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KRISLAI
Žingsnis pirmyn
Pavyzdys kitiems unijistams 
Rasinė diskriminacija 
Malonūs susitikimai 
Pavargo ar susiprato?

A. BIMBA
Spalio 16-17 dienomis De

troite įvyko labai svarbus 
viso šimto visašališko masto 
organizacijų atstovų politinis 
sąskrydis. Jame dalyvavo at
stovai ir iš 30 didžiulių darbo 
unijų. Jį sušaukė Jungtinė 
Automobilistų Unija su pre
zidentu Fraseriu priešakyje.

Sąskrydis sukūrė plačią 
koaliciją kovai su monopolis
tinėmis dešiniosiomis reakci
nėmis jėgomis valdžios orga
nuose, kurios šiandien yra 
taip aukštai iškėlusios savo 
bjaurią galvą.

Susirinkimo dalyvius gali
ma tik karštai pasveikinti. 
Tik reikia palinkėti, kad są
skrydyje pasakytos ugningos 
kalbos prieš reakcijos agresi
ją nebūtų pamirštos. Reikia, 
kad jos būtų vykdomos prak
tikoje.

Cleveland© darbo unijos 
duoda puikų pavyzdį kitų 
miestų unijoms. Ten unijų 
miesto taryba vienbalsiai nu
tarė reikalauti, kad Wash- 
ingtono vyriausybė ir Kon
gresas paimtų iš militarinio 
biudžeto 10 bilijonų dolerių 
ir juos sunaudotų įvairiems 
naudingiems socialiniams 
projektams, kaip kova su 
nedarbu, švietimo bei svei
katos apsaugos reikalai.

Iš ilgametės praktikos visi 
žinome, kad nei prezidentas 
Carteris, nei kongresmanai 
be didelio liaudies masių 
spaudimo nieko gero jai ne
duos. O mūsų ’arbo unijos 
turėtų tą spaudimą suruošti 
ir jam vadovauti.

Šiandien Jungtinės Valsti
jos susideda iš 51 valstijos. 
Kiekviena valstija Washing
tone turi po du senatorius. 
Taigi dabar Senatas susideda 
iš 102 narių.

Šiandien juodieji žmonės 
sudaro daugiau kaip 20 pro
centų šios šalies gyventojų. 
Taigi ir Senate jie turėtų 
turėti mažiausia 20 atstovų. 
Tuo gi tarpu jame randame 
tik vieną juodą senatorių! 
Juomi yra senatorius Eduard 
Brooke iš Massachusetts val
stijos.

Tai didžiausios rasinės dis
kriminacijos pavyzdys. Ji ne
turėtų būti toleruojama. To
kia situacija yra neteisinga ir 
antidemokratiška.

Pažangieji Amerikos lietu
viai gana trupu laiku turėjo
me malonius, nepamirštamus 
tris susitikimus su garbin
gais svečiais iš Tarybų Lie
tuvos. Pirmutinis susitiki
mas buvo su žymiais daini
ninkais Edmundu Kuodžiu, 
Jonu Girijotu ir muzike Jū
rate Kuodiene, paskui su 
Klaipėdos miesto meru Al
fonsu Žaliu, o praeitą savaitę 
su Lietuvos švietimo minis
tro pavaduotoju Valentinu 
Spurga ir Kauno muzikinio 
teatro solistu Eduardu Gu
tausku. Pasisveikinome ir 
draugiškai pasikalbėjome, 
pasiklausėme jų žavingo dai
navimo bei kalbų apie mūsų 
gimtąjį kraštą ir, žinoma, 
pasivaišinome.

Tikiu, kad ir svečiai parsi-

Bus pirma tokia byla
New Yorke greitu laiku 

bus teisiamas 15 metų jau
nuolis kriminaliniame teis
me, kaip suaugęs nusikaltė
lis. Jis kaltinamas požeminio 
traukinio (subvės) stotyje 
padegęs ant suolo sėdinčią ir 
snaudžiančią 70 metų Kathe
rine Moritz. Jo pavardė Fred

Sugrįšiąs buvęs 
šachmatų čempijonas

Karpov
Plačiai Europoje kalbama, 

kad, buvęs šachmatų pasau
linis čempjonas amerikietis 
Bobby Fischer, per paskuti
nius 9 metus nebelošęs, ruo
šiasi vėl pradėti lošti, Jis, 
matyt, galvoja apie persiė- 
mimą su dabartiniu pasauli
niu čempijonu Anatoly Kar
pov.

Tarp Izraelio ir 
Egipto dar vis 
nėra taikos

Washingtonas. — Prezi
dentas Carteris pilnai pasiti
ki, kad sutartis tarp Izraelio 
ir Egipto bus pasirašyta bū- 
simojoje viršūnių konferenci
joje kitą mėnesį. Sutartis jau 
sudaryta, bet dar esą reika
lingi išryškinti kai kurie jos 
skyriai.

Pagal sutartį, Izraelis su
tinkąs iškraustyti izraelitų 
sodybas iš Egipto teritorijos. 
Iškraustymo lėšas padengs 
Jungtinės Valstijos. Tas 
joms kainuos apie $3,000,- 
000,000! Be to, sutartis nelie
čianti palestiniečių klausimo. 
Jam reikėsią atskiros sutar
ties.

vežė iš šios šalies bei Kana
dos ilgai prisimintinų įspū
džių.

Ilgametis nelaimingų va
duotojų Amerikos Lietuvių 
Tarybos (ALTos) vadas Dr. 
Kazys Bobelis pasitraukė iš 
pirmininko vietos. Tuo jis, 
matyt, labai nustebino savo 
pasekėjus. Ypač, matyt, yra 
pritrenkti ir sujaudinti mūsų 
tautiečiai, beveik jį savo 
Maižiešiumi laikę menševikai 
su Martynu Gudeliu prieša
kyje.

Priežastis Dr. Bobelio pa
sitraukimo nepaduodama. 
Gal žmogui buvo įkyrėję me
lais ir prasimanymais kur
styti ne tik Amerikos lietu
vius, bet ir šiaip amerikie
čius prieš Lietuvą. Juk tai ne 
tik negarbingas, bet, kaip 
pasirodė, ir nevaisingas už
siėmimas. O gal sąžinė pra
dėjo nebeduoti ramybės . . .

Vienas dalykas aiškus: jis 
nebuvo savo ilgamečių kole
gų pašalintas iš tos vietos.

Pleasant. Jeigu jis bus teis
mo pripažintas kaltu, jis 
gaus 10 metų kalėjimo baus
mę.

Tai bus pirma tokia byla 
New Yorko valstijoje pagal 
naują įstatymą, kuriame rei
kalauja sunkiai nusikaltusį 
nepilnametį teisti ir bausti 
kaip suaugusį. Iki šiol nusi
kaltę jaunuoliai būdavo tei
siami taip vadinamuose šei
miniuose teismuose ir būda
vo baudžiami daug mažesnė-' 
mis bausmėmis. Pagal senus 
įstatymus Fred Pleasant 
gautų daugiausia 18 mėnesių 
įkalinimo. Jo net pavardė ne
būtų viešai skelbiama, laiko
ma slaptybėje . . .

Humphrey-Hawkins 
bilius — didelis 
laimėjimas

Atlanta. — Coretta Young, 
nužudyto Dr. Luther Martin 
Kingo našlė, Kongreso užgy- 
rimą Humphrey-Hawkins 
pilnos samdos biliaus laiko 
labai dideliu liaudies laimėji
mu. Ji sako:

“Kaip viena iš tų žmonių, 
kurie dieną ir naktį darbavo
si Humphrey-Hawkins bilių 
padaryti įstatymu, aš jums 
užtikrinu, kad Humphrey- 
Hawkins bilius tokios pat di
delės reikšmės, kokios buvo 
1964 metų Civilinių Teisių 
Aktas ir 1965 m. Balsavimo 
Teisių Aktas.”

Kaip žinia, Kongresas 
Humphrey-Hawkins Bilių 
skubiai priėmė praėjusios sa
vo sesijos pabaigoje.

Singapore. — Čia aną die
ną 35,676 tonų įtalpos Grai
kijos aliejiniame laive įvyko 
baisus sprogimas. Nelaimėje 
žuvo 59 žmonės.

Tarp Japonijos ir 
Kinijos pasirašyta 
sutartis

Tokyo. — Praeitą pirma
dienį Kinijos vicepremjeras 
Teng Hisao-ping ir Japonijos 
premjeras Takeo Fukuda pa
sirašė naują sutartį. Tas 
reiškia, kad tarp Japonijos ir 
Kinijos ryšiai tapo normali
zuoti ir bus pasikeista amba
sadoriais. Po sutarties pasi
rašymo ceremonijų, Japoni
jos imperatorius Hirohito pa
sikvietė Kinijos atstovą pas 
save į svečius.

Maskva. — Prieš kelias 
dienas čia lankėsi Pasaulinės 
Bažnyčių Tarybos sekreto
rius Dr. Philip Potter. Jį pa
sitiko Rusų Orthodoksų baž
nyčios vadas Pimen. Susiti
kime taipgi dalyvavo Patistų 
ir Liuteronų bažnyčių atsto
vai.

Nepamirškime 
pasukti laikrodžius 
atgal

Veik visuose valstijose 
įvestas “daylight saving 
time.” Tai reiškia, kad šį 
šeštadienį einant gulti reikia 
pasukti laikrodžius vieną va
landą atgal.

Kai kuriose valstijose yra 
išimčių. Tad, patariame sekti 
vietinius laikraščius bei radio 
pranešimus.

Dar nepasiekta susitarimo dėl “SALT II”

Tarybų Sąjungos užsienio reikalų ministras Andrei 
Gromyka (kairėje) ir Jungtinių Valstijų valstybės sekreto
rius Cyrus Vance Maskvoje laike pasitarimo dėl strateginių 
ginklų apribojimo, arba “SALT II.”

Šios derybos tarp Gromyko ir Vance buvo jau aštuntos. 
Jos dar nedavė naujos sutarties. Sekr. Vance sako, kad jos 
buvo konstruktyviškos ir naudingos. Gromyka reporte
riams pareiškė, kad “dabar mes esame arčiau susitarimo, 
negu buvome per derybas Washingtone.”

Amerikos diplomatai sako, kad devintos ’derybos įvyks 
už mėnesio laiko. Tikėkime, kad jos prives šalis prie 
susitarimo ir pasauliui duos “SALT H.”

Naujasis popiežius sieksiąs geresnių 
ryšių su sociallistiniais kraštais

Vatikanas. — Per labai 
skaitlingas įvesdinimo cere
monijas praeitą sekmadienį 
(spalio 22 d.) popiežius Jonas 
Paulius II pareiškė, kad jis 
dipldomatijoje tęs savo pirm- 
takūno Pauliaus VI pradėtą 
kursą ir sieks artimesnių, 
platesnių ryšių bei santykių

UNIJOS NUTARĖ
KOVOT PRIEŠ MERĄ

Frank Rizzo
Philadelphia, Pa. — Mies

to meras Frank Rizzo nori 
būti išrinktas meru trečiam 
terminui. Bet miesto carteris 
tam priešingas. Todėl Mr. 
Rizzo nori čarterį pakeisti. 
Prieš jo užsimojimą sukilo 
Philadelphijos organizuoti 
darbininkai. Miesto darbo 
unijos sudarė Komitetą ko
vai prieš carterio pakeitimą. 

su socialistinėmis šalimis.
Aišku, kaip diena, kad 

toks naujojo popiežiaus nusi
statymas labai nepatiks 
reakcininkams, ypatingai 
mūsų lietuviškiems klerika
lams, kurie norėtų dar blo
gesnių Vatikano santykių su 
socialistiniu pasauliu.

ANGLIS IR 
AUTOMOBILIAI

Mokslininkai sako, kad 
1990 metais jau bus galima 
automobiliams naudoti ang
lies energiją, vietoje naftos 
(gazolino). Jie sako, kad tada 
mums nebereikės naftą im
portuoti iš užsienio. Užten
kamai turėsime savos ener
gijos.

EVANGELISTAS
GRAHAM LENKIJOJE

Spalio 18 d. sugrįžo namo 
iš 11 dienų vizito socialistinė
je Lenkijoje. Jis sako, kad 
dar per anksti daryti išvadą, 
ką reiškia lenko išrinkimas 
popiežiumi.

Evangelistas sako, kad jis 
labai patenkintas savo vizitu 
Lenkijoje. Jis ten radęs pilną 
religijos laisvę.

Lusaka, Zambija. — Praei
tą savaitę Rodezijos kariniai 
lėktuvai įsiveržė į kaimyniš
kos Zambijos teritoriją ir 
pridarė daug žalos. Sprogda
mos bombos užmušė 1,500 ir 
sužeidė daug žmonių.

Carterio programa 
kovai su infliacija

Washingtonas. — Praeitą 
antradienį per radiją ir tele
viziją prezidentas paskelbė 
savo programą kovai su in
fliacija. Jis mano, kad ji bus 
visiems priimtina ir nors 
dalinai efektinga sulėtinti in
fliacijos kilimą.

Svarbiausias programos 
punktas yra prezidento rei
kalavimas, kad kainos nebū
tų savanoriškai keliamos per 
metus daugiau kaip 5.5 pro
cento, o kad darbininkai ne
reikalautų algas jiems pakel
ti daugiau kaip 7 procentais. 
Bet jeigu, pavyzdžiui, kainos 
pakiltų 8 procentais, tai fe
deralinė valdžia darbinin
kams sugražintų jų sumokė
tų mokesčių procentą.

Sakoma, kad nei biznieriai, 
nei organizuoti darbininkai 
šiai prezidento programai 
nepritaria.

Už leidimą 
kunigams tuoktis

Chicagietis katalikų kuni
gas James Ratigan, Naciona
linės kunigų federacijos tary
bos prezidentas, ragina leisti 
kunigams tuoktis ir auklėti 
šeimas. Tiktai taip, girdi, 
bus galima išvengti katalikų 
bažnyčioje kunigų stokos. Jis 
sako, kad per pastaruosius 
10 metų seminarijose stu
dentų skaičius sumažėjo net 
64 procentais.

Tokį pareiškimą kunigas 
Ratigan paskelbė leidinyje 
“National Catholic Repor
ter.”

Beje, kun. Ratigan sako, 
kad jis tikisi, jog naujasis po
piežius Jonas Paulius II šiuo 
klausimu bus liberališkesnis, 
negu buvo jo pirmtakūnai.

Pekinas. — Kinijos žmo
nėms labai patinka amerikie
čio Charlie Chaplino vaidini
mas.

Istorinis posūkis lietuvių 
tautos gyvenimeII

1940 metai
VYT. KANCEVIČIUS

Spalio socialistinė revoliu
cija ir Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos susikū
rimas pakeitė pasaulinių įvy
kių raidą, kuri neaplenkė ir 
Lietuvos.

Pirmasis pasaulinis karas 
ir Spalio socialistinė revoliu
cija padarė pradžią bendrajai 
kapitalizmo krizei. Prasidėjo 
pirmasis jos etapas. Šio eta
po pradžioje—1918-1919 me
tais Lietuvoje susikūrė ir 
gyvavo Lietuvos Tarybų So
cialistinė Respublika. Tačiau 
tuomet dar nepakako jėgų 
Lietuvos darbo žmonių iško
vojimams įtvirtinti. Vidinės 
ir išorinės kontrrevoliucinės 
jėgos tuomet veikė bendru 
frontu. Užsienio interven- 
tai—vokiečių ir lenkų kari
niai junginiai, su vietos bur
žuazijos kariniais kontrrevo
liuciniais daliniais 1919 me
tais nuslopino Tarybų val
džią Lietuvoje. Tarybų Rusi
ja tuomet pati buvo sukaus
tyta imperialistinės karinės 
intervencijos. Dėl to ji nega
lėjo suteikti reikalingos pa
ramos Tarybų Lietuvai.

Kitaip buvo 1940 metais.
Gilėjant bendrajai kapita

Mūšy doleriai turi 
eiti taikai, 
o ne karui

Jarvis Tyner

Albany, N. Y. — Čia spalio 
20 d. kalbėdamas Amerikos 
Komunistų Partijos kandida
tas į New Yorko valstijos gu
bernatorius Jarvis Tyner pa
reiškė, kad New Yorko val
stija turėtų panaudoti visas 
jėgas priversti Washingtono 
bilijonus, ir bilijonus dolerių, 
kuriuos dabar išleidžia gin
klavimuisi ir ruošimui naujo 
karo, išleisti taikos reika
lams, liaudies poreikiams, 
kuriems doleriai taip labai 
reikalingi. Tyner sako, kad 
dabar federalinė valdžia per 
metus šioje valstijoje iš gy
ventojų Slirenka apie 18 bili
jonų dolerių. Beveik visa ši 
milžiniška suma išleidžiama 
ginklavimuisi.

Meksika pralenks 
Saudi Arabiją

Su 1985 metais Meksika 
jau pralenks Saudi Arabiją 
aliejaus (naftos) gamyboje. 
Labai galimas daiktas, kad 
tada Meksika jau galės per 
dieną pagaminti 10 milijonų 
statinių. Gi Saudi Arabija 
per dieną pagamina tiktai 7.5 
mil. statinių. Aišku, ykad 
Jungtinės Valstijos pradės 
daugiau žibalo importuoti iš 
Meksikos.

lizmo krizei ir paspartėjus 
netolygiam ekonominiam ir 
kariniam kai kurių kapitalis
tinių šalių vystymuisi, prieš
taravimai tarp jų dėl įtakos 
sferų, dėl strateginių ir kari
nių išskaičiavimų padidėjo. 
Jos ėmė nesutarti tarptauti
nėje arenoje. Ryšium su tuo 
keitėsi ir jų" interesai Lietu
voje. Jeigu 1918-1919 m. 
Lietuva Vakarų imperialisti
nėms valstybėms buvo reika
linga kaip placdarmas tiesio
giniam intervenciniam karui 
prieš Tarybų Rusiją, tai 
1920-1938 metų laikotarpiu ji 
jau tarnavo joms ir kaip 
sanitarinis kardonas, užker
tantis kelią revoliucijai plisti 
į Vakarus. Tačiau, kai impe
rialistinės šalys ryžosi įveikti 
tarpusavio prieštaravimus 
Miuncheno suokalbio dvasia, 
Lietuvos, kaip sanitarinio 
kardono vaidmuo ėmė nebe
tekti savo ankstesnės reikš
mės. Po Miuncheno susitari
mo Anglija ir Prancūzija į 
Lietuvą pradėjo žiūrėti kaip į 
akstiną santykiams tarp Vo
kietijos ir TSRS aštrinti.

Tąsa 3-čiam psl.



2-RAS PUSLAPIS

LH I C IT V LITHUANIAN
A A 3 V *1 WEEKLY

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN COOPERATIV E 
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

Kas ką rašo ir sako

SUBSCRIPDON RATES:
United States, per year $10.00 
Canada, Lat. Amer., per year $10.00 
Foreign countries, per year $12.00

| United States, per 6 months $ 5.50 
Canada, Lat. Amer. 6 months $ 5.50 
Foreign countries, 6 months $ 0 50

Mūsų moterys, rūkymas 
ir vėžys

Amerikinė Vėžio Draugija praneša, kad šioje šalyje per 
trejus metus tarp 1973 ir 1976 moterų mirimai nuo plaučių 
vėžio beveik pasidvigubino. Kas kaltas? Kame priežastis? 
Draugija studijavo ir surado, kad priežastis—labai didelis 
padidėjimas rūkančių moterų skaičiaus. Šiuo požiūriu jos 
jau yra pasivijusios vyrus rūkorius.

Teisė rūkyti yra vienas dalykas, bet naudojimasis ja yra 
kitas dalykas—naudojimasis daugeliui reiškia tiktai su
trumpinimą gyvenimo. Jokiu požiūriu rūkymo negalima 
pateisinti. Blaivus protas turėtų paimti viršų ir sulaikyti 
moteris nuo rūkymo.

Beje, žymus mokslininkas Gus Miller sako, *kad jis yra 
gerai išstudijavęs 9,000 mirčių statistikas ir suradęs, jog 
rūkančių vyrų žmonos, bendrai paėmus, gyvena net 
ketveriais metais trumpiau, negu nerūkančių! Apie tai 
turėtų rimtai pagalvoti visi mūsų rūkoriai. Rūkymas 
skriaudi ne tik save, bet ir savo žmoną arba vyrą.

Kaip doleris kalba Kongreso 
lūpomis

Taip vadinama Common Cause įstaiga sako plačiai 
tyrinėjus, kokį vaidmenį mūsų Kongrese vaidina kyšiai 
arba papirkimai. Dabar paskelbė savo atradimus.

Paimkime sveikatos apsaugos reikalus. Visi žinome, kaip 
nesvietiškai yra pabrangęs ligoninių patarnavimas. Jau 
gerokas laikas, kaip šimto dolerių nebeužtenka už vienos 
dienos pagulėjimą ligoninėje. Ir tam brangimui dar vis 
nesimato galo.

Prezidentas Carter buvo pasiūlęs Kongresui, kad jis 
priimtų įstatymą, kuris draustų ligoninės patarnavimo 
kainą per metus pakelti daugiau negu 9 proc. Nors tai jau 
didelis tos kainos pakėlimas, bet jam vis tiek griežtai 
pasipriešino galingas Amerikinis Medikalinis Susivieniji
mas. Ir Kongresas savo neseniai užsibaigusioje 95-oje 
sesijoje prezidento pasiūlymą išlaiko po stalu pakišęs. Ir 
mūsų ligoninės šiandien gali kelti patarnavimo kainą, kiek 
tik jos nori. Tai ir kelia!

Dabar paaiški, kad minėtas Susivienijimas patepimui 
kongresmanų yra išleidęs net $1,700,000. Praėjusiais 
rinkimais Atstovų Rūmų 382 nariai (194 demokratai ir 158 
republikonai), taip pat 42 Senato nariai, kurie buvo 
renkami, savo rinkiminėms kampanijoms gavo aukų. 
Abelani paėmus, kiekvienas kongresmanas gavo po $3,500, 
o kiekvienas senatorius po $5,800! Ir visi jie, žinoma, 
pasipriešino prezidento pasiūlymui.

Todėl tie Common Cause tyrinėtojai ir savo raportą 
pavadino “How Money Talks in Congrese” (Kaip pinigas 
kalba Kongrese). Kalba labai garsiai ir sėkmingai . . .

Didžiuojasi Lietuvos 
žemdirbių darbiningumu 
ir išradingumu

Tik dabar mus pasiekusiame rugpjūčio 17 dienos Tarybų 
Lietuvos “Valstiečių laikraštyje“ su pasididžiavimu sako
ma:

“Varėnos rajono Valkininkų kolūkyje šiemet subrendo 
750 hektarų javų. Šiandien šiuose laukuose ūžia aštuoni 
kombainai. Nelengvai einasi žemdirbiams doroti dešimtojo 
penkmečio trečiųjų metų derlių. Nemaži žiemkenčių ir 
vasarojaus plotai išgulė, priaugo įsėlių. Ir lietus trukdo. 
Tik spėja įsibėgėti kombainai, žiūrėk, vėl debesiukas 
užslinko.

Tačiau mechanizatoriai nenuleidžia rankų. Ruošdamiesi 
didžiajam darbymečiui, jie iš anksto paruošė savo mašinas, 
kad jos galėtų dirbti nepalankiomis sąlygomis. Aprūpino 
jas atviro tipo pjaunamaisiais aparatais, apginklavo 
papildomais lenktuvų pirštais, išradingai pašalino kitas 
pjūties mašinų ydas. Šios pastangos duoda gražių vaisių. 
Rūpestinga’ sutvarkyti kombainai sėkmingai kulia tiek 
drėgnokus, ti?k vėjo ir lietaus išblaškytus javus. Išnaudo
dami kiekvieną giedros valandą, sumanūs kombainininkai 
jau sudorojo beveik pusę javų.

Valkininkiečių pastangos kovoje už duoną—tik vienas 
pavyzdys iš plataus darbų fronto, kuriame šiandien 
dalyvauja visi respublikos žemdirbiai. Su dideliu dėmesiu 
duonos augintojai sutiko Lietuvos Komunistų partijos 
Centro Komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų partijos Centro 
Komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos kreipimąsi, 
kuris ragina dėti visas pastangas, kad bet kokiu oru būtų 
sparčiai ir gerai sudorotas derlius.

Paskatinti kreipimosi, žemdirbiškos pareigos vedami, 
kolūkių ir tarybinių ūkių dirbantieji atkakliai ir sėkmingai 
kovoja už duoną. Sekdami pirmūnais, pritaiko kombainus 
nepalankioms sąlygoms, Ipatovo žemdirbių pavyzdžiu 
organizuoja darnų visų pjūties grandžių darbą. Jurbarko 
rajono Lapgirių tarybiniame ūkyje, kur jau įveikta per 800 
hektarų javų, lauke nepamatysi nė vienos kupetaitės 
šiaudų. Paskui kombainus einanti pajėgi šiaudų tvarkytojų 
grandis tuoj pat sudoroja ir šią derliaus dalį.”

Mes, Amerikos pažangieji lietuviai, nuoširdžiausiai svei
kiname mūsų gimtojo krašto žemdirbius. Dauguma mūsų, 
senosios kartos išeiviai, kaip žinia, irgi esame Lietuvos 
žemdirbių sūnūs ir dukros.

KODĖL DRENUOJAMI - 
SAUSINAMI LIETUVOS 
LAUKAI

Vilniaus dienraštis “Tiesa” 
(spalio 12 d.) vedamajame 
“Drenuojam trečią milijoną 
hektarų” į klausimą, “Ką 
žemės ūkiui davė tie du 
milijonai hektarų nudrenuo- 
tų permirkusių, užpelkėju
sių, krūmais užžėlusių, ak
menimis nusėtų žemių?”, at
sako:

— Kasmet vis gausėjantį 
derlių. Vien per pirmuosius 
dvejus šio penkmečio metus 
iš melioruotų žemių hektaro 
gauta po 31.2 cnt grūdų. Tai 
7,2 cnt daugiau negu iš kitų 
plotų hektaro. Drauge tai 
500-700 tūkstančių tonų pa
pildomų grūdų, daug kitos 
produkcijos.

— Kaimą, kurį kasmet 
puošia vis daugiau šiuolaiki
nių gyvenviečių, turinčių 
miesto sąlygoms prilygstan
čius buities patogumus ir 
tenkinančių kultūrinius žem
dirbių poreikius. Tokiose gy
venvietėse žmonės nori gy
venti.

— Šiuolaikinį kraštovaiz
dį, kuriame suderinamas 
krašto savitumas ir galimybė 
dirbti našiai plačiabarei tech
nikai. Gojai laukuose, me
džių grupės sunkiau darbui ?
panaudojamuose plotuose, 
geri keliai, tvenkiniai puošia 
kaimą, įvairina landšaftą.

Išugdytą, gyvenime patik
rintą patyrimą, kokias pla
čias perspektyvas žemės 
ūkiui vystyti sudaro kom
pleksinis žemių melioravi
mas. Šis mūsų respublikos 
melioratorių patyrimas įsisa
vinamas visoje Tarybų šaly
je, juo domisi taip pat kitų 
šalių specialistai.

Tokie bendrieji melioraci
jos, vienos brangiausių Tary
bų valdžios dovanų mūsų 
kaimui, mūsų artojui, bruo
žai. Melioracija vienaip ar 
kitaip paliečia ir kiekvieną 
šeimą, kiekvieną kaimo žmo
gų, nešdama jų gyvenimui 
dideles permainas, aukštin
dama žemdirbio profesiją, 
darydama jo darbą lengvesnį 
ir našesnį. Todėl ne veltui 
sakoma, kad melioracija—že
mės sparnai.”

Vadinasi, drenavimas pui
kiai apsimoka. Tas reiškia, 
kad darbas bus tęsiamas ir 
toliau, kol visi reikalingi 
dreinavimo laukai bus nu- 
drenuoti.

KIEK VATIKANUI 
KAINUOJA POPIEŽIAUS 
IŠRINKIMAS?

Į šį klausimą atsako Chica- 
gos kunigų “Draugas” (spalio 
16 d.) žinioje: “Popiežiaus 
rinkimai apsunkina Vatikano 
iždą.” Ir dar kaip! Žinioje 
sakoma:

“Vienas popiežiaus rinkimų 
bruožas yra nemažas smūgis 
infliacijos apsunkintam Vati
kano biudžetui. Apskaičiuo
ta, kad rugpjūčio mėnesio 
konklava, kuri išrinko popie
žių Joną Paulių, kainavo Va
tikanui apie 4 milijonus dole
rių. Gan didelę išlaidų dalį 
sudaro kardinolų kelionės ir 
išlaikymas. Nors į Vatikaną 
atvyksta nemažai kardinolų 
iš turtingų valstybių, yra 45 
kardinolai, kurie tokių išlai
dų negali pakelti. Tai vadina
mų 3-čiojo pasaulio šalių at
stovai.

Kita Vatikano išlaidų dalis 
yra tradicija sumokėti vi
siems Vatikano darbinin
kams ir tarnautojams mėne
sinę papildomą algą—bonu- 
sus. Ši papildoma alga moka
ma mirus popiežiui ir vėl 
išrinkus naują popiežių. At
sižvelgdamas į Vatikano fi
nansinius sunkumus, popie
žius Jonas Paulius patvarkė, 
kad vietoj dviejų mėnesinių 
algų būtų duodamas visiems 
vienodas priedas—250 dol. 
Nuo Antrojo Vatikano suva
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žiavimo padidėjo Vatikano 
tarnautojų skaičius. Jų da
bar yra apie 3,000. Prie jų 
dar tenka pridėti apie 2,000 
pensininkų. Naujo popiežiaus 
rinkimuose jų algos ir prie
dai gali siekti virš 3 mil. dol.

Popiežiaus rinkimai surišti 
ir su kitomis išlaidomis. Ten
ka perdirbti Siksto koplyčios 
grindis. Dar prieš popiežiaus 
rinkimus kurija užsako nau
jam popiežiui rūbus: mažo, 
vidutinio ir didesnio dydžio. 
Rūbus visada siuva Romos 
Giammarelli firma. Rūbai už
sakomi iš anksto, kad naujai 
išrinktas popiežius galėtų 
jais vilkėti tuoj po išrinkimo 
ir pasirodyti centriniame Šv. 
Petro bazilikos balkone, kur 
jo paprastai laukia tūkstan
čiai žmonių.”
BREŽNEVO SVEIKINIMAS 
AFRIKOS-AZIJOS
RAŠYTOJAMS

Neseniai Uzbekistane įvy
ko Afrikos-Azijos Rašytojų 
Susivienijimo suvažiavimas. 
Jam Tarybų Sąjungos prezi
dentas Leonidas Brežnevas 
pasiuntė draugišką sveikini
mą, kuriame, tarp kitko, 
sakoma:

“Tarybų Sąjungos Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mo, Tarybinės liaudies ir 
pats savo vardu syeikinu 
Azijos ir Afrikos rašytojus, 
kurie susirinkote svetingoje 
Tarybų Uzbekistano žemėje 
atžymėti savo organizacijos 
20-ąjį jubiliejų.

Afrikos-Azijos šalių rašy
tojai, susivieniję antiimpe- 
rialistiniais pagrindais, yra 
įnešę žymų indėlį į kovą už 
taiką, už žmonių išlaisvinimą 
iš imperializmo ir rasizmo, 
už laisvės, žmoniškumo ir 
demokratijos idealus.

Brangūs draugai, jūs esate 
susirinkę labai sudėtingu ir 
kritišku momentu, kai reak
cija vėl stengiasi padidinti 
įtempimą pasaulinėje areno
je .. . Šiandien nėra svar
besnio darbo už darbą suvie
nyti visus geros valios žmo
nes padidinti kovai už taiką 
ir sustabdyti ginklavimosi 
varžyboms, prieš planą ga
minti neutroninius ir kitus 
masinio žmonių naikinimo 
pabūklus.

Mes esame giliai įsitikinę, 
kad mūsų gadynėje taikos ir 
socialinės pažangos jėgos ga
li agresorių planus paversti 
niekais ir neleisti imperialis
tams kištis į kitų žmonių 
vidinius reikalus. Bendro
mis pastangomis galima pa
daryti galą beprotiškam eik
vojimui mūsų žemės gėrybių 
ginklavimosi varžyboms, ga
lima žmogaus energiją ir 
protą panaudoti patenkinti 
milijonus žmonių gyvybi
niams poreikiams, jų dvasi
niam ir kultūriniam vysty
muisi. Leiskite man pareikšti 
pasitikėjimą, kad šis jūsų 
susirinkimas prisidės prie šių 
didelių tikslų pasiekimo.

Tarybų Sąjunga visuomet 

Dainuoju Lietuvą
Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą, 
išaugusi iš pelenų, 
kaip savo rūpestį didžiausią, 
kuriuo lyg vieškeliu einu. 
Laukų ir pievų žalias šilkas 
nuo durų slenksčio lig dangaus. 
Protingos krosnies kvapas šiltas — 
visai kaip artimo žmogaus. 
Atsidaryk man, atsiverk man 
visom širdim — kaip šaltiniu, 
leisk pažiūrėt į šitą versmę

gyvos kalbos, gyvų žmonių!
Dar viskas gyva, viskas rėkia 
kapais, muziejais, žaizdomis. 
Imu į ranką duonos riekę 
ir taip kalbuosi su jumis.
Kalbuos per vandenį, per duoną, 
per orą, ugnį, per medžius.
Girdžiu iš visko, kas man duota, 
jus — kaip lietuviškus žodžius.

Just. Marcinkevičius

rėmė ir ateityje rems Azijos 
ir Afrikos žmones jų kovose 
už tautinį išsilaisvinimą, 
prieš imperializmą ir koloni- 
jalizmą, už taiką ir socialinį 
progresą.

Iš visos širdies aš jums, 
brangus draugai, linkiu vai
singo darbo ir sėkmės jūsų 
Susivienijimo veikloje. Aš 
linkiu jums didelio kūrybingo 
laimėjimo!”

DIDŽIUOJASI SAVO 
TAUTIEČIAIS

“Argentinos Lietuvių Bal
so” (spalio mėn.) vedamaja
me “Lietuvių kilmės žmonės 
atsakomingose pareigose” 
rašoma:

“Argentinos lietuviai atei
viai, kaip statistika rodo, 
daugiau negu kiti dėjo pa
stangas, kad savo, negausų 
prieauglį, kaip galima dau
giau išmokslinti.

Argentinos Lietuvių Balso 
jau 50 metų kruopščiai veda
mas studijuojančių lietuvių 
sąrašas, šiandieną rodo džiu
ginančius skaičius. Daugiau
sia lietuvių vaikai studijavo 
mediciną. Medicinos gydyto
jų šiandieną priskaitoma apie 
100. Jų tarpe turime gydyto
jų, kurie yra pasižymėję sa
vo srityse, įsigiję gerą vardą 
ne tik lietuvių tarpe bet ir 
vietinėje visuomenėje. Bue
nos Aires lietuvių tarpe daž
niausia minimi dr. Jono Si- 
manausko, dr. Aldo M. Šle
pečio, dr. A. Domino, dr. J. 
Grigaičio, drės. S. Gintylai- 
tės, 0. Račkausko, R. Kaire- 
lytės-Alvarez, E. Cikštaitės- 
Mayorga pavardės. Berisso 
mieste: dr. Leipus, dr. Žag- 
rakalis, dr. Bražiūnas. Kor
doboje dr. Pinkevičius. Tai 
yra tik tų gydytojų pavar
dės, kurie daugiau žinomi 
lietuvių tarpe. Kurie nepa
neigė savo tėvų tautybės. 
Bet jų yra, kaip pradžioje 
pažymėta apie 100.

Kiek mažiau mums teko 
užregistruoti kitose srityse 
išsimokslinusių lietuvių 
kraujo, naujos kartos žmo- • M mų.

Laikraštyje ypač entuzias
tiškai rašoma apie inžinierių 
Gaidimauską. Girdi:

“Vienas iš čia gimusių 
aukštai iškilęs savo profesi
joj tai yra dipl. inž. elektros 
srities specialistas Jonas 
Gaidimauskas, kuris tik bai
gęs studijas Buenos Aires 
universitete, užėmė labai at- 
sakomingas vyriausio inž. 
pareigas viso Buenos Aires 
elektros tiekimo įmonėje 
SEGBA. Vėliau ėjo vyriausio 
inž. pareigas Chocon jėgai
nės statyboje.

Dabartiniu laiku inž. J. 
Gaidimauskas yra Valstybi
nėje įstaigoje Consejo Fede
ral de Inversione^ vadovau
jamu viršininku. Jo žinioje 
dirba 12 inžinierių, kurie 
ruošia projektus jėgainėms, 
tiltams, tvenkiniams visai 
Respublikai. Minėtoje įstai
goje dirba 600 inžinierų ir 
kitokių specialybių techni
kų.”
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Paminklas rašytojui JONUI ŠIMKUI ant jo kapo Rasų 
kapinėse Vilniuje.

Lietuvos naujienos
PAMINĖTA JONO ŠVEDO 
SUKAKTIS

Vilnius. — Spalio 9 sukako 
70 metų, kai gimė kompozi
torius ir pedagogas, TSRS 
valstybinės premijos laurea
tas, TSRS Liaudies artistas 
Jonas Švedas.

Šiai sukakčiai paminėti bu
vo skirtas Meno darbuotojų 
rūmuose iškilmingas vaka
ras. ~ I

Buvę Jono Švedo kolegos, 
bendradarbiai, mokiniai kal
bėjo apie jo didžiulius nuo
pelnus, ugdant ir populia- 
riant muzikinį liaudies meną, 
vaisingą jo darbą, vadovau
jant Dainų, šokių, liaudies 
ansambliui, Lietuvos TSR 
Valstybinės konservatorijos 
liaudies muzikos instrumen
tų katedrai, apie jo veiklą 
organizuojant respublikines 
dainų šventes.

Vakaro dalyviai apie Jono 
Švedo asmenybę, palikusią 
gilų pėdsaką lietuvių muziki
nėje kultūroje pasidalijo pri
siminimas.

Po oficialiosios dalies liau
dies muzikos kolektyvai ir 
solistai atliko Jono Švedo 
kūrinius.

Pagerbiant Jono Švedo at
minimą, Vilniuje prie namo, 
kur jis gyveno, atidengta 
memorialinė lenda, s

Knygos meno paroda
Vilniaus Dailės parodų rū

muose veikia pirmoji knygos 
meno paroda, skirta Tarybų 
Valdžios įkūrimo Lietuvoje ir 
Lietuvos Komunistų Partijos 
šešiasdešimtmečiui.

Šioje parodoje eksponuoja
ma apie du tūkstančiai dar
bų, atstovaujančių daugiau 
kaip šimto dailininkų kūry
bai. Iliustracijų originalai, 
gražiai apipavidalinti leidi
niai atskleidžia tą ilgą kelią, 
kurį nuo 1940-ųjų metų iki 
šių dienų nuėjo lietuvių kny
ginė grafika, poligrafijos me
nas. Techninė knygų leidy
bos pažanga dailininkų gali
mybes smarkiai praplėtė. 
Tai įgalino lietuvišką knygą 
iškovoti ne vieną sąjunginį, 
tarptautini apdovanojimą.

Monografiją apie Kuršių 
Marias “Mokslo” leidykla iš
leido kolektyvo dvitomį 
“Kuršių Marios.” Jį paruošė 
Lietuvos TSR hidrometeoro
logijos tarnybos valdyba 
drauge su Respublikos 
Mokslų akademijos padali

r

niais bei Vilniaus Universite
to mokslininkais.

Knygoje apie šio 1587 kva
dratinių kilometrų ploto 
vandens baseino geografiją, 
klimatą, florą pateikta gau
sių tyrinėjimų medžiagos. 
Leidinys skirtas plačiam spe
cialistų ratui. Juo galės pasi
naudoti geografai, biologai, 
okeanologai, medikai, žvejai. 
Mokslininkų darbai liaudies 
ūkiui, gamtinės aplinkos ap
saugai turės nemažos reikš
mės. V. Petkevičienė

LAIŠKAI
To “LAISVĖ”:

Thanks to the kindness of 
my uncle, Charles Wallent, 
who has given me a gift 
subscription for the past two 
years, I have been reintro
duced to the “Laisvė.” Now I 
am subscribing to the “Lais
vė” for the coming year on 
my own.

My acquaintance with the 
“Laisvė” extends over the 
decades. My father, William 
Walent, was a faithful sub
scriber and the “Laisvė” car
ried his obituary in January, 
1959. In 1961, I wrote a brief 
English account of my visit 
to Lithuania and it appeared 
in the “Laisvė.” Traveling 
companions on that wonder
ful trip were Nellie Venta 
and Elena Brauzauskas am
ong others. Since then, I’ve 
acquired a doctorate in Psy
chology and a spouse.

Now, I’d appreciate having 
a notice appear in the “Lais
vė” about the Lithuanian 
Co-operative Cemetery of 
Nashua, New Hampshire, 
which my father along with 
other enlightened Lithuani
ans helped found in 1928 as 
an answer to the tyranny of 
Catholicism. The cemetery is 
celebrating its fiftieth anni
versary and is still going 
strong. It would be interest
ing to hear from other 
groups elsewhere who have 
organized and are still main
taining an independent Lith
uanian cemetery.

I am enclosing a check for 
fifty dollars for the subscrip
tion, the mention of the 
cemetery’s anniversary and 
a donation in support of the 
“Laisvė.”

Sincerely,
Nellie W. Wilson

Boston, Mass.

V
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7. Ne dvasios naudai, 
o savo gerovei

[Tęsinys iš praeito num.]
Tad ir baigiasi mūsų paš

nekesys apie knygą “Kleri
kalizmas ir katalikų bažnyčia 
buržuazinėje Lietuvoje” — 
pašnekesys, skirtas paaiškin
ti, kad emigracijos klerikalų 
propagandinis triukšmas dėl 
bažnyčios Tarybų Lietuvoje 
yra demagogiškas ir nepa
grįstas jokia moraline teise. 
Pagaliau, pats geriausias da
lykas—patiems perskaityti 
šią knygą ir suprasti, kad 
tie, kurie svetur pagal savo 
pažiūras suvokia tikėjimo ir 
sąžinės reikalus, jokiu būdu 
negali patikėti, kad kovoto
jais už laisvę yra žmonės, 
kurie, patys turėdami galią, 
negailestingai, netgi vi
duramžiškai persekiojo lais
vę ar skirtingą mintį. Doras 
tautietis svetur turi supras
ti, kad, tik klastodami lietu
vių tautos istoriją, klerikalai 
gali save siūlyti lietuvių tau
tos piliečių daugumos ir val
stybės interesų reiškėjais.

Tačiau vis tik reikia pri
minti dar vieną lietuvių 
reakcingų kunigų ir klerikalų 
veiklos bruožą, kuris labai 
ryškiai iškyla iš daugelio 
knygos dokumentų: tai kleri
kalų pastangos, nustumiant į 
antrą vietą dvasios ir tikėji
mo reikalus, rūpintis savo 
valdžios galia ir materiali
niais poreikiais. Beje, tą 
bruožą gerai prisimena tie, 
kurie iki karo darbavosi Lie
tuvoje, jį gali pastebėti ir 
emigracijoje gyvenantys tau
tiečiai. (Pavyzdžiui, emigra
cinė spauda yra išgarbinusi 
kunigo V. Suginto “patriotiz
mą” ir “geradarybes,” tuo 
tarpu Lietuvoje esama gau
siai autentiškos medžiagos, 
įrodančios labai savanaudiš
kus šio “tautos vaidylos” 
rūpesčius ir labai nešventą 
gyvenimą).

Tai—dokumentai apie ku
nigų ir klerikalų siekimą, pra
lobti darbo žmonių vargo 
sąskaita, apie jų dalyvavimą 
kapitalistinėje ekonominėje 
veikloje, apie naudojimąsi 
savo interesais žemės refor
ma, apie jų pastangas gauti 
savo politinei ir ekonominei 
veiklai kuo daugiau lėšų iš 
valstybės iždo, apie klerikali
nių veikėjų spekuliacijas ir 
suktybes ir t. t. ir kt.

Štai paskutinysis knygos 
skyrius (dokumentai Nr. 
178-200) yra skirtas šiai sa
vanaudiškai katalikų bažny
čios veiklai atskleisti. Ji ge
rai apibūdinama knygos įžan
goje (22 psl.);

“Būdami prie valdžios vai
ro, klerikalai sugebėjo užimti 
gana daug svarbių ekonomi
nių pozicijų. Kunigai ir kiti 
klerikalai turėjo savo ranko
se bankus, pramonės įmo
nes, švietimo bei kultūros 
įstaigas, jie buvo kapitalis
tai, valdę nemažus turtus ir 
išnaudoję darbo žmones. 
Daug dėmesio klerikalinė 
buržuazija skyrė prekybai, 
nes iš jos buvo galima grei
čiausiai pralobti. Ji iš preky
bos srities stengėsi išstumti 
kitataučius—žydų, vokiečių 
ir kt.—kapitalistus. Prideng
dami savo biznieriškus tiks
lus religijos skraiste, kunigai 
buvo aktyvūs kooperacinių ir 
akcinių bendrovių organiza
toriai. Krikščionių demokra
tų valdymo laikotarpiu kata
likiškųjų organizacijų ranko
se buvo 30 vartotojų bendro
vių ir daugiau kaip 300 že
mės ūkio kooperacijos skyrių 
periferijoje. Prekes klerikali
nės bendrovės gaudavo tie 
siog iš užsienio, dažnai be 
muito, vadinasi, žymiai ma
žesnėmis kainomis, o darbo 
žmonėms parduodavo aukš
tesnėmis kainomis. Taip gau
davo didžiulį pelną. Doku
mentais atskleidžiama, kaip 
Lietuvoje buvo stiprinamos 

ekonominės klerikalizmo po
zicijos. Esant valdžioje 
Krikščionių demokratų parti
jai, o vėliau tautininkams, iš 
palyginti menkų švietimo mi
nisterijos fondų buvo finan
suojamos klerikalinių organi
zacijų mokyklos, skiriamos 
lėšos naujų bažnyčių staty
bai, senų remontui, moka
mos kunigams algos. Vien už 
tikybos dėstymą dvasinin
kams tik aukštesniosiose ir 
vidurinėse mokyklose buvo 
išmokama iki ketvirčio mili
jono litų.

Be pašalpų bei paskolų, 
bažnyčios ir vienuolynai gau
davo nemokamos miško me
džiagos. Visa tai plaukė iš 
valstybės iždo—pinigų, ku
riuos turėjo uždirbti darbo 
žmonės.

Lietuvos darbo žmones slė
gė ne tik valstybiniai mokes
čiai, bet ir įvairios rinkliavos 
bei mokesčiai bažnyčiai. Baž
nyčia ėmė didelius pinigus už 
civilinės būklės aktų regis
traciją (žr. dok. Nr. 186). O 
katalikų bažnyčios vieno ku
nigo pajamos per metus vi
dutiniškai siekė nuo 18,000 
iki 24,000 litų (žr. dok. Nr. 
194). Turėdami tokias paja
mas, kunigai galėjo ne tik 
prabangiai gyventi, bet ir 
sukaupti tam tikrą kapitalą.”

To dar neužteko. Klerikalų 
veikėjai (V. Petrulis, P. Kar
velis, J. Purickis, E. Drau
gelis ir kt.) pagarsėjo gėdin- 
giausiomis piniginėmis ma- 
chiriacijomis, kyšininkavi
mais ir įvairiomis spekuliaci
jomis, rodžiusiomis begalinį 
“kovotojų” už bažnyčią, už 
“dievo reikalą” žemišką go
dumą, pralobimo aistrą, jų 
priešiškumą dorai, žmoniš
kumui, sąžinei.

Verčiame dokumentą po 
dokumento ir vis labiau įsiti
kiname, kad katalikų bažny
čia buržuazinėje Lietuvoje 
buvo ne liaudies daugumos 
dvasinė globėja, o visos tau
tos darbo žmonių egoistinė 
išnaudotoja. Kitaip neįmano
ma suprasti: perdaug atkak
lūs ir autentiški faktai.

Dokumentai Nr. 33, 36 
pasakoja apie būdingą, žiau
rų Rokiškio klebono L Laba
nausko elgesį su darbo žmo
nėmis: skriaudė varguome
nę, piktnaudžiavo finansiš
kai, visiškai apleido senelius 
jų prieglaudoje, suktai ir 
beatodairiškai siekė turto, 
pavertė elgetomis, išdavęs 
“draugiškus” vekselius, net 
123 šeimas . . . Įdomu, kad 
dviejų dokumentų datos bu
vo: 1925 m. ir 1935 m. Štai 
kaip ilgai ir nebaudžiamai 
galėjo savivaliauti žmonių 
skriaudikas ir sukčius kunigo 
sutanoje!

Dokumentai Nr. 34 ir 35 
pateikia sąrašą dvarų žemių, 
kurios atiteko klerikalinėms 
draugijoms, nors žemių ne
gavo daugelis valstiečių.

Dokumentas Nr. 59: Pane
vėžio vyskupas K. Paltaro
kas rašte vidaus reikalų mi
nistrui J. Čaplikui, rašyda
mas apie norą baigti valsty
bės “nesusipratimus su baž
nyčia,” kelia eilę reikalavimų 
(žinoma, vienpusiškų, tik iš 
bažnyčios pozicijų!), tame 
tarpe—“tikybos mokytojams 
gimnazijose skirti priedus už 
kapelionavimą, t. y. mokslei
vių pastorizaciją, kaip pride
dama kitiems mokytojams, 
pvz., už rašto darbus.” Tai
gi, net dvasinių ir religinių 
pareigų negalėjo kunigai at
likti už sąžinę, be pinigų, 
jiems dar vis reikėjo pini
gų! . . ;

Dokumentas Nr. 178 (1926 
m.): paskolos katalikiškoms 
organizacijoms paverčia
mos . . . pašalpomis. Doku
mentai Nr. 179 ir 180: vai 
stybės didžiulės lėšos netei
sėtai eikvojamos klerikali

nėms organizacijoms ir atski
riems asmenims. Dokumen
tas Nr. 183: didžiulė finansi
nė švietimo ministerijos pa
galba Pagėgių bažnyčiai sta
tyti . . .

Ir tai tada, kai taip “trūko” 
lėšų knygų leidimui, profe
sionaliam muzikos menui, 
kultūros darbams ir kt.—vi
sam tam, su kuo yra susijusi 
dvasinė tautos kultūra, jos 
vieta civilizuotame pasauly
je.

Ypač ryškus dokumentas 
Nr. 185: “Eltos” 1936.VI. 
pranešimas apie skiriamas iš 
valstybės biudžeto lėšas ka
talikų mokykloms, dvasinin
kams, vienuolynams ir baž
nyčioms:

“(. . .) Gyvenimo praktika 
rodo, kad vyriausybė įvairio
mis pašalpomis iš valstybės 
iždo dar prideda daug pinigų 
tikybinėms organizacijoms 
savo kultą palaikyti.

Be abejonės, daugiausiai 
pinigų valstybės iždas išlei
džia Romos katalikų bažny
čiai (. . .).”

Ir—milijonai, šimtai tūks
tančių kitų: kunigų algos; 
tikybos pamokų apmokėji
mas, mokyklų išlaikymas, 
bažnyčių ir vienuolynų staty
bos bei remontai ir t. t.

Valdžia net teisinosi: “Iš 
anksčiau pateiktų duomenų 
matyti, kad tautiškoji vy
riausybė remia katalikų baž
nyčią Lietuvoje ir kad jos 
reikalams išleidžia daugiau, 
negu buv. seimų vyriausy
bės. Prie dabartinių biudžeto 
galimumų didesnių reikalavi
mų valstybės iždui statyti ir 
negalima.”

O bažnyčia ir klerikalai 
tais metais tebevaizdavo 
skriaudžiamus, rašė skundus 
dėl savo nepatenkinamos pa
dėties, protestavo ir t. t. Tai 
dar vienas pavyzdys, kaip 
klerikalai supranta laisvę ir 
teises . . .

Dokumentai pasakoja apie 
bažnyčios rinkliavas, paja
mas. Skaudžiausios žmogaus 
nelaimės—laidotuvės—buvo 
apmokamos sunkiai įgytais 
nelaimingųjų pinigais kuni
gui ir palydai. Civilinių aktų 
surašymas—vėl dideli pini
gai. O jeigu prie to pridėti 
žmogaus sąžinės prievartavi
mą, tai tas žmogus yra kitų, 
nekatalikiškų, įsitikinimų, 
bet privalo prievarta naudo
tis apmokamomis bažnyčios 
paslaugomis?. . (dokumentas 
Nr. 186).

J. Šliūpas 1932 m. referate 
(dokumentas Nr. 194), ap
skaičiuodamas didžiules ku
nigų pajamas, sakė: “biudže
tas neblogas, nors pasaulyje 
krizis siaučia.”

Vysk. K. Paltarokas, ga
vęs eilinį, Katalikų veikimo 
centro vyriausiosios valdy
bos 1933.11.14. prašymą leis
ti rinkliavą to centro reika
lams (dokumentas Nr. 195), 
net uždėjo tokią rezoliuciją: 
“Rinkliavos kunigams yra 
daėdusios iki gyvo kaulo.”

Lietuvos biudžetui buvo ir 
taip striuka, nefinansuotos 
svarbios kultūros sritys,- o 
Lietuvos pinigai, kunigų su
rinkti ir siunčiami, plaukė į 
užsienio kasas. Štai vien Pa
nevėžio kurija, kaip rodo 
1938.1V.I raštas (dokumen
tas Nr. 199), išsiuntė visko 
pertekusiam Vatikanui 20 
683.15 lito. O tuo metu 
valstiečiai rašė raštus Katali
kų veikimo centrui dėl atlei
dimo nuo bažnytinių mokes
čių, nes yra atsidūrę sunkio
je materialinėje būklėje (do
kumentas Nr. 200).

Tai štai kaip gerai atrodė 
Lietuvos katalikų bažnyčios 
materialine padėtis valdant 
ją “skriaudusiai” buržuazinei 
valdžiai. Be abejo, vyskupų 
ir dalies kunigų didžioji nea
pykantos dalis Tarybų val
džiai ir teko dėl to, kad jiems 
buvo atimta teisė gyventi 
kapitalištiškai išnaudojant 
žmones, kad jiems buvo pa
likta būtent tikroji bažnyčios

Istorinis posūkis lietuvių 
tautos gyvenime

1940 metai
VYT. KANCEVlClUS

Tęsiama iš 1 psl.

Tokiu būdu Lietuva buvo 
palikta likimo valiai.

Kuomet 1939 m. vasarą 
Vokietija įsivėlė į karą prieš 
Angliją, ji ėmėsi konkrečių 
priemonių atkirsti Pabaltijį, 
tame tarpe ir Lietuvą, nuo 
Anglijos ir Prancūzijos poli
tinės bei ekonominės įtakos. 
Tuo Lietuvos egzistavimas 
kapitalistinio pasaulio siste
moje buvo pakirstas. Ryšium 
su tuo besikeičianti Lietuvos 
tarptautinė padėtis vertė 
buržuazinės Lietuvos vyriau
sybę labiau susirūpinti neu
tralumu ir daugiau suartėti 
su Tarybų Sąjunga, kaip su 
nekariaujančia šalimi. Be to, 
ryšium su karu ir Baltijos 
jūros blokada Lietuvoje pra
sidėjo naftos, akmens anglies 
ir žaliavų pramonei trūku
mas. Dėl to tuometiniai Lie
tuvos valdantieji sluoksniai 
buvo priversti susirūpinti ir 
ekonominio bendradarbiavi
mo su TSRS išplėtimu.

Tokiomis aplinkybėmis 
buržuazinė Lietuvos vyriau
sybė nesiryžo atmesti Tary
bų Sąjungos vyriausybės pa
siūlymo dėl savitarpio pagal
bos sutarties pasirašymo. 
Tokia sutartis 1939 m. spalio 
10 d. buvo pasirašyta. Pagal 
šią sutartį Lietuvoje buvo 
dislokuota tarybinės karinės 
įgulos.

Lietuvos—TSRS savitar
pio pagalbos sutartis trukdė 
Vokietijai kištis į Lietuvos 
vidaus reikalus. Kelią Angli
jai ir Prancūzijai kištis į 
Lietuvos vidaus reikalus už
kirto prieš' šias valstybes 
kariavusi Vokietija. Tokiu 
būdu jau 1939 metų rudenį 
Lietuvos buržuazija neteko 
veiksmingos kontrrevoliuci
nės paramos iš užsienio ir 
viena, be imperialistinių pa
galbininkų, atsidūrė prieš 
darbininkų klasę ir visus 
darbo žmones. Tai buvo 
skaudus smūgis Lietuvos 
buržuazijai, sukėlęs jos val
džios viršūnėse netikrumą 
rytdiena, beperspektyvišku- 
mą vidaus ir tarptautinės 
politikos reikaluose. Visa tai 

teisė dirbti tikinčiųjų dvasi
niam aptarnavimui.

Dėl to jie nepatenkinti ir 
tais dorai savo pareigas su
prantančiais ir jas atliekan
čiais šiandieninės Lietuvos 
vyskupais ir kunigais, kurie 
laikosi humaniškų tarybinių 
įstatymų, saugojančių tikėji
mo ir sąžinės laisvę. Emigra
cijos klerikalai ir reakciniai 
kunigai todėl ir nepatenkinti 
valstybės ir bažnyčios taika 
bei tarpusavio supratimu Ta
rybų Lietuvoje. Ne mūsų 
tema iš naujo aiškinti šian
dieninę religijos ir katalikų 
bažnyčios padėtį Lietuvoje: 
apie ją ne sykį aiškino ir 
atsakingi Lietuvos katalikų 
bažnyčios atstovai, ir dori 
emigracijos kunigai, susipa
žinę su ta padėtimi iš arti. 
Žino tai ir reakcingi emigra
cijos kunigai bei visokie 
“kronikų” platintojai, tačiau 
jiems tiesa čia mažiausia 
svarbi: visų svarbiausia 
jiems egoistiniai politiniai in
teresai, neturintys nieko 
bendro su jų skelbiama 
krikščioniška dorove. Tai— 
suprantama, nes tai glūdi jų 
socialinėje prigimtyje, jų vi
so praktikoje, kurią ryškiai 
primena 200 dokumentų, su
rinktų knygoje “Klerikaliz
mas ir katalikų bažnyčia bur
žuazinėje Lietuvoje”—iš 
daugiau kaip pusantro tūks
tančio surastų ir išaiškintų 
dokumentų.

Pabaiga 

smarkiai paaštrino buržuazin 
ės santvarkos krizę Lietuvo
je.

Taip brendo palankios išo
rinės sąlygos 1940 metų so
cialistinei revoliucijai Lietu
voje.

Vidines sąlygas brandino 
sunki darbininkų klasės ir 
visų darbo žmonių ekonomi
nė padėtis, klasių kovos aš- 
trėjimas, Komunistų partijos 
revoliucinė veikla, nesutari
mai ir rietenos tarp Lietuviš
kosios buržuazijos politinių 
partinių ir valdančiosios fa
šistinės tautininkų partijos 
politikos krizė.

1940 metų revoliucijos iš
vakarėse darbininkų klasė 
sudarė 34,5 proc. visų sava
veiksmių gyventojų. Žemas 
darbininkų darbo užmokestis 
neužtikrino jiems ir jų šei
moms pragyvenimo minimu
mo. Jis toli gražu neatatiko 
kylančio plataus vartojimo 
prekių kainų. Buto nuoma 
buvo aukšta. Ji iš darbininko 
atimdavo 30 proc. jo darbo 
pajamų. Todėl daugelis dar
bininkų buvo priversti gy
venti rūsiuose, priestatinio 
tipo ir kitokiose landynėse. 
Paskutiniais buržuazinės 
santvarkos metais mažytėje 
Lietuvoje buvo apie 70 
tūkst. bedarbių.

Nepatenkinamos darbo ir 
gyvenimo sąlygos kėlė darbi
ninkų klasės revoliucingumą. 
Valstybės saugumo departa
mento direktorius A. Povi
laitis pranešime vyriausybei 
apie darbininkų padėtį rašė, 
kad atskirus asmenis dar 
galima numalšinti policinė
mis priemonėmis, “tačiau, 
kada patys darbininkai eko
nominės būklės pagerinimo 
ima siekti savo jėgomis reng
dami platesnio masto strei
kus, tokio sąjūdžio slopini
mas vien administracinėmis 
priemonėmis, nepatenkinus 
darbininkų reikalavimų, gali 
duoti nepageidaujamų rezul
tatų.”

Buržuazijos klasė sudarė 
12 proc. visų krašto gyven
tojų. Tai buvo negausi, susi
skaldžiusi į sluoksnius ir ne
vieninga klasė. Atskirų bur
žuazijos sluoksnių politi
niams ir ekonominiams inte
resams atstovavo tautininkų, 
krikščionių demokratų ir 
liaudininkų partijos. Krikš
čionys demokratai ir liaudi
ninkai intensyviai propagavo 
šeiminę demokratiją, kuri 
Lietuvoje buvo iki 1926 me
tų. Jie galvojo, kad sugrąži
nus tų laikų demokratiją, 
bus galima geriau apsaugoti 
buržuazijos klasines pozicijas 
ir tuo išgelbėti nuo žlugimo 
buržuazinę santvarką. Tau
tininkai galvojo atvirkščiai. 
Jiems atrodė, kad pasunkė
jusiomis tarptautinėmis ir vi
daus sąlygomis buržuazinė 
demokratija pražudysianti 
buržuazijos klasę. Nesutari
mai buržuazijos klasėje silp
nino valdžioje buvusių tauti
ninkų pozicijas ir kenkė jų tos likimui.

Tuoj už Vilniaus, kairėje Molėtų plento pusėje, statomas Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos institutų kompleksas [žr. “Mokslas ir technika,” 1976, Nr. 8, “Lietuvos 
mokslininkų miestas”]. Jau baigtas Chemijos ir cheminės technologijos instituto 
laboratorinis korpusas, montuojami įrengimai šio instituto eksperimentiniame ceche, 
vyksta statybos ir montavimo darbai Biochemijos, Zoologijos ir parazitologijos

I institutų korpusuose. Lietuvos mokslininkų miestas auga.

partijai. Visa tai taip pat 
gilino buržuazinės santvar
kos krizę.

Didžiausią visuomenės da
lį—apie 53,3 proc. sudarė 
smulkūs ir vidutiniai valstie
čiai, amatininkai, smulkūs 
prekybininkai ir kiti viduri
niai gyventojų sluoksniai. 
Lietuvoje buvo apie 80,000 
bežemių. Valstiečių, turėju
sių nuo 1 iki 2 ha žemės, 
buvo 13,971, nuo 2 ha iki 5 
ha—39,666, nuo 5 ha iki 8 
ha—45.882. Fašistinių žemės 
ūkio rūmų laikraštis “Ūkinin
ko patarėjas” 1939 m. lapkri
čio 9 d. rašė, kad Lietuvoje 
norinčių gauti žemės susida
rytų 200,000. Kaimo varguo
menės valdytuose ūkeliuose 
buvo didelė paslėptoji rezer
vinė bedarbių armija, iš ku
rios stambieji ūkiai imdavo 
samdinius, padienius ir sezo
ninius darbininkus.

Šis, vargingųjų valstiečių 
sluoksnis daug kentėjo nuo 
labai žemų žemės ūkio pro
duktų supirkimo kainų ir nuo 
aukštų kainų pramonės ga
miniams, didėjančių mokes
čių. Daugelis vidutinių val
stiečių grūmėsi su įvairiais 
ūkininkavimo sunkumais.

Sunki vargingosios ir vidu- 
tiniosios valstietijos padėtis 
stūmė ją į revoliucinę kovą 
prieš išnaudojimą ir tuometi
nę buržuazinę santvarką.

Darbininkų klasei, jos re
voliucinei kovai buvo artimi 
smulkūs amatininkai, smul
kūs prekybininkai, inteligen
tijos bei tarnautojų dalis. Šių 
žmonių pragyvenimo lygis, 
ekonominė ir politinė padėtis 
kėlė jų suinteresuotumą pa
keisti politinę-socialinę san
tvarką Lietuvoje.

Jau nuo 1935 metų Lietu
vos Komunistų partija ėmė 
kelti uždavinį sutelkti į ben
drą darbininkų ir antifašisti
nį liaudies frontą kovai prieš 
išnaudojimą ir fašizmą ne tik 
darbininkų klasę, bet taip 
pat darbo valstiečius, smul
kiąją miesto buržuaziją, pa
žangiąją inteligentiją ir kitus 
liaudies sluoksnius. Bendro 
darbininkų ir antifašistinio 
liaudies fronto sudarymas, 
revoliucinių, antifašistinių 
bei visų kitų demokratinių 
krašto jėgų veiksmų vieny
bė, kurios siekė Komunistų 
partija, turėjo padėti darbi
ninkų klasei ir visoms demo
kratinėms antifašistinėms jė
goms lengviau ir sėkmingiau 
laimėti kovą prieš fašistinį 
režimą, už socialinę pažangą. 
Be to, antifašistinis liaudies 
frontas turėjo padėti Lietu
vos visuomenės susitelkimui 
kovai prieš hitlerinę agresi
ją, už nacionalines nepriklau
somybės išsaugojimą.

Agresyvūs Hitlerio kėslai 
Lietuvos atžvilgiu ir fašisti
nių valdančiųjų viršūnių pro- 
hitlerinė orientacija tarptau
tinėje ir vidaus politikoje 
skatinte skatino revoliuci
nes, antifašistines ir visas 
demokratines jėgas telktis į 
antifašistinį liaudies frontą. 
Todėl neatsitiktinai 1940 m. 
revoliucinių įvykių išvakarė
se Lietuvoje buvo susidariusi 
plati antifašistinė stovykla, 
apėmusi krašto gyventojų 
daugumą. Jai priklausė dar
bininkų klasė, su ja išvien 
einanti kaimo varguomenė, 

darbo valstiečiai, nemaža da
lis inteligentijos ir tarnauto
jų, smulkiosios ir radikalio
sios vidutinės buržuazijos. 
Vadovaujantis vaidmuo šioje 
stovykloje priklausė Komu
nistų partijai.

Antifašistai, turėdami pa
lankias tarptautines ir vi
daus sąlygas, naudodamiesi 
Tarybų Sąjungos parama, 
1940 metais buvo pajėgūs 
likviduoti fašistinį režimą ir 
imtis radikalių politinių ir 
socialinių pertvarkymų. Vie
ningi jų veiksmai, paremti 
neapykanta fašizmui, nulėmė 
1940 metų Aitinių įvykių 
raidą Lietu, oje ir darbo 
žmonių pergalę. 1940 m. bir
želio 17 d. Lietuvoje buvo 
sudaryta Liaudies vyriausy
bė. Šios vyriausybės veiklai 
ėmė vadovauti Komunistų 
partija.

1940 metų birželio liepos 
mėn. laikotarpiu buvo likvi
duota buržuazinė santvarka 
Lietuvoje. Ji buvo likviduota 
taikiu būdu— palaipsniui iš- 
stumiant buržuaziją iš jos 
pozicijų politiniame ir ekono
miniame krašto gyvenime, 
laipsniškai reorganizuojant 
valdžios aparatą. Tai įgalino 
Lietuvą išvengti nereikalin
go kraujo praliejimo, ūkinės 
suirutės. Buržuazinės san
tvarkos likvidavimas/ vyko 
demokratizuojant krašto po
litinį gyvenimą ir politinę 
santvarką. Demokratizavimo 
keliu darbo žmonės buvo 
aprūpinami darbu, žeme, 
duona. Buvo skatinamas jų 
politinis aktyvumas, sudaro
mos jiems sąlygos kelti savo 
reikalavimus ir pasiūlymus 
dėl krašto politinio ir ekono
minio gyvenimo pertvarky
mo, dėl politinės santvarkos 
pakeitimo. Demokratiškais 
pagrindais išrinktas Liaudies 
seimas, vykdydamas darbo 
žmonių valią, 1940 m. liepos 
21 d. 1 dėtu vą pūsk eibė- Tar y - 
bų Socialist hre Respublika.

PasiFenkiwA Adbialixmo ke
lią, iškilo daug sudėtingų 
problemų. Reikėjo numatyti, 
kaip siekti pramonės ir že
mės ūkio sparčios pažangos, 
likviduoti nedarbą ir skurdą, 
kelti darbo žmonių gerovę, 
ugdyti kultūrą 1 kilo labai 
svarbus klausimas kaip ap
saugoti revoliucinius iškovo
jimus nuo-imperialistų kontr
revoliucinės agresijos. Vaka
ruose tuomet jau buvo aštri
nami ginklai hitlerinei agre
sijai prieš TSRS. Tarybų 
Lietuvos pasienyje buvo tel
kiama Vokietijos kariuomenė 
prieš Tarybų Sąjungą. Tai 
lietė ir Tarybų Lietuvos sau
gumą bei jos egzistavimą.

Siekimas sudaryti kuo pa
lankiausias sąlygas ir socia
lizmui kurti Lietuvoję, noras 
gauti visokeriopą TSRS pa
ramą, nulėmė Lietuvos dar
bo žmonių apsisprendimą įs
toti į Tarybų Sąjungą. Šiam 
apsisprendimui nemaža įta
kos turėjo ir kylantis hitleri
nės agresijos pavojus.

Lietuvos Liaudies seimo 
prašymu Tarybų Lietuva 
1940 m. rugpjūčio 3 d. buvo 
priimta į TSRS. Tarybų Lie
tuvos nueitas kelias, jos ūki
niai ir kultūriniai laimėjimai 
visiškai patvirtino anų dienų 
istorinio apsisprendimo tei
giamą vaidmenį lietuvių tau
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Nauja paveikslų 
galerija Kaune

v jieji Kauno paveikslų galerijos rūmai Donelaičio
Autoriaus nuotrauka

\ a -s pradžioje kaunie
ti, . : esto svečiai Donelai-

■ *je rinkosi prie nau-
o'o kultūros židinio—Kauno 

■i ulės urnų, iškilusių gražio
ji- Žaliakalnio papėdėje.

Šešiolikta valanda. Miesto 
koncertinis pučiamųjų orkes
tras "Ąžuolynas iškilmingai 
pradeda "Kur Nemunas te
mt" melodiją. Pasigirsta fan
tai- ų g .rsai, kviečiantys į 
iškilmių ceremonialą. Prie 
naujųjų rūmų pakviečiami 
garbingi šventės svečiai— 
Lietuvos TSR Ministrų Ta
rybos pirmininko pavaduoto
jas A. 1 esnavičius, Lietuvos 
KP CK Kultūros skyriaus 
vedėjas S. Šimkus, Tarybų 
i autu vo- Kultūros ministras 
.L Bielinis, LKP Kauno mies
to komiteto pirmasis ir an
trasis sekretoriai—V. Miku- 
čiauskas ir A. Brazaitis, Lie
tuvos LKJS CK pirmasis 
sekretorius V. Baltrūnas, 
Kauno miesto Vykdomojo 
komiteto pirmininkas J. Ra- 
zurnas, LTSR Dailininkų są
jungos valdybos pirminin
kas, TSRS liaudies dailinin
kas J. Kuzminskis, pirminin
ko pavaduotojas K. Morkū
nas, “Kauno statybos” tresto 
valdytojas . Šeštakauskas, 
kiti partiniai, tarybiniai, 
komjaun imo darbuotojai.

Dailės rūmų atidarymo 
proga į susirinkusią visuome
nę kreipėsi "Kauno statybos” 
tresto valdytojas A. Šešta
kauskas. Savo kalboje jis 
pažymėjo, kad prie šio uni
kalaus pastato statybos ir 
montavimo darbus atliko sta
tybininkai iš 2-osios statybos 
valdybos. Sis sudėtingos 
konstrukcijos statinys iš sta
tybininkų pareikalavo didelio 
tikslumo, atidumo, kruopštu
mo, daug darbo jėgos parei
kalavo grindų betonavimas 
parodų salėse. Trijuose pa
stato aukštuose yra septy
nios pastovios ir viena kinta
mos ekspozicijos salės, kino 
salė, kavinė bei įvairios tar
nybinės patalpos. Bendras 
salių plotas—1963 kvadrati
niai metrai. Pastate sumon
tuotos ventiliacijos ir kondi
cionavimo, elektros, ir auto
matikos, priešgaisrinės ir ki
tos sistemos. Dailės rūmų 
statyba ir statybininkams, ir 
projektuotojams, ir užsako
vams buvo kietas riešutas.

tojai dės visas pastangas, 
kad naujieji Dailės rūmai 
taptų visų mielai lankoma 
kultūros įstaiga.

Kalbėjęs miesto Vykdomo
jo komiteto pirmininkas J. 
Razumas padėkojo statybi
ninkams už tokį puikų stati
nį, kuriuo pasipuošė K. Do
nelaičio gatvė. Jis pabrėžė, 
kad šie rūmai savo renginiais 
dar labiau paįvairins Kauno 
kultūrinį gyvenimą.

Su įkurtuvėmis sveikino ir 
Lietuvos TSR Kultūros mi
nistras J. Bielinis, respubli
kos Dailininkų sąjungos val
dybos pirmininko pavaduoto
jas, komisijos darbui su jau
naisiais K. Morkūnas.

Iškilmių svečias—Tarybų 
Lietuvos Ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduotojas A. 
Cesnavičius perkirpo tradici
nę juostelę ir po ekspozicijos 
sales pasklido gausus meno 
gerbėjų ir renginio svečių 
būrys.

Dabar atidaromas tik pir
masis rūmų aukštas—700 
kvadratinių metrų parodų 
salėse atidaryta respubliki
nių jaunųjų dailininkų paro
da, skirta sąjunginio Kom
jaunimo 60-mečiui. Šimtas 
aštuoniasdešimt autorių eks
ponuoja čia daugiau kaip 500 
darbų, kurie gimė Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, 
Panevėžio kūrybiniuose susi
vienijimuose. Tapybos dro
bės ir skulptūra, grafikos 
lakštai ir dirbiniai iš metalo 
bei odos, dailiosios tekstilės

PAGERBTAS NET 
PENKIŲ KOLEGIJŲ

Todėl pagarbos ir padėkos 
žodžio nusipelnė mūrininkų 
A, Danylos ir J. Vaškevi
čiaus, stalių L. Pienausko ir 
J. Ašmenos, granituotojo J. 
Vanžuto, teraco klojėjo P. 
Menkevičiaus vadovaujamos 
brigados, vyr. darbų vykdy
tojas J. Žaliaduonis, archi
tektas J Navakas ir kiti.

Pasveikinęs Dailės rūmų 
šeimininkus—M. K. Čiurlio
nio dailės muziejaus darbuo
tojus su įkurtuvėmis, A. 
Šeštakauskas palinkėjo nau
jų kūrybinių sumanymų, di
delės sėkmės estetiniame 
darbo žmonių auklėjime, mu
ziejaus direktoriui P. Staus
kui įteikė simbolinį naujųjų 
meno rūmų raktą.

Atsakomojoje kalboje P. 
Stauskas užtikrino, jog daili
ninkai ir muziejaus darbuo--

Herbert Aptheker
Žymusis marksistinis isto

rikas ir veikėjas Dr. Herbert 
Aptheker šiomis dienomis 
buvo oficialiai pagerbtas 
Massachusetts universiteto, 
Amherst kolegijos. Smith 
kolegijos, Hampshire kolegi
jos ir Mount Holyoke kolegi
jos afrikinių-amerikinių stu
dijų departamentų. Apthe
ker bene ir bus pirmas Ame
rikos marksistinis istorikas 
laimėti tokį pripažinimą. 
Svarbu, kad šis istorikas ne
slepia savo revoliucinių pa
žiūrų.

Portsmouth, Va. — Kran
tų Apsaugos laivas susidūrė 
su didžiuliu prekiniu laivu, 
gabenančiu anglį. Nelaimėje 
žuvo 11 žmonių. Dabar ieš
koma jų lavonų.

ir keramikos pavyzdžiai, de
koracijų bei sceninių kostiu
mų eskizai supažindina lan
kytojus su pastarųjų dvejų 
metų jaunųjų dailininkų kū
ryba.

Ekspozicijos salėse mato
me kiekybine persvara išsi
skiriančią tapybą. Gražių 
darbų parodai pateikė daili
ninkai—K. Petrulis "Dažyto
jo mokinys,” O. Račkauskie
nė—“Rokas,” J. Jankus— 
"Klaipėdos reidas,” “Drever- 
noje,” "Ankstyvas pavasaris 
prieplaukoje,” skulptoriai— 
P. Mazūras “Nikė,” "Žemė— 
motina,” J. Narušis—“Elegi
ja,” A. Kynas—“Marytė,” 
“Galva,” V. Juzikėno—“Fi
nalas,” S. Žirgulis—“Vaka
ras.”

A. Kynas parodai pateikė 
bene daugiausia kūrinių. Be 
portretų čia eksponuojamas 
visas medalių rinkinys — 
“Žalgiris,” “Taika,” “Servan
tesui,” “Rubinui—400,’ ’ 
“Dzeržinskiui—100’ ’ ir kt.

Čia eksponuojamoje taiko
mosios dailės parodoje kūri
nių nėra daug. Lankytojų 
dėmesį patraukia S. Petraus
ko dekoratyviniai laikrodžiai, 
A. Šepkaus kaklo papuoša
lai, apyrankės, žiedai, E. 
Lengvinaitės, J. Grundos de
koratyvinės vazos, taurės, 
N. Blaževičiūtės porcelianas 
“Laiškai,” M. Kiauleikytės 
kompozicija “Carpe diem” ir 
kiti.

Gan savotiškų ir įdomių 
taikomosios dailės kūrinių— 
gobelenų ir kilimų parodai 
pateikė G. Puodžiukaitytė— 
“Vasaros spalvos,” S. Giedri- 
mienė—“Muzikinis ansam
blis,” “Peizažas su upeliu,” 
V. Purlytė—“Jaunystė,” na
tiurmortas “Miestui” ir t. t.

Geriausieji iš čia eksponuo
jamų darbų bus atrinkti į 
sąjunginę jaunųjų dailininkų 
parodą, kuri Komjaunimo ju
biliejaus išvakarėse bus su
rengta Maskvoje.

Busimosios Kauno paveiks
lų galerijos svarbiausios 
įkurtuvės—rudenį. Čia an
trame ir trečiame aukštuose 
bus eksponuojama mūsų tau
tiečio, gyvenančio Vakarų 
Berlyne, M. Žilinsko dovano
ta Lietuvai brangių paveiks
lų kolekcija—daugiau kaip 
300 įvairių dailininkų kūri
nių. Pranas Abelkis

SPECIALIAI “LAISVEI”

Prisiminus kelionę po Jungtines A
REGINA RUGIENIENĖ

II erikos Valstijas

SMERKIA EGIPTĄ IR 
IZRAELĮ

United Nations, N. Y. — 
Sirijos užsienio reikalų mi
nistro pavaduotojas Nasser 
Kaddour savo kalboje Jung
tinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos sesijoje labai aš
triai kritikavo Izraelio ir 
Egipto vadovybes už siekimą 
atskiro nuo kitų arabiškų 
šalių susitarimo. Jis pasmer
kė Camp David susitarti. Jo 
supratimu, ši susitartis prie
šinga tarptautiniam įstaty
mui.

SUSITUOKĖ KALĖJIME
Petros, Tenn. — James 

Earl Ray, nubaustas 99 metų 
kalėjimu už nužudymą Dr. 
Martin Luther King, šiomis 
dienomis susituokė su Ana 
Sabdhu. Jiedu susitiko 1977 
metais laike teismo ir susi
mylėjo. Vedybinės ceremoni
jos įvyko kalėjime.

James Earl Ray

1959 metais mums teku 
artimai susipažinti su rašyto
ju, progresyviu Amerikos 
lietuvių veikėju, “Laisvės” 
redaktorium Rojum Mizara. 
Susipažinome mes laike jo 
viešnages Lietuvoje.

Visa mūsų šeima nuošir
džiai pamilo jį, nuoširdų, 
betarpišką ir įdomų žmogų. 
Rojus mūsų namuose buvo 
dažnas, bet labai laukiamas 
svečias. Daug pasakojo apie 
Ameriką, joje gyvenančius 
mūsų tautiečius, jų kovą už 
geresnį rytojų bei lietuvybės 
išlaikymą gyvenant svetur. 
Rojus pasakodavo vaizdžiai, 
įdomiai, o savo teiginiams 
patvirtinti sakydavo: “Atva
žiuokite, patys pamatysite.”

Kiek vėliau susipažinome 
su draugu S. Jakubka. Šis 
žmogus paliko neišdildomą 
įspūdį. Apsiskaitęs, plačios 
erudicijos, drąsus ir valinga , 
žmogus.

1960 metais į Lietuvą atvy
ko mano vyro teta Kostanci- 
ja Rušinskienė. Po penkerių 
metų ji savo vizitą pakarto
jo. Po to, atsiuntė viešnagėn 
savo vyriausią dukrą Albiną, 
svetur gimusią, bet gražiai 
kalbančią lietuviškai.

K. Rušinskienė mums pa
darė malonų siurpryzą už
prenumeruodama laikraštį 
“Laisvė,” kuris lyg geras 
draugas ir laukiamas bičiulis, 
daugelį metų pastoviai vars
to mūsų buto duris.

“Laisvė” padėjo mums ar
čiau susipažinti su tautie
čiais, jų sėkmėmis ir nepasi
sekimais, pažinti lietuviško 
žodžio ir tiesos aktyvius 
skleidėjus. Džiaugiamės jų 
atsiekimais ir pergyvename 
kartu dėl nesėkmių. Kiekvie
na nesėkmė buvo skaudi, lyg 
sava žaizda.

Laikui bėgant turėjome 
progos pažinti daug draugų 
asmeniškai. Užsimezgė malo
ni draugystė. Jie visi buvo 
malonūs ir laukiami mūsų 
svečiai.

Dažnas, mūsų sutiktas, 
progresyvus lietuvis, pa
kviesdavo pasilankyti JAV. 
Žadėjo pagloboti viešnagės 
metu. Prisipažinsiu, kvieti
mai buvo viliojantys, tačiau 
išsiruošti kelionėn, taip toli- 
mon, nebuvo lengva. Ypač 
man, stokavo ryžto ir drą
sos.

Mano vyro viešnagė
Mano vyras iš prigimties 

buvo drąsus ir ryžtingas 
žmogus. Nors gyvenime bu
vo blaškomas ne tik piktų 
vėtrų, bet ir uraganų, tačiau 
jų nepabūgo. Jis pirmas, 
progai pasitaikius, išsiruošė 
kelionėn. Buvo 1974-tieji me
tai.

Viešnagė jo truko apie tris 
mėnesius. Jos metu jis susi
tiko su daugeliu mūsų drau
gų ir bičiulių. Susitiko ir 
pabendravo su savo giminai
čiais. Nepaprastai buvo suža
vėtas jais, o ypač savo dėdės 
Jono Rušinsko svetingumu, 
santūrumu, draugiškumu ir 
nuoširdumu.

Justas plačiai keliavo po 
Ameriką. Visur jis buvo ma
loniai ir draugiškai sutiktas, 
globojamas. Namo sugrįžo 
jaunatviškai nusiteikęs, žva
lus ir patenkintas. Daug pa
sakojo apie Ameriką, joje 
sutiktus nuostabius tautie- 
tiečius: Onutę ir Joną—Stasį 
Jokubkus, draugą Bimbą, jo 
nuostabią žmonelę Ilsę, mū
sų visų mylimą Ievutę Miza- 
rienę, Ksaverą ir Juozą Ka
rosus, draugus, Bronytę ir 
Vladą Keršulius, Julių Grėb- 
liką, Boviną, nuostabią Šar- 
kiūnų šeimą, Julę Andriulie
nę, Bunkus, Milerius ir dau
gelį kitų puikių žmonių, pa
dėjusių jam keliauti po kapi
talizmo citadelę . . .

Apie šiuos mano išvardin
tus ir daugelį kitų, kurių

neturiu galimybės čia pami
nėti, jis minėdavo geru žo
džiu ir buvo jiems visiems 
begalo dėkingas už viską.

Malonūs Justo prisimini
mai mane irgi paskatino pa
kartoti jo praeitą maršrutą. 
Justas mokėjo mane padrą
sinti. i

Pagaliau aš Amerikoj
Pasinaudojusi mūsų didžiai 

gerbiamų ir malonių draugų, 
Ksaveros ir Juozo Karosų 
kvietimu, 1978 metų pradžio
je palikau savo mielus namu
čius ir pakėliau sparnus New 
Yorko link.

Čia, svetimame mieste, ne
svetingai ir nedraugiškai, 
lyg pikta pamotė, pasitiko 
mane gamta. Siautėjo pūga, 
smarkiai snigo, uraganas 
draskė elektros laidus, vertė 
medžius. Vaizdas buvo liūd
nas, manyje kėlė neviltį ir 
siaubą, tuo labjau, jog nema
čiau žmonių, žadėjusių mane 
sutikti aerodrome. Norėjosi 
sėsti į lėktuvą ir grįžti namo. 
Tačiau netikėtai išgirdau 
šaukiant mane vardu. Apsi
dairiusi atpažinau savo vyro 
giminaičius, atvykusius per 
pūgą ir uraganą pasitikti 
manęs.

Svetingi ir draugiški žmo
nės išsklaidė mano prastą 
nuotaiką ir apsaugojo nuo 
gamtos negandų. Už poros 
dienų atsidūriau Bronytės ir 
Vlado Keršulių svetingoje 
pastogėje, o netrukus jau 
mane globojo nuostabūs mū
sų tautiečiai, Onutė ir Jonas 
Keraminai.

Onutė ir Jonas džiaugs
mingai sutiko mane. Nepap
rastai rūpinosi manimi, norė
jo, kad jų pastogė pakeistų 
man mano mielus namus. 
Tačiau jie nenujautė, kad 
damoklo kardas pakibęs virš 
jų galvos.

Po geros savaitės jie mane 
išlydėjo į Chicagą ir buvo 
pažadėję vėl atvažiuoti į 
aerodromą pasitikti manęs, 
kuomet grįšiu į N. Y. baigusi 
kelionę po JAV.

Mūsų planai neišsipildė. 
Netrukus damoklo kardas 
nusileido Onutei ant galvos. 
Ji turėjo sunkią operaciją ir 
mums nebeteko daugiau su
sitikti.

10 dienų Chicago j e
Chicagoje, mano džiaugs

mui nebuvo galo, kai pama
čiau, jog sutikti atvažiavo 
mano širdžiai mieli žmonės. 
Onutė ir Stasys Jokubkai, 
Antanette ir Pranas Vaitkai. 
Jų draugijoje prabėgo dienos 
lyg trumpas, bet malonus 
sapnas.

Apsigyvenau pas draugus 
Vaitkus. Per 10 viešnagės 
dienų buvo nuotykių ir nuo- 
tykėlių. Pranas pasirodė at
kaklus žmogus. Jis nepaisė 
nei pūgų, nei uragano. Nuo 
ankstyvo ryto iki vakaro 
įrėši su savo “Kadalaku” per 
pusnynus, stengdamasis pa
rodyti Chicagą. Ir taip, diena 
iš dienos keliavome tryse— 
Pranas, Antanette ir aš. Ke
tvirtoji gyva būtybė “Bari- 
ka” kantriai laukdavo mūsų 
sugrįžtant. Labai džiaugs
mingai sutikdavo mus vaka
re.

Po dešimties dienų Pranas 
su Antanette išgabeno mane 
į aerodromą. Atsisveikinusi 
su mielais bičiuliais iškelia
vau į Detroitą.

Detroite sutikau daug ma
lonių žmonių. Daugelį jų ne
pažinojau, jie irgi matė mane 
pirmą kartą. Visi jie, kuriuos 
sutikau Detroite, savo vieš
nagės metu, buvo mano at
žvilgiu malonūs, draugiški ir 
geri. Visus juos jungia vie
nas bendras bruožas—Tėvy
nės ilgesys, kuris ryškiai 
reiškėsi ir manyje, nes atsi
dūrusi svetur labai ilgėjausi 
ne tik namų, bet ir savo 
Tėvynės.

Mano naujieji Detroito bi
čiuliai stengėsi, kad įdomiai 
ir turiningai praleisčiau laiką 
ir kuo daugiau pamatyčiau. 
Nepamiršau aš jų. Prisimena 
jie ir mane.

Saulėtoje Floridoje
Iš Detroito atsidūriau Flo

ridoje. Aerodrome Tampa, 
mane sutiko draugai, Aldutė 
ir Povilas Aleknai. Tai nuo
stabūs žmonės. Jų draugijoje 
ir pastogėje maloniai pralei
dau laiką. Neribotai naudo
jausi jų globa, svetingumu ir 
dosnumu. Mes daug keliavo
me. Jie sudarė galimybę 
apžiūrėti gražųjį St. Peters- 
burgą. Disneylandą, miesto 
įžymybes, muziejus, parkus 
ir puikias apylinkes. 0 taip 
pat sudarė realias galimybės 
susitikti ir pabendrauti su 
ten gyvenančiais tautiečiais.

Maloniai praleidai laiką 
Juliaus Grėbliko ir Julės 
Andrulienės globoje. Puikią 
išvyką organizavo malonūs 
Elena ir Juozas Šarkiūnai, 
Helen Janulytė, Jonas Mile
ris bei jo mieloji žmonelė 
Margret, nuostabios Laimu
tės ir jos mielų tėvelių drau
gijoje irgi neprailgo laikas. 
Tokios akimirkos nepamirš
tamos. Niekada gyvenime 
negalima pamiršti Almos 
Brunver, nuostabios ir pui
kios Debesiūtės iš Korsakų 
kaimo, Žąslių apylinkės, Ve
rutės Kasper, malonių drau
gų Vaitkų ir daugelio kitų, 
kurių išvardinti nėra galimy
bės.

Atgal į tėvynę
Gyvenime jau taip būna. 

Kiekvienai pradžiai yra pa
baiga. Nors ir labai gaila, bet 
teko skirtis su bičiuliais. Gai
la, bet neišvengiama. Mano 
kelelis vedė namolia.

Su gausybe įspūdžių, malo
nių prisiminimų ir teigiamų 
emocijų iškeliavau namo. Vi
sur gerai, bet namuose ge
riausia, tvirtina liaudies po
sakis. Tą ryškiai pajutau 
pastačiusi koją savo Tėvynės 
žemėje.

Pagaliau pasiekiau ir savo 
išsiilgtus namus. Čia manęs 
laukė mano artimieji ir mano 
gyvenimo draugas—Justas. 
Labai nudžiugau radusi visus 
linksmai nusiteikusius, svei
kus. Ypač gražiai išrodė Jus
tas. Jis buvo sveikai pablo
gės, lyg pajaunėjęs, lieknas, 
žvalus, energingas, kupinas 
naujų minčių ir eibės planų. 
Buvo nepaprastai geros nuo
taikos. Susitikimas buvo ma
lonus, teikė skaidraus 
džiaugsmo, daug įspūdžių ir 
begales prisiminimų.

Pavasaris smarkiai beldėsi 
į duris. Delsti nebuvo laiko. 
Reikėjo skubiai ruoštis persi
kelti iš miesto į gamtą, 
tvarkytis, kad Gegužės Pir
mąją švęsti gamtoje, kurią 
Justas taip mylėjo.

Iki švenčių buvo likusios 5 
dienos. Visi darbai buvo at
likti, tačiau mus ištiko skau
di nelaimė, nesugrąžinamai 
sujaukusi visus mūsų planus.

Balandžio 26 dienos ryte 
man teko išklausyti patį 
griežčiausią, žiauriausią ir 
patį neteisingiausią, tuo 
skaudžiau, kad jau įvykdytą, 
gamtos nuosprendį. Gamta 
pažeidė plačius humaniškiau
sius žmonijos įstatymus. Sa
vo nuosprendį įvykdė nepa
skelbusi jo. Savo auka pasi
rinkdama mano mylimą gy
venimo draugą. Pasiėmė jį 
pačiu netikėčiausiu jam, o tai 
pat ir mums laiku. Tokio 
neteisingo nuosprendžio man 
niekuomet neteko girdėti il
gus metus dirbant teisinį 
darbą.

Išėjo Justas ryte iš namų 
žvalus, džiaugsmingas, gerai 
nusiteikęs, o po 40 minučių 
jo jau nebebuvo.

Gulėjo jis karste gražus, 
išdidus, savim pasitikintis. 
Truputį šypsojosi, lyg di
džiuodamasis tuo, kad per 
gyvenimą praėjo tvirtu 
žingsniu, niekada ir prieš 
nieką nenulenkęs savo gra
žios galvos. Gulėjo žmogus, 
staiga išplėštas iš gyvenimo, 
palikęs neįgyvendintas sva
jones. Gulėjo revoliucionie
rius, neužbaigęs rašyti savo 
prisiminimų apie nueitą 
sunkų kovos kelią, apie savo 
ir draugų kančias, iškentėtas 
buržuaziniuose “Laisvosios” 
Lietuvos kalėjimuose. Apie 
darbo žmonių išnaudojimą ir 
jų kovą dėl šviesesnio ryto
jaus. Virš 10-ties metų iška
lėjęs smetoniškame kalėji
me, norėjo pasidalinti įspū
džiais su žmonėmis, kuriems 
tie kruvini buržuazijos vieš
patavimo metai yra istorija. 
Deja nesuspėjo. Gulėjo ra
mus baigęs sunkų, bet pras
mingai pragyventą gyveni
mą, palikęs mane vienišą, 
nelaimingą, moraliai palauž
tą, bejėgią, palinkusią ties 
gimtosios žemės balto smėlio 
kauburėliu.

Mano sielvartui nėra ribų.
Džiaugsmo valandomis 

mudu visuomet buvome min
timis su Jumis Brangūs Bi
čiuliai. Visuomet geru žodžiu 
minėjome Jus, nuoširdžius, 
nuostabius žmones. Gerai su
pratome ir vertinome Jūsų 
rūpestingumą, nes be Jūsų 
paramos mūsų kelionė po 
JAV būtų neįmanoma.

Prisimenu Jus ir dabar 
likusi viena, širdingus, malo
nius, jautrius, neužmiršusius 
mane pačią sunkiausią mano 
gyvenimo valandą. Jūs guo- 
džiate mane savo nuostabio
mis užuojautomis, gerais, 
švelniais žodžiais.

Ačiū, Brangieji, Jums už 
viską.
Vilnius,
1978 m.

Briedžiai Lietuvos miškuose. M. Baranausko nuotrauka
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5 TAS PUSLAPIS

KANADOS ŽINIOS
Torontiečių kronika
60 METŲ SUKAKTIS

Rugsėjo paskutinėmis die
nomis Kanados—Tarybų Są
jungos Draugystės Draugija 
minėjo savo 60 metų sukak
tuves. Ji buvo įsteigta tais 
sunkiais laikais, kai visa eilė 
imperialistinių šalių rengė 
invazijas į vos gimusią socia
listinę Rusijos respubliką, 
norėdamos sužlugdyti Spalio 
Revoliuciją. Tada Kanadoj 
atsirado žmonių, kurie orga
nizavo protesto judėjimą 
prieš užsienio intervencijas. 
Tada ir ši organizacija buvo 
suorganizuota. Ir ji ne tik iki 
šių dienų išsilaikė, bet ir 
plačiai pasklido po visą Ka
nadą.

Oficialus paminėjimas bu
vo Lawrence salėj. Draugi
jos pirmininko Luko vadovy
bėj, paminėjimas vyko labai 
įspūdingai. Oficialiai paminė
jime dalyvavo 25 asmenų 
delegacija iš Tarybų Sąjun
gos. Taipgi visos eilės socia
listinių šalių atstovybių na
riai. Tarybų Sąjungos amba
sadorius Kanadoj pasakė la
bai turiningą kalbą. Buvo 
išduotas platus draugijos 60 
metų veiklos pranešimas.

Draugiją su šia sukaktimi 
raštu sveikino visa eilė žy
mių kanadiečių, jų tarpe 
premjeras Trudeau. Toronto 
miesto majoras, negalėda
mas pats dalyvauti, atsiuntė 
aldermaną. Kalbėjo katalikų 
kunigas iš Toronto universi
teto, father Gibson. Jis taip
gi sakė, kad sugyvenimas 
tarp visų tautų yra vieninte
lis žmonijos išsigelbėjimas 
nuo katastrofos.

Profesorius Lorch buvo pa
kviestas vadovauti protokolo 
pasirašymo ceremonijoms. 
Tarybų Sąjungos ir Kanados 
draugystės draugijų pirmi
ninkai vietoje iškilmingai pa
sirašė draugystės protokolą.

Po to, užbaigus kalbas, 
buvo koncertas, kurį pildė 
Kanados ir Tarybų Sąjungos 
menininkai. Buvo daininin
kų, pianistų, baletininkų. 
Vakaras užsibaigė labai pui
kiai.

Tarybinius svečius diena 
prieš tai priėmė Toronto 
miesto majoras.

Tarybinės delegacijos su
dėtyje buvo du Tarybų Lie
tuvos atstovai. Tai Klaipėdos 
majoras A. Žalys ir LTSR 
Aukščiausios Tarybos prezi
diumo narys J. Kulikovas. 
Labai malonūs tautiečiai.

Kitos Pabaltijo respublikos 
taipgi turėjo savo atstovus.
GRAŽIAI PADAINAVO

Spalio pradžioje Kanadoj 
lankėsi kita tarybinių svečių 
grupė. Šioj grupėj taipgi 
buvo du lietuviai. Tai solis
tas E. Gutauskas ir LTSR 
švietimo ministro pavaduoto
jas V. Spurga. Vieną dieną 
jie buvo laisvi, tai Literatū
ros Draugijos Toronto kuo
pos valdybos ir Toronto lie
tuvių Moterų Klubo pastan
gomis ketvirtadienio vakare 
buvo surengtas priėmimas 
Sūnų ir Dukterų Klubo sve
tainėj. Solistas E. Gutaus
kas, akompanuojant muzikui 
Gailevičiui, padainavo net 12 
lietuviškų dainų. O švietimo 
ministro pavaduotojas V. 
Spurga papasakojo apie Lie
tuvos švietimo aukštą lygį, 
nuolatinį progresą.

Vaišėmis rūpinosi B. Ja- 
nauskienė, A. Guobienė, O. 
Vilkelienė, J. Narusevičienė 
ir M. Daugėlienė. Kitos joms 
padėjo.

Vakaras buvo tikrai labai 
gražus. Solistas E. Gutaus
kas yra puikus dainininkas. 
Turi tvirtą, malonų balsą. Jo 
sudainuotos lietuvių liaudies 
dainos mums visiems primi
nė gimtąjį kraštą. Muzikas 

Gailevičius, kurs akompana
vo, Kanados lietuvių tarpe 
yra išgarsėjęs kaip labai pui
kus chorų mokytojas ir diri
gentas. Jis akompanavo vi
siems svečiams dainininkams 
iš Lietuvos, kaip tai Norei
kai, Daunorai ir kitiems. 
Didelis jam ačiū.
DAR VIENA VIEŠNIA

Toronte vieši P. Kančiaus
kienė (Valuškytė), vilnietė. 
Atsilankė į Toronto Lietuvių 
Moterų Klubo susirinkimą. 
Ji yra J. Damašienės sesutė. 
Praėjusio karo metu ji daug 
pergyveno, dirbdama slauge 
ligoninėse, slaugydama su
žeistuosius.
LANKĖSI TORONTE

Lankydamas savo sūnus, 
kurie gyvena Burlingtone, 
prie Hamiltono, montrealie- 
tis Stasys Virbalas lankėsi ir 
Toronte, kartu su hamilto- 
niečiu J. Aršausku. Jie at
lankė ir draugą K. Kilikevi- 
čių, kuris tebesiranda ligoni
nėj.

PENKTAS ANŪKAS
Draugai A. M. Berškiai 

susilaukė penkto anūko.
Draugė M. Berškienė, kaip 

žinia, nesveikuoja ir negali 
atsilankyti į lietuviškus pa
rengimus.

SKAITLINGAS 
SUSIRINKIMAS

Sūnų ir Dukterų Klubas 
spalio 1 turėjo pirmą poatos- 
toginį susirinkimą, kuris bu
vo gana skaitlingas. Buvo 
išduoti pranešimai apie di
rektorių nuveiktus darbus 
atostogų metu, taipgi finan
siniai. Klubas stovi labai 
gerai visais atžvilgiais.

Buvo nutarta ruošti pra
mogas trečiadienių popie
čiais. Tad įsidėmėkite ir atsi
lankykite. Klubas dabar turi 
priemonių visokiai veiklai.

Susirinkimas taipgi nutarė 
surengti bankietą lapkričio 
25 dieną vakare. Įsidėmėkite 
dieną. Šeimininkėmis apsiė
mė mūsų klubo puikios virė
jos. Bus skanios vaišės.

Sekantis klubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekma
dienį, lapkričio 5. Nepamirš
kit atsilankyti, ypač tie, ku
rie dar neatsiėmėt certifika- 
tų. Atsiminkit, kad certifika- 
tai nebus siuntinėjami paštu.

BUVO SUSIRGUS
Draugė M. Pūrienė, sena 

torontietė, buvusi darbšti 
lietuvių organizacijų darbuo
toja, spaudos platintoja, kuri 
neseniai neteko savo mylimo 
vyro, buvo susirgus ir ligoni
nėj išgulėjo kelias savaites.

Rep.

Iš KLLD CK 
raštinės

AUKOS APŠVIETOS 
FONDUI

Windsorietis draugas G. 
Kodis su nariniais mokesčiais 
pridavė $5.00 aukų apšvietos 
fondui.

Toronto kuopos nariai su 
mokesčiais per draugą Tr 
Rimdžių pridavė apšvietos 
fondui sekančiai:

P. Mažilis (London, Ont.) 
$2.85, P. Daugėla $3.00, P. 
Mockaitis $2.00, J. Žulys 
$1.00, J. Indriūnas $3.00, K. 
Morkūnas $3.00, P. Pajuodis 
$2.83, A. Maigis $23.00, J. 
Grigaliūnas $2.45, S. Karve
lis 85 c., J. Šinkūnas $3.00, 
S. Paberalis $2.45, S. Rep
šys (London, Ont.) $10.45, 
A. Antanavičius $2.45, J. 
Barčas $2.85, O. Vilkelienė 
$3.00.

Draugas T. Rimdžius taip
gi pridavė vieną naują narį.

Visiems aukojusiems šir
dingai ačiū.

J. Yla
KLLD CK sekretorius

Trumpai apie viską
Tai jau prabėgo visų lau

kiama ir mylima vasarėlė, 
vėl reikės kovoti su sniego 
pūgomis, kęsti šalį, o daugelį 
bedarbių dažnai kamuos ir 
alkis. Kai kurie mes pensi
ninkai praleidome vasarą 
kaimuose, atsigaivinome sa
vo jau silpnėjančią sveikatą. 
Bet buvo ir tokių nelaimin
gų, kurie besigėrėdami gam
tos grožiu vasarą kaime, 
kvėpuodami tyru oru, užbai
gė savo senatvės gyvenimą. 
Tokių nelaimingų tarpe buvo 
ir buvęs mūsų aktyvus ir 
senas pažangiųjų organizaci
jų narys ir veikėjas Juozas 
Petrauskas. ♦ * *

Nors mūsų eilės retėja ir 
sąlygos mūsų organizacijoms 
veikti yra sunkios, kai netu
rime savo svetainės ir trūks
ta vadovaujamų kadrų, bet 
nenuleiskime rankų, ypač 
stenkimės palaikyti mūsų 
spaudą—ją patys skaityti ir 
gauti naujų skaitytojų ir pa
gal išgalę paremti finansi
niai.

Veikimas organizacijose, 
skaitymas ir rėmimas spau
dos palengvina mums nuga
lėti senatvės nuobodulį, pa
daro seną jaunu dvasioje. 
Perskaitę laikraštį, duokime 
jį paskaityti tokiems tautie
čiams, kurie jo neskaito. Aš 
tokį metodą vartoju ir paty
riau, kad tokiu būdu galima 
gauti ir naujų skaitytojų.* * *

Montrealio progresyviai 
tautiečiai šaukia susirinkimą 
aptarti “Laisvės” ir “Vilnies” 
vajams. Visų pareiga steng
tis dalyvauti ir įrašyti savo 
vardą į garbingą aukotojų 
sąrašą. Susirinkimas įvyks 
Ukrainų svetainėje, 3447 St. 
Lawrence St., spalio 28 die
ną, 1 vai. po pietų.* * *

Valdžios apytikriai apskai
čiuota, kad Quebeco miškuo
se yra apie 80,000 mooses. 
Per praeitų metų medžioklės 
sezoną nušauti 8,357. Tiek 
buvo nušauta ir baltauodegių 
elnių. Medžioklės sezonas tę
sėsi iki kovo mėnesio. Me
džioklės mėgėjams pataria 
einant į mišką užsiregistruo
ti. Ten pat bus nurodyta 
patogi vieta pasistatyti pala
pinę (camp), kad nelaimės 
atveju kur būtų galima ieš
kotojams medžiotojus,suras
ti. * * *

Quebeco vaikų prieglaudo
se yra 27,000 vaikų, iš kurių 
10,000 montrealiečių. Jų iš
laikymas provincijos valdžiai 
kainuoja $156,000,000.* * *

Montreale panelės A. Dai
gle iniciatyva įsteigta prie
glauda raišiems vaikams. 
Pirmas ligonis buvo lenkų 
tautybės vaikas T. Shorgen. 
Dabar jis yra St. Alfonse 
mieste vaikų prieglaudos di
rektorius. Ten gydoma 500 
vaikų. Dabar atsiminimuose 
jis rašo, kad jis manęs, jog 
jis visą gyvenimą bus “gyvas 
lavonas.” Bet gydytojai jį 
pagydė. Tėvai patys globo
dami raišus vaikus, girdi, 
nusikalsta, nes praktika įro
dė, kad ir raišą kūdikį ligoni
nė pagydo, padaro visuome
nei naudingu.* * *

Dr. Dufresne inkstų perso
dinimo pasitarime raportavo, 
kad praeitais metais Mon
treale buvo inkstai persodin
ti 200-ams žmonių. Ateityje 
būsią įsodinami dirbtiniai 
inkstai.
. Didžiausi mūsų inkstų 
priešai—alkoholis, nikotinas 
ir netinkamas maistas.

B. Kvietinskas

• „ MAŽYTĖ" PATAISA

Spaudos agentūros prane
šė, jog ilgiausia Kinijos upė 
— Jandzi — tapo dar ilges
nė. Iki šiol buvo manoma ir 
skelbiama, kad jos ilgis 
5800 km. Neseniai geografai 
nustatė, kad — 6300 km.

Neišsipildžiusi 
svajonė

[Atisveikinimui su 
Juozu Petrausku]

Vasaros mėnesiais, sutik
damas viešinčius Kanados 
lietuvius, klausdavau: pasa
kykite, žmonės, kaip laikosi 
Juozas Petrauskas. Ir vis 
išgirsdavau: —Kaip visuo
met: krutnus, greitas ir ruo
šiasi dar pabuvoti Lietuvoje. 
O štai rugsėjyje pasiekė ži
nia—Juozas Petrauskas mi
rė.

Ak, mirtie, tu išplėšei iš 
Juozo gražiausią svajonę! 
“Pranai,—rašė viename laiš
ke,—mano namai jau seniai 
Kanadoje. Patikėk man, kad 
neteisingai žmonės sako, jog 
visur gerai, bet namuose 
geriausia. Dar niekas manęs 
per daug išeivijoje pragy
ventų metų taip labai nesu
šildė, kaip viešnagė Lietuvo
je. Juk pats matei mano 
ašaras, kai keliavau po gim
tąją Dzūkiją, kai glėbesčia
vau gimines ir klausiausi jau 
primirštų dainų. Reikia sa
kyti kitaip: blogai ar gerai 
svetur, o Tėvynėje tikrai 
geriausia. Sugrįžti, žinia, jau 
vėlu, užtat džiaugiuosi, puo
selėdamas viltį, kad dar bent 
kartelį susitiksiu su gimtąja 
šalimi. Ketinu atvažiuoti 
vėl . . .”

Ne, netvyksi, Juozai—nei 
šiandien, nei rytoj ... Jau 
niekuomet neatvyksi!

Nedaug čia ką galiu pasa
kyti apie Juozą Petrauską, 
nes nedaug ir bendrauti te
kę, o laiškai buvo labai labai 
reti. Išėjęs, kaip ir šimtai 
tūkstančių kitų tautiečių iš 
buržuazinės Lietuvos ieškoti 
uždarbių ir, vadinasi, duo
nos, dirbo daug. “Kraučius 
aš, Pranai, kriaučius, kartą 
viešėdamas 1976 m. sakė 
Juozas Petrauskas.

Prisimenu, gyveno kartu 
su Mykolu Gudu “Neringos” 
viešbutyje, pradžioje besirū
pindamas, kad tik daugiau 
suspėtų pamatyti, pačiupi
nėti, kad tik ilgesnėse kelio
nėse pabuvotų. Paskui, jau 
prieš viešnagės pabaigą, 
šiuos jo rūpesčius reikšmin
gai prislėgė Šakotis—sulyg 
barzdai didumo pyragas. 
Reikėjo parvežti į Kanadą ir, 
susodinus aplink jį artimiau
sius draugus, papasakoti įs
pūdžius iš Tarybų Lietuvos.

Atrodo, regiu Juozą, kaip 
tada —greitas judesiais ir 
kalba stovi antai prie Operos 
ir baleto teatro ir padzūkuo- 
damas dzyvijasi, kad Lietuva 
turi tokius modernius ir pra
bangius pastatus. Arba an
tai, atvažiavęs pas žmonos 
seseris, gyvenančias Radvi
liškio rajono Baukų kaime, 
apsikabino ten jau nedaug ką 
besuvokiančią senutę ir ap
gailestauja, kad žmogų taip 
greitai apleidžia stiprūs, 
sveikatos kupini metai. Arba 
antai, kone krykštauja iš 
džiaugsmo, atradęs, kad 
Dzūkija vistiek dar Dzūki
ja—kad ir išsilavinę, o dzū- 
kavimo žmones, net jauni, 
neužmiršę.

Gimė jis 1905 m. Lazdijų 
rajone Tarnaukos kaime. Į 
Kanadą išvyko 1929 m. ir 
dirbo fabrikuose siuvėju. 
Taigi, kone 50-t metų pragy
venta toli nuo Lietuvos. Juo
zas Petrauskas dalyvavo 
profsąjungų veikloje, buvo 
Lietuvių literatūros Draugi
jos iždininku. Paprastumas, 
nuoširdumas netilpo jo laiky
senoje ir kitiems atsiradus 
šalia jo, šieji irgi stengėsi 
būti ne kitokie. Mokėjo J. 
Petrauskas savimi, pasaky
siu, užkrėsti.

Ieškosiu, Juozai, progų, 
pasiųsti lietuviškos žeipės, 
kad geros, Tave mylinčio 
žmogaus rankos, išbertų ją 
ant kapo. Gal, sakau, tuomet 
jis Tau bus lengvesnis. O 
rašau ne todėl, kad galiu 
smulkiau papasakoti, kaip 
gyvenai, kokiu žmogumi bu-

KLAIPĖDOS MIESTO AKTYVISTAI

Didelis skaičius vyrų ir moterų buvo susirinkę Klaipėdos Jūrininkų Klube paminėti 
Spalio socialistinės revoliucijos 60 metų jubiliejų. Visi yra aktyvūs Lietuvos veikėjai. 
Daug iš jų yra sulaukę senyvo amžiaus. Dauguma iš jų yra sėdėję kalėjimuose bei 
koncentracijos stovyklose smetoninės diktatūros laikais.

Tą iškilmingą vakarą Klaipėdos miesto Komunistų Partijos pirmasis sekretorius 
Jonas Gureckas įteikė jiems apdovanojimus. Nuotraukoje pirmojoje eilėje iš kairės į 
dešinę ketvirtoji mūsų Nelė Ventienė, penktas buvęs klaipėdietis Povilas Venta, o 
septintas Klaipėdos Vykdomojo Komiteto pirmininkas Alfonsas Žalys, kuris neseniai 
lankėsi Amerikoje, su kuriuo kai kurie turėjome progą susitikti ir susipažinti 
sueigėlėje pas Ventus.

Kodėl Irane neramu
v. Sereika

Visiškai neseniai Irane įvy
ko vienas iš didžiausių per 
visą jo istoriją žemes drebė
jimų. Žuvo tūkstančiai žmo
nių, griuvėsiais virto miestai 
ir kitos gyvenamosios vieto
vės Horasano provincijoje. 
Bet ne vien dėl stichinių 
nelaimių pasaulio visuomenė 
domisi šia Artimųjų Rytų 
šalimi. Daug anksčiau, negu 
galingi požeminiai smūgiai 
sukrėtė Rytų Irano teritori
ją, šalies rimtį sutrikdė aud
ringi socialiniai sukrėtimai.

Prasidėjo jie dar šių metų 
sausio mėnesį Kūmo mieste, 
kur tūkstančiai žmonių išėjo 
į antivyriausybinę demons
traciją. Ją išvaikė kariuome
nė. 50 žmonių buvo nukauti, 
daugiau kaip 100 sužeisti. 
Ypač išsiplėtė veiksmai prieš 
dabartinį režimą vasarą. Ša
lyje nusirito masinių demon
stracijų banga, buvo pa
skelbtas visuotinis streikas. 
Vyriausybė atsakė žiau
riomis represijomis: laikraš
čiai rašė apie tūkstančius 
nukautų ir sužeistų. Stebėto
jai laiko šias riaušes galin
giausiu liaudies judėjimų Ira
ne per pastaruosius dešimt
mečius.

Tikrai, nors akstiną šiems 
įvykiams davė musulmonų 
dvasininkijos ir kairiosios 
studentijos akcijos, netrukus 
judėjimas labai išsiplėtė: į jį 
įsijungė darbininkai ir amati
ninkai, liberalios pakraipos 
inteligentija ir viduriniai 
sluoksniai, smulkioji ir vidu
tinioji buržuazija.

Kokios gi pagrindinės šio 
politinio sprogimo priežas
tys? Kur socialinio “žemės 
drebėjimo” epicentras?

Dabartinių sukrėtimų Ira
ne šaknys—tai rimti politi
niai, ekonominiai ir sociali
niai sunkumai, kuriuos per
gyvena šalis, tai—vyriausy
bės politika. Užsienio, dau
giausia Amerikos monopoli
jų, kurios eksploatuoja Irano 
gamtos turtus, pirmiausia 
naftą, viešpatavimas, pramo
nės ir žemės ūkio atsilikimas 
(jų vystymui vyriausybė ne
randa lėšų),—visa4ai nulėmė 
plačiųjų gyventojų masių nu
skurdimą, nesulaikomą kainų 
augimą, masinį nedarbą. 
Tarptautinio rekonstrukcijos 
ir vystymo banko duomeni
mis 54 procentų Irano gy

vai; rašau todėl, kad suspėjai 
apsigyventi man širdyje per 
atgijusią viešnagės dienomis 
didžiulę meilę savo gimtajam 
kraštui, mūsų Lietuvai. Nie
kuomet neišsipildys ir Tavo 
didžioji svajonė. Lietuva lau
kė Tavęs, bet tu nesuspėja! 
. . . O juk ten, Kanadoje—tą 
gerai žinau—visi Tave paži
nojusieji, vadino ąžuolu.

Pranas Kartonas 

ventojų gyvenimo lygis že
mesnis už skurdo ribą. Inflia
cija kasmet padidėja 30 pro
centų, 80 procentų iraniečių 
neraštingi.

Nors Irano pajamos iš naf
tos perdavimo per pastaruo
sius penkerius metus padidė
jo keturis kartus, plačiųjų 
masių padėtis anaiptol nepa
gerėjo. Mat, iš 23 bilijonų 
dolerių, kuriuos kasmet gau
na Iranas iš naftos gavybos, 
daugiau kaip 70 procentų 
išleidžiama Amerikos ir Va
karų Europos karinės techni
kos pirkimui. Nemaža pinigų 
skiriama armijos ir daugybės 
Amerikos karinių patarėjų 
išlaikymui. Pagaliau daug lė
šų patenka vietos piniguo
čiams, kurie statosi ištaigin
gas vilas, perka brangias 
automašinas ir t. t. Kaip tik 
ši kompradorinė, tai yra su 
užsienio kapitalu susijusi 
buržuazija, taip pat kariuo
menės viršūnė ir aukštieji 
valdininkai sudaro dabartinio 
režimo ramstį.

Tuo tarpu šalies ekonomi
ka smunka, liaudis gyvena 
skurde. Iranas, kurio trys 
ketvirtadaliai gyventojų dir
ba žemės ūkyje, pagamina 
tik 7 procentus maisto pro
duktų, kurie jam reikalingi. 
Kitkas įvežama iš užsienio, 
išleidžiant milijardus dolerių.

Ir vyriausybė nesiima 

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJU SKAITYTOJU IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIU
PRENUMERATŲ

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

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir 

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

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

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

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE
IR UŽSIENIUOSE:

Amerikoje $10 metams, $5.50 pusei metų.
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų 
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei 

*metų

visais vajaus reikalais rašykite:

Laisvė
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, NA .11417

efektyvių priemonių padėčiai 
pataisyti. Užuot tai dariusi, 
ji perka Vakaruose daugybę 
ginklų jų tarpe—naujausius 
naikintuvus, povandeninius 
laivus, malūnsparnius (vien 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose už 10 bilijonų dolerių 
per metus), stiprina armiją 
ir represinį aparatą, slopina 
bet kokią politinę opoziciją. 
Visos partijos, išskyrus mo- 
narchistų, uždraustos. Šaly
je—dešimtys tūkstančių poli
tinių kalinių.

Didėjantys socialiniai kon
trastai, plačiųjų masių nu
skurdimas, elementarių de
mokratinių bei pilietinių tei
sių nebuvimas ir buvo dabar
tinio politinio sprogimo prie
žastis. Paskutiniai įvykiai 
Irane rodo, jog platieji gy
ventojų sluoksniai nuo pasy
vaus nepasitenkinimo reiški
mo pereina prie aktyvios 
kovos už savo politines ir 
socialines teises, už geresnes 
gyvenimo sąlygas, prieš už - 
sienio monopolijų viešpatavi
mą. Jie reikalauja esminių 
permainų.

Beje, reikia pasakyti, kad 
šio judėjimo silpnumas, ku
riuo naudojasi valdžia,—tai 
darbininkų klasės nevienin
gumas ir politinis valstietijos 
pasyvumas. Paskelbusi kari
nę padėtį, vyriausybė įvedė 
savo kontrolę šalyje. Tačiau 
gilios priežastys, kurios nu
lėmė socialinį sprogimą, ne
likviduotas. Todėl padėtis te
bėra pavojinga.
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Malonus svečiai iš T. Lietuvos

V. Spurga ir E. Gutauskas.
Nuotr. J. Siurbos

Praėjusią savaitę New 
Yorke lankėsi 19 žmonių tu
ristų grupė iš Tarybų Sąjun
gos. Jų tarpe buvo ir 6 
menininkai. Si grupė jau 
buvo pakeliui į namus (išvy
ko sekmadienį). Jie pirmiau
sia atvyko į Montreal, Kana
doje, paskiau buvo Toronte, 
Vancouveryje, o iš ten važia
vo į JAV —Seattle, San 
Francisco, Los Angeles, Chi
cago ir New York.

Grupėje buvo ir du lietu
viai—Lietuvos Švietimo mi
nistro pirmasis pavaduotojas 
Valentinas Spurga ir Kauno 
muzikini0 teatro solistas 
Eduardas Gutauskas.

Ketvirtadienį visą grupę 
priėmė Golos” laik
raščio darbuotojai Rusų Klu
be, Brooklyne, kur dalyvavo 
ii graži iry.s ’ietrrvių

Šeštadienį mūsų mieli sve
čiai V. Spurga ir E. Gutaus
kas lankėsi “Laisvės” pasto
gėje. Juos atvežė žurnalistas 
Jonas Lukoševičius su žmona 
Banga. Čia svečiai sutiko 
aidiečius, kurie repetavosi, 
ir LDS Centro komiteto na
rius, kurie posėdžiavo. Prie 
gražiai paruoštų stalų su 
svečiais linksmai praleidome 
kelias valandas.

Aido Choro pirmininkas P. 
Venta iškvietė “Laisvės” re
daktorių Antaną Bimbą ir

LDS pirmininką Serve Gugą, 
kurie mūsų visų vardu sve
čius pasveikino.

Solistas E. Gutauskas, 
akompanuojant Mildred 
Stensler, padainavo keletą 
dainų, o mes visi negalėjome 
atsigėrėti jo dainavimu, jo 
puikiu, stipriu tenoro balsu.

Pabaigoje kalbėjo minis
tras V. Spurga. Jis apjuosė 
juostomis “Laisvės” redakto
rių A. Bimbą ir administra
torę Ieva Mizarienę. Paskiau 
abu svečiai visiems daly
viams išdalino po lietuvišką 
suvenyrą.

Po puikių vaišių, aidiečiai 
ir visa publika svečiams pa
dainavo kelias dainas.

Ieva Mizarienė

E. Gutauskas

RICHMOND HILL, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jono Waznio
mirė 1962 m. spalio 2 d.

Prabėgo nemažai metų nuo mūsų mylimo vyro ir 
tėvo mirties, bet mes jį prisimename kiekvieną 
dieną.

Ilsėkis ramiai, mūsų mylimasis JAV žemelėje.

Žmona-ALBINA
Sūnus ir šeima

BINGHAMTON, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Katie Vaicekauskienė
Mirė

1927 m. spalio 17 d.
Jau prabėgo šešeri metai nuo mano mylimos 

žmonos Katie mirties. Ilsėkis ramiai, mano mieloji.

JONAS VAICEKAUSKAS

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

Apie New Yorko pažangiąsias lietuves
New Yorko Lietuvių Mote-1 akies operacijos K. Petrikie- 

rų Klubo susirinkimas įvyko 
spalio 17 d. Laisvės salėje. 
Narių atsilankė nedaug. Tur
būt taip yra—kada lyja, ne
galima išeiti iš namų, o kada 
graži diena, tai nesinori eiti į 
svetainę. Bet, draugės, susi
rinkimas įvyksta kartą per 
mėnesį, o mėnesyje yra 30 
dienų. Tad, ar negalima vie
ną dieną pašvęsti susirinki
mui? Narės, kurios ateina į 
susirinkimus, išeina links
mos, jos pabendrauja su ki
tomis, pasivaišina.

Susirinkimą pravedė Klu
bo pirmininkė Ieva Mizarie
nė. Ji padarė apžvalgą iš 
moterų veiklos. Finansų sek
retorė Anne Yakstis nedaly
vavo, tai iždininkė Nellie 
Ventienė raportavo iždo sto
vį. Dovanų komisija: Nastė 
Buknienė ir Julia Lazauskie
nė raportavo, kad narės su
neša daug gražių dovanų. 
Per kiekvieną susirinkimą 
jos Klubui padaro gražaus 
pelno.

Klubo pirmininkė pranešė, 
kad turime sergančių narių. 
Ona Malinauskienė ligoninė
je, taipgi Veronika ir Kazi
mieras Milenkevičiai. Po

nė jau sveiksta. Mūsų sekre
torės Bronės Keršulienės 
ranka taipgi gyja. Ona Če
pulienė sakė: “Vis dar nepa
jėgiu ateiti į susirinkimus, 
nors labai norėčiau.”

Ieva Mizarienė, kaip “Lais
vės” administratorė, paragi
no klubietes atsilankyti į 
“Laisvės” metinį koncertą, 
kuris įvyks lapkričio 5 d. 
Laisvės salėje.

Aukomis prisidėjo: Emilija 
Liepienė aukodama $6, o 
Albina Vaznienė $5. Dovanų 
aukojo Stella Norbutienė, 
Julia Lazauskienė ir Elena 
Jeskevičiūtė. Dėkojame.

Laike vaišių sužinojome, 
kad šį mėnesį gimtadienius 
mini Nellie Ventienė, Sofija 
Stasiukaitienė ir Bronė Ker- 
šulienė. Nors nei Sofija nei 
Bronė negalėjo būti susirin
kime, visvien mes visom 
trim palinkėjome ilgiausių 
metų ir sudainavome “Happy 
Birthday.”

Vaišes paruošė Julia Šim
kienė, padedant kitoms.

Tad, iki pasimatymo “Lais
vės” koncerte, lapkričio 5 d.

Adelė Rainienė

“LAISVĖS” METINIS KONCERTAS
Įvyks lapkričio 5 

Laisvės Salėj’e, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Pradžia: 2 vai. po pietų

Norwood, Mass.
Spalio 15 dieną M. Uždavi

nio apartamente, 16 Folan 
Ave., 2-rą valandą turėjome 
mažą draugišką parengimėlį. 
Jame dalyvavo ir Olga 
Strappini, velionės Nelės 
Grybienės dukrelė, kuri 
praeitą vasarą aplankė savo 
tėvų girritąjį kraštą, Tarybų 
Lietuvą. Olga labai gražiai 
paaiškino savo kelionės įspū
džius. Ji papasakojo, ką ji 
Lietuvoje matė ir patyrė. Ji 
sako, kad ten žmonės gyvena 
gerai. Motinos giminės ją 
labai gražiai sutiko ir ne tik 
pavaišino, bet ir vertingų 
dovanų įteikė parvežti į 
Ameriką.

Musų gerbiamos ir darbš
čios draugės M. Trakimavi
čienė ir B. Preibienė turėjo 
paruošusios skanių valgių 
pietums, kuriais visi dalyviai 
buvo pilnai patenkinti. Nuo
širdus ačiū Jums, draugės, 
už jūsų labai gražų pasidar
bavimą.

Baigiant vaišintis, buvo 
prisiminti ir “Laisvės” va
jaus reikalai. Na, ir čia vietoj 
suaukota $54.

Aukotojai:
S.ir A.Rakučiai,Norwood$10. 
F. Prebis, East Walpole .$ 6. 
M. Grigūnienė, Norwood $ 5.

A. Zaruba, Norwood .... $ 5. 
M. Vainienė, Norwood ..$5.
B. Zakauskienė, Westwood $5.
M. Trakimavičienė........$ 5.
M. Uždavinis, Norwood .$ 5. 
A. Babilienė, Norwood . .$ 3. 
S. Družas, Norwood . . ..$ 3. 
A. Janus, Canton............$ 2.

Visiems , didelis ačiū už 
aukas. M. Uždavinis

Brockton, Mass.
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 6 kuopos nariai praeitą 
sekmadienį susirinkome pas 
C. Ustupą ir aptarėme “Lais
vės” vajaus eigą. Peter 
Chestnut atsinaujino “L.” 
prenumeratą ir paaukojo 
$10. Vienos minutės atsisto
jimu buvo pagerbtas miręs 
Juozapas Valančauskas.

Mirė “Laisvės” skaitytojas 
Alfonsas Ykasala. Buvo virš 
80 metų amžiaus. Gyveno 
pavienis.

Aptarus organizacijos rei
kalus, kuopos narės moterys 
Ona Markevičienė. Lina 
Smith ir Ada White atsinešė 
labai skanių užkandžių ir 
dalyvius pavaišino. Didelis 
joms ačiū.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks lapkričio 5 dieną, 
2 vai. po pietų, 27 Cleveland 
Ave. Chas. Ustupas

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Leono Joniko
[1891-1969]

dau 9 metai, kai Tu atsiskyrei iš mūsų tarpo. 
Lapkričio 3 d. mes kasmet prisimename tą skaudų 
smūgį netekę Tavęs visiems laikams,

Žmona —ALISE
Sūnus —LEONAS ir šeima
Anūkė —KIM ir jos sūnus

WOODHAVEN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Anastazijos Žilinskienės
Mirė 1960 m. spalio 28 d.

Mes ją visuomet prisimename.
Ilsėkis ramiai, mieloji mamyte!

Dukra ir žentas—ALDONA ir ANDY 
ANDERSON

Sūnus —VYTAUTAS ir šeima

HAWTHORNE, N. J.

Mirus

Juozui Bimbai
Reiškiu gilią užuojautą žmonai, dukrai, broliui 

Antanui Bimbai ir visiems artimiesiems.

V. PAULAUSKAS
Mount Vernon, N. J.

MB

Victor Becker

Nelė Ventienė

Aido Choras vadovybėje Mildred Stensler ruošiasi išpildyti programą kuo- 
puikiausiai. Apart Choro, dainuos solistai Nellie Ventienė, Victor Becker, Sr. ir Victor 
Becker Jr.; duetai Victor ir sūnus, Nellie ir Victor, taipgi Nellie ir Tessie Stočkienė.

O staigmena bus: koncerto akompanistas Frank Bražinskas ir jo dvi dukrelės atliks 
ką tai nors negirdėto. Po koncerto bus geri pietūs. Auka $7.

MOKYTOJAI TURI
GYVENTI MIESTE

New Yorkas. — Miesto 
Apšvietos Taryba patvarkė, 
kad su lapkričio 1 d. visi 
nauji mokytojai turės gyven
ti mieste. O tie, kurie dabar 
gyvena mieste, negalės iš jo 
išsikraustyti kur nors į už
mesti, kol norės mokytojavi
mą tęsti miesto ribose.
JIS LEISI AS NAUJA 
DIENRAŠTI

New Yorkas. — Dabarti
nio popietinio dienraščio 
“New j orjk Post” leidėjas 
Rupert Murdoch sako, kad 
jis už kelių dienų pradės leis
ti naują rytinį dienraštį “The 
Daily Sun.” Kaip žinia, ryti
nių dienraščių “Daily News” 
ir “Times” darbininkai tebe- 
streikuoja ir dienraščiai dar 
vis nepasirodo. Mr. Mur
doch, matyt, nori jiems už
bėgti už akių ir paveržti jų 
biznį.

New Yorkas. — Už 20 me
tų šiame didmiestyje pri
truks kapinėms vietos. Net 
ir Queens apskrity pritruks 
nuįnir tįsiems palaidoti kapi
nių. Siame didmiestyje vidu
tiniškai per metus numiršta 
80,000 žmonių. O kapinėse 
tiek naujų vietų neatsiranda.

Long Island City, N. Y. — 
Spalio 20 d. 31 metų darbi
ninkas Mitchel Bennett iš 
Fort Lee, N. J., įsiveržė į 
Queensboro šalpos centrą, 
nušovė direktorių iry tarnau
toją, ir paskui pats nusišovė. 
Sakoma, kad jam buvo laiki
nai susimaišęs protas.

Washingtonas. — Meras 
Tom Bradley ir Tarptautinio 
olimpinio komiteto preziden
tas Lord Killanin formaliai 
pasirašė sutartį, kad 1985 
metų olimpinės žaidybos bus 
ruošiamos Los Angeles mies
te.

Kiek žmogus nueina pės
čias per savo gyvenimą? Tai 
apskaičiuoti pabandė Angli
jos statistikai ir gavo apvalų 
skaičių—100 tūkstančių kilo
metrų. Vadinasi, kiekvienas 
galėtume bent 2,5 karto 
apeiti aplink pasaulį.

BRIEFS
I am reading this in the I 

paper:
“On Manhattan’s West 

Side, a 2-year-old boy was 
dead yesterday, his frail bo
dy bruised and battered, 
from beatings administered 
by his mother’s boyfriend, 
according to the police.

In Brooklyn, four small 
children lay in Kings County 
Hospital—one of them in 
critical condition—suffering 
from cigarette burns, swol
len and blackened eyes, and 
other effects of a stepfa
ther’s beatings, the police 
said. All had the spindly 
limbs and swollen bellies of 
the starvation to which they 
had been subjected as a 
disciplinary measure.

And these cases were typ
ical in New York City, where 
one or two children die each 
week as a result of abuse or 
neglect and where thousands 
more suffer at the hands of 
parents, guardians and oth
ers whose cruelties are, al
most always, inflicted in the 
privacy of the home, where 
they are least detectable.”

Sick society? Sure is. Re
medy, in my opinion, is—so
cialiai. In the socialist sys
tem people grow up with 
different mentality&healthi- 
er mentality.

The world’s second test 
tube baby has been born in. 
India. The baby, a girl 
weighing seven pounds, six 
ounces, was delivered at a 
Calcutta nursing home.

* * *
J. Davis writes in one of 

the New York papers:
“Most people doubt that 

new and harsher prison sen
tences will deter juvenile 
crime. What might,help rare 
new and harsh prison sen
tences for politicians who do 
not reduce inflation, provide 
jobs and good and reasona
ble housing.

If the politicians paid with 
a prison sentence for not 
keeping their promises, per
haps we would have a less 
violent and more perfect 
society.” 

* * ♦
There will be a Celebra

tion in honor of 45 yeaYs of 
USA—USSR diplomatic re
lations, 61 anniversary of the 
October revolution and For 
Peace, Disarmament, 
Friendship at the Cooper 
Union big hall (8th Street at 
3rd Ave., N. Y. City) Tues
day, October 31, 7:30 p. m. 
Contributions $2.50. Use

by Anton Refregier




