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KRISLAI
Prezidento “klaida” 
“Iš dešinės ir kairės” 
Giesmė kita, tikslas tas pats 
Unijos naujos bėdos 
Mes irgi jį pagerbsime

A. BIMBA
Kai kurie prez. Fordo bi

čiuliai neslepia savo nusivyli
mo jo vėliausiais ėjimais. Jis 
padaręs klaidą, darydamas 
tokius didelius pakeitimus sa
vo kabinete beveik išvakarė
se 1976 metų rinkimų. Galė
jęs palaukti iki po rinkimų. 
Sukelti ginčai smarkiai pa
kenks jo rinkiminei kampani
jai. Kiti, žinoma, jį gina ir 
teisina. Pats prezidentas į tai 
žiūri labai optimistiškai. Jis 
parodęs, kad jam tautos inte
resai aukščiau stovi už asme
nišką karjerą. Piliečiai tai 
negalėsią nesuprasti.

Dabar Fordas gauna pylos 
iš “dešinės” ir “kairės”. Iš 
vienos pusės Reaganas, iš 
kitos — Rockefelleris. Pasta
rasis bara jį už atsisakymą 
gelbėti New Yorką. Nors jis 
puse lūpų ir sako, kad jis pats 
negalvoja apie siekimą sau 
kandidatūros į prezidentus, 
bet daug kas jam netiki. Dar 
laiko yra. Dar visko gali būti. 
Jis dar gali pakeisti savo nu
sistatymą.

Na, o iš “dešinės”, ponas 
Reaganas jau seniai perša 
savo kandidatūrą.

Demokratų partijos šulai 
negali atsidžiaugti šiais įvy
kiais republikonų fronte.

Dabar jau visi mato, kad 
visos lietuviškųjų “vaduoto
jų” vadų pastangos, savo pa
sekėjus sulaikyti nuo lanky
mosi Tarybų Lietuvoje — 
nuėjo vėjais. Kas dabar belie
ka jiems daryti? Pasiduoti 
likimui?

Negalima. Tai reikštų likvi
davimą viso vadavimo biznio. 
Baisu ir pagalvoti. . .

Jie mano, kad jie susirado 
gerą išeitį. Visuose savo laik
raščiuose jie dabar svietą 
įtikinėja, kad turistai Lietu
voje nieko nematę, o ką ma
tę, tai nesupratę, bei klaidin
gai supratę. Jiems buvus pa
rodyta tiktai geroji, gražioji 
gyvenimo pusė. Todėl jų pa
sakojimais, girdi, negalima 
pasikliauti.

Tas tik parodo, kad sugrįžę 
iš Lietuvos net ir jų pasekė
jai, bent jau kai kurie iš jų, 
nebetiki savo lyderių melams 
apie mūsų gimtąjį kraštą. Tai 
gerai, tai džiugu.

Kai prieš trejus metus 
Jungtinėje Angliakasių Uni
joje eilinių narių judėjimas 
nuvertė Tony Boyle klikos 
vadovybę, atrodė, kad unijos 
reikalai sunormalės gana il
gam laikui. Unijos prezidentu 
buvo išrinktas Arnold Miller, 
viceprezidentu Trbovich, o 
sekretoriumi Henry Patrick, 
ir tūlą laiką viskas gerai 
tvarkėsi. Bet neilgam. Tarpe 
tų trijų prasidėjo ginčai. 
Prieš Miller ir Patrick, ma
tyt, sukilo Trbovich.

Prieš keletą dienų susirin
ko Pildomoji Taryba ir 41 
balsu prieš 6 nutarė reikalau
ti, kad būtų sušauktas specia
lus unijos suvažiavimas, tiks
lu iš vadovybės pašalinti Mil- 
lerį ir Patricką.

Kas toliau bus, sunku pasa
kyti. Bet kaip diena aišku, 
kad angliakasių unija vėl gy- 

-vena labai rimtą vadovybės

Kainos ir infliacija 
vėl smarkiai pakilo 
per spalio mėnesi

Washingtonas. — Darbo 
Departamento pranešimu, 
daugmeninės kainos per spa
lio mėnesį pašoko net 1.8 
procento. Tai aukščiausias 
mėnesinis kainų pakilimas vi
sų paskutinių vienerių metų 
laikotarpiu. Prezidento For
do ekonominiais reikalais pa
tarėjai esą šios žinios tiesiog 
pritrenkti. Juk visą laiką jie 
įtikinėja ir ramina amerikie
čius, kad mūsų ekonomikoje 
eina didelis pagyvėjimas. Tik 
dar truputį kantrybės, ir visi 
mūsų šalies ekonominiai ne
galavimai jau bus praeityje.

Kuo aiškinamas arba teisi
namas toks labai aukštas kai
nų ir infliacijos pakilimas? 
Šiuo klausimu iš Darbo De
partamento žmonių nė žode
lio. Jie tik sako, kad pakili
mas paliečia visą mūsų šalį — 
nuo Iowa valstijos farmų iki 
Pittsburgho plieno fabrikų.

Taipgi tik tiek sužinome, 
kad pramoninių produktų 
kainos pakilo 1.2 procento, o 
žemės ūkio — net 2.2 proc.

Roma. — Italijos Aukščiau
sias Teismas patvarkė, kad 
aborcijų klausimu referendu
mas sutinka su konstitucija. 
Tai reiškia, kad bus leidžiama 
piliečiams pasisakyti, ką jie 
mano apie aborcijas. Tai bene 
bus pirmutinė šalis kuri abor
cijų klausimą spręs referen
dumu.

Ji laimėjo

Indira Gandhi, 
Indijos premjerė

New Delhi. — Praeitą bir
želį premjerė Gandhi buvo 
teismo rasta kalta sulaužyme 
rinkiminių įstatymų. Opozici
ja tuojau reikalavo, kad jinai 
rezignuotų. Bet jinai apeliavo 
į Aukščiausiąjį Teismą, kuris 
atmetė žemesniojo teismo 
nuosprendį. Tai didelis prem
jerės laimėjimas. Aišku, kad 
jinai šio teismo nuosprendžiu 
labai patenkinta.

krizę. Pranešimuose nepa
duodami Pildomosios Tary
bos daugumos kaltinimai 
prieš prezidentą ir sekreto
rių. Tuo tarpu šie kaltina 
Trbovich ir jo pasekėjus ne
paisymu unijos narių intere
sų, dideliu, nepateisinamu 
pasikėlimu algų ir įsivedimu 
lėšų padengimo sistemos, tai 
yra, eikvojimu unijos pinigų.

Lapkričio 23 dieną Laisvės 
salėje Čiurlionio 100 m. gimi
mo sukakties minėjimas. 
Kaip matote pranešime, jį 
rengia net trys vietos organi
zacijos. Visi šios apylinkės 
lietuviai kviečiami dalyvauti. 
Bus apie Čiurlionį Bangos 
Lukoševičienės paskaita, 
graži meninė programa ir 
užkandžių. Tai proga gražiai 
ir linksmai praleisti popietę.

JAUNIEJI JAV POLITINIAI VEIKĖJA!
VIEŠĖJO TARYBŲ LIETUVOJE

Jungtinės Tautos pasmerkė 
sionizmą, su tap at in damos 

jį su rasizmu

Tris dienas Tarybų Lietuvoje viešėjo 
Amerikos jaunųjų politinių veikėjų tarybos 
narių grupė. Šiai tarybai priklauso jauni 
JAV politiniai veikėjai, valstybinių įstaigų 
darbuotojai, fermeriai, verslininkai ir kiti 
valdančiųjų demokratų ir respublikonų par* 
tijų atstovai.

Amerikiečiai į Tarybų Sąjungą atvyko 
TSRS Jaunimo organizacijų komiteto kvieti* 
mu. Grupei, viešėjusiai Lietuvoje, vadova
vo valstybinių kompanijų komiteto genera
linis patarėjas Džeimsas Dž. O'Neilas (de
mokratų partija) ir respublikonų partijos 
Indianos valstijos skyriaus centro komiteto 
narys Tomas Miliganas. Grupėje buvo Me
rilendo valstijos senatorius Tomis Brovo* 
teris, Minesotos valstijos senatorius Huber
tas Hemfris, Kalifornijos valstijos asamblėjos 
narys Viljamas Lokajeris, buvęs jaunųjų 
respublikonų susivienijimo nacionalinis pir
mininkas Donaldas Sandkvistas, Alabamos 
valstijos gubernatoriaus padėjėjas Maiklas 
Grifinas Ir kt. Kartu su jais buvo atvykęs 
JAV ambasados Tarybų Sąjungoje pirmasis 
sekretorius Ričardas Kounsas ir JAV< gene
ralinio konsulato Leningrade konsulas Haris 
Metjuzas.

Lietuvos LKJS Centro Komitete JAV jau
nieji politiniai veikėjai susitiko su vadovau
jančiais komjaunimo darbuotojais. LLKJS CK 
pirmasis sekretorius V. Baltrūnas jiems pa
pasakojo apie respublikos jaunimo gyve
nimą, nušvietė jo indėlį į mūsų ekonomi
kos ir kultūros laimėjimus. '

Lietuvos TSR Kultūros ministerijoje ame
rikiečiams buvo papasakota apie respubli
kos kultūrinį gyvenimą, jie buvo supažin

dinti su Lietuvos kūrybinių organizacijų, 
kultūros ir meno įstaigų darbu. Kompozitorių 
namuose svečiai susitiko su respublikos kū
rybinio jaunimo atstovais.

JAV jaunuosius politikus priėmė Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas, 
LKP CK sekretorius A. Barkauskas. Pokalby
je dalyvavo respublikos Ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduotoja, užsienio reikalų 
ministrė L. Diržinskaitė, Aukščiausiosios 
Tarybos užsienio reikalų komisijos pirmi
ninkas, LKP CK užsienio ryšių skyriaus ve
dėjas F. Strumilas, Aukščiausiosios Tarybos 
jaunimo reikalų komisijos pirmininkas, par
tijos Vilniaus miesto komiteto antrasis sek
retorius V. Kojala, LKP CK skyriaus vedėjo 
pavaduotojas A. Sinkevičius, Valstybinės 
plano komisijos pirmininko pirmasis pava
duotojas A. Brazauskas, Lietuvos TSR Žur
nalistų sąjungos vaidybos pirmininkas, „Tie
sos" laikraščio redaktorius A. Laurinčiukas, 
Lietuvos TSR Jaunimo organizacijų komiteto 
pirmininkas, LLKJS CK sekretorius R. Balt
rušaitis.

Pokalbio metu buvo pažymėta, kad pasta
raisiais metais tvirtėja ir įvairėja abipusiai 
naudingas TSRS ir JAV bendradarbiavimas. 
Sis procesas visiškai atitinka pasitarimo 
Helsinkyje dvasią, padeda mažinti tarptau
tinį įtempimą, plėsti ekonominius ir kultū
rinius ryšius tarp valstybių ir tautų. įgyven
dinant taikaus sambūvio principus, didelis 
vaidmuo tenka visų šalių, tame tarpe TSRS 
ir JAV, jaunimui.

Jungtinių Amerikos Valstijų jaunieji po
litikai susipažino su respublikos sostine, 
pabuvojo Kaune, Trakuose.

Prez. Fordas sako, 
kad jis kandidatuos įį 
prezidentus

Bostonas. — Lapkričio 7 
dieną čionai kalbėdamas pre
zidentas Fordas storai pabrė
žė, kad jis tikrai kandidatuos 
į prezidentus ir bus išrinktas. 
Jis sako, kad savo kandidatū
rą pasiūlys visuose pirmi
niuose balsavimuose arba no
minacijose. Pradžioje 1976 
metų tokie pirminiai balsavi
mai įvyko 30 valstijų. Prasi
dės su New Hampshire val
stija. Ten nominacijos įvyks 
vasario 24 d., paskui seks 
Mass, valstija ir Florida. Ki
tose valstijose bus vėliau.

Prezidentas pažadėjo nuo 
dabar visur agituoti už savo 
kandidatūrą. Tas parodo, kad 
pirminiuose balsavimuose ji
sai tikisi ir daugiau republi
konų aspirantų į prezidentus.

San Francisco, Cal. — Tei
sėjas patvarkė, kad Miss Pa
tricia Hearst protiniai yra 
sveika ir turi stoti į teismą. 
Jinai kaltinama dalyvavusi 
banko apiplėšime.

Vietnamai kelyje 
j susivienijimų

Iš Šiaurės Vietnamo sosti
nės Honojaus pranešama, 
kad Šiaurės Vietnamo ir Pie
tų Vietnamo vyriausybės iš
leido pareiškimą apie daro
mus žygius susivienyti. Iš 
Saigono taip pat pranešama, 
kad ir Pietų Vietname eina 
platūs pasiruošimai abiems 
Vietųamams susivienyti.

Jau ryškėja prez. Fordo 
administracijoje skirtumai

Washingtonas. — Kai 
Prieš kelias dienas buvo pa
skelbta, kad Fordo vyriausy
bėje daromi dideli, staigūs 
pakeitimai, pats prezidentas 
spaudos konferencijoje prisi
mygęs tvirtino, kad tai daro
ma ne dėl kokių nors joje 
skirtinių, bet tik todėl, kad 
jis nori turėti apie save savo 
“tymą”. Ypač buvo pabrėžia
ma, kad gynybos sekretorius 
James Schlesingeris nėra at
statomas dėl jo nusistatymo 
arba užsilaikymo.

Teisūs buvo tie, kurie tam 
netikėjo. Dabar jau ir pats 
prezidentas pripažįsta, kad

Popiežiaus Povilo VI politika 
sukels liaudį prieš bažnyčią

Roma. — Turime naują 
įrodymą, kad veidmainiauja 
tie katalikų bažnyčios vadai, 
kurie pasaulį įtikinėja, kad 
katalikų bažnyčia nesikiša į 
jokios šalies vidinius politi
nius bei partijinius reikalus, 
kad visų politinių pažiūrų ir 
ideologijų žmonės jai yra “ly
gūs Kristaus vaikai”. Bažny
čios ryškiausią partiškumą 
šiomis dienomis davė pats 
popiežius Povilas VI.

Kai prieš kelias dienas Ro
mos vikaras kardinolas Ugo 
Poletti viešai prakeikė Itali
jos komunistus ir pragaru 
grūmojo tiems katalikams, 
kurie balsuoja už komunistus 
į valdvietes, tai buvo žmonių, 
kurie sakė, kad kardinolas 

Schlesingeris turėjo išeiti iš 
kabineto dėl nuominių skirtu
mų tarpe jo ir valstybės 
sekretoriaus Henry Kissinge- 
rio. Kaip žinia, Kissingeris 
yra detentės šalininkas, o 
Schlesingeris jos atkaklus 
priešas. Ypač buvęs gynybos 
sekretorius priešingas šios 
šalies ieškojimui bendros kal
bos su Tarybų Sąjunga ir 
kitomis socialistinėmis šali
mis.

Matyt, prezidentui Fordui 
reikėjo pasirinkti tarpe 
Schlesingerio ir Kissingerio. 
Jisai pasirinko pastarąjį.

neatstovauja katalikų bažny
čios nusistatymo. Buvo saky
ta laukti, ką pasakys popie
žius. Buvo net tokių, kurie 
tikėjosi popiežiaus išstojimo 
prieš tokį partinį kardinolo 
nusistatymą. Tai, girdi, ken
kia katalikų bažnyčios įtakai 
darbo liaudyje, ir popiežius 
turės pasisakyti prieš kardi
nolą.

Bet tokiems tenka skau
džiai nusivilti. Popiežius Po
vilas VI pareiškė, kad jis 
pilnai sutinka su kard. Poletti 
išstojimu prieš komunistus.

Rio De Janeiro. — Brazili
jos katalikų vyskupai pa
smerkė valdžios terorą ir pa
skyrė vieną dieną maldai už 
civilines laisves.

United Nations, N. Y. — 
Praeitą pirmadienį, lapkričio 
10 dieną, po labai aštrių 
diskusijų, Jungtinių Tautų 
Generalinė Asamblėja didele 
balsų dauguma pasmerkė žy
dų kraštutinįjį nacionalizmą, 
sionizmu vadinamą. Tai buvo 
arabiškų kraštų pasiūlymas, 
kurį Asamblėja užgyrė. Sep
tyniasdešimt dviejų šalių at
stovai balsavo už rezoliuciją, 
35 prieš, o 32 susilaikė nuo 
balsavimo. Už rezoliuciją bal
savo visi socialistiniai kraš
tai.

Po paskelbimo balsavimo 
rezultatų, tuoj gavo balsą ir 
kalbėjo Jungtinių Valstijų at
stovas Moynihan. Jis pasakė 
labai aštrią kalbą prieš dau
gumos nusistatymą. Jisai šį 
nutarimą pavadino begėdišku 
Asamblėjos ėjimu pareiškė, 
kad jo Jungtinės Valstijos 
niekad neužgirs ir su juo 
niekad nesiskaitys.

Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius Kurt Wald
heim pareiškė, kad šis nutari
mas parodo Jungtinių Tautų 
gretose aštriausią pasidaliji
mą tuo laiku, kai reikalinga 
didžiausia vienybė išsprendi
mui labai svarbių problemų, 
šiandien stovinčių prieš pa
saulį.

Aišku, kad Izraelis kuo 
griežčiausiai nutarimą atme
tė ir pasmerkė.

Priimtoje rezoliucijoje sio
nizmas sutapatinamas su ra
sizmu, kurį Jungtinės Tautos 
jau seniai yra pasmerkusios.

Taip pat Generalinė Asam
blėja nutarė, kad Palestinos 
Išsilaisvinimo Organizacija 
būtu priimta į visas derybas 
Vidurryčių klausimuose, ly
giomis teisėmis su visomis 
dalyvaujančiomis šalimis. 
Šiam Asamblėjos ėjimui taip
gi labai priešinosi Jungtinės 
Valstijos ir Izraelis.

Nebūsiu pakeitimų 
užsieninėj politikoj

Bostonas. — Prezidentas 
Fordas pareiškė, kad atstaty
mas James Schlesingerio iš 
gynybos sekretoriaus posto 
nereiškia, jog bus pakeitimų 
šios šalies užsieninėje politi
koje. Viskas pasilieką “po 
senovei”. Daugeliui ameri
kiečių neaišku, kad jeigu ne
bus pakaitų, tai kam reikėjo 
Schlesingerį atstatyti?

Tel Aviv. — Žinia, kad 
Anglija esanti padariusi su
tartį su Egiptu, pagal kurią 
ji Egiptą aprūpins 2 bilijonų 
dolerių vertės ginklais, Izrae
lyje sutikta su dideliu susirū
pinimu. Čia labai bijoma, kad 
gali būt jog prezidentas Sa- 
datas ir iš Washington© par
sivežė panašią sutartį.

Gydydami vargšus 
nesvietiškai pralobo

Washingtonas. — Valdžia 
paskelbė, kad praeitais me
tais 207 gydytojai, kurie gy
dė vargšus ir gavo iš “medi- 
cade” už tai apmokėti, pasi
darė po $100,000. Tuo tarpu 
tūkstančiai gydytojų, ku
riems tos laimės gydyti varg
šus neteko, nors dirbo daug 
sunkiau, nepasidarė nė pusės 
tiek5 metinių pajamų.

Izraelio atstovas Chaim Her
zog laike diskusijų parody
mui savo šalies pasipiktini
mo, antisionistinę rezoliuciją 
viešai sudrąsko ir numeta.

Vėliausios Žinios
Canberra. — Anglijos ka

ralienės paskirtas Australijos 
gubernatorius Mr. Kerr pra
varė darbietį premjerą Whit- 
lam, ir jo vieton paskyrė 
konservatorių partijos atsto
vą. Tuo gubernatoriaus žygiu 
giliausias pasipiktinimas 
Australijos darbininkuose. 
Numatoma streikų banga.

Morristown, N. J. — Tei
sėjas Robert Muir padarė 
sprendimą, kad nelaimingo
sios, beviltiškai sergančios 
Miss Quinlan tėvai bei ligoni
nės gydytojai neturi teisės 
nutraukti teikimo jai dirbtino 
kvėpiavimo ir leisti jai numir
ti. Tai būtų jos nužudymas, 
girdi, teismas to negalįs už- 
girti . . .

’ □
Luanda, Angola. — Portu

galija pasitraukia iš šios savo 
kolonijos Afrikoje ir suteikia 
jai pilną nepriklausomybę. 
Bet tuo tarpu Angoloje verda 
civilinis karas tarp trijų skir
tingų grupių už teisę nepri
klausomą šalį valdyti.

Roma. — Po 30 metų ginčų 
ir nesusipratimų dėl sienų, 
pagaliau Italija ir Jugoslavija 
susitaikė. Abi pusės padarė 
koncesijų. Sutartį pasirašė 
užsienio reikalų ministrai — 
Italiją-Mariano Rumor, o už 
Jugoslaviją Milos Minic.

Sault Ste. Marie, Mich. — 
Spalio 11 d. Lake Superior 
nuskendo laivas, gabenantis 
geležies rūdą. Žuvo visi 29 
jame buvę žmonės. Nelaimės 
priežastis — didelė audra.

Washingtonas. — Abu 
Kongreso butai vienbalsiai 
pasmerkė Jungtinių Tautų 
Generalinę Asamblėją už 
priėmimą rezoliucijos, kurio
je sionizmas sutapatinamas 
su fašizmu ir pasmerkiamas.

New Yorkas. — Praeitą 
antradienį sionistų suruošto
je demonstracijoje prieš 
Jungtines Tautas už antisio
nistinę rezoliuciją dalyvavo 
desėtkai tūkstančių niujor
kiečių.

Luanda. — Angoloje susi
darė dvi valdžios. Liaudies 
Išsilaisvinimo Judėjimo suda
rytąją valdžia, kuri sudaryta 
sostinėje, Tarybų Sąjungai 
jau pripažino.
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Gražus garbingo atminimo pagerbimas
Neseniai įvykusi Amerikos Darbo Federacijos-Industrinių 

Organizacijų Kongreso (AFL-CIO) vienuoliktoji konvencija 
vienbalsiai nutarė reikalauti, kad Kongresas sugrąžintų 
Eugene Debsui pilietybę. Tiesa, Debsas jau seniai, seniai 
miręs, bet jo atminimas Amerikos liaudies kovose už 
šviesesnį rytojų bus amžinas. Todėl šis darbo unijų 
judėjimo, kuris kalba keturiolikos milijonų organizuotų 
Amerikos darbininkų vardu, šio didžiojo kovotojo atminimo 
pagerbimas yra labai gražus, reikšmingas ir garbingas 
žestas. Eugene Debsas yra to pilniausiai nusipelnęs. Tiktai 
gaila, kad kova už sugrąžinimą jam pilietybės buvo taip 
labai užvilkta. Bet, kaip protingi žmonės sako, geriau vėliau 
negu niekad. Todėl mes, pažangieji žmonės, šį unijų 
judėjimo žestą nuoširdžiausiai sveikiname.

'***^Wų Kaip žinia, Eugene Debsas praeito šimtme- 
/ č*° Pabai£oje ir šio šimtmečio pradžioje buvo

/gyly vienas iš uoliausių darbininkų organizatorių 
' ® i darbo unijas. Ypatingai geležinkelio darbi-

ninkus jis skatino organizuotis ir kovoti už 
trumpesnes darbo valandas ir geresnį atly- 
ginim3- taipgi buvo tais laikais kovingos 

^4 _ Socialistų Partijos žymus veikėjas ir vadas,
l^®******^® Ypatingai energingai Socialistų Partija pasi- 
Eugene Debs sa^ė įr kOVojo prieš šios šalies įtraukimą į 
į Pirmąjį pasaulinį karą. Eugene Debsas stovėjo tų kovų 
priešakyje. Jis taipgi energingiausiai kovojo prieš dešiniuo
sius socialistus savo partijoje, kurie, su Victor Bergeriu iš 
Wisconsino priešakyje, rėmė šios šalies valdančiosios kla
sės pastangas kraštą įtraukti į karą ir paskui jam tęsti.

Eugene Debsas su kitais kairiaisiais socialistų vadais buvo 
suareštuotas ir 1919 metais nubaustas dešimties metų 
sunkiųjų darbų kalėjimu. Be to, automatiškai buvo jam 
atimta pilietybė. Dvejus metus atsėdėjus kalėjime, 1921 
metais prezidentas Hardingas jam bausmę dovanojo, ir 
Debsas išėjo į laisvę, bet jau su palaužta sveikata, ir jau 
nebeilgai begyveno. Ir mirė kaip šios šalies nepilietis. Taigi, 
šiandien kova už sugrąžinimą jam pilietybės yra tiktai 
gražus jo atminimo pagerbimas. Reikėtų, kad Kongreso 
dauguma AFL-CIO konvencijos balsą išgirstų ir tą garbę 
nors labai pavėluotai velioniui Eugene Debsui suteiktų.

Beje, dar galima pridurti, kad kai 1919 metais kairieji 
socialistai suorganizavo Amerikos Komunistų Partiją, nors 
Eugene Debsas pasiliko su Socialistų Partija, tačiau, jo 
garbei, jis karštai ir nuoširdžiai sveikino Spalio Socialistinę 
Revoliuciją Rusijoje ir susikūrimą pirmosios socialistinės 
valstybės pasaulyje. Ir iki mirties jis pasiliko jos karštu 
šalininku.

Didelis detentės politikos laimėjimas
Amerikos pažangiųjų žmonių supratimu, James Schlesin- 

gerio pašalinimas iš Gynybos sekretoriaus vietos yra didelis 
detentės (taikingo tautų ir valstybių sugyvenimo) laimėji
mas. Jis buvo tai politikai priešingas. Jis prasimanymais ir 
kitais baubais gąsdino Kongresą, kad priverstų jį skirti kuo 
daugiausia lėšų ginklavimuisi. Prezidento Fordo kabinete 
jis buvo laikomas Pentagono militaristų agentu. O nėra 
jokia paslaptis, kad šios šalies militaristai priešingi bet 
kokiam pasaulyje ginklavimosi lenktynių bei tarp tautų ir 
valstybių įtampos mažinimui. Juo didesnis pasaulyje neri
mas, juo smarkesnės ginklavimosi lenktynės, juo daugiau 
ginklu parduodama kapitalistiniams užsieniams, tuo geriau 
militaristiniams karjeristams ir ginklų gaminimo intere
sams. Schlesingerio asmenyje šie interesai turėjo geriausią 
atstovą.

Ar tai reiškia, kad dabar, prie naujo Gynybos sekreto
riaus, kuriuo prezidentas paskyrė Donald Rumsfeld, auto
matiškai militarizmo interesų šalininkai Kongrese, vyriau
sybėje bei už juos ribų jau bus nuraminti ir suvaldyti? Labai 
abejotina. Teks pamatyti, kaip naujasis sekretorius, tais 
reikalais orientuosis.

Prezidentas susilaukė stambaus pritarėjo
Prezidentas Fordas gali didžiuotis laimėjęs vieną žymų 

šalininką savo politikai New Yorko miesto klausimu. 
Sakoma, kad ir jis to nesitikėjo. Darbo unijų judėjimo 
lyderio George Meany staigus pasisakymas už prezidento 
atsisakymą gelbėti mūsų miestą nuo bankroto pirma, negu 
jo vadai yra paskelbę jį subankrutavusiu, daugeliui buvo 
nesitikėtas. Manoma, kad daug kongresmanų bus šio Meany 
nusistatymo paveikti ir pakryps prezidento pusėn. Aišku, 
kad tai skaudus smūgis majorui Abraham Beame ir kitiems 
šio miesto vairuotojams.

Smūgis, taipgi, žinoma, ir New Yorko valstijos guberna
toriui Carey, kuriam labai rūpi jo valstijoje didžiausio 
miesto likimas. Be to, kalbama, kad ir pati New Yorko 
valstija esanti ant bankroto slenksčio ir turėsianti netolimo
je ateityje ieškoti federalinės pagalbos. Darbo unijų 
vadovybės priešinimasis labai pasunkins ir Carey laimėti 
Washingtone.

Viską sudėjus į krūvą, daugiau negu aišku, kad New 
Yorko miesto reikalai nesitaiso. Majoro Beame labai smarki 
kalba per radiją ir televiziją prieš prezidento Fordo 
nusistatymą, kaip atrodo, situacijos pagrindiniai nepakeitė.

□ Aptardama paskutinį 
“krimį” (kriminalinį filmą), 
Šveicarijos televizija pareiš
kė: “Televizorius yra vienin
telis migdomasis vaistas, ku
rį žmonės priima akimis”.

□ Į klausimą, ar visus gry
bus galima valgyti, vieno Bel
gijos žurnalo laiškų skyriaus 
redaktorius trumpai atsakė: 
“Iš principo, taip. Tačiau kai 
kuriuos tik vieną kartą!”

LAISVĖ

Kas ką rašo ir sako
LIETUVIŠKIEJI 
‘‘VEIKSNIAI’’ - DIDELI 
BAILIAI

Klerikalų spaudoje plačiai 
minimas neseniai Belgijoje 
įvykęs “trečiasis pasaulio lat
vių jaunimo kongresas”. Jis 
labai, labai nenusisekęs, nes 
jis buvęs “sovietų ir detentės 
pinklių” auka. Dalykas, mat, 
tas, kad tie nelaimingi mūsų 
broliai latviai ėmę ir į savo 
jaunimo kongresą pasikvietę 
ir Tarybų Latvijos latvius. 
Na, ir tie latviai į tą pabėgė
lių latvių “veiksnių” suruoš
tąjį sambūrį prisiuntė savo 
atstovą, kuris, žinoma, kon
greso dalyviams pateikė pa
skaitą apie nūdienį Tarybų 
Latvijoje gyvenimą. Paskai
tininkas M. Baumanis, atvy
kęs tiesiai iš sostinės Rygos, 
žinoma, paneigė latvių pabė
gėlių leidžiamus melus.

Be to, kongrese referatą 
skaitęs ir latvis Abolinš, at
vykęs iš Vakarų Vokietijos, 
kuris irgi teigiamai kalbėjęs 
apie dabartinę Latviją ir siū
lęs kultūrinį bendradarbiavi
mą su Latvijos žmonėmis. 
Vadinasi, latvių pabėgėlių 
jaunimas išgirdo ir tiesos žodį 
apie jų tėvų gimtąjį kraštą. 
Mūsų lietuviškų kunigų orga
nas šaukia: Abolinšo refera
tas “užnuodijo orą, iššaukė 
ginčus ir sugaišino laiką”.

Reikia atsiminti, kad kleri
kalų spaudoje rašoma apie 
“pasaulio latvių jaunimo .kon
gresą” ryšium su lietuviškų 
veiksnių šaukiamu Lotynų 
Amerikoje “pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresu”, į kurį, 
žinoma, iš tolo bijo pakviesti 
arba įsileisti nors vieną tau
tietį ir iš Lietuvos, jeigu ir 
sutiktų Lietuvos jaunimas jų 
ruošiamame kermošiuje daly
vauti.

Latvių kongresas duoda
mas už pavyzdį, kaip pavojin
gas vadavimo bizniui yra bet 
koks ryšys su tautiečiais iš 
tėvų gimtojo krašto. Lietuvių 
pabėgėlių jaunimą reikia ati
tveri nuo Lietuvos kiniška 
siena. Jiems “pavojinga” 4š-
girsti tiesos žodį apie jų tėvų 
kraštą. Išgirdę tiesą, jie ne
betikės “vaduotojų” ir 
“veiksnių” melams.

Šis “pasaulio latvių jauni
mo kongresas”, įsileisdamas 
atstovus, kurie skelbia tiesą 
apie tėvų gimtąjį kraštą, pa
sak kunigų organo, parodo 
dar daugiau ką nors “bai
saus”. Pasiklausykime:

“Visa tai gerai parodo, kad 
kai kurios valstybės, deten
tės dvasios įtaigojamos, pa
mažu pradeda suktis apie 
sovietinę ašį ir virsti jų sate
litais. Jos taip pat padeda 
Sovietams stiprinti emigran
tų bendravimą su kraštu, o jų 
žvalgybos įstaigos “gelbsti”, 
ruošdamos jaunimo kongre
sus ar kitus parengimus. Šių 
faktų akivaizdoje lietuviams 
išeiviams reikia būti labai 
atsargiems su detente ar pa
našiais vardais* peršamais 
’’bendravimais”, nežiūrint, ar 
jie iš pačių lietuvių ar iš 
atitinkamų kraštų valdininkų 
išeitų. Taigi, prieš priimdami 
siūlomas idėjas, jas iš visų 
pusių apuostykime, kad žino
tumėm, kuo jos kvepia.”

(“D.’\ lapkričio 3 d.]

O JUS, “VAKARŲ 
PILVŪZAI”

Į jus kalba Bostono lietuvių 
menševikų redaktorius Son- 
da. Susipraskite. Gelbėkitės! 
Jūs esate užkibę “ant sovieti
nės meškerės”.

Bet kam mums už jį kalbė
ti. Lai kalba pats “K.” redak
torius:

“Galima pripažinti, kad so
vietinė komunizmo reklama 
yra gerai suplanuota, tiksliai 
iš vieno centro diriguojama, 
ir susipainiojusiose situacijo
se tuoj pat randanti gudrią 
išeitį. Be to, ji — absoliučiai 
optimistinė. Atseit, sovieti-
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nėje sistemoje viskas yra tei
giama: ten klestinti piliečių 
politinė ir religinė laisvė, kul
tūrinė pažanga ir ekonominė 
gerovė, kuri kasdien dar ge
rėjanti. Taip per dienų dienas 
rašo sovietinė spauda, vidaus 
ir užsienio klausytojams kal
ba radijas ir dar patvirtina 
paskiri aukšti valdžios parei
gūnai savo proginiuose pa
reiškimuose. Na, o “buržua
zinių imperialistų” kraštuose 
— lygiai taip pat absoliučiai 
viskas esą neigiama.

Tad suprantama, kad ilgą 
laiką tokiu saldžiu propagan
dos skystimu girdomam nai
viam Vakarų pilvūzui kartais 
telieka tik sušukti: “Šlovė 
partijai ir jos vadams!”

Čia Sondos persūdyta. Kol 
kas mums dar neteko girdėti 
nė vieną “Vakarų pilyūzą” 
taip sušunkant.

SU PASIDIDŽIAVIMU 
APIE GRAŽIUS DIDELIUS 
DARBUS

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo organe “Tiesoje” 
lapkričio mėnesio laidoj rašo
ma apie organizacijos 45 me
tų gyvavimo sukaktį. Tarp 
kitko, pabrėžiama:

“Lapkričio 5 d., 1930 me
tais, Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas gavo iš New 
Yorko valstijos Apdraudos 
(Insurance) Departmento lei
dimą veikti apdraudos ir sa
višalpos srityje toje valstijo
je.

Tokiu budu šių metų lap
kričio mėnesį sukanka 45 me
tai, kai mūsų Susivienijimas 
veikia, kaipo fraternalė ap
draudos organizacija.

Apart kitų siekių, LDS pa- 
sibrėžė: Dalyvauti kultūrinė
je ir apšvietos veikloje; palai
kyti tarp narių fraternalius 
santykius ir teikti materialę 
pagalbą jiems esant nelaimė
se. ’

Per 45 metų laikotarpį mū
sų Susivienijimas daug gra
žių darbų atliko toje srityje, 
sulošė svarbią rolę Amerikos 
lietuvių gyvenime.

tyti žemės ūkio gamybą ir 
kelti gyventojų gerovę pagal 
1976—1980 metų penkmečio 
planą. Šio kredito sąskaita 
Tarybų Sąjunga suteiks Viet
namu! techninę paramą, vys
tant energetiką, kalnakasy
bos, metalurgijos, chemijos, 
mašinų gamybos pramonę ir 
kitas pramonės šakas, keliant 
žemės ir miškų ūkį, patieks 
1976 metais ir ateinančio 
penkmečio metais įvairių 
pramonės, statybos ir žemės 
ūkio įrengimų, mechanizmų, 
transporto priemonių, meta
lo, naftos produktų, medvil
nės, maisto produktų ir kitų 
prekių.”

UŽ GRAŽINIMĄ IR
TURTINIMĄ LIETUVOS 
GAMTOS

Vilniaus dienraštyje “Tie
sa” (spalio 31 d.) skaitome 
labai įdomų vedamąjį “Ar 
pasodinote medelį?” Tai giliai 
jaudinantis raginimas, ypač 
Lietuvos jaunų žmonių, susi
rūpinti gamtos saugojimu, 
turtinimu ir gražinimu.

Neišdrįso jų nužudyti, tai ištrėmė

Vienuolės: Paula Armstrong iš Bostono, Margaret Lipsio iš 
New Rochelle, N. Y. ir Barbara Nelson iš Leonia,N. J., 
Kennedy lėktuvų stotyje eina į automobilį.

Praeitą šeštadienį lėktuvu iš Čilės atskrido trys amerikie
tės vienuolės. Jos laimingos, kad išliko gyvos. Kai Amerikos 
valdžia pradėjo teirautis apie jų likimą, Čilės fašistiniai 
militaristai nebedrįso jų nužudyti, bet įsakė kuo greičiausiai 
išvažiuoti. Jos taip ir padarė.

Jos buvo suareštuotas, laikomas kalėjime ir kaltinamos 
“‘globojimu komunistų”, už ką čiliečiai yra sušaudomi. Bet 
jos amerikietės ... Jų laimė . . .

Prie viso to didelio ir gra
žaus mūsų Susivienijimo dar
bo prisidėjo tūkstančiai LDS 
narių.

Minint LDS 45 metų sukak
tį, kreipkime dėmesį į naujų 
narių įrašymą. Juo mūsų Su
sivienijimas bus skaitlinges- 
nis nariais, juo bus stipresnis 
organizaciniai, tuo daugiau 
naudos bus visiems LDS na
riams.”

APIE TARYBŲ SĄJUNGOS 
PAGALBĄ VIETNAMUI

Spalio mėnesio pabaigoje 
Tarybų Sąjungoje lankėsi 
Vietnamo delegacija. Išleis
toje deklaracijoje kalbama 
apie Tarybų Sąjungos paža
dėtą Vietnamui pagalbą. Tai 
bus labai reikšminga jš karo 
griuvėsių besikeliančiam 
kraštui pagalba. Deklaracijo
je sakoma:

“Sutinkamai su dviejų vy- 
ryiausybių susitarimais Ta
rybų Sąjunga teiks Vietna
mu! paramą, vystant pramo
nę ir žemės ūkį, taip pat 
įgyvendinant 1976-1980 metų 
Vietnamo liaudies ūkio vys
tymo planus. Šiuo tikslu Ta
rybų Sąjunga padės ištirti 
techninius ir ekonominius kai 
kurių didelių liaudies ūkio 
objektų statybos Vietname 
aspektus. Vadovaudamiesi 
savo nuolatiniu kursu į drau
gystės su vietnamiečių tauta 
stiprinimą ir atsižvelgdami į 
neatidėliotinus Vietnamo po
reikius, susijusius su karo 
sugriauto liaudies ūkio visiš
ko atkūrimo ir tolesnio vysty
mo uždaviniais. TSKP Cent
ro Komitetas ir TSRS vyriau
sybė nutarė suteikti Vietna
mo Demokratinei Respubli
kai kreditą lengvatinėmis są
lygomis, kad būtų galima 
įgyvendinti socialistinį Viet
namo industrializavimą, vys-

Redakcija sako:
“Turime daug gražių tradi

cijų. Vienos mus pasiekė, 
glūdintos šimtmečių patirties 
ir išminties, kitas pagimdė ir 
įtvirtino tarybinis gyveni
mas, išaukštinęs žmogų, jo 
darbą. Tarp tradicijų, kurios 
perduodamos iš kartos į kar
tą, yra pagarba ir meilė gam
tai. Pasodintas, prižiūrėtas ir 
išaugintas medis — tai iš 
tikro gražus žmogaus rankų 
kūrinys.

Medžiai, žalumynai — pati
kimi mūsų sveikatos, mūsų 
nuotaikos ir gero poilsio kū
rėjai. Jie apsaugo žemę, orą, 
vandenį nuo žalingo poveikio, 
kurį daro to paties žmogaus 
sukurtos ir naudojamos prie
monės.

Kiekvieną pavasarį ar ru
denį visi — seni ir jauni, 
miesto ir kaimo gyventojai — 
kviečiami į gražią ir prasmin
gą talką — sodinti medelių, 
krūmų, puošti gamtą, gau
sinti jos turtus. Šitas darbas 
ypač reikalingas jaunimui, 
nes tas, kas medelį pasodino, 
jį prižiūri, pats jo nenaikins ir 
neleis kitam elgtis barbariš
kai miške, parke, skvere.”

Paduoda ir pavyzdžių. Štai 
bene įdomiausias:

“Štai Kretingos rajono 
“Jaunosios gvardijos” kolū
kio pavyzdys. Minijos, tekan
čios šio ūkio žemėmis, šlaitai 
buvo pliki, juos gairino vėjai. 
Tik kur-ne-kur įsikibę laikėsi 
pušynėliai. Ir štai kurti gro
žio stojo žemdirbiai, vado
vaujami pirmininko M. Nava- 
jausko. Susirinkę į talkas, jie 
jau apsodino medeliais 80 
hektarų Minijos šlaitų. Susi
jungę su pušynėliais, šie žel
diniai sudarys plačią žaliąją 
zoną, teikiančią žmogui ra
mybę, poilsį, o vandeniui — 
patikimą apsaugą.

Argi tokia iniciatyva netu
rėtų susilaukti pasekėjų, argi 
iš tokių pavyzdžių neprivalė
tų mokytis partinės, kitos 
visuomeninės organizacijos, 
kaip sutelkti žmones reikš
mingam darbui? Paskaičiuo
ta, kad respublikoje yra apie 
30 tūkstančių upelių ir upių, 
per 3 tūkstančius ežerų ir 
tvenkinių, kurių pakrantės 
reikalauja priežiūros, kur de
rėtų įkurti patikimas apsau
gines zonas. O poslinkiai ga
na nežymūs.”

Vedamasis baigiamas pa
straipa:

“Darbų daug, visur neleng
va suspėti. Todėl negalima 
neatsižvelgti į mintis ir pasiū
lymus, kaip tvarkytis racio
naliau, kaip palengvinti žmo
nių triūsą šiuose baruose. 
Miestuose daug ką padaro 
moksleiviai, studentai, įmo
nių jaunimas. Ačiū jiems už 
tai. Bet čia yra specialūs 
apželdinimo trestai, ant ku
rių pečių gula didžiausias 
krūvis. Reikia ieškoti galimy
bių ir kaimo apželdinimui 
pasiteikti daugiau technikos,

LEONAS PELECKIS

ŽUVUSIO KARIO RAUDA MOTINAI
Už to seno slenksčio — žodžiai labai gražūs. — 
kam jūs išlydėjot iš gimtų namų 
taip toli už kelio, už pakluonės ąžuolo, 
spindinčio rasotos žemes stiprumu.

0 už pilko kelio — akys toliaregės, 
akys toliaregės nuo gerumo jaunos. 
Tai jose numirę žemės paukščiai lekia 
nuo tamsos lig saulės, nuo tamsos lig saulės.

Švieskit ligi atilsio, pražiūrėtos akys, — 
neliūdėki, mama, dar paukščiu parskrisiu, 
dar paukščiu parskrisiu tykų žemės vakarą 
iš už juodo miško, už to juodo miško.

MŪŠIO LAUKO ATMINIMAS
Ir po mūsų tyliai augs žolė, 
saule saugos šuotamėtes liepas. 
0 su medžiais ir su metais vis gilės 
atminimas tų, kurie čia miega.

Kai jau niekas niekas nepajėgs 
atpažinti žūtbūtines linijos — 
ją pradžių pradžia minės.
Kaip tikėjimą. Kaip duoną. Kaip Tėvynę.

PRIEŠ PAVOJŲ ŽMONIJAI
A. KRASŪNAS

Tarybų Sąjunga iškėlė nau
ją taikią iniciatyvą. TSRS 
delegacija pasiūlė apsvarsty
ti XXX Jungtinių Tautų Ge
neralinės Asamblėjos sesijoje 
kaip svarbų ir skubų klausi
mą “Uždrausti kurti ir ga
minti naujų rūšių masinio 
naikinimo ginklą ir naujas 
tokio tinklo sistemas”.

Ginklavimosi varžybos pra
žūtingos pirmiausia tuo, kad 
jos kelia vis didesnę grėsmę 
žmonijai. Be to, jeigu tos 
milžiniškos sumos, kurios da
bar iššvaistomos kariniams 
tikslams, būtų panaudotos 
ekonomikai ugdyti ir žmonių 
gyvenimo sąlygoms gerinti, 
iš pagrindų pasikeistų dabar
tinio pasaulio vaizdas.

Pakanka pasakyti, kad, 
kaip apskaičiavo Amerikos 
mokslininkas D. Kleitonas iš 
Jutos valstijos universiteto, 
Jungtinės Valstijos “šaltojo 
karo” metais išleido kari
niams tikslams triskart dau
giau lėšų, negu visam savo 
dalyvavimui antrajame pa
sauliniame kare, ir 36 kartus 
daugiau, negu dalyvavimui 
pirmajame pasauliniame ka
re. O visame pasaulyje, kaip 
matyti iš SNO statistikos, 
kasmet ginklų gamybai ir 
armijų išlaikymui išleidžiama 
tikrai astronominė suma — 
daugiau kaip 200 milijardų 
dolerių.

Dabar žmonijai kilo tiesio
ginė grėsmė, kad ginklavimo
si varžybos persikels į naujas 
sritis. Apakinti galybės troš- 
— ——  ————-— 

panaudoti tam reikalui turi
mą įvairiose organizacijose. 
Taip būtų galima žymiai pa
spartinti labai svarbų ir labai 
neatidėliotiną darbą.”

kimo, militaristai reikalauja, 
kad mokslininkai ir specialis
tai išrastų iki šiol neregėtas 
žmonių naikinimo priemones 
— griaunamoji atomo energi
ja jau jiems atrodo esanti 
karinės technikos “vakardie
na”. Ir tokios priemonės gali 
būti sukurtos, jei, kol dar 
nevėlu, nebus sulaikyta po
tencialių žudikų ranka.

Didelis indėlis, sprendžiant 
tą patį istorinį uždavinį, buvo 
Tarybų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų pasirašyti dvišaliai 
dokumentai: susitarimas dėl 
kelio užkirtimo branduoli
niam karui, sutartis dėl 
priešraketinės gynybos siste
mų apribojimo ir laikinas su
sitarimas dėl kai kurių stra
teginės puolamosios ginkluo
tės apribojimo priemonių. 
Tebesvarstomos perspekty
vos sudaryti naują susitarimą 
dėl strateginės puolamosios 
ginkluotės apribojimo laiko
tarpiui iki 1985 metų pabai
gos. Ruošiami ir kiti dvišaliai 
ir daugiašaliai tarptautinės 
teisės dokumentai, kurie turi, 
atitraukti pasaulį dar toliau 
nuo tos bedugnės, ant kurios 
krašto jis atsidūrė dėl “Šalto
jo karo”.

Savo laiške Jungtinių Tau
tų generaliniam sekretoriui 
TSRS užsienio reikalų minis- 
ras pažymėjo, kad Generali
nės Asamblėjos nutarimas, 
kuriame būtų pritarta idėjai 
sudaryti tarptautinį susitari
mą, skelbiantį už įstatymo 
ribų naujų rūšių masinio nai
kinimo ginklo ir naujų tokio 
ginklo sistemų kūrimą bei 
gamybą, būtų didelis indėlis į 
ginklavimosi varžybų apribo
jimą, o kartu padėtų toliau 
vystyti ir gilinti įtempimo 
mažėjimo procesą, stiprinti 
taiką ir tarptautinį saugumą.
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Vaizdas mokslinėje konferencijoje Vilniuje
Spalio 30 dieną Vilniuje 

įvyko Tarptautiniams moters 
metams skirta mokslinė 
praktinė konferencija. Joje 
moterų reikalais kalbėjo 
mums, Amerikos lietuviams, 
gerai pažįstama Tarybų Lie
tuvos Ministrų Tarybos pir
mininko pavaduotoja L. Dir- 
žinskaitė. Ji pasakė:

“Moteris — didelė jėga 
kiekvienos šalies gyvenime. 
Ir tai, kad šie metai yra 
paskelbti Tarptautiniais mo
ters metais, rodo moterų 
vaidmens pripažinimą, išau
gusį jų autoritetą šiuolaikinė
je visuomenėje. Įvairiose ša
lyse, priklausomai nuo jų so
cialinės santvarkos, moters 
problemos yra skirtingai ke
liamos ir sprendžiamos. Mo
ters metų devizas “Lygiatei
siškumas, pažanga, taika!” 
sutampa su visos pažangios

žmonijos lūkesčiais, ilgame
tėmis svajonėmis, išreiškia 
milijonų pasaulio moterų in
teresus.

Šimtmečiais geriausieji 
žmonijos protei svajojo apie 
moters laisvę, jos lygiateisiš
kumą ir laimę, ieškojo kelių, 
kaip palengvinti moterų da
lią, padėti joms nusimesti 
priespaudos, pažeminimo, 
beteisiškumo naštą. Meninin
kai kūrė nemirtingus moters 
paveikslus, visų laikų ir tautų 
poetai apdainavo jos grožį. 
Tačiau kilnios svajonės svajo
nėmis ir pasilikdavo. Tik so
cialistinė santvarka parodė 
visam pasauliui, kokia didelė 
jėga yra moterys, kokia svar
bi yra visuomenei jų emanci
pacija. Mūsų šalis konkre
čiais pavyzdžiais pirmoji pa
neigė klaidingą buržuazinių 
ideologų tvirtinimą, esą, mo

teris sutverta tik tam, kad 
prižiūrėtų namų židinį, tar
nautų vaikams, vyrui ir baž
nyčiai.

Iškart po Didžiosios Spalio 
socialistinės revoliucijos, nuo 
pat pirmųjų Tarybų valdžios 
dienų mūsų šalyje buvo pa
skelbtas moterų lygiateisiš
kumas su vyrais. Tarybinė 
moteris, įsijungusi į visas 
visuomeninės veiklos formas, 
šiandien yra aktyvi komuniz
mo kūrėja. Tarybinės mote
rys pagrįstai didžiuojasi tuo, 
kad visuose socializmo staty
bos etapuose jos aktyviai 
darbavosi ir darbuojasi, at- 
likdamos reikšmingą vaidme
nį ūkinėje ir kultūrinėje sta
tyboje. Jos dalyvauja, tvar
kant valstybės reikalus, va-, 
dovauja gamybai, mokslinio 
ir kultūrinio darbo barams”.

LIETUVOS RYŠIŲ MINISTRO PAVADUOTOJAS SAKO:

IR ČIA PASITELKĖME 
ELEKTRONINES MAŠINAS

Kiekvieną rytą Lietuvos 
gyventojams pristatoma 6 
milijonai egzempliorių laik
raščių ir žurnalų. Dienraščius 
tiek miestas, tiek kaimas 
gauna leidinių pasirodymo 
dieną — ar tai jie išeitų iš 
spaudos Vilniuje, ar, pavyz
džiui, Maskvoje.

Vyresnio amžiaus žmonės 
prisimena, kad dienraštis se
niau iš viso buvo retas sve
čias kaime. O ir kaip jis čia 
galėjo svečiuotis, jei prenu
meratoriui tekdavo pačiam 
nukakti gerą dešimtį kilome
trų į artimiausią pašto agen
tūrą. Bet ir jon spaudą pri
statydavo toli gražu ne kas
dien ir jau ne tą pačią dieną.

Dabar lėktuvais, trauki
niais, autobusais, lengvosio
mis mašinomis paštas išve- 
žiojamas ir laiškininkų prista
tomas kiekvienam į namus — 
kur tu begyventum. Jei iki 
karo dienraščiui, žurnalui ne
maža buvo dešimt tūkstančių 
egzempliorių, tai dabar turi
me leidinių, išeinančių iš 
spaudos ketvirčio milijono ti
ražu. Kiekviena šeima Lietu
voje, vidutiniškai imant, gau
na reguliariai po 6-7 periodi
nius leidinius. Tai — vienas 
aukščiausių rodiklių pasauly
je.

— Sparčiai pakilusi kultū
ra, ekonomika pareikalavo iš 
pagrindų pertvarkyti ryšius 
— iš primityvių, kokius turė
jome, į šiuolaikinius, atitin
kančius aukščiausius stan
dartus, — pasakoja Lietuvos 
ryšių ministro pavaduotojas, 
respublikos nusipelnęs inži
nierius A. Vaisa. — Štai 
spaudai paskirstyti, prenu
meratai priimti pasitelkėme 
elektronines skaičiavimo ma
šinas.

— Dideli pasikeitimai įvy
ko visuose ryšių baruose, 
kurie dosniai aprūpinami to
buliausia tarybine bei užsie
nio technika. Drauge su gru
pe inžinierių dar 1960 metais 
teko automatizuoti Lietuvos 
telegrafo sistemą — šis dar
bas buvo įvertintas respubli

kine premija. O štai pernai, 
stojus Vilniuje rikiuotėn mo
derniai centrinei Lietuvos te
legrafo stočiai, kurią pagami
no ir sumontavo Jugoslavijos 
firma “Nikola Tesla”, dar 
labiau patobulinome šią ryšių 
grandį. Dabar bet kur esantis 
telegrafo aparatas be tarpi
nių stočių pagalbos gali tie
siai perdavinėti tekstą į kurį 
tik nori Lietuvos kampelį. 

.Rikiuotėn stojo taip pat dide
lės spartos informacijos siste
ma, kuri aptarnauja mūsų 
krašto skaičiavimo centrus.

Panašiai pertvarkomi ir te
lefono ryšiai. Tuo tikslu Lie
tuvoje pastatyta ir tebestato
mos galingos automatinės te
lefono stotys. Vilniuje tokios 
įmonės iškilo kiekviename 
naujame gyvenamajame ra
jone. Mieste dabar yra septy
nios automatinės stotys, sta
toma aštunta — centrinė. 
Moderniausia aparatūra de
rins viso miesto telefono ūkį. 
O jo pajėgumas ateinantį 
penkmetį išaugs iki 100 tūk- 
tančių abonentų. Tai bus 20 
kartų daugiau, negu prieška
riniame Vilniuje. Vienas tele
fonas atiteks vidutiniškai 
ketvertui gyventojų.

Vilniuje statoma taip pat 
centrinė Lietuvos tarpmiesti
nio telefono stotis, kuri visus 
respublikos telefono ryšius 
sujungs į bendrą automatinę 
sistemą. Tuomet bet kuris 
Lietuvos gyventojas galės 
pats surinkti norimą abonen
to numerį, — o kol kas dar tik 
vilniečiai, nesikreipdami tele- 
fonininkes pagalbos, patys 
susisiekia su visais respubli
kos rajonais.

Šį penkmetį Vilniuje buvo 
sumontuotas Čekoslovakijos 
firmos “Tesla” ir Latvijos 
susivienijimo VEF sukurtas 
eksperimentinis tolimojo vei
kimo telefono komuntacinis 
mazgas. Per valandą jo pa
galba gali būti užmegzta 70 
tūkstančių tarpmiestinių pa
sikalbėjimų tokiame nuotoly
je, kuris prilygsta Europos 
ilgiui. Šis sudėtingas elektro

ninis kompleksas automatiš
kai pasirenka tobuliausią toli
mo pasikalbėjimo maršrutą, 
kontroliuoja ryšių kokybę. 
Žaibo greitumu užmezga la
biausiai tolimą kontaktą. 
Mazgas — eksperimentinis. 
Po to, kai jis bus išbandytas 
Vilniuje, tokios stotys bus 
gaminamos kitoms Tarybų 
Sąjungos zonoms, užsienio 
šalims.

Lietuvoje išbandoma ir ne
maža kitos naujausios ryšių 
technikos. Antai iš Klaipėdos 
į Kuršių Neriją nutiestas pir
masis Lietuvoje lazerinis te
lefonas. Jis veikia šviesos 
spindulių pagalba. Mūsų 
krašte nutiestos taip pat ga
lingos bandomosios kabelinės 
linijos, kuriomis vienu metu 
gali vykti po 600 tarpmiesti
nių pasikalbėjimų. Vilniuje 
pradėjo veikti telefono sto
tis, palaikant ryšį su judan
čiais abonementais^ pvz., 
automobiliais ir 1.1. 

N

Šį penkmetį labai plečiami 
ryšiai Lietuvos rajonuose. 
Modernios automatinės tele
fono stotys iškilo Telšiuose, 
Zarasuose ir kitur. Turime 
ūkių, kuriuose visi butai tele
fonizuoti.

Po visą kraštą pasklido ir 
televizijos spinduliai. Dar la
biau pagerės televizijos 
transliacijos bei pagausės 
programų, baigus statyti Vil
niuje ant Karoliniškių kalvos 
320 metrų aukščio gelžbeto
ninį televizijos bokštą drauge 
su respublikiniu transliacijų 
centru. Šis unikalus statinys 
— aukščiausias Lietuvoje — 
jau pasiekė šimtmetrinę ribą. 
Iš jo po kraštą sklis septynios 
televizijos ir radijo progra
mos. Vien tik iš šio Vilniaus 
aukštuolio programą galės 
priimti penktadalis visų Lie
tuvos televizijos žiūrovų. 
Bokštą apjuos žiedas, iš kurio 
pasikėlę greituoliais liftais, 
galėsime grožėtis Vilniaus 
panorama.

Visos šios grandys dabar 
jungiamos į vieningą respu
blikos ryšių sistemą, kuri bus 
valdoma automatiškai iš mi
nisterijos skaičiavimo centro. 
Centras “stebės”, kad toly
giai dirbtų ryšių kanalai, 
sklandžiai plaktų visų gran
džių pulsas. S. Vaintraubas

įspūdinga 
Juodkalnijos dailės 
paroda Lietuvos 
sostinėje

Vilnius, X. H. [ELTA}. 
Didelė Juodkalnijos tapybos 
ir skulptūros paroda pagal 
TSRS ir Jugoslavijos kultūri
nių ryšių programą keliauja 
po tarybinio Pabaltijo respu
blikas. Ji atidaryta Vilniuje. 
Lietuvos TSR Dailės muzie
jaus centriniuose rūmuose. 
Daugiau kaip 100 darbų supa
žindina meno mylėtojus su 
pirmosios XX amžiaus pusės 
Juodkalnijos daile.

Apie lietuvių ir Jugoslavi
jos tautų meno ryšius, atida
rant parodą, kalbėjo Jugosla
vijos ambasados Tarybų Są
jungoje pirmasis sekretorius 
B. Vujisičius ir Lietuvos TSR 
Dailininkų sąjungos valdybos 
pirmininkas J. Kuzminskis. 
Buvo pažymėtas didelis Ju
goslavijos gyventojų susido
mėjimas lietuvių dailininkų 
darbais, su kuriais šios šalies 
gyventojai turėjo progos su
sipažinti neseniai ten veiku
sioje Pabaltijo tapybos paro
doje.

Parodos atidaryme dalyva
vo Lietuvos TSR kultūros 
ministras L. Šepetys, Lietu
vos KP CK kultūros skyriaus 
vedėjas S. Šimkus, kiti vado
vaujantys partiniai ir tarybi
niai darbuotojai, kūrybinių 
sąjungų atstovai.

Juodkalnijos tapybos ir 
skulptūros paroda iš Vilniaus 
keliaus į Berlyną.

įdomi teisme byla 
už moterų teises

Washingtonas. — Prieš ke
lias dienas čionai grupė mote
rų iškėlė teisme bylą, sie
kiančią priversti federalinę 
valdžią nedaryti jokių kon
traktų su., firmomis, kurios 
diskriminuoja savo darbinin
kus, pasiremiant jų lytimis. 
Formaliai byla užvesta prieš 
gynybos sekretorių, kuris to
kius kontraktus pasirašo.

Dalykas tas, kad prieš tūlą 
laiką federalinė vyriausybė 
tokį patvarkymą buvo gyny
bos departmentui davusi, bet 
departamentas atsakė, kad 
jis tokio įsakymo nesilaikys, 
kol jo neužgirs federalinis 
teismas. Tai reiškia, kad da
bar tas patvarkymas tampa 
įstatymu ir gynybos departa
mentui verstinu. Tai laikoma 
stambiu moterų kovos už ly
giateisiškumą laimėjimu.

Leningrado Tiksliosios mecha
nikos ir optikos institute sukurta 
kino kamera, kuri gali per se
kundę užfiksuoti 20 mln. kadrų. 
Tai sudėtingas filmavimo įrengi
nys, skirtas greitaeigių techninių 
procesų tyrimui.

A few 
well-chosen 
words 
on the 
Civil War

By Henry Klein

Ar>s we enter the bicentennial observ
ances with a review of the meaning of our 
people’s history, one of the most significant 
interpretations of the Second American 
Revolution — The Civil War — is worthy of 
recollection. In her work, Men of our 
Times, (whose dedication reads “To the 
young men of America these records of 
their elder brethren in the Republic are in
scribed”) Harriet Beecher Stowe wrote as 
to the meaning of that conflict:
The revolution through which the American 
nation has been passing was not a mere 
local convulsion. It was a war for a prin
ciple which concerns all mankind. It was 
the war for the rights of the working class 
of society as against the usurpation of priv
ileged aristocracies. You can make nothing 
else of it. That is the reason why, like a 
shaft of light in the judgment day, it has 
gone through all nations, dividing the multi
tudes to the right and left. For us and our 
cause, all the common working classes of 
Europe — all that toil and sweat, and 
are oppressed. Against us, all privileged 
classes, nobles, princes, bankers and great 
manufacturers, all who live at ease. A si
lent insiinct. piercing to the dividing of soul 
-and spirit; joints and marrow, has gone 
through the earth, and sent every soul with 
instinctive certainty where it belongs. The 
poor laborers of Birmingham and Manches
ter, the poor silk weavers of Lyons, to 
wkom our conflict has been present starva
tion and lingering death, have stood brave
ly for us. No sophistries could blind or de
ceive them;’ they knew that our cause was 
their cause, and they, .suffered their part 
heroically, as if fighting by our side, be
cause they knew that our victory was to be 
their victory. On the other side, all aristo
crats and holders of exclusive privileges 
have felt the instinct of opposition, and the 
sympathy with a struggling aristocracy, for 
they, too, felt that our victory would be 
their doom. (Men of our Times, Hartford 
Publishing Company, Hartford, Conn., 
1868, pages 12-12)

Here Harriet Beecher Stowe is referring 
to the support to the anti-slavery cause giv
en by the working classes of Europe. In this 
connection, Richard Enmale’s editorial in
troduction to Marx and Engels’ writings 
on the Civil War states:
Convinced that the germ of the future rev
olution lay in the North, Marx supported 
the bourgeois republic in its struggle 
against the slave oligarchy. In this respect 
he had the wholehearted aid of the British 
proletariat. When in the latter par tof 1861,

the reactionary Palmerston government 
attempted to use the Trent affair as a pre
text for a war agianst the North, English 
workers held protest meetings in Brighton 
and elsewhere. These demonstrations were 
called in spite of the fact that the British 
ruling classes did everything in their power 
to make the workers believe that an alli
ance with the Confederacy would result in 
the breaking of the Northern Blockade of 
Southern ports, which in turn, would mean 
the importation of greater quantities of cot
ton with consequent re-employment and 
prosperity. Yet, the British workers could 

not be so easily fooled; despite widespread 
misery and starvation, they showed their 
“indestrictible excellence” by opposing the 
war-mongers and by demanding peace. 
Their pro-Union demonstrations forced the 
Palmerston government to adopt a more 
conciliatory tone throughout the entire 
Trent affair. Marx, in reporting these 
meetings to his American readers, request
ed them never to forget that “at least the 
working classes of England” were on their 
side.
Similarly, the international proletariat sup: 
ported the American Republic against the 
slave power. In 1864, Marx, carrying out 
the instructions of the First International, 
sent a message to the people of the United 
States congratulating them upon the re
election of Lincoln. In this address.. .Marx 
pointed out that from the beginning of the 
struggle European workers had made the 
Northern cause their own and that “the fan
atic partisanship of the upper classes for 
the Confederate gentry had given its dismal 
warning, that the slaveholders’ rebellion 
was to sound the tocsin for the general holy 
crusade of property against labor ....” In 
conclusion, Marx asserted that just as the 
“American War of Independence initiated 
a new era of ascendancy for the middle 
class, so the American anti-slavery war 
will for the working classes.” (The Civil 
War in The United States, International 
Publishers, New York, 1937, pp. xv-xvi)

I do not know to what extent Harriet 
Beecher Stowe’s interpretation of the Civil 
War was influenced by contact with Marx’s 
writing or the actions of the First Inter
national of which he was General Secre
tary. But it is significant as we penetrate 
behind the lip service of official bicenten
nial rhetoric to note the class approach to 
our history reflected in this great Ameri
can author. It is another example of how 
our real history is being obscured by those 
who have a stake in maintaining the status 
quo and denying the role of the working 
class in defending and expanding the lib
erties, for which the First American Rev
olution gave expression.

ĮAMŽINTAS M. K. ČIURLIONIO ATMINIMAS

Druskininkai. — Rugsėjo 22 dieną čionai gražiausioje 
miesto aikštėje tapo iškilmingai atidengtas M. K. Čiurlionio 
paminklas.

Paminklo atidengimo iškilmėse dalyvavo Lietuvos KP CK 
pirmasis sekretorius P. Griškevičius, Lietuvos KP CK 
sekretorius A. Barkauskas, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduotoja L. Diržinskaitė, sąjunginės M. K.

Čiurlionio jubiliejinės komisijos pirmininkas, Lenininės ir 
Valstybinės premijų laureatas. TSRS liaudies artistas, 
Socialistinio Darbo Didvyris D. Kabalevskis, respublikinės 
jubiliejinės komisijos pirmininkas, Lietuvos TSR kultūros 
ministras L. Šepetys, kiti žymūs kultūros, meno, mokslo 
veikėjai, Čiurlionio šeimos nariai, giminės.
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Naujosios dirbtinės odos kūrėjos gamyklos inžinierė-techno- 
logė Danutė Šumskytė ir eksperimentinio cecho viršininkė 
Zita Mockuvienė apžiūri pirmąją produkciją.

Penktadienis, Lapkričio (November) 14, 1975

Plungės dirbtinių odų gamykloje pirmą kartą šalyje 
sukurta dirbtinė oda “Pergalė” su dviems poringais 
sluoksniais. Naujasis gaminys savo išvaizda panašus į 
natūralią odą. Iš jo pagaminti galanteriniai dirbiniai gerai 
išlaiko formą, yra lengvesni ir dailūs.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

LIAUDIES BUITIES 
MUZIEJŲ APLANKIUS

Vieną atostogų sekmadienį 
ir aš su žmona nukeliavome į 
tą muziejų prie Kauno marių, 
visai šalia Rumšiškių mieste
lio.

Pradžioje stovi dzūkiška 
sodyba, perkelta tokia, kokia 
ji buvo, kai joje gyveno dar 
žmonės. Stovi tas pats stalas, 
lentynėlėje džiūsta mediniai 
šaukštai, prie krosnies stūk
so šakės puodams kiloti. Ker
tėje — tikri švientieji pa
veikslai. Tarp jų šventas Jur
gis ant širmo žirgo ietimi 
duria šiurpų drakoną. Kama
roje sudėti įvairūs rakandai. 
Prie tvarto sienos atremtos 
medinės akėčios. Viskas pa
likta taip, kaip buvo tikrovė
je, tik čia nebėra tų žmonių, 
kurie čia gyveno. Bet atrodo, 
kad jie čia slankioja nemato
mais šešėliais, srebia barš
čius už stalo, pypkiuoja susė
dę ant prieklėčio.

Labiausiai mane sužavėjo 
gėlių darželis. Lysvės apdė- 
liotos baltintais akmenimis, 
jose — nasturtos, žirnikai, 
jurginai ir vešliai iškeroję 
žaliosios rūtos.

Penkių kilometrų plote 
beeidamas patenki į aukštai
čių, žemaičių sodybas, į tur
tingesnių valstiečių trobas ir 
į kumečių gryteles. Prie kiek
vienos nubraižytas planas, 
nurodyta, kokio gausumo šei
ma šia kadaise gyveno. Prie 
sodybų auga aukšti klevai, 
liepos. Palei vieną teka upe
lis, kuriame moterys anks
čiau žlugtą skalbdavo.

Asfaltuotais takeliais plau
kia srautas lankytojų. Jie 
suvažiavę iš visos Lietuvos. 
Priešais muziejų didžiulis 
plotas nustatytas šimtais 
automobilių ir autobusų.

— Kas traukia tokias mi
nias į šį muziejų? Kodėl juos 
žavi senovė? — klausiu aš 
pats save. Paskui šį klausimą 
pakartoju sutiktajam mokslo 
dienų bičiuliui, vienam Kau
no gydytojui.

Jis mėgina man paaiškinti:
— Visiems žinoma, kad ši

tose trobose gyvenę valstie
čiai sukūrė nepaprasto mora
linio tyrumo tautosaką. Jūs,

literatai, tai žinote geriau už 
mane. Koks nuostabiai gra
žus lovatiesių raštas! Su ko
kia menine intuicija išausti 
tautiniai moterų drabužiai! 
Savaime kyla klausimas: iš 
kur tryško tas menas, kokios 
kūrybinės jo versmės? Kodėl 
šiandien talentingi institutus 
baigusieji menininkai ne visa
da įstengia prilygti tam liau
dies meistrų išradingumui? 0 
tos audėjos, tie koplytstulpių 
drožėjai juk buvo bemoksliai!

— Technikos standartai 
viską užgožia, — tariu jam 
trafaretinę frazę.

— 0 žmonės nori suvokti 
to nuostabaus senovinio me
no paslaptis ir juo naudotis 
savajame technikos amžiuje, 
— aiškina man bičiulis. — 
Mūsų žmogus trokšta sude
rinti technikos laimėjimus su 
aukštomis moralinėmis ver
tybėmis.

Aš jam pasakiau, kad dau
gelio nuomone tai yra bepras
miška. Štai daugybė šeimų 
atvyko į muziejų nuosavais 
automobiliais. Juose beveik 
ištisai — po tris žmones: 
vyras prie vairo, jauna, svei
katinga inteligentė žmona ir 
gražiai aprengtas vaikas. Tai 
vis vienavaikės šeimos. 0 
paskaičius užrašus prie tro
bų, matyti, kad čia gyveno 
šeimos dažnai iki dešimties ir 
daugiau asmenų. Niekas neį
tikins dabartinę moterį 
auginti antrą vaiką, atsisaky
ti ilgesniam laikui pramogų, 
laisvesnio gyvenimo. Vaikų 
darželiai čia nevaidina ypa
tingo skatinamo vaidmens.

Į mano žodžius gydytojas 
atsiliepė frazėmis apie išau
gusį tarybinio žmogaus sąmo
ningumą.

— Šiandien dar ne visi su
pranta, kad motinystės 
džiaugsmas yra kilnesnis ir 
sveikatos atžvilgiu pranašes
nis už pobūvių, pokylių, išky
lų ir kurortinių vietovių tei
kiamus smagumus. Motinys
tė yra daug artimesnė žmo
giškajai mūsų prigimčiai. Ir 
man rodos, kad kaip tik tada, 
kai žmogus gyvena sutinka
mai su psichine savo prigim-

timi, jis ir priartėja prie 
tikrojo meno ištakų. Patoso 
perimtas tikėjimas žmonijos 
pažanga leidžia džiaugtis tuo, 
kuo dabar bodimasi, ko bijo
ma. Pas mus yra nemaža 
žmonių, kurie, kaip ir Vaka
ruose, tebėra daiktų vergai. 
Ne visi žmonės yra išmokę 
naudotis technikos pasieki
mais, nevergaudami jos pa
teiktiems nuostabiesiems 
daiktams.

Mano bičiulis gydytojas ga
lop susumavo:

— Kaip tik šitokio atsako, 
tur būt, ir ieško nesąmonin
gai, bet instinktyviai dauge
lis šių lankytojų, plaukiančių 
asfaltuotais muziejaus take
liais. Ir jūsų, literatų, parei
ga yra padėti jiems greičiau 
panašų atsaką surasti.

Nors aš ne visai sutikau su 
savo pašnekovo mintimis, bet 
turėjau pripažinti, kad jo iš
vados mane sudomino.

Muziejaus pabaigoje stovi 
autentiška karčiama, kur 
duodama išgerti kaimiškos 
giros. Iš čia ėjo dvaro įtaka 
kaimui — jo svaiginimas deg
tine. Čia, deja nėra antrojo 
“svaigalo” — senajam kaimui 
būdingos bažnytėlės. Tačiau, 
kaip liaudis šalia nuodijimo 
degtine buvo apraizgoma re
liginiais prietarais.

Čia mano atpasakotos gy
dytojo mintys yra, žinoma, 
susijusios su psichologijos 
mokslu, kurio uždavinys 
išaiškinti, kokios aspiracijos 
pulsuoja mūsų prigimtyje, 
kurios iš jų stumia žmonijos 
pažangą į priekį ir kurios 
stoja skersai kelio istorijos 
vystymuisi tobulėjimo link
me. Beje, pas Jus, Vakaruo
se, yra daug tamsybės apaš
talų, kurie aplamai neigia 
dvasinę žmonijos pažangą, — 
jie pripažįsta tik technologinį 
progresą ir jį laiko visų da 
bartinių blogybių priežasti
mi. Pas mus, socialistinėje 
šalyje, vyrauja įsitikinimas, 
kad dvasinė ir materialinė 
pažanga ne prieštarauja vie
na kitai, o papildo ir viena 
kitą skatina.

Lankydamas tą muziejų, aš 
negalėjau pamiršti, kad gra
žiai užtiestose lovose mirė ne 
vienas šeimos narys dar jau
nuose metuose, taip ir nepri
sišaukęs gydytojo. Jei pas jį 
buvo atvežtas kunigas, tai jis 
rūpinosi paruošti jo sielą “ke
lionei į rojų”. Dvasininko 
veikla labai retai buvo nu
kreipta į pažangos nešimą 
vargstančiam kaimui. Ne iš 
gero gyvenimo dešimtys 
tūkstančių kaimo vaikinų, 
vyko į svetimus kraštus duo
nos kąsnio ieškoti ir ten turė
jote dirbti pačius sunkiausius 
darbus. Negalima nematyti 
šiurpiosios senojo kaimo pu
sės, stebint gražiąją muzie
jaus romantiką, kuri tikrai 
žavi turisto akiai giedrą vasa
ros dieną.

0 problema — kokios yra 
tos tyrojo meno versmės — 
tikrai įdomi. Iš kur tryško ta 
nuostabiai tauri tautosakos 
kūryba? Jos dainos, kurios 
sužavėjo pasaulį? Kokiomis 
aspiracijomis gyveno tie be
moksliai liaudies meistrai, 
kurių nuostabūs kūriniai 
šiandien žavi mokslus baigu
sius menininkus?

______LAISVŠ

Kultūros namai

UKMERGEI - 750 METŲ

Miestas per vieną dieną

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Libanas: kovoja II a, kad
krizė būtų įveikta

Kinija turtinga 
aliejum ir dujomis!

Pekinas. — Šiuo tarpu į 
Kiniją veržiasi iš kapitalisti
nių šalių biznieriai ir įvairių 
išdirbysčių agentai. Mat, jie 
išgirdo, kad Kinijos plačioje 
teritorijoje esą surasti di
džiuliai aliejaus ir natūralių 
dujų šaltiniai. Visų tų įvairių 
bizniškų misijų tikslas būti 
pirmutinėms laimėti savo 
prekėms rinką Kinijoje. Mat, 
aliejus ir dujos atkels Kinijai 
vartus į industrinį pakilimą. 
Užsienio kapitalas nori pasi
naudoti.

Ten, žemiau, keletas vai
kiščių sumerkė meškeres į 
Šventosios vandenis. Upės 
juosta vingri, svilina ryto 
saulės spindesys akis. Iš čia, 
nuo Ukmergės piliakalnio, 
upė atrodo rami, sustingusi, 
lyg būtų nutapyta didelėje 
drobėje, kur dosni dailininko 
ranka paliejusi tiek daug 
spalvų.

— Sveika, Šventoji! Svei
kas, senasis mieste Ukmer
ge!

Toks pasveikinimas — šir
dies pasveikinimas, kai nerei
kia praverti lūpų ir balsu 
tarti žodžių. O šis susitikimas 
su Ukmerge turėjęs prasidėti 
tik čia. Laiko apardytas pilia
kalnis stačiais šlaitais nu
šliaužia prie Šventosios ir 
Ukmergėlės. Į viršų aukštai 
išsistiebę, šakose slėpdarhi 
paukščius, ošia klevai ir lie
pos — didingi, surambėję, 
ištikimiausi piliakalnio sen
buviai. Ir tik nedideli suplė
šytos saulės šviesos lopinėliai 
džiovina žolių rasas — me
džiai saugo unksmę, savo 
atkaklumu primindami vaidi
lutes, šventosios ugnies sar
ges.

Pačioje piliakalnio viršūnė
je — įduba, žemė sulinkusi ir 
primena nuovargį. Bet ar 
dyvai? Per šimemečius čia 
gausiai seikėtas kraujas, kad 
tik lietuvybės kelias neišnyk
tų, o jis, šis kelias, į busimą
sias aušras ir rangėsi per 
panašius pilius, išdaigytus po 
visą Lietuvą. Čia ją supylė 
kunigaikštis Dausprungą, ki
tur kiti. Stovi jie, nebylius 
didelio rūpesčio liudininkai, 
atlikę savo misiją ir nežino, 
kam dabar reikalingi. Štai 
kad ir ši ukmergiškis, lyg 
guzas kilstelėjęs virš miesto. 
Mato: aplink verda, kunku
liuoja, visur skuba, visur ne
rimas . . . Tačiau gyvenimo 
upės vaga, kaip ir Švento
sios, aplenkia jį. Argi taip 
būdavę anksčiau, senaisiais 
bočių laikais? Bet, kita ver
tus, galima ir pasidžiaugti, 
kad ne kas, o jis, šis kalnas, 
davęs pradžią miestui. Nuo jo 
supylimo, nuo 1225-jų atskai
čiuoja savo gimtadienį Uk
mergė. Šie metai jubiliejiniai 
— jie pažymi 750-ties metų 
sukaktį. Ir niekas kitas, tik 
jis vienintelis ir tiesia savo 
rankas iš tų bočių laikų, 
pasveikindamas savo vien
metį miestą, pavyzdžiai, žiū
rėdamas į atjaunėjusį jo vei
dą ir nesuprasdamas, kokie 
stebuklai gyvena jo širdyje.

Karalystė, kur visi karaliai
— Pasakyki, kas tavo

draugai, aš pasakysiu, kas 
tu . . .

Sitai neretai išgirsti ir da
bar. Na, o jeigu tai pritaikius 
kitur? Ar teisinga bus: papa
sakoki apie savo miestą, jo 
žmones, ir aš pasakysiu, ko 
verti tie laikai, kurie kiekvie
ną rytą iškelia virš jo saulę?

. . . Vaikų darželyje pasiti
ko Antanina Mickevičienė. 
Jau 21-eri metai, kai ji triūsia 
tokiose mažųjų piliečių įstai
gose. Buvusi kaunietė dabar 
apsimiršo ir, sakyčiau, išdi- 
džiau taria — Ukmergė, negu 
kad — Kaunas. Ji — septin
tojo vaikų darželio vedėja.

— Anksčiau būdavo leng
viau, — prasitarė ji.

Negi? Kodėl ne dabar, o 
anksčiau? Ir visgi vedėjos 
prasitarimas — ne į dievo 
langus. Didesnė tvarka, žy
miai pagerėjusi vaikų prie
žiūra, didesni reikalavimai — 
visa tai apkrauna papildo
mais rūpesčiais. Darželyje 
200 mažylių ir visi kaip žir
niai, tik šie ulba, krykštauja, 
spygauja, kad, rodos, imki ir 
ausis užsikiški. Visai ne Šo
peno mūza. O Antanina sako:

— Be jų, šių mažylių, bet 
koks darbas būtų sunkenybė. 
Prilipau kaip musė prie me
daus.

Į darželį priimami nuo vie- 
nerių iki septynerių metų 
vaikai. Visi paskirstyti į aš- 
tuonias grupes. Grupėse, kur 
vaikai nuo vienerių iki trejų 
metų, dirba medicinos sese
rys, turinčios specialų paruo
šimą. Šešiose vyresnių vaikų 
grupes dirba dvylika auklėto
jų, kurios turi vidurinį, spe
cialų vidurinį, o Aldona Ka- 
liukaitė specialų aukštąjį išsi
mokslinimą. Darželis dirba 
pusę paros — nuo 8 iki 20 
valandos.

Anksčiau į tokias įstaigas 
ateidavau kaip tėvas, o ne 
korespondentas. Ir šit dabar 
išgirstu dalykų, apie kuriuos 
tuomet ne ką nutuokiau. Pa
sirodo, vaikų darželiai turi ir 
savo šefus. Šitą šefuoja Uk
mergės gurguolinių dirbinių 
gamykla, tik pernai įrengusi 
įvairių žaidimo aikštelių už 
1,5 tūkst. rublių.

— Ar neužtenka tų pinigų, 
kuriuos tėvai sumoka? — 
klausiu.

Vedėja nusijuokė ir, kiek 
patylėjusi:

— Didžiausias mokestis už 
darželį 12 rub. 50 kap. nuo 
vaiko, už lopšelį — 10 rublių. 
Šiais metais vaikų tėvai su
mokės 10.560 rublių. Gi tik 
maistui sunaudosime 24.180 
rublių. Iš viso valstybė mūsų 
darželiui išskyrė 85.810 ru-

Iš Libano tebegaunama ku
pinų dramatizmo pranešimų 
apie naujus ginkluotus susi
rėmimus, apėmusius centri
nius Beiruto rajonus. Kokio 
rimto pobūdžio tie susirėmi
mai, galima spręsti iš to, kad 
naudojami ne tik šautuvai ir 
kulkosvaidžiai, bet ir artileri
ja, minosvaidžiai, raketos. 
Apšaudoma daug įmonių ir 
gyvenamųjų namų kvartalų. 
Neseniai pirmą kartą iš mino
svaidžių buvo apšaudyta Pa
lestinos pabėgėlių stovykla.

Jau žuvo ir sužeista tūk
stančiai žmonių. Libanui pa
daryti bendri materialiniai 
nuostoliai sudaro 3,5 milijono 
dolerių. Labai vargsta gy
ventojai — 500,000 darbinin
kų ir tarnautojų liko be dar
bo.

Pastaruoju metu ginkluoti 
susirėmimai pasidarė įnirtin- 
gesni dėl to, kad vėl paaštrė
jo vidaus reakcijos jėgų poli
tinė kova su pažangiosiomis 
ir nacionalinėmis patriotinė
mis jėgomis. Pirmosios kurs
to religinę nesantaiką šalyje, 
kurioje gyvena maždaug vie
nodas skaičius musulmonų 
bei krikščionių ir kurioje sti
prias pozicijas turi Palestinos 
pasipriešinimo judėjimas,

nes Libane gyvena daugiau 
kaip 300 000 Palestinos pabė
gėlių.

Pagrindinė reakcijos smo
giamoji jėga — partija Ka- 
taib, turinti ginkluotus bū
rius, kurie provokuoja susi
rėmimus, siekdami sukompli
kuoti padėtį ir sužlugdyti ne 
kartą ryškėjusį susitaikymą. 
Visa tai žinoma, palanku im
perialistinių ir sionistinių 
sluoksnių planams sužlugdyti 
arabų šalių vienybę kovoje 
prieš Izraelio agresijos pada
rinius. Taip pat plinta gan
dai, kad planuojama suskal
dyti Libaną į keletą valstybių 
religiniu principu.

Libano Komunistų partija 
ir pažangioji socialistų partija 
siekia, kad šalyje būtų įvyk
dyti pažangūs pertvarkymai. 
Prieš šalies suskaldymą taip 
pat stoja nacionalinio dialogo 
komitetas, į kurį įeina žymūs 
politiniai veikėjai. Komitetas 
ruošia Libano valstybinės 
santvarkos reformas.

Svarbiausią reikšmę įgau
na uždavinys sutelkti ir stip
rinti Libano patriotines jė
gas, jų solidarumas su visais 
arabų išvadavimo judėjimo 
būriais.

I. Arlauskas
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

MARCELIJUS MARTINAITIS

Sena sode
Sėdi senutė po obelim,

• žydi iš tolo plaukai žili.

Knyga ant kelių, žolynų rykštė, 
eina vaikutis prie peteliškės.

Šulinys baltas, tvora, šešėliai, 
žiūri pro langą į sodą gėlės.

Visa, ką mato, pati sau kalba, 
plaštakių vainikas — jai aplink galvą.

Atbėga atbėga vaikas žole, 
surinktas beria beria gėles.

— Močiute, ar tavo galva šventa?
— Ką tu, vaikeli, ji tik balta.

Nukrinta lapas, bliauna avelė, 
užmiršta rykštė — senutei ant kelių.

Stebi juos paukštis nuo medžio šakos — 
o vaikas verkia, nežinodamas — ko?

ooooooooooo oooooooooooooooooooooooo o oooooooooooooooo
bliu.

Nebuvo ką pasakyti. Pats, 
žmogau, dvi dukras darželyje 
išauginai ir netgi neįtarei, 
kad nemažai pakrapštei ir iš 
valstybės kišenės.

Kieme, kur pastatytas žais
lų miestelis, keletas baltagal
vių, peršaukdamas vienas ki
tą, ginčijosi:

— Aš dabar būsiu kara
lium, — šaukė laibas balselis.

— Ot aš ... Tu jau bu
vai! . .

Pagalvojau, kad tikrai gra
žią karalystę šie piliečiai turi. 
Visi karaliai savo vaikystės 
žemėje, visi. Laiku pamaitin
ti, laiku paguldyti, nuprausti, 
sušildyti žaidimais . . . Čia 
pat gydytoja, kuri per savai
tę du kartus tikrina jų svei
katą. Dar du kartus per 
metus juos aplanko kiti gydy
tojai, specialistai “pagal pro
filį”, — čiupinėja, žiūrinėja, 
tikrina, kad tik karaliai augtų 
sveiki, stiprūs, kad karaliams 
būtų kuo geriau.

Atsisveikindamas su Anta
nina Mickevičiene jau žino
jau, kad Ukmergėje dabar 
kiekvienais metais pastato
mas vis naujas darželis. 
Mieste jau yra aštuonios to
kios įstaigos, kur auga 1250 
vaikučių.

Ukmergiškiai! Tokie jie bus 
po 10-t, po 20-t ar 50-t metų, 
bus visuomet, kai tik liudys 
vaikystė savo gimtuoju mies- 
no su naujais savo opusais 
. . . (Tęsinys sekamam num.)

Prezidentas 
pakartojo savo 

nusistatymą
Washingtonas. — Daugelio 

buvo manyta, kad susilaukęs 
didelio spaudimo iš New Yor- 
ko valstijos ir N. Y. miesto 
viršininkų, prezidentas For
das gal pakeis savo poziciją ir 
duos miestui pagalbos, ne
laukdamas jo paskelbimo su
bankrutavusiu. Deja, guber
natoriui Carey ir majorui 
Beame tenka nusivilti. Prezi
dentas davęs visiems supras
ti, kad jo nusistatymas pasi
lieka tas pats, tai yra — 
priešingas federalinės val
džios garantavimui, kad ji 
atsakys už paskolas tiems, 
kurie dabar miestui skolins 
pinigus.

Madridas. — Į Madridą 
atvyko Maroko premjeras 
Hamed Osman tartis su Ispa
nijos valdžia dėl išvengimo 
ginkluoto susikirtimo Sacha
ros klausimu. Marokiečių žy
gis į Sacharą užėmimui jos 
dalies, vadinamos Ispaniška 
Sachara, tapo sulaikytas.

Sidney. — Visoje Australi
joj verda aštriausia protestų 
kova prieš pašalinimą prem
jero Whitlam. Žmonės reika
lauja, kad Anglijos karalienė 
pašalintų jos paskirtą Aus
tralijai gubernatorių Mr. 
Kerr.
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Vilniaus skaičiavimo mašinų gamyklos smarkuolės Miami, Florida

Jaunųjų montuotojų so
cialistinio lenktyniavi

mu nugalėtoja komjau
nuolė N. Majorovaitė.

Plataus vartojimo pre 
kių baro impulsinių lem 
pų “Saulutė” montuoto 
ja komjaunuolė J. La

Skaičiavimo mašinų mazgų derinto
ją, komunistė, darbo veteranė V. 
Aniskevičienė. Ch. Levino nuotr.

Dujos atkeliavo 
j Lentvari

Lentvaris. - Lentvario sta
dione - minia žmonių. Jie čia 
susirinko į mitingą, skirtą 
uždegti simboliniam fakelui, 
kuris nužymi dar vienas dujo
tiekio trasos pabaigtuves. 
Prieš metus pradėta projek
tuoti šešių kilometrų trasa 
Trakai - Vilnius per labai 
trumpą laiką jau stojo rikiuo
tėm Visų pirma tai darbo 
pirmūnų - elektrosuvirintojų 
Juozo Lukšos, Jono Meižio, 
Juozo Malinausko, šaltkalvių 
Aleksejaus Sačinskio, Ivano 
Pilato nuopelnas.

Lentvaryje įsižiebs naujos 
žydrosios gamtinių dujų 
liepsnelės ne tik gyventojų 
butuose. Pradės veikti nau
joji katilinė, kuri aprūpins 
kuru Lentvario kilimų fabri
ką. 0 ten kaip tik ruošiamasi 
dideliems pasikeitimams. Į 
rikiuotę stos antroji įmonės 
eilė, fabrikas išleis dvigubai 
daugiau kiliminių audinių. 
Vartotojams, tur būt, bus 
įdomu, kad patys kilimai bus 
vos ne trigubai pigesni, už 
dabar išleidžiamus. Kaip tik 
dujos pasitarnaus pašildy
mui, kuris reikalingas pa
grindo priklijavimui prie kili
mo.

Gaus dujas ir “Kaitros” 
gamykla. Visa tai padės, kad 
oras Lentvaryje būtų švares
nis, sveikesnis.

Maskva. — Tarybų Sąjun
ga nutraukė diplomatinius 
ryšius su Afrikos respublika 
Uganda. Aštrūs ginčai tarp 
Ugandos ir Tarybų Sąjungos 
kilo dėl padėties Ispanijos 
buvusioje kolonijoje Angola.

Pittsburgh, Pa. — Čia kal
bėdamas valstybės sekreto
rius Kissinger griežtai pa
smerkė Jungt. Tautų Asam
blėjos priimtąją antisionisti
nę rezoliuciją ir pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos su ja ne- 
siskaitys.

pinskaitė.
i

San Francisco, Cal.
Naujienos iš musų padangės

Rugsėjo 19 dieną Suomių 
salėje, Berkeley, turėjome 
sėkmingą renginį su vaišė
mis. Jį suruošė San Francisco 
LLD 153 kuopa.

Publikos atsilankė nemažas 
būrys ir, kaip paprastai, salė 
ūžė dalyvių pokalbiais ir vieni 
kitų sveikinimais, nes daugu
ma buvo nesimatę ištisą mė
nesį.

Tenka pagirti mūsų rūpes
tingas šeimininkes, be kurių, 
galima sakyti, būtų neįmano
mos dažnesnės pramogos.

Šį kartą, baigiant vaišintis, 
Aldona Fitzgibbons pristatė 
John Garb, papasakoti savo 
įspūdžius iš viešnagės Tary
bų Lietuvoje ir Tarybų Są
jungoje, iš kurios jis neseniai 
buvasugrįžęs. John Garb yra 
žydų tautybės, bet jo tėvas 
buvo gimęs Lietuvoje. Jis 
sakė Lietuvoje viešėjęs tris 
dienas. Buvęs Vilniuje ir 
Kaune. Jisai pakartotinai pa
brėžė, kad jam Lietuva pati
kus visais atžvilgiais. Jis ap
lankęs Tarybų Sąjungoje 
bent kelias respublikas, bet 
iš visų jų Lietuva daugiausia 
jį sužavėjus. Ypatingai Vil
nius padaręs didelį įspūdį.

Taipgi jam patikus Lietu
vos mokyklų gera sistema, 
studentų gausumas, puiki 
statyba. Lietuvos gyventojai 
jį šiltai sutikę. Jis sakė, kad 
prie progos jis vėl kada nors 
aplankys savo tėvo gimtinę 
Lietuvą. John Garb dar jau
nas, dar vos tik virš 30 metų 
amžiaus.

Dar reikia pažymėti, kad 
šios mielos dienelės parengi
mui geroką dalį skoningų pa
tiekalų atgabeno ir paaukojo 
Aldona Fitzgibbons ir jos 
dukra Frances. Vardu kuo
pos reiškiu šioms puikioms 
moterims nuoširdžią padėką.

Taipgi prie šios dienos vai
šių ir bendrai rūpestingo 
triūso prisidėjo Valė Sutkie- 
nė, Tilda King, o Raymond 
Machulis patarnavo prie vai
šių. Beje, dar norisi pridėti, 
kad Raymond buvo sugrįžęs 
iš gražiųjų Hawaii salų, kur 
jis atostogavo.

Šioje sueigoje buvo malonu 
matyti dalyvaujant Mildą ir 
Petrą Williamsus, kurie ne
seniai atsikėlę arčiau San 
Francisco gyventi.

Susirinkimas
Lapkričio 2 dieną įvyko 

LLD 153 kuopos susirinki
mas. Narių galėjo dalyvauti 
daugiau. Deja, mūsų nariai 
gyvena toliau po Kalifornijos 
šiaurę pasisklaidę, iš kur su
siekimas nevisada patogus.

Po valdybos ir komisijos 
raportų buvo atliktos nomi
nacijos į LLD Centro Komite
tą. Po tam mūsų šaunioji 
spaudos vajininkė Valė Sut- 
kienė pranešė, kad ji su Oak- 
lando LLD kuopos nare Vio
leta Taraškiene bendrai sėk
mingai darbuojasi spaudos 
reikalais. Nutarta iš kuopos 
iždo paskirti “Laisvės” va
jaus fondui šimtą dolerių. 
Tuo tarpu paaiškėjo, kad ir 
nuo šios kuopos pavienių na

rių yra sudėta “Laisvės” rei
kalams $190. “Vilnies” vajaus 
fondui kiek anksčiau buvo iš 
kuopos iždo pasiųta $50, ir 
šiame posėdyje nutarta pri
dėti $50. Neabejoju, kad šiam 
svarbiam spaudos reikalui 
bus ir daugiau aukų nuo 
pavienių narių.

Kalbant apie aukas, tenka 
paminėti, kad ne perseniai iš 
šios kuopos iždo buvo pasiųs
ta LLD centrui ir nuo pavie
nių narių $135.

Taipgi primintina, kad 
šiam susirinkime į LLD 153 
kuopą įstojo naujas narys, tai 
John Garb.

Grįžo iš Lietuvos
Lapkričio 6 dieną laimingai 

grįžo iš Lietuvos Juozas ir 
Ksavera Karosai. Grįžo pui
kiausiai nusiteikę ir paten
kinti viešnage Lietuvoje. Be 
to, Juozas aplankė savo brolį, 
kuris gyvena Tarybų Latvi
jos sostinėje Rygoje. Ten 
susitikę ir pusbrolio šeimą. 
Taipgi pabuvojęs savo gimti
nėje Biržuose. Deja, apgailė
tina, kad ten prieš mėnesį 
buvo mirusi jo sesuo. Todėl 
jam tik teko jos ir jo tėvų 
kapus aplankyti.

Ksavera, kaip žinia, daly
vavo pasauliniame moterų 
kongrese Berlyne. Jinai ten 
įsigijo daug įspūdžių, kuriais, 
prie progos, žinoma, pasida
lins su mūsų spaudos skaity
tojais.

Beje, Juozas yra šaunus 
medžiotojas, tad labai džiau
gėsi, kad gavo progą Lietu
voje gerai pamedžioti. Abu 
Karosai labai dėkingi už tą 
visą mielą viešnagę Lietuvo
je. L-ma

Pavojingos 
ligos auka

Gary M. Smith
Jis dar tik 32 metų am

žiaus. Vyras kaip ąžuolas, 6 
pėdų ir 4 colių aukščio, labai 
populiarus liaudies daininin
kas, gitaristas, fotografas, 
rašytojas ir jau nemažai pasi
žymėjęs televizijoje. Deja, jo 
gyvenimo dienos suskaitytos. 
Jis serga neišgydoma gyslų 
kietėjimo liga, angliškai vadi
nama “multiple sclerosis’’. 
Nuo kovo mėnesio jis jau su 
jokia veikla niekur nebepasi
rodo. Jo jėgos kasdien mažė
ja. Gydytojai neturi vilties jo 
gyvybę išgelbėti.

Kaip gaila, kad iki šiol 
mokslas tebėra bejėgis tokias 
ligas nugalėti. Daug, labai 
daug dar jaunų žmonių mirš
ta nuo “multiple sclerosis”.

Spaudos naudai koncertas, 
LLD 75 kuopos surengtas, 
įvyko lapkričio 2 dieną Lietu
vių Socialiame Klube. Mia- 
miečių ir svečių iš kitur buvo 
daug daug — pilna svetainė. 
Buvo koncertas ir pietūs. 
Davė gražios paramos pažan
giajai spaudai.

Dainavo du chorai — Mia
mi lietuvių Aido Choras ir 
ukrainiečių choras. Lietuviai 
pradėjo programą, o ukrai
niečiai užbaigė.

Apart chorų, dainavo solis
tai — Mae Gabrėnienė ir 
Augustinas Iešmantą, duetas 
— Mae ir Augustinas, trio — 
Mae, Natalija lešmantienė ir 
Marytė Nevins, kvartetas — 
Mae, Natalija, Marytė ir 
Augustinas. Vėliau Marytė 
Nevins dar ir akordionu pa
grojo. Išskiriant chorus, vi
siems kitiems atlikėjams va
dovavo ir akompanavo Birute 
Ramoškaitė.

Visi programos pildytojai 
savo pareigas atliko kuopui- 
kiausiai ir iš skaitlingos pu
blikos susilaukė šiltų aplodis
mentų.

Koncertas ir pietūs pavyko 
puikiausiai visais požiūrais.

ŽODIS KITAS APIE KAI 
KURIUOS MŪSŲ 
DAINININKUS

Amerikos lietuviuose, iš
skyrus vieną ’ * kitą profesio
nalą, visi mūsų dainininkai 
yra mėgėjai. Jie visi daro sau 
pragyvenimą įvairiuose dar
buose. Tiktai jų didelis pasi
šventimas ir meilė dainai 
duoda jiems energijos moky
tis geriau padainuoti.

Augustinas Iešmantą
Jis gimė Lietuvoje, pra

džioje šio šimtmečio, augo 
Baltarusijoje, į vyrus brendo 
vėl Lietuvoje. Buržuazijos 
viešpatavimo laikais Lietuvo
je nebuvo progos lavintis ir 
tinkamą gyvenimą pasidary
ti. Todėl jis gražiausias savo 
gyvenimo dienas, apie 23 me
tus, praleido Argentinoje. 
Ten, tarp svetimų, irgi nebu
vo pyragai. Prieš apie 20 
metų jis atvyko į Jungtines 
Amerikos Valstijas. Čia gy
venimą pelnė rankų darbu 
kaip dailidė. Dabar Augusti
nas jau pensininkas, gyvena 
Ft. Lauderdale, Fla.

Mae Gabrėnienė
Ji gimė ir augo Brooklyn, 

N. Y. Dalyvavo Maspethe 
kun. Miluko bažnytiniame 
chore. Ištekėjo 1931 m., gy
veno Trenton, N. J., augino 
šeimą, 10 metų dirbo West
inghouse elektrinių lempų 
dirbtuvėje. Per 30 metų ne
turėjo progos dainuoti. Baž
nytiniame chore jos puikus 
balsas nebuvo pastebėtas. 
1936 metais apsigyveno Mia- 
myje. Visą laiką dalyvavo 
Aido Chore. Ačiū Birutei Ra
moškaitei, ji Mae lavino dai
nuoti ir pianinu skambinti 
ketverius metus. Mae turi 
stiprų soprano balsą ir juo 
žavi klausytojus.

Birutė Ramoškaitė
Su ja jau kiek kitokia istori

ja. Birutė gimė Hartford, 
Conn., pabaigoje Pirmojo pa
saulinio karo, rodos, siuvėja 
Ramoškos šeimai. Po vieno 
koncerto, kuriame Birutė 
dainavo, susitikęs jos tėvelį 
pagyriau, kaip gražiai jo duk
ra dainuoja. Jis, matyt, kaip 
ir Birutė, buvo labai kuklus 
žmogus. Jis man sako: “Kai ji 
dar tebebuvo vystikluose, 
rėkdavo taip, kad net turėda
vom užsidarinėt langus, bijo
dami, kad,kaimynus nepribu
dintų. Tai ir dabar ji teberė- 
kia”.

Nežinau, kaip ji augo ir 
kaip jos vaikystė slinko. Ta
čiau žinau,, kad darbo žmo
gaus vaikui ji nebuvo pra
bangi.

Kaip 1970 metais lankėmės 
Lietuvoje Dainų Šventės pro
ga, mus Kaune vedžiojo po 
dirbtino šilko-pliušo fabriką, 

kur viskas erdvu, švaru, 
šviesu. Mūsų grupė priėjo 
prie verpsčių, kurios verpė 
šilką. Aš klausiu Birutės: “Ar 
jūs matėte tokius prajovus 
Amerikoje?"

Jos tėveliai turėjo būti su
valkiečiai, nes ji gražia suval
kietiška tarme atsakė: “Ana 
va, aš dar jauna mergaitė 
būdama verpiau medvilninia
me Hartfordo fabrike. Tik 
ten nebuvo taip šviesu ir 
švaru. Ten per dulkių debesis 
net ir langų nesimatydavo. 
Buvo reta savaitė, kad med
vilnės verpėjo neišvežtų į 
džiovos ligoninę. Ten daug 
jaunų žmonių mirdavo džio
va. Aš pabijojau ir bandžiau 
kitaip duoną pelnytis”.

Būdama graži, jauna mer
gaitė ir turinti skambų balsą, 
Birutė bandė ieškoti progos 
daryti pragyvenimą muzikos 
srityje. Pasisekė įstoti į gar
siąją Juliard Konservatoriją. 
Ten mokė nemokamai, jei 
turėjo gerą balsą ir gabumų. 
Birutė gi turėjo ir gerą balsą, 
ir didelių gabumų. Ją pakvie
tė tais laikais garsus muzikas 
kompozitorius Oscar Straus. 
Jo grupė koncertavo po visas 
Jungtines Valstijas ir Kana
dą. Birutė gastraliavo ir su 
St. Louis Municipal Opera 
Company, su New York Phil
harmonic ir kitomis garsio
mis muzikinėmis grupėmis. 
Ji laikė kvotimus ir į New 
York Metropolitan Operą. 
Tačiau, kaip kapitalistinėse- 
šalyse priimta, ji neturėjo 
globėjų, todėl jai nepasisekė 
ten įstoti. Jinai bandė savo 
talentą ir Broadway teatruo
se, tačiau apie pasekmes 
smulkmenų neturiu.

Broadway teatruose jau
nom mergaitėm irgi neleng
va. Jai irgi įgriso. Šeimyniš
kas gyvenimas ją pradėjo 
labiau žavėti.

Po Antrojo pasaulinio karo 
ji ištekėjo. Su vyru įvairiuose 
miestuose gyveno ir augino 
dvi dukras. Vyresnioji anks
čiau baigė, o jaunesnioji da
bar baigia universitetą. Biru
tė su šeima atvyko į Miamį 
1967 metais. Jinai mokyto
jauja muzikos skyriuje Mia- 
mio miesto mokyklose.

Birutė turi gražų balsą. Tik 
vėlesniu laiku jau nebedai
nuoja koncertuose. Gal vėliau 
ir vėl išgirsime ją dainuojant. 
Todėl stenkimės suruošti 
daugiau tokių koncertų, koks 
buvo šis. Dalyvis

Nedarbas šioje šalyj 
vis tebedidėja

Washingtonas, — Ir vėl 
Darbo Departamento duome
nys paneigia prez. Fordo ir jo 
ekonomų tvirtinimą, kad mes 
krizę pradedame įveikti, kad 
visur pastebimas pramonės 
atkutimas. Pasirodo, kad per 
spalio mėnesį nedarbas šioje 
šalyje padidėjo 0.3 procento 
ir kad dabar nedarbas jau 
apima 8.6 procento visų dar
bo jėgų. Tai reiškia, kad dar 
200,000 darbininkų neteko 
darbo. Darbo Departamentas 
sako, kad šiandien mes turi
me 8,000,000 bedarbių. Tai
gi, geresnių laikų dar vis 
nesimato.

Armija išblaškė 
demonstracijų

Lisbon. — Lapkričio 9 die
ną dabartinės Portugalijos 
koalicinės valdžios šalininkai 
buvo surengę didžiulę masinę 
demonstraciją. Bet premje
rui Azevedo kalbant ir ragi
nant visus suglausti savo gre
tas apie vyriausybę, jos prie
šai, gerai organizuoti, sukėlė 
tokį triukšmą, kad armija 
įsimaišė ir dujinėmis bombo
mis demonstraciją išblaškė.

Ir visoje šalyje tebejaučia
mas didelis nerimas. Ginkluo
toms jėgoms įsakyta būti pa- 
siruošiusioms ginti valdžią.

DETROIT, MICH.

LDS 21 kuopa minės
Susivienijimo 45 II sukaktį

Sekmadienį, lapkričio 23 d.
4114 W. Vernor Highway, Detroit, Mich.

Pietūs bus duodami 1 vai.
Koncertas ir rodymas skaidrių (slides) iš Lietuvos 

prasidės 2 vai. po pietų.
Koncertą pildys artistai iš Chicago. Roger Žilis ro

dys jo paties nuotraukas padarytas Lietuvoje.
Įėjimas $4.00

Hartford, Conn.
L. M. Klubo parengimas 

spalio 26 dieną skaitomas 
sėkmingu. Pagal šiuos laikus, 
publikos buvo nemažai, to
dėl, kad mūsų kaimynai wa- 
terburiečiai skaitlingai atsi
lankė, ir iš New Yorko atvy
ko pilna mašina svečių. Pasi
gedome bostoniečių ir kai 
kurių Connecticut bičiulių.

Ona Silks atidarė pramogą, 
paaiškindama jos tikslą. Po 
to gražiai pasakė poemą, pa
minint Lietuvių Literatūros 
Draugijos sukaktį. Po to A. 
Bimba trumpai pakalbėjo 
apie “Laisvės” vajų ir svarbą 
remti pažangiąją spaudą. Jis 
nurodė, kaip viskas labai pa
brango, o laikraščio prenu
meratos kaina tebėra ta pati, 
kokia buvo prieš desėtkus 
metų.

Laisvės Choras melodingai 
padainavo kelias liaudies dai
neles, vadovaujant Wilma 
Hollis, kuri, taipgi padainavo 
solo prancūzų dainelę ir vieną 
iš anglų kalbos dalinai verstą 
į lietuvių kalbą. Ji dainavo 
švelniai, jausmingai. Paskui 
dainavo mūsų mylima Irena 
Janulienė. Jos gražus daina
vimas ir malonus balsas, kaip 
ir visada, publikoje paliko 
gražų, malonų įspūdį. Ačiū 
jai, kad jinai niekados neatsi
sako mūsų publiką palinks
minti gražiomis dainelėmis.

Meninė programa buvo 
trumpesnė, negu buvo numa
tyta, nes solistė Helena Bra
zauskienė negalėjo dalyvauti 
ir mums padainuoti solo ir 
duetą su Wilma. Publikai, 
rodos mūsų programa patiko.

. Maistą parengimui pagami

ST. PETERSBURG, FLA.

Metinė Mirties Sukaktis

Jurgis Gendrėnas
mirė

1974 m. lapkričio 7 d.
Jis gimė Lietuvoje 1894 metais, Andrioniškiu mies

telyje, Dzūkijoje. Buvo narys pažangiųjų organizaci
jų, skaitė ir rėmė pažangiąją spaudą.

Liūdi žmona Janina, brolis su šeima gyvenanti Ka
nadoje, giminės bei draugai Lietuvoje ir Amerikoje.

Janina Gendrėnienė, žmona

HUNTINGTON, N. Y.
Liūdnas prisiminimas mylimos žmonos

Joanos Galkičios- 
Klastauskienės 

kuri mirė
1974 m. lapkričio 25 d.

Liūdime
VYRAS - PRANAS 

ir Seimas

KEARNY, N. J.

Mirus

Anelei Josmantienei
1975 m. lapkričio 3 d.

Reiškiame giliausią užuojautą sūnums Petrui ir Ed
vardui, taipgi visiems artimiesiems.

Peter Bartkus 
P. Raymond 
Harry Bartkus 
P. Josmantas 
A. Lupsevičius 
Edw. Rudi 

no O. Silks, O. Žilinskienė, 
M. Barnet ir V. Kazlau.

Darbu prisidėjo Rubi ir 
Antanas Skardžiai. Už mais
to didžiąją dalį užmokėjo Ona 
Visockiene, o kitos — M. 
Barnet, O. Silks, O. Žilinskie
nė ir V. J. Kazlau — prisidė
jome, kiek galėjome.

Varde rengėjų, tariu vi
siems didelį lietuvišką ačiū.

Džiugu pranešti, kad mūsų 
miela Elenutė Brazauskienė 
jau namie ir labai gražiai 
sveiksta. Tikiu, kad neužilgo 
vėl bus su mumis. Taipgi L. 
Butkevičienė gal neužilgo bus 
namie. Visi mes jų labai 
išsiilgome ir linkime vėl būti 
tvirtomis ir veikliomis. V. K.

United Nations. — Genera 
lines Asamblėjos šios sesijos 
prezidentas luksemburgietis 
Gaston Thorn aštriai kritika
vo Asamblėjos priimtąją re
zoliuciją prieš sionizmą. Tai 
skaitoma labai nepaprastu jo 
pasielgimu. Jam nepridera 
kritikuoti jo vadovaujamos 
sesijos nutarimus.

Išnuomojamas
Nebrangiai išnuomosiu 

apartamentą —- miegamas 
kambarys su dviem lovom, 
virtuvė su visais patogumais 
ir maudyklė. Taipgi dar at
skiras miegamas kambarys 
su dviem lovom.
Julia Vitkus
1371 N. E. 181st St.
North Miami Beach, Fla.

33162
(46-47)

Draugas X 
J. Raymond 
S. Balchunas 
F. Shimkienė 
F. Lupsevičius 
Bronė Ostapuk
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Ir katalikų bažnyčios 
vadai už gelbėjimo 
miesto

Kardinolas Terence Cooke

Vysk. Francis J. Mugavero Svečiai iš Lietuvos
’iedu New Yorko mieste ir 

apylinkė le atstovauja 3,300,- 
000 katalikų. Ilgai tylėję 
miesto finansinės krizės klau
simu. pagaliau prabilo. Su
šaukė spaudos koresponden
tus ir pranešė, kad jie yra 
miesto krize labai susirūpinę 
ii pritaria reikalavimui fede
ralinės valdžios pagalbos. 
Majoras Abraham Beame, 
aišku, lab patenkintas kata- 
’A ų bažnyčios vadų suteiki
mu jam šios moralinės pagal
bos.

Ir New Yorko 
Valstijos turi 
"Nepageidaujamųjų 
sqrasa"

Albany, N. Y. — Iškelta 
aikštėn, kad New Yorko val
stijos policija laiko “nepagei- 
dav.iainu” > smenų sąrašą, ku- 
ris susideda iš kelių šimtų 
tuksiančių vardų ir pavar
džių. Pasirodo, kad toks sąra
šas buvo pradėtas 1917 me
tais. Jis, matyt, buvo laiko
mas didžiausioje slaptybėje, 
kad iki šiol nebuvo atideng
tas. Žinoma, jis kasmet buvo 
papildomas tūkstančiais nau
jų asmenų.

Užklausti buvę gubernato
riai Rockefelleris ir Wilsonas, 
ką jie žino apie tokį sąrašą, 
atsakė nieko nežino, nieko 
negirdėję. Gubernatorius Ca
rey prisipažino, kad jis apie 
tai gridėjęs, bet supratęs, 
kad yra sąrašas bevertis, 
tiktai “šlamštas”.

Valstijos policijos William 
Connellie sako, kad tasai są
rašą yra patikrinamas, per- 
kratinėjamas bei “pataiso
mas”. Jis taipgi “užtikrina”, 
kad tasai sąrašąs nebuvo 
prieš nieką panaudotas politi
niais sumetimais.

Tai kokiems galams jis da
romas ir laikomas, jeigu per 
visus jo egzistavimo dešimt
mečius jis nebuvo panaudo
tas prieš nieką? Ponas Con- 
nellie nepaaiškino.

Italė Felicija Bušeta ir 
prekybininkas Džiuzepė Dže- 
nova atšventė vestuves erd
vioje Palermo kalėjimo salė
je. Garbingiausi svečiai ves
tuvėse buvo kalėjimo virši
ninkai, 

o
Patas Sereris iš Vašing

tono buvo iškviestas į polici
ją pasiaiškinti, kodėl nekrei
pė dėmesio į kelio ženklą 
"stop”. Paaiškinta trumpai: 
“Ženklo matyti negalėjau, 
nes važiavau gatve su vien
pusiu judėjimu, priešinga 
kryptim”.

LAISVĖ

“LAISVĖS” REIKALAI Iš nepaprastai pavykusio 
“Laisvės” metinio koncertoPer "Laisvės” koncertą, nors nėjome prie kiekvieno 

prašyti aukų į fondą, bet geri mūsų rėmėjai sudėjo $557.
Aukojo sekamai:

Iš Hartford, Conn., per V. Kazlau, pelnas nuo LM 
klubo pobūvio.................. . .$185.00

Louise Butkevičienė, Hartford, Conn., kuri negalėjo 
būti su mumis dėl ligos, prisiuntė per V. Kazlau pri
siminimui savo mirusiųjų vyro, sesutės ir švogerio. 100.00

Millie K. Barnett, Hartford, Conn............................... 31.00
V. Kazlau, Hartford, Conn........................................... 25.00
Anne E. Haley, Oceanside, N; Y................................. 25.00
Domicėlė Galinauskienė, Queens Village, N. Y......... 20.00
Irene ir Richard Janulis, Palmer, Mass...................... 20.00
Anna Quater, New York City..................................... 15.00
Nellie & Edmund Shumbris, Highlands, N.J............ 11.00
Adelė Petraitienė, Brooklyn, N. Y.............................. 10.00
Sophie Stasiukaitis, Fairview, N.J............................ 10.00
Jurgis Stasiukaitis, Fairview, N.J. ......................... 10.00
Juozas ir Josephine Plusčiauskas,Woodhaven,N.Y.. 10.00 
Leo ir Margaret Norgėla, Brooklyn, N.Y.................. 10.00
George Wareson, Brooklyn, N. Y. ..................  10.00
J. E. Kasmočiai, Huntington, N. Y............................. 10.00
Connie Miller, Hartford, Conn..................................... 10.00
Ona Kučiauskaitė, Baltimore, Md. ............................ 10.00
“Laisvės” skaitytoja.................................  5.00
Elenor Sungailienė, Oceanside, N. Y.......................... 5.00
A. Bel, Brooklyn, N. Y. ....................................... 5.00
A. Zeidat, Brooklyn, N.Y............................................ 5.00
Margaret, Brooklyn, N. Y. •....................................... 5.00
Jonas Bikulčius, Woodhaven, N. Y............................. 5.00
Hartfordo choristė...................  5.00

Dėkojame.
Administracija

Lapkričio 1 d., per Aido 
Choro repeticijas, į "Laisvės” 
pastogę atvyko gražus būrys 
svečių iš Lietuvos. Aišku, 
aidiečiai, nors greitosioms, 
priėmė svečius vaišingai. Va
dovaujant choro pirmininkui 
Povilui Ventai, turėjome 
trumpą programą, kurioje 
svečiai mums papasakojo

Pirmoje eilėje — Romanas Krivickas, Kauno A. Sniečkaus 
Politechnikos instituto docentas, fizikos-matematikos kan
didatas ir inžinierius Aleksandras Kulvietis, technikos 
mokslų kandidatas iš Vilniaus.

Antroje eilėje vilniečiai — inžinierius Stasys Rudginas, 
technikos mokslų kandidatas; žurnalistė Banga Lukoševičie
nė; inžinierius Mykolas Kuzmickas; Elena Slesoriūnienė, 
“Mokslo ir gyvenimo” žurnalo atsakinga sekretorė; inžinie
rius Algis Gapšys, technikos mokslų kandidatas ir žurnalis
tas Jonas Lukoševičius.

Tėvas ir sūnus 
kaltinami korupcija

New Yorkas. — Stanley 
Steingut ir jo sūnus Robert
Steingut yra stambūs politi
kieriai. Tėvas yra New Yorko 
valstijos seimelio pirminin
kas, o sūnūs New Yorko 
miesto tarybos narys. Abudu 
republikonai. Praeitą savaitę [ja.
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DABAR GALITE PRALEISTI KALĖDAS IR 
NAUJUS METUS LIETUVOJE SU GIMINĖMIS 

IR DRAUGAIS
Speciali švenčių grupė išvyks iš JAV bei Kanados 

1975 m. gruodžio 19.... grįš 1976 m. sausio 3
Kelionės maršrutas:

Leningradas — gruodžio 20 — 21
Vilnius — gruodžio 21 — 26
Riga — gruodžio 26 — 31
Vilnius — gruodžio 31 — sausio 2
Maskva — sausio 2 — 3

Kaina iš New Yorko, Bostono bei Montrealo....$898.00 
Platesnių informacijų prašome kreiptis į:

Baltic — American Holidays 
Robert J. Ellyn Travel, Inc.

501 Fifth Avenue (suite 1605) 
New York, N. Y. 10017 

Telefonas: (212) 687-0250

apie savo misiją šioje šalyje.
Gaila, kad visi turėjo iš

vykti iš New Yorko prieš 
“Laisvės” metinį koncertą. O 
būtų buvę taip malonu, jeigu 
jie būtų galėję dalyvauti mū
sų koncerte pereitą sekma
dienį, kuriame buvo tiek 
daug žmonių.

Ieva Mizarienė

abudu Brooklyn© prokuroro 
Gold apkaltinti papildymu 
korupcijos. Jiems primeta
mas panaudojimas aukštų, 
atsakingų vietų už dolerius 
suteikimui įvairiems žmo
nėms valdiškų darbų. Vienas 
toks Bronxo biznierius paau
kojęs sūnaus Roberto rinki
minei kampanijai $2,500.

Abudu kaltinimus užginči-

Koncerto publikos dalis, Aido Chorui dainuojant

Kaip visiems žinoma, kon
certas įvyko praeitą sekma
dienį, spalio 9 dieną. Labai 
seniai Laisvės salė bebuvo 
mačiusi tik skaitlingos publi
kos. Salė buvo sausakimša 
tikra to žodžio prasme. Kas 
koncerto ruošėjus labai džiu
gino, tai jau per daugelį metų 
parengimuose nematyti vei
dai. Nors ant jų pečių metų 
našta, žinoma, yra gerokai 
pasunkėjusi, bet jų a’kyse ir 
veiduose švietė gilus pasiten
kinimas, kad jie čia vieni 
kitus susitinka, vieni kitiems 
paspaudžia dešinę bei apsika
binę vieni kitus prie savęs 
prispaudžia. Bene kaip tik 
tuo, man atrodo, šis mūsų 
koncertas labiausiai ir skyrė
si nuo daugelio kitų, kurių 
"Laisvė” per savo gražų gy
venimą yra turėjusi daugiau* 
kaip šešiasdešimt.

Na, bet eikime prie popie
tės programos. Ją atidarė 
Spaudos Bendrovės Direkto
rių Tarybos pirmininkas Po
vilas Venta ir perdavė admi
nistratorei Ievai Mizarienei 
parengimui pirmininkauti. 
Tenka pabrėžti, kad koncerto 
programa buvo įvairi, gyva, 
sklandžiai pravesta ir baigta 
beveik nustatytu laiku. Iš 
garsintų talentų, nepasirodė 
tiktai worcesterietis Daupša. 
Gaila, kad jis dėl nesijautimo 
gerai fiziniai, negalėjo savo 
maloniu balsu mūs palinks
minti. Gal kitą kartą. Taip 
pat, žinoma, labai pasigedo
me hartfordietės solistės Ele
nos Brazauskienės, kuri, taip 
pat dėl sveikatos sušlubavi- 
mo, negalėjo su kitais hart- 
fordiečiais atvykti ir mums 
padainuoti.

Programos pirmąją dalį at
liko mūsų Aido Choras jo 
mokytojos ir dirigentės Mild
red Stenslerienės vadovybė
je. Viduryje programos dai
navo solistas Viktoras Beke- 
ris ir solistės Irena Janulienė 
ir Amelia Jeskevičiūtė 
(Young). Programos paskuti
nę dalį atliko Hartfordo Lais
vės Choras, Wilma Hollis 
vadovybėje.

Paprastai priimta kai ką 
pasakyti atskirai apie kiek
vieną programos atlikėją. 
Bet kam vietą užimti, kuomet 
visus programos pildytojus 
galima kartu apibūdinti “nu
siskundimu”, kad juos be- 
sveikinant ir beplojant, po 
kiekvienos dainos, delnai bu
vo nesvietiškai įskaudę: Ne
mažiau plojo ir visi kiti daly
viai. Nors programa buvo 
netrumpa, bet norėjosi, kad 
jinai dar ilgiau tęstųsi. Ir taip 
sakau be jokio perdėjimo. 
Kurie nebuvote šiame kon
certe, paklauskite savo bičiu
lių, kurie buvo. Garantuoju, 
kad jie jums pasakys tą patį.

Meninės programos eigoje 
pirmininkė perstatė porą 
svečių mus pasveikinti. Tik
rai džiugu buvo koncerte tu
rėti Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo prezidentą Servit 
Gugą, kuris į mus tarė keletą 
žodžių. Koncerto dalyvius 
taipgi pasveikino mums vi
siems jau gerai pažįstamas

Penktadienis, Lapkričio (November) 14, 1975

žurnalistas Jonas Lukoševi
čius.

Kaip buvo garsinta, po me
ninės programos turėjome 
pietus ir vaišes. Negalima 
praeiti nepadėkojus mielo
sioms draugėms šeiminin-

LDS prezidentas Servit Gu
gas sveikina koncerto daly* 
vius.

Laisvietė Ona Pilipsė mūsų 
koncerte.

“Laisvės” korespondentė bal- 
timorietė Ona Kučiauskaitė,

Visos šios nuotraukos
Jono Siurbos.

kėms — Nelei Ventienei, Ju
le Lazauskienei ir Onai Ba- 
barskienei — už paruošimą 
maisto. Jos labai, labai sun
kiai turėjo padirbėti. Dar 
kartą: joms nuoširdžiausias ir 
didžiausias ačiū.

Beje, po vaišių dar buvo 
keletas svečių bei viešnių 
pakviesti dalyvius pasveikin
ti. PirmiausiaJmvo perstaty
tas Brooklyno Politechnikos 
Institutą lankantis jaunas 
Lietuvos mokslininkas Roma
nas Krivickas. Vėliau buvo 
iškviestos žodelį kitą į mus 
tarti’ philadelphietė Rožytė 
Merkiūtė ir baltimorietė 
“Laisvės” korespondentė 
Ona Kučiauskaitė. Ir buvo 
paprašytos atsistoti ir pasiro
dyti jaunos grakščios gražuo
lės lietuvių tėvų dukros bra- 
zilietės, kad publika galėtų 
jas šiltai pasveikinti.

Bet bene nepaprasčiausia ir 
gražiausia visiems staigmena 
buvo, tai šiame laisviečių 
sambūryje dalyvavimas 
stamfordietės senos mūsų 
laikraščio rėmėjos Philipsės, 
kuri kaip tik šiomis dienomis 
atšventė savo 90-ąjį gimta
dienį. Ir kai užtraukėme jai 
"Ilgiausių metų”, net salės 
lubos pradėjo kilnotis. Paskui 
buvo atneštas prie jos su 
devyniomis degančiomis žva
kėmis gimtadienio tortas, ku
rio paragauti užteko visiems 
dalyviams. Tai buvo giliai 
jaudinanti valandėlė.

Na, lai tiek šiuo tarpu 
pastabų apie šį mūsų metinį 
koncertą ir užtenka. Jeigu 
kurie ar kurios jausitės nusi
pelnę paminėti, bet nebuvote 
paminėti, prašomi man at
leisti. Rep.

TARP LIETUVIŲ
Nors Marytė Zeikus gyve

na toli nuo mūs, bet ji nepra
leidžia svarbesnių mūsų po
būvių. Taip ir praėjusį sek
madienį buvo smagu matyti 
ją atvykusią į “Laisvės” meti
nį koncertą.

Pirmadienį ji užėjo pas mus 
atsisveikinti, paliko “Lais
vės” fondui $76 ir išrašė į 
Lietuvą naują prenumeratą 
dviem metam. Reiškia, Ma
rytė paliko visą šimtinę. Ačiū 
jai.

Besikalbant su ja sužinojo
me, kad Marytė švęs savo 
gimtadienį lapkričio 18 d. 
Palinkėjau jai ilgiausių metų 
ne tik nuo savęs, bet nuo visų 
laisviečių ir nuo Moterų Klu
bo narių. Ieva

LLD 185 kp. nariams
Mūsų kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, lapkričio 25 
dieną, 2 vai. vak. po pietų, 
Laisvės salėje. Tai bus spe
cialus susirinkimas. Turėsi
me atlikti nominacijas į LLD 
Centro Komitetą ir aptarti 
tolimesnę mūsų kuopos veik
lą. Raginame visus narius 
dalyvauti. Kuopos valdyba

New Yorkas. — Majoras 
Beame paskelbė savo naują 
planą, gelbėti miestą nuo 
bankroto, kuriame numato
mas iš darbo atleidimas 8,000 
miesto darbininkų. Darbo 
unijos jo planą atmeta ir 
ruošiasi prieš jo vykdymą 
griežčiausiai kovoti.

AIDO CHORAS, LLD 185 KUOPA ir NIUJORKO 
LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS 

rengia

M. K. Čiurlionio 100 
gimimo sukakties minėjimą

Sekmadienį, lapkričio 23 d., 2 vai. p. p.
Laisvės salėje

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.
Programoje dalyvaus Žurnalistė Banga Lukoševičie

nė, Aido Choras vadovybėje Mildred Stensler ir solis
tas Victor Beker. Po programos bus užkandžių.

Įėjimo auka — $3.00
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Pramogų kalendorius

LAPKRIČIO 23 D.
Vietinės Draugijos rengia 

iškilmingą minėjimą M. K. 
Čiurlionio 100 m. gimimo su
kakčiai pamihėti. Bus ir me
ninė programa, kurią išpildys 
Aido Choras vadovybėje 
Mildred Stensler. Taipgi tu
rėsime užkandžių.
GRUODŽIO 21 D.

LDS 1 ir 13 kuopos rengia 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 45 metų sukakties at- 
žymėjimą, “Laisvės” salėje. 
Bus banketas su programa. 
Pradžia 1 vai.

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

Trečiadienį, lapkričio 19 d., 
1 vai. po pietų įvyks Niujorko 
Lietuvių Moterų Klubo susi
rinkimas, Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.

Reikalų turime daug, tad 
bandykime dalyvauti kuo- 
skaitlingiausiai. Valdyba

FILMAI IŠ LIETUVOS
Sekmadienį, lapkričio 30 

d., Salomėja Narkėliūnaitė 
rodys filmusiš Lietuvos, ku
riuos ji pati filmavo. Vieta: 
Maspeth Lietuvių Piliečių 
Klubas, Grant Ave. Pradžia 
2:30 vai. po pietų. Įėjimas 
$2.00. Visi kviečiami.

Komitetas

George Ots

Georg Ots 
in one of his roles

In an Estonian paper it 
says: "In three months — 
three shocking losses:

Paul Keres
Dmitri Shostakovits 
Georg Ots”

Paul Keres was world’s 
chess champion, born in Es
tonia; Dmitri Shostakovits — 
world famous composer; 
Georg Ots — Soviet Union’s 
most outstanding singer and 
actor, an Estonian.

All of them have died be
fore they reached 60. All of 
them left to us their teach
ings and work bigger than 
that of two person’s life 
work. Their talent was re
cognized and carried out to 
the masses all over the 
world.

I met George Ots on my 
visit to Estonia in 1965, and 
saw him acting in “Desert 
Song”. I have some of Georg 
Ots’ records and I am sure 
many other people have. I 
remember once visiting Ieš
mantas while they were still 
living in New York. He put 
on Georg Ots’ record and we 
enjoyed listening to his pow
erful and beautiful voice.

George Ots died 5th of 
September this year. There 
has never been a bigger 
funeral in his homeland. Al
ready early in the morning 
people lined up at "Estonian” 
concert hall where he was 
laid out. Lithuanian famous 
singer V. Noreika was one of 
the participants.

We have lost one of peo
ple’s great artist but his work 
and memories of him will 
stay with us for a long, long 
time yet. Ilse




