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METAI 63-IEJI

KRISLAI
Nūdienės žmonių nuotaikos 
Truputis iš istorijos 
“Arti katastrofos’' 
Didelė jėga bejėgė 
Plieno trustas prabilo

A. BIMBA
Šiandien sunku Amerikoje 

sutikti žmogų, kuris nedejuo
tų, nesiskųstų. Ir aš nekalbu 
apie dejavimą ir skundima- 
sį savo grynai asmeniškais 
reikalais ir reikalėliais, to
kiais, kaip sveikatos padėtis, 
metų naštos sunkėjimas, kaip 
mirties švaistymasis po seny
vo amžiaus sulaukusių arti
mųjų gretas.

Kalba eina apie dejavimą ir 
skundimąsį nūdiene šioje ša
lyje padėtimi - kainų nesulai
komu kilimu, nedarbo augi
mu, infliacijos didėjimu. Tai 
paliečia mus visus darbo žmo
nes, gyvenančius iš algos ir 
senatvės pensijos. Dejuoja ir 
smulkieji biznieriai. Ir jiems 
sunku galą su galu sudurti. 
Jų nuotaikos irgi labai pri
slėgtos.

Kur išeitis ir kokia ateitis?
Štai truputis jau iš seno

kos, bet mums, senosios kar
tos žmonėms dar nepamirš
tos šiurpulingos istorijos.

Atsimenate 1913-1917 me
tų laikotarpį? Irgi buvo labai 
sunkūs laikai. Šalyje siautėjo 
didelis nedarbas. Daugeliui 
musų teko pusiau alkanauti.

Kaip tada buvo krizė nuga
lėta? Tada, kaip žinia, mus iš 
krizės išgelbėjo šios šalies 
įsitraukimas į pasaulinį karą. 
Kaip bematant, pramonėje 
darbininkų net pradėjo trūk
ti, algos pakilo, išaušo ekono
minės gerovės era.

Panaši istorija su 1930-1940 
dešimtmečiu. Galutinai ir il
gam laikui baisiąją ekonomi
nę krizę mums nugalėjo tiktai 
Antrasis pasaulinis karas. Vi
si tai puikiai atsimename.

Ar kas nors panašaus mūsų 
nelaukia ir šiandien?

Tiesa, kiti laikai. Kitokia 
pasaulinė situacija. Bet pa
saulis ginkluotas nuo kojų iki 
galvos.

Kodėl mūsų Amerikos va
dovaujamas kapitalistinis pa
saulis nepriima jau seniai 
Tarybų Sąjungos vadovauja
mo socialistinio pasaulio pa
siūlymo tuoj eiti prie pilno ir 
visuotinio nusiginklavimo? 
Kodėl mūsų vyriausybė su 
prez. Fordu priešakyje griež
tai atsisako ir kalbėti apie 
mažinimą lėšų militariniams 
reikalams? Kokiems galams 
užsienyje laikoma šimtai 
Amerikos militarinių bazių?

Neapsigaukime. Naujo pa
saulinio karo pavojus nėra 
praėjęs. Kapitalistiniame pa
saulyje, o pirmoj vietoje šioje 
šalyje ekonominė krizė šį pa
vojų labai, labai padidina.

Gerai, labai gerai, kad mū
sų darbo unijų judėjimo aukš
tieji lyderiai su George Mea
ny priešakyje atvirai pripa
žįsta, kad šios šalpos ekono
mika “jau arti katastrofos”? 
Bet kur jų programa, kur jų 
pasiūlymai tam kelią užkirsti, 
mus iš jos išgelbėti? Nepa
rodo, nes neturi.

Darbo unijos, su beveik 
dvidešimt milijonų narių, yra 
didelė, labai didelė jėga. Bet 
ji yra bejėgė, nes ji nėra 
pilnai panaudojama kovai už 
darbo žmonių interesus.

Šiandien Amerikos darbo 
žmonių geriausi interesai rei
kalauja tikrai masinės pažan
gios Darbo Partijos. Ją galė
tų įkurti, arba bent jai bran
duolį sudaryti, jai pamatus 
padėti mūsų darbo unijos. 
Bet šiandien jų išsigimus,'

Senatas užgyrė bilių, kuris 
paliečia prekybą ir su T.S.

Išrinktasis N.Y. gubernato
rius žada dideles reformas

Washingtonas. - Prekybos 
su užsienio kraštais bilius 
išgulėjo Kongrese 20 mėne
sių. Jo priėmimui labai prie
šinosi Kongreso reakcininkai. 
Darė visokius trukdymus. 
Bet gruodžio 13 dieną bilius 
tapo priimtas. Už bilių balsa
vo 77 senatoriai, o prieš tiktai 
4.

Tai laimėjimas blaivaus 
proto. Šis bilius pagerins ir 
praplės prekybą su Tarybų 
Sąjunga ir visais socialisti
niais kraštais. Jis leidžia vy
riausybei suteikti ir tiems 
kraštams, kaip ir visiems 
kapitalistiniams, prielan
kiausias prekybos sąlygas, 
vadinamas “feivoritinėmis” 
sąlygomis?

Kadangi už bilių visą laiką 
stojo prezidentas Fordas, tai 
manoma, kad jis jį greitai 
pasirašys ir padarys įstaty
mu.

Kai kurie reakcininkai, 
taipgi balsuodami už bilių, 
sako, kad jie “iškovoję” iš 
Tarybų Sąjungos sutikimą 
palengvinti žydams emigruo
ti į Izraelį. Sutikimas esąs 
duotas tik žodžiu, bet jie tikį, 
kad tarybiniai vadai jį vyk
dys.

TEISMAS SAKO, KAD 
“KRISTŲ” NUŽUDĖ 
ROMĖNAI, O NE ŽYDAI

Paryžius. - Žymus prancū
zų advokatas Jacques Isorni 
1967 m. parašė ir išleido 
knygą “Tikrasis Jėzaus teis
mas”, kurioje jis nurodinėja, 
kad Kristų nužudė ne žydai, 
bet romėnai. Katalikų kuni
gas Georges de Nantės para
šė knygos apžvalgą, kurioje 
jis apkaltino advokatą patai
kavimu žydams. Tas įsižeidė 
ir kunigą patraukė teisman.

Dabar teismas padarė savo 
išvadą. Jis rado kunigą kaltu. 
Tai reiškia, kad, pagal teis
mą, Kristų nužudė ne žydai, 
bet romėnai.

Hillsborough, Cal. - Patri- 
cijds Hearst motina per aša
ras prašo dukterį sugrįžti. 
Bet kur toji jos duktė dabar 
randasi, niekas nežino.

SAKO, JI PREZIDENTAS 
FORDAS “UŽTIKRINĘS”

Bonna. - Vakarų Vokietijos 
premjeras Schmidt, kalbėda
mas parlamente, pasakė: 
“Mes abudu su prez. Fordu 
sutikome, kad pasaulinė eko
nomika gyvena resesiją ir 
kad dabar yra klausimas, 
kaip išvengti depresijos. Pre
zidentas Fordas man užtikri
no, kad jis niekados nedaleis 
jo kraštui prie to prieiti”.

subiurokratėjus vadovybė 
apie tokios partijos kūrimą 
nenori nė kalbėti.

United States Steel korpo
racija praneša, kad ji savo 
plieno bei geležies produk
tams kainą pakelia nuo 8 iki 
11 procentų. Žinoma, ją tuoj 
paseks kitos plieno pramonės 
korporacijos.

O kai plieno-geležies pro
duktai pabrangs, beveik 
automatiškai gal dar net 
aukščiau pašoks visų gyveni
mo reikmenų kainos.

Prezidentas Fordas turi sa
vo rankose ^alią pasakyti 
plieno trustui? “Nieko pana
šaus jūs nedarysite!”

Jis turi savo rankose galią 
griežtai uždrausti visur kainų 
kėlimą. Bet jos nepanaudoja. 
Net nežada ją panaudoti. . .

Salomėjos Neries 
jubiliejaus minėji
mas Maskvoje

Vilnius, gruodžio 11 d. - 
Kaip praneša “Eltos” kores
pondentas, vakar Maskvoje 
iškilmingai buvo paminėtas 
lietuvių liaudies poetės Salo
mėjos Neries gimimo 70 metų 
jubiliejus.

Vienoje gražiausių sostinė
je Petro Čaikovskio koncertų 
salėje įvyko Salomėjos Ne
ries jubiliejaus vakaras, kurį 
surengė TSRS ir Lietuvos 
TSR Rašytojų sąjungos. Mi
nėjime dalyvavo grupė Tary
bų Lietuvos rašytojų, visuo
menės ir kultūros veikėjų, 
broliškųjų tarybinių respubli
kų poetai, Salomėjos Neries 
kūrybos vertėjai.

Minėjime, kurį pradėjo įžy
mus tarybinis poetas, Lenino 
ir valstybinės premijos lau
reatas, Tarybų Sąjungos Ra
šytojų Sąjungos valdybos 
sekretorius Nikolajus Tich- 
novas, apie didžiąją poetę, 
jos nuostabią kūrybą kalbėjo 
liaudies poetas Eduardas 
Mieželaitis, poetai Justinas 
Marcinkevičius, Alfonsas 
Maldonis. Broliškų respubli
kų poetai skaitė Salomėjos 
Neries eilėraščių vertimų į 
kitų tarybinių tautų kalbas.

Didelio pasisekimo susilau
kė koncertas, kurį surengė 
Tarybų Lietuvos muzikantai, 
darbininkai, aktoriai.

Laikraščiai praneša, kad 
įamžinant lietuvių liaudies 
poetės Salomėjos Neries at
minimą, .viena Maskvos gat
vė pavadinta jos vardu.

V. Petkevičienė

NESISKAITO 
SU FARMERIAIS

E ari Butz
Chicago, Ill. - Smulkieji 

farmeriai skundžiasi, kad Ag
rikultūros sekretorius Earl 
Butz atsisakė susitikti su at
stovais dėl pasitarimo žemės 
ūkio reikalais. Jis taip pat 
atsisakė dalyvauti bandy
muose, kiek iš tikrųjų šian
dien smulkiam farmeriui at
sieina maitinimas vieno ra
guočio.

Vajininkų Dėmesiui
ŠIUOMI PRANEŠAME, KAD “LAISVES” VAJUS 

BAIGSIS SU GRUODŽIO 31 D. VAJININKAMS DUOSI
ME IKI SAUSIO 7 D. PRISIŲSTI PRENUMERATAS IR 
AUKAS. LAIŠKAI, KURIE PASIEKS MUS PO SAUSIO 7 
D., NEBUS PRISKAITYTI PRIE VAJAUS PUNKTŲ.

PASTABA: PEREITOJE ATASKAITOJE (GRUODŽIO 
131 įvyko Nemaloni klaida, p. Aleknos, st. 
PETERSBURG, FLA., PUNKTAI TURĖJO BOTI 2,768, O 
NE 9,768.

ADMINISTRACIJA

Vaizdas iš masines demonstracijos už mokyklų integraci
ją praeitą šeštadieni, gruodžio 14 do, Boston, Mass. .

Demonstracijoje dalyvavo 20,000 bostoniečių.

Laivui suteikiąs
A. Sniečkaus vardas

Klaipėda, gruodžio 12 d.
Šiandien žvejybos uoste įvy
ko iškilmės, skirtos įžymaus 
partijos ir valstybės veikėjo, 
ilgamečio Lietuvos Komunis
tų Partijos vadovo Antano 
Sniečkaus vardo suteikimui 
naujam transportiniam lai
vui.

Laive įrengtas memoriali
nis kampelis. Čia surinktos 
nuotraukos, dokumentai pa
sakoja apie Antano Snieč
kaus gyvenimo kelią.

Lietuvoje sukurtas žvejy
bos laivynas, išaugo žuvies 
pramonė. Jei 1938 metais 
bendras žuvies sugavimas 
Lietuvoje tesiekė 26 tūkstan
čius centnerių, tai pernai Lie
tuvos žvejai sugavo daugiau 
kaip keturis milijonus cent
nerių žuvies. Dabar Klaipė
dos žvejai žūklauja šiaurės

Egipto rimti pasiūlymai ir 
pagrūmojimai Izraeliui

Cairo. - Egipto užsienio 
reikalų ministras Ismail Fah
my sako, kad Izraelis turėtų 
sulaikyti imigraciją per atei
nančius 50 metų, jeigu jis 
nori Vidurio Rytuose taikos. 
Jam užtenka trijų milijonų 
gyventojų.

Jis sako, kad Izraelis turė
tų pripažinti Palestinos Išsi
laisvinimo Organizaciją ir pa
sirinkti vieną iš palestiniečių 
vado Yasir Arofato pasiūly
mų: arba Palestinoje sukurti 
vieną pasaulietiškais pama
tais valstybę, susidedančią iš 
žydų ir arabų, arba Palestiną 
padalyti į dvi valstybes - 
žydų ir arabų. ■

Bet, žinoma, šiandien Iz
raelio vadai apie tokius pales
tiniečių vado pasiūlymas ne
nori nė kalbėti.

Washingtonas. - Prez. For
das sako, kad jis vykdys 
Kongreso įsakymą ir neper- 
ves buvusiam prez. Nixonui 
Baltųjų Rūmų juostelių.

I

- Atlante, prie Kanados kran
tų, Pietų pusrutulio vandeny
se.

★ * *
Vilniaus knygynuose pasi

rodė nauja knyga “Antanas 
Bimba. Gyvenimo, veiklos, 
kūrybos bruožai”, kurią išlei
do “Minties” leidykla. Kny
gos autorius - žurnalistas 
Bronius Raguotis - plačiai 
supažindina skaitytoją su 
JAV pažangiųjų lietuvių vi
suomenės veikėjo, ilgamečio 
“Laisvės” laikraščio redakto
riaus Antano Bimbos gyveni
mu, veikla, kūryba. Knygoje 
nagrinėjami A. Bimbos 
moksliniai veikalai, publicis
tiniai straipsniai, aptariami 
jo ryšiai su gimtuoju kraštu - 
Tąrybų Lietuva.

V. Petkevičienė

35,000 operacijų
Alytus. - Sunku surasti 

Dzūkijoje kampelį, kur nebū
tų žinomas Lietuvos TSR 
nusipelniusio gydytojo Stasio 
Kudirkos vardas. Apie jo 
nuostabias rankas, jautrią 
širdį pasakojama iš kartos į 
kartą.

Žymus chirurgas yra atli
kęs apie 35,000 operacijų. 
Didžiojo Tėvynės karo metu, 
bomboms krentant, jis ope
ravo sužeistus tarybinius ka
rius, vėliau juos globojo, sam 
gojo nuo priešo. Ir šiandien 
chirurgo išgelbėti žmonės 
siunčia jam padėkos žodžius.

Daug nemigo naktų S3. Ku
dirkai teko praleisti operaci
nėje pokario metais. Alytaus 
ligoninėje tuo metu jis buvo 
vienintelis chirurgas.

Su 70-ties metų sukaktimi 
gydytoją pasveikino darbo 
draugai, buvę mokiniai, Aly
taus rajono vadovai, visuo
meninių organizacijų atstovai 
ir svečiai. Respublikos svei
katos apsaugos ministras V. 
Kleiza ta proga S. Kudirkai 
įteikė LTSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo Garbės 
raštą - juo chirurgas apdova
notas už nuopelnus sveikatos 
apsaugos srityje ir aktyvią 
visuomeninę veiklą.

S. Pleskus

New Yorkas. - Trys staty
bos inspektoriai kaltinami 
ėmimu kyšių. Bus teisiami ir 
baudžiami. Jie iš vieno kon- 
traktoriaus paėmę $4,000.

Albany, N. Y. -Išrinktasis 
New Yorko valstijos guber
natorius Mr. Hugh L. Carey 
žada pravesti valdžioje dide
les, pagrindines reformas. Jo 
vadovaujama valstijos val
džia būsianti laisva nuo kor- 
rupcijos ir suktybių. Jis rei
kalausiąs, kad kiekvienas 
jo paskirtas ar žmonių išrink
tas valdininkas atidengtų ir 
parodytų, kur kokius turtus 
jis valdo ir iš kur kokias 
pajamas jis gauna.

Naujasis gubernatorius, 
kurio tarnyba prasidės su 
Naujaisiais Metais, numato 
didelius sunkumus su valsti
jos biudžetu. Jis sako, kad 
jeįgu ekonominė situacija ne
pasitaisys, tai 1975-1976 me
tų biudžete gali susidaryti 
nemažas deficitas. Apart to, 
kad viskas yra pabrangę, 
augantis nedarbas sumažins 
valdžios įplaukas.

Mr. Carey nepasakė, ką jis 
galvoja daryti, kad Valstijos 
biudžetas būtų subalansuo
tas, kad išlaidos neviršytų 
pajamų.

Vėliausios 
žinios

Fort-de-France, Marti
nique. - Dviejų dienų konfe
rencija tarp Amerikos prezi
dento Gerald Fordo ir Pran
cūzijos prezidento Valery 
Giscard D’Estaingo aliejaus 
klausimu suartino abiejų ša
lių pozicijas. Tai kompromisi
nis susitarimas. Pirmiau 
Prancūzija siūlė, kad pir
miausia turi būti susitarta su 
visomis aliejų gaminančiomis 
šalimis, o tik paskui laikyti 
bendrą pasitarimą tarp aliejų 
gaminančių ir jį importuojan
čių šalių. Amerikos vyriausy
bė siūlė pirmiau visomis alie
jų importuojančiomis šalimis 
susitarti dėl bendro nusista
tymo, o tik paskui turėti 
pasitarimą arba vesti dery
bas tarpe aliejų gaminančių ir 
importuojančių kraštų. Pre
zidentai nutarė, kad tuoj bū
tų pradėtos abiejų pusių de-< 
rybos.

Prancūzijos Komunistų 
Partijos dienraštis “L’Huma- 
nite” kaltina prez. de'Es- 
taing, kad jis “viską atidavė” 
Amerikai, o iš jos “nieko 
negavo”.

Boston, Mass. - Miesto Mo
kyklų Taryba 3 balsais prieš 
2 nutarė nesiskaityti su teis
mo pertvarkymu visas moky
klas integruoti.

Vatikanas. - Popiežius Po
vilas VI sako, kad sukilimas 
prieš jo ir visos aukštosios 
hierarchijos autoritetą labai 
rimtai grūmoja pačiai katali
kų bažnyčiai.

Cairo. - Egipto prezidentas 
Sadatas sako, kad Vidurio 
Rytai randasi naujo sprogimo 
išvakarėse. Naujo karo su 
Izraeliu pavojus esąs labai 
didelis.

New Yorkas. - Pranešama, 
kad Amerikos Komunistų 
Partijos 21-sis suvažiavimas 
įvyks Chicagoje 1975 metų 
birželio 26-29 dienomis.

Washingtonas. - Kongreso 
Senatas ir Atstovų Butas 
dėl “Emergeny Job Act”, 
pagal kurį skiriama $5,500,- 
000 1975 metams dėl viešų 
projektų. Manoma, kad tas 
suteiks darbo 375,000 darbi
ninkų.

Washingtonas. - Valstybės 
Departamento Užsieninės 
Tarnybos direktore paskirta > 
Mrs. Carol C. Laise. Tai 
pirma moteris tokią aukštą 
vietą užimti Valstybės De
partamente.

United Nations, N. Y. - 
Jungtinių Valstijų Vyriausy
bė praneša, kad ji boikotuos 
Jungtinių Tautų steigiamą 
fondą pagelbėti ekonominiai 
atsilikusiems kraštams. To, 
matyt, biednosios šalys nesi
tikėjo iš turtingosios Ameri
kos.

Washingtonas. - Prez. For
das prašo, kad United Steel 
korporacija pateisintų savo 
nutarimą pakelti plieno pro
duktų kainą.

Miami, Fla. - Dade County 
komisionieriai atmetė Nixono 
ir jo žmonos reikalavimą už
drausti turistams važinėti 
tuo keliu, kuris eina pro jų 
namą.

Tel Aviv. - Izraelio armija 
vėl buvo įsiveržus į Lebano- 
ną, sunaikino 6 namus, sun
kiai sužeidė vieną vaiką ir 
pagrobė 4 arabus.

Pittsburgh, Pa. - Kasyklų 
konstrukcijos darbininkai at
sisako pildyti teismo įsakymą 
grįžti į darbą.

Atsisveikina

Sen. George D. Aiken

Washingtonas. - Senato
rius George D. Aiken, repu- 
blikonas iš Vermonto, jau 82 
metų amžiaus ir pasitraukia 
iš Senato. Jis Senate ištarna
vo 34 metus! Laikas pasilėsti.

Spaudos reporteriams, 
tarp kitko, jis pasakė: “Jiegu 
prezidentas Fordas nori, kad 
visuomenė jo klausytų, jis 
turi duoti pavyzdį, pats sau 
nusimušdamas algą ir pasiū
lydamas kitiems aukštiems 
valdininkams nusimušti savo 
algas”.

Puikus patarimas. Senato
rius Aiken pats savo pensiją 
nusimušė $2,300.
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Nė žingsnio pirmyn
Neseniai Demokratų partija atlaikė taip vadinamą “tarp- 

terminį suvažiavimą”. Buvo susirinkusios visos pačios 
smarkiausios galvos. Ištisas kelias dienas buvo diskutuota, 
bartasi, ginčytasi visais opiausiais ir svarbiausiais dienos 
klausimais; resesija, infliacija, nedarbo augimas, energijos 
krizė ir konservavimas, federalinis biudžetas ir kt. Demo
kratai mus ramino, sakydami: Palaukite, susirinko mūsų 
galvos. Jos išdirbs ir pateiks programą nugalėjimui visų 
nūdieniu ekonominiu negalavimų, išsprendimui visų viršmi- 
nėtų ir daugybės kitų problemų. Palaukite, pamatysite. . .

Bet kokie rezultatai? Užtenka pacituoti senatorių Mike 
Mansfieldą, demokratų frakcijos Kongrese lyderį. Po su- 
važiavimo jis giliai atsidusęs pasakė: “Tiktai tas tapo 
pademonstruota, kad iki šiol vieno konkretaus kurso mes 
neturime”. Kitais žodžiais, suvažiavimas nieko nedavė.

Betgi demokratai turėjo daugumą šiame Kongrese, o dar 
didesnę turės busimajame, lapkričio 5 dieną išrinktame. 
Prisipažinimas, kad dar ir šiandien Kongreso dauguma 
net uri vieno aiškaus, konkretaus, suprantamo ir apčiuopia
mo plano juk reiškia didžiausią, kokį tik galima įsivaizduoti, 
bankrotą. Protaujančiam piliečiui aišku, kaip diena, kad jis 
negali nieko daugiau tikėtis iš demokratų kaip iš republiko- 
nų, kuriems vadovaujant esame atsidūrę dabartinėje 
krizėje.

Pasirodo, kad demokratais jau yra nusivylę ir darbo unijų 
aukštieji lyderiai. Jau kalbama, kad Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas George Meany greitai viešai 
paskelbs pasitraukimą iš demokratų įtakos. Federacijos 
Vykdomoji Taryba sako, kad šiandien “Amerikos ekonomi
ka pavojingai arti katastrofos”. Sutinkame. Bet kur mūsų 
darbo unijų vadų programa, skirtinga nuo republikonų ir 
demokratų? Nesimato. Nėra!

Kaip prieš 1972 metų rinkimus George Meany paskelbi
mas, kad Amerikos Darbo Federacijos-Industrinių Organi
zacijų Kongresas laikosi rinkimuose neutrališkai, tai yra - 
neremia nei demokratų, nei republikonų, nieko gero neda
vė, taip neduos ir dabar jo žadėjimas paimti divorsą su De
mokratų partija.

Laukan visas bazes iš visur!
Graikijoje įvykus dideliam pakitimui, garsiai keliamas 

klausimas apie Amerikos militarinių bazių toje Šalyje liki
mą. Kalbama apie pradėjimą tarp Graikijos naujosios vy
riausybės ir Amerikos pasitarimų tuo svarbiu klausimu.

Nereikia nė kalbėti, kad Graikijos Komunistų Partija rei
kalauja visas amerikiečių bazes uždaryti ir Amerikos ka
riuomenę su visais jos ginklais “išprašyti” laukan.

Kam jos ten reikalingos? Kas iš kur šiandien Graikijai 
grūmoja? Niekas iš niekur. Amerikos bazės neturi jokio pa
teisinimo.

Graikijos žmonės padarytų mums amerikiečiams didžiau
sią paslaugą, jeigu nutartų visas militarines mūsų šalies ba
zes be delsimo uždaryti. Jie mums sutaupytų kelis bilijo
nus dolerių, kurie taip labai šiandien reikalingi kovai su in
fliacija ir resesija.

0 dar svarbiau, negu tie keli bilijonai dolerių, tai kad jie, 
Graikijos žmonės, taptų pavyzdžiu kitoms šalims, kuriose 
taip pat šiandien veikia didelės svetimos militarines bazės. 
Jie parodytų, kaip reikia ir galima nusikratyti jiems užkar
tos militarinės okupacijos, kuri yra valdančiųjų klasių įran
kis pavergimui savo krašto žmonių.

Pavojingas rasinių santykių aštrėjimas
Tai, kas šiandien darosi senajame ir garsiajame Bostone, 

kelia didelį nerimą kiekvieno rimtai galvojančio amerikiečio 
galvoje. Kur toks susikirtimas dėl rasinės mokyklų integra
cijos veda? Antai, gruodžio 14 dieną įvyko didžiulė mokyklų 
integracijos šalininkų demonstracija, o ant rytojaus, lapkri
čio 15 dieną, taip pat labai didelė integracijos priešų 
demonstracija. Ir vienoje ir kitoje demonstracijoje pasakyta 
ugningų kalbų, paskleista daug spausdintos propagandos už 
ir prieš integraciją.

Bostone rasiniai santykiai pasidarė labai įtempti ir žada 
dar labiau paaištrėti.

Kas ką rašo ir sako
IR JUGOSLAVIJAI 
JAV POLITIKA 
NEPATINKA

Nors Jugoslavija yra socia
listinė šalysybet ji nepriklau
so Varšuvos Sutarties Kraštų I 
Sąjungai. Ji priklauso taip 
vadinamam “neprisijungusių 
šalių blokui”.

Bet ir jai nepatinka Jungti
nių Valstijų politika Jungti
nėse Tautose. Jos atstovas 
Jaksta Petric Asamblėjoje 
atvirai kritikavo Amerikos 
delegato Scalį pareiškimą, 
kad Jungtinėms Tautoms yra 
“daugumos diktatūros” pavo
jus. Jis sako, kad praėjo tie 
laikai, kada Jungtinėse Tau
tose per daugiau kaip porą 
desėtkų metų viešpatavo 
“balsavimo mašina”. Ir labai 
puiku. “Jungtinės Tautos ne
buvo sukurtos”,, jis sakė, 
“tarnauti vienai kuriai šaliai 
arba grupei šalių”.

Jaksta Petric sako: “Nepri
sijungusios šalys tiki, kad

Canada, Lat. Amer., per year, $10-00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, >6.50

Jungtinės Tautos yra nepa
vaduojamas įrankis suvienyti 
pastangas, kurių tikslas yra 
ugdyti pasaulinį susipratimą 
ir spręsti pasaulio problemas, 
demokratiniu būdu”.

šaudo pro Sali
Bostono menševikų “Kelei

viui”, kaip ir visai lietuviškai 
reakcinei spaudai, labai nepa
tinka Vladivostoke pasiekti 
susitarimai tarp prez. Fordo 
ir sekr. Brežnevu, nes, mat, 
jie raiškia santykių tarp šių 
šalių gerėjimą. Savo apdūmo
jimus apie šiuos susitarimus, 
“K.” redaktorius baigia:

“Taigi, šis valstybių galvų, 
susitarimas dar jokios “amži
nosios taikos” garantijos ne
žada. Be to, jis galės pavirsti 
tikra sutartimi tik kitais me
tais, kai Brežnevas atsilan
kys į Ameriką ir bus padėti 
parašai. Taip pat dar yra 
klausimas, ar susitarimą pa
tvirtins kongresas, nors Kis

singeris ir prez. Fordas ir 
labai stengiasi jį palankiai 
nuteikti”.

Betgi niekas niekur ir ne
skelbė, kad Vladivostoke su
sitikimas ir susitarimai jau 
duoda arba reiškia “amžinąją 
taiką”. Ką šių susitarimų ir 
susitikimų šalininkai sako, tai 
kad jie yra žingsnys pirmyn 
kelyje į pasaulinę taiką, į 
pasaulį be karų. Lai nebūna 
milžiniškas žingsnys, lai būna 
tiktai labai mažas, labai ribo
tas žingsnys, bet svarbu, kad 
jis reiškia pirmyn, o ne atgal. 
Ir todėl visi blaivaus proto 
žmonės, visi, kuriems pasau
linė taika nereiškia tik gražiai 
skambanti frazė, tą žingsnį 
nuoširdžiai sveikina.
ŠAUNUS MOKSLO 
LAIMĖJIMAS .
ŽMOGAUS GEROyEI Jn '

Dienraštyje* ?Tje$ą’f,(gj?ų<>’ 
džio 6 d.) korespondencijoje
“Nauja technologija - gera 
kokybė” iš Švenčionėlių skai
tome: , J

“Netoli nuo Švenčionėlių, 
prie kelio į Kretuonis, pradė
jo rūkti naujos plytinės kami
nai. Iš tikrųjų, rūksta vienas 
kaminas - katilinės, ir virsta 
iš o ne juodi dūmai, o visiškai 
balti švarūs garai.

. . .Kai būdavo žiedinės 
krosnys, virš kaminų kabėda
vo juodi debesys. Pas mus 
suformuotos plytos džiovina
mos garu, o degamos skystu 
kuru. Toks būdas Lietuvoje 
naudojamas pirmą kartą. Se
nosiose plytinėse plytas džio
vindavo nuo degimo krosnių 
atlikusią šiluma. Tai gana 
ekonomiška, tačiau šilumos 
likučiuose nemaža nuodingų 
priemaišų, ir dirbti tokiuose 
cechuose būdavo sunku. Vi
siškai kitas dalykas džiovinti 
garu: švaru, jokių kvapų ir 
svarbiausia - garas leidžia 
sudaryti švelnesnį džiovini
mo tunelių režimą, automati
zuoti jų apkrovimą.

Kauno Pramoninės staty
bos projektavimo instituto 
projektuotojai galvojo apie 
žmones, turėsiančius stovėti 
prie karštų krosnių. Ir garai - 
ne vienintelė jų sugalvota 
naujovė. Pirmiausia akį pa
traukia erdvus ir patogus 
kiemas. Priešais fasadą dide
lė aikštelė žalumynams”.
TAUTŲ DRAUGYSTĖ 
PUIKIAI APSIMOKA

Dienraštis “Daily World” 
(gruodžio 11 d.) karštai svei
kina pagerėjusius santykius 
tarp Prancūzijos ir Tarybų 
Sąjungos. Antai, sako dien
raštis, šiandien Prancūzija 
užtikrinta, kad ji yra ilgam 
laikui apsirūpinusi natūrali
nėmis dujomis. O tai rezulta
tas naujo susitarimo tarpe 
Prancūzijos ir Tarybų Sąjun
gos kuris tapo padarytas Ta
rybų Sąjungos Komunistų 
Partijos generaliniam sekre
toriui Brežnevui šiomis die
nomis lankantis Prancūzijoje 
su oficialiu vizitu.

Naujoji sutartis labai pra
plečia industrinį bendradar
biavimą tarp Prancūzijos ir 
Tarybų Sąjungos.

“Daily World” pabrėžia, 
kad šita sutartis ir pagerėji
mas santykių tarp šių dviejų, 
kraštų padaryk’didėlę’ įtalpą ;į 
visą pasaulinę situaciją.

Ir Prancūzija ne viena. Ki
tos kapitalistinės’1 'šalys taip 
pat plečia santykiūš.šū.THįyj- 
bų Sąjunga ir kitomis šoėia- 
listinėmis šalimis.

Dienraštis griežtai smerkia 
tuos elementus šios šalies 
Kongrese, kurie trukdo 
Amerikos prekybai ir pramo
niniam bendradarbiavimui su 
Tarybų Sąjunga.
TAIP IR BUVO 
TIKĖTASI

Chičagos menševikų laik
raštis ("N.” gruodžio j d.) 
ištisai persispaudino iš 
Brooklyno klerikalų “Darbi
ninko” biaurų straipsnį, ku
riame Vilniaus Universiteto 
ruošiami, užsienio jauniems 
lietuviams lituanistikoje pasi
tobulinimo kursai vadinami 
“Velnišku Maskvos planu” 
prieš Lietuvą. Ir nesistebi
me. Šiandien kiekvienas 
spiaudalas prieš Lietuvą' 
“Naujienų” redaktoriui Mar
tynui Gudeliui yra skaniau
sias ant duonos sviestas.

LAISVĖ

IŠ LAIŠKŲ
Mieli Draugai!

Naujųjų Metų proga priim
kite mūsų pačius širdingiau
sius linkėjimus. Būkite sveiki 
ir laimingi.

Y. Rugienis ir šeima

Mieloji Danute,
Širdingai dėkoju Tamstai 

už laikraštį “Laisvę” ir pra
šau Tamstos užsakyk man ir 
ateinantiems metams. Mums 
Tėvynėje gyvenant labai žin- 
geidu, kaip lietuviai užsžsič- 
gyvena, ką jie veikia, ką jie 
galvoja apie Lietuvą. Kol 
akys dar šiek tiek tarnauja, 
skaityti aš labai mėgstu, ypač 
dabar, kai dirbti nebegaliu, 
per dienas nebėra ką veikti, o 
be jokio užsiėmimo sunku 

'dienas; praleisti.
' ■ i < Mikužas, Valius

Santondres (Brazilijos) 
skaitytojai Sveikiname “Lais
vės” kolek’tyvą su Naujai
siais, 1975 metais ir linkime 
tvirtos sveikatos grumtis su 
sunkumais ir pasisekimo laik
raščio vajui. “Laisvė” mums 
labai nepavadubjamas pasau
linių ir vietinių žinių šaltinis. 
Tiktai šiemet labai retas ku
ris “Laisvės”' numeris mus 
pasiekia. Kur jie dingsta, 
nežinia. Vis tiek gerai, kad 
nors vienas kitas numeris 
mus dar pasiekia. Sužinome, 
kaip jūs ten grumiatės su 
gyvenimu, nepaisant seno
sios kartos lietuvių gretų re
tėjimo.

Mes irgi einame į saulėlei
dį, dažnai negaluojame. Bet 
nenustojame vilties sulaukti 
šviesesnių dienų.

Buvo rinkimai senatorių- 
deputatų. Laimėjo kairieji. 
Kaip jie išsilaikys, ar leis 
jiems užimti vietas, ateitis 
parodys. Iki šiol pas mus 
badaujančių .ir benamių skai
čius vis didėjo. Užmušinėji- 
mai, vagystės liko įprasta 
naujiena. Apiplėšimai visur, 
bet kokią yalandą. Tiesiog 
baisu į gatve išeiti. . . . L

Perskaičiau “Laisvėje” apie 
laidotuves Ųamės Žįlihskai- 
tės-Mankau^kienės. Brazili
joje gyvendama velionė buvo 
pažangi moteris. Pagal išgalę 
rėmė pažapgų judėjimą. 
Daug dirbo prie siuvimo dra
bužių laike karo paramai nuo 
nacizmo nukentėjusių žmonių 
gimtinėje. Kada iš Jungtinių 
Valstijų atvažiuodavo į Brazi
liją, aplankydavo ir buvusius 
pažįstamus. Būdavo visada 
draugiška. ,

Siunčiame užuojautą jos 
vyrui, sūnui, ir marčiai. Mes 
irgi liūdime jos netekę. Lai 
ramiai ilsisi svetimoje žeme
lėje. . ?

“Laisvės” Skaitytoja

ANTANAS JONYNAS

SENTIMENTALUS , 
ROMANSAS

Aš mylėjau į,v
Tave
Tau nežinant. ' ’ " ‘ i , : 
Tau nežinant
Tave aš myliu.
Mano meilė

Kaip žvaigždynai, 
Kaip žydėjimas

fid 6ilU?i.,2(. I 
■Atmylėjai jmane, 
Nežinojau.
Ar mylėsi — 
Paklausti bijau. 
Eisiu eisiu,
Rugspjyj šalnojant, 
Į tave
Kaip lig šiolei ėjaųr() ,jVj |

Vėlų vakarą, 
Rudenį pilką 
Tavo balsas 
Pro rūką aidės. 
Šauks į kelią — 
Į tolimą, ilgą, 
Pasitiks
Ir per naktį lydės.

Ir mylėsiu
Tave . , I s į t
Tau nežinanjt.
Meilė švies man
Visu tuo keliu.------
Amžina ir šviesi
Kaip žvaigždynai, ' 
Kaip žydėjimas 
Lauko geliui

Metai kiti ir Tarybų Lietu
voje iš esmės bus baigti pa
grindiniai žemių sausinimo 
darbai, sukultūrintos iki šio
lei ūkiui mažai naudingos bu
vusios žemės. Kuriamas nau
jas, kultūrinis kraštovaizdis, 
kuris bus žymiai produkty
vesnis už natūralųjį. Keičiant 
kraštovaizdį, sprendžiamos ir 
gamtos apsaugos problemos: 
numatomos priemonės prieš 
dirvos eroziją, vandenų šva
rai palaikyti, miškų ir kitų 
žaliųjų plotų padidinimui. 
Taip pat paliekami natūralūs 
gamtos kampeliai, kuriuose 
mokslininkai galės atlikti ty
rimus, stebėti natūralios aug
menijos ir gyvūnijos bendri
jas, lyginti natūralių ir kultū
rinių kraštovaizdžių produk
tyvumą, spręsti kitus svar
bius klausimus. Natūralius 
gamtos kampelius reikia iš
saugoti taip pat atskirų aug
menijos ir gyvūnijos rūšių 
išlaikymui. Tokios teritorijos 
skelbiamos rezervatais arba 
draustiniais - priklausomai 
nuo jų paskirties.

Tarybų Lietuva didžiuojasi 
Žuvinto rezervatu, kuris bu
vo įkurtas dar 1946 metais. 
Nors rezervato plotas ir nedi
delis, apie pusšešto tūkstan
čio hektarų, tačiau jame ran
dame daugiau kaip 470 auga
lų, 18 žuvų, 150 paukščių 
rūšių.

į 1960 metais Lietuvos Mi
nistrų Taryba įsteigė 8 gam
tinius draustinius: landšafti
nius, ornitologinius, botani
nius i;r kitokius. Vėliau šių 
draustinių skaičius buvo sis
temingai didinamas. Paga
liau, neseniai respublikos vy
riausybė įsteigė Tarybų Lie
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Iš ’’Labor"

SVIESTO IR SŪRIU KARALYSTĖJE

Lietuvos pasididžiavimas
Aną kartą, būdamas Kupiš-1 šam. . .

kyje, užsukau pasižvalgyti į į —- 0 kaip vietinė grietinė, 
rajono centrinę sviesto mu-pš Kupiškio rajono? Irgi čia 
šyklą. Jos korpusai išdėstyti į patenka? - teiraujuosi.
netoli Kupos upelio, kaimi- ] — Be abejo, - šypsosi ma- 
nystėje su statybinių medžią-; no palydovė. - Anksčiau mu
gu gamykla. Į sų rajone pieno produktai

Vos įėjau į sviesto mušyk- buvo gaminami net penkiose 
los kiemą, šast, tokia išvaizdi; vietose. Tai ir paskatino iš- 
moteriškaitė ir prisistatė: į plėsti gamyklą, sumoderninti

— Esmi, - sako, vyriausioji į ją. Antra rekonstrukcijos 
inžinierė Regina Jasinskio J priežastis - tai specializacija, 
nė. . . Dar neseniai panašios, kaip

Žodis po žodžio, žingsnis po ’ ankstyvesnė mūsų, daugely- 
žingsnio - ir mudu įžengėme įi je Lietuvos rajonų gaminda- 
gamyklos cechą. Aplink tik ■ vo viską: sviestą, sūrius, 
juda, tik sukasi visokie įren- konservus, valgomus ledus ir 
giniai ir mechanizmai. Prie jų į kitus pieno produktus. Dabar 
palinkusios moterėlės. Kiek- j mes gaminame tik sviestą ir 
viena užsiėmusi savo darbu, - sūrius. Pasitvarkė ir kaimy- 
kuri grietinės pylimą prižiū-> nai. Stambi sūrinė pastatyta 
ri, kuri jos maišymą stebi, i Rokiškyje, sviesto-sūrių ga- 
Visų čia ir neišskaičiuosi. Tuo j mykla Raguvoje, jau pradėta 
tarpu vyriausioji vedasi ma-i sūrinės statyba Pasvaly- 
ne tolyn, rodo ir pasakoja: 1 je. . .

— Mūsų gamykloje pasta
tyta pirmoji Tarybų Sąjungo
je nepertraukiamo veikimo 
sviesto gamybos liniją. Tai 
reiškia, kad ši. linija ne tik' 
“sumuša” sviestą, bet taip 
pat ir “išdalija” - supokavusi. 
atsvėrusi. . .

— Dabar į linijos kubilus 
supilame grietinę, atvežtą iš 
įvairių rajonų, ir kasdien po 
8-10 tonų sviesto sumu-j

— O tu, Reginut, neuž
miršk apie mūsų brangius 
svetelius, - įsiterpė į šneką 
arčiau stovėjusi darbininkė. - 
Anądien tiek privažiavo, tiek 
prigūžėjo. . .

— Neseniai pas mus vyko 
šalies šviesto gamintojų se
minaras, - aiškina vyriau
sioji. - Jame dalyvavo apie 
penkiasdešimt žmonių iš 
Maskvos, Kaliningrado, Ja- 

Nauji Lietuvos draustiniai
Iš Vilniaus radijo korespondento pasikalbėjimo su Lietuvos 

Gamtos apsaugos komiteto pirmininku K. Giniūnu.
tuvos nacionalinį parką jr 
priėmė nutarimą dėl 70-ties 
naujų gamtos draustinių įs
teigimo.

Taigi, šiuo metu turime 
rezervatą, nacionalinį 30,000 
hektarų parką ir 170 gamtos 
draustinių, kurie užima apie 
200,000 hektarų plotą. Visos 
šios teritorijos šiuo metu su
daro daugiau kaip 3 procen
tus respublikos ploto, o tai 
yra žymiai daugiau, negu 
tokiose šalyse kaip Vokietijos 
Federatyvinėje Respubliko
je, Švedijoje, Suomijoje, Ita
lijoje, Prancūzijoje, Kanado
je ir eilėje kitų pasaulio kraš
tų.

Landšaftiniais draustiniais 
paskelbtos žymios vietos: 
Anykščių šilelis su garsiuoju 
Puntuko akmeniu ir šaltiniu, 
vadinamuKaralienės liūnas”, 
Aukštdvario apylinkės, Du
bingių ežeras su apylinkėmis, 
Gražutės miškas su Samavos, 
Balčio, Asavos ir kitais gra
žiausiais Zarasų krašto eže
rais, Jiesios slėnis prie Kau
no, Minijos upė Telšių rajone 
ir daug kitų vietų.

Landšaftiniais-istoriniais 
draustiniais paskelbti visi žy
mesnieji piliakalniai su jų 
apylinkėmis - Kernavės, 
Gondingos, Medvėgalio, Pu
nios, Merkinės ir kiti. Tokiais 
draustiniais taip pat paskelb
tos tarybinių partizanų sto
vyklavimo vietos Rūdninkų, 
Subartonių miškuose.ir kitur.

Vietovės, kur auga reti ir 
įdomūs mokslui augalai, pa
skelbtos botaniniais drausti
niais. Tai -degsnės maume- 
dynas Prienų rajone, Kama
nų pelkė, Kražių Medžiokal- 

roslavlio, Leningrado ir kitų 
miestų. Buvo daug ir iš Lie
tuvos: Kelmės, Klaipėdos, 
Šiaulių, Prienų ir kitų rajbnų. 
Seminaro darbe dalyvavo Ta
rybų Lietuvos Mėsos ir pieno 
pramonės ministro pavaduo
tojas Antanas Visackas.

— O jei apie viską smul
kiau, - patylėjusi vėl sako 
Regina, - tai ir Kauno moks-, 
lininkų negalima užmiršti. 
Jie prieš seminarą atliko tyri
mus. Žiūrėjo sviesto sudėtį, 
mašinų darbą, jų apkrovimą 
ir t. t. Seminare kalbėjęs 
kaunietis mokslininkas Mote- 
kaitis gamyklos darbą, tvar
ką joje teigiamai įvertino. . .

Besiklausydamas Reginos 
Jasinskienės pasakojimo, gė
riuosi kvapniu, geltonu svies
tu, kuris ant plokštės dailio
mis kaladėmis gula. Mašina 
jas apvynioja popieriumi ir į 
dėžes sudeda. O paskui jas į 
sandėlį - šaldytuvą gabena. 
Tai jau tikra sviesto ir sūrių 
karalystė. Dailios dėžės su 
šviežiu sviestu, gardžiais sū
riais iki pačių lubų kyla. . . Ir 
vis naujos iš cechų atkeliauja. 
Akys raibsta nuo gausybės, 
galva svaigsta nuo malonių 
kvapų.

Viską apžiūrėjęs, viską ap
taręs su ta malonia moteriš
kaite, kuri dar jauna būda
ma, visam didžiules gamyk
los darbui vadovauja, atsi
sveikinau.

Kazys Antanaitis

nis, Mitu vos slėnis prie Jur
barko ir kiti.

Retųjų paukščių susitelki
mo ir perėjimo vietos - Žalty - 
čio, Urkio ir Kretuono ežerai, 
Artosios pelkė ir kt. - pa
skelbta paukščių arba ornito
loginiais draustiniais.

Vietos, pasižyminčios įdo
mia geologine sąranga ir 
svarbios geologijos mokslui, 
paskelbtos geologiniais 
draustiniais. Tai Armonos 
upelio slėnis Ukmergės rajo
ne, Karaimiškių kaimo apy
linkės Biržų rajone, dainose 
apdainuotas Apaščios slėnis 
ir kitos vietos.

Žymesnės respublikos pel
kės, kuriose gausiai auga 
spanguolės, paskelbtos bota
niniais draustiniais - span- 
guolynais. Tai Samanynės 
pelkė Žaliosios miške prie 
Panevėžio, Baltasamanė prie 
Nemenčinės ir kitos - iš viso 
32 pelkės.

Tauriųjų lašišinių žuvų ap
saugai, draustiniais paskelb
ta Bartuvos, Jūros, Merkio, 
Minijos, Šventosios, Verk
nės, Žeimenos ir kitų upių 
baseinai.

Visos šios teritorijos bus 
išlaikomos kuo natūralesnės, 
kad tie augalai ir gyvūnai, dėl 
kurių draustiniai įsteigti, ga
lėtų normaliai egzistuoti ir 
daugintis. t

Steigdami draustinius, Ta
rybų Lietuvos gamtininkai 
sprendžia bendrą gamtos ap
saugos Tarybų šalyje klausi
mą.

K. Giniūi as

Bruselis. - Jungtinių Val
stijų valstybės ? sekretorius 
Henry Kissinger apdovano
tas “Walter Peace Prize” pre
mija už jo “pastangas Vidurio 
Rytuose atsteigti taiką”. Jis 
gaus $11,500*
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Susitikimas su buvusiais 
vienuoliais

__________________ LAISVĖ

Lietuva plačiu 
mokslo keliu

PR. KARLONAS

Gražus būrys Kaišedorių 
vidurinių mokyklų ateistų va
dovų susirinko į LTSR Ateiz
mo muziejų Vilniuje pasiklau
syti Kelmės raj. Mockaičių 
aštuonmetės mokyklos direk
toriaus Stasio Bataičio, Kre
tingos raj. Kalnakio aštuon
metės mokyklos muzikos mo
kytojo Alfonso Girskio ir Vil
niaus ateistų klubo pirminin
ko Broniaus Jauniškio, buvu
sių vienuolių, o dabar prara
dusių tikėjimą, pasakojimų.

St. Bataitis, jaunystę 
paaukojo kapucinų ordinui, o 
Br. Jauniškis - saleziečių 
kongregacijai. Ilgus metus 
vienuolynuose už klauzūros 
sienų jie ieškojo dievo, 
bet. . . nerado. Išsamiuose 
pasakojimuose jie ir atskleidė 
savo išsivadavimą iš religinių 
mitų, parodydami jų nepa
grįstumą, bažnytinės mora
lės antihumaniškumą. Tai il
gas, pilnas prieštaravimų ke
lias nuo aklo dievo tarno iki 
protaujančio žmogaus.

Su dideliu įdomumu buvo 
išklausyta A. Girskio, buvu
sio ne tik saleziečių vienuolio, 
bet ir kelių metų misionie
riaus, kalba. Jis Pietų Ameri
koje Ekvadore džiunglėse ky- 
varų genties indėnus mokė 
katalikiško tikėjimo, primetė 
jiems nesantį dieną, pragarą 
ir dangų. Ir pats A. Girskis 
tada tikėjo, jog puslaukinei 
kyvarų genčiai nešąs naują 
šviesą, aukštą kultūrą. Ta
čiau, dar būdamas tarp indė
nų, jis suprato, kad misionie
riai indėnams primetė dvasi
nį skurdą ir begalinį išnaudo
jimą. Privertė raudonodžius

ONA KLIMIENĖ-MOCKAPETRAITĖ
Stoughton, Mass.

Sveikinu i
Su žiemos šventėmis ir Naujaisiais 1975 Metais brolį 

Praną Mockapetrį, Gulfport, Fla.; brolį Vytautą ir jo S 
r šeimą Lietuvoje, visus gimines ir draugus čia Ameri- I 
koje ir Lietuvoje. Linkiu daug ilgų metų ir sveikatos. '

SAN LEANDRO, CALIF.

Naujųjų Metų Proga
Sveikinam visus mūsų draugus, bičiulius ir gimines 

Amerikoje ir Lietuvoje. Linkime sveikatos, laimės, 
daug džiaugsmo ir taikos 1975 metais.

Mes sveikiname ir linkime linksmų žiemos švenčių ir 
laimingų naujųjų 1975 metų visiems giminėms ir 
draugams Amerikoje ir Lietuvoje. '

Linkime visiems būti sveikiems.

JUOZAS ir KSAVERA KAROSAS 
IR

PRANAS BALČIŪNAS

Sveikinimas

PRANAS ir KAZIMIERA CHERASKAI
Brockton, Mass.

Sveikinu su 
žiemos šventėmis 

ir Naujaisiais Metais 
Linkiu visiems gerų sėkmių ir sveikatos.

z J. VAICEKAUSKAS
■ * Binghamton, N. Y.

Kai mūsų mokyklos atsidaro
Reikia pavaikščioti miestų 

ar gyvenviečių gatvėmis, kac 
pajustum, kokia įstabi toji 
rugsėjo diena, pradedanti 
naujuosius mokslo metus. 
Gatvės, atrodo, lyg ir atgyja. 
Jos suvilnija, sumarguliuoja 
gėlių puokštėmis. Triukšmas 
ir juokas skalauja mūrų sie
nas, autobusus ir troleibusus. 
Ir bene iš visų oriausi - tai 
patys mažiausieji, tie, kurie 
pirmą kartą, anot dainelės: 
o-čia-čia, o-pa-pa į mokyklė
lę. . .

Sakoma, kad prie visko 
priprantama. Argi? Nema
nau, kad prie tokio laimingo 
antplūdžio galima priprasti. 
Tik, gal būt, ne visi vienodai 
priima į širdį tokį reginį. Kiti, 
žiūrėk, būtų pasiūlę pusę gy
venimo už tokią galimybę 
mokytis. Ką padarysi? Jų 
lemtis buvusi kitokia: ne kny
gą ir mokyklą, o piemens 
botagą ar lazdą davė jiems 
vaikystėje. O toks jos turtas 
negali nenudiegti sunkiais 
prisiminimais. Lyg klaustų, 
kuo prasikaltę buvome?

Visiems kelias platus
Na, o tie, kam dabar kiek 

mažiau kaip keturiasdešimt, 
savo vaikystę išvysta pokario 
metais. Tai kas, kad buvo 
nelengva: trūko sąsiuvinių, 
pieštukų, knygų. . . Ir mo
kyklos kur kas kuklesnės, ir 
mokytojai ne visur “itin geri 
pedagogai”. Jie jau buvo lai
mingi. Jiems pirmiesiems ta
rybų valdžia Lietuvoje atvė
rė mokyklų duris, tvirtai pa
žadėjusi, kad sunkiu, tačiau 
laimingu mokslo keliu nuves 
kiekvieną, kas to panorės.

Kažkoks, pasakysime, dvi
lypis jausmas prausia šių 
žmonių akis džiaugsmu. Čia 
ne tik tėvo ar motinos išsipil- 
džiusios viltys matyti vaikus 
laimingesnius. Jų vaikystės 
laikais buvusi teisė į mokslą, 
dabar jau ir pareiga. Viduri
nis mokslas tampa privalo
mu. Kaip čia nepasidžiaugsi, 
kaip pasiliksi abejingu daly
kams, apie kuriuos svajota 
amžių amžiais?

Ką nekalbėk - puikus ir 
jaudinantis pirmasis naujų 
mokslo metų dienos rytas. 
Lyg kresteli jausmus, lyg 
pažadina prisiminimus, ir 
kiekvienas su savo mintimis - 
liūdnesnėm ar džiugesnėm - 
sulėtintu žingsniu nueina kas 
kur.

Reikia pasakyti, kad tokio 
ryto gatvių spūstis mažėja 
greitai. Tuoj suskambės mo
kyklų varpeliai. Štai jau dide
li mokinių skruzdėlynai 
spraudžiasi pro mokyklų du
ris. Naujų mokslo metų pir
moji diena reiškia ne tik ir, 
tikriausiai, ne tiek šventę, 
kiek didelių darbų pradžią.

Pirmoji diena mokykloje
— Ar žinote, vaikučiai, 

kiek šiandieną į Lietuvos mo
kyklų pirmas klases atėjo 
mokinukų? - klausia mokyto
ja.

Vienas kitas imasi skaičiuo
ti. Tegu. Mokytoja šypsosi. 
Jai malonu, kad vaikučiai kai 
ką jau moka.

— Trisdešimt keturi, - su
skaičiuoja baltagalvis, vardu 
Petrukas.

-- Čia, mūsų klasėje - 
taip! Trisdešimt keturi, - ir 
pagiria “mokslinčių”. - O vi
soje Lietuvoje į mokyklas 
atėjo 54,000 pirmokėlių. . .

Toks skaičius jiems dar 
“neįkąstas riešutas”. Bet lyg 
susitarę visi stebisi: 
o-jo-joj. . .

Galima šypsotis, tiesa? Ta
čiau šis vaikučių “o-jo-joj” 
teturi mums akivaizdesnę 
prasmę. Prisimena girdėtas 
žmonėse posakis: kviesdamas 
į svečius, žinok, kur sodinsi. 
Šiais metais apie 23,000 
moksleivių atėjo į naujas, dar 
dažais kvepiančias klases. 
Bet kad ir mokykla mokyklai 
nelygu. Statybininkai džiau
giasi įteikę raktus Vilniaus, 
Kauno, Alytaus, Telšių, Jo
navos, kitų miestų bei kolūki
nių gyvenviečių mokiniams ir Į

pasisavinti jiems svetimus 
papročius, dėl ko jie net 
sukildavo ir kerštaudami iš
vydavo misionierius.

Dabar šie pedagogai yra 
respublikoje žinomi ateistai, 
mokyklose dalyvauja ateisti
niuose vakaruose, skaito pa
skaitas, vadovauja ateisti
nėms sekcijoms.

E. Rimša

LINAS VALBASYS

GlM TIN ĖS
APRANGA

Rangos kelias — 
| dešinę, kairę — 
tai plati, tai siauresnė 
asfalto danga.
Pakeleivis žingsniuoja 
ir dairos: 
kur nuneš jį minčių 
gaivalinga banga? 
O kadaise keliu šiuo 
dulkėtu žygiavo 
raudonžvaigždžių brolelių 
pulkai. . .
Skynęs priekin 
krūtinėmis savo, 
kad laimingai gyventų 
vaikai.
Šiandien duonos lig soties 
mes turim. 
Turim sau 
ir kitiems pagaminam. 
O rugiai iš laukų 
Taip ir virsta — lyg mūras; 
alučiu, midučiu 
svetelius pavaišinam. 
Rangos kelias — 
/ dešinę, kairę — 
tai plati, tai siauresnė 
asfalto danga. 
Pakeleivis žingsniuoja 
ir dairos:
— Tai pakito 
gimtinės manos apranga! 

mokytojams, o šie kai kur dar 
vis jų neatleidžia, neskuba 
atsisveikinti. Girdi, už įreng
tas klases - ačiū. Čia jums 
nėra ką daugiau veikti. Ta
čiau būkite geručiai, dėdės ir 
draugai, ir paskubėkite grei
čiau užbaigti sporto aikštelių 
ar salių, plaukymo baseinų 
statybas. . .

Dabar kažkas žymiai 
daugiau. . .

Va kaip! Mokykla dabar 
kažkas žymiai daugiau negu 
buvo matyta ją kaip tokią 
anksčiau. Kita vertus, ir kla
sėse, mokymo kabinetuose 
daug kas naujo. Sakysime, 
kaimo mokyklose vis didesnis 
dėmesys skiriamas mokinių 
supažindinimui su šiuolaikine 
žemės ūkio gamyba. Pernai 
apie 11,000 aukštesniųjų kla
sių mokinių mokėsi žemės 
ūkio mechanizavimo ir kitų 
agrarinių disciplinų. Daugiau 
kaip 1,200 abiturientų įsigijo 
trečios klasės vairuotojų ir 
vairuotojų-mėgėjų, 165 - 
traktorininkų kvalifikacijas. 
O užmojis vis plečiamas. Šie
met žemės ūkio disciplinų 
mokysis dar trisdešimties vi
durinių mokyklų mokiniai.

Skaičiai, sakoma, vargina. 
Bet ar visi? Nuoširdžiai ma
nome, kad šie įsimins daug 
kam. Šiemet dieninėse bend
ro lavinimo mokyklose moko
si apie 541,000 ir vakarinėse 
(pamaininėse) bei neakivaiz
dinėse mokyklose - apie 
60,000 mokinių.

Truputis iš jau 
senos praeities

Palyginkite ir spręskite - 
daug ar maža? Ir todėl čia 
pateikiame kitą, iš praeities 
atėjusią statistiką. Taigi, 
1940 m., dar valdant buržua
zijai, nepalyginamai mažes
niuose Lietuvos miestuose 
būta anie 10.000 bedarbiu. 
Kaimuose gi, anot pačio bur
žuazinio ministro, paskaičia
vimų, trisdešimt kartų dau
giau - 300,000! Ogi tos val
stiečių ūkių varžytinės! Per 
metus būdavo išvaržoma 
500-1200 valstiečių ūkių.

Skaudu. Ir nesinorėtų apie 
tai mąstyti ir kalbėti, jeigu už 
viso šito nestovėtų žmonės - 
mūsų tėvai ir seneliai, šią 
tiesą galintys paliudyti gyvu 
žodžiu. Save nabagais vadin
dami, jie nė vilties neturėjo 
vaikus matyti aukštesnių 
mokslų mokyklose, jau nekal
bant apie aukštąsias. Žino
ma, be išimčių neapsieita ir 
tada. Negausiose gimnazijose 
mokėsi apie 28,000 mokslei
vių. Pasitaikydavo jų tarpe ir 
iš vargingesnių namų. Tačiau 
šios išimtys visuomet būdavo 
sunkios. Išsimokslinimas 
buvęs prabangos daiktu.
O dabar kone visas jaunimas

Dabar, kalbant apie nūdie
nos mokslo Tarybų Lietuvoje 
reikalą, galima jau apsieiti be 
kokių ten nebuvo paskaičiavi
mų, o tiesiog pasakyti, kad 
mokosi kone visas jaunimas.

Pažiūrėkime tik, kas pada
ryta įgyvendinant visuotinį 
vidurinį mokymą. Vadinasi, 
čia, pateikiant statistiką, tu
rime mintyse tuos, kurie bai
gė nepilną vidurinį mokslą, 
dar kitaip tariant - aštuonias 
klases. Taigi, praėjusiais me
tais vidurinio išsilavinimo 
siekė 89,9 procentai aštunto
kų, gi šiemet jau 96,1 procen
to.

Nuostabu ir tai, kad pasi
rinkimas, kokiu būtent būdu 
įsigyti tokį išsilavinimą, yra 
didelis. Galima ir toliau mo
kytis vidurinio bendrojo lavi
nimo mokyklose, bet galima, 
užbaigus aštuonias, stoti į 
kokią nors profesinę techni
kos mokyklą, kurių respubli
koje 76, ar kur kitur. Pasta
ruoju atveju lyg ir du kiškiai 
vienu šūviu nušaunami: yra 
ir specialybė, o daugeliu at
vejų - ir vidurinis išsilavini
mas.

Ir toji mūsų studentija
Ir visgi, po tiek pasakyto, 

daug kas būtų nepasakyta, 
neužsiminus apie studentiją.

Rugsėjo 2-ąją Vilniaus sporto 
talpūs rūmai buvo lyg kimšte 
prikimšti. Ir ne tik universi-
teto studentų. Čia atėjo ir 
vyresnės, ir vyriausios kar
tos žmonės - jau pražilę, jau 
žilut žilutėliai.

Va ir vėl - stebėdamas tokį 
sambūrį ir matydamas jame 
daug metų nugyvenusius 
žmones, - vėl prisimeni ir 
mąstai apie tai, kokią puikią 
prasmę dabar turi taip dažnai 
girdimas pasakymas, kad 
jaunimas - mūsų ateitis.

Tą vakarą Vilniaus univer
siteto rektorius profesorius 
dr. J. Kubilius, lyg atskleis
damas šią formulę, kalbėjo:

— Jie tęs savo tėvų darbą 
kelyje į komunizmą. Todėl 
labai svarbu, kad busimieji 
ateities kūrėjai būtų išsilavi
nę ir kultūringi, ištikimi ko
munizmo idealams. Šiais 
mokslo ir technikos revoliuci
jos laikais vis didesnį vaidme
nį vaidina aukštosios mokyk
los. Tolesnė mokslo ir techni
kos pažanga, sparti ekonomi
kos ir kultūros raida, reika
lauja gerų, labai kvalifikuotų 
specialistų, sugebančių kūry
bingai taikyti šiuolaikinio 
mokslo ir technikos laimėji
mus, giliai įsisąmoninusių 
marksistinę-lenininę teoriją.

Šia proga, gal būt, visiškai 
tiktų užsiminti, kad tie 1635 
Vilniaus Universiteto, šios 
Alma Mater dieninio sky
riaus pirmakursiai, išskiriant 
medikus, savo studijas už
baigs tais metais, kai šį se
niausia Tarybų Sąjungoje 
aukščiausia mokykla švęs 
savo 400 metų jubiliejų.

Apie Universiteto 
auklėtinius

Aną, rugsėjo 2-ąją, sporto 
rūmuose jie buvo ypač ati
dūs:

— Pokario metais, - pasa
kojo rektorius profesorius dr. 
J. Kubilius, - Universitete 
aukštąjį mokslą įgijo 26,173 
absolventai. Maždaug kas 
ketvirtas respublikos gyven
tojas, turįs aukštąjį išsilavi
nimą, yra Universiteto auklė
tinis.

Ir vėl:
— Šiuo metu Universitete 

yra 16,032 studentai, iš kurių 
dieniniame skyriuje - 7,882. 
Yra 13 fakultetų, 95 kated
ros, 5 probleminės, keletas 
žinybinių laboratorijų. Dirba 
1009 dėstytojai, iš kurių 77 
mokslo daktarai bei profeso
riai, 520 mokslo kandidatų 
bei docentų. O iš viso yra 
2789 darbuotojai.

Jų net trylika
Skaičiai įspūdingi! Bet visgi 

čia kalbama tik apie vieną, 
tegu pačią seniausią aukštąją 
mokyklą. O juk dabar jų 
respublikoje yra trylika ir; 
jose mokosi apie 60,000 stu
dentų.

Kažkada buvusios - netgi 
pasakysime - labai jau nedrą
sios svajonės, dabar džiugi 
kasdienybė. Plačiu mokslo 
keliu eina visa jauna Lietuva, 
visas jos jaunimas. Iš viso 
apie 750,000 mokinių ir stu
dentų talpina mokyklų klasės 
bei auditorijos. Čia,matyt, 
neužtenka pasakyti, kad ne
trukus turėsime tiek mokslo 
daktarų, kiek paskutiniaisiais 
buržuazinės Lietuvos metais 
buvo žmonių su aukštuoju 
išsilavinimu. Tai ne menknie
kis, tai svarbu, labai svarbu. 
Ir visgi, norėtųsi užbaigti šį 
straipsnį žodžiais,kuriuos ati
darant naujuosius mokslo 
metus Vilniaus sporto rū
muose pasakė Universiteto 
rektorius prof. dr. J. Kubi
lius, savo auklėtinių tėvu va
dinamas. Jis kalbėjo:

— Tarybinės visuomenės 
nario kultūra - žymiai dau
giau negu profesija, tegu ir 
pati inteligentiškiausia (jei 
galima vartoti tokį žodį). Ga
lima būti mokslininku, meni
ninku, bet menkai kultūringu 
žmogumi, nes kultūra neat
skiriama nuo jausmų, elge
sio, valios, troškimų. Kultū
ringas žmogus sieks ne tik 
pažinti pasaulį, bet ir padary
ti jį gražesnį, geresnį. Inteli
gentas - tai pilietis, kuris 
jaučia atsakomybę sau, vi
suomenei.

Taigi. Yra ko susimąstyti. 
Tarybinė mokykla pašaukta 
dideliems darbams. Tik skai-

Kapsuko padangėje

Akvareles parodos autorius
J. Prakapas

Šį pusmetį Kapsuke buvo 
gana nemažai reikšmingų 
įvykių, su kuriais norėčiau 
supažindinti ir gerbiamus 
“Laisvės” skaitytojus ir bi
čiulius.

Svečiai.
Kapsukas palaiko draugiš

kus ryšius su Lenkijos Elko ir 
Suomijos Kokolos miestais. 
Draugystės ryšiai visą laiką 
plečiasi. Neseniai į mūsų ra
joną buvo atvykusi Elko ap
skrities delegacija. Svečiai 
lankėsi kolūkiuose, buvo su
sitikę su mūsų vietinės val
džios atstovais. Draugams 
lenkams buvo įteikta taip pat 
“Sūduvos” foto klubo nuo
traukų kolekcija, khd jas pas 
save išeksponuotų. Mainais 
laukiama panašios parodos iš 
Lenkijos.

Panašiais tikslais buvo at
vykusi ir suomių delegacija. 
Pasibaigus suomių vizitui. 
Kokolos miesto savivaldybės 
ir chemijos kombinato prof
sąjungos kvietimu į Suomiją 
išvyko grupė kapsukiečių.

Parodos, koncertai.
Meninis gyvenimas Kapsu

ke taip pat nestovi vietoje. 
Tiesa jis nėra toks intensy
vus kaip Vilniuje ar Kaune, 
bet kentėti galima. Neseniai 
Kapsuko O. Sukackienės pe
dagoginėje mokykloje buvo 

čiais - kiek mokosi, kur moko
si, kas ir kiek moko, kokių 
specialybių išmoko ir taip 
toliau ir panašiai, apie ją 
nepapasakosi. Būtina pasa
kyti, kad be visa ko, ji dar 
ugdo ir naują žmogų.

Pr. Kartonas

Sveikiname
Su Naujaisiais Metais bei žiemos šventėmis sveiki

name mielus mūsų draugus, drauges ir gimines, taipgi 
“Laisvės” personalą, darbuotojus bei rėmėjus.

Visiems linkime visokeriopos sėkmės ir sveikatos.

Žiemos Švenčių ir 
Naujųjų Metų Proga

Sveikinu visus savo gimines, draugus ir drauges Sr
l Amerikoje ir Lietuvoje su metinėmis šventėmis. e-č

Linkiu visiems daug sveikatos ir pasaulyje taikos £ 
visiems laikams. £

SVEIKINIMAS
Žiemos švenčių ir Naujųjų Metiį proga sveikiname 

mylimus gimines Lietuvoje ir Amerikoje. Taipgi £ 
sveikiname visus draugus ir drauges Lietuvoje, £ 
Amerikoje, Kanadoje ir Pietų Amerikoje. Linkime 5& 
visiems laimės, sveikatos ir energijos. W

SOFIJA ir JURGIS STASIUKAlClAI
Fairview, N. J.

SVEIKINU
# Žieminių švenčių proga brolį ir jo šeimą, sesers
? šeimą ir pažįstamus Tarybų Lietuvoje. Taipgi sveikinu 
į visus draugus ir pažįstamus Amerikoje. Linkiu vi- SJ 
L siems sveikatos ir laimės. S*

MARY ADAMS [ŽVIRBLIENE] £
Great Neck, N. Y. fi

3-i as puslapis

atidarytos dvi įdomios paro
dos. Pirmoji - mokyklos gam
tininkų, kur moksleiviai pa
ruošė rudens gėrybių parodą, 
apie kurią plačiau jau para
šiau kiek anksčiau.

Antroji paroda, įvykusi 
taip pat mokyklos patalpose, 
buvo žinomo mūsų rajono 
menotyrininko ir dailininko 
Justino Prakapo akvarelės 
darbų ekspozicija.

Iš reikšmingesnių koncertų 
reikalinga paminėti Maskvos 
filharmonijos valst. simfoni
nio orkestro gastroles Kapsu
ko kultūros namuose. Kon
certe dalyvavo ir žinoma 
smuikininkė eilės tarptauti
nių konkursų laureatė Neli 
Školnikova.

Susitikimai.
Po Lietuvos išvadavimo iš 

hitlerinės okupacijos jungo 
30 metinių minėjimo, Kapsu
ke viešėjo ir vienas Sūduvos 
išvaduotojų ukrainietis Ste- 
panas Samsonenka iš Polta
vos, dabar UTSR nusip. mo
kytojas. Labai įdomu buvo 
kovų veteranui pamatyti tas 
vietas, kur jis kovojo, buvo 
sužeistas. Prie Dovinės malu 
no senas kareivis susitiko su 
savo pažįstama Magde Kere- 
vičiene, taip pat su V. Be
kampiu ir jo seserim Marija 
iš Kūlokų kaimo, kurių name 
jis su draugais gyveno prieš 
kautynes dėl Vilkaviškio iš
vadavimo.

Kovų veteranas buvo susi
tikęs ir su moksleiviais, ku
riems papasakojo eilę epizo
dų iš kautynių dėl Sūduvos 
išvadavimo.

[V. Gulmanas]

Steponas Samonenka

J. ir M. GINAICIAI g 
Santa Clara, Cal.

VALERIA URBIKAS
Chicago, Ill.
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Iš visos respublikos buvo susirinkę į Druskininkus geriau
sieji kalviai parodyti savo meno. Kalvių kalvį iš Mažeikių 
rajono Praną Mažeikį net du broliai atlydėjo - Juozas ir 
Antanas, irgi kalviai. Varžybų dalyviai kaustė arklius, kalė 
žemės ūkio padargus ir įrankius, papuošalus, žvakides.

Nuotraukoje: vilnietis kalvis Jonas Praninskas, apdova
notas už gražiausiai nukaltą geležinę saulutę.

A. Brazaičio nuotrauka

Kai kas iš senų prisiminimų

Krikščioniškos machinacijos
PROF. J. PETRAITIS

Tuojau po Pirmojo pasauli
nio karo Lietuvoje pradėjo 
organizuoti kooperatines pie
no perdirbimo bendroves, 
kurios steigė pienines. Kiek
viena bendrovė priklausė vie
nam iš dviejų centrų: 1) Lie
tuvos žemės ūkio kooperaty
vų sąjungai ‘Lietūkis’ (orga
nizacija, nesurišta su jokia 
partija; 2) Ūkininkų sąjungai 
- Krikščionių Demokratų par
tijos dalis.

Pieninėms steigti reikalin
gas lėšas davė Valstybės 
bankas pašalpų ir paskolų 
pavidale per “Lietūkį”* arba 
Ūkininkų sąjungą. Paskolų 
grąžinimui garantuoti pieno 
perdirbimo bendrovių steigė
jai išsidavė asmeniškus - 
draugiškus-vekselius gana 
stambiomis sumomis. Vekse
liai buvo Lietuvos banke. 
Valstybės iždas kasmet iš
pirkdavo dalį tų vekselių ir 
grąžindavo atitinkamai Lie
tūkiui arba Ūkininkų sąjun
gai/ Tuos draugiškus vekse
lius Lietūkis grąžindavo juos 
išdavusiems asmenims.

Ūkininkų sąjunga dalį 
draugiškų vekselių diskonta
vo kunigo Vailokaičio banke, 
o kitą dalį laikė neištikimiems 
ūkininkams prie savęs pririš
ti, - pamėginai apleisti 
“krikškčionišką organizaciją’,’ 
ir užprotestuos tayo vekselį, 
o ten netoli ir^ūkio pardavi
mas iš varžytinių. . . Todėl 
nei vienas, išdavęs draugišką 
vekselį ūkininkas negalėjo 
pereiti prie “bedievių”.

Po 1926 m. rinkimų
Krikščionims — demokra

tams pralaimėjus Seimo rin
kimus, 1926 metais pradėtas 
pieninių apjungimas - įsteig
tas “Pienocentras”, kuris tu
rėjo tvarkyti visus pieninių 
reikalus. “Lietūkio” ir Ūki
ninkų sąjungos pieninių sky
riai turėjo likviduotis. “Lie
tūkis savo pieno perdirbimo 
bendroves su visu turtu per
davė “Pienocentrui” ir savo 
pieninių skyrių likvidavo, o 
Ūkininkų sąjunga - ne.

Po fašistinio perversmo 
Lietuvoje 1926 metų gale 
Ūkininkų sąjunga surado 
karštą savo reikalų gynėją - 
fašistinį Vidaus reikalų mi
nisters - generolą Musteikį. Iš 
kitos pusės, Že mės ūkio mi- 
nisteris Aleksa, Finansų mi- 
nisterio Tūbelio, Teisingumo 
— Žilinsko ir Užsienio - Zau
niaus palaikomas, griežtai 
spaudė pienines jungtis. Bet 
jėga buvo generolų rankose 
ir reikėjo įtikinti generolus 
pieninių vadovybės apjungi

mo reikalingumu. Maža to, 
reikėjo įrodyti, kad tuo vie
ninteliu centru negali būti 
Ūkininkų sąjunga, kaip manė 
generolas Musteikis. Tam 
reikalui ministeris Aleksa su
manė tarp kitų priemonių 
panaudoti ir draugiškų vek
selių klausimą. Ūkininkų są
junga teigė, kad ūkininkų 
išduoti per pienines visi drau
giški vekseliai grąžintį ūki
ninkams. Reikėjo įrodyti, 
kad tai netiesa. Tą turėjo 
atlikti apskričių agronomai.

Mano patyrimai
1926-1929 metais buvau 

Šiaulių apskrities agronomu. 
Draugiškų vekselių klausimą 
tirti pradėjau 1927 metų ge
gužės mėn. nuo Klovainių. 
Man dalyvaujant pieno per
dirbimo bendrovės valdybos 
posėdyje paaiškėjo, kad nei 
vienas draugiškas vekselis 
klovainiškiams negrąžintas. 
Išklausiusi mano pranešimą, 
valdyba vienbalsiai nutarė 
reikalauti iš Ūkininkų sąjun
gos grąžinti draugiškus vek
selius. Panašūs nutarimai bu
vo surašyti Lauksodyje bei 
Žventyje (Šiaulių apskr.) ir 
Rietave bei Varniuose (Telšių 
apskr.).

Tyrinėti draugiškų vekse
lių klausimą į Plungę atvykau 
labai blogu laiku. Žemaitijoje 
siautė plėšikai (įvairiu Jaiku 
čia siautė Balsys, Kazlaus
kas, Raikauskas, Riekus). Už 
plėšikų sugavimą Vidaus rei
kalų ministerija buvo pažadė
jusi premiją; juos gaudė Kre
tingos, Tauragės bei Telšių 
apskričių ir tų apskričių vals
čių policija.

Plungėje plėšikas buvo lau
kiamas pieninėje pinigų išmo
kėjimo pieno statytojams už 
pieną dienomis. Kadangi 
Plungėje buvo mažai polici
ninkų, tomis dienomis buvo 
sumobilizuoti šauliai. Atva
žiavęs dviračiu į Plungę, suti
kau du šaulius ir paklausiau 
kelio į pieninę. Jie parodė 
man klaidingą kelią, o patys 
nuskubėjo policijon ir prane? 
šė, kad plėšikes klausė kelio į 
pieninę. Policija su šauliais 
apsupo pieninę, pasislėpė ir 
laukė. Kai aš įėjau į pieninę, 
iš visų pusių pradėjo per 
langus šaudyti. Į pieninę 
įpuolę keli ginkluoti vyrai 
mano rankas užlaužė į užpa
kalį ir surišo. Išvedę laukan, 
pradėjo kratyti mano kiše
nes, bet nerado ginklų.

— Kur padėjai ginklus? - 
piktai mane paklausė virši
ninkas.

— Kokius ginklus?
— Kai nuovadoje gerai 

įkrėsime, žinosi, kokius gink
lus, - pašaipiai atsakė vienas 
šaulys.

— Viršininke, - tariau aš, - 
esu Šiaulių apskrities agrono
mas, ir už tą, ką darai su 
manimi, privalėsi atsaky
ti! . .

— Tylėk, plėšike! . . Tavo, 
rūpuže, laimė, kad Puidokas 
šiandien Šiauliuose. Jis už
duotų tau taip, kad ir į 
Telšius nebereikėtų vary
ti. . . Bet daug nesidžiauk, 
kai nuvedę į nuovadą tau 
įkirsime. . . - tarė tas pats 
smarkusis šaulys.

Tapau išgelbėtas
Iš visų pusių mane apsupo 

ginkluoti šauliai, į šautuvų 
vamzdžius įvedė kulkas, 
perspėjo mane, kad nemėgin
čiau bėgti, nes be perspėjimo 
šaus tiesiog į mane, ir vedė į 
policiją; priešais vienas šau
lys varė mano dviratį. Ties 
policijos raštine sutikome 
Telšių apskrities veterinari
jos gydytoją - žirgyno vedėją 
Šniukšta, ir buvusį Steigiamo
jo seimo narį - Plungės lais
vamanių pirmininką naujaku
rį Šaltį. Pąžinę mane, jie 
kreipėsi į policijos viršininką:

— Už ką gi areštavai poną 
Šiaulių apskrities agronomą?

— Kokį agronomą? Čia gi 
plėšikas!

— Nekalbėk niekų, - atsa
kė Šniukšta.

— Iš kur gi, pone daktare, 
jį pažįsti? - paklausė nuova
dos viršininkas.

— Rudenį dalyvavo žirgy
no priežiūros komisijoje. Mu
du abu - vietinių arklių geri
nimo draugijos įsteigėjai, - 
atsakė Šniukšta.

— Atsiprašau, pone agro
nome, įvyko nesusipratimas, 
— kiek sumišęs tarė viršinin
kas. u

Man atrišo rankas. Šniukš
ta pakvietė mane pas save. 
Nuėję pas Šniukštą, susėdo
me užkąsti. Dar nesuskubo
me nei po “burnelę” išgerti, 
suskambėjo telefonas. Polici
jos nuovados viršininkas ko 
tik neverkdamas prašė 
Šniukštą duoti iš žirgyno ke
turias padvadas - vytis plėši
ką: kolei policija su šauliais 
gaudė Šiaulių apskrities ag
ronomą, tikrasis plėšikas 
“darbavosi” miškely ant vieš
kelio keli kilometrai nuo 
Plungės policijai algas ir šau
liams šovinius, atėmė pini
gus, šovinius, šautuvą, pisto- 
lietąir naują laikrodį, kurio 
vieton atidavė savo su nulū- 
žusiomis rodyklėmis. . .

Ir kiti sukčiai
Draugiškus vekselius iš

duodavo ne tik pieninių, bet 
ir kitų kooperatyvų koopera
tininkai. Kartais tie vekseliai 
patekdavo į sukčių rankas ir, 
išdavę vekselius ūkininkai, 
gaudavo juos išpirkti. Taip 
eilė rokiškėnų išdavė stam
bius vekselius Rokiškio ūki
ninkų sąjungos bankeliui. 
Ūkininkų sąjungos veikėjas 
Rimša tuos vekselius realiza
vo ir su pinigais pabėgo į 
užsienį, o vekselių davėjų 
ūkiai “už skolas” buvo par
duoti iš varžytinių. Buvęs 
Rusijos II Valstybės dūmos 
deputatas Radviliškio vals
čiaus Žiūronų kaimo ūkinin
kes Povylius Antanas (po 
karo - individualus pensinin
kas) išdavė draugišką vekselį 
kelius tūkstančius litų Radvi
liškio Žemės ūkio kooperaty
vui. Kuriuo tai būdu tas 
vekselis pateko pas generolą 
Plechavičių, kuris išreikalavo 
iš Povyliaus visą pinigų su
mą. Neturėdamas pinigų, Po
vylius įteikė ūkį Žemės ban
kui ir mokėjo bankui iki 1940 
metų vidurio.

Plungės kooperatininkai 
Martynavičiud, Petraitis, 
Smilingis, Šakys, Šniukšta, 
Tomkevičius, Zubelis ir kiti 
išdavė draugiškus vekselius 
Plungės Žemės ūkio koopera
tyvui, kurio veiklą ir turtą 
greitai po to perėmė Lietūkio 
Telšių skyrius, per klaidą 
perėmė ir draugiškus vekse
lius. Iš išdavusių draugiškus 
vekselius buvo ušieškoti pini
gai, o Lietūkio Telšių sky^ 
riaus vedėjo Zapasnikovo 
žmona Telšiuose pasistatė 
gražų namą. '

Tokių atsitikimų Lietuvoje 
buvo daug.

LAISVĖ

RIAUŠĖS DĖL LAVONO
Rangoon. - Burmoje kilo 

kruvinos riaušės dėl nepasi
dalijimo jų tautiečio U. 
Thant, buvusio Jungtinių 
Tautų sekretoriaus, lavonu. 
Vieni nori jį laidoti vienoje 
vietoje, o kiti kitoje. Jau 
žuvo keliasdešimt žmonių. 
Eina masiniai areštai ir kali-' 
nimai.

DAR VIENA NAUJA 
VALSTYBĖ!

Valleta, Malta. - Iki šiol ši 
sala buvo Anglijos kolonija. 
Gubernatorių jai skirdavo 
Anglijos karaliai arba kara
lienės. Bet gruodžio 13 dieną 
Maltos parlamentas nutarė 
nutraukti visus ryšius su An
glija ir pasiskelbti nepriklau
soma valstybe.

Malta teturi apie 320,000 
gyventojų. Aišku, kad ji 
sieks ir Jungtinėse Tautose 
narystės.

Beirut, Lebanonas. - Gruo
džio 13 dieną Izraelis toli 
siekiančiomis patrankomis 
apšaudė vieną Lebanono 
miestelį su 50,000 gyventojų. 
Sakoma, kad tapo sužeista 10 
civilinių žmonių ir padaryta 
daug gyventojams medžiagi
nių nuostolių.

ATMETĖ GRĄŽINIMĄ 
MIRTIES BAUSMĖS

Londonas. - Anglijos par
lamentas plačiai diskusavo 
kriminalizmo augimo šalyje 
problemą.’ Buvo pasiūlyta 
sunkiuosius nusikaltėlius 
bausti mirtimi. Bet parla
mentas didele balsų daugumą 
pasiūlymą atmetė.
IZRAELIS NESITARS 
SU PALESTINIEČIAIS

Washingtonas. - Čia lanky
damasis Izraelio užsienio rei
kalų ministras Yigal Allon 
pareiškė, kad Izraelis nieka
dos nesutiks, kad Palestinos 
Išlaisvinimo Organizacija bū
tų priimta dalyvauti Ženevos 
derybose Vidurio Rytų klau
simu. Nors Jungtinės Tautos 
pripažino PIO palestiniečių 
atstove, bet izraeliečiai į ją 
bežiūri kaip į “žmogžudžių ir 
teroristų organizaciją”. Ir su 
ja neisią į jokias derybas.

i 
SUSITARĖ PAKELTI 
KAVOS KAINA

Šešios Centrinės Amerikos 
valstybės susitarė su Vene
zuela sumažinti kavos eks
portą į užsienį, kad galėtų 
pakelti kavos kairią. Todėl ne 
tik Jungtinėse Valstijose, bet 
ir kituose kraštuose vartoto
jai turės , brangiau mokėti už 
kavą. Jau ir dabar šioje šaly
je daugumoje valgyklų puo
dukas kavos 25 centai plus 
taksų 1 centą.

KAINOS GALI PAKILTI 
15 PROCENTŲ

Washingtonas. - Jau ir val
džios ekonomistai pradeda 
pranašauti, kad 1975 šioje 
šalyje gyvenimo reikmenų 
kainos gali pakilti 15 procen
tų. Tokią nuomonę pareiškė 
J. Dawson Ahalt.
MICH. VALSTIJOJE 
NEDARBAS 8.8 PROC.

Detroit, Mich. - Šiandien 
Michigano valstijoje yra 
342,000 bedarbių, imančių 
nedarbo apdraudą. Tai 8.8 
procento visų darbo jėgų. 
Visoje valstijoje yra daugiau 
kaip 3 milijonai industrinių 
darbininkų. Ypač automobi
lių gaminimo pramonėje ne
darbas yra aukštai iškilęs.
PERŠASI KANDIDATU 
I PREZIDENTUS

• Morris K. Udall 
Kongresmonas iš Arizona 
valstijos. Jis demokratas. Jis 
jau pasiūlė Demokratams sa
vo kandidatūrą į prezidentus 
1976 metų rinkimuose.

Penktadienis, Gruodžio (December) 20,1974

NAUJĄ ĮSTATYMĄ 
IŠBANDYS TEISMUOSE

Washingtonas. - Smith Ko
legijos istorijos profesorius 
Allen Weinstein žada traukti 
teisman valdžią, reikalauda
mas, kad FBI parodytų visus 
slaptus dokumentus, susietus 
su senomis Alger Hiss, Whi
taker Chamers ir Julius ir 
Ethel Rosenbergų bylomis. 
Jis savo reikalavimą parems 
naujuoju Kongreso priimtu 
įstatymu, pavadintu “Infor
macijos Laisvės Aktas”. Byla 
žada būti svarbi ir įdomi.
JUNGTINIŲ TAUTŲ 
JĖGOS DAR PASILIKS 
KIPRE

United Nations, N. Y. - 
Saugumo Taryba nutarė 
Jungtinių Tautų ginkluotas 
jėgas palaikyti Kipre dar še
šis mėnesius. Saugumo Tary
ba taipgi vienbalsiai ragina 
graikus ir turkus siekti bend
ro politinio susitarimo.

ŽURNALISTŲ STREIKAS
Roma. - Gruodžio 13 dieną 

Italijos žurnalistai paskelbė 
streiką, kai tarp jų ir laikraš
čių leidėjų derybos dėl naujo 
kontrakto nutrūko. Jie reika
lauja algų pakėlimo ir balso 
spaudos reikaluose.

Sveikinu su 
žiemos šventėmis ;

ir Naujaisiais Metais <
Sveikinu visus gimines čia Amerikoje ir Lietuvoje, * 

visus draugus ir drauges vietinius ir Floridoje, kur aš 
lankiausi pereitą žiemą. *

Linkiu visiems daug laimės, o daugiausia sveikatos, ;

II

Marijona Gutauskas
Brockton, Mass.

Žieminių švenčių ir |
į naujųjų metų proga |
įt Sveikinu visus gimines, draugus ir pažįstamus čia ir
įf Lietuvoje. Linkiu visiems laimingų Naujųjų Metų, £
? sėkmės ir sveikatos. w

MARTIN URBA S
Easton, Pa. g

Elizabeth Ann Baylei Seton

Iš Vatikano praneša, kad po
piežius Povilas VI paskelbė 
katalikų bažnyčios “šventąją” 
Miss Elizabeth Ann Baylei 
Seton. Tai bus pirmoji Ame
rikoje gimusi ir augusi mote
riškė paskelbta “šventąją”. 
Bus vadinama “Motina Se
ton”. Ji gimė 1774 m. ir mirė 
1821 m. Ji buvo įkūrėja 
“Švento Juozapo Labdarybės 
Seserį^” organizacijos, kuri ir 
šiandien tebegyvuoja ir turi 
8,500 narių.

PER 9 MĖNESIUS 
NEKELS ALIEJAUS 
KAINOS

Viena, Austrija. - Aliejų 
eksportuojančios šalys savo 
susirinkime nutarė per atei
nančius devynis mėnesius ne
bekelti aliejaus kainos. Bet 
tai dar nereiškia, kad Jungti
nėse Valstijose ir kituose 
kraštuose, importuojančiuo
se aliejų, kainos taipgi bus 
nekeliamos.

Sveikinu su žiemos | 
g šventėmis | 
g Visus “Laisvės” darbuotojus, skaitytojus Amerikoje g g ir Lietuvoje. Linkiu visiems geriausios kloties sekan- g g čiais ihetais. g

URŠULĖ BAGDONIENĖ & 
& Flushing, N. Y.

? Sveikinu su g 

į žiemos šventėmis | 
? ir Naujaisiais metais | 
» Sveikinu visus savo gimines, bičiulius ir pažįstamus. M 
a Taipgi sveikinu ir mano mylimo mirusio vyro Antano g

Shultz-Šato visus draugus, kaimynus ir gimines. feį? 
į Linkiu visiems sveikatos ir ilgo gyvenimo. W
t 1$ DOROTHY SHULTZ-ŠATAS
? Oregon City, Ore.

? Žeminių Švenčių Proga |
& jp
? Sveikiname visus draugus ir drauges Amerikoje ir įi> 
? Lietuvoje. Lai Naujieji Metai atneša visiems daug 
? laimės, sėkmės ir energijos tęsti mūsų svarbų darbą.

£ Estelle Bogden
J Anna Jakuska
į John Faiza

Helen Bordner Wanda Žalys g 
Roger Žilis Edward Jakuska g
Mokytoja: Valeria Urbikas g

CHICAGOS ARTISTŲ GRUPE §

SVEIKINIMAS

Žiemos švenčių proga g
g 
įį 
g 
g

Salisbury. - Rodezijos bal
tųjų valdžia jau sutinkanti 
juoduosius žmones įsileisti į 
politiką. rBet tai nereiškia, 
kad jie leis daugumai gyven
tojų save valdyti, nes tai 
reikštų valdžios vairo perlei
dimą juodiesiems, kurie yra 
didelėje daugumoje.

KIEK SKAITOME?

Nepilnais duomenimis dabar 
Tarybų Sąjungoje išleidžiama 
7944 laikraščiai, jų bendras meti
nis tiražas didesnis kaip 35 mlrd. 
egzempliorių. Salyje išleidžiami 
6577 žurnalai ir kitokie žurnali
nio tipo leidiniai. Jų metinis tira
žas — 2787 mln. egzempliorių. 
Praėjusiais metais šalies leidyk
los išleido 80 179 knygų ir bro
šiūrų. Jų bendras tiražas didesnis 
kaip 1,5 mlrd. egzempliorių.

OOOOQQOOOOCOOOOOCX>OOOQO

Pranešimas
Dar vienas lietuvis atsidarė 

biznį, kuris vadinas Sunland 
Realty, 4511 - 4th Street, 
No., St. Petersburg, Fla., 
33704. Telefonas: 527-0696, 
Anton L. Mauragas, Realtor.

Mauragas yra sūnus buvu
sios Antonina Kairis. Jis ma- . 
loniai patarnaus lietuviams, 
kurie norite pirkti bei par
duoti namą. (47-8)

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCM300

? Sveikinu su Naujaisiais 1975 metais visus savo 
| gimines, draugus ir drauges, taip pat gerus žmones. 
| Čia Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje ir “Laisvės” 
rf personalą, vajininkus, rėmėjus ir skaitytojus.
& Linkiu visiems geros sėkmės ir sveikatos.

g
P. ŽUKAUSKIENĖ

Westwood, Mass. $

Sveikiname su Kalėdoms 
ir Naujais Metais

Sveikiname gimines, draugus, pažįstamus ir visus 
| kovotojus už geresnį draugijos sutvarkymą. 
rf Linkime visiems geriausios sveikatos ir laimės. g

v St. Petersburg, Fla.

KAZIUN PAKŠYS g 
ANNA PETKŪNAS g 

J. PETER BRASS ®

Sr ii

g Metinių Švenčių Proga | 
B Sveikiname visus mūsų artimuosius gimines ir g 
g draugus, kurie gyvenate Amerikoje ir Tarybų Lietu- g 
g voje. Linkime Jums geriausios sveikatos, laimingų g 
g Naujų Metų gyvenime ir visuomenės darbuose. Mes g 
g linkime, kad pasaulyje viešpatautų taika. g
g Taipgi sveikiname visus “Laisvės” darbuotojus ir 
& “Laisvės” personalą.

g FRANK ir MARY KVIETKAS
g Miami, Fla. g
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SVEIKINAME
Proga žieminių švenčių ir Naujųjų Metų sveikiname 

“Laisvės” visą kolektyvą, LLD narius, taipgi Lietuvo
je gimines ir visus draugus. Linkime visiems geros 
sveikatos.

Lai gyvuoja pasaulinė taika.

J. JASKEVICIUS
Worcester, Mass.

M SVEIKINIMAS l

Sveikinu visus idėjos draugus, pažįstamus ir kaimy
nus su žieminėm šventėm ir Naujaisiais Metais. Taipgi 
sveikinu Lietuvoje visus brolius ir sesutes ir i jų 
vaikučius, gimines ir pažįstamus.

Linkiu visiems laimingų Naujų Metų.

DARIN BEN g 
Cleveland, Ohio

SVEIKINIMAS
Mylimai giminei, draugams, pažįstamiems čia ir 

Lietuvoje
LINKSMŲ KALĖDŲ
LAIMINGŲ NAUJI METŲ!

ELENA ir WALTER BRAZAUSKAS
Hartford, Conn.

Su Naujais 1975 metais |
Sveikiname, linkėdami visiems Laisvės skaityto- 2,f 

jams, draugams ir rėmėjams, sulaukti laimingesnių g: 
sekančių metų.

J.ir J. JORDAN
Three Bridges, N. J.

SVEIKINIMAS
M Proga Naujųjų 1975 metų, sveikiname visus LLD 
U £ narius. Linkime visiems daug laimės ir sveikatos.

Taipgi sveikiname “Laisvės” kolektyvą ir visus geros 
yl valios žmones. Lai sekantieji metai būna taikos ir 
rfy tautų draugystės metai.

(ft Miami, Fla.

LLD 75 KUOPOS $ 
NARIAI IR VALDYBA W* At

SVEIKINIMAS
CALIFORNIA

OAKLAND, SAN LEANDRO, HAYWARD

Sveikinam visus Šiauries ir Pietų Amerikos pažan- į 
gius lietuvius ir mūsų spaudos darbuotojus su Naujai- 
sais metais. Sveikiname Lietuvoje draugus, bičiulius, $ 
darbo ir kultūros darbuotojus. į

Linkime darbingo, taikaus pasaulio. i
LLD 198 KP. NARIAI į

Naujųjų metų proga
SVEIKINU

' visus artimuosius, draugus ir bičiulius Amerikoje ir
' Lietuvoje. Linkiu sveikatos, sėkmės, džiaugsmo ir &
' daug energijos. w

' > ROGER ŽILIS
Chicago, Ill. Jr

Žieminių švenčių proga nuoširdžiausi sveikinimai vi
siems mano draugams ir bičiuliams.

Visiems linkiu geros sveikatos, laimingo ir ilgo gy
venimo.

JUOZAS WEISS
Brooklyn, N. Y.

SVEIKINIMAS
DETROIT, MICH.

Sveikiname visus mūsų gimines, draugus, drauges,^ 
pažįstamus ir taikos šalininkus Amerikoje, Lietuvoje 
ir Kanadoje, linkėdami linksmų žiemos švenčių irvlt 
laimingų Naujų Metų. Lai su šiais Naujais Metais 
išnyksta visos bėdos, karai, skurdas ir lai ateinami 
visiems linksma, laiminga laimė ir visų tautų draugiš-įSf 
kas sugyvenimas. y

f- s. nakas™

Gruodžio 11 dieną South Bostono policija malšina moksleivių 
riaušes. Riaušės kilo, kai vidurinės mokyklos koridoriuje 
vienas baltas moksleivis tapo peiliu perdurtas. Riaušes 
sukėlė baltieji prieš juoduosius. Įtūžę baltieji moksleiviai 
puolė ir policiją, pribuvusią atsteigti tvarką. Tą dieną visos 
South Bostono mokyklos tapo uždarytos.

IŠ ROMANO “LAKŠTINGALA VERKIA”

Motinos laiškas
Ao LIEPSNOMS

St. Petersburg, Fla.

KLUBO VE

Motina kalinio alegorijas 
nelabai suprasdavo, Agota 
aiškino:

- Matyt, Tomui draudžia 
tave švelniau paguosti. To
dėl jis kaip poetas fanta
zuoja. Na apie audrą, gėles.

- Tai pasakyk, kaip Tomas 
prabiltų, jei prie jo žandaras 
nestovėtų?

Agota jausmingai perskai
tė: “Saulei patekėjus, mė
gau eiti j laukus. Klausytis 
laikštingalos giesmės. .

- Tomas tiki: bus jis 
laisvas.

Duktė tęsė degdama eksta
ze: “Tu, motuš, man plau
nant pievą, atnešdavai pus
ryčių! Atrišusi puodynę, 
jaudindavaisi: “Bebėgdama 
išrūgas išlaisčiau”. Ašguo- 
džiau: “Nenusimink. Sau
lutė pienelio pripils. Jai 
lengviau primelžti, negu tau. 
Jos ilgesni ir nepūslėti pirš
tai”. Ir abu juokdavomės.

Dabar Agota liejo savo 
poeziją:

- Tomas gris. Būtinai. 
Ir gris žymiai anksčiau, negu 
girti karininkėliai nuspren
dė.. .

Motinai j mėlynas akis lyg 
liepsnos kibirkštys plykste
lėjo ašaros. Kaip sidabri
niai žirniai pabiro ant ran
kos.

- Gris. . . Kad ligi to 
laiko manęs žemelė nepa
kviestų.

- Nepakvies. Ji - ne poli
cininkas. Pasigailės. Na 
ir mokesčių nereikalauja. 
Gal vešliau rugelius išau
gins. Juk netekai artojė
lio. . .

Motina dar smarkiau pra
virko. Agota ilgai bučiavo 
jai ašarotus skruostus, šiur
pias kaip nagines rankas. 
O paskum vėl peršoko prie 
kalinio temos:

- Tomas įtikinėja: jam 
atėjus, vargai vargeliai kaip 
ryto rasa subyrės. Skaity
toja atvertė kitą puslapi su 
kalėjimišku antspaudu. Už- 
trintas sakinėlis.

- Agočiut, kas išbraukta?
Agota špėjo:
- Rodos: “Nenusimenu”.
- Negi apie tai negalima 

užsiminti? - motina surau
kė kaktą. Agota šnekėdavo 
visada rimtai. Bet ši kartą 
susigundė jumoru:

- Ko šiandien nedraudžia! 
Ten, už grotų, ir šyptelti. 
O čia, sodžiuje, be apskri
ties viršininko negalima nė 
nusičiaudėti! Matyt, Smeto
na bijo, kad kiauri stogai 
nesugriūtų. . . - ir jos jau
name išblyškume lyg ligonės 
veide žibtelėjo pašaipa. Jai 
užgesus tęsė: - Jei Tomas 
verkšlentų, gal būt pagirtų.

- Kodėl?
- Toks greičiau suklumpa. 

O Tomas ir kalėjime nesu- 
riečiamas! - pažiurę jo švel
niai lyg saulė į jos melsvas 
akis: - Visur ant jo ponai- 
niršta.

- O jis svetimo nė šiaudo 
nepaėmė. - Ir neatlaikė mo
tina fontano - pasipylė aša
ros. Duktė šluostė. O sa
vųjų netvenkė. Ir juo ji

jausmingiau ją maldė, guodė, 
juo motina graudžiau verkė.

- Užteks. O tai tavo lie
tutis nuneš lūšnelę. Netu
rėsim pastogėlės. - Atsidu
so, pabučiavo: - Ne tik aš 
prašau. Ir saulė. Neiskri- 
dus - ir lakštutė pamaldautų.

Agota pakišo po pažastimi 
maišą:

- Eikime bulvių kasti. - 
O motina išplėšė iš sąsiuvi
nio lapą:

- Berk mano spindulėlius.
- Vakare, - atsiliepė duk

tė. - Nes dabar jai tektų ra
šyti ne rašalu, o motinos 
ašaromis.

- Žibalą išdūminome.
Duktė paėmė koteli. Mo

tina parimo ant stalo patam
sėjusiu veidu. Dėjo sūnui 
giesmę. Dėjo iš sunkių kaip 
akmuo žodžių. Daužė aštrius 
kraštus. Gal taip skaudžiai 
nedurs kaliniui širdi. Nemi
nėjo vargų. Motina diktavo: 
“Vis man lengviau. Pano
riu - žingsniuoju taku. Pa-, 
noriu - brendu laukais. Na 
dažniau ir saulė paglos
to. . o”

Agota pagalvojo: “Tu jos 
nematai. Saulutę paskandini 
savo ašarose. “Tačiau jos 
nepertraukė. Motina tyliai 
tęsė:

- Tik, sūneli, per greitai 
pasenau.

- Neverk. . . Nuskęs 
tavo žodeliai kaip šulinyje 
ašarose.

Motina pažvelgė i tolius:
- Pamatyčiau ateinanti - 

ristele pasitikčiau. Sielvar
tą į giliausią duobę užkas- 
čiau.

- Ir pamatysi.
- Kada?
Agota nenorėjo tuščiai 

švystelėti. TepasaKė:
- Nemažiau, negu kalini, 

save gailėk. Ilgink savo 
dienas, metus. Va ir pama
tysi Tomuką. Ji sutikdama 
ant aukščiausio' kalnu už
bėgtum.

Motina truputėli veidu, 
akimis pašviesėjo. Vėl pa
davė koteli. -

- Sūneli, nuo tavo žodžių 
man šviesau. O kai tu vėl 
atsisėsi už stalo, man tro
belėje pražydės dvi vasaros.

Dabar rašytoja savo vai
vorykštę audė: “Tu, Tomai, 
išėjai geru keliu. Iš ten 
saulė teka. . .” Atrodė, 
kaliniui parašys storiausią 
knygą. Bet Agotai minčių 
vagelės trumpėjo, trumpėjo. 
Pagaliau jos arklas, at
sitrenkęs į akmeni, atšoko. 
Agota savo svajonių žirgeli 
paleido ganytis gėlėtoje lan
koje. . . Tepridūrė: “Tau 
mažai vasaros. Gal ir tos 
nematai. Pridedu rošes. 
Gal jos tau ją prailgins”. 
Žvilgtelėjo į saulę. Ak! Ir 
ją kaliniui f voką įkištų. 
Per aukštai. O ten, kai 
brolis į ją slapčiomis žiūri: 
/mato ne saulę. Mato tik jos 
skiedreles, grotų smulkiai 
suskaldytas. . .

Žmogaus vertė — jo darbai.

M. GORKIS

Lapkričio 28 d. LSC salėje 
įvyko Klubo pobūvis. Buvo 
paminėta Padėkos diena. 
Vietinės publikos ir svečių iš 
toliau prisirinko gausiai. Šei
mininkės pagamino tai dienai 
tradicinius kalakuto pietus su 
visais prieskoniais ir pavaiši
no svečius. Aldona Aleknienė 
pasveikino svečius, pristatė 
juos publikai ir linkėjo links
mai praleisti šią dieną. Kvie
tė visus ateiti į mūsų pobū
vius. Jie įvyksta kiekvieną 
šeštadienį. Čia atvykę paval- 
gysite pietus ir prie linksmos 
muzikos pasišoksite.

V. Bunkus pakalbėjo apie 
Padėkos dieną ir jos istoriją. 
Mes, pensininkai, esame dė
kingi darbo klasės žmonėms 
už iškovotą senatvės apdrau- 
dą. Mes taipgi esame dalelė 
tų kovų. Tad šiandien galime 
pavalgyti skanius pietus.

V. Bunkus pristatė Adelę 
Pakalniškienę. Ji kalbėjo 
angliškai. Pasveikino publiką 
ir paskaitė poemą apie minė
jimo reikšmę. Po to A. Pakal
niškienė pakvietė Dainos My
lėtojų Chorą. Buvo padainuo
ta šios dainos: “Dainelę pin
siu” “Rytmečio žemė”, “Augo 
kieme klevelis”, ir pabaigai - 
“Pensininkų Himną. Pianinų 
akomponavo Walteris Žukas. 
Publika gausiai plojo, dėkojo 
už gražią programą.

V. Bunkus padėkojo Chorui 
ir A. Pakalniškienei už išpil
dymą programos. Toliau sekė 
šokiai ir draugiški pasikalbė
jimai iki vakaro.

Kuopos veikla
Gruodžio 7 d. įvyko LLD 45 

kuopos priešmetinis susirin
kimas. Jį pradėjo ir pravedė 
kuopos pirmininkas J. Mille
ris. Pirmiausia tylos minute 
buvo^ pagerbti mirę kuopos 
nariai - J. Gendrėnas ir P. 
Adams. Toliau sekė kuopos 
raportai. Milleris kalbėjo 
apie Dainos Mylėtojų Chorą, 
sakė, mums malonu, kad cho
rui kelionė į Miami pavyko 
gerai. Gražų, kad Miamio 
korespondentai gerai atsilie
pė apie mūsų chorą.

Taipgi sakė, kad gavo laiš
ką iš Lietuvos nuo daktarų 
Pikčių. Dėkoja už J. R. L. of 
Neurosurgery Žurnalą, kurį 
gauną kiekvieną mėnesį. 
Taipgi priminė4, kad būtų dė
kingi, jeigu prenumeruotume 
žurnalą ir 1975 metams, nes 
žurnalo žiniomis naudojasi ir 
daugiau gydytojų. P. J. Mil- 
lerio iškeltą klausimą keletas 
narių teigiamai atsiliepė ir 
sudėjo reikalingą sumą žur
nalui atnaujinti.

Finansų sekr. T. Lukienė 
pateikė kuopos finansinį sto
vį. Iždininkas P. Alekna suti
ko su sąskaita. Iš parengimų 
komisijos raportavo P. Alek
na ir P. Mockapetris. Visi 
raportai buvo priimti.

A. Aleknienė skaitė padė
kos laiškus nuo Canados 
“Liaudies Balso” ir Uragva- 
jaus “Darbo”. Administraci
jos per laiškus sveikina 45 
kuopos narius su ateinančiais 
naujais metais ir dėkoja už 
paramą laikraščiams.

Iš kuopos valdybos pasi
traukė J. Milleris ir Tillė 
Lukienė. Į 1975 metams val
dybą įeina šie asmenys: pir-

mininkė Adelė Pakalniškio-* Jis daug dirbo Klube. Jonas 
nė, finansų sekretorė Julė 
Andriulienė, protokolų sekr. 
Aldona Aleknienė, iždininkas 
Povilas Alekna. Šeimininkai - 
M. ir A. Raškauskai. Jiem 
pagelbės P. Blaškienė. Iki 
šiol virtuvėje pagelbėjo Julė 
Andriulienė. Prie bilietų par
davimo - P. Mockapetris. 
Bufetui vadovaus P. Alekna, 
jo pagelbminkas - J. Lukas.

45 kuopa prisidėjo prie sa
lės kėdžių užpirkimo su $500. 
Dabar yra garbės kuopa su 
$3,000.

Šiame pobūvyje buvo pa
gerbti kuopos seniausi nariai 
veikėjai ir seniausi amžiumi: 
W. Dubendris, A. Ruseckas, 
Ona Rubienė, A. ir A. Jociai, 
T. Norvilą, J. Puišis, V. 
Lapata ir K. Pakštienė. Jo
nas Milleris vadovavo pager
bimo ceremonijai, apibūdino 
jųjų nuopelnus pažangiajame 
veikime ir kiekvieną perstatė 
pobūvio dalyviams. 0 vėliau 
visi praleido linksmai laiką iki 
vėlumos.

Kuopos finansų knygas pa
tikrinti išrinkta į komisiją 
trys nariai: J. Bakšys, J. 
Rūbas ir Justas Stančikas.

Pranešimas
Gruodžio 28 d. LSC klubo 

pobūvis-pietūs ir šokiai.
Naujų metų sutikimas 

įvyks sausio 1 dieną, trečia
dienį. Vieta: 314 15th Avė. 
South, Klubo salėje.

Prašom visus įsitėmyti.
V. Bunkienė

Daugirdas, kuris su žmona 
per paskutinius penkerius 
metus klube šeimininkavo, 
irgi susirgo. Buvo ligoninėje, 
dabar, rodos, jau namie. Iki 
prieš porą mėnesių jiedu gy
veno Klubo patalpose. Bet 
dabar jau savo namus įsistei
gė ir ten gyvena. Jo žmona 
Uršulia dar sveika ir kartais, 
klube pagelbsti dirbti už ba
ro, bet ir jai, tai namai, tai 
sergantis vyras, gal nedaug 
begalės pagelbėti Klubui.

Tai tokios tokelės. Didelę 
viltį dedame ant mūsų jau
nesnių lietuvių, apsigyvenu
sių Floridoje: Aleko ir Juozo 
Nevinsų, ir Augustino leš- 
montos. O gal dar čia apsigy
vens ir trečias Nevinsų bro
lis. Tai bus labai didelė para
ma mūsų kolonijai. Be to, dar 
ir iš senesnių kai kurie galime 
šiek tiek krutėti. Bandysime 
veikti, kiek jėgos leis

A. P. Gabrėnas 
Redakcijos pastaba: Labai 

atsiprašome už koresponden
cijos sutrumpinimą. Pataria
me pasitaikiusius nesusipra
timus vietoje išspręsti

Miami, Fla.
NELABAI KOKIOS 
NAUJIENOS

Mūsų turtingoje Amerikoje 
siautėja nedarbas, infliacija, 
trūkumai ne tik energijos, 
bet ir visokių kitokių gyveni
mo reikmenų.

Miamio lietuvių klube irgi 
nekas. Kadangi mūsų dau
guma esame pensionieriai, 
tai nedarbas mus mažai lie
čia. Bet kainų kilimas gyveni
mo reikalams ir senatvė, li
gos mus visus kankina.

Lietuvių Socialio Klubo pir
mininko žmona Kancerienė 
nelabai seniai buvo ligoninė
je. Dabar šiek tiek susveikėjo 
ir grįžo namo, pats pirminin
kas Kanceris dabar ligoninė
je. Jam širdis šlubuoja. Klu
bo užrašų sekretorius Jeroni
mas Šukaitis irgi jau kelinta 
savaitė ligoninėje. Taipgi 
serga širdies sušlubavimu.

Brockton, Mass.
Gruodžio 11 dieną aplan

kiau draugus Praną ir Kazi
mierą Chereškus. Senatvė ir 
juos jau spaudžia prie žemės. 
Mat, abudu įpusėję į 90 m. 
Pranas ilgą laiką turi cukrinę 
ligą. Turi skaudamą koją ir 
mažai bemato. Kazimiera dar 
tvirtesnė, valgyti dar pasida-' 
ro. O miestas atsiunčia mote
rį dvi dienas jai pagelbėti. Jie 
sakė: Norime per “Laisvę” 
pasveikinti su Žiemos Šven
tėmis ir Naujais Metais visus 
gimines ir draugus-drauges.

S. R.

REPUBLIKONAI 
RAGINAMI 
APSIPRAUSTU

Washingtonas. * Republi- 
konų partijos vadai labai su
sirūpinę ateitimi. Partijos ko
miteto pirmininkė Mary 
'Louise Smith sako, kad Re- 
publikonų partija gyvena “la
bai sunkius laikus’’. Ji sako, 
kad reikia sukelti dviejų mili
jonų doleriu fondą ateinančių 
metų propagandai už partiją. 
Partija turinti “apsiprausti”, 
kad vėl “gražiai atrodytų” 
prieš 1976 metų prezidenti
nius rinkimus. Kitaip jai nėra 
vilties laimėti.

WOODHAVEN, N. Y.

Mirus

Daktarui Antanui Petrikai
• Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Margaretai, 
sūnui Artūrui ir visiems jo artimiems.

J.ir J. JORDAN
Three Bridges, N. J.

HUNTINGTON, N. Y.

Mirus

Joanai
Klaston-Klastauskienei

Reiškiame širdingą užuojautą jos gyvenimo draugui 
Frank Klaston, dukrai Aldona Williamson ir jos 
šeimai.

Mes liūdime kartu su Jumis.

Brolienė MARCELLA KLASTOW ir 
sūnus LEONARD 

Scottville, Mich.

TELFORD,PA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Antano Ramanausko
Skaudžiai ir liūdnai praslinko vieneri metai nuo 

mirties mano mylimo vyro. Jo širdis sustojo plakusi 
1973 metais,-gruodžio 26 d. Aš jo pamiršti negaliu, 
prisimenu aš jį su ašarom kiekvieną dieną.

Liūdnas mano gyvenimas be Tavęs. Dažnai lankau 
Tavo kapą, bet Tavęs prakalbinti negaliu. Tu guli 
svetimoj šaltoj Amerikos žemėje ir tik vienas šaltas ir 
sunkus akmuo saugo Tavo kapą.

Ilsėkis mano mielasis. Aš lankysiu Tavo kapą iki 
mano mirties. Tavo buvusi gyvenimo draugė.

B. RAMANAUSKIENE
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Vėl pasaulinis čempionas

Tai Muhammad Ali vėl bokso sporto pasaulinis čempionas. 
Gruodžio 9 d. New Yorke buvo paskelbta “Muhammad Ali 
Day”. Čia jį sutiko didžiulė minia jo pasekėjų. Kaip žinia, tik 
todėl, kad Muhammad Ali priešinosi Vietnamo karui ir 
atsisakė eiti į armiją, buvo reakcininkų neikinamas ir 
persekiojamas.

New Jersey Naujienos
Kaip visur, taip ir čia eina 

paskalai, kad farmerių darbi
ninkai, vadinami “migran

to farmerio ir jo formano 
žiaurus pasielgimas, sužeidi
mas tyrinėtojo ir sudaužymas

Žieminių Švenčių Proga |
Sveikinu visus bičiulius, pažįstamus, draugus ir || 

gimines Lietuvoje ir Amerikoje. Linkiu visiems g 
laimingų Naujųjų Metų.

VALERIJA KAZLAUSKIENĖ S

Flushing. N. Y. W

| SU NAUJAISIAIS i 

g METAIS g
W Nuoširdžiausiai sveikiname visus gimines, arti- g
ūmuosius ir draugus šioje šalyje, Kanadoje. Pietų ® 
|| Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. Visiems linkime geros 
g sveikatos, daug laimės ir šviesių 1975 metų. ®

B ILSE ir ANTANAS BIMBAI įg

Sveikinimas |
Kalėdų ir Naujųjų 1975-ųjų metų proga sveikinu g 

visus gimines Lietuvoje, draugus ir pažįstamus g 
Amerikoje. Linkiu visiems laimingai ir linksmai Ž 
praleisti šventes. Taipgi linkiu turėti gerus pasiseki- 
mus per ateinančius metus. ®

KAROLINA [KASEL] KAZLAUSKIENĖ ® 
South Boston, Mass. ®

Aido Choras kviečia 
atsilankyti

Aido Choras kviečia atsilankyti į rengiamus Naujųjų 
Metų pietus, kurie įvyks Laisvės salėje, 2 valandą. 
Bus įvairių valgių ir gėrimų. Apart to, turėsime ir 
meninę programą, bendrą dainavimą. Visi pabendrau
sime ir palinkėsime viens kitam laimingų sekančiųjų 
metų. Bilieto kaina tik $7.-.

Lauksime mielųjų svetelių atsilankant.
* Valdyba

Pramogų kalendorius

VASARIO 16 D.
LLD 185 kuopos ruošiama 

kultūrinė popietė su rodymu 
filmų iš Lietuvos. Bus užkan
džių ir kavos. Pradžia 2 vai. 
Visi ir visos kviečiami daly
vauti. Kp. Valdyba

Kovo 9

Majoras Abraham Beame praneša apie nutarimą paleisti 
apie septynis tūkstančius miesto darbininkų. Šalia jo 
[kairėje] miesto biudžeto direktorius Melvin N. Lechner ir 
dešinėje pirmasis majoro pavaduotojas James A. Cavanagh.

tais”, labai blogai užlaikomi. 
Tie paskalai pasiekė New 
Jersey Valstijos legislatures 
(seimelio) ausis ir ji nutarė 
patikrinti tų paskalų teisin
gumą. Tūlas legislatūros na
rys pasiėmė porą’ draugų, 
trejetą fotografistų ir kores
pondentų, ir nuvyko į didelę 
farmą, susidedančią iš 300 
akrų žemės ploto. Pamatinė 
farma turi tik 70 akrų, o kitą 
dalį nuomuoja nuo buvusių 
farmerių, kurie negalėjo išsi- 

» versti bei nemokėjo farme- 
riauti.

Nuvažiavę tyrinėti “sve
čiai” pasirodė farmeriui labai 
nemandagūs, pradėjo kišti 
savo nosį “kur nereikia”. Jie 
pradėjo ginčytis su farmerių 

Mr jam užmetimus daryti. Fo- 
tografistai susirikiavo savo 
kameras, kad pradėtų dalyti 
nuotraukas, ką tik jie mato. 
Tai farmeriui pasirodė jau 
per daug ir jo “kantrybė 
išsisėmė”. Jis užkamendavo- 
jo farmos formaną stoti į 
kovą. O formanas įsakė savo 
gengei “svečius“ pulti. Ir 
pats pagriebęs lentgalį palei
do į vyriausią tyrinėtoją, le
gislatūros narį, o gengė puolė 
kitus “svečius”.

Pasekmė tos kovos buvo 
ta, kad lentgaliu pataikytos 
legislatūros nario rankos trū
ko kaulas, o gengė sudaužė 
kameras ir keliems automobi
liams išdaužė langus. Farme- 
rys tuo dar nepasitenkino - 
tuos “svečius” patraukė teis
man, kad jam jokios žinios 
nedavę jie įsiveržė į jo priva
tinę nuosavybę. Bet teismas 
to jo skundo nepriėmė.

Pagaliau visas dalykas atsi
dūrė legislatūron ir į ją pada
rė didelį ispūdį, kuomet drau
gas legislatūros tyrinėtojas- 
narys atėjo parišta ranka ir 
sulaužytu rankos kaulu.

Pasirodo, kad ir kitose vie
tose ėjo tyrinėjimas, bet ki
tur tokių žiaurumų nepasi
reiškė.

Iš visų raportų pasirodė, 
kad “migrantai” darbininkai 
farmose neturi jokių žmoniš
kų teisių, jokiiį parankumų, 
kurie žmogui yra reikalingi. 
Daugelis sakė, kad tarp far
merių dar viešpatauja seno
vės vergija. Prie to, dar 
paaiškėjo, kad kaip dabar 
yra, tai farmų darbininkai 
nepaeina nė po mažiausia 
valdžios kontrole. Farmerys, 
girdi, pasamdo smarkų, žiau
rų formaną, ir tas darbinin
kus valdo. Jam pasipriešinti 
negalima, nes su tokiuo dar
bininku jis tuoj susidoroja.

Legislatūra nutarė tą daly
ką sutvarkyti, nes pasirodė 
tų darbininkų per daug dide
lis išnaudojimas ir nežmoniš
kas užlaikymas. Nuo dabar 
kiekvienas farmerys turės 
raportuoti Darbo Biurui, kiek 
jis turi darbininkų - ne tik 
nuolatinių, bet ir sezoninių. O 
Darbo Biuras turės prižiūrė
ti, kad toks nežmoniškas iš
naudojimas nepasikartotų. O

kernerų bei automobilių lan
gų išdaužymas atiduotas teis
mui išspręsti.

* * * *
Tarp New Yorko ir New 

Jersey Public Authority eina 
dideli ginčai. New Jersey 
skundžiasi, kad N. J. pusėje 
bendrai nutiestas apmoka
mas Turnpike kelias neduoda 
N. J. jokio pelno ir nesilaiko 
sutarties. Sutartis yra,, kad 
N. J. pusėje geležinkelis va
dinamas “Path”, kuris eina iš 
Newarko į Hobokeną ir New 
Yorką, turi būti pratiestas iki 
Plainfield ir iš Harrisono pri
vestas prie Newarko Interna
tional Airporto.

New Jersey legislatūra nu
tarė dalyką ištirti. Ignas

Binghamton, N.Y.
IŠ LDS 6 KUOPOS 

SUSIRINKIMO
LDS 6 kuopos prieŠmetinis 

susirinkimas įvyko gruodžio 
2 dieną Sokol salėje. Nemalo
nu pažymėti, kad į priešmeti- 
nį susirinkimą labai nedaug 
narių atsilankė. Tai neatleis
tinas narių apsileidimas. Visi 
kuopos valdybos nariai daly
vavo.

Atidarius susirinkimą pir
mininkė A. Maldaikienė, kaip 
ir paprastai, pakvietė nutari
mų raštininkę Oną Wellus 
perskaityti protokolą iš 
praeito susirinkimo. Tačiau, 
dėl Onos ligos, protokolą ir 
vėl perskaitė finansų sekre
torė M. Lynn. Po to buvo 
pateikti ir kitų valdybos na
rių raportai. Mary Lynn pra
nešė, kad M. Sadauskienė 
buvo apsirgus rugsėjo 27 die
ną, pasveiko lapkričio 19 die
na. Juozas Kireilis apsirgo 
lapkričio 29 dieną. Dabar 
randasi Wilson ligoninėje. 
Teko nugirsti, kad Helena 
Pagiegalienė sirguliuoja. Ji 
gydosi namie. Ona Wellus 
dar vis turi kelbumų su aki
mis, gydosi namie. Linkėtina 
ligonėms greitai pasveikti.

Toliau sekė rinkimas kuo
pos valdybos 1975 metams. 
Rinkimas, bet nebuvo iš ko 
rinkti. Vos tik šeši nariai 
susirinkime dalyvavo. Tokios 
padėties dėlei, šių metų val
dyba turėjo pasilikti ta pati, 
nors jos narės ir sergančios.

Draugai nariai! Čia yra la
bai rimtas klausimas. Mes 
turime nariais skaitlingą kuo
pą, o neturime iš ko išrinkti 
valdybos, kad tvarkytų šios 
garbingos organizacijos rei
kalus. Draugai, pagalvokite 
apie tai!

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks pirmadie
nį, sausio 6 dieną, Sokol 
salėje, 226 Clinton St. Pra
džia 7 valandą vakare. Pra
šome visus narius dalyvauti 
ir išklausyti valdybos raportą 
iš šių metų valdybos veiklos. 
Ir gal išsirinksime vicepirmi
ninką. Lauksime visų.

Ona Wellus, sekr,

Naujųjų metų laukiant
į Sveikinu visus gimines, draugus ir pažįstamus, J 
t gyvenančius J. A. Valstijose, Kanadoje, T. Lietuvoje 
j ir kitur. Linkiu visiems geros kloties, didžios ištver- 
] mės kovoje su kasdieninėmis problemomis, grumtynė- $ 
I se su žmoniškų idėjų priešais ir taikos ardytojais. $

ALEKSANDRAS KANDRAŠKA, iį
Boston, Mass. *

SVEIKINIMAS
Sveikinu visus draugus ir pažįstamus su Kalėdų J 

šventėm ir linkiu laimingų Naujųjų Metų, geros ? 
sveikatos. a

ELZBIETA PILKAUSKAS
Worcester, Mass.

l SVEIKINAME į
Žieminių švenčių proga sveikiname visus mūsų | 

f draugus JAV ir Lietuvoje, taipgi ir gimines. |
| Lai Naujieji 1975 Metai atneša laimės, sveikatos ir ( 
£ sėkmės. ?

NASTĖ ir PRANAS BUKNIAI

Su Žiemos Šventėmis, ir 
Naujais 1975 metais

rf Sveikinu visus gimines, draugus bičiulius ir pažįsta- į 
j? mus čia ir Lietuvoje.

Linkiu visiems, sveikatos laimės, gerovės ir geriau- W
£ šių sėkmių gyvenime bei jų darbuose, W

MOTIEJUS KLIMAS
East Brunswick, N. J.

ST. PETERSBURG, FLA.

Sveikiname su Naujaisiais
1975 metais

Sveikiname, pažangiosios spaudos rėmėjus ir dar- i 
buotojus, idėjos draugus ir drauges čionai ir Tarybų .j 
Lietuvoje.

Linkime visiems sveikatos ir sėkmės. !

JUOZAS ir HELEN SHARKEY-ŠARKlCNAI

Sveikiname su 
žiemos šventėmisJI

Sveikiname gimines, draugus ir visus prietelius čia į 
Amerikoje ir Lietuvoje. Linkime visiems geros sveika- į 
tos ir sėkmės gyvenime. Ypatingai naujų metų proga j 
norime, kad taika užviešpatautų pasaulyje. i

NELLIE ir POVILAS VENTAI, $ 
ir sūnus KONRADAS ir POVILAS &

'H2s

Kviečiame
Į LDS 13 kp. kultūrinę 

popiete, sekmadienį 22 d. 
gruodžio, 2 vai. p. p. “Lais
vės” svetainėje.

Ateikite praleisti šeimyniš
ko pobūdžio popietę, atžy
mint žiemos šventes. Bus 
programa ir užkandžių. Kaip 
žinote, 13 kp. parengimai esti 
linksmi ir įdomūs. Ši kuopa 
verta jūsų paramos. Auka 
$1.50.

13 kp. valdyba 
[50-51]

■ l;-... - X

Bus pagerbtas 
žymus veikėjas 
Gruodžio 29 d., sekmadie

nį, didžiajame Hilton hotelyje 
New Yorke, Sixth Ave. ir 53 
Street, ruošiamas pagerbi
mas žymaus Amerikos žmo
nių pažangaus veikėjo ir ko
votojo James E. Jacksono. 
Pagerbimą ruošia visa eilė 
žymių visuomenininkų, kurių 
tarpe yra Detroito miesto 
majoras Coleman A. Young, 

• teisėjas George Crockett, 
Pete Seeger, Helen ir Morton 
Sobells ir daugelis kitų.

Įėjimo dovana $5.50. Pro
grama prasidės 2 vai. po 
pietų. Po plačios meninės 
programos ir kalbų, bus duo
dama torto ir kavos. Visiems 
durys atdaros.

Rep.

NEW YORKO 
NAUJIENOS

Miesto valdžios užsimoji
mas paleisti iš darbo munici
palinius darbininkus, kurie 
jau sulaukė 65 metų amžių, 
gali būti nelegališkas. 1967 
metais buvo Kongreso išleis
tas įstatymas prieš diskrimi
naciją darbininkų dėl jų am
žiaus. Atleidimui numatomi 
darbininkai žada kovoti.

☆
Federalinis teisėjas Griesa 

įsakė FBI agentams netruk
dyti Jaunųjų Socialistų Susi
vienijimo suvažiavimui, kuris 
įvyks gruodžio 28 d. St. 
Louis, Mo.

☆
Reprezentante demokratė 

Mrs. Shirley Chisholm iš 
New Yorko sušilus darbuoja
si, kad Rockefellerio kandida
tūra į viceprezidentus butų 
užgirta be jokio vilkinimo.

☆
Dienraštis “Daily World” 

(gruodžio 14 d.) aštriausiai 
pasmerkia majorą Beame už 
žadėjimą išmesti ‘ iš darbo

COLEMAN A. YOUNG
Detroito majoras

kelis tūkstančius miesto dar
bininkų.

Dienraštis sako:
“Majoro Beame masinis iš

metimas iš darbo miesto dar
bininkų yra laukiniškas už
puolimas ant viso miesto dar
bo žmonių.

Atleidimas mokytojų reiš
kia, kad dar labiau pablogės

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo minėjimas Moters Die
nos Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. •

Pas mieluosius 
draugus

Praeitą sekmadienį teko 
apsilankyti pas Albertson, 
L. L, gyvenančius visiems 
pažangiesiems lietuviams pa
žįstamus ir žinomus draugus 
Domicėlę ir Aleką Veličkus. 
Ypač buvo malonu pasimatyti 
su seniau buvusiu labai veik
liu meno srityje mūsų draugu 
Aleku.

Kaip jau visiems žinoma, tą 
mūsų gerą neišsemiamos 
energijos draugą prieš keletą 
metų ištiko didelė nelaimė. 
Ne tik kad jis dėl cukrinės 
ligos neteko dešinės kojos, 
bet ir regėjimą prarado. Lai
mingas jis tuo, kad turi dar 
tvirta jį labai mylinčią žmo
ną, kuri jį prižiūri ir aptar
nauja, taipgi labai gerą sūnų 
ir, Domicėlės žodžiais, neap
sakomai geros širdies marčią, 
kurie jiems daug padeda.

Gražiai ir draugiškai su 
draugais pasikalbėjome. Ale- 
kas sako, kad jis artimai seka 
visus šioje šalyje ir pasaulyje 
įvykius. Jam labai rūpi, kaip 
ir pirmiau, kai jis sveikas 
buvo, “Laisvės” ir viso lietu
viškojo pasaulio reikalai, apie 
kuriuos jis sužino iš “Lais
vės”, kurią jam perskaito jo 
žmona.

Atsisveikinant Alekas ir, 
Domicėlė labai prašė nuošir
džiausiai nuo jų pasveikinti 
“Laisvės” kolektyvą ir visus 
laisviečius. Visiems siunčia 
geriausius linkėjimus. A. B.

Daugiau užuojautų
M. Petrikienei

Sužinoję, kad mirė mūsų 
žymusis visuomenininkas dr.

New Yorkas. - Susitarta, 
kad 1975 m. kovo mėnesį 
grupė Amerikos laikraštinin
kų vyks į Japoniją specia
lioms studijoms. Jie ten pra
leisti tris savaites. Tas studi
jas ruošia Tarptautinio Spau
dos Instituto Komitetas.

jau ir taip nepakenčiama mo
kyklų padėtis. Atleidimas ug
niagesių ir uždarymas gaisri
nių reiškia, kad padidės gais
ruose žuvusių skaičius. Atlei
dimas sanitacijos darbininkų 
reiškia pablogėjimą jau ir 
taip nepakankamos šiukšlių 
surinkimo sistemos”.

☆
Miesto taryba 41 balsų 

prieš 1 nutarė reikalauti, kad 
visi išrinkti miesto valdinin
kai ir tie miesto darbininkai, 
kurių metinės pajamos virši
ja $25,000, viešai atidengtų 
visas savo metines pajamas ir 
jų šaltinius. Tai puikus nuta
rimas, ir už jį galima Miesto 
tarybą nuoširdžiai pasveikin
ti. Tas gal šiek tiek sumažins 
miesto valdžioje korupciją.

☆
Buvo pranešta, kad pasų 

išdavimo įstaiga, kuri veikia 
Rockefellerio Centre, būsian
ti uždaryta. Dabar gautas iš 
Washingtono pranešimas, 
kad įstaiga bus palikta veikti 
ir toliau. Ji labai palengvina 
ir pagreitina gauti pasus niu
jorkiečiams ir New Yorko 
plačios apylinkės gyvento
jams, norintiems išvažiuoti į

Antanas Petriką, našlei Mar- 
garetai prisiuntė giliausias 
užuojautas dar šie Lietuvos 
veikėjai bei velionio arti- 

jmieji:
Vytautas Kazakevičius 
Justas Paleckis
Michalina ir Eugienijus

Meškauskai
St. Jurginienė
Olga Kasauskienė 
Monsanavičiutės

TV Show Worth 
Watching

IŠNUOMOJIMUI
Šeši kambariai pas lietu

vius, gražioje apylinkėje. 
Skambinkite: AX 6-8138

J. Žale
95-05 76th St.
Ozone Park, N. Y.
(50-52)
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užsienį.

Actor and entertainer Ten
nessee Ernie Ford was in 
the Soviet Union. Highlights 
of his musical tour there 
will be televised by NBC on 
January 8th. The special is 
entitled “Tennessee Ernie’s 
Nashville-Moscow Express”.

Ford and Sandi Burnett, a 
singer, entertained the So
viet audiences with Ameri
can folk songs and an assort
ment of traditional and con-

Addis Ababa. - Etiopijos 
militarinė valdžia patvarkė, 
kad buvęs imperatorius Haile 
Selassie nebus deportuoja
mas į užsienį kur nors. Jis 
bus teisiamas ir baudžiamas 
Etiopijoje.

temporary music. They were 
accompanied by a troupe of 
seven singers, seven dancers 
and seven musicians from 
Opryland, U. S. A. in Nash
ville, Tenn.

The tour was arranged by 
the U. S. State Department 
under the cultural exchange 
agreement. Use




