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KRISLAI
Mūsų pilietinė pareiga 
Protestai ir represijos 
Jau pusiaukelėje
Vienus bausti, kitus šviesti 
Vis dar nėra galo

A. BIMBA
Si sekmadieni Laisvės sa

lėje ruošiamas masinis susi
rinkimas pasitarti busimai
siais valstijos pareigūnų rin
kimais. Į kiekvieną vietą bus 
net po keletą kandidatų. Į 
gubernatoriaus vietą demok
ratų kandidatu yra Hugh 
Carey, republikonų Perry 
Duryea, o komunistų Jarvis 
Tyner. Už kurį mes turėtu
mėme balsuoti? Kuris atsto
vauja darbo žmonių intere
sams?

Visos ir visi esame kviečia
mi dalyvauti.

Nepamirškime, kad mes 
esame ne tik šios šalies 
gyventojai, bet ir piliečiai. 
Mūsų pareiga dalyvauti val
dininkų rinkimuose. Ruoški
mės lapkričio 7 dieną tą 
pareigą apgalvotai, protingai 
atlikti, r :

Iš Seabrook, N. H., prane
ša, kad ten vėl vyksta žmo
nių protestai prieš statymą 
branduolinės jėgos įmonės ir 
kad vėl protestuotojai be 
atodairos areštuojami ir kali
nami. Praeitą savaitę 28 pro
testuotojai buvo suareštuoti 
ir sumesti už grotų.

Branduolinės jėgos įmonė 
pradėta statyti ir Inola, 
Okla. Žmonės ir ten susirūpi
nę. Jie irgi protestuoja. 
Prieš juos valdžia irgi var
iuoja represijas.

r i L.J
Vėl žodis kitais “Laisvės” 

vajaus reikalais. Dar vįs ne
galima džiaugtis jo vaisiais. 
Nors jau esame vajaus pu
siaukelėje, bet pusės užsi
brėžto tikslo nesame pasie
kę. Gana toli nuo to. Dar vis 
tik labai maža skaitytojų ir 
rėmėjų dalis, kaip matosi iš 
pranešimų, jau yra dolerį 
kitą paaukoję į fondą arba 
gavę naują skaitytoją.

Dar kartą nuoširdžiausiai 
prašau visus skaitytojus ir 
rėmėjus pridėti savo petį 
vajų pastūmėti pirmyn.

u
Nėra jokia paslaptis, kad 

šiandien narkotikų vartoji
mas šios šalies jaunime, ypač 
moksleivijoje ir studentijoje, 
yra labai praplitęs. Tai di
džiausia nelaimė.

Matyt, tuo yra labai susi- 
pinę ir valdžios žmonės. An
tai aną dieną Floridoje jie 
suėmę grupę šmugelninkų, 
pas kuriuos rado net desėtko 
milijonų dolerių vertės nar
kotikų. O praeitą sekmadienį 
Long Islande valdžios agen
tai sugavo keturis vyrus ir 
vieną moterį šmugeliaujan- 
čius narkotikais. Jie esą tų 
nuodų pardavę už septynis 
milijonus dolerių.

Reikia tikėtis, kad visi jie 
gaus nusipelnytą bausmę. 
Tokių sutvėrimų nereikia 
gailėtis.

Bet ką daryti su jaunuo
liais, kurie yra virtę narkoti
kų aukomis? Kad ir aštriau
sia bausme, žinoma, jų nepa
taisysi. Juos reikia šviesti, 
mokyti, įtikinti, kad tie nuo
dai jiems lemia pražūtį.

□
Suirutei ir kraujo liejimuisi 

Vidurio Rytose dar vis nesi
mato galo. Praeitą savaitę

Naujoji ligoninė—miesto 
valdžiai dilema

New Yorkas. — Prieš sep- ( kyje stovi didelė dilema: 
; tynerius metus Brooklyno i atidaryti su 640 lovų Wood- 
| lūšnynų rajone buvo pradėta ■ hull ligoninętar neatidaryti? 
. statyti didžiulė ligoninė tiks-1 Dalykas tas, kad kai ligoni- 
lu kuo pigiausiai patarnauti I nę buvo sugalvota statyti, 

! biednomenei sveikatos reika-[buvo apskaičiuota, kad josi 
lais. Nors buvo planuota Ii-; pastatytas kainuos tik apie ! 
goninę atidaryti 1974 metais, j 85 milijonus dolerių, betgi 
bet ji tik dabar baigiama1 kainavo apie 200 milijonų 
statyti. [dolerių. Ją atidarius, reikėtų

Sakoma, kad prieš miesto j nuo ligonio imti virš $350 per 
valdžią su meru Koch priešą-1 dieną! Vadinasi, nors ligoni-

Valdžioje krizė dėl 
atominės energijos

Thorbjorn Falldin
Stockholm, Švedija. — 

Nuo 1976 metų Švediją valdė 
konservatorių, liberalų ir 
centristų koalicija. Dabar 
premjeras centristas Thorb
jorn Falldin įteikė parlamen
tui valdžios rezignaciją.

Joje kilo krizė dėl pasiūly
mo sukonstruoti ir paleisti 
darban dar'du atominei ener
gijai gaminti reaktorius. Da
bar Švedijoje veikia šeši 
reaktoriai.

Valdžioje tuo klausimu gin
čai tęsėsi ištisą mėnesį. Nei 
viena partija parlamente ne
turi daugumos. Pirmiau per 
daug metų valdžia buvo so
cialistų rankose. Nežinia, iš 
kokių partijų susidarys nau
joji vyriausybė.

Patarimas 
milijonams Amerikos 
moterų

Washington. — Federali- 
niai sveikatos specialistai įs
pėja visas Amerikos moteris, 
kurioms laike nėštumo buvo 
duodama sintetinio estrogen 
DES vaisto, susirūpinti savo 
sveikata. Joms ir jų dukte
rims pataria tuojau patikrin
ti savo sveikatą. Pasirodo, 
kad nors būna labai, labai 
retas toks atsitikimas, bet 
pasitaiko, kad tas vaistas 
įsčiūje arba krūtyse sukelia 
vėžį.

Spėjama, kad vaisto DĖS 
laike nėštumo yra gavusių 
nuo 4 iki 6 milijonų r^oterų.

net kelias dienas Libano sos
tinėje Beirute ėjo baisiausios 
skerdynės. Ten kovėsi į Li
baną pasiųsta taikai palaikyti 
Sirijos armija su reakciniais 
krikščionimis. Tiesa, Jungti
nių Tautų Saugumo Tarybai 
pareikalavus, mūšiai nu
traukti. Bet nėra garantijos, 
kad jie neatsinaujins.

Kol nebus taikos visuose 
Vidurio Rytuose, panašios 
skerdynės jei ne Ųibane, tai 
kurioje nors kitoje šalyje 
arba tarp šalių bus neišven
giamos. O apie tokią taiką 
greitoje ateityje šiandien dar 
negalima nė sapnuoti. 

nės statymo planuotojų buvo 
! galvota, kad jos patarnavi
mas žmonėms bus pigiausias 
visoje šalyje, iš tikrųjų gi 

! būtų visoje šalyje brangiau
sias. Ir kuris gi mūsų skur
džius, lūšnynų gyventojas 
pajėgs tiek užsimokėti?!

Nežiūrint to, komisija siūlo 
ligoninę atidaryti taip greit, 
kaip tik bus baigta įruošti: o 
visai uždaryti Cumberland ir 
Greenpoint ligonines, ir 
Kings County ir Brooklyn 
Jewish ligoninių veiklą žy
miai susiaurinti.

Meras Koch dar nuspren
dė, ką jis darys. Vienaip ar 
kitaip, miestas turės milži
niškus nuostolius.

Roma. — Į Italiją atvyko 
Kinijos užsienio reikalų mi
nistras Huang Hua. Jo vizito 
tikslas—užmegsti tarp Kini
jos ir Italijos glaudesnius 
politinius ir ekonominius ry
šius.

Katalikų bažnyčios 
kardinolai rinks 
naują popiežių

Kard. Terrence Cooke
*•

Vatikanas. — Spalio 14 d. 
susirinks Katalikų bažnyčios 
kardinolai ir išrinks naują 
popiežių. Iš New Yorko į 
Vatikaną yra atvykęs kardi
nolas Torrence Cooke daly
vauti rinkimuose. Gal rinki
muose dalyvauti atvyks ir 
kiti Jungtinių Valstijų kardi
nolai. Nei vienas jų, žinoma, 
nesitiki būti išrinktas popie
žiumi.

Sako, galime 
pritrūkti gydytojų

Boston, Mass. — Federali
nis įstatymas žymiai apriboja 
skaičių, kiek užsieniečių gy
dytojų gali į čia atvykti ir 
praktikuoti savo profesiją. 
Be to, pirma, negu jie gali 
gydytojauti, turi išlaikyti eg
zaminus. Tas irgi sunkina 
jiems Amerikoje įsikurti.

“New England Journal of 
Medicine” teigia, kad dėl tos 
priežasties greitoje ateityje 
šios šalies ligoninėms stigs 
gydytoju.

Nuo 1981 metais užsienie
čių gydytojų skaičius Ameri
koje sumažės net 64 procen
tais. j

i i
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PAGERBTAS AMERIKIEČIO 
DAINININKO ATMINIMAS

Vokiečių Demokratinės Respublikos [Rytų Vokietijos] so
stinės Berlyno priemiestyje pagerbtas Amerikos įžymiojo 
dainininko Paul Robeson atminimas, jį pavadinant jo vardu 
vieną gatvę. Pagerbtuvių apeigose dalyvavo tūkstančiai 
berlyniečių.

Tarybų Lietuva Austrijos 
sostinės mugėje

TŪKSTANTIS EKSPONATŲ PASAKOJA APIE 
NEMUNO KRAŠTĄ

Viena, IX.21. (TASS-o ko-, įvykis buvo Austrijos federa- 
resp.-ELTA). Daugybė žmo-j Idinio prezidento R. Kirsh
nių Austrijos sostinėje vei
kiančioje tradicinėje tarptau
tinėje rudens mugėje. Joje 
dalyvauja apie keturis tūks
tančius firmų ir užsienio pre
kybos susivienijimų iš 42 
valstybių. Plačiai eksponuo
jama socialistinių šalių—Bul
garijos, Čekoslovakijos, Ju
goslavijos, Rumunijos, Ven
grijos, Vokietijos Demokra
tinės Respublikos—produk
cija.

Tarybų Sąjungos ekspozi
cija užima 2,400 kvadratinių 
metrų plotą. 25 svarbiausi 
Tarybų Sąjungos užsienio 
prekybos susivienijimai rodo 
mugėje tris tūkstančius eks
ponatų, akivaizdžiai liudijan
čių apie TSRS laimėjimus 
įvairiausiose pramonės, 
mokslo ir technikos šakose.

Šiais metais Tarybų Sąjun
gos paviljone veikia specia
lus Lietuvos TSR skyrius. 
Jame — daugiau kaip 1000 
eksponatų. Tūkstančiai lan
kytojų domėjosi šios Pabalti
jo tarybinės respublikos lai
mėjimais. Bet didžiausias

Senatas užgyrė 
ginklavimuisi 
biudžetą

Washingtonas. — Senatas 
beveik vienbalsiai (86 balsais 
prieš 3) užgyrė, ginklavimosi 
reikalams 1979 metų biudže
tą $116,300,000,000 sumoje. 
Prezidentas Carter esąs ne
patenkintas, nes ši suma yra 
trimis bilijonais dolerių ma
žesnė, negu jis buvo pasiū
lęs.

Reikalauja 10 mil. 
atlyginimo

Kalifornietis James R. 
Thornwell traukia federalinę 
valdžią teisman ir reikalauja 
10 milijonų dolerių atlygini
mo už sužalojimą jo sveika
tos. Pasirodo, kad 1961 me
tais, kai jis darbavosi Jungti
nių Valstijų armijoje Prancū
zijos Orleans mieste raštinin
ku, jam net vartojant prie
vartą ir kankinimą, buvo 
išbandytas vaistas “LSD” ir 
nebepagydomai sužaloti jo 
nervai.

šlėgerio apsilankymas Tary
bų Sąjungos paviljone ir Lie
tuvos TSR skyriuje. Jis nuo
dugniai apžiūrėjo ekspoziciją 
ir aukštai įvertino Lietuvos 
produkcijos kokybę. Prezi
dentui buvo iteikta atminimo 
dovana—lietuvių meistrų 
meniškai išausta “Draugys
tės juosta.”

APDOVANOTAS

Ton Duck Thang
Maskva. — Jo 90 metų 

sukakties proga Vietnamo 
Socialistinės respublikos pre
zidentas Ton Duck Thang 
tapo Tarybų Sąjungos Aukš
čiausiosios Tarybos prezidiu
mo apdovanotas Spalio Re
voliucijos ordinu. Ta pačia 
proga prezidentas Brežnevas 
jam pasiuntė ir pasveikini
mą.

Prez. Carter laimėjo
Washington. — Preziden

tas Carteris vetavo (atmetė) 
Kongreso nutarimą skirti 
$10,200,000,000 viešųjų dar
bų projektams ir Atstovų 
Rūmai nesudarė dviejų treč
dalių daugumos jo veto at
mesti. Už atmetimą paduoti 
223' balsai, o prieš 190. Iki 
dviejų trečdalių trūko 53 
balsų.

Prezidentas savo nusista
tymą teisina tuo, kad tokios 
sumos išleidimas labai padi
dintų infliaciją, prieš kurią 
jis visomis jėgomis kovojąs.

Maskva. — Čia įkurta Ta
rybų Sąjungos —Ispanijos 
Draugystės Draugija, kurios 
misija bus plėsti bendradar
biavimą tarp šių šalių liau
dies.

Ragina prezidentą 
nenusilenkti militaristams

Žymioji amerikietė veikė-. vertinimu įvykusios Jungti - 
ja, Tarptautinės Moterų Ly-1 nių Tautų specialiosios nusi-*
gos už Taiką ir Laisvę prezi
dentė Katherine L. Camp 
paskelbė laišką, kurį ji šio
mis dienomis pasiuntė prezi
dentui Carteriui. Laiške pre
zidentas raginamas nenusi
lenkti militariams patarė
jams ir šaltojo karo šalinin
kams, nutraukti ryšius su 
patarėjais iš Pentagono ir 
gelbėti mus nuo nebepakelia
mos ginklavimosi naštos.

Savo laiške Miss Camp 
kaltina prezidento vadovau
jamą mūsų vyriausybę neda-

Tarybinių piliečių 
Teismas

Newark, N. J. — Čia 
dabar vyksta Tarybų Sąjun
gos dviejų piliečių, Jungtinių 
Tautų darbuotojų Valdik 
Aleksandrovich Enger ir Ru
dolph Petrovich Chernyayev 
teismas. Kaip žinia, š. m. 
gegužės 20 d. jie buvo sulai
kyti ir kaltinami, kad jie būk 
konspiravę su Tarybų Sąjun
gos diplomatu Vladimir Zi- 
nyakin gauti kokias ten 
Jungtinių Valstijų gynybos 
paslaptis. Jie tuos kaltinimus 
griežčiausiai paneigia.

Iškils aikštėn 
pasibaisėtinos 
sąlygos

Houston, Texas. — Aštuo- 
ni kaliniai kreipiasi į teismą, 
reikalaudami paskelbti Te
xas valstijos kalėjimų siste
mą antikonstitucine. Jie sa
ko, kad jie iškels aikštėn 
kalėjimuose tiesiog pasibai
sėtinas sąlygas. Bus parody
ta, kad jie perpildyti kali
niais, kad juose stoka sveika
tos apsaugos, maisto ir šva
ros. Be to, juose viešpatauja 
didžiausia diskriminacija.

Marseille, Prancūzija. — 
Keturi maskuoti žmogžudžiai 
įsiveržė į valgyklą per dvi 
minutės paskerdė 9 žmones 
ir pabėgo. Nesugauti.

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ
New York. — Spalio 5 d. 

naktį miegamajame kamba
ryje rasta nužudyta 24 metų 
amžiaus nėščia Cindy Pinto. 
Už mėnesio jai turėjo gimti 
antras kūdikis.

Visos pastangos surasti 
žmogžudį veltui. Policija ne
gali nustatyti ir nužudymui 
motyvo. Jos vyras Oscar irgi 
negali suprasti, kas ir ko
kiais sumetimais jo žmoną 
nužudė.

Mrs. Cindy Pinto ir jos vyras Oscar

ginklavimo sesijos, nesisten- 
gimu pasiekti susitarimo su 

i Tarybų Sąjunga dėl strategi- 
I nių ginklų apribojimo. Ji 
teisingai pabrėžia, kad mums 

j ir visai žmonijai bus daug 
: saugiau ir ramiau gyventi 
; nusiginklavusiame pasauly- 
I je, o ne prikimštame moder
niškų ginklų.

Visi taikos šalininkai nuo- 
, širdžiausiai sveikina Tarp- 
l tautinės Moterų Lygos už 
Taiką ir Laisvę prezidentę 
Miss Camp už šį jos laišką 
prezidentui.

ŠALTOJO KARO AUKOS
Neseniai Vakarų Vokietijo

je įvykusiuose NATO šalių 
militariniuose manevruose 
žuvo septyni Amerikos ka
reiviai. Tie manevrai neturė
jo jokio pateisinimo.

Nelaimėje žuvo į 
trys darbininkai

Denver, Col. — Spalio 3 d. 
netoli nuo čia Continental Oil 
Co. naftos apdirbimo įmonė
je įvyko net kelios didelės 
eksplozijos. Nelaimėje trys 
darbininkai užmušti ir 11 
sužeistų. Medžiaginiai nuo
stoliai gal pasieksią net 10 
milijonų dolerių. Nors polici
ja gavo telefonu vieno žmo
gaus “pasigyrimą,” kad jis 
yra kompanijos darbininkas 
ir padėjo bombą, bet policija 
jokių bombos žymių nesura
do.

Svečiai iš Panamos 
Lietuvoje

Vilnius. — Lietuvoje lan
kėsi Panamos Liaudies Parti
jos delegacija, atvykusi į 
Tarybų Sąjungą TSKP Cen
tro Komiteto kvietimu.

Svečiai iš Panamos susipa
žino su Vilniumi, Kaunu. 
Alytumi, lankėsi pramonės 
įmonėse, kolūkiuose, susitiko 
su partiniu aktyvu.

Lietuvos Komunistų parti
jos CK užsienio ryšių skyriu
je įvyko draugiškas pokalbis, 
kurio metu svečiai buvo su
pažindinti su Tarybų Lietu
vos pasiekimais įvairiose 
ekonomikos, mokslo, kultū
ros srityse. Panamos komu
nistai papasakojo apie liau
dies partijos veiklą dabarti
nėmis sąlygomis, taip pat 
pažymėjo, kad lietuvių tauta 
pasiekė didelių laimėjimų, 
kurdama socializmą.

Pokalbyje dalyvavo grupė 
Lietuvos Komunistų partijos 
CK lektorių.



2-RAS puslapis

LU Y C V* LITHUANIANA 1 9 V If WEEKLY

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN COOPERATIVE 
PUBLISHING SOCIETY, INC.

Published Fridays, except in case of holidays
102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N. Y. 11417

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y 
Established April 5,1911 - ANTHONY BIMBA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year $10.00 I United States, per 6 months $ 5.50 
Canada, Cat. Amer., per year $10.00 Canada, Lat. Amer. 6 months $ 5.50 
Foreign countries, per year $12.00 Foreign countries, 6 months $ 6.50

Darbo liaudies gyvenimo 
sunkėsimas

Federalinis Darbo Departamentas pripažįsta, kad rugsė
jo mėnesį urminės (wholesale) kainos vėl pakilo net 1.7 
procento. Tas reiškia, kad tiek, jei ne daugiau, pakilo ir 
smulkmeninės (retale) kainos. O reikia žinoti, kad nei 
algos, nei pensijos, nei pašalpos per rugsėjo mėn. nepakilo 
nė vienu centu. Tai reiškia, kad darbo liaudies masėms 
gyvenimas yra žymiai pasunkėjęs.

Ką daro mūsų vyriausybė bei Kongresas nuolatiniam 
kainų kilimui užkirsti kelią? Absoliutiškai nieko. Maisto ir 
kitų pragyvenimo reikmenų monopolijos turi laisvas rankas 
savo pelnus didinti liaudies sąskaita.

Negalima didžiuotis ir mūsų organizuotų darbininkų kova 
prieš kainų kilimą. Kova su kainu kilimu yra politinė kova. 
Daugiau kai keturiolika milijonų darbininkų, organizuotų 
darbo unijose, būtų didelė politinė jėga, jeigu jie būtų taip 
pat susiorganizavę ir į nepriklausomą politinę partiją. Jie 
galėtų priversti vyriausybę ir Kongresą su jų pageidavi
mais ir troškimais skaitytis.

Šiandien mūsų darbininkai, kaip žinome, valdžioje ir 
Kongrese neturi nė vieno savo atstovo. Tai kodėl sėdintieji 
valdžioje bei Kongrese, turėtų skaitytis su liaudies 
poreikiais ir kainoms kilti užkirsti kelią? Jiems nėra reikalo 
skaitytis ir jie nesiskaito . . .

Gražus laimėjimas
Lygių teisių pataisymo prie Konstitucijos šalininkai 

šiandien džiaugiasi Kongreso nutarimu pratęsti pataisymo 
užgynimui laiką 3 metais ir 3 mėnesiais. Kaip žinia, 35 
valstijos yra pataisymą užgyrusios, bet trūksta dar trijų. 
Dabar pataisymo šalininkams yra puiki proga per tuos 
trejus metus laimėti tas tris valstijas.

Negalima sakyti, kad to pasiekti bus lengva. Kaip niekad 
pirmiau, dabar lygių teisių moterims priešai sutelks visas 
jėgas tose valstijose, kurių seimeliuose (legislatūrose) bus 
bandoma pataisymo užgyrimą laimėti. Jie savo propagan
dai plačiai panaudoja spaudą, radiją ir televiziją. Nuo 
dabar turėtų nesinausti ir pataisymo šalininkai. Jie irgi 
turėtų surasti galimybes tas priemones panaudoti savo 
propagandai.

Kova už lygių teisių pataisymą nėra tiktai vienų moterų 
reikalas. Ir vyrams reikia joje aktyviai dalyvauti. Juk 
gėda, kad dar ir šiandien pagrindiniame šios šalies 
įstatyme (Konstitucijoje) nėra draudžiama diskriminacija 
prieš moteris darbuose. Pavyzdžiui, dar ir šiandien šioje 
šalyje už tą patį darbą moteris gauna daug mažesnį 
atlyginimą. Tokiai neteisybei turi būtų padarytas galas!

Bendradarbiavimas 
gražiai vystosi

Štai tik keletas pavyzdžių, kaip smarkiai vystosi 
bendradarbiavimas tarp Tarybų Sąjungos ir kapitalistinių 
šalių: Maskvoje įkurta Tarybų Sąjungos—Ispanijos ir 
gystės Draugija. Paryžiuje įvyko labai sėkminga Tarybų 
Sąjungos-Prancūzijos Komisijos Moksliniam-Techniniam ir 
Ekonominiam Bendradarbiavimui 13-toji sesija. Išleistame 
bendrame komunikate sesijos rezultai laikomi labai svarbiu 
įnašu į pasaulinę detentę. Taipgi pasirašyta nauja Prancū- 
zijos-Tarybų Sąjungos sutartis taikai naudoti atominę 
energiją. Labai sėkmingai vystosi prekyba tarp Italijos ir 
Tarybų Sąjungos ir tarp Vakarų Vokietijos ir Tarybų 
Sąjungos.

Tuo tarpu, kaip žinome, mūsų Jungtinių Valstijų šaltojo 
karo šalininkai įnirtusiai kovoja už siaurinimą prekybos su 
Tarybų Sąjunga. Ir negalima sakyti, kad jie tomis 
pastangomis nėra nieko pasiekę. Kaip tik priešingai: jie 
yra pasiekę labai daug. Juk dėka jų pastangų Kongresas 
yra tai prekybai uždėjęs visokius suvaržymus. Todėl per 
pastaruosius keletą metų šios šalies prekyba su Tarybų 
Sąjunga labai sumažėjo.

Kas ką rašo ir sako

JONAS GRA1ČIŪNAS

Gyvenimas—jūra audringa
Ištvinus į plotį ir gylį,
Savęs neaprėpianti jūra:
Svajinga — vaizduojanti štilį, 
Grėsminga, kai vėtros subjūra!

Mačiau, kaip ji katerį purto
Ir viską, kas silpna, griaut ima, 
Ir išmeta bangos už borto 
Paliegusį žaist jų žaidimą!..

Bet grūdina tvirtą, kas grumias 
Virš stichijų gausmo pakilęs!
Jau daugel regėjom audrų mes 
Ir žinom: po vėtrų bus štilis!

Gyvenimas — jūra audringa:
Po štilių vėl vilnys sukyla!
Ir niekad vilčių jam nestinga, 
Siekimų giesmė nenutyla!

PRIMINIMAS IR 
i PARAGINIMAS 
[LDS NARIAMS

Tik išėjusioje iš spaudos 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo “Tiesoje” rašoma:

“LDS 23-čias seimas krei
pė nemažą dėmesį į LDS 
organizacinius reikalus. Pla
čiai aptarė LDS finansinę ir 
organizacinę padėtį. Ir 
priimtoje rezoliucijoje pažy
mėjo, kad mūsų Susivieniji
mas nėra taip tvirtas organi
zaciniai, kaip jis galėtų ir 
turėtų būti, ypatingai palygi
nus su jo finansine padėtimi.

Kadangi LDS yra tvirtas 
finansiniai, tai jis išgali su
teikti LDS nariams nemažus 
dividendus. O tas žymiai 
sumažina narinę mokestį.

Priimtoje rezoliucijoje sei
mas pabrėžė, kad būtinai 
turime kreipti didesnį dėme
sį į LDS organizacinę padėtį. 
Turime dėti pastangas žy
miai daugiau narių įrašyti į 
mūsų Susivienijimą.

I
APIE LIETUVOJE 
IŠLEISTĄ “RAUDONĄJĄ 
KNYGĄ”

Žurnale “Mokslas ir gyve
nimas” (1978-8) Kęstutis Ba- 
levičius rašo:

“Storas raudonas aplankas 
su įspaustomis raidėmis 
“RK.” Aplanke—lapai ir už 
sklandėlės su žvėries, paukš
čio, roplio, varliagyvio, žu
vies, vabzdžio ir augalo at
vaizdais. Tai Lietuvos TSR 
Raudonoji knyga, Ministrų 
Tarybos įsteigta 1976 me
tais.

Knygoje kiekvienai gyvū
no ar augalo rūšiai skiriamas 
atskiras lapas, kuriame sura
šyta, kaip rūšis vadinasi lie
tuviškai, lotyniškai ir rusiš
kai, kokia jos būklė, kur 
veisiasi (auga), jos gausu
mas, duomenys apie daugini
mąsi bei galimybę daugintis, 
kodėl nyksta, kas daroma ir 
darytina, kad rūšis išliktų, ir 
kita. Pateikiamas gyvūno ar 
augalo piešinys, rūšies papli
timo žemėlapis. '

Į Raudonąją knygą įrašo
mos pačios rečiausios rūšys, 
kurioms gresia pavojus iš
nykti, jei nebus imtasi kon
krečių apsaugos priemonių. 
Siūlyti rūšį įrašyti į Raudo
nąją knygą gali mokslinės ir 
visuomeninės organizacijos, 
atskiri specialistai. Pasiūly
mus svarsto Lietuvos TSR 
Mokslų Akademija ir Gamtos 
apsaugos komitetas, įrašo į 
Knygą — Gamtos apsaugos 
komitetas. Šios įstaigas taip 
pat sprendžia, kurias anks
čiau įrašytas rūšis iš Raudo
nosios knygos jau galima 
išbraukti. O išbraukiama tik 
dviem atvejais: kai rūšiai 
pavojus išnykti jau praėjęs 
arba kai, nežiūrint visų pa
stangų, rūšies išgelbėti ne
pavyko. Aišku, geriau būtų, 
jei braukti tektų tik pirmuo
ju atveju.

Lietuvos TSR Raudonoji 
knyga išleista . . . dviejų 
egzempliorių tiražu, vienas 
saugomas Gamtos apsaugos 
komitete, kitas—Mokslų 
Akademijoje.

Bet numatyta spausdinti ir 
šios knygos dublikatus, at
skirus jos lapus ir įteikti juos 
miškų ūkiams, kolūkiams, 
tarybiniams ūkiams ir ki
tiems žemių naudotojams, 
kurių žemėse veisiasi (auga) 
retos rūšys. . . .”

KALTINIMAS MŪSŲ 
AMERIKAI

Tarybinis dienraštis “Iz- 
vestijos” sako, kad “Nika
ragvos patriotai turi kovoti 
ne tik su Somozos kareiviais, 
bet su ir Jungtinių Valstijų 
vadovaujama tarptautine 
reakcija. Tuo tarpu Pentago
nas ir Centrinė Žvalgybos 
Agentūra (ČIA) nedrįsta su
sidurti su pasauline opinija ir 

I veikti atvirai, todėl įkaitu

LAISVĖ

siai stato Lotynų Amerikos 
reakcinių jėgų bendrą frontą 
prieš Nikaragvos patriotus. Į 
Nikaragvą nuvyko ‘savano
riais’ čiliečiai žmonių skerdi
kai ir pabėgėliai kontrrevo- i 
liucionieriai kubiečiai, taipgi 
samdiniai iš tokių diktatoriš
kų režimų valdančių šalių; 
kaip Guatemala, EI Salva- ! 
dor, Honduras, pagelbėti So- 
mozai išsilaikyti galioje.”

Dienraštis pabrėžia, kad 
“kaip tik dabar, kai pradėjo 
darbą Jungtinių Tautų Gene
ralinės Asamblėjos 33-čioji' 
sesija, tapo paleista darban 
mašina sutriuškinti Nikarag
vos liaudį. Somozos ir jo 
sargybinių papildytos krimi- 
nalystės supurtė visą pasau
lį. Jos kojomis sutrempia 
visus Jungtinių Tautų pa
grindinius principus.”

APIE SOCIALISTUS IR 
JŲ NUSISTATYMĄ

Iš visų pasaulio kampų ir 
kampelių pranešimuose pla
čiausiai ir garsiausiai kalba
ma apie komunistų veiklą ir 
nusistatymą, o apie socialis
tus ir jų poziciją įvairiais 
nūdieniais klausimais nė ne 
prisimenama, tarytum jų vi
siškai nebebūtų. O juk jų 
yra, o juk ir jie veikia ...

Štai kodėl su dideliu įdo
mumu skaitome Vilniaus 
“Tiesoje” (rugs. 28 d.) pra
nešimą apie Vakarų Vokieti
jos socialistų vado ir Socialis
tų internacionalo pirmininko 
Willie Brandt apsilankymą 
Stokholme ir pasakytą kalbą 
Švedijos socialdemokratų 
darbininkų partijos suvažia
vime. Pranešime sakoma:

“V. Brandtas pasakė, jog 
šiuo metu socialistų interna
cionalas turi sutelkti pastan
gas svarbiausiems klausi
mams ir stengtis, kad būtų 
išspręstos sudėtingos proble
mos, susijusios su mėgini
mais padaryti galą ginklavi
mosi varžyboms, su tuo, kad 
ginklavimosi kontrolė taptų 
realybe.

Reikalingos naujos rimtos 
iniciatyvos, kad būtų tęsia
ma tai, ką numatė Helsinkio 
pasitarimas prieš trejus me
tus ir, ne mažiau svarbu, 
kad, galimas daiktas, jau 
ateinančiais metais būtų pa
siekti nauji rezultatai dery
bose dėl savitarpiško gin
kluotųjų pajėgi ir ginkluotės 
sumažinimo Centrinėje 
Europoje, pasakė jis.

Socialistų internacionalo 
lyderis pasakė nerimaująs, 
kad kai kuriose Vakarų šaly
se “dešiniosios partijos, kaip 
jos besivadintų, žengia dabar 
aklo antisocializmo linkme.” 
Mes, pasakę .jis, neturime 
teisės per menkai vertinti 
karingų dešiniųjų jėgų, ku
rioms atstovauja, pavyz
džiui, socialinės krikščionių 
sąjungos pirmininkas Štrau
sas Vokietijos Federatyvinė
je Respublikoje ir konserva
torių partijos lyderė Techer 
Anglijoje. Tai, pabrėžė pra
nešėjas,—“juodasis interna
cionalas,” vienijąs reakcijos 
atstovus, ir į jį reikia žiūrėti 
rimtai. Su juo reikia kovoti 
visur.

V. Brandtas ryžtingai pa
smerkė tuos, kas tuščiažo
džiauja apie ‘laisvę’ ir kartu 
‘iki paties paskutinio momen
to palaikė kontaktą su Fran
ko, Salazaru ir Graikijos pul
kininkais,” vaizdavo “gražio
mis spalvomis Pinočetą ir 
pro pirštus žiurėjo į apartei- 
do politiką’.”

V

IR ŠIANDIEN JIE 
TEBESIUNTA, KAD 
VIETNAMO LIAUDIS 
LAIMĖJO

Ir šiandien tie mūsų lietu
viškieji klerikalai negali at
leisti Amerikos vyriausybei, 
kad ji nepanaudojo visų jė
gų, tai reiškia ir brarfduoli- 
nės, laimėjimui agresijos
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Būtinai perskaitykite
Močiutės Jones Autobiografiją

ALISĖ JONIKIENĖ

,mą kovoje prieš kompanijų 
mušeikas, policiją ir miliciją, 
motiniškai prižiūri streike 

i sužeistuosius ir tuomi užsi
pelno vardo Močiutė.

Nesigailėsite mokėję $3.50
Žinau, kad didžiuma “Lais- demijos pavojų, greit palieka,už tą brangą knygą (knygy-

vės” skaitytojų šiandien jau ; 
skaito angliškąją spaudą ir į 
knygas, tad noriu visus para- j. 
ginti perskaityti “Autobio- į 
graphy of Mother Jones.”

Kol nebuvau tos knygos; 
skaičiusi, maniau esu viską' 
žinanti apie šios šalies darbi
ninkų kovas už trumpesnes 
darbo valandas ir žmoniškes
nes algas. Skaičiau viską, 
kas tik tais klausimais į 
rankas papuolė; girdėjau 
daug prakalbų apie angliaka
sių ir kitų industrijų darbi
ninkų organizavimosi pra
džią; teko nemažai prisidėti 
prie organizavimo automobi
lių darbininkų unijos; ma
čiau, kaip daugeliui teko fi
ziškai nukentėti arba netekti 
darbo. Bet kiek vyrų, mote
rų ir vaikučių (taip, vaiku
čių!) buvo paaukota gyvasčių 
organizuojant angliakasių 
uniją, tik tą knygą perskai
čius pilnai sužinojau. Močiu
tė Jones padėjo organizuoti 
angliakasių uniją ir vadovau
ti ne vienam jų strikui, todėl 
jį rašo iš patyrimo. Apie tai 
ji sako:

“Perhaps no one in the 
labor movement has seen 
more brutality perpetrated 
upon the workers than: I 
have seen. I have seen them 
killed in industry, worn out 
and made old before their 
time, jailed and shot if they 
protested. Story after story 
I could tell of persecution 
and of bravery unequaled on 
any battle field.”

Kas buvo ta Mother 
Jones? Tai kovingų airių 
dukra, gimusi 1830 metais, 
Cork, Ireland. Tėvas Ri
chard Harris į šią šalį atvyko 
1835 m. ir spėjęs tapti šalies 
piliečiu, parsikvietė ir šeimą. 
Baigusi mokytojų kolegiją, ji 
tūlą laiką naudojosi taja pro
fesija, bet kelis metus pamo
kiusi, ėmėsi siuvimo amato. 
Apie tai ji pati sako: “I 
preferred sewing to bossing 
little children.”

Pagaliau, gavus pakvieti
mą mokytojauti, ji vyksta į 
Memphis, Tennessee, ir čia 
1861 m. iškela už tvirto 
unijisto, Iron Molders Work
ers unijos nario.

1867 m. kilus epidemijai 
(yellow fever) miršta visi 
keturi jos vaikučiai, miršta ir . 
vyras. Močiutė pastebi, kad 
veik visos epidemijos aukos 
paeina iš darbininkų šeimų. 
Kiek turtingesni, pajutę epi-

prieš Vietnamo liaudį. Br. 
Aušroto lūpomis Chicagos 
“Drauge” (spalio 2 d.) jie 
giliausiu pasipiktinimu sako:

“Nuo pat pirmųjų JAV į 
Vietnamo karą įsivėlimo die
nų, nepaklausius tada buvu
sio JAV Jungtinio štabo v-ko 
adm. Radfordo patarimo pa
naudoti visas jėgas komunis
tus ten nugalėti, kol R. M. 
Nixono diriguojama vyriau
sybė, detentiškai patariama 
tokio “amžinos taikos autori
teto,” kaip Henry Kišsinge- 
ris, buvo klaidingai vairuoja
ma. JAV šį karą totališkai 
pralaimėjo 1975 m. pavasarį. 
Ir tuose kraštuose po pralai
mėjimo Amerika, jeigu buvo 
ne pajuokos, tai neapykantos 
objektas.

Ir teisingai. Už žmonių 
išdavimą negalima laukti 
meilės. Na, ir kaip nesijuokti 
iš to milžino, kurio kariams 
karišką politiką dirigavo po
litikai sėdį Washingtone, už 
saugių 5,000 mylių nuo fron
to linijų. Ir taip išaušo gėdin
gas 1975 m. Ir už tai didžiąja 
dalimi yra atskingas ne kas 
kitas, kaip tas žymusis archi
tektas. Tačiau be jo peršamų 
nuomonių per NBC TV stotis 
dar ir šiandien negali išsi
versti ir dabartinis JAV pre
zidentas.”

miestą. Pati viena mirusius i nuošė veikiausiai nerasite), 
kūdikius palaidojo. Tik vyro nes joje rasite gerų informa- 
laidotuvėmis rūpinos unijos cijų, kurias pokalbiuose su 
nariai. Apie tas skaudžias , vadinamais dipukais galėsite 
valandas ji rašo: (parodyti, kaip jie naudojasi

“I sat alone through nights tuom, už ką mūsų pirmtakū- 
of grief. No one came to see nai gyvastis aukojo. Tiems, 
me. No one could. All day tkurie jau mato savo klaidą 
long, all night long, I heard kurie jau kalbasi su pažan- 
the grating of wheels of the giaisiais “nebeišlaisvins” 
death cart.” 'smetonininkams Lietuvos.

Kol epidemija smarkiai Taip pat butu gerai, kad čia 
siautė, Močiutė, gavusi leidi-!gimus jaunesnioji mūsų kar
mą, slaugė ligonius ir dar j ta knygą perskaitytų ir pa
gėriau susipažino su varguo-: matytų kokiose sąlygose gy
lių gyvenimu. Jos asmenyje veno jų tėvas, dėdė ar teta, 
vis kaupėsi neapykanta prieš gyveno kol iškovojo trum- 
darbininkų išnaudojimą. Ji Opesnes darbo valandas ir 
pradeda suprasti, kaip darbo kitus darbininkams pagerini- 
žmogaus išnaudojamas. mus. Tik pagalvokime: Jei

Grįžusi Chicagon, Močiutė šiandien dar dirbtume 12 ar 
Jones, kartu su viena drauge j 14 valandų, didesnė pusė
ant Washington Ave. arti 
Michigan ežero, įsisteigia 
krautuvėlę ir siuva turčiams 
puošnius drabužius. Tuo ji 
dar geriau patiria turčių gy
venimo sąlygas. Apie tai ji 
sako:

“I had ample opportunity 
to observe the luxury and 
extravagance of their lives. 
Often while sewing for the 
lords and barons who lived 
in magnificent houses on the 
Lake Shore Drive, I would 
look out of the plate glass 
windows and see the poor, 
shivering wretches, jobless 
and hungry, walking along 
the frozen lake front. The 
contrast of their condition 
with that of the tropical 
comfort of the people for 
whom I sewed was painful to 
me. My employers seem nei
ther to see or to care.”

Didysis gaisras 1871 m. 
veik nusiavė Chicagos miesto 
didelę dalį. Į pelenus pavertė 
jos krautuvėlę ir viską, kas 
joje buvo. Kol ji susirado sau 
butą, Močiutė su kitais apy
linkės gaisro nukentėjusiais 
gavo prieglaudą St. Mary’s 
bažnyčioj prie Wabash Ave. 
Butą ji susirado arti gaisro 
gerokai pažeisto pastato, kur 
Knights of Labor unija laikė 
susirinkimus ir ruošė prakal
bas. Čia besilankydama ir 
klausydama agitatorių pra
kalbų, ji lyg rado tą, ko 
ieškojusi, būtent: kaip darbi
ninkai gali pagerinti sau būvį 
ir kaip ji gali asmeniškai tam 
patarnauti. Ji įstoja į minėtą 
uniją ir greit tampa gera 
kalbėtoja ir agitatore bei 
organizatore. Matome ją or
ganizuojant angliakasius ir 
kitų industrijų darbininkus.

Daugiausiai savo laiko ir 
energijos ji atiduoda anglia
kasių reikalui, čia ji parodo 
nepaprastą drąsą ir atsidavi- 

darbininkų atsidurtų nedar- 
i bo eilėse!
I Jeigu tos knygos negautu- 
'mėt nei knygyne, nei knygų 
(krautuvėse, tai galite parsi
siųsdinti iš Illinois Labor 
History Society, 2800 North 
Sheridan Road, Chicago, Illi- 

i nois 60657.
Kartu su knyga gausite 

katalogą tos draugijos knygų 
apie praeities darbininkų ko
vas ir žymesnius veikėjus. 
Kingston, N. Y.

UŽ MOKESČIŲ 
SUMAŽINIMĄ 
DARBININKŲ NAUDAI

Jungtinės Automobilistų 
Unijos prezidentas Douglas 
Fraser ragina Kongresą nu
tarti sumažinti mokesčius 
(taksus) 20 bilijonų dolerių. 
Bet reikia, kad tas sumažini- 

' mas būtų naudingas darbi- 
i ninkams, o ne turčiams. Da
bartiniai Kongresui siūlomi 
mokesčių sumažinimai nau
dingi tik turčiams. Jeigu 
vieną kurį jų Kongresas 
priimtų, Fraser sako, prezi
dentas turėtų vetuoti.

PROTESTUOS PRIEŠ 
GINKLŲ PARODĄ

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Armijos Susivie
nijimas ruošia laike savo 
konvencijos ginklų parodą. 
Įvairios organizacijos ir gru
pės, kovojančios už taiką ir 
žmogaus teises, spalio 16 
dieną ruošia prieš parodą 
protestą.

Konvencija ir paroda įvyks 
Sheraton Park Hotel, Wood- 
ley Road ir Connecticut 
Ave., N. W.

i >
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6. Turėkite sąžinės!
[Tęsinys iš praeito num.]

V. UZGIRYS IŠ ŽILOSIOS PRAEITIES

Vargo mokykla Lietuvoje

perse-

Jeigu žmonės reikalauja nis informavo Panevėžio vys- 
sąžinės laisvės, vadinas, jie ' kūpą K. Paltaroką, kad Ute- 
patys jos laikosi, ja rūpinasi nos gimnazijos kapelioną J. 
ir, vadinas, ją visiems pripa-j Lomaną teko atleisti iš dar- 
žįsta. Tačiau su lietuvių kle-1 bo, nes—“per tikybos pamo- 
rikalais kitas reikalas: jie kas baugino mokinius jo pra- 
šaukia už sąžinės laisvę teo- simanytais katalikų
riškai visiems (kaip štai da-: klojimais Lietuvos respubli- 
bar, būdami toli nuo Lietu-j koje,” ragino slaptai organi- 
vos), o praktiškai ją pripažįs- į zuoti draudžiamas organiza- 
ta tik sau, išnaudodami visus | cija ir t. t. (dokumentas Nr. 
būdus prievartauti kitų pa-[81).
žiūroms, įsitikinimams (kaip Gal kunigai ir klerikalai 
štai tada, kai Lietuvoje ture- j reikalavo išskirtinių teisių 
jo išskirtines teises). O tas, mokyklose todėl, kad turėjo 
prievartavimas savaime ir 
verčia abejoti dėl jų šiandie
ninės teisės rūpintis lietuvių 
tautos sąžinės laisve, nes 
toks rūpinimasis atrodo ge
rokai veidmainingas ir rašy
tinas kabutėse.

-' Knygoje “Klerikalizmas ir 
katalikų bažnyčia buržuazi
nėje Lietuvoje” pateikiama 
ta Lietuvos 1922.VIII.1 d.
konstitucijos dalis, kuri liečia suoja.” 
tikybos ir kulto klausimus | rikalai 
(dokumentas Nr. 72). Joje 
sakoma:

“Pilietis turi tikėjimo ir 
sąžinės laisvę.

Priklausymas kuriai tiky
bai arba išpažinimas pasaulė
žiūros negali būti pagrindu 
nusikaltimui pateisinti ar at
sisakyti nuo viešųjų parei-

A. GUČIŪNIETIS
Daraktorių mokyklų paminėjimui

Jei mokėčiau rašyti, tai aprašyčiau tuos 
baisius skausmus, kurie taip dažnai 
mane kankina ....
Ant popierėlio viską surašyčiau, ką tik 

išgirsčiau ar pamatyčiau ....

Tačiau čia pat ši sąžinės 
laisvė buvo varžoma para
grafu, kuris aiškino:

Religijos mokymas mokyk
lose yra privalomas, išskyrus 
mokyklas, įsteigtas vaikams, 
kurių tėvai nepriklauso jo
kiai tikybinei organizacijai.”

Kadangi mokyklų netikin
čių ar laisvamanių vaikams 
nebuvo, visi buvo priversti 
lankyti tikybos pamokas. 
Tuo būdu bažnyčiai atiteko 
jaunimo auklėjimo teisės. 
Tačiau kunigams ir klerika
lams to dar neužteko ir jie 
stengėsi iš viso laikyti val
stybines mokyklas savo ran
kose: tvarkyti pedagogų ka
drus, versti mokinius prakti
kuoti tikybą ir t. t. Knygoje 
pateikta tik maža dalis doku
mentų, rodančių, kaip negai
lestingai, įžūliai ir tamsybiš- 
kai dvasininkija prievartavo 
sąžinės laisvę, garantuotą 
buržuazinės konstitucijos.

1924.VII.5 raštu (doku
mentas Nr. 74) valstiečių 
liaudininkų frakcija seime 
kreipėsi į švietimo ministrą 
L. Bistrą, žinomą klerikalų 
veikėją, pareikšdama: “Jau 
nuo seniai Švietimo ministe
rija skiepija klerikalizmo 
dvasią Lietuvos mokyklose ir 
persekioja tuos mokytojus, 
kurie yra laisvi nuo klerikali
nio nusistatymo.” Rašte pa
teikiama daug pavyzdžių, 
kaip nusipelnę, prityrę peda
gogai kilnojami iš vietos į 
vietą ar atleidžiami todėl, 
kad nebuvo “krikščionių de
mokratų nusistatymo.” Raš
te atskleidžiama, kaip kleri
kalų valdžia stengėsi sužlug
dyti Marijampolės realinę 
mokyklą, kurią išlaikė Lietu
vos Mokytojų profesinė są
junga ir kuri pasižymėjo 
aukštu mokymo lygiu.

Tokiu pat būdu L. Bistras 
1927 m. nutraukė pašalpą 
Kėdainių mokytojų seminari
jai (dokumentas Nr. 77).

Dokumentas Nr. 79 patei
kia Šiaulių dekano Sarapino 
1928.V. 21 raštą Kauno arki
vyskupijos kurijai dėl ... . 
šalintinų iš mokyklų mokyto
jų ateistų. Tame sąraše—8 
kaimo mokytojai. Kunigai, 
kaip rodo eilė knygos doku
mentų, rašė raštus, reikalau
jančius tikybos pamokų įve
dimo specialiose mokyklose. 
Persekiodami laisvamanius 
mokytojus, vydami juos iš 
darbo, patys kunigai dažnai 
elgėsi mokyklose netinka
mai. Štai 1931.IV.2 raštu 
švietimo ministras K. Šake-

tėvų pritarimą, kad to norėjo 
pedagogų ir visuomenės dau
guma? Nieko panašaus! Štai 
Panevėžio vyskupijos kape
lionų konferencijoje 1932 m. 
priimtame nutarime buvo 
pripažįstama, kad daugelis 
pedagogų yra abejingi arba 
priešinti religiniam auklėji
mui, dėl ko “bendras mok
sleivių auklėjimas neprogre- 

Todėl kunigai ir kle- 
labai paprastai

“sprendė” šios daugumos 
žmonių sąžinės laisvės reika
lą; persekiojo juos, skundė, 
naudojo jų ir moksleivių at
žvilgiu prievartą, vertė neti
kinčiuosius atlikti religinius 
darbus, o tuo pačiu—mora
liškai veidmainiauti. Ir tai 
vadinosi kova už sąžinės lais
vę, apie kurią šiandien suo
kia erhigracijos klerikalai ir 
netoleriagiai “disidentai”?

Dokumentai apie kapelionų 
savivaliavimą . . . Dokumen
tai apie jų žiaurų elgesį su 
vaikais, nepakankamai “įsi
savinančiais” tikybos tie
sas . . . Dokumentas apie 
jėzuitų gimnazijos direktorių 
vokiečių dvasininką J. Kipą, 
kurį dar neseniai aukštino 
Chicagos “Laiškų lietuviams” 
žurnalas, pasakojęs jėzuitų 
veiklos Lietuvoje istoriją, 
bet kuris buvo tikriausias 
gernlanizatorius ir hitlerinin
kų šnipas . . . Dokumentai, 
pranešantys kurijoms apie 
kunigų savivaliavimą, ati
traukiant mokinius nuo pa
mokų katekizavimui ... ir 
t. t. ir pan. —nepatrauklus, 
netgi atstumiantis religinin- 
kų savivaliavimo mokykloje 
vaizdas!

Septyni vyskupai 1929.- 
XII.14 raštu (dokumentas 
Nr. 97) kreipėsi į A. Smeto
ną, reikalavo dar geresnių 
išimtinių sąlygų katalikiš
koms mokykloms, skelbė sa
votiškus ultimatumus vy
riausybei:

“Priešingame atvejyje vys
kupai nebegalės tylėti, nenu
sižengdami savo aukštoms 
pareigoms, kurias jiems už
dėjo bažnyčia ir šventasis 
tėvas; sausio mėnesio pra
džioje jie, susirinkę į konfe
renciją, laikys save privers
tais kreiptis į apaštalų sostą 
ir bendru ganytojišku raštu 
paaiškinti tikintiems ne iš 
vyskupų kaltės susidariusią 
padėtį tarp bažnyčios ir val
stybės Lietuvoje.”

Taigi, Lietuvos vyskupai 
grasino valdžiai skundais Va
tikanui ir jo įsikišimo į sąži
nės reikalus krašte galimy
bėmis!

O kiek buvo suprantama 
sąžinės laisvė besimokan
tiems, rodė ir popiežiaus 
Pijaus XI enciklika (1929) 
katalikiškų mokyklų klausi
mu (dokumentas Nr. 98):

“Katalikams vaikams drau
džiama vaikščioti į nekatali
kiškas neutralias ar maišytas 
mokyklas, būtent tas, kurios 
yra įsteigtos katalikams ir 
nekatalikams be skirtu
mo (... .) Dėl to vieno fakto, 
kad dėstoma tikyba (dažnai 
perdaug šykščiai), mokykla 
dar netampa suderinta su 
bažnyčios ir krikščioniško
sios mokyklos teisėmis nei 
netampa verta katalikų auk
lėtiniams ją lankyti (. . .)”

Tur būt “Lietuvos katalikų

VARGO MOKYKLA
Tokiais jautriais liaudies 

dainos žodžiais dejavo, skun
dėsi senovės beraštis darbo 
žmogelis, labai norėjęs švies
tis, mokytis, bet caro valdžia 
neleido siekti mokslo, nes 
bijojo, kad apsišvietusi liau
dis nesukiltų ir nepareikalau
tų laisvės; 1827 metų įstaty
mu uždraudė priimti į moky
klas valstiečių-baudžiaunin- 
kų vaikus.

XIX amžiuje Lietuvoje bu
vo labai maža mokyklų; dide
lėje Kauno gubernijoje^ 1857 
m. buvo tik 55 valdiškos 
mokyklos (su gimnazijomis), 
kuriose mokėsi 2530 moki
nių. Dvaruose ir kaimuose 
Kauno gubernijoje tada buvo 
tik 18 valdiškų mokyklų su 
786 mokiniais, kuriose mokė
si tik bajorų ir pirklių vaikai. 
Baudžiauninkų vaikams pa
tekti į mokyklą buvo labai 
sunku, nes valdžios įstaty
mas neleido jų priimti. Ne
žiūrint griežto draudimo, 
daugybės kliūčių ir suvaržy
mų, 1844 m. Kauno guberni
jos valdiškose mokyklose 
mokėsi 168 baudžiauninkų 
vaikai, o iš viso tais metais 
buvo 1390 mokinių.

1808 m. įsteigta Kamajų 
parapijinė pradžios mokykla, 
kurią lankė apie 13 dvarinin
kų ir pirklių vaikų. Tik 1865 
m. įsteigta Kamajų valdiška 
pradžios mokykla. Kitos mo
kyklos Kamajų valsčiuje 
buvo.

Vargo mokykla prie 
motulės ratelio

Spaudos draudimo laikais, 
kai nebuvo ne tik mokyklų,

bet ir lietuviškų knygų, tai 
pirmutinis ir geriausias mo
kytojas buvo mūsų darbščio
sios motulės, kurios verpda
mos, ant kelių laikydamos 
lietuvišką elementorių arba 
maldaknygę, prie balanos 
šviesos, išmokė mus skaityti, 
įskiepijo Tėvynės ir liaudies 
meilę. Tai buvo tikra vargo

ne-
Daraktorių mokyklos 

studentas
mokykla. Tokią mokyklą bai
gė dauguma Lietuvos senųjų 
darbo žmonių.

bažnyčios kronikų” rašinėto- 
jai, mėgstantys postringauti 
apie sąžinės ir tikėjimo lais
vę mokyklose, ir siūlo tokias 
laisves, šitaip “gerbiančias” 
kitų žmonių įsitikinimus ir 
sąžinę mokyklas lietuvių vai
kams?

0 ką darytų jų “laisvoje,” 
bažnyčiai priimtinoje san
tvarkoje tie kitų įsitikinimų 
tėvų vaikai, kurie nenori 
religijos mokytis? Jie galėtų 
pasinaudoti buržuazinės Lie
tuvos mokyklų tvarka, kuri, 
esą, pagal klerikalus, taip 
skriaudė katalikus . . .

Užtat kunigai ir klerikalai 
nieko neskriaudė, leido žmo
nėms gyventi pagal savo 
įsitikinimus, kad ir pagal 
juos dirbti Lietuvos labui?

Bus daugiau

Daraktorių mokyklos
Kai atsirado lietuvių bai

gusių pradžios mokyklas ar
ba kelias klases gimnazijos, 
tai valstiečių vaikų tėvai 
patys organizuodavo darak
torių mokyklas, samdė mo
kytojus—vadinamus darak
torius, kurie mokydavo vai-

i kus skaityti ir rašyti. Mokėsi j 
ir mokytojas valgydavo pa- !

Į dienini pas kiekvieno vaiko!
tėvus. Daraktorių mokyklos I (MIESTŲ IR RAJONŲ LAIKRAŠČIUS PASKLAIDŽIUS] 
tada atliko svarbų vaidmenį ( 
švietimo srityje, nes carinė i 
administracija liaudies švie
timu nesirūpino. Nerūpėjo 

■ jis ir kunigams, kuriems bu
vo leista steigti prie bažny
čių žiemos metui mokyklas 
išmokyti vaikus katekizmo, 
skaityti ir rašyti.

Istorikas Simonas Daukan- ' 
tas su širdgėla apie tai rašė j 
M. Valančiui: “Vyskupijai ( 

1 leista laikyti mokyklas prie Į 
( bažnyčių vaikams mokyti ka- i 
tekizmo ir skaitymo, o tik ’ 
vargiai kokia dešimtoji baž-

I nyčia turi mokyklą. Sakoma, ■ 
kad nėra kam prižiūrėti . . . 
Vaje tu mano, kiek apsiėjo 
išgauti tasai leidimas. Čia 
nebuvo žmogaus, kas tuo 
nebūtų rūpinęsis, o dabar

. tarytum ir neleista . . . Gal 
, ir gailėsis to, bet jau po 
j laiko. Savo giminėms nenori 
į suteikti dvasinės pagalbos, o 
1 vadinasi dar kunigais, švie- | 
tėjais ! ! . “

Nors ir žemas buvo moky
mo lygis daraktorių mokyk
lose, bet jos turėjo didelės 
reikšmės, nes mažino kaime 
beraščių skaičių ir žadino 
jaunimą toliau siekti mokslo 
šviesos. Caro valdžia uždrau
dė daraktoriams mokyti vai
kus, bausdavo iuos 300 rub
lių bauda ir galėjimu. Bet 
liaudžiai atsiaavę daraktoriai 
vis tiek dirbo, mokė vaikus, 
švietė jaunimą, nešė šviesos 

i žiburėlį mūsų kaimo darbo 
(žmonėms. Tai buvo tų laikų 
i liaudies švietėjai, nes jie ne 
(tik mokydavo vaikus skaity- 
j ti, rašyti, bet taipgi platinda
vo valdžios draudžiamas lie
tuviškas 

i čius. 
Į D a u g 
liaudies 
kalėjimus, nemažai žuvo gar
bingoje liaudies švietėjo ko
voje . . .

Gerai prisimenu, kaip caro 
laikais saulėtą žiemos dieną, 
apie 30 vaikų, slaptai mokė
me pas daraktorių Joną Du- 
brindį. Skaitėm daraktoriaus 
vedamą gražią pasaką. Prie 
lango sėdėjęs mokinys Balai- 
šis sušuko “policija”! Mūsų 
gerasis daraktorius šoko per 
langą, galva atsitrenkė į vir
šutinę lango staktą, bet iššo
ko ir pasileido bėgti tolyn . . . 
Jo mokiniai, kaip viščiukai 
vanago užpulti, puolėm, slė
pėmės, kur papuola, didesni 
iššoko per langą ir bėgo 
paskui mokytoją, kiti sulindo 
į bulvių duobę palovyje ir 
kitur.

Policija įėjo į tamsią gry
čią, nieko nerado ir išėjo. 
Laimė, kad nedarė kratos, o 
tai būtų suradę ne mažai 
mokinių.

Daraktorius J. Dubrindis 
ir toliau dirbo, veikliai daly
vaudavo vakarėliuose, mokė 
jaunimą dainuoti, platino so
cialistines knygas, laikraš
čius, kėlė darbo žmonių są
moningumą. Gučiūniečiai da
raktorių Joną Dubrindį labai 
gerbė ir mylėjo.

1915 m. jis buvo paimtas į 
Rusijos kariuomenę ir žuvo 
fronte nesulaukęs šviesesnio 
rytojaus—Didžiosios Spalio 
Socialistinės revoliucijos.

Joną Dubrindį, kaip labai 
atsidėjusį, tikrą liaudies 
švietėją, Gučiūniečiai ir šian
dieną mini su didele pagarba 
ir dėkingumu.

LIETUVOS NAUJIENOS

Geriau, negu mieste
“Aš už individualius 4-6 

kambarių butus vidutinio 
amžiaus kolūkiečiams, už 2-3 
kambarių visuomeninius bu- 

' tus jauniems ir seniams,”— 
kalbėjo sąjunginiame pasita
rime kaimo statybos klausi-

I mais Radviliškio rajono Dar-
i bo raudonosios vėliavos ordi-1 Be unikalios Biržų pilies, jų
I no “Draugo” kolūkio pirmi-i meistrai restauruoja Tyzen- 
! ninkas A. Malinauskas. | hauzų rūmus Rokiškyje,ne

jaunoms šeimoms statomi Į novinę Vaišnoriškių sėdybą 
i daugiabučiai namai, bet ne Utenos rajone, buvusią vals- 
didesni kaip 6-8 butų. Šei- čiaus mokyklą Kupiškyje, 
moms padidėjus, siekiama: dvarininko Karpio rūmus Jo- 
patenkinti jų norą turėti 4-51 niškėlyje. Visi šie architek- 
kambarių namą su ūkiniais į tūros paminklai bus panau- 
trobesiais. doti kultūrinėms įstaigoms.

Kolūkis įsirengė erdvius 
kultūros namus, kuriuose 
veikia Filharmonijos filialas, 
pagal sutartis koncertuoja 
menininkai profesionalai. 
Ūkio sporto salėje rengiamos

i ir respublikinės varžybos.
Suprojektuota kolūkiečių 

poilsio zona. Patvenkus per 
ūkį tekantį upelį, kolūkiečiai 
prie jo turės paplūdimį, vai
kų žaidimo aikšteles, meške
riotojų tiltus, trampliną, 
sporto aikštyną, laužavietę, 
vietą palapinėms.

mui skirta per milijoną rub
lių, Rūmai atgaus pirmykšti 
grožį, o rajono biblioteka, 
kultūros namai, ir kraštoty
ros muziejus turės puikias 
patalpas.

Pernai įsteigtos Biržų res- 
tauracinės dirbtuvės aptar
nauja visą Šiaurės Lietuvą.

knygas ir laikraš-

daraktorių, tikrų 
švietėjų pateko į

Daraktorių mokykla

gy-

Naujas gyvulių 
parodų centras

Respublikinės veislinių 
vulių parodos iki šiol vykda
vo Šiauliuose, o šiemetinė 
rugsėjo pradžioje atidaryta 
Kaune. Jau pernai čia buvo 
pastatyti du, o šiemet dar 
keturi gyvulių demonstravi
mo paviljonai.

Gyvulių parodų centras ki
tu laiku bus naudojamas, 
eksportuojant ir importuo
jant geriausius veislinius gy
vulius.

Užmiesčio poilsiavietės
Šiaulių miesto šeimininkai 

tvarko trumpalaikes užmies
čio poilsiavietes, plečia jų 
tinklą. Be Rekyvos ežero 
poilsio zonos, kurioje jaučia
mas miesto artumas, daug 
šiauliečių poilsio dienomis 
važiuoja į Pageluvį, prie 
vaizdingoje dauboje tyvu
liuojančio medžių apsupto 
ežero. Čia įrengtas nedidelis, 
bet patogus paplūdimys, vai
kų maudyklės, medinis tiltas 
su bokšteliu šuoliams į van
denį, plaukymo baseinas.

Prie Širvos ežero patogiai 
įsikūrė žinybinė energetikų 
poilsiavietė. Medžioklės ir 
žūklės ūkio dirbantieji gra
žioje, miškingoje Bijotės eže
ro pakrantėje padarė laivelių 
prieplauką, gerą paplūdimį. 
Žinybinės poilsiavietės ku
riamos arba projektuojamos 
prie Pašvinės ežero, naujojo 
Dubysos tvenkinio, kuris iš
siliejo šalia Bubių piliakalnio, 
prie patvenkiamų Raizgių, 
Jonelaičių ežerų ir kitur.

Po amžiaus ketvirčio
Daugiau kaip 700 tūkstan

čių žmonių per mėnesį dabar 
perveža Telšių autotranspor
to įmonės autobusai. Jie kur
suoja keturiais miesto, 36 
priemiestiniais ir 13 tarp
miestinių maršrutų.

Kurorto raidos muziejus
Birštono muziejui pradžią 

davė vietos mokytojo P. 
Kazlausko ir jo mokinių su
rinkta eksponatų kolekcija. 
Ji buvo tokia turtinga, kad 
prieš keletą metų Birštone 
atidarytas Kauno valstybinio 
istorijos muziejaus filialas.

Kurorto muziejų dabar per 
metus aplanko apie dvide
šimt tūkstančių žmonių. Ja
me, rašo “Kauno tiesa,” gali
ma rasti Biršono apylinkių 
istoriją nuo seniausių laikų 
iki dabarties. Pagal profsą
jungos keliajapius šimtai 
žmonių šiuo metu gydosi 
“Versmės,” “Tulpės,” “Spa
lio” sanatorijose, kasdien 
Birštone pripilami tūkstan
čiai butelių mineralinio van
dens, veikia turistų bazė, 
pionierių ir sportininkų vasa
ros stovyklos.
Klaipėdos fakultetų rytdiena

Valstybinės konservatori
jos Klaipėdos fakultetų kie
mą papuošė savitos architek
tūros pastatas. Naujas mo
komasis korpusas, kuriame 
yra sporto salė, jau šiais 
metais priims studentus.

K. Donelaičio aikštėje pra
dedamas statyti dar didesnis 
korpusas, kuriame įsikurs 
choreografijos ir dailės sky
riai. Paruoštas projektas fa
kultetų mokomajam teatrui 
įsteigti. S. Nėries gatvėje 
miesto vykdomasis komite
tas paskyrė sklypą 600 vietų 
studentų bendrabučiui.

Antrajam gyvenimui
Beveik prieš tris šimtme

čius, karų su švedais metu 
buvo išsprogdinti nuostabūs 
Biržų pilies rūmai. Dabar 
prie šio sąjunginės reikšmės 
architektūros paminklo, pra
neša “Biržiečių žodis,” atėjo 
restauratoriai. Pilies atstaty-

52 milijonai vandenų 
apsaugai

Kauno priemiestyje Mar
velėje klojamos dvi linijos 
vamzdžių, kurių skersmuo 
viršija metrą.

Didelio skersmens požemi
niai vamzdžiai kairiuoju Ne
muno krantu prie Riogliškių 
kaimo pasieks Šakių rajoną. 
Ten bus pastatyti galingi 
Kauno nutekamųjų vandenų 
valymo įrengimai. Naujų ka
nalizacijos vamzdžių numaty
ta pakloti ir mieste. Po 
Nemunu šiuo metu yra vie
nas diukeris, o suprojektuoti 
dar keturi. Kauno link nuo 
Jonavos klojami vamzdžiai, 
kad tie patys įrenginiai išva
lytų ir chemikų miesto nute
kamuosius vandenis.

Nuo kaldintų į žvaigždes
Molėtų rajone, netoli Ku

lionių piliakalnio, praeivio 
akį traukia kaimui neįprasti 
statiniai. Tai Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos Fizikos 
instituto Kaldinių astronomi
jos observatorijos. Čia atlie
kami programiniai žvaigž
džių stebėjimai su unikalia 
“Tikučio” aparatūra, mon
tuojamas ir derinamas di
džiausias Pabaltyjyje tele
skopas.

Kartu su Maskvos astrono
mais rūpestingai kuriama 
materialinė bazė Kaldinių 
observatorijos filialui Uzbe
kistane, Pamyro kalnų atša
koje. Iš ten galima pažiūrėti 
į tuos žvaigždynus kurių Lie
tuvoje nematyti.

Piešia “Saulėtekis”
Šeštus metus Akmenės ce

mento ir šiferio kombinato 
kultūros rūmuose veikia sa
viveiklinė vaikų dailės studi
ja, kuriai vadovauja mokyto
ja G. Milevičienė.

Už sėkmingą veiklą dailės 
būreliui suteiktas Liaudies 
kolektyvo vardas “Saulėte
kis.” “Vienybės” laikraštis 
informuoja, kad jis pirmasis 
respublikoje iš vaikų dailės 
būrelių susilaukė tokio aukš
to įvertinimo.

Parinko A. Petrauskas
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KOVOTA IR AUKOTASI NE VELTUI

Apie L. K. P. 60 metų 
sukakties proga

Vėlyvą 1918 metų rudenį siauromis Vilniaus gatvelėmis jau 
pro plinkančius medžius rinkosi komunistinių kuopelių dele* 
gatai j Lietuvos Komunistų partijos i suvažiavimą. Reikėjo 
būti labai akyliems ir apdairiems: komunistinė veikia Lietuvoje 
buvo uždrausta ir griežčiausiai persekiojama.

Suvažiavimas, vykęs spalio 1—3 dienomis, lietuvių tautos 
Istorijos metraštyje aukso raidėmis įrašė naują įrašą — Įkurta 
Lietuvos Komunistų partija. Šiandien pažymime šio įvykio, 
suvaidinusio istorinį vaidmenį lietuvių tautos gyvenime, šešias
dešimtmetį. Tai buvo nepaprastos reikšmės momentas komunis
tų, visos Lietuvos darbo liaudies gyvenime.

Kai Lietuvoje gimė lenininė partija, jos kovos šauklių buvo 
negausus būrys. Trisdešimt keturi pirmojo suvažiavimo dele
gatai atstovavo apie 800 komunistų, išsisklaidžiusių visuose 
Lietuvos kampeliuose. Tai buvo šviesos spindulėliai, traukę j 
save darbo žmones. Ir koks didingas šiandien atrodo skai
čius — beveik šimtas penkiasdešimt šeši tūkstančiai — rodan
tis, kaip išaugo Lietuvos Komunistų partijos gretos.

Ll**»uvos Komunistų partijos gimimas — dėsningas reiškinys. 
Jį subrandino ilgametė įvykių raida. Lemiamą reikšmę Lietuvos 
revoliucinių socialdemokratų idėjiniam brendimui turėjo V. Le
nino ir jo bendraminčių teorinė ir organizacinė veikla, kuriant 
naujo tipo darbininkų klasės partiją. V. Lenino apsilankymas 
Vilniuje, lenininės „Iskros" kelias per Lietuvą, asmeniniai 
lietuvių revoliucinių socialdemokratų susitikimai ir susirašinė
jimas su V. Leninu — tai dešimtmečius pulsavusi gyvybinga 
arterija, kuria marksizmo-leninizmo idėjos pasiekdavo Lietuvos 
darbininkų judėjimą. Tai stiprino jį, kreipė j teisingą kovos 
kelią, padėjo įveikti idėjinius svyravimus, organizacinius ne
sklandumus. Kelius vienytis ir organizuotis apie šviesias V. Le
nino idėjas taip pat tiesė komunistiniai periodiniai laikraščiai 
ir žurnalai, kiti leidiniai.

Iš laiko tolių iškyla tokios šviesios asmenybės, kaip Feliksas 
Dzeržinskis, Vincas MickeviČius-Kapsukas, Zigmas Aleksa-Anga- 
rietis, Pranas Eidukevičius ir eilė kitų, daug prisidėjusių prie 
komunistinio judėjimo Lietuvoje plitimo. Niekada lietuvių tauta 
neužmirš fašistinio karo teismų pasmerktų sušaudyti komunistų 
Karolio Požėlos, Kazio Giedrio, Rapolo čarno ir Juozo Grei- 
fenbergerio atminimo. Jų įžiebta kovos ugnis nė minulei ne
užgeso per niūrius ir tamsius fašistinės nakties metus. Tik 
1920—1940 metais buržuazijos administraciniai organai buvo 
perdavę teismams nuteisti 3096 revoliucinio ir antifašistinio 
judėjimo dalyvius. Apie 6800 revoliucionierių ir antifašistų ad
ministracine tvarka buvo kalinami, tremiami į koncentracijos 
stovyklas ir žiauriai persekiojami.

Daug skaudžių smūgių patyrė partija. Bet jos valia nepa
lūžo, ji dar labiau sutelkė savo gretas. Kritusių kovotojų vie
ton stojo vis nauji ir nauji geriausieji Lietuvos liaudies sūnūs 
Ir dukros.

Kovota ir aukotas! ne veltui. Kaip galinga džiaugsmo banga 
nuvilnijo per visą kraštą žinia, kai 1940 metų vasarą buvo 
nuverstas buržuazinis režimas ir liaudis, vadovaujama Lietuvos 
Komunistų partijos, tapo savo žemės, savo likimo šeimininke. 
Vargu ar kada nors yra buvusios tokio politinio pakilimo ku
pinos dienos.

Tais pačiais metais LKP priimama į TSKP sudėtį ir tampa 
vienu iš Lenino partijos kovinių būrių. TSKP sukauptas milži
niškas patyriu-.as idėjinėje ir organizacinėje veikioje tampa ne
išsenkama versme kasdieninėje Lietuvos komunistų prakfhtėfe 
veikloje. Labai daug jrs padėjo, telkiant Lietuvos liaudį į kovą 
prieš hitlerinius grobikus Didžiojo Tėvynės karo metais ir sun
kiais pokario metais, atkuriant ir toliau vystant liaudies ūkį.

Visa LKP istorija — tai pavyzdys atkaklios kovos už mark
sizmo-leninizmo idėjų triumfą, už komunistinės pasaulėžiūros 
viešpatavimą mūsų respublikoje. Su ryžtu ir ateityje ji rūpin
sis ideologinio darbo stiprinimu ir tobulinimu, plėtos respub
likos darbo Žmonių tarpe neišardomos tarybinių tautų drau
gystės, socialistinio internacionalizmo jausmus.

LKP šešiasdešimtmetis — tai ne vien pasiektų laimėjimų ap
žiūra. Negalima užmiršti ir tų uždavinių, kuriuos mums reikia 
spręsti. Būtina nuolat rūpintis tolesniu respublikos darbo žmo
nių politinio ir gamybinio aktyvumo ugdymu, reikia geriau 
organizuoti darbą, kad sėkmingai būtų įvykdytos trejų penk
mečio metų užduotys ir Socialistiniai įsipareigojimai. Reikia 
kelti darbo našumą, gerinti produkcijos kokybę, mažinti jos 
savikainą.

Šešiasdešimt metų istorijoje — tik nedidelė laiko atkarpa. 
Tačiau kokius audros sūkurius, rūsčius išmėginimus teko per
nešti Lietuvos Komunistų partijai, kiekvienam pogrindyje dir
busiam jos na-iui! Bu/o nemaža šviesių valandų, kurios 
kovotojus gaivino, kaip siltas lietus pavasarį žemę, teikė naujų 
jėgų su dar didesniu atkaklumu, pasiryžimu dirbti ir aukoiis 
darbo žmonių labui! Išsivysčiusio socializmo visuomenės sąly
gomis atsiveria nauji dėkingi darbo horizontai.

“TIESA”

MEISTRĖ DANUTĖ PAKULYTĖ
Našiai trečiaisiais penkmečio metais dirba Panevėžio 

baldų fabriko kolektyvas. Įvykdytos ir viršytos bendrosios 
produkcijos gamybos, realizacijos, darbo našumo kėlimo 
pirmojo ketvirčio užduotys.

Didelę dalį čia gaunamos produkcijos sudaro mokykliniai 
suolai, gerai vertinami ne tik mūsų šalyje, bet ir toli už jos 
ribų. Neseniai naujos mokyklinių baldų siuntos iškeliavo į 
Kirgiziją, Azerbaidžaną, Estiją, į šalies sostinę ir daugelį 
kitu miestų. Panevėžyje pagamintų baldų šiemet sulauks 
Mongolijos Liaudies Respublikos ir Vietnamo Demokrati
nės Respublikos moksleiviai. Plati įmonės gaminių vartoji
mo geografija byloja apie gerą mokyklinių baldų kokybę.

A. Gylio nuotraukoje: baldų cecho paruošimo skyriaus 
meistrė, komunistinio darbo spartuolė Danutė Pakulytė. 
Pamainos, kurioje ji dirba, kolektyvas gamina tik labai 
geros kokybės, skoningus ir patogius baldus moksleiviams.

lietuviai wetur Iš Mokslas ir Gyvenimas

P ra na x ./ u ozapaviči u s

„Laisvės“ korespondentas
Revoliucinio judėjimo Lietuvoje 
dalyvio, JAV pažangiųjų lietuvių 
veikėjo ir spaudos darbuotojo 
Leono Prūseikos kaimynas, geras 
draugas ir kovos bendražygis 
buvo Vladas Žiūrys. Iš Prūsei
kos laiškų, rašytų Žiūriui, mato
me, kad tasai buvo nuolatinis 
,,Laisvės“ korespondentas Ko
penhagoje.
V. Žiūrys gimė 1884 m. Žiūrių- 
Gudelių kaime, Paežerių apylin
kėje. Jau vaikystėje iš vyresniųjų 
jis girdėjo apie caro valdžios ir 
dvarininkų daromas liaudžiai 
skriaudas, matė ne vienų knyg
nešį, slapta su knygomis perėjusį 
sienų.
Būdamas septynerių metų, jau 
mokėsi pas ,,daraktorių", vėliau 
baigė pradinę mokyklų ir įsto
jo į Veiverių mokytojų semina
rijų. Tuo metu kilo revoliucinio 
judėjimo banga. Negalėjo ji ne
paliesti ir Veiverių mokytojų se
minarijos auklėtinių. į jų rankas 
patekdavo lietuviška draudžia
moji spauda, revoliucinė literatū
ra, lenininė „Iskra“ ir kt. Pasislė
pęs nuo piktų akių, Žiūrys jų 
skaitydavo ir duodavo skaityti 
vienminčiams. Apie tai Žiūrys sa
vo atsiminimuose rašo: ,,1905 
metais į Veiverius atvyko man 
gerai pažįstamas Vincas Mickevi
čius (vėliau pasivadinęs Kapsu
ku), Marijampolės gimnazistas 
Oleka ir vienas Maskvos univer
siteto studentas. Jie, žinodami 
seminaristų revoliucines nuotai
kas, paprašė mane suorganizuo
ti seminaristų mitingų. Jų pa

geidavimų, draugų padedamas, 
įvykdžiau. į mitingų susirinko 
daugelis mokinių, atėjo kai kurie 
mokytojai ir miestelio gyvento
jai. V. Mickevičius-Kapsukas pla
čiai nušvietė tuometinę politinę 
padėtį ir patarė veiveriečiams 
pasekti kitų mokyklų pavyz
džiu — streikuoti. Tai buvo dide

lis įvykis seminarijos gyvenime“. 
Kitų dienų seminaristai įteikė pe
dagogų tarybai savo reikalavi
mus: duoti spaudos ir žodžio 
laisvę, panaikinti seminarijoje fi
zines bausmes, nešalinti mokinių 
už politinius ,,nusikaltimus“. Ne
patenkinus mokinių reikalavimų, 
seminaristai paskelbė streikų, nė
jo į pamokas ir demonstratyviai 
vaikščiojo gatvėje su miestelio 
darbininkais. Tuščia seminarija 
buvo uždaryta. į Veiverius atvy
ko kazokai ir policija. Seminari
jos vadovybė, ieškodama kalti
ninkų, pašalino daugelį mokinių, 
tarp jų ir Žiūrį, be teisės moky
tis kitose mokyklose ar eksterno 
teisėmis įgyti mokytojo cenzų ir 
teises.
Tuo metu V. Žiūrys, slapstyda
masis Veiverių apylinkėse, ste
bėjo įvykius ir platino revoliuci
nę literatūrų, atsišaukimus, nu
kreiptus prieš carizmų ir skati
nančius į kovų. Jis įsigijo hekto- 
grafų ir kartu su A. Baltruševi- 
čium ėmė spausdinti atsišauki
mus į žemės ūkio darbininkus ir 
kareivius, kviečiančius juos ko
voti prieš carizmų.
Tokių veiklų greit pajuto policija. 
Ji ėmė ieškoti Ziūrio, ir po ku

rio laiko jis buvo suimtas. Kratos 
metu policija kluone rado ryšu
lį platinimui paruoštų atsišauki
mų „Svęskim Gegužės 1-ųjų“ ir 
du senus revolverius. Žiūrį išve
žė į Marijampolės kalėjimų ir 
ten tardė. Tačiau jis neišdavė 
draugų ir tvirtai laikėsi. Neturė
dama pakankamai įrodymų, cari
nė žvalgyba buvo priversta jį iš 
kalėjimo išleisti, bet ir toliau jo 
veikla buvo sekama.
Vos išėjęs į laisvę, Žiūrys už
mezgė ryšį su savo draugais — 
revoliucinio judėjimo dalyviais. 
1907 m. vasarų jį sulaikė Pilviš
kių policija ir nuvežė į Cystų Bū
dų, kurioje buvo įsikūrusi Anta-

Vladas 2iūrys 1915 m. Kopenhagoje

navo valsčiaus policijos būstinė. 
Tuo metu miestelyje vyko apy
linkės valstiečių sueiga.
Naudodamiesi žmonių sųjūdžiu, 
mokslo draugai ir valstiečiai su
manė areštuotųjį išvaduoti. Vals
tiečiai, gerai pažinoję V. Žiūrį 
saugojusius policininkus, patarė 
jiems gerai užrakinti duris ir nu
sivedė juos į smuklę. Mokslo 
draugai iš kitos pusės namo už
lipo ant stogo ir išardė jame ir 
lubose skylę, per kurių Žiūrys 
pabėgo. Žiūrio buvo stropiai 
ieškoma, bet jis spalio mėnesį 
slapta perėjo Vokietijos sienų ir 
nuvyko į Kopenhagų, kur studi
javo jo pažįstamų suvalkiečių. Jų 
padedamas pradžioje dirbo įvai

rius atsitiktinius darbus, mokėsi 
danų kalbos ir vairuoti automo
bilį. Gavęs vairuotojo teises, dir
bo Kopenhagos autotaksi parke 
vairuotoju.
Gyvendamas Kopenhagoje, Žiū
rys gavo Prūseikos laiškų su pa
siūlymu būti ,,Laisvės“ kores
pondentu, neatsisakyti pažangios 
veiklos. Atliekamu nuo darbų 
laiku Žiūrys domėjosi Danijos 
darbininkų gyvenimu; priklausė’ 
Kopenhagos vairuotojų profsų- 
jungai. Nuo 1912 m. rašė kores
pondencijas ,,Laisvei“ ir kitiems 
laikraščiams, nušviesdamas Ko
penhagos darbininkų gyvenimų. 
Rašė ir apie 1910 m. Kopenha
goje vykusių socialistų konferen
cijų, kurioje buvo neoficialiu da
lyviu, pasiųstu vairuotojų prof- 
sųjungos.
įvairiais kanalais jis gaudavo ži
nių ir apie Lietuvos valstiečių ir 
darbininkų gyvenimų. Nemažai 
informacinės medžiagos jam pa

teikdavo P. Bukšnaitis, J. Savic
kas ir kt.
Įsitvirtinęs Kopenhagoje, Žiūrys 
turėjo autoritetų pažangiai gal
vojančių vairuotojų tarpe. Jam 
dirbant užmiestinio autotaksi 
parke, susidarė galimybės pla
tinti pažangių ir revoliucinę lite
ratūrų Kopenhagos apylinkėse. 
Savo vairuojamame automobily
je jis buvo įtaisęs slaptų nelega
lios literatūros gabenimo vietų. 
Ne kartų revoliucinę literatūrų 
nuvežė j artimesnes ir tolimes
nes Kopenhagos apylinkes.
Jo veiklų ėmė sekti danų polici
ja ir Rusijos žvalgybos agentai. 
Išvykus ilgesniam laikui, darė jo 
bute kratas, bet nieko kompro
mituojančio nerasdavo. Nepakęs
damas persekiojimų, Žiūrys rašė 
vairuotojų profsųjungos biulete
nyje, kalbėjo apie juos vairuoto
jų susirinkime. Rengėsi iš Danijos 
išvykti į kitų šalį. Bet Kopenhagų 
paliko tik 1920 m. Svarstė kur 
vykti: ar į buržuazinę Lietuvų, 
ar kur nors kitur. Pagaliau nutarė 
persikelti į Argentinų. Apsigyve
no Patagonijos krašte, Komodo- 
ro-Rivedavijos gyvenvietėje, ku
ri kų tik buvo pradėjus kurtis 
šalia naftos verslovės. Čia gyven
damas, Žiūrys mokėsi ispanų kal
bos ir kurį laikų dirbo vairuoto
ju naftos verslovėje. Vėliau tapo 
tramvajaus mašinistu.
Argentinoje Žiūrys domėjosi 
darbininkų buitimi, kultūra, kraš
to praeitimi. Ypač jį domino vie
tinių indėnų gyvenimas ir kultū
ra. Stengėsi su jais bendrauti, už
tardavo juos verslovės administ
racijoje. Buvo surinkęs indėnų 
ginklų ir aprangos kolekcijų, bet 
kilnojantis daug kas dingo ar su
nyko. Išliko tik iš įvairių kietųjų 
mineralų pagaminti ietigaliai, 
strėlių antgaliai.

Daugiau kaip dvidešimt metų 
pragyvenęs užsienyje, Žiūrys pa
siilgo gimtojo krašto. Bet į jį 
grįžo tik sveikatai pablogėjus, 
1927 metais. Apsigyveno Kaune, 
dirbo laikraščio >,Mūsų rytojus“ 
administracijoje, vėliau ,,Gele
žinkelininke “. Dirbo dar ir sodi
ninku. 1940 m., atkūrus Tarybų 
valdžių, išėjo į užtarnautų poil
sį-
Visų laikų Žiūrys palaikė ryšį su 
Prūseika. Jo vardu siuntinėjo iš 
Lietuvos korespondencijas JAV 
lietuvių pažangiems laikraščiams. 
Dėl to ne kartų turėjo nemalonu
mų.
Mirė V. Žiūrys 1969 metais.

AFGANISTANE DIDELĖS PERMAINOS IR JŲ REIKŠMĖ
Kaip valstybė, Afganista

nas susikūrė 18 amžiaus vi
duryje. Kitąmet jis pažymės 
savo nepriklausomybės 60- 
metį. Tai buvo ramaus gyve
nimo dešimtmečiai. Per tą 
laiką Afganistanas neturėjo 
konfliktų su savo kaimynais, 
išsaugojo savo neutralumą ir 
pasaulinio karo metais. Ir vis 
dėlto tai neatnešė jam svar
bių ekonominiu-socialiniu pa
kitimų, kokius per tokį pat 
laiką yra pasiekusios kitos 
valstybės.

Kai atvyksti į Afganistaną 
iš kaimyninės Tarybų Sąjun
gos, negali nesistebėti tais 
didžiuliais ekonominiais-so- 
cialiniais kontrastais, kokie 
yra, sakysime, tarybinėje 
Uzbekijoje ir čia pat už 
Amudarjos esančiame Afga
nistane. 0 juk prieš 60 metų 
šie abu kraštai buvo maž
daug vienodame gyvenimo 
lygyje. Šiandien juos net 
sunku palyginti. Afganista
nas iki šiol išliko kaip viena 
labiausiai atsilikusi agrarinė 
Azijos valstybė. 85 procentai 
gyventojų dirba žemės ūky
je, kur 65 procentus geriau
sios žemės valdė stambūs 
žemvaldžiai. Tebėra giliai įsi
šakniję feodaliniai santykiai. 
Apie 90 procentų gyventojų 
nuo 15 iki 60 metų nemoka 
nei skaityti nei rašyti. 
Trūksta specialistų, ypač gy
dytojų. Dėl blogos sveikatos 
apsaugos gyventojų amžiaus 
vidurkis yra pats žemiausias 
Azijoje—38 metai.

Politinė struktūra kenkė 
progresui

Kaip ir kiekvienos valsty
bės, taip ir Afganistano so
cialinį ekonominį vystymąsi 
visų pirma lėmė politinė

struktūra. 0 ji nebuvo palan
ki pažangai. Šalį vienas po 
kito valdė monarchai, ginan
tys turtuolių interesus, drau
džiantys pažangių organiza
cijų veiklą, nepaisantys pla
čiųjų gyventojų sluoksnių in
teresų ir reikalavimų.

1973 metais Afganistane 
įvyko karinis perversmas. 
Valdžią į savo rankas paėmė 
nuverstojo monarcho gimi
naitis princas M. Daudas. Jis 
paskelbė Afganistaną respu
blika, pažadėjo atlikti pažan
gius pertvarkymus, leisti 
veikti pažangioms partijoms 
ir pan. M. Daudas, kaip ir 
dauguma jo vyriausybės na
rių, priklausė privilegijuota- 
jai turtuolių klasei, ir todėl 
neskubėjo vykdyti savo pa
žadų, kol pagaliau juos visai 
pamiršo. Per penketą savo 
gyvavimo metų M. Daudo 
režimas nieko gero nedavė 
platiesiems gyventojų 
sluoksniams. Jis darėsi vis 
konservatyvesnis, vis labiau 
ėmė remtis antiliaudinėmis 
reakcijos jėgomis. Kadangi 
šalyje brendo liaudies nepa
sitenkinimas, buvo pradėtos 
represuoti opozicinės jėgos. 
Už grotų atsidūrė daugelis 
pusiau legaliai veikiančios 
Liaudies demokratinės parti
jos aktyvistų.

Naujas perversmas
Susidarius tokiai įtemptai 

situacijai, balandžio 27 dieną 
prieš M. Daudo režimą suki
lo patriotiškai nusiteikę ka
riškiai, vadovaujami Liau
dies demokratinės partijos. 
Sukilėliai paėmė valdžią į 
savo rankas. Buvo sudaryta 
Revoliucinė taryba—aukš
čiausias šalies valdžios orga
nas, nauja vyriausybė, į ku

rią įėjo Liaudies demokrati
nės partijos aktyvistai, pa
žangiai nusiteikę kariškiai, 
sukilimo dalyviai. Naujosios 
vyriausybės vadovu tapo' 
Liaudies demokratinės parti
jos lyderis, žinomas politinis 
veikėjas, rašytojas Nuras 
Muhamedas Tarakis.

Savo pirmuose pareiški
muose N. M. Tarakis pabrė
žė, jog revoliucija įvyko va
dovaujant demokratinei par
tijai, kuri veikia šalyje nuo 
1965 metų. Ją įvykdė ne 
siaura grupė kariškių, o pla
tūs gyventojų sluoksniai, ku
rie buvo nepatenkinti biuro
kratinius antiliaudiniu reži
mu. Su šia revoliucija netu
rėjo ryšio jokios užsienio 
jėgos, kaip tvirtino pradžioje 
Vakarų propaganda. Balan
džio revoliucinius įvykius su 
didžiuliu entuziazmu sveiki
no Afganistano darbininkai, 
valstiečiai, jaunimas. Tuo la
biau, kad naujieji vadovai iš 
pat pradžių darė svarbius 
revoliucinius pertvarkymus.

Nauja vadovybė ir didelės 
reformos

Vienos pirmųjų priemonių, 
kurių ėmėsi Revoliucinė ta
ryba, buvo valdančios dinas
tijos turto konfiskavimas, jo 
perdavimas liaudžiai, valsty
binio aparato išvalymas nuo 
kontrrevoliucinių elementų, 
atšaukimas senų įstatymų, 
prieštaraujančių balandžio 
revoliucijai. Buvo paskelbti 
dekretai, garantuojantys de
mokratines visų gyventojų 
sluoksnių teises ir laisves, 
vyrų ir moterų lygiateisišku
mą. Gegužės pirmoji buvo 
paskelbta nedarbo diena.

Jau per pirmąsias naujo
sios valdžios gyvavimo savai

įvykdyti i no

tes labai daug padaryta aiš
kinant ir propaguojant ba
landžio revoliucijos tikslus, 
kviečiant liaudį kuo aktyviau 
įsijungti į revoliucinius per
tvarkymus. Tam plačiai pa
naudojama spauda, radijas, 
per kurį pradėtos transliuoti 
laidos nacionalinių mažumų 
kalbomis. Nuo ryto iki vaka
ro Afganistano miestuose 
prie specialių stendų ir gar
siakalbių telkiasi minios žmo
nių, norinčių susipažinti su 
naujais dekretais, su revoliu
cinės vyriausybės politika.

Vidaus politikoje naujieji 
Afganistano vadovai kelia 
sau uždavinį atlikti gilius 
demokratinius pertvarky
mus, likviduoti feodalinius 
santykius kaime,
žemės reformą, išvaduojant 
valstiečius nuo stambių žem
valdžių eksploatacijos. Bus 
siekimą socialinės, kultūri
nės pažangos, kuri iki šiol 
taip lėtai skynėsi sau kelią 
šioje valstybėje.

Pirmą kartą Afganistano 
istorijoje įmonėse ir įstaigo
se ėmė kurtis profsąjungos. 
Įvestas privalomas pradinis 
mokymas. Mokslas visose 
mokyklose bus nemokamas. 
Imamasi skubių priemonių, 
kuriant liaudžiai prieinamą 
sveikatos apsaugos sistemą.

Dideli sunkumai kelyje 
į pažangą

Tai pirmieji revoliucinės 
vyriausybės žingsniai, atlie
kant svarbius vidaus per
tvarkymus. Juos žengti ne
lengva. Trūksta lėšų, specia
listų. Tačiau, kaip sakoma, 
gera pradžia—pusė darbo.

Naują kursą revoliucinė 
vyriausybė nužymėjo ir už
sienio politikoje.

nas laikysis neprisijungimo, 
aktyvaus neutralumo politi
kos. Jis plės ryšius su viso
mis . pasaulio valstybėmis— 
visų pirma su savo rytų 
kaimyne—Tarybų Sąjunga. 
“Mes pasisakome už visuoti
nį nusiginklavimą, karinių 
bazių likvidavimą svetimose 
teritorijose, už įtempimo ma
žinimo proceso vystymą ir 
gilinimą,—pareiškė Afganis
tano premjeras Tarakis.— 
Demokratinis Afganistanas 
rems nacionalinio išsivadavi
mo judėjimus Azijoje, Afri
koje ir Lotynų Amerikoje, 
kovos prieš visas rasinės 
diskriminacijos formas.”

Vis daugiau pasaulio val
stybių pripažįsta Afganista- 

Demokratinę Respubliką.
Aktyvėja jos veikla tarptau
tinėje arenoje. Premjero pa
vaduotojas, Afganistano už
sienio reikalų ministras H. 
Aminas jau lankėsi Tarybų 
Sąjungoje, Kuboje, kur daly
vavo neprisijungusių šalių 
koordinacinio biuro darbe. 
Afganistanas žada energin
gai įsijungti į neprisijungusių 
šalių veiklą, siekdamas kuo 
efektyviau prisidėti prie 
įtempimo mažinimo, taikos 
stiprinimo Azijoje ir visame 
pasaulyje. Antanas Šimkūnas

• Neįprasta eismo nelaimė 
neseniai įvyko prie Giutersto 
(VFR): du vairuotojai plente 
buvo sunkiai sužeisti ir at
vežti į ligoninę, o jų automo
biliai liko nė kiek neapgadin
ti. Per tirštą rūką jie važiavo 
priešingomis kryptimis prie
pat vidurio linijos ir tolokai 
iškišę galvas pro langus. 
Šitaip superatsargieji stip
riai trenkėsi galvomis vienas 

Afganista-1 į kitą.
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The N. K State Communist Party 
Election Platform For 1978

“LAISVĖS” REIKALAI

Following are excerpts from 
the Co mm uni st Party (CP) 
platform of New York State, and 
with minor variations because of 
local differences, the program is 
fundamentally the same for all 
Stages where Communist 
candidates are running.

Human Rights Means 
People Before Profits

New York State, with a 
population of 18 million, most of 
us working people, has the highest 
cost of living in the country. We 
pay the highest taxes.

Our unemployment is above 
the national average. Joblessness 
for our youth is a scandal; for the 
Black and Hispanic youth in our 
ghettoes and barrios it has already 
reached disaster proportions— 
more than 60 percent.

Our housing, schools, hospitals 
and rapid transit systems are in 
varying degrees of decay.

While the banks, utilities and 
big monopolies reap enormous 
profits and benefit from 
government handouts, little or 
virtually nothing has been done 
about jobs, housing and 
discrimination by the Governor 
and Legislature.

The Communist Party enters 
this 1978 election campaign with 
a program that puts People Before 
Profits, that meets the burning 
needs of the working people, 
Black, white, Hispanic, men and 
women, young and old.

ON JOBS
• Create 1 million jobs through a 
massive public works program to 
build housing, schools, 
t ra ns portation, recreational 
facilities, day care centers, 
hospitals, and by providing 
needed services for our 
communities.
• Limit the work week to 30 
hours with no reduction in pay, 
no forced overtime work, and 
double pay for overtime.
• We call upon the federal 
government to roll-back 
monopoly-dictated high prices.

A PEOPLE’S 
TAX PROGRAM

• Relieve the heavy burden of 
taxes on working people. Exempt 
family incomes under $25,000 a 
year from state taxes. 
Owner-occupied homes assessed at 
less than $50,000 shall be 
exempted from property taxes. 
Abolish the sales tax.
• Increase the taxes on the big 
corporations, the banks, the big 
real estate owners, and the rich. 
End the loop holes whereby the 
super-rich escape paying taxes.
• The state government shall call 
for a sharp reduction in the 
federal government’s military 
budget which has grown by 
$47-billion over the past 10 years 
and for a return of such savings to 
the states and cities to meet the 
people’s needs.

ON PUBLIC SERVICES
• Rescind all cuts in public 
services by state and city 
governments made in recent years 
and restore such services.
• A rollback on all rents to the 
1970 level. Reinstitute rent 
controls throughout the state. 
Pass the Public Rent Protection 
Act.
• A decent, liveable home for all 
and an end to slums and 
dilapidated housing should be a 
high priority of state government.
• An immediate freeze on all 
utility rates and their rollback to 
the level of 1970. Bring the 
utilities under public ownership to 
be operated by boards composed 
of representatives of working 
people, of consumer and 
community organizations.

END RACISM-FOR 
AFFIRMATIVE ACTION

• Outlaw all forms of racism and 
remove all discriminatory 
obstacles to jobs, schooling, 
housing and in all political, 
economic and social activities.
• Institute affirmative action 
programs designed to overcome 
past and present discrimination, 
to end the disproportionate 
weight of unemployment on 
Blacks, Puerto Ricans and other 
Hispanic peoples. Asians and 
Native American Indians..
• Outlaw Nazi, KKK and all other 
organizations which advocate

similar ERA and a statement of 
intent for the United States.
• Enact state laws providing 
maternity leave with pay and

I removing all barriers to. the right 
. of abortion.

THE RIGHT OF YOUTH TO 
EDUCATION AND A JOB

• Enact legislation for jobs and 
training for all unemployed youth 
through a large-scale program of 
public works and public services.

SENIOR CITIZENS
• The State government shall 
memorialize Congress to pass 
legislation substantially raising 
Social Security benefits to provide 
adequate income for senior 
citizens.
• Enact a state Bill of Rights for 
Senior Citizens which shall 
include suitable housing for older 
people, reduced rents, increased 
funds for senior citizen centers, 
reduced utility rates, and free 
public transportation in urban and 
rural areas.
• It shall be a criminal offense to 
deny shelter, heat, light or other 
utilities to older people because of

I inability to pay for such services.
MAKE NEW YORK 

A PEACE STATE

The candidates of _ the 
Communist Party are committed 
to a struggle for a drastic change 
in the priorities of state and 
federal government. Our state 
government should be in the lead 
to see that Congress slashes the 
swollen military budget and 
returns to New York, to meet the 
many needs of its people, a 
sizeable amount that is now paid 
out by New Yorkers in federal 
taxes. Our people want peace, 
detente, and an end to the arms 
race. They want to see a Salt II 
agreement with the Soviet Union. 
U.S. discriminatory trade 

j practices deprive our unemployed 
from jobs which increased trade 
would otherwise create.

* * * * #
The Communist Party deciares 

that its ultimate goal is 
■ socialism—a society in which the 
j means and machinery of 
I production and distribution are 
j owned and controlled by the 
: people. At this time we urge the 
I formation of a vast anti-monopoly 
i front of workers, small farmers, 
professional people and small 
business, of Black, white, 

i Hispanic, Asian American and 
' Native American Indian peoples. 
We call for the unity of all 

i workers and oppressed people in 
this common struggle and are 
prepared to unite with all, 
irrespective of political outlook, 
in the common fight against the 
common foe—Big Business.

A vote for Carey or Duryea is a 
wated vote—they put the profits 
of the big corporations before the 
people’s welfare. A vote for 
Communist candidates will be the 
most meaningful protest vote you 
can cast—a vote that puts People 
Before Profits.

Vajus prasidėjo rugsėjo 1 d., ir baigsis lapkričio 30 d.
Štai iš ikišiol užsiregistravusių vajininkų pirmasis 

pranešimas. Ši ataskaita įima mus pasiekusius laiškus su 
prenumeratomis ir aukomis iki spalio 4 d.

KONTESTANTŲ STOVIS
Punktai

New York vajininkai—A. Mitchell ir N. Ventienė . . . .3,026 
Montreal, Canada, vajininkai.......................... 1,760
Miami, Fla., LLD 75 kp.—J. Shukaitis ir N. leš-

mantienė..............................................   1,060
Haverhill, Mass. —M. Sametis ir A. Račkauskienė........808
Connecticut vajininkai.........................................................738
So. Boston, Mass.—E. Repšienė....................................... 354
J. Petkūnas, Worcester, Mass........................................... 318
C. Ustupas, Brockton, Mass............................................... 284
Rochester, N. Y.—F. Kontenis ir K. Žemaitienė............ 254
M. Uždavinis, Norwood, Mass............................................244
Philadelphia, Pa.—R. Merkis......... ................................. 206
Toronto, Ont., Canada.......................................................204
LLD 45 kp., St. Petersburg, Fla.—P. Alekna..................168
LLD 153 kp., San Francisco ir LLD 198 kp., Oakland,

Cal., V. Sutkienė ir V. Taraškienė.......................... 120* * *

Valdančiosios klasės partijų 
kandidatai į valstijos 

gubernatorius

Republikonų partijos kandidatas Perry Duryea [kairėje] ir 
demokratų partijos kandidatas Hugh Carey laike vakarie
nės po televizuotų debatų sveikinasi, kaip geriausi bičiuliai. 
Bičiuliai jie ir yra, nes abudu atstovauja tiems patiems 
valdančiosios klasės interesams.

Taip praėjo pirmas vajaus mėnuo. Reikia prisipažinti, 
kad pradžia lėta. Taisyklės vajininkams tokios pat kaip 
praėjusiais metais. 

* * *
Naujų prenumeratų per šį laikotarpį gavome 18, kuriuos 

prisiuntė A. Vinsky, Montreal, Canada (3); P. Kisielienė, 
Montreal, Canada (2); B. Kubilienė, Hamilton, Ont., 
Canada (2); po vieną prisiuntė sekami: B,. Kay, Miami, 
Fla.; Anita Kucks, Ansonia, Conn.; A. Ažukas, Hoboken, 
N. J.; O. Dpbilienė, Brooklyn, N. Y.; A. Grabauskas, 
Revelstoke, B. C., Canada; S. Mekonis, Kingston, Pa.; A. 
Mathus, So. Boston, Mass.; Alice Michalosky, Methuen, 
Mass.; M. Sametis ir A. Račkauskienė, Haverhill, Mass, ir 
A. Bimba, Ozone Park, N. Y.* * *

“Laisvei” aukojo 2 Namo Bendrovės Šerus, vertės $50 ir 
2 “Laisvės” Bendrovės šėrus vertės $10 Joseph M. ir Tilla 
Lukai, St. Petersburg, Fla.

Per A. Yuskovic, gavome Lietuvių Sveikatos Kultūros 
Klubo 2 “Laisvės” šėrus, vertės $10.* * *

Į fondą aukų gavome:
Per “Laisvės” vajaus atidarymo mitingą New

Yorke (vardai buvo skelbti pirmiau) . . . .$1,831.48 
J. ir M. Svinkūnai, Waterbury, Conn....................   . .100.00
Elizabeth & Anthony Sakalausky, Kailu, Hawaii. .. .100.00 
Jonas Smalenskas, Miami, Fla., per N. lešmantienę. .70.00 
Bronė Janauskienė, Willowdale, Ont., Canada, prisi

minimui mirusio vyro Zigmo..........................50.00
John Woiciek, Binghamton, N. Y., gimtadienio proga 44.00 
M. R. Janis, Portland, Oregon........................................40.00
M. Strižauskienė, Bridgeport, Conn. ............................30.00
S. Rakštys, Fruitland, Ont., Canada ............................26.00
Helen Žukas, Johnson City, N. Y., per Helen Pine . . .25.00 

i

A. Račkauskienė, Haverhill, Mass..................................25.00
G. V. Kvetkas, Dorchester, Mass., per E. Repšienę . .25.00 
Ben Darin, Cleveland, Ohio..........................................23.00
Martha Plauska, Chicago, Ill., per Nellie De Schaaf . .20.00 
Maria Zeakas, Rockville, Md..........................................20.00
Kaimynė, Richmond Hill, N. Y..................................   . .20.00
K. Danisevich, Waterbury, Conn., per A. Bimbų........ 20.00
William Yokubonis, Waterbury, Conn., per M.

Svinkūnienę . ................................................   .20.00
M. Doveikienė, Hamilton, Ont., Canada ...................... 15.00
Joseph M. Lukas, St. Petersburg, Fla............ .  15.00
A. Bel, Brooklyn, N.Y...................................................   15.00
F. Trainys, Maspeth, N.Y...............................   15.00
J. Lorens, New Lowell, Ont., Canada.......................... 10.00
Antosė Mathus, So. Boston, Mass................................ 10.00
George Savage, Rochester, N. Y., per F. Kontenį. . . . 10.00 
A. L. Borden, Kenosha, Wis........................................... 10.00
Anita Kucks, Ansonia, Conn........................................... 10.00
A. Narus, Worcester, Mass., per J. Petkuną............. 10.00
J. Senkus, Worcester, Mass., per J. Petkuną .............10.00
Al Skirmont, Brockton, Mass., per C. Ustupą........... 10.00
C. Koląsz, Brockton, Mass., per C. Ustupą.................. 10.00
C. Ustup, Brockton, Mass................................................10.00
B. Žukauskienė, Westwood, Mass., per M. Uždavinį . 10.00 
A. Rainienė, Brooklyn, N. Y., per N. Ventienę ...... 10.00 
A. J. Kodis, Lawrence, Mass., per A. Račkauskienę . 10.0
K. Kizulis, Lawrence, Mass., per A. Račkauskienę. . .10.00 
Frank Yakstys, Ozone Park, N. Y., per A. Mitchell . . 10.00
E. Kasmočienė, Huntington, N.Y............................... 10.00
Mykolas Arison, Fairfield, Conn., per A. Bimbą....... 10.00
Leo Kuzmickas, Waterbury, Conn., per A. Bimbą . . . 10.00
C. Straus, Bridgeport, Conn., per A. Bimbą................ 10.00
Birutė Walins, Waterbury, Conn., per A. Bimbą....... 10.0C
V. Verbyla, Montreal, Que., Canada ............................ 10.00
J. Ziulys, Toronto, Ont., Canada....................................10.00
John Garlauskas, Tillsonburg, Ont., Canada................ 10.00
O. Babarskienė, Richmond Hill, N. Y., perN. Ventienę 10.00
F. Petkūnas, Worcester, Mass., per J. Petkuną....... 8.00
M. Sametis, Haverhill, Mass............................................8.00
S.Petronis,Rosemont,Que., Canada,per P.Kisielienę. . .6.00 
Pauline Daraska, Sandusky, Ohio................... 5.00
J. Petkūnas, Worcester, Mass.........................................5.00
A. Vaitekūnas, Brockton, Mass., per C. Ustupą....... 5.00
L. Smith, Brockton, Mass., per C. Ustupą.................. 5.00
M. Rulis, Rockford, Mass.................................................5.00
K. Auches, Fairlawn, N. J., per A. Bimbą..................5.06
B. S. Siekis, Lawrence, Mass., per A. Račkauskienę.5.00
Elena Radžiunienė, Waterbury, Conn., per A. Bimbą 5.00 
A. Mureika, Milford, Conn., per A. Bimbą..................5.00
W. Yuskovic, Stamford, Conn., per A. Bimbą........... 5.00
Cassie Valenta, Cherry Hill, N. J...................................5.00
M.Adams, Lake Ronkonkoma,N.Y., per N.Ventienę . . .5.00 
E. Usevage, Rochester, N. Y., per K. Žemaitienę ..... .4.50 
K. Žemaitienė, Rochester, N. Y........... ........................... 4.50
A. Bilskis, Vancouver, B. C., Canada..............................2.00
M. Green, Shrewsbury, Mass., per J. Petkuną........... 2.00
A. Klimas, Stoughton, Mass., per C. Ustupą . ............  .2.00

Viso.................................................................$2,886.48
* * *

Širdingai dėkojame ir prašome mūsų vajumi daugiau 
susirūpinti. ADMINISTRACIJA

violence and promote racism and 
anti-semitism.

WOMEN’S EQUALITY
• Pass the Equal Rights 
Amendment to the state 
consitution along with a 
statement of intent to include 
affirmative action for jobs, for 
equal pay for work, for 
promotion, and to protect the 
health, safety and comfort of 
women workers. Support for

Spalio 3 Washingtone Robert F. Kennedy stadiume 
prezidentas Carteris su žmona Rosalyn stebi sporto 
komandų, Washington Redskins ir Dallas Cowboys, 
žaidynes. Ypač jis buvo patenkintas, kad laimėjo Washing
ton© komanda.

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 
PRENUMERATŲ

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

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir 

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

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

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

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

$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.

Pietų Afriką galvojąs vykti į 
Pietų Afrikos Respubliką

Valstybės sekretorius Cy
rus Vance rimtai galvojąs 
greitoje ateityje vykti į Pie
tų Afrikos Respubliką—įti
kinti jos naująjį premjerą 
Bothą, kad jis priimtų Jung

tinių Tautų Saugumo Tary
bos praeitą savaitę priimtąją 
rezoliuciją. Jos atmetimas 
užtrauktų ant Respublikos 
galvos viso pasaulio boikotą 
(sankcijas).

* ♦ ♦
“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 vajaūs reikalais rašykite:

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

Miami, Fla.
IŠ LLD KUOPOS 
SUSIRINKIMO

Rugsėjo 27 įvyko LLD 75 
kuopos mėnesinis susirinki
mas. Kaip jau įprasta, prieš 
susirinkimą būna pietūs, ku
rie yra ne tik suėjusiems 
patenkinti, bet duoda kuopai 
ir finansinių įplaukų. Kaip 
žinoma, LLD kuopa, kaip 
pažangiausia organizacija, 
savo finansines įplaukas pa
naudoja pažangiosios spau
dos paramai ir kitam judėji
mui, kuris kovoja už taiką ir 
žmonijos pažangą.

Šiuo metu pietus paruošė 
Alex ir Juozas Nevinsai. 
Sueigos dalyviai išreiškė 
jiems širdingą ačiū.

Susirgimai ir kitos bėdos 
retina mūsų darbuotojus vi
sose organizacinio darbo sfe
rose, taip ir virtuvės darbe. 
Darbščioji draugė N. leš- 
mantienė šiuo momentu iš
gyvena operaciją, pažeidė 
jos kalbą ir kitą organizmą. 
Manome, kad Natalija ir kiti 
mūs ligoniai greitai sustip
rės.

Susirinkime buvo aptarti 
“Laisvės” ir “Vilnies” vajai. 
Kuopa nutarė į abiejų laik
raščių išlaikymo fondus skir
ti po $200. “Vilnies” vajaus 
reikalu sutiko darbuotis J. 
Šukaitis. Taip pat pasilieka 
ir draugas J. Daugirdas. Kai 
tik jo sveikata sustiprės— 
kaip pirmiau, jis vėl darbuo
sis “Vilnies” reikalams.

Kuopos valdyba pranešė, 
kad spaudos paramai bankie- 
tui jau nustatyta data, gauta 
svetainė. Dabar visų kuopos 
narių ir laikraščių skaitytojų 
pareiga šį bankietą padaryti 
didžiai sėkmingu. Tad:

Spaudos paramai sueiga
“Laisvės” ir “Vilnies” para-

I mai bankietas įvyks spalio- 
; October 29 dieną, LSK salė
je, 2610 N. W. 119 St.. 
I Miami, Fla., pradžia 12 va 
landą dieną. Rengėjai rūpi 
naši, kad būtų ir meninė 
programa. Kviečiame visus 
dalyvauti sueigoje, kurioje 
mes prisidėsime prie to pa
žangaus darbo, kurį mūsų 
spauda atlieka. V. B.

VIENINTELIS
PASAULYJE

Dr. Jerome Youngs podia
trists iš Cherry Hill, N. J., 
Palo Alto, Cal., ligoninėje 
pergyvena net trečia širdies 
persodinimą!

O

Washingtonas. — Niujor- 
kiškis senatorius Jacob Ja
vits šiomis dienomis pergy
veno išeinamosios operaciją. 
Operacija gerai pavykusi. 
Sen. Javits jau 74 metų 
amžiaus.
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HARTFORD, CONN.
LAISVĖS CHORUS 
SWINGS!

Yes, Hartford’s Laisvės 
Chorus is in full swing ag
ain—the season opened with 
the 3 “Laisvės Juniors” giv
ing a spaghetti supper and 
teacup auction to raise the 
funds. It was very success
ful.

“Laisvės Juniors

We have proudly added 
another new member from 
Bridgeport, Diane Wallins 
who will join the Laisves 
Juniors in new songs for an 
upcoming concert.

Wilma Hollis

SAN FRANCISCO, CAL
IŠ MUSU PADANGĖS

Rugsėjo 24 dieną įvyko 
šaunus renginys su kalba ir 
vaišėmis. Šis renginys buvo 
suruoštas Oakland LLD kuo
pos, ir įvyko Suomių patal
pose. Dalyvių atsilankė gra
žus būrys, jų tarpe buvo 
svečių iš toli, tai mūsų Valės 
Sutkienės brolio dukra Ade- 
lia ir jos vyras George Ver- 
derber iš New Jersey valsti
jos, kurie kelias dienas vie
šėjo pas tetą Valę ir parsi- 
žvalgė po San Francisco 
miestą.
,Taip džiugu prisiminti, kad |

no popietės dalyvius, kai 
pasakė, kad ji turėjus progą 
aplankyti nuostabų Toljatį 
fabriką, vieną tarybinės 
automobilių gamybos centrų.

Kalbėtoja sakė, kad JAV 
atstovai buvo sužavėti tos> 
automobilių darbovietės di
dumu. Fabrike dirba vienas 
šimtas ir 35 tūkstančiai dvie- 
jomis pakaitomis darbininkų. 
Ir amerikiečiam buvo labai 
įdomu, ji sakė, kaip ten 
tarybiniai žmonės dirba, ir 
ilsisi. Be to, Ksavera kelias 
dienas paviešėjus Lietuvoje.

Kaip žinia, ta proga, mūsų 
i Lietuvos TSR 

Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumas suteikė Lietu
vos TSR nusipelniusios kul
tūros veikėjos vardą. Šios 
popietės dalyviai ją šiltai 
pasveikino.

Prie popietes vaišių triūsė- 
si J. Mozūraitis, Dorothy 
Machulis, Margaret Mozūrai- 
tienė, Ks. Karosienė ir Ray
mond Machulis. Taipgi pri-

šios popietės sueigoje daly- Ksaverai 
vavo tik neseniai grįžusi iš 
Tarybų Sąjungos ir Lietuvos 
mūsų veiklioji Ksavera Ka
rosienė. Ta proga Raymond 
Machulis pakvietė Ksaverą 
papasakoti savo įspūdžius.

Ksavera, kuri kartu su 
kitų JAV organizacijų atsto
vais buvo pakviesta į Mask
vą Tarybinių draugystės 
draugijų sąjunga, pateikė 
įdomią kalbą Ksavera pabre- mintina, kad už šios popietės 
žė, kad Maskvoje jų praleis- vaišių didžiąją dalį sumokėjo 
tos dienos buvo labai turtin- Valė Sutkienė, tai, kaip ji 
gos. Ksaveros kalba sudomi- pati išsireiškė, pagerbimui

ST. PETERSBURG,FLA.

LIŪDNA METŲ SUKAKTIS

Onutės Bunkienės
1977 m. spalio 2 dieną negailestinga mirtis 

pasiėmė mano mylimą žmoną, brangią gyvenimo 
draugę. Likau aš vienas. Prabėgo liūdni metai kaip 
sapnas. Namai be jos pasidarė tušti. Kur tik einu, 
kur pažvelgiu, kiekvieną vietelė man primena ją.

Dažnai aplankau jos kapą ir papuošiu gėlėmis.
PRANAS BUNKUS

WOODHAVEN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mikolo Liepos
mirė 1977 m. spalio 18 d.

Liūdnos ir širdis spaudančios metinės sukaktu
vės nuo mūsų taip mylimo mirties. Mes liūdime jo 
kiekvieną dieną.

Ilsėkis ramiai, mūsų brangusis, mes lankome 
Tavo kapą ir kol gyvos būsime, lankysime ir 
prisiminsime Tavo gerą širdį.

EMILIJA —žmona LILIJA— dukra ir anūkės

t

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

Daktaras Kenneth Yuska

Mūsų mylimų draugų pro
fesoriaus Henry Yuškos ir 
žmonos Lillian sūnus dakta
ras Kenneth Yuska apsigy
veno Menominee, Michigan 
ir atidarė kabinetą Mari
nette, Michigan, kur tęs sa
vo praktiką ortopedijos šako
je. Liepos 10 d. “Menominee 
Herald Leader” su didžiausiu 
džiaugsmu praneša, kad taip 
seniai laukiamas šioje šakoje 
daktaras pagaliau apsigyve
no jų apylinkėje.

ji 
ir

ir

josios mielų svečiu iš New 
Jersey valstijos, kurie ją 
aplankė ir dalyvavo šioje 
mūsų jaukioje sueigoje.

Taipgi šios apylinkės dažni 
ir dosni pramogų rėmėja 
Aldona Fitzgibbons ir šį kar
tą gerą dalį savo vaišių 
aukojo. Raymond Machulis 
nuo aukų ir neatsilieka.

Be to šį mėnesį savo gim
tadienį šventė Marytė Ginai- 
tienė, kuriai buvo sudainuota 
ir “Ilgiausių metu” ir palin
kėta sulaukti dar daug gim
tadienių. Maryte ta proga 
paaukojo $750, tai kaip 
pati išsireiškė, už dainą 
šiltus jai linkėjimus.

Oakland LLD kuopos
dalyvių vardu nuoširdi padė
ka Ksaverai už įdomią kalbą, 
aukojusiems už aukas ir dir
busiems už nemažą triūsą, 
nes ši graži popietė buvo 
visais atžvilgiais sėkminga.

Ligoniai
Labai apgailėtina, kad mū

sų Igno Kamarausko sveika
ta vėl pablogėjo. Prieš tūlą 
laiką ji atrodė pagerėjus, 
deja, šiuo tarpu vėl pasuko į 
blogąją pusę. Taip pat tenka 
pasigesti mūsų pobūvių lan
kytojos mielos Josephinos 
Valilytės-Anscott, kuri šiuo 
tarpu randasi slaugymo na
muose.

Nuoširdūs linkėjimai, kad 
suminėti mūsų ligoniai greit, 
greit sutvirtėtų. Ir labai no
rėtųsi juos vėl matyti mūsų 
būryje. M. B-tė

AŠTRUS PASIDALIJIMAS
Albany, N. Y. — Valstijos 

mokytojų 200,000 narių uni
jos vadovybėje kilo aštrus 
pasidalijimas dėl užgyrimo 
kandidato į gubernatorius. 
Vieni stoja už demokratų 
kandidatą dabartinį guberna
torių Carey, kiti už republi- 
konų kandidatą Duryea. Ne
žinia, ką apie tai galvoja 
mokytojų dauguma.

DIDŽIULĖJE SALĖJE 
IŠSPROGDINTA BOMBA

New Yorkas. — Ketvirta
dienį, spalio 5 d. 11:30 v. 
vakare Madison Square Gar
den salėje buvo išsprogdinta 
bomba. Tik laimė, kad salė 
buvo ištuštėjus, tai iš žmonių 
niekas nenukentėjo. Už pa
dėjimą bombos atsakomybę 
prisiėmė kubiečiai antikomu- 
nistai pabėgėliai. Jie sako, 
kad tai buvo jų protestas 
prieš rytojaus dieną salėje 
įvyksiančias kumštynes tarp 
kubiečio ir amerikiečio.

Tai šaltakraujų kriminalis
tų darbas. Juk jeigu bomba 
būtų sprogus 20 minučių 
anksčiau, kai salė buvo pilna 
publikos, būtų žuvę gal keli 
tūkstančiai žmonių.

LLD IMA KUOPA KVIEČIA
Spalio 15 d., 2 vai. po pietų, Laisvės salėje, 102-02Kenneth Yuska baigė New > ib;rtv < A np „ ‘: Vrt. n/r ,. . n n liberty Avė., Ozone lark, IN. Y. Įvyks masinis mitingas,

o Medical College, gau-|kur bus ka|bama apie ateinančius rinkimus į New Yorko 
damas medicinos daktaro gubernatorius ir kitus valstijos pareigūnus. Po programos 
laipsni 1971 metais. Po to jis i bus vaišės Auka $2 50 
praktikavo Robert Packer I__________________ _________________________________
ligoninėje Sayre, Pa., o orto
pedijos mokslą baigė Her
shey Medical Center, Penn 
State Universitete, Hershey, 
Pa. Paskutinius dvejis metus 
jis praktikavo ortopedijos 
chirurgiją Darnell Army 
Hospital, Fort Hood, Texas.

Daktaras Yuska yra ne tik 
žymus gydytojas, jis turi 
leidimą vairuoti privatų lėk
tuvą, jis yra styginio orkest
ro bosistas ir gilus skaityto
jas. Jis taipgi domisi foto
grafija ir plaukiojimu laive
liais.

Kenneth yra vedęs ir augi
na du sūnus—Gregor 6 metų 
ir Bryce 3 metų. Jo žmona 
Jeanne fizinės terapijos me
dikė.

Žinau, kad ne tik Kenne- 
tho tėvai džiaugiasi, bet ir 
senelis—mūsų mylimas me- 
nininkas-poetas Jonas Juška. 
Sveikiname visą Juškų šei
mą. Ieva Mizarienė

Pramogų kalendorius••••••••••••••••••••••e

Tarp lietuvių
draugijose ir buvo 
spaudos skaitytojai ir 
jai.

LAPKRIČIO 5 D.
“Laisvės” Bendrovės meti- 

i nis koncertas ir pietūs įvyks 
j sekmadienį, lapkričio 5 d., 2 
'vai. po pietų. Po koncerto 
i bus pietūs. Auka $7.

mūsų
rėmė- j LAPKRIČIO 19

Hartfordo Namo Bendro- 
i vės ruošiami pietūs ir kon- 

Yorke! certas, 1:30 vai., 157 Hun-

Malonus susitikimas 
su viešnia iš Lietuvos

Kaip paprastai, šeštadie
niais Aidiečiai renkasi į Cho
ro repeticijas. Taip buvo ir 
praeitą šeštadienį. Mūsų mo
kytoja Mildred Stensler, 
nors vasaros metu atostoga
vo, bet tuo pačiu laiku rūpi
nosi praturtinti repertuarą 
naujomis dainomis iš Lietu
vos. Ji to atsiekė su kaupu. 
Tas naujas dainas stropiai 
mokomės ir jas išgirsite 
“Laisvės” koncerte. O kon
certas jau ne už kalnų.

Pertraukos metu Choro 
pirmininkas P. Venta pasi
džiaugė, kad V. Keršulis.po 
trumpos pertraukos dėl žmo
nos susižeidimo, randasi vėl 
mūsų tarpe.

Buvo itin malonu, kada 
pirmininkas pristatė naują 
dainininką Asvaldą Bagdoną, 
kuris dainoje ir vaidyboje 
yra nenaujokas. Sveikiname! 
Mums vyriška talka labai 
reikalinga. Kurie galite ir 
norite dainuoti, įstokite į 
‘Aido’ Chorą.

Aidietė Onutė Babarskienė 
mums pranešė gana linksmą 
žinią, būtent, kad šį vakarą į 
New Yorką iš Los Angeles 
pas ją atvyksta vilnietė Al
dona Žigaitienė. Ta proga 
drg. Babarskienė pakvietė 
visus Aidiečius į jos namus 
su viešnia susipažinti. Žino
ma, pakvietimą mielai priė
mėm. Nuvykę radome šven
tiškai paruoštą stalą su įvai
riais patiekalais.

Pasirodė, kad mūsų laukia
ma viešnia jau visą mėnesį 
viešėjo Los Angeles pas vyro 
tetą, ir grįždama į namus, 
sustojo, bent vienai dienai 
pamatyti New Yorką. Netru
kus pasirodė ir graži simpa- 

| tinga moteris. Susipažinę, 
pasisveikinę visi jautėmės 
lyg būtume su ja buvę seni 
pažįstami. Vaišėms tęsiantis, 
Povilas Venta iškvietė vieš
nią tarti žodį. Ji mus pasvei
kino nuo Lietuvos draugų, 
daug šiltų žodžių skyrė mūsų 
pažangių lietuvių adresu. Ji 
daug ir plačiai papasakojo 
apie jos ir mūsų mielą tėviš
kę, jos milžiniškus atsieki- 
mus visose gyvenimo srity
se. Ji, tarp kitko, sake: tie, 
kurie lankėsi Lietuvoje įsiti
kino, kad mūsų gyvenimas 
kasdieną gerėja ir gražėja. O 
kurie dar ne visai su tuo 
sutinka, (o tokių teko sutik
ti), tokius ragino atvažiuoti 
ir patiems įsitikinti.

Apie save gerbiama vieš
nia pasisakė, kad ji darbuo
jasi Lietuvos TSR žemės 
ūkio ekonomikos M. F. insti
tuto vir. mokslo bendradar
be. Jos vyras Rimvydas Ži- 
gaitis, kompozitorius, LTSR

* * *
Mūsų buvusi New

darbšti veikėja, pobūvių šei-! gerford St., Hartford, Conn, 
mininkė Marija Zeakas-Zei- | Prašome visų šėrininkų daly- 
kuvienė šiemet praleido dujvauti. Komisija
mėnesius Lietuvoje. Ji rašo: į

“Buvo malonu praleisti dvi i MOTERŲ KLUBO 
savaites Druskininkuose, NARĖMS
daug pavažinėti po Lietuvą! Niujorko Lietuvių Moterų 
ir visko pamatyti. O grįžtant I Klubo susirinkimas įvyks an- 
sutikau mielą gidę Janiną 

! Leningrade, kuri mūsų givu- 
! pę atvykstant pasitiko. Ke
lionė buvo tikrai maloni, 
linksma.”

Marija išvykdama į Lietu
vą paliko “Laisvei” $50 aukų, 
o sugrįžusi prisiuntė dar $20. 
Ji taipgi dažnai aukoja.mūsų 
Aido Chorui, Moterų Klubui 
ir Literatūros Draugijai. Dė
kojame jai.

* * *
Mūsų ilgametė Aido Choro 

ir LLD 1 kuopos valdybos 
narė Koste Rušinskienė išvy
ko su savo dukra ir žentu į 
Las Vegas aplankyti ten gy
venančio Kostės mylimo anū
ko ir jo šeimos. Linkime 

kurie gyveno Cliffside, jiems gražiai ir linksmai pra-

Amerikiečių spaudoje buvo I 
rašyta plačiai apie A. J. j 
Bakūno rugsėjo 22 d. mirtį. ;

Jis buvo profesionalas) 
Holly woodo aktorių antrinin-: 
kas pavaduoti juos, kur rei
kėjo atlikti pavojingus šo
kius, bet šiaip pavojingiems 
aktams.

Apie 1,000 žmonių, susirin
ko Lexington, Kentucky, 
žiūrėti kaip Bakūnas šoks iš 
315 pėdų aukščio į oro išpūs
tą drobės maišą, kuris turėjo 
jį išlaikyti, bet maišas kaip 
nors neišlaikė oro ir vargšas 
Bakūnas—puolė, kaip ant ce
mento ir vietoj užsimušė.

Teko sužinoti, kad jaunas 
A. J. Bakūnas, tik 27 m. 
amžiaus, buvo anūkas mūsų 
buvusių gerų veikėjų Bakū- 
nų,
N. J., priklausė visose mūsų

tradienį, spalio 17 d., 2 vai. 
po pietų, Laisvės salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Dalyvaukime 
visos. Valdyba

ANTISEMITŲ 
SIAUTĖJIMAS

Fresh Meadows, Queens, 
vandalai padegė žydų sinago
gą, kurią gesinant vienas 
ugniagesys smarkiai susižei
dė. O Spring Valley sinago
gos pastatą iš lauko pusės jie 
aptepė visokiais piktais, na
ciškais Šukiais.

leisti laiką. IM

Maskvoi olimpiados talis
manu tapo simpatingas meš
kiukas Miša. Talismano auto
rius — maskvietis dailininkas 
V čižikovas.

valstybinės filharmonijos 
meno vadovas.

Aido Choro mokytoja Mil
dred Stensler susidomėjo, 
kad viešnios vyras kompozi
torius, ir staiga prisiminė, 
kad jos vadovaujamas choras 
turi jo sukurtų dainų savo 
repertuare. Ji taip pat pagei
davo, jeigu būtų galima pri
siųsti lengvesnių, liaudiškų 
dainų.

Šioj malonioj sueigoj taip 
pat dalyvavo “Laisvės” re
daktorius A. Bimba. Pasvei
kinęs viešnią, jis prisiminė, 
kaip buvo nuvykęs į Lietuvą 
tik po karo, kada miestai 
buvo sugriauti, sulyginti su 
žeme. Siaubas ėmė, stebint 
tokį vaizdą. Dabar Lietuva 
pasipuošusi naujais pasta
tais. Visas gyvenimas eina 
šuoliais pirmyn. Drg. Bimba 
taip pat prašė viešnios per
duoti pačius nuoširdžiausius 
linkėjimus nuo mūsų visiems 
Lietuvos draugams, linkėda
mas sėkmės visuose jų užsi
mojimuose.

Onutė Babarskienė irgi tik 
ką buvo sugrįžusi iš viešna
gės Lietuvoje. Ji taip pat 
pasidžiaugė turėjusi progą 
pagyventi pas gimines, at
lankyti draugus, kurie davė 
jai galimybės pamatyti, kaip 
žmonės džiaugiasi nauju gy
venimu ir vis gražėjančia ir 
klestėjančia Lietuva.

Ilgokai dar tęsėsi pokal
biai. Atsisveikindami, vieš
niai padainavome “Ilgiausių 
Metų.” Palinkėjome gero 
vėjo.

Aido Choro vardu Onutei 
Babarskienei dėkoju už pa
kvietimą ir puikias vaišes.

N. Buknienė

Detroit, Michigan
LLB 52 kuopos susirinki

mas įvyks antradienį, spalio 
17 dieną, 1 vai. popiet, 4114 
W. Vernor Highway.

Vasaros atostogos praėjo. 
Stenkimės dalyvauti. Kuo 
daugiau narių būna, tuo ma
lonesni būna pokalbiai, taipgi 
didesnė nauda ir organizaci
jai.

Keletas narių dar neužsi
mokėjusių mokesčių už 1978 
metus. Šiame susirinkime 
gera proga užsimokėti.

Kviečiame jus
Valdyba

BRIEFS
The International Commit

tee of Progressive Catholics, 
meeting in Vilnius, in the 
soviet Republic of Lithuania, 
urged Catholics all over the 
world to fight for peace and 
against the neutron bomb.1 
The Committee, with partici
pants from 23 countries, en
ded its sessions recently. 
Professor Georges Till of the 
University of Brussels (Bel
gium), voiced the appeal.

* * *
Can you picture Janet 

Leigh tending the cash regis
ter in a Brooklyn cafeteria? 
The blonde, hazel-eyed Miss 
Leigh—usually known for 
her glamorous roles in gla
morous settings—has been 
spending a lot of time in 
Brighton Beach and other 
parts of the city lately. It’s 
all because of her new film 
“Board walk.”

* * *
The average selling price 

of a new car nearly doubled 
from 1968 to 1977, jumping 
from $3,240 to $6,120 or 
more, reports the National 
Automobile Dealers Associa
tion.

* * *
An “action program” de

signed to drive out much of 
the sex industry and “crimi
nals and huslters” from the 
Times Square area within 18 
months has been submitted 
to Mayor Koch for his appro
val.

ral concerts, dance and thea
tre performances are being 
planned with the support of 
the Stony Brook Foundation. 
The music series have begun 
this month.

The Moscow Chamber Or- 
i chestra performed October 
7th. Eugene Fodor, 27-year- 
old American violinist, will 
perform November 10, and 
Rudolf Serkin, December 5. 
“He is by unanimous consent 
the outstanding living expo
nent of the German Roman
tic piano tradition” (New 
York Times).

There are other outstand
ing artists and there will be 
more about them near their 
performance time. 

* * *
The investigation of John 

F. Kennedy assassination is 
still going on. Members of 
the House Assassination 
Committee, reporters and 
visitors present at the hear
ings listened recently to a 
dramatic recording of the 
actual shots which were 
fired 15 years ago in Dallas, 
Texas.

To most present in the 
hearing room in Washington 
last month the recording 
sounded like four distinct 
shots were fired—two in 
rapid succession, a pause, 
and then two more quickly 
fired. This contrasts with 
the Warren Commission re
ports which concluded that 
there were only three shots 
fired by a lone assassin—Lee 
Harvey Oswald. Oswald’s 
widow says that he spoke 
well of Kennedy. Use

their equality. In 60 
women have gone 

in many cases, semi
oppression to leader-

* * *
In the Soviet Constitution 

and in Soviet law, equality 
for women is spelled out 
explicitly. Discrimination is 
illegal, and women actually 
utilize 
years, 
from, 
feudal
ship roles in Soviet society. 
While not all problems of 
male supremacy have been 
solved, the statistics show 
that the level of advance
ment is at a new stage. 

* * *
The Fine Arts Center at 

the State University of New 
York at Stony Brook is 
having pre-inaugural concert 
season. In anticipation of its | 
formal inauguration in May
1979, a series of pre-inaugu- Marina Oswald Porter testifying.




