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KRISLAI
Nepasilikime skolingi 
Jų sumas
Bendra, sveika nuomonė 
Beteisiai kardinolai
Geriau, kad nebūtu 
O vistiek stebuklas!

— A. Bimba —

Šie metai eina prie pabai
gos. Tik retas kuris laisvietis 
nepriklauso kokiai nors lietu
viškai organizacijai. Didelė 
mūsų skaitytojų dauguma yra 
didžiosios Lietuvių Litera
tūros Draugijos nariais.
* Bendrai paėmus, šie metai 
yra geri Draugijos nariams 
metai. Jie gavo net dvi kny
gas ir visus keturias žurnalo 
“Šviesa” numerius. Bet ži
nau, kad beveik visose kuo
pose dar yra už šiuos metus 
duoklių nepasimokėjusių na
rių. Gal dėl apsileidimo, gal 
dėl pamiršimo — nesvarbu. 
Svarbu, kad nė vienas narys 
neišsi brauktų dėl nepasimo- 
kėjimo duoklių. Svarbu, kad 
nė vienas nebaigtų šių metų 
Draugijai skolingas.

Ne tik lietuviškas, bet ir 
bendrai Amerikos reakcinis 
elementas turi “gražaus” 
darbo dėl jūrininko Simo 
Kudirkos (ar Simano Gruz
dės) “žygio”. Kodėl, girdi, 
jam,' kai jis iš tarybinio lai
vo Įšoko Į amerikinį laivą, ne
buvo suteikta politinė prie
glauda ?

^Kaip ten iš tikrųjų buvo, 
vis kai kas neaišku. Tik 

žinoma, kad Simas tarybinia
me laive apsivogė ir ieškojo 
progos pasprukti nuo atsako
mybės. Nepavyko. Ameriki
nio laivo kapitonas atsisakė 
gelbėti vagį nuo atsakomybės. 
Simas nėra joks politinis pa
bėgėlis.

Holandijos sostinėje Hagoje 
įvyko Tarptautinės Civilinės 
Aviacijos organizacijos susi
rinkimas. Dalyvavo 77 šalių 
atstovai. Buvo svarstomas 
lėktuvų grobimo klausimas.

Džiugu, kad bent jau tuo 
klausimu Tarybų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų delegacijos 
buvo vienos, bendros, sveikos 
nuomonės, būtent, kad lėktu
vų grobimas yra ne politinis, 
bet grynai kriminalinis aktas.

Reikia tikėtis, kad šis su
sirinkimas padės prieiti susi
tarimo lėktuvų grobikus va
dinti kriminalistais ir juos to
lėjais traktuoti. Toks susita
rimas padarytų grobimams 
galą.

Popiežius Paulius VI pa
tvarkė, kad naujo popiežiaus 
rinkimuose neturi teisės da
lyvauti ir balsuoti tie kardi
nolai, kurie jau atšventė savo 
80-ąjį gimtadienį.

Tokiais beteisiais tampa 25 
kardinolai. Matyt, popiežius 
tokio amžiaus žmones lai
ko jau silpnapročiais. Tai 
baisus įžeidimas visiems ka
talikams, sulaukusiems 80 
metų amžiaus.

šiomis dienomis abudu mi- 
litariniai blokai — NATO ir 
Varšuvos Paktas — laikė su
sirinkimus. NATUI priklauso 
14 kapitalistinių šalių, o Var
šuvos Paktui septynios socia
listinės Šalys.

Iš pranešimų sužinome, kad 
NATO susirinkime daug kal
bėta apie sustiprinimą mi- 
litarinio pajėgumo, ypač rei-

Žiemą žmonių mirtingumas gali 
smarkiai padidėti, ypač tarp 

sergančių širdies ligomis <
Washingtonas. — Sveika

tos ekspertai pranašauja, 
i kad šia žiema žmonių mir
tingumas gali smarkiai pa
didėti. Dr. Mullally nuro
do, kad žiemos metu gali 
mirti apie 100,000 žmonių 
nuo influenzos, plaučių už
degimo ir kitokių limpamų 
ligų-

Nuo širdies ligų kasmet 
miršta maždaug po 750,000. 
Žiemos metu miršta dau
giau kaip pusė to skaičiaus. 
Mirtingumas nuo širdies 
ligų padidėja, kai šaltis sie
kia 30 laipsnių ar esti dar 

Italijos skyrybų įstatymas 
laimėtas prieš Vatikaną

Roma. — Italijos parla-® 
mentas 322 balsais prieš 
278 priėmė naują įstatymą, 
kuriam daugiausia prieši
nosi Romos katalikų bažny
čia. Popiežius Paulius dėjo 
daug pastangų, kad Italija
ir toliau pasiliktų be .sky
rybų (divorsų) įstatymo, 
nes Vatikanas draudžia 
katalikų . šeimoms.,. 'skirtis. 
Bet popiežius pralaimėjo. •

Skyrybų įstatymą rėmė 
socialistai, komunistai, libe
ralai ir kitos pažangios or
ganizacijos. Sakoma, dau
giau kaip milijonas porų 
laukė to įstatymo. Dabar 
tos poros galės išsiskirti le
galiai.

Kissingeris visur 
saugomas

Washingtonas. — Prezid. 
Nixono patarėjas Kissinge
ris dabar visur saugomas 
slaptos sargybos, kad nie
kas jo nekidnapintų.

Ypač po to, kai FBI di
rektorius Hooveris paskelbė 
“sąmokslą kidnapinti aukš
tą valdininką”, Kissingeriui 
paskirta dar didesnė sargy
ba.

kalauta, kad Amerika nema
žintų savo militarinių jėgų 
Europoje. Varšuvos Pakto su
sirinkime džiaugtasi, kad vi
sos socialistinės šalys yra vie
ningo nusistatymo Vietnamo 
karo ir Vidurio Rytuose kon
flikto klausimais.

žinoma, būtų geriau, kad 
militarinių blokų iš viso pa
saulyje nebūtų. Jie tik skati
na ginklavimosi lenktynes. 
Socialistinės šalys norėtų Var
šuvos Paktą panaikinti, bet 
kapitalistinės šalys nenori, nė 
kalbėti apie panaiki n i m ą 
NATO.

•

Labai mažai bekalbama 
apie širdies persodinimo me
ną. Matyt, mokslininkai pri
ėjo išvados, kad tai tebėra 
•pavojingas užsiėmimas medi
cinoje. Tačiau stebuklas, kad 
net 23 žmonės su svetimomis 
širdimis tebegyvena. Vienas 
jų, Louis B. Russell, jau vi
sus trejus metus išgyveno su 
kito žmogaus širdimi!

šalčiau. \
Dr. Mullally daleildžia. 

kad šią žiemą gali į mirti 
apie 15,000 nuo gimimo die
nos iki metų amžiaus vai
kučių nuo kvėpavimo virusų 
(bakterijų).

Texas valstijoje, San An
tonio mieste difterijos epi
demija su šalčiais padidėjo. 
Gera5, kad ji nepersimeta į 
kitus miestus.

Sveikatos ekspertai pa
taria visiems žiemos laiku 
saugoti savo sveikatą, ne
peršalti, gerai maitintis 
sveiku maistu. <

Lisbonas, Portugalija. — 
Vakarų Vokietijos ambasa
dorius Schmidt -Horix ir 
jo žmona nusižudė, pranešė 
ambasados pare.’gūnas.

Miiitarinis teismas 
.teisia 15 baskų vadų •j J z , 
Burgos, Ispanija. — Karo 

teismas teisia 15 Baskijos 
nacionalistų ? vadų.;' Jiems 
gręsia mirties bausmė už 
kovą prieš fašistinį Franko 
režimą. Protestai kyla viso
je šalyje. Reikalauja juos 
išlaisvinti.

Tuo pačiu metu kas tai 
kidnapino Vakarų Vokieti
jos konsulą E. Beihl. Kidna- 
periai informavo, kad Beih- 
lo likimas gali būti toks, 
koks bus teisiamu 15 basku 
kovotojų.

Gvinėjos armija atmuša 
įsiveržėlius

Conakry. — Gvinėjos ar
mija kelintu kartu atmuša 
portugalų įsiveržėlius. Vie
name mūšyje užmušė dau
giau kaip 50 priešų, suėmė 
daugiau kaip 100.

Portugalai veržiasi į Gvi
nėją tikslu sunaikinti judė
jimą, kuris siekiasi išlais
vinti Portugalijos valdomą 
Gvinėją.

Gyvybė gali būti 
kitose planetose

Washingtonas. — Ame
rikiečiai mokslininkai, Aus
tralijoje tyrinėję pereitais 
metais nukritusius 17 me
teoritų, teigia, kad juose 
yra gyvybei sąlygų, šešiuo
se meteorituose rado tam 
tikrų gyvybės celių.

Mokslininkai esą įsitiki
nę, kad ir kai kuriose ki
tose planetose gali būti tam 
tikros gyvybės.

Peoria, Ill.—Keturi prieš
kariniai protestantai teisme 
prisipažino sunaikinę draf 
to raštinės rekordus.

Kongresmanas gina Hooverio 
kaltinamus kunigus

Washingtonas. — Kon
gresmanas Andersonas rei
kalauja iš FBI direktoriaus 
Hooverio įrodymo, kaip ka
lėjime esą katalikų kunigai 
broliai Berrigans sudarė 
suokalbį kidnapinti valdi
ninką ir sprogdinti elek
tros jėgainės. O jeigu ne
turi įrodymo, tai turi kalti
nimą atšaukti, v

Nixonas kaltina darbininkus 
už infliacijos plėtimąsi

Washingtonas. — Nixono 
administracija paskelbė pa
reiškimą infliacijos didėji
mo klausimu. Pirmoje vie
toje Nixonas kaltina orga
nizuotus darbininkus už iš
kovojimą didesnių algų. Jis 
pažymi, kad automobilių 
darbininkų algos prisideda 
prie infliacijos didinimo.

Raporte taipgi pažymi, 
kad statybos 504,000 darbi
ninkų iškovojo infliacines 
algas, kuomet 324,000 sta
tybos dąrbininkų yra be
darbių gretose. Aliejaus 
pramonės darbininkai taip
gi kaltinami. »

• Savo“ ilgame 41 puslapio

; ; Vakarų Vokietijos jaunimas 
u i prieškariniai nusiteikęs

New Yorkas. — Iš Vaka
rų Vokietijos grįžęs advo
katas Stanley Faulkner pa
sakoja, kad Vakarų Vokie
tijos' jaunimas nusiteikęs 
prieš karą, kad jis nori tai
kos ir daugelis įsijungia į 
kovą prieš karą Indonezi
joje.

“Šiandien Amerika yra 
karo kriminalistų pozicijo
se”, pasakė Faulkner. Taip 
į ją žiūri Vakarų Vokietijos

Geležinkeliečių streikas 
gruodžio 10 dieną

Chicago.— Keturios gele
žinkeliečių unijos yra pasi
ruošusios paskelbti geležin
kelių streiką gruodžio 10 d.

Brotherhood of Railway 
and Airline Clerks prezi
dentas Dennis sako, kad 
streikas neišvengiamas, nes 
komp a n i j o s nepatenkina 
unijų reikalavimų.

JAV turi arti 205 
milijonus gyventojų
Washingtonas. — Cenzo 

Biuras raportuoja, kad šiuo 
metu Jungtinės Valstijos 
turi 204,700,000 gyventojų 
arba 24 milijonus daugiau, 
negu turėjo 1960 m.

Per 10 metų prieauglis 
sudarė 13.3 proc. Propor- 
cionaliai skaičiuojant, tai 
bus mažiausias per 10 me
tų prieauglis.

Sekamuose rinkimuose bus 
išrinkta 11 kongresmenų 
daugiau.

Andersonas jau keletą 
kartu lankė Hooverio kal- 
t namus kunigus ir jis nesu
rado, kad jie būtų įsitrau
kę į nors koki suokalbį. 
Hooverio kaltinami kuni
gai ir vienuolės sako, < kad 
Hooveris iškepė “suokalbį” 
tikslu iš Kongreso gauti 14 
milijonu 500 tūkstančių do
leriu FBI fondui, v

raporte kartu primena, kad 
ir stambiosios korporacijos 
didindamos prekių kainas 
dabar daro 20 proc. pelno 
daugiau, negu 1966 m., o 
darbininkų algos pakilo 17 
procentų.

Administracija nurodo, 
kad 8 proc. algų ir prekių 
kainų pakilimas gali būti 
normalus ir nesudarytų di
delio infliacijos pavojaus.

O apie karą Indokinijoje, 
kaip svarbiausią: infliacijos 
priežastį, Nixonas nenori 
nei prisiminti. Tik karą 
baigus būtų galima inflia
ciją sulaikyti.

jaunimas. Karo klausimu 
advokatas Faulkner kalbė
jo keliuose Vakarų Vokieti
jos miestuose ir visur matė 
jaunimo sentimentą prieš 
karą, visur jaunimas reika
lauja karą baigti.

Faulkner buvo nuvykęs 
Vak. Vokietijon ginti ame
rikiečius negrus karius, 
protestuojančius prieš rasi
nę diskriminaciją armijoje.

Sudužo didžiausias 
erdvės teleskopas

Cape Kennedy, Fla. — Di
džiausias erdvės teleskopas 
buvo bandytas iškelti į orbi
tą, kad galėtų aplink Žemę 
suktis ir perduoti daugiau 
gamtinių slaptybių. Bet 
nepasiekęs orbitos atmosfe
roje buvo sutrintas ir liku
čiai nukrito žemėn.

Šio teleskopo paruošimas 
ir paleidimas erdvėn kaina
vo 98 ir pusę milijono do
lerių. Nuostoliai milžiniški.

7,000 gydytojų pereis 
medicininę egzaminaciją

Philadelphia, Pa.— Ame
rikinė Gydytojų Kolegija 
sausio mėnesį peregzami- 
nuos apie 7,000 gydytojų, 
kuriems teks atsakinėti me
dicininius klausimus.

Tai bus savanoriai egza
minai, kad galėtų pagilinti 
gydytojų medicininį moks
lą. Kolegija turėjo pana
šius egzaminus 1968 m.

Jungtines Tautos reikalauja 
sulaikyti branduolinių 

ginklų lenktynes
Jungtinių Tautų genera

linės asamblėjos politinis 
komitetas priėmė rezoliu
ciją, kuri ragina atominiai 
apsiginklavusias valstybes 
sulaikyti branduolinių gink
lų lenktynes ir visur sulai
kyti jų išbandymus bei jų 
taupymus.

Rezoliuciją pateikė Ar
gentina, Brazilija, Burma, 

| Etiopija, Indija. Meksika, 
Marokas, Nigerija, Pakis
tanas, Švedija, Egiptas, ir 
Jugoslavija. Tarybų Sąjun
ga ir 79 kitos valstybės bal
savo už rezoliuciją. Jung

Pasaulio darbininkų unijos 
smerkia Š. V. bombardavimą

Stockholmas, Švedija. — 
37 Europos unijos prisidė
jo prie 70 šalių darbo uni
jų protestui prieš JAV 
bombardavimą Šiaur. Viet
namo ir kovai už karo bai-
girną Indokinijoje. 15 Šve
dijos, Danijos ir Norvegi
jos unijų taipgi prisidėjo 
prie bendros veiklos.

Darbo unijos.sudarė ko
mitetą tolesnei kovai prieš 
Jungtinių Valstijų agresi
ją Indokin įjoję. Komite
tas reikalauja amerikiečių 
trauktis iš Indokinijos. Nu
sitarė teikti visokią pagal
bą Indokinijos kovojančiai 
liaudžiai ppeš agresiją.

“Žvaigždžių miestas”
Maskva.—Kazakstane ta

rybinė erdvių bazė pava
dinta “žvaigždžių miestu” 
(Zvezdograd), iš kurio lei
džiami satelitai ir erdvių 
laivai.

Miestą puošia puikus pa
minklas pagarbai erdvių 
laivu konstruktoriaus 9. P. 
Korolevo, mirusio 1966 m.

Washingtonas. — Vietna
mo karo veteranų grupė pa
rodė nuotraukas, kaip ame
rikiečiai kankina ir užmu
šinėja Vietname civilinius 
žmones.

Anchorage. — Ala s k o j e 
lėktuvui sudužus prieš dau
giau savaitę viso žuvo 46 
kariai ir kiti armijos tar
nautojai. 26 sužeisti gražin
ti į savo namų miestus.

Santiago. — Čilės valdžia 
pradėjo nacionalizuoti ke
turias didžiules vario ka
syklas, kurias kontroliuoja 
Jungtinių Valstijų monopo
listai. Kasyklos duoda 75,- 
000 metriškų tonų į metus. 

Bruselis. — NATO šalių 
užsienio reikalų ministrų 
konferencijoje Jungtinių 
Valstijų valstybės sekreto
rius Rogers pareiškė, kad 
Nixono administracija 
priešinga šaukiamai Euro
pos saugumo konferencijai.

tinės Valstijos susilaikė nuo 
balsavimo.

Ši rezoliucija turi di
džiulės svarbos, kuomet be
veik visos pasaulio valsty
bės trokšta sulaikyti bran- 
duol’nių ginklų lenktynes 
ir visai juos uždrausti.

Helsinkis. — Pasaulinė 
Taikos Taryba paskelbė 
“Antikolonializmo savaitę” 
gruodžio 14-20 dienomis, 
minint 10 metu sukakti nuo 
paskelbimo Jungtinių Tau
tų Deklaracijos kolonializ
mo klausimų.

&

Sharon, Mass. — Mokyk
los autobusui apvirtus 21 
vidurinės mokyklos moki
nys buvo sužeistas.

Trys bilijonai lėktuvams
Washingtonas. — Milita- 

rinio ori ai v y n o departa
mentas užsakė General Dy
namics korporacijoje pa
statyti 538 bombonešius 
lėktuvus.

Tų lėktuvų ' pastatymas 
kainuos $3,300,000,000 arba 
78 milijonais daugiau kaip 
buvo anksčiau apskaičiuo
ta.

Russellton, Pa. — Kasyk
lai įgriuvos trys mainieriai 
buvo užmušti.

Vėliausios Žinios
Washingtonas. — Po to, 

kai JAV pakraščio sargy
bos laivo kapitonas grąžino 
iššokusį iš tarybinio žvejų 
laivo jūrininką Kudirką, 
Nixonas patvarkė, kad to
kiuose ats:titaim!uose pir
miausi būtinai reikia pra
nešti prezidentui ir valsty
bės departamentui, kad ten 
būtų išspręstas pabėgėlio li
kimas.

Kapitonas gavo papeikimą 
ir pažeminamą, kam sauva- 
lišk'ai grąžino tarybinį pa
bėgėlį.

TSRS ambasada infor
muoja, kad Kudirka pasivo
gė iš tarybinio laivo kapito
no saugiosios dėžės nem'ažą 
sumią pinigų ir tada bandė 
pabėgti.

. Montrealas, Kanada. — 
Anglijos viršininkas James 
R. Cross, kidnaperių išlai
kytas 59 dienas, buvo svei
kas paleistas, susitarimu su 
valdžios atstovais, kad kid- 
naperiai bus išleisti išvykti 
į Kubą ir daugiau niekad Į 
Kanadą nebegrįš.

Cicero, III.—Mirė M. Kru
pavičius, gerai žinomas vie
nas smarkiųjų “vaduotojų,” 
išgyvenęs 85 metus am
žiaus.
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Geras pavyzdys 
kitoms darbo unijoms

JUNGTINĖ Automobilistų Unija (United Auto 
Workers) turi labai gerą, praktišką ir svarbų šūkį: 
“Fight Inflation — End the War Now!”

Visos šnektos ir pasakos apie sulaikymą infliacijos 
yra tuščias burnų aušinimas, kol tęsiamas Vietnamo 
karas. Taigi, kurie rimtai nori matyti galą infliacijai, 
turi aktyviškai kovoti už nutraukimą šio karo tuojau, 
dabar.

Automobilistų unija nepasitenkina tik suformulavimu 
ir iškėlimu šio šūkio. Jinai atspausdino plakatą ir iš
platino Detroito mieste, kad liaudis galėtų su tuo šūkiu 
susipažinti ir įsitraukti į prieškarinį judėjimą.

Automobilistų organizacija duoda puikų pavyzdį vi
soms šios šalies darbo unijoms. Prieškarinio judėjimo 
silpnybė iki šiol buvo tame, kad jame nesimatė didžiųjų 
darbo unijų. Priešingai, dar gi prezidentas Nixonas kai 
kurias darbo unijas panaudojo savo propagandai už 
karo tęsimą. Kai kurių statybos darbininkų unijų reak
ciniai vadai jam tame pasitarnavo.

Taip pat, atrodo, kai kurie sunkvežimių vairuotojų 
(tymsterių) unijos vądai kartu su automobilistų unijos 
vadovybe aktyviškai pradeda pasireikšti prieš Vietnamo 
karą. Antai, šios unijos viceprezidentas Robert Homes 
pasmerkė atnaujinimą Šiaurės Vietnamo bombardavimą. 
Jis pasisakė už senatoriaus Fulbright nusistatymą, ku
ris, kaip žinia, taipgi griežtai pasmerkė tą bombardavi
mą. Jis apkaltino prezidentą Nixona nesiskaityme su 
Amerikos žmonių troškimais, kad Vietnamo karas butų 
nutrauktas. Štai, sako Homes, “prieš dvi savaites detro- 
itieč’ai 199,000 balsų prieš 120,000 pasisakė, kad mūsų 
kareiviai būtų ištraukti iš Vietnamo. Toks reikalavimas 
buvo daug kartų išreikštas taikos demonstracijomis, pe
ticijomis, rezoliucijomis Tymsterių unijos, automobilis
tų unijos ir daugelio kitų unijų. Priverskime Kongresą 
sulaikyti Pentagoną. Tik žmonės gali šį karą sulaikyti, 
priversdami Kongręsą uždėti stabdžius ant Nixono 
ratų.” ~ ..■<

Beje, įdomu, kad ir Detroito miesto majoras Jei'ome 
V. Cavanaugh griežtai pasmerkė atnaujinimą bombar
davimo. i

JIEMS TENKA 
NUSIVILTI

Kai kas manė, kad dabar 
apie Kanados laikraštį “N. 
L.” prie naujo redaktoriaus 
spiečiasi padoresni žmonės 
ir nesusiteps rankų gyni
mu vagių ir žmogžudžių 
Bražinskų. Jiems tenka 
skaudžiai nusivilti. To laik
raščio lapkričio 25 dienos 
laidoje skaitome ištisą VLI- 
Ko atsišaukimą už tuos 
baisius sutvėrimus. Be to, 
dar gi pakartojamas J. K. 
Valiūno iškeptas bjaurus 
melas, “kad Bražinskas 19- 
47 metais, su žmona buvo 
ištremtas iš Lietuvos už 
tai, kad pagelbėjo partiza
nams”. ;Gi faktas yra, kad 
žmogžudys Pranas Bražins
kas, nebuvo . ištremtas. At
likęs kalėjime bausmę už 
vagystę, pats buvo iš Lie
tuvos pasitraukęs.

Užtraukta Amerikai geda
MŪSŲ vyriausybe dar vieną gėdą užtraukė ant 

Amerikos. Jos atstovybė Jungtinėse Tautose susilaikė 
nuo balsavimo, kai Asamblėjoje buvo pasiūlyta rezoliu
cija už sulaikymą atominio ginklavimosi lenktynių. Juk 
niekas taip negąsdina žmonijos, kaip atominio karo 
pavojus, ir niekas šiandien nesuėda tiek lėšų, kiek ato
minio ginklavimosi lenktynės. Mūsų vyriausybė turėjo 
būti pirmutinė už tokią rezoliuciją pasisakyti ir para
ginti savo įtakoje esamas šalis už ją balsuoti. To ji 
nepadarė.

Tai ko ji nori: dar daugiau ir didesnių ginklavimosi 
lenktynių? Taip atrodo. Taip pasaulis supranta jos pa
sielgimą su šia rezoliucija.

Nereikia nė sakyti: Tarybų Sąjunga ir visos socia
listinės šalys balsavo už rezoliuciją.

Didelis nepasisekimas
AMERIKOS mokslininkai seniai galvoja apie pa

leidimą į erdvę milžiniško teleskopo, kurio pagalba būtų 
galima studijuoti ir tirti erdvės ypatybes. Jau buvo ir 
bandymų, bet jie neišdegė. Vėliausias bandymas įvyko 
prieš keletą dienų. Jis atsiėjo daugiau kaip $985,000,000. 
Baisi krūva dolerių. Bet ir vėl nepavyko. Teleskopas 
buvo iškeltas į erdvę, bet “atsisakė” skrieti apie Žemę. 
Didelis mokslininkams nusivylimas.

PASIRYŽĘS “ŽIAURIAI 
KOVAI IKI MIRTIES”

Jei neklystame, buvusio 
Lietuvos diktatoriaus An
tano Smetonos sūnus Julius 
gražiai įsitaisęs sėdi Cieve- 
lande. Sėdi, bet netyli. Iš 
tikrųjų, šiuo tarpu Julius 
bene bus geriausias netašy
tas keikikas visų, kurie net 
sapne drįsta pasapnuoti apie 
kokį nors ryšį su gimtuoju 
kraštu. Antai, įvyks Cie- 
velande lietuvių studentų 
suvažiavimas. Julius, išsi
gandęs, kad tie jauni žmo
nės gali užsimanyti sužino
ti tiesą apie nūdienį Lietu
vos gyvenimą, jiems grū* 
moja. • . . j . ; t ' j .
, “Suvažiavusieji Clevelan- 
ęląn stųcįentąi' J turė tu “su* 
prasti, kad ko! Sovietu'Są
jungos Imperija tebėra gy
va, tai pasaulis negali tikė
tis ramybės, b pavergtos 
tautos — laisvės. Todėl ne 
bendravimo serenados, bet 
kieta žiauri kova iki mir
ties, yra vienintelis mūsų 
kelias. Daugelis mūsų žįus 
toje nelygioje kovoje. Bet 
ar ne geriau mirti kovos 
lauke, negu surištomis ran
komis ir pakulų prikimšta 
burna!”

Betgi Julius, kaip saky
ta, gyvena čia Amerikoje. 
Kas jam čia laiko surišę 
rankas ir užkišę pakulomis 
burną?

Su Julium bėda tame, kad 
jis studentų tarpe ieško už 
save darnesnių, kurie jo 
šiuo kvailu sapaliojimu su
sižavėtų.

Beje, kur gi šią savo bai
sią deklaraciją ir “žiaurią 
kovą iki mirties” Julius 
Smetona svietui paskelbė? 
Kur gi daugiau, jeigu ne 
Chicagos menševikų “Nau
jienos” (lapkr. 24 d.).

NEPAMIRŠK!
Nepamiršk savo tėviškės kaimo,
Jos laukų, ežerų ir miškų, 
Aplankyk ją, pradžiugink nors kartą,— 
Tavęs laukia, sutiks prie beržų.

Pakelėse jie auga, prie gryčių.
Ir tu juos sodinai dar seniai
Su draugais bendraamžiais — jaunuoliąis, 
Tvirtais vyrais, tikrais milžinais.

Sutiks broliai, tėvai ir kaimynai,
Sesės skambią dainelę užtrauks,
O beržai, švelniai dvelkiant vėjeliui, 
Skambiai dainai su aidu pritars.

Vėjas švelniai kedens žilus plaukus, 
Čiulbės paukščiai tarp medžių šakų, 
Prisiminsi čia savo jaunystę 
Kaip. laimingas buvai tarp draugų.

K. žakavieiene
Kaunas, 1970.IX.10 /

IZRAELIO KOMUNISTŲ 
NUSISTATYMAS

Ryšium su Jungtinių Tūu- 
tų Generalinės Asamblėjos 
lapkričio 22 d. priimta re
zoliucija Vidurio Rytų tai
kos klausimu, Izraelio Ko
munistų Partijos Centro 
Komiteto Politinis Biuras 
išleido pareiškimą. Jame 
išdėstomas Komunistų Par
tijos nusistatymas. Komu
nistai reikalauja, kad Izra
elio vyriausybė su Goldą 
Meir priešakyje liautųsi sa-

aneksavimo, kuri garan
tuos visų Vidurio Rytų ša
lių, taip pat, žinoma, ir 
I z r a elio nepriklausomybę, 
Jungtinės Tautos smogė 
skaudų smūgį Izraelio ir 
Washingtono valdančiųjų 
sluoksnių avantiūristinei 
politikai.

Kaip žinia, šis Izraelio 
komunistų nusistatymas 
pilnai sutinka su viso pa
saulio komunistų pozicija.

JAU VISIŠKAI 
PRARADO PROTĄ, 
AR KAS?

Dėl įvykio su apsivogu
siu lietuviu jūrininku Simu 
Clevelando smeto n i n i n k ų 
“Dirvos” redaktorius jau 
visai, atrodo, bus praradęs 
protą. Natūralu, kad jis 
tarybinius žmones plūsta 
“kanibalais,” arba kad jam 
tarybinė santvarka yra 
“pragaras.” Bet gal jis bus 
pirmas visoje mūsų spaudos 
istorijoje paskelbti ameri
kiečius barbarais.

“Dirvos” redaktorius sa
ko, kad “kiekviena mūsų 
politinė organizacija turi1 
atrasti priežastį, dėl kurios 
tie barbarai išdavė lietuvį 
pabėgėlį (“D.,” gr. 2 d.). 
Vadinasi, prakeikė ameri
kiečius nežinodamas, kodėl 
jie taip pasielgė. O gal gi 
tas Simas pilnai nusipelnė 
būti sugrąžintu? Sveiko 
proto žmogus ragintų pa
laukti, kol tiesą sužinos, o 
tik paskui daryti išvadas;

. Bet, žinoma, to reikalauti 
iš Vytauto Gedgaudo nebū
tų logikos.i Tiesa jam, kaip 
ir' wisiem s “veiksniams,” 
nerūpi. • Argi jie negina ir 
neteisina aiškiųžmogžudžių 
Bražinskų?•; Argi jie neke
lia juos į-didvyrius?

ŠALTO VANDENS 
Už KALNIERIAUS

Brooklyno “Vienybėje,” 
kurios lapkričio 6 dienos 
laida mus tik dabar pasiekė, 
Pranė Lapienė pataria 
“veiksniams” žmogž u d ž i ų 
Bražinskų nedievinti, ne
skelbti juos didvyriais ir 
“nekelti jų žygio į padan
ges, į ką visas pasaulis žiū
ri tik kaip į nedorus žmo
nes, oro piratus ir juos 
smerkia.”

i

Lapienė smerkia ir. “veiks
nių” raketinį biznį šiuo įvy
kiu pasipinigauti. Ji sako:

“Iš spaudos pranešimų at
rodytų, kad tų lietuvių pa
bėgimas ir jų gelbėjimas su
daro progą pasipinigauti. 
Tai nebūtų bloga, jei tie pi
nigai būtų sunaudoti mūsų 
kultūrinei veiklai, kaip lie
tuviškoms mokyklėlėms, pa
rama rašytojams, spaudai. 
Bet leisti tuos pinigus pa
sivažinėjimams į Turkiją ar 
panašiems reikalams, dau
gelio lietuvių nuomone, nėra 
padoru! Važinėkime savo 
uždirbtais pinigais.”

Amerikiečiai irgi bėga į 
užsienį, net tūkstančiais. 
Lapienė rašo:

“Niekam nėra paslaptis 
kiek dabar iš Lietuvos tu
ristų atvyksta, atvyksta, 
atvyksta ir nuolatiniam ap
sigyvenimui. Bet veik visi 
skuba grįžti į tėvynę, kur 
nors juoda duona, bet meiles
nė už svetimą steiką. Faktai 
toki ir veltui mes bandytu
me įtikinti pasaulį, k a d 
šiandien iš ten visi bėgtų, 
jei galėtų- Nebėgtų, nebė

Individualistinis teroras ar 
organizuota klasių kova?

Jungtinėse Amerikos Vals
tijose veikia kelios juodųjų 
ir baltųjų radikalų grupės, 
kurios mano, jog individu
alistiniais išpuoliais jie ga
lės sugriauti šios šalies ka
pitalistinę sistemą. Baltieji 
kovūnai vadinasi Weather- 
manais, o negrai — Juodų
jų Panterių partija. Apie 
juos dešinioji amerikinė 
spauda rašo dažnai ir gana 
daug, tik ne visada objek
tyviai. Jos protavimą bei 
strategiją nustato politinė 
konsideracija — akla nea
pykanta.

Apie Juodųjų Panterių 
partijos ti k s 1 u s (juodoji 
pantera — plėšrus Afrikos 
žvėris), strategiją bei tak
tiką gana daug informaci
jos pateikiamos vadas ir at
stovas Alžyre — Eldridge 
Cleaver (Alžyras — Algiers, 
tai buvusi prancūzų koloni
ja Šiaurės Afrikoje). Jo 
pareiškimas “N. Y. Times” 
korespondentui, Sanche de 
Gramont, išspausdintas mi
nėtojo dienraščio špaltose 
š. m. lapkričio mėn. 1 d.

Alžyras tik prieš devyne
rius metus išsikovojo ne
priklausomybę. Jis nutrau
kė diplomatinius ryšius ir 
su JAV vyriausybe, kuriai 
šiuo metu atstovauja Švei
carijos pasiuntinybė. Alžy
re randa prieglaudą ne tik 
Juodųjų Panterių partijos 
vadai, bet ir kitų Tevoliuci- 
nių grupuočių atstovai: 
Angblijos, kurią’ laiko pa
vergusi katalikiškoji Por- 
tugalija; Pietų Aftikos ne
grai, ; prispausti anglą kblo- 
nizatoriu p 'Palestinos* ■ afa- 
bai, kuriuos iš jų namų iš
varė Izraelio okupantai ir 
kiti. 1

Eldridge Cleaver nuvyko 
į Alžyrą 1968 m., kai jis 
pabėgo nuo gresiančio kalė
jimo J. A. Valstijose. Mi
nėtajame pareiškime jis tei
gia, jog Alžyre įsteigta Juo
dųjų Panterių partijos tarp
tautinė sekciją, kurios tiks
las esąs — supažindinti ki
tus pasaulio kovotojus su 
jos siekimais ‘ bei taktika. 
Panteriečiai išdėstė (su 
milijonu parašų peticija) sa
vo tezes ir Jungtinių Naci
jų posėdžiuose, nes jie esą 
vienintelis revoliucinio ju
dėjimo avangardas J. A. 
Valstijose.

Eldridge Cleaveris sutin
ka, jog 1968 m., Stokely 
Carmichael vadovybėje, ne
grai buvo pasirinkę klaidin-

botažavits tą rezoliuciją ir 
atnaujintų derybas su ara
bų šalimis dėl baigimo kon
flikto. Jie sako, kad pri
imdamos šią rezoliuciją, ku
rioje raginama pasiekti tad-j ga ir nebėgs, kaip nebėga ir 
ką 'be svetimi! teritoriją I pačios Rusi jos žmonės, nors

ga ir nebėgs, kaip nebėga ir

kai kuriems siūloma išvykti 
į svetimas šalis dėl jų ne
palankios veiklos dabarti
niam režimui.

Pagaliau, kas gi yra lais
vė? Jei tikinti amerikie
čius ir tą vadinamąjį laisvą
jį pasaulį, kad Bražinskai 
bėgę iš savo gimtojo kraš
to siekcĮami laisvės, tai juk! 
tuo pat tikslu dar daugiau 
žmonių bėga iš JAV. Tik 
pagalvokime apie dr. Lea
ry ir jo pasekėjus. Pagal
vokime apie Kanadoj ir 
Švedijoj atsidūrusį mūsų 
jaunimą. Visa tai daryta 
siekiant laisvės. O kiek žmo
nių kalėjimuose! Tai vis už 
perdidelį laisvės troškimą!

Manau, reikėtų nepersi
stengti ieškant didvyrių ir 
VLIKui neskirti, kad, girdi, 
šių metų jų didžiausias dar
bas — Bražinskų pabėgimas 
ir jų gelbėjimas.” •

gą kelią. Šūkiai už “Black 
Power” (Juodąją jėgą), 
juodąjį kapitalizmą, negrų 
atsiskyrimą nuo baltųjų 
amerikiečių, atskiros negrų 
valstybės sukūrimą pieti
nėje J. A. Valstijų dalyje, 
būk juodoji spalva gražiau
sia ir pan., — buvo bepras
miški gestai ir jokios nau
dos jiems neatnešė; kad bi
le koks separatizmas esmiš
kai yra juodojo rasizmo bei 
šovinizmo propagavimas ir 
t. t. Dėl tokios taktikos bei 
strategijos S. Carmichae- 
lis pašalintas iš Juodųjų 
Panterių vadovybės; jis grį
žo Arne 'kon. (Neseniai jis 
televizijos ekrane pareiškė, 
jog įžvalgiausias pasaulio 
vadas buvęs Adolfas Hitle
ris, nors jis su jo ideologija 
ir nesutinkąs).

E. Cleaverio tezės
“Mes numatome — sako 

E. Cleaveris savo pareiški
me—, jog Amerikos viduri
nė klasė (buržuazija) bus 
revoliucingiausia grupė dėl 
to, kad dvokiančios sociali
nės sąlygos gądina jai at
mosferą ir žemina jos gyve
nimo standartą. Dėlto ji ir
gi patenka į prispaustųjų- 
išnaudojamųjų sritį. Tačiau 
— ramina E. Cleaveris — 
Juodieji Panteros išaugo ne 
iš vidurinės' klasės; mes 
verbavome savo brolius ir 
seseris gatvėse, mes rinko
me sau rekrutus lumpen- 
pro'letariato gretose (lum- 
penproletariatas,— kaip sa
ko' K.? Marksas — yra tam
siausia, klasiniai nešąmo- 
ninįiausia, labiąus’ąi išnau
dojama dhrhinin kijo s da
lis — M-s) -ir 1.t..*,. Kai ji 
buvo organizuojama, jos 
.vadai tarėsi, kokia Juodųjų 
Panterių partija turėtų bū
ti — vieša ar slapta? Pa
daryta išvada, jog partijos 
veikimo aparatas bus viešu
moje, bet vadovybė pa
slėpta giliame pogrindyje, 
kad ‘kiaulės’ (policininkai— 
M-s.) nesužinotų, kas jai 
vadovauja... Mes žinome, 
jog statome savo gyvybę į 
pavojų, jog esame revoliuci
niai savižudos. Tačiau tie, 
kurie neina su mumis, o vis- 
tiek žūsta, — yra reakciniai 
savižudos...

Mes žinome, jog miestuo
se, kur didžiausia žmonių 
koncentracija, kovoti sun
ku. Ten gatvės tiesios ir 
gerai apšviestos, tad kovo
tojus policija gali greitai 
apsupti. Tačiau mes gali
me ardyti komuni k a c i j ą, 
transportą ir visokią įmo
nę. Sabotažas yra vienas 
mūsų kovos įrankių. Taipgi 
yra dar ir politiniai žudy
mai ... Tai turi didelės la
vinamosios vertės. Žmonės 
išmoksta priešo neapkęsti, 
jį žudyti. Aš labai apsi
džiaugčiau, jei kas užmuštų 
Richardą Nixona. Aš tai 
laikyčiau didelės svarbos 
darbu. Mano ambicija — 
visos dabartinės sistemos 
sunaikinimas! Kovos eigo
je išsispręs ir rasinis klau
simas. Šio klausimo iš
sprendimas neglūdi juodojo 
kapitalizmo įsteigime, atle
tų ar juodųjų aktorių iškė
lime. Šie žingsniai tai tik 
priemonė juodųjų žmonių 
inkorporavimui į sistemą. 
Tikrasis atsakymas — tos 
sistemos sunaikinimas.”

Eldridge Cleaveris lankė
si Šiauriniame Vietname,

Šiaurinėje Korėjoje ir Ki
nijoje, kurios pasiekimus, 
kaip socialistinės šalies, jis 
labai giria ir aukština. Ta
rybinėse šalyse jis nesilan
kė ir apie jas visai neužsi
mena, tarsi jų visai nebūtį 
Iš to prašosi išvada: ar tik 
ne bus jo proponuojamas 
socializmas Mao tse tungo 
(Kinijos) štampo?

• Liberalai ir teroristai
Daugelis pažangiečių nuo 

sabotažą bei terorą užgi
nančių radikalų, baltųjų ir 
juodųjų, atsiriboja. Jie tei
gia, jog baltųjų Weatheiš
manų ir Juodųjų Panterių 
taktika, gimusi iš despera
cijos, priešinga pažangiajai 
kovos bei gyvenimo tradici
jai.' Panterių partija, kaip 
patys jos vadai pripažįsta, 
yra labai maža, ji atstovau
ja tik nedidelei mažumai. 
Platesnių darbininkijos ma
sių, juodųjų ir baltų, ji ne
bando pasiekti. Sako, to 
reikalaujanti konspiracija.

(Tąsa 4-tam pusi.)
_________ >

Naujas Lietuvos ■* 
vainikas

“Gimtajame krašte” liepos 
23 d. skaitau aprašymą dai
nų šventės, kur pasakyta: 
“Šventės, užmojis, visų va
dovų, dirigentų, režisierių 
pasiaukojantis darbas, Lie
tuvai nupynė me vainiką, 
kokio dar ji neturėjo.”

Bet prie šio naujo vaini
ko užmiršo pridėti: Dau
giau Lietuvos moterims ne
reikės dainuoti:

“Vargelyj gimiau, 
vargelyj augau,

Už vargo bernužėlio
aš jauna ištekėjau.” 

O kas buvo tas vargo 
bernužėlis?

Dvariokas, ką dirbo 
audros iki tamsos ponufc o 
atsisėdęs prie stalo neturė
jo tinkamo, ganėtino val
gio. O kaip su jo žmona, 
vaikais? Sunku prisiminti, 
bet taip buvo. Karvių de- 
sėtkai, o vaikams pieno nei 
lūpas pavilgyti.

Rinktinės žemės dvarai 
ponų, miškai, pievos, eže
rai ponų. Tinklu žuvies ne
buvo galima pasigauti. Net 
kaimiečių pakluones ir ki
tas pakraiges ponų sargai 
krėsdavo ar ten nėra tink
lų naktimis žuvaut. Radus 
juos žmogų net rykštėmis 
bausdavo. Žandarija buvo 
ponų pusėj, nebuvo kam pa
siskųsti.

Dabar to daugiau nebus. 
Komunistinė sistema paga
mina naują vainiką ne tik 
dainomis, bet ir teise pa
tenkinančiai dirbti sau, no 
ne ponams.

Pagal aprašymus, apdai- 
n u o t ų bakūžių samanotų 
jau nėra. Naujos stubos su 
aukštais langais, per ku- 
kuriuos elektros lempos 
šviečia, kad nereiktų seno
viškai purvą kieme klam
pok

Tas pats su keliais. Seni 
pataisyti, kur reikia, nauji 
išvesti. Nereikia laukti va
saros saulės išd ž i o v i n t i 
juos, kad galėtum važiuoti.

Vainikas nupintas žmon- 
nėms savo dirbtuvėse dirb
ti; valgyti lietuviško rugio 
duoną. Nereikia pulkais 
bėgti kapitalistinin sviq|an 
vergaut ir kęst panieksi
mą nuo visų.

Taipgi, mes broliškai svei
kiname naują Lietuvos yaft- 
nika!

J. N.
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Keista meilė
Tą lietingą vakarą sana

torijoje mudvi anksti sugu
lėme savo kambarėlyje į lo

vas. Dienos metu ši nauja 
mano pažįstama poilsiauto
ja pasipasakojo savo mei
lės istoriją.

Jai žodžiai liete liejosi, ir 
ji jautė lyg kokį malonumą, 
atverdama sielą.

— O štai, ką aš patyriau 
dar savo vaikystėje,—pradė
jo ji pasakoti, kai aš padė
jau į šalį pradėtą skaityti 
knygą.

— Aš augau viena šeimo
je.

Dabar matau, kaip kai 
kurie vaikai pyksta, kad jie 
turi brolių ir seserų. Juk 
jeigu jis arba ji augtų vie
ni, visos dovanos ir malo
nės, skirtos pulkui vaikų, 
atitektų tik jam arba jai. 
Turėti ne vieną lėlę, o ke
lias! Gauti visus saldai
nius ir skanėstus tik sau 

4 pačiam! Visas motinos gla
mones patirti tik pačiam!

O man buvo priešingai.
* Kai dabar prisimenu, 
man atrodo, kad motina 
mane pernelyg dažnai gla
monėjo. Apkabins, būdavo, 
pasisodinus ant kelių ir 
myluoja, myluoja... Mano 
veidukai būdavo nusaksty- 
ti bučiniais.

O man rūpėdavo žaisti. 
Kažkodėl tos glamonės man 
atrodydavo svetimos, kaž
kodėl nemielos.

— Žinok, vaikeli, kad ne 
visos mergaitės patiria mo
tinos meilę. — sakydavo ji 
man, kai aš, berods, buvau 
ką tik pradėjusi lankyti mo
kyklą. — Tu esi labai lai
minga, kad turi mylinčią 
motina.

Tada nesupratau, kodėl ji 
man nuolat kalba panašius 

godžius. Tik jausdavau kaž
kokį nerimą tose jos glamo
nėse.

— Kartą ji man atvežė 
dovanu iš karto dvi lėles. 
Dvi didžiules ir puošnias 
lėles! Su tokiomis gražio
mis akimis ir su ilgomis 
blakstienomis. Paguld ž i u s 
tas lėles, jų akytės pačios 
iškart užsimerkdavo.

Iš pradžių aš labai apsi-

tai darydavo, naudodamasi 
jo nebuvimu.

Bet man ta savotiška ap
gavystė Kažkaip buvo ne
maloni. Aš buvau girdėju
si, kaip suaugusieji šneka, 
kad tėvas paprastai paiki
na ir labiau myli dukteris, 
o motina — sūnus. O mūsų 
šeimoje buvo kaip tik at
virkščiai. Tėvas man buvo 
griežtas, šaltas, ir aš ma-

lių, ėmiau galvoti, kokiais 
gražesniais vardais jas pa 
vadinus, bet staiga prisimi
niau kaimynų mergaitę, ku
ri teturėjo tik vieną mažy
tę, jau apsitrynusią lėlę.

— Mama, aš vieną lėlę 
padovanosiu kaimynų Iru-ižai jį matydavau. Taigai 
tei, gerai? Ji bus tokia lai
minga!..— tariau.

Ir mano motina iškart 
apsipylė ašaromis. Apka
bino mane per pečius ir 
taip ėmė kūkčioti, taip 
kūkčioti, visa virpčiodama, 
kad man nejauku pasidarė.

— Kas tau, mama? Sa
kyk, kas tau? — klausinė
jau aš ją.

— Nieko, vaikeli! Pra
eis. Mano nervai labai silp
ni. Ima ir užeina priepuo
liai taip be niekur nieko. 
Jau tokia mano silpnybė.

— Tada aš kaimynų Iru
tei nerodysiu antros lėlės. 
Tegu ji miegos paslėpta 
spintoje. Tai bus didžioji 
mano paslaptis nuo kiemo 
vaikų. Ji bus mieganti prin
cesė. Ją bus užmigdęs ga
lingasis burtininkas. Bet ji 
nubus vieną gražią dieną.

— Gerai, vaikeli, — 
pūtį apsiramino mano 
tina ir ėmė šluostytis

Visaip stengiausi 
bet mano vaikiška 
buvo tam per silp-

K

tru- 
mo- 
aša-

Motina su tėvu kalbėda
vosi labai mažai. Bent man 
girdint. Tėvas paprastai 
vis papsėdavo įsikandęs 
pypkę ir vis skaitydavo įsi
kniaubęs laikraštį. Prie sta
lo būdavo tylu. Girdėdavo
si vien įvairūs garsai, at- 
sklidę iš kiemo, priduslinti, 
lyg iš kito pasaulio. Tik ret
karčiais skambteldavo koks 
stalo indas. Kartais moti
na man padarydavo kokią 
pastabą ar ko nors paklaus
davo. Man atrodė, kad ji 
būtų su manim daugiau 
kalbėjusi, bet mus tarsi 
stingdė tėvo buvimas. Aš 
tai sprendžiu iš to, kad, tė* 
vui išvykus, motina mane 
apkraudavo skanum ynais 
ir ištisai kalbėdavo, vis pri
mindama, kaip ji mane my
linti. Tėvas drausdavo ma
ne paikinti, ir ji, aš jaučiau,

todėl motina mylavo mane 
už tėvą? Gal ji man norė
jo atlyginti už tėvo meilės 
stoką?
įspėti, 
galvelė 
na.

Na, o suknelių, suknelių, 
kokių tik aš neturėjau. Kai 
kurių net po dvi tos pačios 
spalvos, to pačio sukirpimo.

— Gerai, mama, aš šitą 
suknelę pasilaikysiu gimimo 
dienai, o šitą nešiosiu,— pa
siūliau kartą motinai, prisi
minusi, kad aš panašiai pa
sielgiau ir su ta antrąja lė
le. Lig šiol kiemo mergai
tės dar nežinojo, akd aš tu
riu antrąją lėlę, kuri tebe
miega didžiojo burtininko 
užmigdyta. Dar neatėjo lai
kas jai pabusti. Dar jos 
nesurado gražusis princas....

Girdėdavau, kaip Irutės 
mama ir kitos kaimynės 
moterys kalbėdavo tarpu
savy, kad nėra kitos tokios 
motinos, kuri taip mylėtų 
savo vaiką, kaip kad mano 
motina myli mane.

Bet aš jo nejutau. Prie
šingai, man atrodė, kad aš 
lyg būčiau buvusi kuo nors 
kalta dėl to. Ir manęs ta 
motinos meilė anaiptol ne
džiugino. Gal tai dėl to, 
klausdavau save, kad moti
nos tokie silpni nervai, kaip 
ji sakydavo? Ji vis gerdavo 
visokias tabletes nervams 
nuraminti. O kai jai įsi- 
skaudėdavo galva, ji prary
davo visą saują tų baltų 
grūdelių, kad liautųsi gal
vos skausmas. Ir man gaila 
būdavo motinos.

Kai aš ją imdavau ramin
ti, ji kartais nei iš šio. nei 
iš to vėl apsipildavo ašaro
mis
kaip tašyk, kai ji man nu
pirko iš karto dvi brangias 
lėles.

Po to vieną vakarą atva
žiavo greitoji pagalba. įėjo 
du vyrai apsirengę baltais 
chalatais. Motina gulėjo 
ant sofos. Jie klausė jos 
širdą, matavo kraujo spau
dimą, suleido vaistu į ran
ka virš alkūnės. Tėtis atro
dė labai susirūpinęs.

Ir jie išvežė motiną į ligo
ninę. O po kiek laiko ji 
ten mirė. Mane tėvas išve
žė pas tetą į kitą miestą, ir 
aš pas ją gyvenau ir mo
kiausi..

Bet motinos paveikslas 
visą laiką gyveno mano at
mintyje. Nuolat jausdavau 
jos glamones, jos bučinius 
ant skruostų ir jos keistas 
šnekas apie meilę. Ir nepa- 
tirdavau jokio džiaugsmo. 
Priešingai, kažko skaudu 
būdavo dėl motinos, kuri, 
atrodė, buvo tokią nelai
minga, taip greitai pasi
traukė iš gyvenimo!

Teta man vengė atsakinė
ti į mano klausimus apie 
motiną ir apie jos gyveni
mą su tėvu.

So tokiais jausmais apie 
mirusią motiną aš sulau
kiau keturioliktų metų.

Ir štai vieną rytą mokyk
loje gavau laišką. Braižas 
buvo nepažįstamas, ir aš 
perskaičiau.

“Mano sesuo! Aš taip nu
džiugau, sužinojusi, kad tu
riu seserį. Nors mano pa
vardė visai kita, bet aš esu

ir imdavo kūkčioti,

tavo sesuo, tik kito tėvo. 
Aš užaugau vaikų namuo
se, ir dabar mokausi, tik 
viena klase aukščiau už ta
ve. Mane išlaiko valstybė. 
Geri žmonės man padėjo 
sužinoti tavo adresą.

Tu niekam nepasakok, 
kad gavai iš manęs laišką. 
Tai tegu būna mudviejų 
paslaptis. Gerai?

Parašyk! Aš tokia lai
minga, kad turiu seserį!

Tavo sesuo Laima”
Tas laiškas mane pri

trenkė. Turėjau keletą kar
tų perskaityti jį, iki suvo
kiau jo prasmę.

Ir pirmiausia man paaiš
kėjo, kodėl motina taip kei
stai mane mylėjo. Vadinasi, 
manyje ji mylėjo kartu ir 
tą kitą savo pavainikę duk
terį Laimutę. Ta antroji lė
lė, tos porinės suknelės, tos 
dvigubos dovanos'—visatai 
ir Laimutės, mano sesers, 
augančios vaikų namuose 
dalis.

Ir amžinai pypkę įsikan- 
dusio tėvo paveikslas stai
ga iškilo mano akyse visai 
kitokioje šviesoje. Gal kaip 
tik jis prisidėjo prie to, kad 
mano sesuo atsidūrė vaikų 
namuose? Gal ir jis buvo 
kaltas dėl to, kad velionė 
taip keistai mane mylėjo 
dviguba motinos meile.

Ii’ manyje gimė staiga pa
siryžimas nors truputėlį iš 
tos man atitekusios dvigu
bos motinos meilės grąžin
ti ką tik atsiradusiai savo 
seseriai.
— O dabar miegoki — bai

gė pasakojima mano bičiu
lė.

Prieš užmigdama, tikė
jausi, kad rytojaus dieną 
teks išklausyti jos pasako
jimą, kaip ji užsipuolė tą 
savo tėvą, amžinai įsikan- 
dusį pypkę. - ■

Tačiau mano viltys neiš
sipildė. Mano bičiulė gavo 
telegramą skubiai vykti į 
kažkokias laidotuves, o kai 
ji grįžo į sanatoriją, mano 
kelialapis jau buvo pasibai
gęs.

Elena Gedvilaite 
Druskininkai

ĮVAIRENYBES
Įkinkoma krioklių energija

Kanadoje statoma pože
minė hidroelektrinė, kurią 
varys krioklių vandenys. 
Elektrinė statoma 330 m. 
gylyje. Čia bus sumontuota 
11 turbinų.

Pirmąją požeminės hidro
elektrinės eilę numatoma 
pradėti eksploatuoti 1972 m.

Astronomai mėgėjai
Lenkijos astro n o m i j o s 

mėgėjų draugijoje 3 tūkst. 
narių, iš kurių daugiau kaip 
100 pastoviai stebi dangų. 
Daug šios draugijos narių 
patys konstruoja ir daro 
teleskopus, panaudodami se
nus optinius prietaisus. Kai 
kurie net turi observatori
jas.

Astronomijos mėgėjai 
Krokuvoje suorganizavo net 
specialią parodą “Kosmosas 
moksle ir mene”. Čia buvo 
demonstruojami dailininkų 
—astronomijos mėgėjų dar
bai kosmine tematika.

Direktoriaus “etalonas”
Viena prancūzų firma at

liko sociologinius tyrimus 
stambiose Europos kompa
nijose. Testus sprendė 576 
direktoriai — iš VFR, Ang
lijos, Prancūzijos, Olandijos 
ir Belgijos. Štai kai kurie 
tyrimų duomenys.

Iš visų vadovų prancūzas 
— labiausiai išauklėtas, Ita
las — pats slidžiausias, an
glas — iš visų veikliausias, 
o vokietis — geriausias spe
cialistas.

KOMENTARAI

Štai kaip “Lietuvoje” 
“užmiršta” Žemaite!

ne taip seniai “va-

Va j ininkij Atidai
Vajininkai, kurie gaus naują skaitytoją Ameri

koje, tai nuolaida laike vajaus yra $8 metams, vie
ton $9, ir prie to*, naujas skaitytojas gaus vieną 
iš žemiau nurodytų knygų veltui.

J. Ragausko — ITE, MISSA ĖST!
J. Gasiūno — MANO DEŠIMTMEČIAI AMERIKOJ 
Sudarė Ona Narbutienė — JUOZAS NAUJALIS
A. Bimbos — JAV DARB. JUDĖJIMO ISTORIJA

KLESTI NEMUNO KRAŠTAS

KELIAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ

PRISIKĖLUSI LIETUVA
F. Bonoskio — IŠKYLA
Sudarė V. Kazakevičius — GRAŽI TU. MANO

BRANGI TĖVYNE
A. Morkaus — “VADUOTOJAI” Iš ARTI—
T. TILVYČIO — USNYNĖ —
D. M. šolomsko — PASAKOJIMAI Iš ISTORIJOS,,
J. KAŠKAIČIO — ŽMOGUS IR MAŠINA

Iš ATSIMINIMU

Dr. S. T. Matulaičio — RELIGIJA
Ant. Venclovos — MARIJA MELNIKAITĖ
Dr. A. Petrikos — LLD IR PAŽANGIEJI

AMERIKOS LIETUVIAI

R. MIZARA — POVILAS JURKA 
ALGIO LUMBIO NUOTYKIAI 
ŪKANOS
L MIZARIENĖS — JAUDINANTYS SUSITIKIMAI

Viršminėtos knygos yra labai įdomios skaityti. Kal
binkite savo pažįstamus, kurie dar neužsiprenumeravę 
laikraščio “Laisvės” tapti prenumeratoriais. Nevien tik 
vajininkai, bet ir kiti laisviečiai turėtų pasidarbuoti gavi
me naujų skaitytojų. Bus garbė Jums, ir jūsų vajininkui.

ADMINISTRACIJA

o

Kaip atrodė akmens 
amžiaus žmogus

Morino oloje, netoli Ispa
nijos miesto Santanderio 
surastas paleolito periodo 
žmogaus kūnas. Paleolito 
žmogus palaidotas septynių 
pėdų gilumo nuosėdų sluok
snyje. Manoma, kad jis gy
veno 30 tūkstančių metų 
prieš mūsų erą. Mirusysis 
taip gerai užkonservuotas, 
kad mokslininkai pirmą 
kartą pamatė, kaip atrodė 
urvinis žmogus.

Antropologas dr. G. Pri
manąs pasakoja: “Mes ra
dome du kapus — vieną su
augusio žmogaus arba jau
nuolio, kitą — vaiko. Suau
gusiojo kūnas fantastiškai 
išsilaikęs, mes iškasėme ne 
kaulus, bet trijų matmenų 
figūrą. Kai lavonas puvo 
smulkios molio nuosėdos už
pildė tuštumas ir, panašiai 
kaip Pompėjoje, sumetėju
sios išlaikė buvusio žmo
gaus formą. Vaiko kape ne
išliko nieko”.

Vyro kapas suteikia taip 
pat žinių ir apie paleolito 
gyventojų laidojimo papro
čius. Ant žmogauS/kojų gu
lėjo kai kurių laukinių gy
vulių kaulai. Spėjama, kad 
šie gyvuliai buvo arba auko
jami, arba duodami kaip 
maistas mirusiajam į jo to
limą kelionę. Virš galvos 
rasti ožkos ar stirnos palai
kai.

Johannesburgo gyventoją 
F. Diuponą, vakare grįžtan
tį į namus, užpuolė spiečius 
bičių ir labai sugėlė. Žmo
gus neteko sąmonės, bet at- 
važiavusi greitosios pagal
bos mašina jo nepaėmė, nes 
nuo bičių įgėlimo šviesi bal
tojo oda buvo tapusi tam
siai mėlyna. Praėjo nema
ža laiko, kol mašina “spal
votiesiems” jį nuvežė į li
goninę. Ir čia nepasisekė. 
Nurengus nukentėjusį, pa
sirodė, kad jis baltaodis. Tad 
jo nebuvo galima (įstaty
mas draudžia) gydyti juo
diesiems skirtoje ligoninė
je... Vėl reikėjo šauktis 
mašinos, skirtos baltiesiems.

Londone neseniai įsteig
ta kairiarankių draugija. 
Jos tikslas — kovoti prieš 
kairiarankių diskriminavi
mą. Pasirodo, pasaulyje yra 
200 milijonų kairiarankių, 
kurie reikalauja specialių 
kasdieninių daiktų ir darbo 
įrankių. Draugijos prezi
dentas su pasididžiavimu pa
brėžė, kad kairiarankiais 
buvo Julius Cezaris ir Le
onardas da Vinčis. Drau
gija ateityje nagrinės kai
riarankių pageidavimus ir 
skundus.

Anglijos politiko anūkas 
Vinstonas S. Čerčilis antrą
syk iškėlė savo kandidatū
rą į Žemuosius parlamento 
rūmus. Prieš trejus metus 
29-erių metų Čerčilis nesėk
mingai atstovavo konserva
toriams. Be jo, į parlamen
tą veržiasi dar trys čerčilai.

San Francisco laidojimo 
kompanija paskelbė, kad 
kalėdų švenčių proga ji ne
mokamai įteiks po karstą 
kiekvienam miesto piliečiui, 
kuris mirs gruodžio 15-31 
dieną. Tai ne naujiena. 
Lietuvis Frankas Krukas iš 
P. Cvirkos romano šią rek
lamą naudojo pusė amžiaus 
anksčiau.

Dar 
duotojų” rašeivos, pavartę 
iš Tarybų Lietuvos ateinan
čią spaudą, be ypatingų pa
stangų sukurdavo prasima
nymus apie šiandieninį tėvų 
žemės gyvenimą.

Šiandien, kai užsienio lie
tuviai gausiai lankosi tėvy
nėje, o daugybė Lietuvos 
gyventojų vyksta pasisve
čiuoti anapus Atlanto, “va
duotojams,” nenorint galu
tinai susikompromituoti sa
vo negausių šalininkų aky
se, teko atsisakyti tokių pri
mityvių falsifikacijų. Da
bar jie įdėmiai tyrinėja Ta
rybų Lietuvos spaudą, ieš
kodami tokių skiedrų, iš 
kurių galėtų priskaldyti “in
telektualesnio” ir todėl, jų 
nuomone, sunkiau įžiūrimo 
melo vežimą.

Tam šitie rašeivos pasitel
kia savo liguistą fantaziją, 
kuri, kaip žinia, padeda su
kurti “šedevrus.”

Neįtikima, pasakys kai 
'kas. Bet ką daryti, jeigu 
šitaip ar panašiai buvusieji 
ponai kalba ir rašo apie da
bartinį Lietuvos gyvenimą. 
Štai ka. beje, Chicagos ku
nigų “Drauge” skaitome 
apie mūsų rašytojų suvažia
vimą: “Tyla suvažiavime 
gaubė ir šiemetinį lietuvių 
literatūros klasikės Žemai
tės 125-ojo gimtadienio ju
biliejų,kai tuo tarpu, kada 
reikėjo rašytoją priversti
nai subolševikinti, ankstes
nieji jos jubiliejai vis būda
vo švenčiami net su ypatin
gu pabrėžimu.”

Išskyrus, kad Tarybų Lie
tuvoje liaudies rašytoją la
bai gerbiama ir jos jubilie
jai minimi, visa kita šitoje 
citatoje yra gry niausiąs 
prasimanymas. Visų pirma, 
Žemaitės niekas ir niekad 
“nebolševikino.” Kas kita, 
kad pati rašytoja savo kū
ryba pirmoji lietuvių litera- 
teratūroje parodė tuometi
nį “idiotišką kaimo gyveni
mą,” pasmerkė dvarą, kle- 
r'kalizmą ir atskleidė kla
sinius prieštaravimus. Štai 
kodėl buržuazijos valdo
moje Lietuvoje buvo ilgą 
laiką trukdoma išleisti k?’ 
kuriuos Žemaitės raštus, 
parodančius lietuviškosios 
ponijos savanaudi š k u m ą. 
Pastarosios atstovai ir jų 
atžalos, vėliau persėdę iš 
bričkų į automobilius, nega
lėjo dovanoti Žemaitei jos 
neigiamos pažiūros į lietu
viškąją buržuaziją. Jie nie
kad neužmiršo, kad žemaitė, 
gyvendama Amerikoje, vie
name laiške rašė: “Man 
žingeidu, kokį prezidentą 
Lietuva gaus? Ar šaltus 
barščius, arba surūgusi 
Smetoną, arba tiesiai ko
kias išrūgas, kokių didžtur
čių dvarponių ar kunigų iš
suktas, nes visur turtai, pi
nigai viršų ima.” Neatlei
do jai ponai ir to, kad, at-

vykusi iš Amerikos, Žemai
tė pareiškė: “Į Lietuvą 
grįžau, Lietuvos nebera
dau.”

Dabar šitų svetur įsikū
rusių buvusių ponų likučiai 
nė nerausdami drįsta teig
ti, kad Tarybų Lietuvos ra
šytojai “užmiršo” Žemaitės 
125-ąsias ginrmo metines. 
Galėjo nesijaudinti. Niekas 
jos neužmiršo ir niekad ne
užmirš. Nei rašytojai, nei 
gausūs jos kūrybos gerbė
jai. Kaip tik Tarybų Lie
tuvoje liaudies rašytojos 
kūriniai plačiai leidžiami, 
surinkta daug naujos me
džiagos apie jos gyvenimą 
ir veiklą. O prieš mėnesį 
Vilniuje, pačiame jo centre, 
iškilmingai atidengtas Že
maitės paminklas. Atideng
tas Lietuvos sostinėje, mies
te, kur, palikusi kaimą, lie
tuvių literatūros klasikė pa
stoviau apsigyveno. Ir ati
dengtas, pridursiu, sukakus 
125-iems metams nuo Že
maitės gimimo dienos, da- 
Ivvaujant tiek gausiai susi
rinkusiems rašytojams, tiek 
ir Vilniaus visuomenės at
stovams.

Štai kaip Lietuvoje “už
miršta” Žemaitė!

Antanas Mažuolis

Vokiečiai smerkia JAV 
bombardavimą Š. V.
Frankfurt. V. Vokietija.— 

Tūkstančiai vokiečių de
monstravo prieš Jungtinių 
Valstijų imperializmą, 
smerkė bombardavimą Šiau
rės Vietnamo.

Dauguma demonstrantų 
buvo jaunuoliai. Jie reika
lavo paleisti iš kalėjimo An
gela Davis. juoduosius pan- 
terius ir kitus politinius ka
linius.

šiauliečių spektaklis
Gausiai susirinkusiems 

apylinkės žemdirbiams ir 
miestelio gyventojams Kra
žių kultūros namų, scenoje 
Šiaulių dramos teatras pa
rodė komediją “...0 meilė 
sugrįžta... ”.

Tai antras pastatymas, 
kuri Šiaulių dramos teatro 
artistai ši sezoną parodė 
Kražių kultūros namų sa
lėje.

Paskutinioji
Kapsuko eksploat a c i n i s 

techninis ryšių mazgas bai
gė įrengti Krosnos automa
tinę telefono stotį. Tai še
šioliktoji rajone automatinė 
telefono stotis, šešioliktoji... 
5r paskutinė. Dabar visi 
rajono telefonai automa
tizuoti.

Tačiau ryšių montuoto
jams darbai nesibaigia. Ar
timiausiu metu bus praplės
tos Lazdijų, Seirijų, šešto
kų automatinės telefono 
stotys.

PRISIMINIMAI
Dabar žiema.

O aš menu pavasarį saulėtą. 
Menu besikalančią iš po žemės liauną mėtą 
Ir tavo baltą kūną, aptemptą suknia gėlėta.

Ir dar menu balų karalių — laibakojį gandrą. 
Menu, kaip jis sukioja į šalis galvutę mandrą, 
Snapu kalendamas melodiją gužučiams bendrą.

Tačiau dabar žiema.
O aš pavasarį saulėtą 

Menu.
Mes braidėme abu per naktį, pliaupiant lietui, 

Ir širdys grojo mūs — tai čardašą, tai menuetą.
Augustas Tamaliūnas
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Individualistinis teroras ar 
organizuota klasių kova 

(Tęsinys iš 2-ro psl.)

Negrų balsuotojų - piliečių

tiniai rinkimai, remia demo- 
kratų ar republikonų par
tija. Už Komunistų Parti
jos išstatytą negrą kandi-

natorius—balsavo labai ma
žas skaičius. *]
tažas, bombos, žudymai — 
ją vis toliau stumia nuo po
litinės arenos. Politinės ba
zės ji neturi. Klasiniu dar
bininkų švietimu bei organi-

lizma. Tai romantiku halių- c

cinacija! Aukščiau minėto
sios knygelės autorius pusi. 
26 visai teisingai sako, jog:

“Tie, kurie šiandien stoja 
už teroristinius kovos meto
dus, turėtų sutikti su mūsų 
teze, kad šios šalies žmonės

Reiškia, subjektyvių revo
liucinių sąlygų nėra! Leni
nas 1917 m. pripažino te
rorą, kaip vieną kovos prie
monių, o 1901 m. jį smerkė 
todėl, kad tam darbui sąly
gos buvo nepribrendusios. 
Rusijos socialistinės revo
liucijos metu (1917 -18 -19 
m.) tos šalies anarchistai, 
nihilistai, eserai ir kiti te
noro garbintojai —kovojo 
kartu su buržuazij'a prieš 
bolševikus!

Kitoje minėtosios knyge-

. Teroras, šabo-i revoliucijai dar nepasiruošę.
„ , . T> 'v, ■ 1 • 1 J •

Jie remiasi, kaip pats E.' 
Cleaveris teigia, lumpenpro-i 
proletariatu ir buržuazijos Į 
“revoliucionėjimo” viltimi.

Tokios taktikos, carizmo 
laiku, Rusijoje laikėsi anar
chistai, nihilistai, ir ese
rai (socialrevoliucionleriai). 
Marksas, polemizuodamas _ . - .
su anarchistu Bachūninu, vietoje (psl. 29)_skaito- 
sakė, jog carizmo sunaiki-.me> J°S’ bombų mėtymas, 
nimui reikia masinio liau-panSU daužymas, plėšikavi- 
dies sąjūdžio, o ne keliu pis-j^as, mokyklų žalojimas, ge- 
toletų ar bombų. Socialist!-i Cinkelių ardymas, studen- 
nė Rusijos revoliucija (1917 AO ^el m°kyt°jų terorizavi- 
m.) patvirtino K. Markso-Imas, policininkų šaudymas 
Lenino taktikos teisingumą,'11' — nėra revoliciniai 
o ne Bachūnino. Iš to turė- darbai: “Tokie žygiai ne- 
tu Amerikos teroristuojan- kelia revoliucinio darbinin- 
tys radikalai pasimokyti.;1^ klasės sąmoningumo, jie 
žodžiais jie neva marksis- nekenkia karo vedimui Viet- 
tai, stoja už socializmą, bet nąme, negriauja kapitalisti- 
jų darbai dažnai tai panei-, 
gia. Jų socializme perdaug 
nihilizmo bei rasistinių prie
maišų ! v

Ar jie, su laiku, atsisa
kys teroro ir palinks prie 
Rusijos bolševikų išbandy
tos taktikos, kol kas sunku 
pasakyti. Juodieji panteros 
darė daug vingių bei posū
kių praeityje, tad gal atei
tyje atras ir teisingą kelią...

Amerikos komunistai, da
bartinėse sąlygose, griežtai 
stoja prieš visokį terorą, 
smurtą, sabotažą, žudymą 
ir t. t. Jie žino, jog vieton 
nužudyto policininko ar pik
to valdžios pareigūno, bus 
kitas, gal dar piktesnis, ir 
tai patarnaus tik reakcijos 
sustiprinimui. Komunistai 
stengiasi šviesti bei organi
zuoti pažangiuosius šalies 
darbininkus ir tik masinės 
kovos keliu eiti prie socia- 
Lzmo įvykdymo.

Teroristų taktika
Gil Green, vienas Ameri

kos Komunistų Partijos va
dų, savo knygelėje (didelės 
knygos dalies) “Terrorism 
Is it Revolutionary?” (“Ar 
terorizmas yra revoliucinis 
žingsnis?”) teigia, jog Ame
rikos K. Partija nesiima jo
kių teroristinių žygių ir, 
dab antinėse sąlygose, tik 
stiprina darbininkų organi
zaciją juos lavina, šviečia. 
Bile koks smurtas Stiprina 
reakciją ir pateisina politi
nę represiją. Pavyzdžių to
li ieškoti nereikia. Galima 
prisiminti 1886 metus,, kai 
buvo provokatoriaus mesta 
bomba Haymarkete, Chica
go je. Už tai buvo apkaltin
ti streikieriai: keturi jų pa
karti, o vienas pats nusi
žudė. Kiti uždaryti ilgam 
laikui kalėjime, darbininkų 
judėjimas keletui metų su- 
demoralizuotas. Panašūs re- 

' zultatai buvo Tomo Moo- 
ney-Billingo ir Sacco-Van- 
zetti atvejais, kai pasamdy
ti provokatoriai išsprogdino 
bombas. Tokių įvykių buvo 
ir kituose kraštuose.

Neatsakingieji nihilistai- 
militantai, juodi ir balti, 
mano, jog keliais šūviais ar 
bomba jie sugriaus kapita-

nes sistemos, — nežiūrint 
haliucinacinių šūkių už te
rorą. .. jie nesuartina žmo
nių ir nestiprina darbininkų

O dažnai nesunku tuose 
išpuoliuose įžiūrėti ir reak- 
cimnkų provokaciją!

Saigonas. — Lapkričio 23 
d. sukako 24 metai nuo Viet
namo karo pradžios. Dabar 
Karas eina visoje Indokini
joje.

Damaskas. — Naujoji Si
rijos valdžia pareiškė, kad 
ji linkusi prisidėti pne Egip
to, Sudano’ ir Libijos f ede
racijos.

Iš UŽBURTO RATO
Kas iš gero žmogaus, 
a ei jis elgeta tik, 
iš jo niei\s nieko negaus, 
Prasyk — neprašyk!
O jei geras žmogus 
Iškils, praturtės, 
Jisai taps išdidus, 
Jį puikybė sues.
Paragavęs valdžios, 
Piktnaudžiauti ja ims, 
Spirsis kiek iš pradžios, 
O paskui ir (nugrims.
Žmogaus pastanga 
Kurti gėrį apsčiai 
Lyg užburtam rate, 
Rodos, blaškos tuščiai.
Kaip iš to rato klaikaus, 
Iš užburto ištrūkt, 
Kad jis nesmaugtų žmo

gaus,
Kad laisvas jis būt?
Kaip pasiekt, kad žmogus, 
Ir tapęs stiprus, 
Liktų doras, kilnus, 
Pataikūnams rūstus?
T tai balsas nakčia 
Žmogui kužda slapčia: 
Jo viltis — ne tuščia! 
Prasminga — kančia!
Jei jis- rytojų regės, 
Liaudžiai siekt jį padės, 
Smaguriaut nenorės, 
Džiugiai triūs ir plūšės...
Tada jis išsiplėš
Iš to rato grėsmės;
Kuo labiau jis stiprės; 
Daugiau gėrio pasės.

Elena Gedvilaitė

Floridoje dar taip nebuvo 
kalbėta!

Miami, Fla. — Komerci
nis dienraštis “The Miami 
Herald,” 1970 m. lapkričio 
17 laidoje, visam puslapiui 
uždėjo šitokią antraštę: 
“Revoliucija yra atsakymas, 
sako Jane Fonda”. Išrodo, 

; “bauginantis” pareiškimas. 
1 Kas pasakyta po ta antraš
te, mus bent dalinai infor
muoja to laikraščio štabo 
rašytoja J. Chusmir.

Kas gi ta Jane Fonda? 
Ji yra jauna filmų aktorka, 
vaid i n u s i charakteringas 
partijas. Jai žinomas ameri
kinis “seksas”, “striptyžas” 
ir kiti “modernizmai”, nau
dojami filmuose, teatruose. 
Filmų aktoriai-a k t o r k o s, 
kurie iškyla į vadinamų 
“žvaigždžių” stadiją — gy
vena prabangoje. Iš tokių 
yra mažai, kurie rūpinasi 
visuomeniniais klausimais, 
kaip ekonomika, politika, 
skurdas, rasizmas. Tad ir 
ši aktorka yra retas atsitik
tinumas. Tačiau ji pasisakė, 
kad esanti nusiteikusi’šiuo 

Įmetu prieš narkotikus ir 
prieš alkoholį. Dabar ji pro
paguoja revoliucinę idėją 
tarpe Amerikos jaunimo, 
ypač studentų.

Aktorka Jane Fonda kal
bėjo Miamio universiteto! 
kampuse (campus— univer
siteto kiemas, žaidimų teri
torija). Jos kalba truko virš 
valandą, kurios klausė dau
giau 2,000 aukštojo mokslo 
studentų. Jeigu mes daug 
girdime priekaištų, k a d 
Amerikos jaunimas tik 
triukšmauja, nežino ko jis 
nori, — tai galima sakyti, 
kad šios aktorkos kalba yra 
geras žingsnis į programi-

Už socialinį perversmą
Peržvelgus dabarties įvy

kius mūsų šalyje —visokias 
riaušes, kriminališkas žu
dynes Vietname, rasines ko
vas, esamą šalyje skurdą, 
ji darė išvadą, kad “Ši prob
lema yra mūsų šalies eko
nominėje struktūroje. Mū
sų sistema turi keistis taip, 
kad žmonės galėtų veikti 
kaip žmogiškos būtybės ir 
taip santykiauti vieni su ki
tais”. Čia ir išeina jos didis 
pareiškimas: “Atsakymas 
yra revoliucija”. Ji atsakė į 
reporterio klausimą — tai
kiu ar prievarta — tokia re
voliucija įvyks, priklauso 
nuo tų, kurie šioje sistemo
je turi galią.

Optimistiškai ji paminė
jo, kad “daugiau ir daugiau 
jaunų žmonių pradeda šį 
judėjimą suprasti”. Tas ju
dėjimas už esamos sistemos 
pakeitimą, kalbėtoja sakė, 
yra ir tarpe JAV, Kareivių 
Vietname. Anot job: “Gims
ta nauji kariai, ne tokie, kai 
buvo jų tėvai — jie supran
ta karo veidmainystę ir dėl 
jos nenori mirti”. Tad teko 
šalto vėjo ir prezidentui: 
“Nixonas sako, kad jis ne
nori būti pirmas .preziden
tas — pralaimėjęs karą”. 
Bet jis “gali būti pirmas 
pralaimėti armiją”, sakė 
kalbėtoja. *
Prieš imperialistinę politiką

Artistė Jane Fonda, ma
tyt, gerai supranta JAV 
imperialistinę agresiją. Uni
versiteto studentams ji sa
kė : “Kodėl mūsų vėliava 
plevėsuoja kiekvienoje šaly
je, kurias valdo fašistiniai 
režimai? Jokia fašistinė 
valdžia negali išsilaikyti be 
JAV ekonominės ir militari- 
nės paramos”. Tokias ji 
įvardina: “Pažiūrėkime į 
Graikiją, Ispąn’ją, Argenti- 
-", Panamą,’ Kolom biją. 

Iturizmo. Ji reikalavo neduo- Braziliją • -Dai galime pri-

“SPCIALIAI “LAISVEI”

Kapsuko šiokiadieniai
Spalis — rudens mėnuo, rijos Aidai” Kapsuke 

Mieste, laukuose vyksta rengė įdomų koncertą, 
įtempti darbai, ruošiantis 
žiemai, kad ji neužkluptų 
žmonių nepasiruošusiais.

Spalio mėnesį Kapsuke 
buvo taip pat nemažai įvy
kių, renginių, išjudinusių 
miesto ramią tėkmę.

Pirmiausiai — tai masi
nis vaidinimas “Neužmirš
tamas kelias,” kurio auto
riai yra R. Pačėsa ir St. 
Čaikauskas. Jau kelias1 die
nas vyko pasiruošimai šiam 
didžiuliam vaidinimui, kur 
turėjo atsispindėti svarbūs 
pokario metai, aštri klasių 
kova, kolūkių kūrimasis.

Vakare, spalio 9 ir 10 
dienomis, sužibus prožek
toriams, prasidėjo šis tikrai 
įdomus, grandiozinis spek
taklis, susilaukęs didžiulio 
pasisekimo kapsukiečių tar
pe. Jame dalyvave^ kelias
dešimt aktorių tiek iš pro
fesionalų, tiek iš saviveik
lininkų tarpo.

Vaidinimas baigėsi di
džiuliu ir labai įdomiu ra
ketų saliutu.

Tuo pačiu metu Lietuvo
je vyko Tadžikijos meno 
dekada. Sostinės Dušanbe 
A. S. Puškino muzikinio 
teatro ansamblis “Sir Da-

su-

Lenkai atsivežė Elko fo
tografo J. Marijano darbų * 
ekspoziciją, kurią kapsu- 
kiečiai palankiai įvertino.

Kapsuko fotoklubas “Sū- 
dava” savo ruožtu išsiuntė. 
į Elką didesnį kiekį meni- 
nių nuotraukų, kurių tarpe 
yra V. Žukausko, A. Sen- 
kaičio, R. Pačėsos, V. Gul- 
mano, J. Šidlausko ir kitų 
darbai.

Kaip rašo lenkų spauda, 
lietuviška foto paroda su
silaukė didelio pasisekimo. 
Pirmą dieną jau apsilankė 
arti tūkstančio Elko gy
ventojų.

Panašią parodą sūduvie- 
čiai ruošia ir į draugišką 
valstybę Suomiją, kur gruo
džio mėnesį viešės mūsų 
delegacija ir Koholos mies
te bus atidaryta paroda.

Spalio pabigoje oras smar
kiai atšalo, lapkričio pra
džioje inet pasnigo, vienok 
tai nesukhudė kapsukie- 
čiams lapkričio 2 d. gražiai 
paminėti mirusius kapinė
se. Kaip tyčia nurimo di- 
džiulis vėjas, žvakutės ga- 
Įėjo laisvai degti. Skambė- ’ 
jo šiai dienai parinkti J. 
S. Bacho, V. Mocarto, G. 
Verdžio, D. Kabalevskio 
muzikos kūriniai. Susirinkę 
kapsukiečiai nulenkė gal-

Labai malonu buvo susi
pažinti su šios saulėtos res
publikos liaudies dainomis, 
šokiais, muzikos instrumen
tais, kurie smarkiai skiria
si nuo mums įprastų ir ku
riais tadžikai virtuoziškai 
groja.

Po spektaklio Kapsuko r. 
vykd. komiteto pirmininko 
pavaduotojas A. Markevi
čius svečiams įteikė atmini
mo dovaną, pagamintą pa
čių kapsukiečių rankomis.

Džiugią žinią atnešė spa
lis, kad didelė grupė kapsu
kiečių apdovanota lenini
niais jubiliejiniais meda
liais “Už šaunų darbą”. 
Apdovanotojų tarpe yra 
mūsų pažangios išeivių 
spaudos veteranas P. Nau
džius, O. Sukackienės peda
goginės mokyklos moterų 
choro vadovas P. Povilio
nis, respub 1 ,i k i n ė s dainų 
šventės šokių vyriausio va
dovo TSRS liaudies artisto 
J. Lingio asistentas “Šešu
pės” fabriko darbuotojas J 
Pečiukonis ir kiti.

Spalio mėnesį Kapsuke Į Vas prie savo artimųjų, o
viešėjo Lenikjos Elko mies
to, su kuriuo draugauja 
mūsiškiai, delegacija.

Iš Lietuvos valstiečią gyvenimo
Pakeliui iš Ukmergės į 

Kauną, maždaug už 8 kilo
metrų nuo rajono centro, 
kairėje pusėje matyti Leon
polio tarybinio ūkio gyven
vietė Dainava.

Šiuo metu joje (dviejų ir 
trijų aukštų namuose) gy
vena daugiau kaip 140 šei
mų. Jų paslaugoms — du
jos, karštas vanduo. Gyven- vietę atvažiuoja autobusas.

vietėje yra aštuonmetė fho- 
kykla su didžiausia Uk
mergės rajone sporto sale, 
vaikų lopšelis-darželis, me
dicinos punktas, biblioteka, 
viešbutis, kavinė, buitinio 
aptarnavimo dirbtuvės, mais
to pramonės ir prekių par
duotuvės. Šešis kartus per 
dieną iš Ukmergės į gyven-

Pasmerkė karą ir 
militarizmą

Artistė Jane Fonda stip
riai akcentavo, kad aukšta
sis mokslas JAV turi būti; 

I apvalytas nuo visokio mili-
dėti Izraelį, Turkiją ir ki 
tas Azijos ir Afrikos fašis
tines valstybėles, kuriose 
veikia JAV m’litarinės ba
zės, o Vietname mūsų ša
lies ginklais žudomi civili 
niai žmonės. Šiuo metu Ni- 
xonas reikalauja žmonių 
žudymo ginklams virš bil- 
jono dolerių.

Jane Fonda veikia planim 
gai. Jos veikla siejasi su ve- 

kuri

ti jokių kreditų ir atžymė- 
jimų “studentams už kari-1 
nį mokslą”. Ji sakė, kad iš 
universitetų turi būti paša
linti “moksl niai tyrinėjimai 
(eksperimentavimai) karo 
reikalui”, nes tie nauji išra
dimai naudojami žmonių 
žudymui Vietname ir kitur.

Išsamiai ji nagrinėjo da
bartinę mūsų šalyje būklę. 
Ji pabrėžė, kad “Pantheriai 
nėra smurtininkai, kaip'teranų organizacija, 
jiems tai primetama”. Jei- turi virš 1,000 narių. Ji sa
gu jie “ginkluojasi, tai tik 
apsigynimui”. Kalbėtoja iš
dėstė, kad kriminalizmą, 
smurtą gimdo skurdas ir 
smurtas iš tos pusės, kuri 
valdo. Ji sakė, jeigu mūsų 
šalyje tėvai vaikus augina 
tokiuose namuose, kur žiur
kės juos kramto, jeigu jie 
auga baimėje, kad policija 
juos nešaudytų, — tada jie 
pradeda galvoti, kaip apsi
ginti.

Kalbėtoja stipriai pabrė
žė, kad politiniai ir militari- 
niai kaliniai turi būti išlais
vinti. Priminė, kad ir šian
dien “Kai kurie geriausi 
Amerikos žmonės yra už 
geležinių grotų — Angela 
Davis, Bobby Seale, kunigas 
D. Berrlngmari ir kiti”.

Žvelgdama į praeitį, ji sa
kė : “Ar mes būsime geri vo
kiečiai ir tikėsime savo ly
deriams, ar patys darysime 
sprendžiamus veiksmus ? ” 
Minėdama “gerus voki e- 
čius”, ji priminė Hitlerį, ku
riam Vokietijos žmonės pa
tikėjo ir leido sukurti II pa- dėjimui, 
saulinį karą.

kė, jog ši kova vyksta ir 
JAV teismuose. Ji renka pi
nigus civilinių ir kareivių 
apgynimui, kurie kaltinami 
už protestus prieš Vietna
mo karą.

Kalbėtoja sakė, kad ji 
galvoja sukurti tokius fil
mus, kurie pasakytų žmo
nėms, tiesą apie Vietnamo 
karą. Amerikoje, ji kalbėjo, 
greitoje ateityje bus ruošia
mas teismas karo krimina
listams. Būsiąs panašus į tą, 
kuris te’sė II pasaulinio ka
ro kriminalistus.

Iš tikro artistės kalba Mi
ami universiteto studentams 
buvo nepaprastas įvykis. Ki
tas šio miesto dienraštis 
“Miami News” išstojo su 
kritika prieš Jane Fonda 
sakytą kalbą. Bet, pastebi, 
pats kritikas, kad iš 2,000 
klausytojų, nesirado protes
tų prieš kalbėtoją, o buvo 
ji priimta gausiais aplodis
mentais. Todėl ir sakome, 
kad ši jauna moteris rodo 
pažangų kelią Amerikos ju-

Ve Bovinas

taip pat prie žuvusių už 
šviesesnį rytojų kapų.

Beje, spalio pabaigoje 
Kapsuko 0. Sukackienės 
pedagoginėj e mokykloje 
ĮyyKO’ įdomus šios mokyk
los 1930 metų laidos suva
žiavimas. Iš gausaus buvu
sių absolventų būrio daly
vavo 15 žmonių ir 4 dėsty
tojai — tai K. Akelis, J. 
Kurtinaitienė, H. Košuba, 
K. Bukaveckas.

Nemažas skaičius absol
ventų yra mirę, žuvę, atsi
dūrę svetimuose kraštuose.

Dalyviai padėjo gėlių 
puokštes prie mirusių des^ 
tytojų ir draugų kapų. >

Nos galvos pražilusios, 
bet su jaunatviška energija 
skambėjo J. Sivicko, K. 
Skučo, M. Stankevičiūtės 
ir kt. kalbos.

Didelį įspūdį svečiams 
paliko nauji mokyklos rū
mai, turtingi kabinetai.

Susirinkusius sveikino 
^daginės mokyklos vado- 
zybės atstovas dėst. V. Vi
lūnas ir grupė jauniausių 
atstovų, dabartiniai moks- 
’eiviai — busimieji pedago
gai.

V. Gulmanas

Roma, Italija.—Trys dar
bo federacijos kviečia dar
bininkus gruodžio 10-15 die
nomis streikuoti, reikalau
jant socialinių ir ekonomi
nių reformų.

žmona Vanda ir dukrele Rita. — A. Dilio nuotrauka
Leonpolio tarybinio ūkio mechanizatoriaus Prano Latvio na
muose.

ūkio maisto produktų parduotuves “Dainava” vedėja Aldona 
Golubeckienė (dešinėje) ir parduotuvėje Ona žliobienė.

A. Dilio nuotrauka.
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Miamyje retai pasitaiko 
proga susitikti su Tarybi
nės Lietuvos žmonėmis. 
Lapkričio viduryje tokia 

Vproga pasitaikė. Pas mus 
lankėsi Vilniaus Universite
to lietuvių istorijos, litera
tūros ir žurnalistikos vyres
nysis dėstytojas Bronius 
Raguotis.

Kadangi jis pas mus gy
veno apie savaitę laiko, tai 
turėjau gerą progą su tuo 
dar palyginamai jaunu, 
nuoširdžiu ir žymiu žmo
gumi smulkmeniškai išsi
kalbėti ir arčiau susipažin
ti. Tačiau čia jau privati
nis dalykas. Bet apie viešus 
draugo Raguočio pasirody
mus reikia truputį parašyti.

Lapkričio 13 dieną, penk
tadienį, gaunu telegramą, 
kad Bronius Raguotis pri
bus į Miamio aerodromą 
3:05 vai. po pietų. Mes ne
buvom vienas kito matę. 

- Ten gi tūkstančiai žmonių 
maišosi. Bet jis turėjo 
“Laisvę” rankose, tai leng
vai pasižinome. Penkta
dienio vakare jau niekur iš 
mūsų namų nevykome — 
per pašnekesius arčiau susi
pažinome.

Šeštadienį, 1 vai. po pietų, 
Miamio Aido choras laiko 
pratimus LSK salėje. Man 
ir mano žmonai Mae būti
nai ten reikėjo būti. Man 
tai priminus, svečias mielai 
sutiko ten dalyvauti. Prieš 
pietus pasimaudė Ka
ribų jūros Biscay n e Bay 
įlankoje, Crandon Parke. 
Paskui dalyvavo choro pra
timuose. Sakė, kad mes gra
žiai dainuojame.

Sekmadienį, lapkričio 15 
d., valgėme pietus Lietuvių 
Socialiame Klube. Svečias 
pasakė labai trumpą kalbelę 
ir popietėje susipažino su 
^daugeliu nuoširdžių savo 
tautiečių lietuvių. Visiems 
patiko jo turininga, manda
gi ir kukli kalba. Vakare 
užsukome ir į Liet. Ame
rikos Piliečių klubą. Ten, 
kad ir trumpai tebuvome, 
bet svečias sutiko keletą la
bai maloniu ir nuoširdžiu t. v
lietuvių. Visi labai domė
josi savo gimtine Lietuva ir 
stebėjosi svečio mandagu
mu ir kuklumu. Sutikome 
ir buvusią Lietuvos operos 
dainininkę Dambrauskaitę. 
Bronius apgailestavo, kad 
ji apleido Lietuvą. Dabar 
jos kartos artistai yra labai 
gerbiami Lietuvoje. Jie vi
si turi geras pensijas. Kai 
kurie dar ir meno veikloje 
dalyvauja. Jie susirenka į 
būrelius, kur vyksta daug 
jautrių prisiminimų, pokal
bių ir dainų. Juos jaunoji 
karta labai gerbia ir myli. 

^Tų, kurie buvo suklaidinti 
ir pasitraukė iš Lietuvos, 
ypač artistų, gyvenimas 
svetur yra apgailėtinas. Jie 
su politika mažai bendro 
turėjo ir jie negalėjo prasi
kalsti. O jei kurie šiek tiek 
ir prasikalto, bendraudami 
su vokiečiais okupantais, tai 
jų gimtinė Lietuva, kaip ir 
kiekvienas tėvas arba moti
na, savo vaikams atleidžia.

Vėliau vakare mus į savo 
rezidenciją užkvietė Vytau
tas Samaška. Pasirodo, kad 
jiedu beveik vienaamžiai. 
Jie abu lankė Kaune tą pa
čią vidurinę mokyklą. Bu
vo malonus susitikimas ir 

^prisiminimas ankstyvos 
Jaunystės, kuomet gyveni
nio horizontai rožėmis žy

dėjo. Jų politinės nuomo- 
* nes buvo skirtingos. Įvai- 
' riais bėgančiais klausimais 

jiedu diskusavo apie treje

Miami Fla. St. Petersburg, Fla.
tą valandų. Tačiau rimtai, 
šaltai, ir apgalvotai. Jų
dviejų diskusijos buvo gal 
net ir aukštesnio lygio ne
gu Spiro Agnew su mūsų 
studentija. Gal nei vienas 
iš jų savo įsitikinimų ne
pakeitė, tačiau abiejų gal
vosena ir akiratis praplatė
jo, ir jie išsiskyrė bičiu
liais.

Suprantama, dienomis 
mudu su svečiu apvažinė- 
jome Miamio apylinkes ir 
miestą. Jis mieste matė 
turčių ir biednuomenės 
kvartalus. Jam viskas bu
vo sudėtinga ir įdomu.

Rodos, antradienį, lapkr. 
17 d., apsilankėme pas drau
gus Bovinus. Labai nuo
širdžiai mus Vincas, jo žmo
na Mitzi ir jos sesutė Fran
ces priėmė. Daug buvo nuo
širdžių ir malonių pokalbių. 
Pasirodė, kad Bovin ie nė s 
tėvukas (jau miręs, sulau
kęs 106 metų amžiaus) bu
vo žymus skulptorius.

Lapkričio 18 d. įvyko 
LLD 75 kuopos parengimas 
ir pietūs draugui Raguo
čiui. Ten jis pasakė labai 
sklandžią kalbą; daug mus 
informavo apie Lietuvą ir 
atsakinėjo į įvairius klau
simus.

Ketvrtadienį, lapkr. 19 
d,, draugai Valilioniai davė 
svečiui pagerbti pietus jų 
rezidencijoje, Fort Lauder
dale. Ten buvo apie 15 
draugų. Lietuviškas prie
žodis sako, “Visko buvo, tik 
gervės pieno nebuvo.” Bet 
pas Valilionius ir jo buvo. 
Bet ne vien pavalgyti ten 
susibūrėme. Ten buvo įdo
mių diskusijų, rimtu klau
simu ir labai sklandžiu sve
čio atsakymu. Daug visi 
pasimokėme.

Vakare, THE REEF resto
rane mano žmona, aš, sve
čias ir dainininkas Stasys 
Vaineikis dalyvavome ma
no mokyklos M. I. T. kolegų 
seminare. Tema, (žinoma, 
po skanių pietų) buvo “Eko
nomija.” Ten,kalbėjo Mia
mio didžiausio banko pre
zidentas. Jis taip sklan
džiai išdėstė mūsų šalies 
ekonominę padėtį, kad mes 
daug iš jo kalbos pasimokė
me.

Lapkr. 20, penktadienį, nu
vežiau svečią dar kartą į 
Crandon Parką, na, ir į tą 
pasauliniai garsų žuvyną — 
Miami Seaquarium. Vaka
re Jonas Stevensonas su 
žmona ir draugas Bovinas 
atvyko atsisveikinti su sve
čiu. Praleidome vakarą jau
kioje nuotaikoje ir nuošir- 
džiuose pokalbiuose.

Lapkr. 21 d. nuvežiau 
svečią į aerodromą, ir iš ten 
jis išvyko į St. Petersburg, 
Fla.

Gaila buvo skirtis su tuo 
dar jaunu, talentingu žmo
gumi. Jis jau yra Tarybinės 
Lietuvos augintinis ir soci
alistinėje atmosferoje iš
mokslintas žmogus. Pažan
gioji Amerikos lietuvių vi
suomenė, kad ir prieš vėją 
eidama, dėjo visas pastan
gas, kad būtų sukurta to
kia Lietuva, kokia ji da
bar yra. Dauguma mūsų 
padėjome visas savo jėgas 
progresyvioje veikloje. Mū
sų pastangos neųuėjo vel
tui.

Gero vėjo Broniui Ra
guočiui grįžti į Lietuvą ir 
ilgo laimingo gyvenimo. 

• • •
Gruodžio 6 d. įvyks pie

tūs kaip pusė po 12-os, kon
certas pusė po dviejų. Pro
gramą atliks Birute Ra

moškaitė, Mae Gabrėniene, 
I Stasys Vaineikis, Mankaus- 
kai ir kiti vietiniai. S. Za- 
vis gros mandolina.

Koncertas bus LSK svetai
nėje, 2610 N. W. 119th St., 
Miamio Aido choro naudai. 
Kurie įvertinate lietuvių 
dainą ir kultūrą, Miamio 
Aido choras visus nuošir
džiai kviečia atsilankyti.

Inž. Gabrėnas
Choro pirmininkasI

i Nuo redakcijos: Dėkoja
me S. Žavini už jo raštą 
apie drg. Raguočio svečia- 
vimąsi Floridoje, bet turi
me atsiprašyti, kad juo ne
pasinaudosime, nes drg. 
Gabrėno korespond e n c i j a 
mus pasiekė pirmiau.

Linden, N. J.
Lapkričio 16 d. Alexian 

Brothers ligoninėje mirė 
Stasys Milevas, sulaukęs 90 
metų.

Velionis buvo gimęs Lie
tuvoje Kauno apylinkėje. Į 
Ameriką atvyko prieš Pir
mąjį pasaulinį karą. Nėw- 
arke ir Lindene išgyveno 
virš 60 metų. Jo žmona Jo
sephine Milevas mirė prieš 
apie 30 metų. Liūdesyje li
ko sūnus Leonardas ir du
kra Jenė Stankus ir keli 
anūkai ir proanūkiai.

Velionis buvo pažangių 
minčių žmogus, priklausė 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos 54 kuopai ii' buvo il
gametis “Laisvės” skaityto
jas. Buvo gero būdo žmo
gus ir su visais gražiai su
gyveno.

Velionis buvo pašarvotas 
Vaiciechovskio koplyčioje. 
Jo karstą puošė daugybė 
gražių gėlių vainikų.

Lai būna tau, Stasy, leng
va Amerikos žemelė, o li
kusiems giliausia užuojau
ta. K. P.

Chicago. — Nacionalinė 
Saugumo Taryba skelbia, 
kad Padėkų dieną (Thanks
giving Day) trafiko nelai
mėse užmušta 270 žmonių. 
Tai 20 proc. mažiau kaip 
1969 m.

Washingtonas. — Spalio 
mėnesį įvyko 650 streikų 
per visą šalį. Juose dalyva
vo 608,000 darbininkų. Tai 
rekordinis streiku skaičius, v

Washingtonas.— Mirė W. 
E. Shelton, buvęs “AFL- 
CIO News” redaktorius, 
pirmiau kelių laikraščių po
litinis kolumnistas.

Šiaulių “Rūtos” konditerijos fabrikas jau įvykdė 
penkmečio užduotį. Per nepilnus penkerius metus išleis
ta 32 tūkstančiai tonų konditerijos gaminių. Fabrikas 
ilšlėidžia gražius šokolado rinkinius.

Nuotraukoje: (iš kairės į dešinę) brigadininke Biru
tė Valiukienė, gamybos skyriaus vedėja Palmyra Vige- 
lienė ir fasuoto ja Regina Navickaitė.

A. Dilio nuotrauka

Lapkričio margumynai
LLD 45 kuopos susirinki

mas pravestas sklan d ž i a i. 
Kuopa sveikina per spaudą 
aldiečius ir prietelius, artė
jant žiemos ir Naujų Metų 
šventėms. Urugvajuje mi
rus J. Rasikui, “Darbo” re
daktoriui, nutarta pasiųsti 
širdingą užuojautą jo gimi
nėms ir artimiesiems.

Lapkričio 14 d. suvalgius 
skoningus pietus pramogo
je, sudainuota “Ilgiausių 
Metų” ir “Happy Birthday” 
i 1 g a m č i a m nariui Jonui 
Yukniui. Jam suėjo 80-tas 
gimtadienis. Visi linkėjo 
jam sulaukti dar daug saulė
tų dienų tvirtoj sveikatoj.

Lapkričio 21 d. pas mus 
atvyko malonus svečias 
Bronius Raguotis, pabuvo
jęs pas draugus Miamyje. 
Gaila, kad trumpai galėjo 
čia pabūti. Ant greitųjų su
kviesta pulkelis vienminčių 
į Mago r a parką pasikalbėti. 
Dalyviai įteikė Broniui do
vanėlę, paspaudė jam ranką 
iki kito pasimatymo. Jis iš
skrido į Kaliforniją. Bro
nius Raguotis yra Vilniaus 
Universitete vyresnysis li
teratūros dėstytojas. Labai 
malonus ž m o g u s, nesicli“ 
džiuoja.

Padėkos dienoj (Thanks
giving Day) pasivalgyt 
pietų suplaukė daug žmo
nių, Laiškanešių salė 
vos galėjo visus priglausti. 
O tu tolimu sveteliu seniai 
tiek daug atsilankė. Visuo
met juos norėtume spaudo
je suminėti, bet maža vie
tos, tad negalima. Tačiau 
reikia pažymėti šiuos: J. ir 
S. Shukaičiai iš Miami, Jer
ry visus sveikino ir linkėjo 
gyvuoti ir būti sveikiems. 
Pastoviai apsigyvenę Valys 
ir Vera Bunkai iš New Yor- 
ko pakviesti pakalbėti. Ve
rutė trumpai, bet gražiai 
kalbėjo. Valys ilgiau kal
bėjo su prižadu rankų ne
nuleisti, bet darbuotis, kiek 
jėgos leis. Šiedu žmonės 
paliko spragą newyorkieciu 
darbuotėje, bet už tai mes 
daug laimi m e juos su
laukę. Laimingo jiems gy
venimo saulėtoje Florido
je!

Adelė Pakalniškienė kal
bėjo angliškai ir lietuviškai, 
ir jai vodovaujant Dainos 
Mylėtojai harmoningai su
dainavo keletą gražių liau
dies dainelių. Pagaliau ir 
visa publika prisidėjo.

Puikiai buvo praleistas 
pusdienis su svečiais.

Po programos pasirodė 

netikėtos viešnios iš New 
Yorko — Helena Jeskevi- 
čiūtė ir jos sesutė Amelia 
Young. Nemalonu, kad joms 
neteko išgirsti programos— 
dainų, kalbų ir t. t.

Kad šią gausią publiką 
pavaišintų, pramogų šeimi
ninkėms teko sunkiai padir
bėti. Jomis buvo šios: H. 
Sholunienė, M. Raškauskie- 
nė, O. Petkūnienė ir Wm. 
Vilkauskas. Prie kitų dar
bų—J. Blaškis, JannieGen- 
drėnienė, Eva Valley. Mu
ziką tvarkė J. Greblikas. 
Prie kitų aptarnavimo dar
bų dirbo visa eilė moterų ir 
vyrų. Pramogų pirm, dė
kojo už sudarymą tokio 
puikaus pobūvio, ypač mo
terims, kad nepr.'stigo gau
siai publikai maisto.

Šie metai eina prie pa
baigos. LLD kuopa dar su
ruoš vienus pietus prieš 
žiemos šventes, paskui įvyks 
Kalėdų ir Naujų metų pie
tūs su menine programa. 
Tikimasi gausios publikos 
per šventes. O 1971 metų 
sausio pirmąjį sekmadienį 
LLD 45 kuopos susirinki
mas ir pietūs.

Vikutis

Worcester, Mass.
Šiemet vietos progresy

viai lietuviai visa vasaros 
laiką praleido dirbdami 
įvairius visuomeninius dar
bus. Buvo surengti du 
piknikai spaudos para
mai, kurie buvo pasek
mingi ir davė daug geros 
paramos pažangiajai spau
dai. “Laisvės” 60 metų ju
biliejui atžymėti į trumpą 
laiką surinkta $615.

Į Liet. Sūnų ir Dukterų 
broliškos pašalpos draugi
jos, kuri yra savininkė 
Olympia Parko, susirinki
mą narių atsilankė daug, 
nes kai kurie draugijos na
riai ėjo per namus ir orga
nizavo .silpnesnius narius, 
kad ateitų į susir i n k i m ą 
pasiruošę draugiją sugriau
ti ir pinigus pasidalyti. 
Draugijos komitetas rapor
tavo, kad draugijos iždas 
yra gerame stovyje. Olym
pia Parkui irgi buvo neblo
gos pasekmės — davė pelno 
iš įvairių parengimų.

Valdybos ir komiteto ra
portai priimti. Kadangi šis 
susirinkimas buvo metinis, 
tai buvo sumanymų Olym
pia Parką parduoti, nes na
riai jau paseno, o jaunų na
rių yra pora desėtkų, bet 
jiems lietuviškos draugijos 
nebereikalingos ir jokiu 
darbu neprisideda. Po ilgų 
diskusijų parko pardavimo 
klausimas leistas nubalsuo
ti. Didžiuma balsų nutar
ta atsiradus progai parką 
parduoti. Jau randasi pir
kėjų, siūlančių 85 tūkstan
čius dolerių.

Iš LLD ir LDS kuopų 
vasaros parengimus baigus, 
o žieminiams patalpų netu
rime, tai ir šiuo laiku nėra 
jokio veikimo, todėl ir ■su
sirinkimų nelaikome. LDS 
57 kuopos praėjusis susi
rinkimas įvyko prieš LDS 
seimą. Nariai iš anksto pa
simoką duokles, tai susi
rinkimų nelanko. Viskas 
palikta kuopos valdybai, 
kuri pagal konstituciją — 
nepilna. Nariai susirinki
mų nelanko, tai nėra iš ko 
išrinkti pilną valdybą. Pa
gal LDS konstituciją, kuo
pos turi laikyti susirinki

mus gruodžio mėnesį ir iš
sirinkti valdybas.

Tebesąs kuopos komite
tas nutarė šaukti specialų 
kuopos susirinkimą sausio 
10 d., 1971 m., 2 vai. po pie
tų. Turėsime sutvarkyti 
kuopos- reikalus. Dabar
tinė finansų sekretorė ne
gali išlikti iš darbo, tai ir 
šaukiame šį susirinkimą 
sekmadienį po pietų. Visi 
nariai turite dalyvauti šia
me susirinkime. Kitaip ne
bus kam iš jūsų duokles iš
rinkti ir į Centrą pasiųsti.

Mūsų ligoniai
Mūsų visuomemeninkės 

Marytės Sukackienės’ myli
mą vyrą Adomą Sukacką 
ištiko nelaimė. Eidamas 
laiptais į skiepą paslydo ir 
sunkiai susižeidė.

Uršulei Jaskevičienie šio
mis dienomis padaryta ope
racija ant “Gall stones.”

Abu šie ligoniai guli 
Švento Vincento ligoninėje.

M. Krapienė, “Laisvės” 
skaitytoja, jau kelintą sa
vaitę serga. Ji gydosi namie 
dukrelės priežiūroje.

L i n k i m e sergantiems 
greitai susveikti.

J. Jaskevičius

Binghamton, N. Y.
Aplankius Povilą namuose

Povilas Mikalojūnas tik 
parvyko iš ligoninės, kurio
je išbuvo net du mėnesius. 
Tai nuėjau jį aplankyti ir 
sužinoti apie jo sveikatos 
stovį. Sutiko mane su šypsą 
ir paaiškino, kad manęs 
laukia su svarbiu reikalu. 
Išsiima $10 ir prašo atnau
jinti “Laisvės” prenumera
tą. Povilas interesuojasi 
mūsų organizacijų veikla. 
Bet sveikata dar negali pa
sigirti. Gaila, kad tenka 
sirgti. Linkiu jums, drauge, 
sveikatos.

Taip pat girdėjau, kad 
mūsų korespondente Ona 
Wellus parvyko iš ligoninės 
į namus ir kad jos sveikata 
taisosi. Taip reikia. Linkiu 
jums, drauge, pilnai pa
sveikti ir eiti prie rašinėji
mo korespondencijų.

J. Vaicekauskas

Įvairenybes
Viena San Francisco drau

dimo firma išleido tokią 
reklamą: “ Apsidrau skite 
tiktai pas mus! Pirmadie
nį vienas pilietis apdraudė 
savo gyvybę. Antradienį jis 
pakliuvo po automobiliu ir 
neteko rankos. Trečiadienį 
mes jam išmokėjome 50,000 
dolerių. Kodėl jums neiš
bandyti laimės?”

•

Tai atsitiko 1748 metais. 
Didžiajam rusų poetui ir 
mokslininkui M. V. Lomo
nosovui buvo įteiktas apdo
vanojimas už odę, skirtą ca- 
raitei Jelizavetai Petrov- 
nai. Tada apyvartoje buvo 
tik variniai pinigai. Pavyz
džiui, kapeika svėrė 16 gra
mų. Lomonosovas gavo 2,- 
000 rublių. Jie svėrė... 
3,200 kilogramų. Šiai pre
mijai parvežti reikėjo dvie
jų vežimų.

Lenkų lakūnas Ričardas 
Dabrovskis pirmasis šalyje 
pasiekė nepaprastą rekor
dą — keleiviniu lėktuvu iš 
viso nuskrido 5 milijonus 
kilometrų. Per daugiau kaip 
30 darbo metų prie vairo 
išsėdėjo apie 14,000 valandų.

•
Vienas 28 metų prancū

zas pasiekė naują rekordą: 
jis išbuvo nemiegojęs 296 
valandas.

HELP WANTED-MALE-FEMALE
Maintenance Mechanic Immed. 

opening for industrial maintenance 
mech. w/welding, electrical and me
chanical background. Good pay and 
excellent benefits. Call Mr. Crue at 
301-752-2610, or apply in person to 
IMOCO GATEWAY CORP., Chem
ical Div. at Howard and West St., 
Baltimore, Md. (88-92)

ELECTRICIAN. Experienced help
ers and mechanics for Highstown- 
South Brunswick area. Good pay, 
work. Call Mr. Timpanaro, 609-448- 
8448 between 8 AM to 9 AM and 
4 PM to 5 PM.

(92-95)

Įvairios Žinios
Washingtonas. — Prez. 

Nixonas prašo Kongreso 
paskirti priedinę bilijono 
dolerių sumą Izraelio, Kam
bodžos, Pietų Korėjos ir 
Pietų Vietnamo paramai. 
Sakoma, pusė bilijono dole
rių eitų Izraeliui.

Kairas. — Egipto valdžia 
pareiškė, kad Nixono teiki
mas ginklais paramos Izra
eliui tvirtina jo agresiją 
prieš arabus.

Alžyras. — Alžyro Liau
dies Demokratinė Respubli
ka paskelbė soc i a 1 i s t i n ę 
programą, kuri suteikia 
darbininkams “lygų atlygi
nimą už lygų darbą.”

Chicago. — 28,000 naujų 
bedarbių spalio mėn. čia pa
reikalavo bedarbių apdrau- 
dos. Tai 4,000 daugiau, ne
gu rugsėjo mėn.

Chicago. — Spaudos Gil
dijos konferencijoje nusi
tarta kovoti už lygias mo
terims teises spaudos pra
monėje.

Pekinas. — Kinija užmez
gė diplomatinius ryšius su 
Etiopija.

Albany, N. Y. — Gubern. 
Rockefelleris paskelbė, kad 
sekamą fiskalinių metų val
stijos budžetas gali turėti 
400 milijonų dolerių defici
to, jeigu nebus progų gauti 
pridedamąją pinigų sumą, 
nes išlaidos padidės ant 800 
milijonų dolerių.

Saigohas, Pietų Vietna
mas. — Dvi moterys liudija, 
kad policija baisiai sumušė 
daugiau kaip 100 moterų 
kalinių ir dar chemikalais 
apipylė. Tos moterys yra 
politinės kalinės.

Buffalo, N. Y. — Romos 
katalikų diecezija praneša, 
kad šioje apylinkėje bus už
daryta 10 katalikų mokyklų 
ir sulaikyta ligoninės staty
ba dėl stokos finansų.

Berlynas. — Septynių so
cialistinių šalių kompartijų 
ir valdžių vadai turėjo pa
sitarimą Europos, Vietna
mo ir Vidurio Rytų klausi
mais ir padarė bendrą pa
reiškimą.

Atėnai. — Graikijos mili- 
tarinė valdžia išleido įsta
tymą bausti svet’mų šalių 
spaudos, radijo ir televizijos 
korespondentus, kurie 
“skelbs neteisingus rapor
tus”.

Lįsbonas. — Portugalijos 
valdžia pasinio j o visai in
korporuoti į savo valstybę 
Afrikos teritorijas Angola ir 
Mozambique, kaip “autono
mines sritis”. Tose koloni
jose eina griežta kova už 
nepriklausomybę.
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Inž. P. Gabrėnas

Viešnage Lietuvoje - Kaune
Būnant Lietuvoje tiek tų 

įspūdžių ir toks minčių 
ryškumas, kad, rodos, pri
rašyti tomus knygų. Tuo
met geras ūpas, bet nėra 
laiko. Grįžus namo, ryš
kiausi minčių žiedai paskę
sta kasdieninio gyvenimo 
verpetuose ir upės atslūgs
ta. Tačiau įspūdžių, įgyti! 
Lietuvoje, visgi negalima

Liepos 24-tą VILNIUJE, 
Gintaro viešbučio vestibiu- 
le, būriavosi Mildred Stens- 
lerienės vadovaujama gru
pelė choristų. Devinta ryto 
važiuosime j KAUNĄ. Au
tobusas jau seniai laukia. 
Bet jau buvo pusė po de
šimt, kol mūsų vadovai — 
Paulius Tamuliūnas ir Mo
nika Ravinskienė visus su
medžiojo ir susodino į au
tobusą.

Na, ir paliekam medelyne 
paskendusį Vilnių. Važiuo
jam Raudonosios Armijos 
Prospektu ir į Vilniaus—

An Appeal by the 
American Committee

Dear Friend,
We wish to extend toyoi

Kauno autostradą. Iš Vil
niaus į Kauną 104 kilomet
rai (65 mylios). Padarėm į 
pusantros valandos.

Apie kauniečių vaišingu
mą nereikia nei kalbėti. Ten 
mus patiko miesto majoro 
pavaduotoja Janina Narke
vičiūtė; ten mus pasitiko 
Kaune gyvenanti garsiausi 
Lietuvos muzikologai, ten 
mus pasitiko su glėbiais ro
žių jaunos, skaistav e i d ė s, 
grakščios lietuvaitės.

Nepamanykite, kad ten 
mus taip šiltai priėmė ir 
gerbė kaip aukštai užsitar
navusias vpatas. Nieko pa
našaus. Mus gerbė kaipo 
Amerikos lietuvių pažan- 
g'osios visuomenės atsto
vus.

Kaunas, mūsų numylėtas 
Kaunas! Mūsų liaudies dai
nomis apipintas Nemunas! 
Net ir šiandiena mūsų Mia- 
mio Aido Choras dainuoja: 
“Kur Nemunas mėlyna vin
gį suka per melsva šilą, čia 
mes gyvenam laimingi gim
tąjį miestą pamilę.” Nemu
nas ramiai sau banguoja 
niaukdamas į Baltiją ir by
loja Lietuvos buitį visam 
pasauliui. O Kauno Aleioje 
kiekviena grindimo plokšte-

one of the American Com- su tulpes ženkleliu, kiek-
mittee’s family of friends 
all over the country, our 
warmest greetings for the 
holiday season.

For years the American 
Committee for Protection 
of Foreign Born has fought 
to end exile and second 
class citizenship. We were 
greatly encouraged 
23 Senators and 50 Con
gressmen joined in co-spon
soring bills (S 3202 and H- 
R 15092) for a time limit 
on deportation and citizen
ship cancellation. We made 
national mail’ngs and did 
our best to mobilize sup
port for these 
were invited to 
hearings. The 
were cancelled 
ress failed to act. We be
lieve that the fight must go 
on to win elementary secu
rity and fair play for all 
foreign born.

We are challenging an
other injustice. Every Jan
uary some 3,000,000 lawful 
residents who have com
mitted no offense are re- 
auired to register with the 
Justice Department as if 
they were criminals. We 
believe this practice is dan
gerous for the rights of all. 
Registration of the non-cit
izen, if continued, leads to 
registration of the citizen.

We are well aware that 
attacks on constitutional 
rights are increasing. In 
the Spring of 1970 we spon
sored a conference and 
took action against repres
sive bills in Congress.

We want to continue 
efforts in behalf of 
foreign born and for 
mocratic rights for 
Your contribution will help 
us.

when

bills. We 
testify at 

hearings 
and Cong-

our 
the 
de
al!.

. Sincerely yours, 
Dr. Paul Lehman 

Chairman

Lee H. Ball
Treasurer

Louise Pettibone 
Smith

Honorary Chairman

American Committee for 
Protection of Foreign Bom, 
49 East 21st Street, New 
York, N. Y. 10010

vienas pastatas, kiekviena 
skulptūros statulėlė alsuoja 
Lietuviška dvasia.

VELNIŲ MUZIEJUJE

restorane vykome į Žmui
dzinavičiaus Velniu muzie
jų. Muziejus randasi na
me, kur Žmuidzinavičius 
gyveno ir kūrė. Jis po visą 
Lietuvą, visą savo gyveni
mą, rinko statutėles visokių 
velnių ir velniūkščių. Visi 
jie tame muziejuje randasi.

Pagal Žmuidzinavičių ne 
visi velniai buvo blogi. Kai 
kurie buvo mandagūs džen
telmenai ir geraširdžiai. 
Jie kartais net ir girtuoklį 
pervesdavo per upeli nesu
šlapus kojų. Bet, žinoma, 
buvo ir piktu, pavydžiu ir 
kerštingų. Kiekvienas žmo
gus ten gali rasti savo vel
nią. Smulkmeniškai apra
šyti apie kiekvieno velnio 
būdą reikėtų jaučio skū- 
ros. Bet čia užteks ir tiek.

Po tam aplankėm Čiurlio
nio piešiniu galeriją. Čiur
lionio genijališkumą muzi-i 
koje ir dailėje irgi smulk-įmažai darbininkų tedirba?

r orą, gali rasti visus fak- greitai besisukančių verps
tus tomuose knygų. Aš tik- čių. Jos turi labai mažytes, 
tai trumpai pabrėžiu ką 
mačiau.

Kalinių kameros tamsios, 
švankios, drėgnos. Nuo ply
tinių, puslankiu išlenktų lu
bų, suvilgytų drėgme, laša 
vanduo ant akmeninių grin
dų. Durų zovieskai, gele
žiniai retežiai ir spynos 
gauruotai aprūdiję. Geleži
niu vamzdelių narai su su
rūdijusios vielos tinkleliu, 
ant kurio užmestas žiemke
lis, atrodo, lyg žiurkių liz
das. Vienam kameros gale 
pačiam palubyje, prie auk
štyn arka išlenktų lubų, 
lyg vilko akis, žiba storais 
geležiniais grotais užpintas 
langelis.

Tai tokiose aplinkybėse 
buvo kalinami geriausi Lie
tuvos sūnūs. Ten kalėjo 
Motiejus Šumauskas, da
bartinis Lietuvos preziden
tas. Ten kalėjo Antanas 
Sniečkus, dabartinis Lietu
vos komunistų partijos se
kretorius. Ten kalėjo dau
guma Lietuvos liaudies nar
suolių, kurie dar liko fašis
tų neišžudyti, dabar, prikėlę 
Lietuvą iš karo griuvėsių, 
veda ją į gerbūvį.

Šumauskas, Sniečkus ir 
kiti, kurie dabar stovi prie 
Lietuvos Tarybų valdž'os 
vairo, ir kalėjime buvo pir
mūnais. Jų kameros buvo 
blogiausios, jų kalinio nu
meriai ant atvaizdų buvo 
aiškiausi, ir iš jų atvaizdų 
nuotraukose jie atrodo fa
šizmui pavojingiausi.

Devintas Fortas dabar 
Tarybų valdžios užlaiko
mas kaipo paminklas, pri
menantis fašizmo terorą. .

Jame nuotaika pasidarė 
tokia nejauki, kad jau ne
besinorėjo nieko daugiau 
matyti. Bet mūsų vadai, 
Monika ir Paulius, suprato 
ir žinojo, kur ja pataisyti. 
Jie mus nuvedė apžiūrėti 
Kauno Dirbtinio Pluošto 
kombinatą ir pasivaišinti 
Trijų Mergelių restorane.

Technikos pasiekimas
Kauno Dirbtinio Pluošto 

Kombinatas bene bus tik 
didžiausia tos rūšies ga
mykla visoje vakarų Euro
poje. Jo grindų plotmė 7 
hektarai (17 akerių). Jame 
dirba 4,000 darbininkų ir į 
parą pagamina 40 
dirbtinio pluošto siūlo.

Aš klausiu inžinieriaus 
Vėtos, “kodėl gi tokioj di
delėj grindų plotmėje tiek 

. * * * ■* * . * " V'V •
IPas mus, Amerikoje, tokio
je grindų plotmėje dirbtų 
mažiausia apie dešimt tūk
stančių darbininkų.”

Jis sako: “Einam aš tau 
parodysiu kodėl”. Įveda jis 
mane į didžiulę, bent pusės 
akro grindų plotmės salę ir 
rodo: “Ve, pažiūrėk čia”, 
jis sako. Matau pristatyta 
daugybė automatinių maši
nų. Pasieniais kontrolės 
pultai, žypčiojantys žalio
mis ir raudonomis lempu
tėmis. Prie tų pultų mato
si šen ir ten prižiūrėtojai. 
Bet ir jie, kaip man atrodė, 
nedirba skubotai. Viskas 
automatizuota.

Pamatine dirbtinio pluoš
to medžiaga yra celiuliozas. 
O jis gaunamas iš medie
nos: drožlių, skiedrų ir pju
venų. Tą medieną sumalus 
į miltus, atskiedus vande
niu ir pridėjus mažus kie
kius tam 
pasidaro 
skiedinys, 
virinamas 
spaudimu 
niais vamzdeliais į kumščio 
didumo metalines galvutes. 

‘.Tos galvutės pridrūtintos

skylutes.plauko
Per jas trykšta skiedinys 
ir pagavęs oro, greitai sukie
tėja į plauko storio pluošte
lį. Toje galvutėje randasi 
tiek skylučių, kokio siūlo 
norima susukti 16, 18, 24. 
Po virš minėta gal
vute, smarkiai b e s i- 
sukanti verpstė iš keleto 
pluoštelių susuka siūlą: 
gražų, tvirtą ir vienodo sto
rio. Didžiumoj tas siūlas 
baltas. Bet jei paklausa yra 
spalvoto įsiūlo, tai skiedinys 
nusplavuojamas ir siūlas 
perdėm spalvuotas. Jis nie
kuomet nebluks.

Klausiu inž. Vetos: “Kur 
iūs deda t tuos siūlus, tiek 
daug jų pagamindami”?! 
lis man sako: “Pirmiausia 
aprūpiname mūsų respubli
kos audinyčias. O perviršį 
parduodam i užsienį. Mū
sų audinyčiose audžiama 
nylonas, dekronas ir kito
kiais pavadinimais audi
niai.”

Kauno Dirbtinio pluošto 
kombinatas yra tikrai tos 
pramonės šedevras, milži
nas. Jis—plieno, betono ir 
stiklo palocius. Visų jo sky
rių salės, koridoriai ir raš
tinės erdvios, šviesios ir 
švarios. Mūsų, 24-rių, gru
pelė pasklidom kaip žąsiu
kai ir kuoklinėjom. Mūsų 
gidai turėjo rūpesčio mus 
ganyti. Bijojo, kad nepa- 
klystumėm.

(Bus daugiau)

Mieste pasidairius
Vokiečių kalba dienraštis 

“Staats - Zeitung und He
rold” su sausio 1 d. pradės 
išeidinėti tik du kartus į 
savaitę. Finansiniai truku
mai verčia tai daryti.

Šis laikraštis pradėjo iš
eidinėti New Yorke 1834 
metais. Tai vienas seniau
sių laikraščių Amerikoje.

Daugelis laikraščių dėl fi
nansinių trukumų turėjo 
būt sumažinti arba visai už
sidarė.

N ew Y orke n e d a r b a s 
smarkiai didėja, ekonominė 
padėt’s blogėja, miestas ei
na prie finansinės krizės.

Parengimu Kalendorius ,
Gruodžio 31 d.

New Yorko Aido choro 
Naujų metų sutiktuvės. 
Pradžia 8 vai. vakare. Di-jp* 
dėlė vakarienė ir visokios 
vaišės. Tik $5 asmeniui.

• Vieta Laisvės salė, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke.

Harleme įvyko persišau- 
dymas policijos su kidnape- 
riu, kuris turėjo tris žmo
nes, kaip užstatus. Po ke
leto šūvių policija įsiveržė 

|į jo kambarį ir suėmė kid- 
naperį.

Jis prisipažino esąs Char
les Mathis iš Philadelphijos. 
Jis turi ilgą kriminalinį re
kordą. Kaltinamas žmogžu
dystėje, pasikėsinime ant 
žmonių gyvasčių ir nelega
liu ginklų turėjimu.

Moterys ir vaikai gruo
džio 12 d. piketuos majoro 
Lindsay rezidenciją. Rei
kalaus, kad 24 vaikų prie
žiūros centrai ir aborcijų 
klinikos būtų be jokio mo
kesčio.

Pikietą rengia Moterų 
Streiko Koalicija. Pusė mi
lijono vaikų New Yorke 
reikalingi nemokamos prie
žiūros. Dabar vaikų cent
rai tegali priimti tik 7,000 kare, 7 valandą, du jauni

Užpuolė, sumušė 
ir apiplėšė

Gruodžio 4-os dienos va-

vaiku.
Taksių vairuotojai paga

liau paskelbė stre’ką, kuris 
sudaro daugeliui daug ne
smagumo. Ypač apsunkina 
lėktuvais keleivius. Streikie- 
riai reikalauja didesnio at
lyginimo ir tam tikros ap
saugos nuo plkėš'kų.

Naujame 47 aukštų apart- 
mentiniame name ant Third 
Ave. ir 56 St. kilus ir grei
tai išsiplėtus gaisrui žuvo 
trys patarnautojai ir 
žmonės buvo sužeisti. Na
mas buvo skaitomas geriau-

Queens Komitetas išlais
vinti Angela Davis šaukia 
masinį protesto susirinkimą1 s aį apsaugotas nuo gaisro.
penktadienį, gruodžio U, 
5:30 vakare, First Presbyte
rian Church in Jamaica, 89- 
60 164 St.

Komitetas kviečia visus 
prisidėti prie Angela Davis 
išlaisvinimo.

meniškai neįmanoma apra
šyti. Tačiau jo piešyboje 
ne tik lietuviai, bet ir kiti 
pasaulio menininkai gauna 
sielos sužavėjimą—inspira
cijas.

Jei tos sienos prabiltų
Apie 3-čią vai. po pietų 

nuvykom į IX (devintą) 
Fortą, Kauno priemiestyje. 
Ten matėm šiurpius vaiz
dus. Kalinių kameros iš
skaptuotos kalno šone. Tų 
kamerų priekyje niaurus, 
tamsiai raudonų plytų ad
ministracijos pastatas. Ša
lia jo kalėjimo kiemas, ak
menimis grįstas ir apmū
rytas apie 30 pėdų aukščio 
šieną, ant kurios viršaus 
dar kokio 20-ties pėdų auk
ščio išraizgyta vielų tvora, 
kuria tekėdavo elektros 
srovė.

Jei tos sienos ir tos ka
meros prabiltų, jos pasaky
tų labai šiurpią istoriją 
apie žmogaus žmogui žiau
rumą. Aš galiu tiktai vai
dentuvėje susikurti vaiz
delius; tačiau jie nebus pa
remti faktais. Bet skaityto
jas, įsigilinęs į fašizmo te-

tikrų chemikalų, 
dirbtinio pluošto

Tas skiedinys 
ir po aukštu 
varomas vari-

Moterų Klubas Dėkoja
Pirmiausia reikia tarti 

širdingą ačiū klubietei He
len Feiferienei už taip iš
samiai ir interesingai para
šytą korespondenciją iš Klu
bo parengimo įvykusio lap
kričio 29 d.

Čia norime tarti žodį ki
tą apie nares, prisidėjusias 
su darbu, kad padarius pa
rengimą sėkmingu.

Gaspadinės — Julija La
zauskienė, Anne Yakštis ir 
Adelė Rainienė — dirbo ke
lias dienas. Joms sekma
dienį atėjo į pagalbą Nastė 
Buknienė, Bronė Keršulie- 
nė ir Nellie Ventienė. L. Ka
valiauskaitė dirbo prieįžan- 

tonų gos bilietų. Jonas Lazauskas 
dirbo prie gėrimų. Jam gel
bėjo Povilas Venta. Helen 
Siauriene ir H. Feiferienė 
prisidėjo prie bilietų par
davinėjimo.

Ma’sto namie padarė ir 
atnešė: Paulina Meškienė, 
Albina Vaznienė, Lilija Ka
valiauskaitė, Ona Čepulienė, 
Bronė Keršųlienė, Frances 
Mažilienė, Domicėlė Gali- 
nauskienė, Adelė Petraitie- 
nė, Marcelė . Yakštienė, A. 
Dobilienė, Genė Danilevi
čienė ir Elzbieta Kasmo- 
čienė.

Pinigais prisidėjo: N. 
Kaulinienė iš Huntington, 
N. Y., $5; Eleanora Sungai- 
lienė $5; Josephine Augu- 
tienė $5; Anna Cibulsky $3; 
Irena Levanienė $2.

Kadangi Ei. Kasmočienės 
gimtadienis buvo tą' dieną, 
tai jos dukrelė atnešė “Hap
py Birthday” tortą. Visi 
jai sudainavome “Ilgiausių 
metų.”

Anna Cibulsky pardavi
nėjo brošiūrėles. Ruth Bell 
Įstojo į LLD. ,

Programos atlikėjams ir 
visiems bent kuo prisidėju- 
siems bei atsilankiusiems — 
širdingas ačiū!

Klubo Pirmininkė 
Ieva Mizariene

» i"

Pagarsėjusi artistė Aretha 
Franklin pareiškė, kad gali 
uždėti $100,000 ar $250,000 
kaucijos už Angela Davis.

Ji reikalauja, kad Angela 
Davis, būtų paleista iš ka- 
lėj’mo po užstatu' ir galėtų 
laisvai apsiginti nuo prime
timo jai žmogžudystės, ku
rios ji nepapildė.

Kompartijos generalinis 
sekretorius Hall aiškina, 
kad taikos judėjimas turi 
būt praplėstas ir pagyvin
tas, kad į tą judėjimą būtų 
įtraukta naujų jėgų.

Hali nurodo, kad trockis- 
tai savo “revoliucinėmis” 
frazėmis kenkia progresy
viam judėjimui ir kovai 
prieš karą Indokinijoje.

Kompartijos New Yorko 
skyrius reikalauja valdžios 
imti žingsnių, kad būtų su
rasti bombos padėjėjai prie 
tarybiniu lėktuvų agentū
ros raštinės ir tinkamai 
nubausti.

Manoma, kad tai žydų na
cionalistu darbas, nes kas 
tai po bombos sprogimo 
pranešė, kad žydai keršija 
Tarybų Sąjungai už žydų 
neleidimą išvykti Izraeliu. 
Bomba sprogo nakties lai
ku, sutriuškino priekinį 
langą.

Batu siuvėjai nuolat pike
tuoja Pappagallo firmą, 122 
Fifth Ave. Jie reikalauja 
kontrakto atnaujinimo su 
pagerinimu.

Maj. Lindsay ir 25 jo ad
ministratoriai bei komisio- 
nieriai nusimušė algas po 
$1,000 į metus, kad sutau
pytų miestui finansų.

Gaudami po $45,000 į me
tus, jie gali lengvai po tūk
stantį nusimušti. Bet kaip 
su 500 miesto tarnautojų, 
kuriuos visai iš darbo palei
džia?

Kai majoras Lindsay pa
skelbė, kad bus paleista 
daugiau kaip 500 miesto 
tarnautojų, tai dabar vieš
bučiai, valgyklos ir kitos įs
taigos pradėjo mažinti tar
nautojų skaičių.

Areštavo 3 jaunus vyrus 
ir 3 merginas. Kaltina juos 
suokalbyje išsprogdinti ban
ką, minint metinę sukaktį 
nuo Chicagoje policijos šū
viais užmuštų Juodųjų pan- 
therių vado Fred Hampto- 
no.

Ketv i r t a d i e n i o naktį

plėšikai apvogė ir apdaužė 
draugę Uršulę Bagdonienę.

Uršulė grįžo autobusu iš 
Freeport, L. L, ir išlipus 
prie Jamaica Bus Terminai 
skubėjo paimti autobusą į 
Flushing. Tuo kartu priė
jusi jauna mergina paprašė 
25 centų (kvoterio), o kai 
Uršulė bandė atidaryti savo 
rankinuką, mergina staigiai 
griebė ir bandė išlupti iš josv 
rankų. Uršulė turėdama 
rankinuke savo dienos už-5 

68idarbį, bandė neduoti. Tuo 
metu prišoko kitas jaunas 
vyrukas, pristūmė Uršulę 
prie namo sienos, daužė gal
vą ir visą kūną, ir pagriebę 
rankinuka pabėgo. Biskelį 
pagulėjusi gatvėje, Uršulė 
atsigavo ir dairėsi policijos, 
bet, deja, nė vieno polic'nin- 
ko nematė. Reikia vaižuoti 
namo, bet neturi pinigų. Ge
rai, kad Flushing autobuso 
vaYuotoias jos pasigailėjo 
ir parvežė veltui.

Sekančią dieną, vienas
Queense sabotažninkai nu- taximetro> vairuotojas sura- 
traukė telefonų laidus ir už
darė daugiau kaip 10,000 te
lefonu, v

Rep.
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. Hartford, Conn. — 700 
mokytojų vienbalsiai nubal
savo toliau tęsti streiką. Pa
sitarimai dėl naujo kontrak
to tęsiami.

DĖMESIO! DĖMESIO!
Jeigu jūsų TV sugedo, 

kreipkitės pas mus. Mes tai
some Televizorius —spalvo
tus ir nespalvotus. Parduo
dame ir įtaisome Antenas. 
Taisome ir radijus, HI-FI ir 
STERO. Įstatome antennas 
dėl spalvotų televizorių ir 
Master Antennas. Būsite 
patenkinti mūsų patarnavi
mu. Kalbame lietuviškai.

Dėl daugiau informacijų, 
prašome skambinti: 647- 
2327. REDDING ELEC
TRONICS, 3414 Fulton St., 
Brooklyn, N. Y. 11208.

(87-94)

WEST FRANKFORT, ILL.
Norėčiau surasti senyvą žmogų, 

kuris pagelbėtų man prie namo, ir 
palaikytų draugystę. Vienai labai 
nuobodu gyventi. Turiu namą iš 
penkių kambarių, su visais įtaisy
mais. Taipgi ir šaltu oru vėdinamas 
vasarą. Dujų šiluma. Du miegami 
kambariai su naujais rakandais. Su 
pragyvenimu nereikės rūpintis. Bū
tų gerai, kad būtų sveikas ir turėtų 
autemašiną, nes šiame miestelyje 
nėra autobusų, reikia kreiptis j Taxi 
Co. Rašykite: Mary Sarpolus, 611 
No. Parkhill, West Frankfort, Ill. 
62896. (91-92)

dės Uršidės rankinuką gat
vėje, paskambino telefonu 
ir atnešė į namus.

Yra blogų ir gerų žmonių. 
Tačiau patartina nenešioti 
rankinukuose ninig'nių, o 
jeigu jau pasitaiko tokia ne
laimė, tai plėšikas lai neša
si tik rankinuką. Prieš juop. 
neatsilaikysi — tik nuken
tėsi.

Skaudžioje nelaimėje iš
tiktą Uršulę Bagdonienę 
guodžiame geru žodžiu ir 
linkime greit susveikti nuo 
skaudžių plėšiko smūgių.

GRĄŽINKIT LIETPALTĮ
Lapkričio 29 dieną Mo

terų Klubo parengime kas- 
žin kas paėmė mano lietpal
tį ir išsinešė, o savo paliko. 
Mano lietpaltis gelsvos spal
vos su pamušalu.

Taigi, kas paėmėt, tuoj 
grąžinkit man ir atsiimkit 
savąjį.

Jonas Juška
113-09 107th Avė.
Richmond Hill, N. Y.
Tel. VI. 8-3675
P.S. Galit atnešti kad iiA 

į “Laisvės ’’raštinę. *

Meksikos miestas.— Mek
sikos naujasis prezidentas 
Echeverria gruodžio 1 d. 
užėmė prezidento vietą. Jis 
paskyrė kabinetą iš 15 žmo
nių, tarp kurių tik trys pa
liko senieji sekretoriai.

Linkime mūsų mylimam tėveliui ir seneliui
| KAZIMIERUI NEčIUNSKUI 

stiprios sveikatos ir sėkmės proga jo 80 metų 
gimimo dienos — gruodžio 7-ą. Netik jo šeima

H linki jam viso gero, bet ir jo artimi draugai ir 
jž bičiuliai, 
*1 kartu.

Hicksville,

su kuriais jis per ilgus metus dirbo
Adela ir Aldona, dukros 

ir jų vyrai
Eileen, Michael ir Ann*Marie,

N- Y- anūkai
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