, o sesuo Sanė 
aukštesnė dešimčia centime
trų. Tėvų ūgio vidurkis— 
1,65 cm. O

Spauda skelbia, kad kas
met dėl alkoholizmo miršta 
30,000 prancūzų. Tuo tarpu 
Prancūzijos medikas Emeri- 
kas Moris išleido knygą, re
komenduojančią . . . spiriti
nius gėrimus. Anot, jo, tu
rint nedidelę temperatūrą, 
būtina išgerti atšaldyto šam
pano stiklinę. Sergant bron
chitu—puodelį pašildyto bur
gundiškojo su cukrumi. Vy
nas, girdi, galįs išgydyti nuo 
podagros, hipertonijos, reu
matizmo, klimakso kompoli- 
kacijų ir kai kurių kitų ligų. 
Svaigalų mėgėjai pirmieji 
stvėrėsi Ėmeriko Morio “re- 
cep-tų” ir išgraibstė knyga.

O
Australijoje gyvenantis 

natūralistas Kenas Lingsto- 
nas sumeistravo vasariškus 
riedučius savo draugams 
pingvinams. “Noriu, kad ma
no numylėtiniai jaustų civili
zaciją ir nepasiilgtų Antark
tidos platybių,”—pareiškė 
pingvinų bičiulis.

LLD 1 -MA KUOPA KVIEČIA
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 
gubernatorius ir kitus valstijos pareigūnus. Po programos 
bus vaišės. Auka $2.50.

Aidiečiai pradėjo pamokas
Po ilgų vasaros atostogų, no lietuviškais saldainiais.

būrelis aidiečių praeitą šeš
tadienį susirinkome į pirmą
sias pamokas. Labai gaila, 
kad Aido Choro labai akty
vūs nariai Bronė ir Walteris 
Keršuliai negalėjo dalyvauti. 
Bronė prieš porą savaičių 
eidama į krautuvę, pargriu
vo ir susilaužė ranką, kuri 
dabar yra sugipsuota. Walte
ris, atšventęs savo 90 metų 
sukaktį, negalėjo žmonos 
vienos palikti namie. Aidie
čiai išreiškė jiems giliausią 
užuojautą.

Labai didelis ačiū visoms 
už vaišes. Geras choro rėmė
jas Vladas Misiūnas parėmė 
chorą paaukodamas $10.

Kviečiame visus ateinantį 
šeštadienį susirinkti į pamo
kas. P. V.

! Pramogų kalendorius
j ••••

LAPKRIČIO 5 D.
“Laisvės” Bendrovės meti

nis koncertas ir pietūs įvyks 
sekmadienį, lapkričio 5 d., 2 
vai. po pietų. Po koncerto 
bus pietūs.

LAPKRIČIO 19
Hartfordo Namo Bendro

vės ruošiami pietūs ir kon
certas, 1:30 vai., 157 Hun
gerford St., Hartford, Conn. 
Prašome visų šėrininkų daly
vauti. Komisija

Aido Choras taipgi pasige
do ilgametės aidietės Onos 
Čepulienės. Išdainavusi cho
ruose per 50 metų, Ona 
skundžiasi sveikatos sušluba- 
vimu. Taipgi pirmosiose pa
mokose negalėjo dalyvauti 
Ona Babarskienė ir Mečislo
vas Hacinkevičius.
Aidas prašo visus choro na
rius ir tuos, kurie gali ir nori 
dainuoti chore, susirinkti kas 
šeštadienį 3 vai. po pietų į 
Laisvės salę. Choras turi 
gerai pasiruošti dainomis 
“Laisvės” metiniam koncer
tui, kuris įvyks lapkričio 5 
dieną.

Po pamokų turėjome geras 
vaišes—paminėjome dviejų 
aidiečių, Nellie Šumbris ir 
Nellie Ventienės, gimtadie
nius su vaišėmis. Sudainavo
me joms “Ilgiausiu metų.”

Vaišėmis paruošti prisidėjo 
Sofija Stasiukaitienė, choris
tės Julia Lazauskienė. Nellie 
Šumbrienė, Adelė Lipsevičie- 
nė ir Nastė Buknienė, Ieva 
Mizarienė choristus pavaiši-

HAWTHORNE, N. J.
Mirus
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Juozui Bimbai ‘ I
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai, dukrai, 

broliui Antanui Bimbai ir visiems artimiesiems.
E. Liepienė A. Quater K. Rušinskienė

HAWTHORNE, N. J. 
Mirus

Juozui Bimbai
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Sarah, 

dukrai ir žentui Adelei ir Frank Valickams, 
anūkėms ir jų šeimoms, jo broliui Antanui Bimbai 
ir visiems kitiems artimiesiems.

SOFIJA ir JURGIS STASIUKAlClAI
Fairview, N.J.

HAWTHORNE, N. J. 
Mirus

Juozui Bimbai
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Sarah, 

dukrai ir žentui Adelei ir Frank Valickams, broliui 
Antanui Bimbai, anūkėms, giminėms ir artimie
siems Lietuvoje ir Amerikoje.

VALYS ir VERUTE BUNKAI
St. Petersburg, Fla.

NORWOOD, MASS.
Mirus

Olgai Zarubienei
Reiškiu gilią užuojautą vyrui, dukrai, anūkams ir 

visiems artimiesiems Lietuvoje ir Amerikoje.

E. FREMONTIENE

WEST BRIDGEWATER, MASS.
tairus .

Joseph N. Valonchauskui
Reiškiu gilią užuojautą sūnui, dviem dukrom, 

anūkams ir pro-anukams; taipgi visiems giminėms 
ir draugams.

E. FREMONTIENE

Mūsų valstybės sekretorius Cyrus Vance [kairėje] ir 
Tarybų Sąjungos užsienio reikalų ministras Andrei Gromy- 
ka < dešinėje susirinkę Tarybinėje misijoje New Yorke, 
tariasi dėl strateginių ginklų apribojimo.

Li II elight on the
Soviet Union

The first day of school is probably—after Victory Day, 
May Day and Nov. 7—the most important day in the 
Soviet Year. If you could move across this land from east 
to west, with the sun, you would see, like a many-colored 
scarf unfolding from the Pacific to the western borders, 
millions of children all on the way to school bearing flowers 
to their teachers.

It is a ritual, an act of faith, a rededication to learning
that has no equal in the world.

Slave of Love, starring Elena SoloveyYs breaking box 
office records in Boston and Washington, and will be 
coming to other cities. Slave of Love (from the USSR) is 
probably the richest and most sophisticated movie, 
technically superb, colorful film. It has been playing in 
Plaza. Use

Student attending classes ,at a boarding school in 
Kazakhstan, Soviet Central Asia.

Elena Solovey




