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KRISLAI
Nuolankiausi tapo 

kovingiausiais
Išsilaisvinusi tauta vienijasi 
Kaip su Korėja?
Kodėl tokia tyla?
Ir dar viena graži tradicija

A. BIMBA
Nuo mūsų netolimame New 

Haven, Conn, mieste net de
vyniasdešimt mokytojų para
gavo nelabai skanios kalėjimo 
duonos. Bene nieko panašaus 
nebuvo buvę visoje šios šalies 
mokyklų istorijoje.

Ir ne tik New Haveno mo
kytojai pasirodė su dideliu 
kovingumu. Jų streikai įvy
ko, mokykloms atsidarius, 
daugelyje kitų vietų.

O per daug, daug metų 
mokytojai buvo nuolankiausi 
darbo liaudies žmonės. Prieš 
penkiasdešimt metų buvo 
neįmanoma nė pagalvoti apie 
mokytojų organizavimąsi į 
uniją. O ką jau kalbėti apie jų 
streikavimą (sukilimą)! Jie 
yra visuomenės tarnautojai. 
Jinai, kaip gera ir nuoširdi 
motina, rūpinasi jų gerove ir 
likimu. Nusidėjimas prieš ją 
zurzėti ar ranką pakelti!

Bet toji motina daugelyje 
vietų išsigimė į piktą pamotę 
ir šoka pagal tos pačios val
dančiosios klasės interesų 
muziką. Ji visiškai pamiršo 
savo globojamų “vaikų” inte
resus.

Ir štai šiemet mes matome 
mūsų mokytojus jau gerai 
organizuotus į unijas ir ko- 
vingiausius darbo liaudies 
šeimos narius. Jie jau nė 
kalėjimo nebijo. Šlovė jiems!

Gražu, ar ne? Klausimas 
tiktai mėnesio kito, kai viet
namiečių tauta bus suvieny
ta. Viskas jau paruošta. 
Abiejose dalyse (Šiaurėje ir 
Pietuose) įvyks rinkimai į 
liaudies seimą, kuris pa
skelbs tautą suvienytą ir su
darys vieną vyriausybę.

Tiktai nugalėjus ir išgrū- 
dus iš savo žemės užsienie
čius agresorius (pirma pran
cūzus, paskui amerikiečius) 
tauta plačiai atsikėlė vartus į 
Susivienijimą. Ir jinai tai ga
lėjo pasiekti tiktai komunistų 
vadovybėje. Visas pasaulis 
dabar mato. To nebegali už
ginčyti nė aršiausi komunistų 
priešai.

0 kaip su korėjiečių tauta?
Su ja lygiai tokia pat istori

ja. Jinai irgi perskelta į dvi 
dalis — į šiaurinę ir pietinę. 
Pietinę jos dalį valdo fašisti
nis režimas, sukurtas, globo
jamas ir 45,000 gerai ginkluo
tos amerikiečių armijos palai
komas.

Ir nereikia didelio pranašo 
numatyti, kad kol Korėjos 
pietinė dalis nebus išlaisvin
ta, kol iš jos neišsikraustys, 
arba nebus išvaryti amerikie
čiai su savo milžiniška armi
ja, korėjiečių tautos apsivie- 
nijimas bus neįmanomas. 
Anksčiau ar vėliau ir čia 
turės pasikartoti Vietnamo 
istorija.

Kai Paryžiuje susirinko še
šių didžiųjų kapitalistinių val
stybių aukščiausios galvos, 
buvo kalbėta, kad jos nuties
platų kelią ne tik pačioms 
išsivaduoti iš infliacijos, kai
nų kilimo ir masinio nedarbo, 
žodžiu, iš šiandien siautėjan- 
čios krizės, bet ir visam kapi
talistiniam pasauliui.

Na, ir buvo laukiama, kada

Labai sėkminga konferencija
prieš represijas ir rasizmą

Gen. Francisco Franco kaip
Hitlerio talkininkas ir agentas

Ar jau viskas atidengta ir 
pasakyta apie ČIA veiklą?

Pittsburgh, Pa. — Nacio
nalinis Susivienijimas prieš 
Rasizmą ir Politines Represi
jas Pittsburgho Universiteto 
auditorijoje lapkričio 17 d. 
laikė metinę konferenciją. Jai 
pirmininkavo skaitlingos 
Amalgamated Meatcutters 
and Butcher Workmen’s Uni
jos viceprezidentas Abraham 
Feinglass ir įžymioji veikėja

Žodis studentams 
ir profesoriams 
apie detentę

Cincinnati, Ohio. — Lap
kričio 12 d. buvo pakviestas 
ir kalbėjo Komunistų Parti
jos Politinio Komiteto narys 
ir Ohio valstijos distrikto or
ganizatorius James West 
Cincinnati University stu
dentams ir profesoriams. Jis 
aiškino detentės politiką, ku
rią žmonijai siūlo socialistinis 
pasaulis. Skaitlinga studentų 
ir profesorių audiencija Wes- 
to kalbą labai atydžiai išklau
sė ir paskui statė jam keletą 
klausimų.

Tai bene pirmas bus komu
nistų veikėjas kalbėti į šios 
aukštosios mokyklos studen
tus ir profesorius. Sakoma, 
kad jo kalba publikoje paliko 
gilų įspūdį.

toji kapitalistinė žemė pradės 
judėti. Bet ji nesijudina. Nė 
žingsnio pirmyn iš krizės. 
Dar ir infliacija tebedidėja, ir 
kainos tebekyla, ir bedarbių 
armijos tebeauga.

Įdomu, kad apie tos Pary
žiaus viršūnių konferencijos 
“stebuklus” dabar viešpatau
ja didžiausia tyla ne tik per 
radiją bei televizijoje, bet ir 
spaudoje. 0 gal, kaip žmonės 
sako — “tyla gera byla”? 
Paregėsime.

Mielieji laisviečiai! Nepa
mirškime dar vienos mūsų 
labai gražios ir garbingos 
tradicijos. Jau skaitėte praei
tame numeryje administraci
jos paraginimą žieminių 
švenčių proga savo artimuo
sius pasveikinti per laikraštį. 
Nesakau, kad pamirškime as
meniškus sveikinimus laiš
kais bei atvirlaiškiais. Nie
kam nenusidėsime panaudo
dami ir abidvi priemones. 
Kurių nepasieks atvirlaiškiai, 
pasieks laikraštis.

Taipgi labai gražu švenčių 
proga kaip dovaną užrašyti 
“Laisvę” savo giminėms Lie
tuvoje, arba čia Amerikoje 
tiems, kurie jos neprenume
ruoja. Pagalvokime ir apie 
tai.

Angela Davis. Tai buvo įvai
riausių politinių pažiūrų ir 
organizacijų atstovų sąskry
dis. Sąskrydžio nuotaikas ga
na nuosekliai apibūdino pro
testantas kunigas Augustus 
Taylor, atidarant konferenci
ją sakydamas: “Visi jus, bal
tieji ir juodieji, demokratai, 
republikonai ir komunistai, 
kurie čia susirinkote kovoti 
prieš represijas neatsižvel
giant į jūsų politinį nusistaty
mą, esate laukiami ir sveiki
nami”. Ir iš tikrųjų, konfe
rencijoje dalyvavo visokių 
įsitikinimų ir nusistatymų 
žmonės iš visų šalies kampų.

Konferencijoje buvo plačiai 
aptarta, kaip ir kokiais bū
dais kovoti prieš augančias 
politines ir rasines represi
jas. Nurodyta, kad vyriausy
bė panaudoja FBI, ČIA ir 
imigracijos ir natūralizacijos 
departamentą pravedimui re
presijų.

Prieš konferenciją toje pa
čioje universiteto auditorijo
je įvyko didžiulis masinis su
sirinkimas, kuris beveik išim
tinai susidėjo iš studentų ir 
šiaip jaunų žmonių. Ten irgi 
buvo pasakyta karštų kalbų 
prieš rasizmą ir politines re
presijas.

Reikia tikėtis, kad konfe
rencijos iškelti šūkiai ir 
priimtos rezoliucijos susi
lauks plačiausio atsiliepimo 
ypač darbo liaudyje visuose 
šalies kampuose ir kampe
liuose. Ši konferencija taipgi 
parodė, kad Nacionalinis Su
sivienijimas Prieš Rasizmą ir 
Politines Represijas atlieka 
platų darbą mobilizavimui 
masių kovai už labai prakil
nius tikslus.

Madridas. — Jungtinių 
Valstijų viceprezidentas Nel
son Rockefelleris atstovavo 
Washington© vyriausybę dik
tatoriaus gen. Franco laido
tuvėse ir išreiškė užuojautą 
Ispanijos fašistinei vyriausy
bei.

Sėkmingas komunistų 
vado pasirodymas

Cleveland, Ohio. — Lapkri
čio 15 dieną čionai lankėsi ir 
kalbėjo Amerikos Komunistų 
Partijos generalinis sekreto
rius Gus Hali. Didžiulė Hung
arian Hall salė buvo sausa
kimšai užpildyta žmonėmis. 
Gus Hali jiems pasakė kalbą, 
apie nūdienę padėtį šioje ša
lyje ir visame pasaulyje. Pla
čiau apsistojo prie Vidurio 
Rytų įvykių ir sionizmo klau
simo.

Savo kalbos išvadoje Hali 
nurodė, kad visų šių laikų 
didžiųjų įvykių pagrinde glū
di klasiniai interesai. Už pa
vyzdį paėmė Portugaliją, kur 
šiandien - vyksta aštriausias 
konfliktas tarp darbo liaudies 
ir reakcinės kapitalistų kla
sės interesų.

Sveikinkite savuosius 
per “Laisvę”

Su žiemos šventėmis, su Naujaisiais Metais sveikin
kime savo artimuosius per laikraštį “Laisvę”. Bus 
laikraščiui parama ir pasieksite visus su vienu 
parašymu. Bet nedelskite - tuojau prisiųskite savo 
sveikinimus. Kaina: nuo $5.00. Kas norite didesnio 
formato tai $10.00.

Administracija

Po sunkios ligos lapkričio 20 dieną mirė Ispanijos diktato
rius gen. Francisco Franco. Su Hitlerio pagalba sutriuškinęs 
1939 m. Ispanijos liaudies revoliuciją, praliejęs liaudies 
kraujo upelius, jis įsteigė fašistinę diktatūrą ir per 
paskutinius 36 metus buvo neginčijamas šalies diktatorius. 
Šioje nuotraukoje [jos viduryje] parodomas Franco su 
Hitleriu 1940 metais ant Ispanijos-Francūzijos sienos.

Per tą laiką jis geležine 
ranka valdė Ispaniją ir išžudė 
arba į kalėjimus laikė sugrū
dęs tūkstančius fašizmo prie
šų.

Bet štai dabar, jam mirus, 
mūsų prezidentas Fordas ir 
katalikų bažnyčios galva Po
piežius Povilas VI pasiuntė 
Ispanijai giliausią apgailesta
vimą dėl jo mirties. Atsiliepė 
ir buvęs prezidentas Nixo- 
nas, ne tik apgailestaudamas 
Franco mirtį, bet ir pareikš
damas, kad Franco buvo ge
riausias, nuoširdžiausias šios 
šalies talkininkas ir draugas! 
Koks įžeidimas Amerikos 
žmonėms!

Washington. — Įrodyta, 
kad prezidentai Kennedy ir 
Eisenhower gerai žinojo apie 
ČIA sąmokslus nužudyti Ku
bos vadą Fidel Castro ir kitų 
užsienio valstybių vadus. 
Aišku, jeigu žinojo^bet nepa
sipriešino, tai sąmokslus už- 
gyrė.

Susitarta dėl
Vietnamu

Pranešama, kad Šiaurės 
Vietnamas ir Pietų Vietna
mas galutinai ir pilnai susida
rė susivienyti. Abiejuose bus 
pravesti rinkimai į Generalinį 
Seimą. Ir tasai seimas suda
rys vieną vyriausybę suvie
nytam Vietnamui. Po dauge
lio metų pasidalijimo paga
liau vietnamiečių tauta bus 
suvienyta. Tai istorinis įvyks 
jos gyvenime.

Maisto kainų kilimas 
spalyje pralenkė 
kilimų rugsėjyje

Washingtonas. — Visi val
džios žmonių pranašavimai ir 
pasigyrimui, kad infliacija ir 
kainų kilimas yra smarkiai 
sulieteję, nepasitikrina gyve
nime. Tai patvirtina vėliausi 
Darbo Departamento prane
šimas už spalio mėnesį. Iš jo 
sužinome, kad per tą mėnesį 
maisto kainos pakilo .7 pro
cento, tai gerokai daugiau, 
negu per rugsėjo mėnesį, 
kada pakilimas siekė tiktai .5 
procento.

Nesiranda jokių ženklų, ku
rie kalbėtų už geresnę kainų 
padėtį lapkričio mėnesį. Jos 
kasdien tebekyla. Tas juk 
parodo, kad ir ekonominė 
krizė dar vis su mumis, dar 
vis tebegilėja ir tebesiplečia.

Jau buvo pirmiau pažymė
ta, kad per praėjusį mėnesį 
net 200,000 darbininkų buvo’ 
išmesti iš darbų į bedarbių 
armijos gretas. Jau net ir 
valdžia pripažįsta, kad dabar 
turime daug daugiau negu 
aštuonis milijonus bedarbių.

Roma. — Italijos valdžia 
džiaugiasi, kad šiemet inflia
cijos kilimas buvo truputį 
mažesnis, negu pernai. Šie
met pilnai nepasiekė 12 pro
centų.

Baltimore, Md. — Džiure 
įkaitino Maryland valstijos 
gubernatorių Marvin Mandel 
ir penkis jo artimus bendra
darbius. Jie kaltinami korup
cijoje. Gali susilaukti aukštos 
bausmės.

Madridas. — Ispanijos So
cialistų Partijos vadas Felipe 
Gonzalez sako, kad karalius 
Carlos turi per mėnesį laiko 
įrodyti, kokia kryptimi jis 
vairuos Ispanijos valstybės 
vairą. >

Lapkričio 21 dieną pasirodė 
pranešimas iš Washington©, 
kad Senato komitetas studi
javimui Centrinės Žvalgybos 
Agentūros (ČIA) ir kitų žval
gybinių šios šalies įstaigų 
veiklos paskelbė savo atradi
mus. Ilgas pranešimas prasi
deda sekamai:

“Dvipartinis Senato komi
tetas šiandien raportavo, kad 
Jungtinių Valstijų valdžios 
viršininkai buvo sudarę planą 
nužudyti du užsieniečius va
dus ir buvo įsivėlę į sąmoks
lą, kuris privedė prie mirties 
ir kitus tris.

“Kubos Fidel Castro ir
Kongo (dabar Zaire) Patrice 
Lumumba buvo tie vadai, 
prieš kuriuos Washington© 
viršininkų sudaryti sąmoks
lai. Kiti trys tokių sąmokslų 
aukomis buvo Pietų Vietna
mo N go Dinh Diem. Domini
konų Respublikos Rafael 
Leonidas Trujillo ir Čilės ge
nerolas Renė Schneider.”

Iš tų visų tiktai Fidel Cas
tro išliko gyvas. Kiti keturi 
buvo nužudyti.

Bet Senato komitetas, ma
tyt, nenori palikti įspūdį, kad 
štai Jungtinių Valstijų vy
riausybė užsiima žudymu ki
tų šalių veikėjų bei vadų, tai 
priduria, kad jam nepavykę 
surasti duomenų, jog tie už
sieniečiai iš tikrųjų buvo Wa
shingtone sudarytų sąmokslų 
aukos. Jis duoda suprasti, 
kad kas nors kitas yra atsa
kingas už jų nužudymą. Ko
mitetas nori, kad sveiko pro- 
tos žmonės tikėtų, jog są
mokslų autoriai, t. y. Wa
shington© viršininkai buvo 
nekalti už jų nužudymą.

Komiteto pirmininkas sena
torius Frank Church dar kar
tą prieš paskelbimą peržiūri 
raportą

Jungtinės Valstijos 
ištraukė rezoliucijų

United Nations. — Jungti
nių Valstijų delegacija prane
šė Jungtinėms Tautoms, kad 
ji atšaukia arba ištraukia 
prieš keletą dienų pasiūlytą 
rezoliuciją, kurioje visos ša
lys raginamos paliuosuoti po
litinius kalinius. Girdi, pa
teikta tiek daug pataisymų, 
kad iš jos nebūtų jokios nau
dos, jeigu rezoliucija ir būtų 
priimta. Bet, žinoma, prie
žastis yra kita. Pamatyta, 
kad pataisyta rezoliucija pa
lies ir šią šalį ir jos talkinin
kes dar daugiau, negu kitas 
šalis.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Nyack, N. J. — Ištisas 

šešias savaites išstreikavę, 
vietos mokytojai sugrįžo į 
darbą. Tai buvo New Jersey 
valstijoje ilgiausias mokytojų 
streikas. Mokytojai laimėjo 
algų pakėlimą ir pagerinimą 
darbo sąlygų.

New Haven, Conn. — Mo
kytojai nutraukė streiką ir 
sugrįžo į mokyklas. Laimėjo 
šiokį tokį algų pakėlimą ir 
sąlygų pagerinimą. Nuo da
bar pradinė mokytojo alga 
bus 11 tūkstančių dolerių per 
metus.

Streikas tęsėsi virš porą 
savaičių. Mokytojai laikėsi la
bai solidariškai. Jiems simpa
tizavo visi organizuoti miesto 
darbininkai ir buvo pažadėję 
ateiti jiems pagalbon visuoti
nu streiku praeitą antradienį.

Apšvietos taryba pasidavė 
ir visuotinas streikas buvo 
nebereikalingas.

□
Boston, Mass. — AFL-CIO 

valstijos organizacijos vykdo
moji taryba išpildė George 
Meany reikalavimą — atšau
kė prieš kelias dienas priimtą 
savo rezoliuciją prieš naudo
jimą busų pasiekimui mokyr 
klų integracijos. Įdomu, kad 
rezoliucija tapo atšaukta 
vienbalsiai. Tuomi jinai išgel
bėjo Mass, unijų judėjimą 
nuo išmetimo iš AFL-CIO 
(Amerikos Darbo Federaci
jos ir Industrinių Organizaci
jų Kongreso).

Rikers Island, N. Y. - 
Kalinių sukilimas sėkmingai 
likviduotas, išpildant kai ku
riuos jų reikalavimus. Pav., 
valdžia sutiko nepersekioti ir 
nebausti sukilėlių.

Kaliniai buvo pirmadienį 
sukilę prieš neapkenčiamas 
sąlygas. Kalėjime randasi 
1,800 kalinių. Susikimšimas 
nesvietiškas. Valdžia pri
versta susirūpinti.

Washington. — Buvęs gy
nybos sekretorius Schlessin- 
geris tebegąsdina Kongresą, 
kad sumažinus militarizmo 
reikalams biudžetą 7 bilijo
nais dolerių, ginkluotas jėgas 
reikėtų sumažinti 200,000. 0 
tas, girdi, sudarytų “pavojų 
Amerikos saugumui”.

□
Tel Aviv. — Izraelio vadai 

labai supykę ant Jungtinių 
Tautų sekretoriaus Kurt 
Waldheim, kad jis Sirijos 
sostinėje Damascus susitiko 
ir turėjo pasitarimą su Pales
tinos Išsivadavimo Organiza
cijos vadu Yasir Arafat. Mat, 
izraeliečiai palestiniečių ne
pripažįsta.

□
Nairobi, Kenya. — Čionai 

laiko suvažiavimą protestan
tiškų bažnyčių Pasaulinė Ta
ryba. Dalyvauja 2,300 dele
gatų iš visų pasaulio kampų. 
Suvažiavimo obalsis: “Prieš 
katalikizmą ir komunizmą”. 
Vadinasi, suvažiavimui vado 
vauja kraštutiniai reakcinin
kai.

Beirut. — Čia vėl verda 
kruvinos kovos tarp krikščio
nių ir musulmonų. Miestas 
didžiausioje panikoje.
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Ronald Reagan prieš Gerald Ford
Dabar matome, kad tie, kurie buvo pradėję pranašauti, 

kad Mr. Ronald Reagan susipras ir neišdrįs siūlyt Republi
konų partijai savo kandidatūrą į prezidentus prieš preziden
tą Gerald Fordo, smarkiai apsiriko. Jie nesuprato buvusio 
Galifornijos gubernatoriaus ambicijų.

Praeitą savaitę Reagan pranešė taip garsiai, kaip jis gali, 
kad jis visomis savo jėgomis sieks kandidatūros ir kad nuo 
dabar iki jo partijos suvažiavimo ateinančiais metais 
aktyviškai dalyvaus pirminiuose balsavimuose visose valsti
jose, pradedant su New Hampshire valstija, kuri pirmutinė 
turės balsavimus ir kurios gubernatorius yra jo karštas 
bičiulis. Šioje valstijoje laimėjus daugumą republikonų, jam 
daug lengviau bus kitose supliekti savo oponentą, kuriuo 
yra prezidentas Fordas, kuris jau seniai perša savo 
kandidatūrą ir nedaleidžia jokios abejonės, kad Reagan ar 
kas kitas galėtų iš jo kandidatūrą paveržti.

Vadinasi, Republikonų partijoje įvyksta įdomus pasidaliji
mas. Reaganas nerinktas, bet pripažintas konservatyviškų 
jėgų Republikonų partijoje atstovas. Jis tą garbę su mielu, 
noru priima ir didžiuojasi. Jis sako, kad tiktai jis galės 
laimėti prieš demokratų kandidatą ir išgelbėti Republikonų 
partiją iš to nuosmukio, kurį ant jos užtraukė nixonai ir 
fordai.

Parėmimui savo kvalifikacijų į kandidatus ir paskui į 
prezidentus, Ronald Reagan rodo į Californijos valstiją, 
kurioje jis iš Hollywood aktoriaus iškilo į gubernatorius ir 
per aštuonerius metus jai vadovavo. Jis giriasi, kad tie 
aštuoneri metai buvo Californijai didelio klestėjimo metais. 
Jūs, republikonai, jį nominuokite, o jūs, visi kiti amerikie
čiai, išrinkite jį prezidentu, o jis visą šią didelę ir gražią šalį 
sukalifornins ir visus padarys laimingais . . .

Reikia pripažinti, kad Mr. Fordas turi tvirtą oponentą Mr. 
Reagano asmenyje. Pastarasis atstovauja jėgoms, kurių 
įtaka ne tik Republikonų partijoje, bet ir Demokratų 
partijoje negalima abejoti. Fordas turės gerai paprakaituo
ti, kad republikonų suvažiavime jis nelaimėtų.

Kurlink Ispanija po gen. Franko?
Tai ne tik įdomus, bet ir labai svarbus klausimas. Jis 

šiandien diskutuojamas visame pasaulyje.
Princas Carlos jau pasiskelbė Ispanijos karaliumi. Ispani

ja vėl monarchija. Tačiau dar nereiškia, kad automatiškai ji 
ir pasilieka fašistine diktatūra. Mažai kalbama apie naujojo 

.karaliaus pažiūras naminiais ir tarptautiniais klausimais.
Jos išryškės ateityje.

Be to, dar neaišku, kaip Ispanijos liaudis sutiks ir priims 
naująjį valdoną. Iki šiol nieko nesigirdėjo apie tai, kokios 
liaudies masėse nuotaikos monarchijos sugrįžimo klausimu. 
Atrodo, kad niekur nepasireiškė joks liaudyje pasipriešini
mas tokiam Carlos žygiui.

Iš dalies keistoka tiems, kurie atsimena tos pačios 
Ispanijos liaudies tokias didvyriškas kovas prieš monarchiją 
prieš Antrąjį pasaulinį karą. Juk tiktai Hitlerio pagalba 
generolas Francisco Franco galėjo sutriuškinti revoliuciją ir 
įvesti fašistinę diktatūrą.

Ispanijos ateitis nemažai priklausys ir nuo Jungtinių 
Valstijų nusistatymo. Juk nėra jokia paslaptis, kad tos 
kruvinosios fašistinės diktatūros iki šiol Ispanijoje išsilaiky
mas būtų buvęs neįmanomas be Šios šalies su Franko režimu 
kooperavimo ir jam teikimo visokios pagalbos. Kai visa eilė 
net kapitalistinių šalių su Franko režimu jokių ryšių 
neturėjo ir jo nepripažino, šios šalies vyriausybės su juo 
artimiausiai bendradarbiavo ir įsteigė Ispanijoje didelę 
militarinę bažę, kurioje ir šiandien tebėra tūkstančiai 
Amerikos moderniškiausiais, net atominiais ginklais gink
luotų karinių jėgų. Jeigu diktatorius Franko būtų nesitikė
jęs tų jėgų paramos savo diktatūrai, argi jis būtų jas 
įsileidęs ir toleravęs per daugiau kaip porą desėtkų metų? 
Ne, nebūtų toleravęs nė vienos trumpos dienos.

Darbo unijos ir mokyklų integracija
Massachusetts valstijoje mokyklų integracijos klausimas 

tebėra vyraujančiu klausimu. Natūralų, kad juo negali 
pasilikti pasyviškas ir darbo unijų judėjimas. Jis paliečia 
visus gyventojų sluognius, visas jų organizacijas ir jų 
įstaigas, ypač darbo liaudį.

Bet štai lapkričio 7 dieną įvyksta Amerikos Darbo 
Federacijos-Industrinių Organizacijų Kongreso (AFL-CIO) 
Mass, valstijos organizacijos tarybos konvencija ir pasisako 
prieš panaudojimą busų pristatymui vaikų į viešąsias 
mokyklas. Vadinasi, faktinai konvencija pasisako prieš 
rasinę mokyklų integraciją. Ne tik pasisako prieš , bet 
instruktuoja visas jai priklausančias unijas kuo energingiau
siai darbuotis, kad taip vadinamas “moksleivių busavimas” 
būtų uždraustas įstatymais ir pataisymu valstijos konstitu
cijos.

Tuo susirūpino AFL-CIO centrinė vadovybė. Toks Mass, 
valstijos organizacijos nusistatymas priešingas visam AFL- 
CIO nusistatimui ir negali būti toleruojamas. Centrinė 
vadovybė tuoj labai teisingai pasmerkė savo Mass, valstijos 
organizaciją ir reikalauja, kad jos nutarimas būtų pakeistas. 
Mes tik galime nuoširdžiausiai pasveikinti CIO centrinės 
vadovybės daromus žygius prieš Mass, valstijos organizaci
ją

Darbo unijų judėjimas privalo remti visus būdus, kuriais 
galima pasiekti mokyklų pilną rasinę integraciją. Kur 
galima apsieiti be moksleivių vežiojimo į mokyklas busais ir 
kitomis transportacijos priemonėmis, labai puiku. Bet 
daugelyje, labai daugelyje miestų pasiekimui pilnos integra
cijos būtinai reikalinga moksleivius iš vienos apylinkės 
vežioti busais į kitas apylinkes. Taigi, kas priešingas tokiam 
vežiojimui, tas priešingas mokyklų integracijai. Mass, 
valstijos darbo unijų vadovybės nutarimas klaidingas. Jis 
turi būti panaikintas.

JAU IR DIDLAPIS GILIAI 
PASIPIKTINĘS

Senato komiteto paskelb
tas raportas, kaip šios šalies 
ČIA, FBI ir kitos žvalgybos 
ruošė planus ir sąmokslus 
žudyti užsienio šalių, kaip 
Kubos, Kongo ir kitų, vyriau
sybininkus ir vadus, tokia 
kriminališka veikla sukėlė gi
liausią pasipiktinimą žmonė
se. Antai, “The N. Y. Times” 
(lapkričio 22 d.) net dviejuose 
vedamuosiuose — “Murder
ous Diplomacy” ir “. . .and 
More Than Murder” — pasi
piktinusiai smerkia tokią 
veiklą ir reikalauja, kad jai 
būtų visiems laikams padary
tas galas.

Taip pat labai teisingai 
dienraštis smerkia preziden
tą Fordą ir ČIA vadovybę už 

Į dėtas didžiausias pastangas 
neleisti senatoriaus Church 
vadovaujamam Senato komi
tetui savo raportą viešai pa
skelbti. Vietoje to, girdi, jie 
turėjo duoti užtikrinimą, kad 
tokia kriminališka veikla nie
kados nebepasirodys valdžios 
žmonių veikloje.

Žinoma, didlapis ČIA, FBI 
ir įvairių kitų panašių sutvė
rimų nepasmerkia. Priešin
gai, girdi, rinkimas duomenų 
apie šios šalies priešų jėgas ir 
veiklą, yra geras dalykas. Tai 
esą reikalinga šios “šalies 
“saugumui”.

Tie nelaimingi arba nelemti 
žodžiai. Juk kaip tik “šalies 
saugumo” vardan buvo atlik
tos visokios Watergate kri- 
minalystės. Jų autoriai teisi
nosi, kad jie tai darė šią šalį 
išgelbėti nuo pavojaus, ga
rantuoti jai “saugumą” ir 1.1.

ČIA bei FBI turi tūkstan
čius ir tūkstančius gerai ap
mokamų agentų. Jie pasi- 
sklaidę po visą pasaulį. “Su
radę šiai šaliai pavojų”, jie 
stengiasi jį pašalinti. Na, o 
jeigu tai galima pasiekti nu
kertant jam galvą, būtent, 
pašalinant iš kelio tos šalies 
prezidentą arba premjerą, 
kaip pavyzdžiui, Kubos Fidel 
Castro, arba Kongo Patrice 
Lumumbą, tai kodėl to nepa
daryti? Jie taip ir daro.

APIE TIKRAI
NEPAMIRŠTAMAS 
DIENAS

Lapkričio 16 d. Vilniaus 
dienraštyje “Tiesa” kolumno- 
je “Dienos Aidai” skaitome 
labai entuziastišką straips
niuką apie studentų festivalį, 
įvykusį Klaipėdoje. Edvar
das Uldikis rašo:

“Ilgai atsimins klaipėdiečiai 
solidarumo su kovojančiu ka
pitalistinių šalių jaunimu mi
tingą ir politinės dainos kon
kursą, kuriais prieš savaitę 
uostamiestyje prasidėjo stu
dentų draugystės festivalis. 
Šie renginiai skirti Pasaulinei 
jaunimo dienai ir Tarptauti
nei studentų dienai. Festiva
lio šeimininkai — LTSR Val
stybinės konservatorijos 
Klaipėdos fakultetų studen
tai — sulaukė daugybės sve
čių iš Maskvos, Minsko, Ry
gos, Talino, kitų šalies ir 
mūsų respublikos miestų 
aukštųjų mokyklų.

Jaunystei būdinga nerimti, 
ieškoti, siekti. Ir tas studen
tijos polėkis ženklino visus 
draugystės festivalio rengi
nius. Susipažinę su uosta
miesčiu, aplankę Ablingos 
memorialą, pagerbę žuvusius 
Klaipėdos išvaduotojus, vai
kinai ir merginos atėjo į talką 
statybininkams, kurie rekon
struoja Tarybų aikštę ir ruo
šia vietą V. Lenino paminklo 
statybai. Po to — pažintis su 
Palanga, Neringa, istorinė
mis gintarinio pajūrio vieto
mis. O vakarais jūrų preky
bos uosto kultūros rūmai ir 
mažoji koncertų salė skambė
jo nuo įvairiakalbių studen
tiškų dainų. Čia vyko politi
nės dainos konkursas, kon
certavo Maskvos P. Čaikovs

kio konservatorijos studentų 
kamerinis choras, Šiaulių K. 
Preikšo pedagoginio instituto 
vokalinis ansamblis, Vilniaus 
Valstybinio V. Kapsuko uni
versiteto liaudies dainų ir 
šokių ansamblis, festivalio 
šeimininkų vokalinis choreo
grafinis ansamblis bei estra
dinės studijos atstovai, vyko 
susitikimai su kompozitoriais 
V. Ganelinu ir G. Kuprevi
čium, pasirodė studentijos 
estradiniai kolektyvai. Ap
vainikuoja visus šituos rengi
nius šiandien vykstantis di
delis draugystės vakaras, 
skirtas Tarptautinei studen
tų dienai.”

MES GYVENAME
“PASIUTIMO GADYNĖJE”

“Šiais laikais vargiai paimsi 
į rankas laikraščius, kuriuose 
nebūtų pasiutimo elemento ir 
net anarchijos mūsų šalies 
gyvenime”, nusiminusiai sa
ko plačiai žinomas komerci
nės spaudos kolumnistas 
James Rėston savo kolumno- 
je “The Politics of Anarchy”.

Kaip kitaip, girdi, suprasti 
ir išaiškinti vėliausią plastiki
niu revolveriu pagąsdinimą 
Ronald Reagano Miamyje, 
arba anksčiau du kartus Sa
cramento ir San Francisco 
miestuose pasikėsinimą prieš 
Jungtinių Valstijų prezidento 
gyvybę, arba kad ir Miss 
Patty Hearst susidėjimą su 
Symbionese judėjimu? Tokio 
“pasiutimo” pavyzdžių gali
ma pateikti šimtus. Kolum
nistas dar kartą priemena ir 
prezidento Nixono preziden
tavimo laikus, kai net aukš
čiausi valdžios žmonės laužė 
įstatymus ir kriminališkai el
gėsi.

Arba, štai, Fordo adminis
tracija paskelbė oficialius re
kordus apie kriminalizmą 
Jungtinėse Valstijose. Ką gi 
jie parodo? Po desėtko metų 
republikonų argumentų už įs
tatymus ir tvarką, rekordai 
parodo, kad kriminalizmas 
šiemet Jungtinėse Valstijose 
18 procentų aukštesnis, negu 
praeitais metais.

Iš tikrųjų, tikras “pasiuti
mas”. Bet, žinoma, komerci
nės spaudos kolumnistas ne
parodo pirštu į tikrą jo gim
dytoją ir auklėtoją. Ir gąsdin
tojas pono Reagano, ir pasi- 
kėsintojos prieš prezidentą, 
ir Miss Hearst yra ir tūkstan
čiai kitų panašių išsigimėlių 
yra tiktai išsigimusios kapita
listinės santvarkos produk
tas. Jie nėra iš dausų ant 
mūsų galvų užkritusi skaudi 
nelaimė.

KUN. PIKTURNA PUOLA 
IRGASDINA
KUNIGĄ BALČIŲ

Savaitraštyje “Gimtasis 
kraštas” buvo pateiktas Vi
liaus Baltrėno pasikalbėjimas 
su Lietuvoje besilankančiu 
kunigu Robertu Kęstučiu 
Balčiumi. Kadangi pasikalbė
jime gana gražiai kun. Balčio 
pasakojama apie savo įspū
džius, ant jo, matyt, nesvie
tiškai įtūžo kun. Vytautas 
Pikturna, kuris dar nėra bur
nos atidaręs apie Tarybų Lie
tuvą, jos neapšmeižęs ir ne
prakeikęs. Ir štai jo kun. 
Balčiui atviras laiškas Brook- 
lyno pranciškonų “Darbinin
ke” (lapkr. 21 d.)

Smarkiai apspiaudęs “Gim
tąjį kraštą”, kunigas Piktur
na iškėlęs kumšti šaukia į 
kun. Balčių:

“Kai šiais metais spalio 29 
susitikome mudu New Yorke 
Lietuvių Kunigų Vienybės 
metiniame seime, tai Pats 
man guodeisi sakydamas, 
kad jautiesi, labai nepatogiai, 
nes “Gimtajame Krašte” at
spausta tai, ' ko Pats nesi 
sakęs. Jei tąda sakei man 
teisybę, tai lengva rasti būdą 
“Gimtojo Krašto” iškraipy
mus atitaisyki. Imk ir para
šyk lietuvių spaudoje, kad

“Gimtasis Kraštas” į Tavo 
lūpas įdėjo svetimus žodžius. 
Jei nebandysi atitaisyti Tavo 
vardu “Gimtajame Krašte” 
atspaustų iškreiptų pareiški
mų, tai teks suabejoti, ar jie 
išgalvoti ir korespondento 
pridėti”.

Ar kunigas Balčys išsigąs 
kun. Pikturnos grūmojimų ir 
užginčys tai, ką jis pasakojo 
Vytautui Baltrėnui, pagyven
sime — pamatysime.

“DAR VIENA 
APGAVYSTĖ

Tokiu pavadinimu skaito
me pažangiečių dienraštyje 
“Daily World” lapkričio 20 
dienos vedamąjį. Tai Fordo 
administracijos politikos Vi
durio Rytuose aštri kritika. 
Dienraštis pabrėžia, kad taip 
vadinama Sinajaus Sutartis 
neprašalino tame žemės kam
pe taikai pavojaus. O Fordo 
administracijai jau ruošianti 
naują apgavystę. Ji žadanti 
sušaukti Vidurio Rytų padė
ties aptarimui “daugiaskaitę 
konferenciją”, kurioje tačiau 
palestiniečių atstovybei ne
būsią vietos. Na, o be palesti
niečių ir Palestinos reikalo 
aptarimo ir išsprendimo, pa
stovi taika Vidurio Rytuose 
neįmanoma. Tą juk gerai žino 
ir prezidentas Fordas. Tai 
kam reikalinga jo planuojama 
konferencija?

“Daily World” redakcija sa
ko, kad yra išeitis. Tai lapkri
čio 9 dieną Tarybų Sąjungos 
pateiktas Jungtinėms Valsti
joms pasiūlymas, kad tuojau 
būtų atnaujinta Ženevos kon
ferencija Vidurio Rytų taikos 
klausimu, kuriai abi šalys 
pirmininkautų ir kurioje ly
giomis teisėmis su kitomis 
paliestomis šalimis dalyvautų 
ir Palestinos Išsilasvinimo 
Organizacijos atstovybė. Tik
tai toks ėjimas yra praktiškas 
ir konstruktyvus. Deja, mū
sų Jungtinės vyriausybės šio 
tarybinio pasiūlymo neprii
ma.

Portugalijos darbininkai reikalauja

Lisbonas. — Šioje nuotraukoje vaizdas iš didžiulės darbo 
masių demonstracijos spalio 20 dieną. Joje vyriausias 
reikalavimas buvo, kad premjeras Azevedo rezignuotų ir 
kad naujas kabinetas būtų sudarytas. Demonstracijai 
vadovavo Portugalijos Komunistų Partija.

PER AMŽIUS ŽMONIJA IEŠKO ATSAKYMO :

J. Subata

Kalvelis
Mano tėvelis 
Buvo kalvelis.
Kalvėj kas dieną 
Jis kalė plieną: 
Tik-tiku! Tak-taku! 
Jis kalė plieną!

Iš karo grįžęs, 
Perkalt jis ryžos 
Kardą kareivio 
I žagrę dailią: 
Tik-tiku! Tak-taku! 
Į žagrę dailią!

Kaimynams tarė:
— Užteko karo!
Ginklų nereikia! 
Laimėsim taiką: 
Tik-tiku! Tak-taku! 
Laimėsim taiką!

Sklido iš kalvės 
Žiežirbų salvės, — 
Iš kardo kalė 
Kalvis žagrelę: 
Tik-tiku! Tak-taku! 
Kalvis žagrelę!

Kalviai herojai 
Žagres artojams 
Iš ginklų kala 
Po visą šalį:
Tik-tiku! Tak-taku!
Po visą šalį!

Rytų vėjelis
Tyliai kyla debesėliai 

Vakarų iš vakarų.
Pučia švelnus vėjužėlis 

Iš rytų iš rytų.
Pūsk rytų švelnus vejeli

Vis smarkiau, vis smarkiau, 
Išsklaidyki debesėliui

Vakarų iš vakarų.
Kyla skaisti saulužėlė

Iš rytų, iš rytų, 
Jau apšviečia debesėliu

Vakarų iš vakarų.
Pūsk, rytų švelnus vėjeli

Dar smarkiau,dar smarkiau, 
Sunaikinki debesėlius

Kuogreičiau, kuogreičiau!
K. Žakavicienė

AR GALI 
GYVENTI

Ištisus amžius žmonės sva
jojo gyventi amžinai. Tai at
sispindi legendose apie “jau
nystės eleksyrą”, “gyvybės 
vandenį”. Šiais žmonių troš
kimais spekuliuoja relgija. Ji 
žada sielai amžiną pomirtinį 
gyvenimą be vargų ir nelai
mių, o tolimoje ateityje sielos 
susijungimą su kūnu, miru
siųjų prisikėlimą.

Mokslas griauna religinius 
vaizdinius apie nemirtingą 
sielą. Tai, ką religijos šalinin
kai vadina siela, yra ne kas 
kita, kaip žmogaus organiz
me vykstantys gyvybiniai 
procesai ir psichinė veikla. 
Gyvybiniai procesai: medžia
gų apykaita, paveldimumas, 
dirglumas ir kt. turi savo 
medžiagų nešėjus — balty
mus, nukleinines rūgštis ir 
kitus organinius junginius. 
Psichinių procesų organas 
yra smegenys. Žmogui mirš
tant, suyra baltymai, smege
nų ląstelės, tuo metu dingsta 
ir jų savybės: medžiagų apy
kaita, psichika. Nelieka ir 
“nemirtingosios sielos”. To
kiu būdu mokslas griauna 
svarbiausią religinę dogmą 
apie sielos nemirtingumą.

Tačiau klausimas, ar gali 
žmogus gyventi amžinai, nė
ra beprasmiškas. Griauda
mas religinius vaizdinius, 
mokslas pastaruoju metu 
pradėjo rimtai nagrinėti 
klausimą, iš pirmo žvilgsnio 
atrodantį keistą ir priešta
raujantį ilgaamžiam žmonijos 
patyrimui. Šis klausimas uži
ma svarbią vietą mokslinėje- 
fantastinėje literatūroje. Jį 
savo veikaluose gvildena to
kie įžymūs mokslininkai-fan- 
tastai, kaip D. Thomson (žy
mus anglų fizikas, Nobelio 
premijos laureatas), anglų 
mokslininkas, įdomios fantas
tinės knygos “Ateities bruo
žai” autorius A. Clark. Į 
klausimą, ar galima be galo 
prailginti žmogaus gyveni
mą, abu mokslininkai duoda 
teigiamą atsakymą. Teigia
mai į šį klausimą atsako ir 
mokslinės-fantastinės apysa
kos “Nemirtingumo lygtis” 
autorius Vytautas Norbutas.

Mums daugiau rūpi ne ra- 
šytojų-fantastų nuomonė, 
nors ir ji nėra iš piršto 
išlaužta, o prognozės padary
tos sutinkamai su mokslo fak
tais. Mums daugiau rūpi rim
tų mokslinių darbų autorių 
nuomonė. Prie jų, be abejo, 
priklauso Baltarusijos Moks- 
ų Akademijos akademikas 

V. Kuprevičius.
Štai pagrindinės straips

nio “Ilgaamžiškumas, realy
bė, svajonės” mintys. Gyvoje 
gamtoje organizmai miršta 
dėl natūralios atrankos. Gy
vosios būtybės gyvenimas 
sutrumpėja kaip tik tuo laiko-

ŽMOGUS 
AMŽINAI?
tarpiu, kuriame jis tampa 
nenaudingu savo rūšiai. Pa
gimdžiusi ir išauginusi gyvi- 
bingus palikuonis, gyvoji bū
tybė jau atliko savo biologinį 
uždavinį, ir jos tolesnis egzis
tavimas rūšiai nebūtinas. Ta
čiau gyvoji būtybė skiriasi 
nuo bet kurių kitų labai sūdė- ; 
tingų materialių struktūrų • 
tuo, kad ji sugeba atsinaujin- . 
ti. Visą laiką vyksta naujų : 
ląstelių kūrimas, ir tas suge
bėjimas yra neribotas. Gyva 
materija pagal savo prigimtį \ 
yra nepaprastai atspari ir 
ilgaamžiška.

Žmogus yra biologinė būty
bė, tiesioginis palikuonis 
aukštesniųjų gyvūnų, ku- : 
riems gyvenimo terminas — 
tai maždaug toks laikas, kiek 
reikia gyvybingiems palikuo
nims išauginti.

Mirtis, anot V. Kuprevi
čiaus, yra priešinga žmogaus 
prigimčiai. Kaip faktorius, 
padedantis gerinti žmogaus, 
prigimtį, ji nereikalinga. Vi
suomeniniu požiūriu ji žalin
ga, nes daug įžymių asmeny
bių miršta, neužbaigę savo 
svarbių darbų. Kaip pavyzdį 
galima paminėti įžymųjį mū
sų amžiaus fiziką A. Einštei-- 
ną, kuris* mirė, neišsprendęs 
vieningo lauko teorijos, jos 
sprendimui pašventęs ne vie
ną dešimtį metų.

Norint žymiai prailginti 
žmogaus amžių, reikia žinoti’ 
senėjimo principus ir priežas
tis. Kaip tik tuos uždavinius.’ 
sprendžia gerontologija, kuri 
pastaraisiais dešimtmečiais 
padarė didelę pažangą. Šiuo' 
metu yra dešimtys hipotezių, 
aiškinančių senėjimo priežas
tis. V. Kuprevičiaus nuoma-’ 
ne, senėjimo ir mirties proce
sai siejasi su smegenų ląstej 
lėmis-neuronais. Svarbiau
sias senėjimo požymis yra vis; 
labiau mažėjantis gyvenimiš-S 
kai svarbių procesų darnumo* 
laipsnis ir krintantis jų intend 
syvumas, dėl ko nusidėvi' 
nervų sistema. Gal būt, jau 
netolimoje ateityje bus pri
taikyti nauji metodai ir psi
choterapinės priemonės, ga
linčios nervų sistemą apsau
goti nuo susidėvėjimo ir ją 
atnaujinti.

Raktas išspręsti žmogaus 
ilgaamžiškumui yra suradį-. 
mas senėjimo priežasčių ir 
panaudojimas efektyvių me
todų kovai prieš jas. Ar 
mokslas gali tai išspręsti? 
Tiek rašytojai-fantastai, tiek 
mokslininkai į tą klausimą 
žiūri optimistiškai.

Tuo būdu į klausimą, ar 
žmogaus gyvenimas gali būti 
prailgintas be galo, šiuolaiki
nis mokslas atsako teigiamai;

I. Zaksas 
Medicinos 
instituto profesorius

»
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ALYTIŠKIAI, TURI KUO DIDŽIUOTIS!

Nuo sekančių metų pradžios Alytaus eksperimentinis namų statybos kombinatas 
pradės masiškai gaminti skydinius namus Tarybų Lietuvos kaimo vietovėms. 
Pirmaisiais metais planuojama jų išleisti tris šimtus.

Tai bus penkių, keturių ir trijų kambarių skirtingai išplanuoti namai. Priklausomai 
nuo žemės ūkio darbuotojų šeimos sudėties, pirkėjų norų šie pastatai ir bus skirstomi.

Busimoji alytiškių produkcija sukėlė didelį susidomėjimą respublikos rajonuose. Kas 
dieną vis dažnėja svečių Alytaus kombinate, šalia kurio teritorijos pastatytas pirmasis 
skydinis namas. Lankytojai, tikriausia busimieji pirkėjai labai atidžiai apžiūrinėja 
oatalpas ir vieningai giria naujovę, pageidaudami ją pamatyti jau pas save.

1975-JI - TARPTAUTINIAI MOTERS METAI

KAIP GYVENATE, 
PASAULIO MOTERYS?

K. PRANAS

Televizija, šis mūsų nera
maus amžiaus stebuklas, ko
ne kiekvieną svarbesnį įvykį 
atneša žmonėms į namus, 
suteikdamas galimybę vizua
liai pabūti ten, kur įvykis. 
Taip vizualiai teko pabūti ir 
pasaulio merginų susirinki
me, kuris šį rudenį vyko 
Maskvoje. Girdėjau aibę 
klausimų, smalsių ir landžių 
korespondentų pateiktų šio 
įdomaus susirinkimo daly
vėms. Tačiau, kiek pastebė
jau, dažniausiai klausdavo, 
koks šių metų įvykis asmeni
niame gyvenime palikęs dau
giausiai Šviesos.

Darbas — didžiausia laimė
— Aš gavau darbą. Tai 

didžiausia mano laimė, — 
pasakė viena olandė.

Apie nedarbą kapitalistinė
se šalyse visi žino; be tokio jo 
atributo jis neįsivaizduoja
mas ypač dabar, finansinės 
bei ekonominės krizių sąlygo
mis. Ir visgi tas olandės 
atsakymas buvo netikėtas. 
Tokio atsakymo neišgirsi iš 
moters, kur socialinę san
tvarką vainikuoja socializ
mas.

Darbas! Jis visuomet šia, 
po ranka — imki jį, dirbk! 
Todėl ir mąstau, kad tokios 
“laimės”, kokią šiemet patyrė 
toji jauna olandė, Tarybų 
šalies moteris nežino. Ji gali 
savo darbu džiaugtis, gali jį 
mylėti, bet niekuomet nepa
sakys, kad pragyvenusi daug 
juodų dienų tik dėl to, kad 
neturėjo jo, kad darbo nie
kaip nepavykdavę gauti. Ar 
galima tokios laimės, kokia 
taip nuoširdžiai džiaugėsi 
olandė, pavydėti?
Ne, ne, niekuomet!

“Tarybų Sąjungos ir kitų 
socialistinės sandraugos šalių 
moterų pasiekimai yra neiš
senkantis įkvėpimo šaltinis 
viso pasaulio moterų — de
mokračių kovoje”, — rašė 
Fane Edelman, Tarptautinės 
demokratinės moterų federa
cijos generalinė sekretorė.

Žiūriu į statistikos pateik
tus skaičius ir jaučiu, kaip 
neteisinga sakyti, kad šis 
pasaulis mažas. Nemažas jis, 
o atvirkščiai — labai didelis. 
Tik pažiūrėk, kaip jis išmar
gintas problemų, kiek čia 
daug dar neteisybių, kaip 
nevienodai žmonės apdova
noti, pasakysiu, žmogiškai
siais turtas, kitaip tariant, 
tomis dovanomis, kurios 
spinduliuoja šviesą ir kurios 

žmogų daro reikalingu visuo
menei ir todėl išdidžiu.

Tarptautinių Moters 
Metų prasmė

Kaip žinia, Jungtinės Tau
tos 1975-uosius paskelbė 
Tarptautiniais Moters me
tais. Šiaip sau? Ne. Ir kai 
mintyse klausi savęs: sakyki
te, moterys viso pasaulio, 
kaip gyvenate? Ar nekeikiate 
savo dalios? — sąmonės pa
diktuotus išgirsti labai jau 
skirtingus atsakymus.

Jaunoji olandė, to merginų 
Maskvoje susirinkimo daly
vė, pasidžiaugė šiemet gavu
si darbą, tačiau šito, deja, 
negali padaryti dar daugiau 
negu 33 tūkst. Olandijos mo
terų — bedarbių. Anot Vo
kietijos Demokratinės Res
publikos savaitraščio “Hori- 
cont”, pernai Prancūzijoje 
buvo 294,000, Vokietijos Fe
deratyvinėje Respublikoje 
267,900. Italijoje 363,800 be
darbių moterų.

O juk čia suminėtos šalys
— senos buržuazinės san
tvarkos atstovės, ir, beje, 
gerai išvystytos.

Kitas visiškai teisingai pa
stebės, kad dabartiniu metu 
vis plačiau moterų darbas 
panaudojamas visuomeninėje 
gamyboje. Ką gi, teisingai 
pastebės. Tai bendra tenden
cija, pažymint! tokį procesą 
kaip socialistinėse, taip ir 
kapitalistinėse šalyse. Saky
sime, Jungtinėse Amerikos 
Valstijose moterų skaičius 
bendrame dirbančiųjų skai
čiuje per 22 metus (nuo 1950 
iki 1972) pakilo nuo 30 iki 38 
procentų, Kanadoje per de
šimtmetį (nuo 1960 iki 1970)
— nuo 27 iki 33 procentų, 
Anglijoje nuo 32 iki 36 proc. 
(1961-1971).

Toks poslinkis, toks mote
rų darbo pripažinimas visuo
meninėje gamyboje yra 
reikšmingas ir teigiamas laik
mečio bruožas. Žinia, kai žiū
ri į šio reiškinio vaizdą Tary
bų Sąjungoje, matai jį pilnes
nį, visapusiškesnį. Dabar Ta
rybų Sąjungoje net 92.5 pro 
cento visų darbingų moterų 
dirba arba mokosi. Įdomu; 
kad pernai jos “persvėrė” 
vyrus, šalies bendrame dar
bininkų ir tarnautojų skaičiu
je sudarydamos 51 procentą.

Tai faktas, kuris, beje, pa
lygintas su “savimi” koks 
buvęs 1940 m., parodo, kad 
per šį laiką vis “lipęs” į 
viršūnes. Iš tikrųjų, dar 1940 

m. bendrame darbininkų ir 
tarnautojų skaičiuje Tarybų 
Sąjungos moterys tesudarė 
39 procentus.

Vengrijoje per 13 metų, tai 
yra nuo 1960 iki 1974 moterų 
procentas šalies bendrame 
dirbančiųjų skaičiuje pakilo 
nuo 36 iki 43 procentų, Čeko
slovakijoje nuo 37.8 proc. 
1948 m. iki 47.5 proc. 1972 m.

Kova prieš nelygybę
Šiuo metu vis daugiau pa

saulio moterų supranta, kad 
jų problema, anaiptol ne kaž
kas savarankiško ar atskiro, 
ne kažkas be jokio pagrindo, 
ne kažkas kabarojantis ore. 
“Komunistų dalyvavimas 
mūsų judėjime padeda ati
dengti socialines-ekonomines, 
moterų priklausomybės ir ne
lygiateisiškumo šaknis”, — 
neseniai rašė mūsų jau minė- 
tojrFanė Edelman.

Demagoginiais buržuazinių 
ideologų lozungais apie lais
vę, lygybę pridengtos aštrios 
faktiškosios nelygybės briau
nos, būdingos šiai socialinei 
formuotei. Paimkime kad ir 
atpildą už moterų ir vyrų 
darbą, pažiūrėkime, ar vieno
dai jis atlyginamas.

Statistika rodo, kad toli 
gražu nevienodai, kad skirtu
mas atlyginime už moterų ir 
vyrų darbą sudaro 20-50 pro
centų. Konkrečiai: Anglijoje
— 41, Australijoje — 24, 
Belgijoje — 36, Islandijoje — 
43, Suomijoje ir Vokietijos 
Federatyvinėje Respublikoje
— po 29, Šveicarijoje ir Pran-' 
cūzijoje — po 17, Japonijoje
— 53 procentus.

Šis vyrų ir moterų darbo 
apmokėjimo skirtumas yra ir 
kitose šalyse, taip pat ir 
JAV. Deja, šį skirtumą labai 
išpučia dar ir tai, kas sudaro 
rasinį klausimą — JAV ne
grės čia už tą patį darbą 
gauna atlyginimą du kartus 
mažesnį, negu baltaodės mo
terys. Dar kitaip, negrėms už 
darbą atlyginama trimis ket
virtadaliais mažiau negu vy
rams.

Žymiai sunkiau moterys 
kenčia ir nuo nedarbo, šio 
pastovaus kapitalistinės san
tvarkos palydovo. Moterų- 
bedarbių santykinis procen
tas “savųjų” tarpe yra dides
nis. Tiesa, ne be išimčių; 
išimtimi, pavyzdžiui, gali bū
ti Anglija.

Vokietijos Demokratinės 
Respublikos sostinėje Berly- 
mokratinės Respublikos so
stinėje Berlyne neseniai dar7 
ne neseniai darbą baigė Pa
saulinis kongresas, skirtas 
Tarptautiniams moters me
tams, kuris į Vernerio Žolėn; 
binderio sporto rūmų salę 
surinko 2,000 delegatų ir 135 
pasaulio šalių. Čia galima 
buvo sužinoti daug faktų,
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LAISVĖ
.rodančių moterų diskrimina
ciją kapitalo šalyse. Štai kai 
kurie skaičiai ir palyginimai. 
Jeigu socialistinių šalių parla
mentuose moterys deputatės 
sudaro apie 30 procentų visų 
deputatų (iš 15175 TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatų — 475 moterys, taigi, 
31 procentais), tai, konkre
čiai, Prancūzijoje — mo
terų skaičius parlamente su
daro 2 proc., JAV ir Anglijo
je — po 4, Vokietijos Federa
tyvinėje Respublikoje — 6, 
Italijoje 3, Kanadoje — 0,5 
procento.

Pagaliau argi tai nerodo 
moterų diskriminavimo, jų 
faktinio nelygiateisiškumo 
tai, kad Anglijoje yra tik 500 
moterų inžinierių, JAV — 
moterys sudaro mažiau vieno 
procento visų šalies inžinie
rių, tik 7 procentus gydytojų, 
4 procentus juristų.

JAV visuomenės veikėja 
Angela Davis Pasauliniame 
kongrese Berlyne pabrėžė, 
kad pavyzdį, kaip praktikoje 
turi būti įgyvendinamos mo
terų teisės, rodo Tarybų Są
junga ir kitos socialistinės 
šalys.

Kaip jau minėjome, Tarybų 
šalies 51 proc. darbo jėgos 
sudaro moterys. Iš 10-ties 
specialistų su aukštuoju ar 
specialiu viduriniu išsilavini
mu — 6 irgi moterys. Dau
giau kaip 400 tūkst. moterų 
dirba tiriamąjį darbą, dau
giau kaip 80 tūkst. turi moks
lų kandidatų ir daktarų laips
nius.

Vis drąsiau moterys čia 
imasi ypač aukštos kvalifika
cijos darbų, kokie yra radijo, 
elektronikos, chemijos pra
monės šakose. Apie 4 tūkst. 
moterų yra pramonės įmonių 
direktorės, daugiau kaip 200 
tūkst. — fabrikų bei gamyklų 
cechų meistrės ir 1.1.

Tokie skirtumai išryškėję 
lyginant reiškinius skirtin
guose socialiniuose organiz
muose, atskleidžia socialisti
nės santvarkos pranašumus. 
Juk socialinė santvarka ir 
lemia moters padėtį visuome
nėje.

. . .Kai kuriais paskaičiavi
mais du bilijonus žmonijos 
sudaro būtent moterys. Apie 
70 proc. visos žmonijos susi
telkę besivystančiose šalyse. 
Vadinasi, reikia manyti, kad 
ten gyvena ir dauguma mote
rų. O tai kartu rodo dar 
nepažadintas kovai dideles 
jėgas, nes nepaslaptis, kad 
dar milijonai pasaulio moterų 
neįsijungė į demokratinį ju
dėjimą. Bet neabejotina, kad 
vėliau ar anksčiau įsijungs. 
Štai kad ir toks faktas: Afri
koje neraštingumas moterų 
tarpe sudaro 83,7, Azijoje — 
56,7, Lotynų Amerikoje — 

*27,7 proc.
“Te kiekviena iš jūsų įneš 

savo asmeninį indėlį į taiką, 
demokratiją, nacionalinę ne
priklausomybę, socialinę pa
žangą ir lygiateisiškumą”, — 
tai paskutinieji Atsišaukimo į 
pasaulio moteris žodžiai, At
sišaukimo, kurį priėmė Pa
saulinis kongresas Berlyne.

K. Pranas

Hauppage, L. I. — Buvusių 
slauginimo namų savininkė 
Mrs. Esposito įkaitinta nele- 
gališkai paėmus iš Medicaid 
$125,000. Bet ji dabar gyvena 
Floridoje. Ar ji bus iš ten 
sugrąžinta į Long Islandą 
stoti į teismą?

□ Vienoje JAV Sent Polo 
miesto (Minesotos valstija) 
bibliotekoje bandoma nauja 
kovos prieš vagis priemonė. 
Nuo šiol kiekviena bibliote
kos knyga turės elektromag
netinį žiedelį, kuris skleis 
tam tikrą garsą, kai tik kny
ga bus išnešta iš patalpų.
□ Iržis Kacovskis iš Čekoslo
vakijos nesiskyrė su savo 
dviračiu ir žiemą. Sumaniai jį 
pritaikė važiuoti apsnigtom ir 
slidžiom vietom, nusagstyda- 
mais padangą i įįt metaliniais 
buteliųkamsčiaiš.

Prancūzijos ir Italijos 
komunistų pareiškimas

Prancūzijos Komunistų Partijos sekretorius George Marh- 
cais Į kairėje] ir Italijos Komunistų Partijos sekretorius 
Enrico Berlinguer.

Roma. — Po gana ilgų ir plačių pasitarimų šie vadai 
išleido bendrą pareiškimą. Jame pabrėžiama, kad Prancūzi
jos ir Italijos komunistų partijos sieks valdžios galios ir 
pakeitimo savo šalyse kapitalistinės santvarkos socialistine 
santvarka tiktai demokratinėmis esamomis priemonėmis. 
Kiekviena šalis savo veiklos metodus spręs pagal savo šalies 
sąlygas, nepriklausomai nuo kitų šalių.

Italijos ir Prancūzijos komunistų partijos yra skaitlingiau
sios komunistų partijos kapitalistiniame pasaulyje.

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Laisvė: kurti ar engti?
Šių metų birželio mėnesį, 

kai Indiros Gandi vyriausybė 
nepaprastosiomis priemonė
mis apribojo reakcinių ele
mentų veiklą, imperialistinių 
šalių, pirmiausia JAV, spau
da sukėlė baisų triukšmą. 
Žurnalas “U. S. News and 
World Report”, pavyzdžiui, 
kategoriškai pareiškė, kad 
Indijoje “demokratijai smog
tas skaudus smūgis”. Netrū
ko ir pretendentų į jos gelbė
tojus. Beje, jie siūlė gelbėti 
demokratiją anaiptol ne de
mokratiniais žygiais. Indijoje 
įkalinus saujelę reakcionie
rių, kurie atvirai ruošė val
stybės perversmą, “Associa
ted Press” agentūra, pavyz
džiui, ėmė pranašauti, jog 
šalyje kils maištas, gal net 
partizaninis karas. Demago
giškai ašarodami dėl suimtų 
reakcionierių, amerikiniai 
“demokratijos gynėjai” ne
dviprasmiškai kurstė Indijos 
kariškius “išeiti į politinę are
ną”.

Praėjo penkeri mėnesiai 
nuo nepaprastųjų priemonių 
įvedimo, ir dabar visiškai 
aišku, kad Indijos liaudžiai 
jos davė daug gero. Sukliu
dyta reakcijai nuversti teisė
tai išrinktą vyriausybę, suda
rytos sąlygos įgyvendinti pa
žangių socialinių ir ekonomi
nių pertvarkymų programą, 
kuri buvo ruošiama ne viene
rius metus, bet, atkakliai 
priešinantis reakcionieriams, 
daugeliu atvejų taip ir likda
vo popieriuje.

Gražūs laimėjimai
Priemonės, kurių valdžia 

ėmėsi prieš juodosios rinkos 
verteivas, kontrabandinin
kus, mokesčių nemokėtojus, 
pagerino šalies finansinę bū
klę. Sustabdyta infliacija. 
Sparčiau vystosi pramonė, 
ypač jos valstybinis sekto
rius. Administracinis apara
tas ėmė dirbti lanksčiau, 
energingiau.

Iki ateinančios vasaros tiki
masi užbaigti agrarinę refor
mą, išdalyti bežemiams val
stiečiams milijonus akrų že
mės. Daugelyje valstijų įsta
tymų tvarka anuliuotos var
guomenės skolos turtuo
liams, kitur jų mokėjimas 
atidėtas daugeliui metų. Vy
riausybės įsteigti bankai 
lengvatinėmis sąlygomis duo
da valstiečiams paskolas. Ge
riau atlyginamas žemės ūkio 
darbininkų, kumečių darbas.

Ką tai reiškia Indijai, nesun
ku suprasti, prisiminus, kad 
šioje šalyje valstietija sudaro 
maždaug 80 procentų gyven
tojų, kurių čia yra apie 600 
milijonų.

Suklydo galingi JAV pro
pagandos ruporai, neteisin
gai įvertino Indiros Gandi 
nepaprastąsias priemones, jų 
naudingumą liaudžiai Anaip
tol. Jau tada, kai ‘Associa
ted ” press ragino maištauti 
Indijos kariškius, agentūra 
buvo priversta pripažinti, jog 
“jos (Gandi) nauja ekonominė 
politika padėjo pasiekti, kad 
badaujančios masės pritartų 
nepaprastosioms priemo
nėms, nes produktų ir būti
niausių prekių kainos jau po 
keletos dienų sumažėjo”.

Vadinasi, amerikiniai “de
mokratijos gynėjai” taip di
džiai vertina parlamentariz
mą, kad kovoja prieš bet 
kokius pažeidimus? Vargu. 
Pakanka prisiminti Čilę, kur 
JAV centrinė žvalgybos val
dyba padėjo vietinei kariau
nai nuversti S. Alendės va
dovaujamą Liaudies vienybės 
vyriausybę: išrinktą pagal 
buržuazinę rinkimų sistemą 
ir mėginusią įgyvendinti pa
žangias socialines ir ekonomi
nes reformas, griežtai prisi
laikant vakarietiško parla 
mentarizmo principų.

Pagaliau gryna demagogija 
yra tapatinti buržuazinio par
lamentarizmo ir demokrati
jos sąvokas. Graikiškas žodis 
“demokratija” reiškia “liau
dies valdžią”, o ką bendro su 
šia sąvoka turi Vakarų parla
mentarizmas?

Visų šalių reakcionieriai 
puikiausiai supranta, kad Va
karų imperialistams rūpi 
stabdyti socialinę pažangą, o 
ne ginti demokratines lais
ves. Tai patvirtina ir įvykiai 
Bangladeše — kitoje buvu
sios Britų imperijos “karū
nos” dalyje (Kaip žinoma, 
vietoj kolonijinės Indijos da
bar yra trys savarankiškos 
valstybės — Indija, Bangla
dešas ir Pakistanas). Ne ki
tur, o kaip tik Jungtinėse 
Amerikos Valstijose paprašė 
politinio prieglobsčio grupė 
Bangladešo jaunesniųjų kari
ninkų, nužudžiusių preziden
tą Mudžiburą Rachmaną, jo 
šeimos narius ir artimiausius 
bendražygius, kurie mėgino 
ištempti šią šalį iš viduramžių 
atsilikimo. A. Petkus

3-ias puslapis

Iš studentės
B. Pociūtės referato

Raganų laužai 
Lietuvoje

Inkvizicija — specialus ka
talikų bažnyčios organas ko
vai su “sosto ir tikėjimo” 
priešais. Jos pradžia laikomi 
1232 metai, kai “eretikų” per
sekiojimas buvo pavestas 
vienuolių dominikonų ordi
nui. Lietuva taip pat sudėjo 
nemaža aukų prie naujojo 
dievo kojų, nors joje krikščio
nybė buvo įvesta vėliausiai iš 
visų Europos šalių. Randami 
vis nauji dokumentai, liudi
jantys, kad inkvizicija ir pas 
mus jautėsi kaip savo tėvynė
je Ispanijoje. Reikia pastebė
ti, kad Lietuvos Statute jokio 
straipsnio apie raganas ir 
raganavimą nebuvo.

Viename Žagarės dvare bu
vo nagrinėjama ekonomijos 
valdinio iš Jankūnų kaimo 
Mataušo Strakšo byla, kuris 
pristatė teisman savo samdi
nę Marijoną, apkaltindamas 
ją raganavimu. Bylos nagri
nėjimo metu samdinė prisipa
žino raganaujanti ir teigė, 
kad raganauti ją išmokė tų 
pačių namų kampininkė Liu
cija Vaičiulys. Kaltinamoji 
papasakojusi, kad, užvalgiusį 
kažkokios savo virtos košės, 
jos “mokytoja” pavirtusi šar
ka ir nulėkusi į Maželių so
džių prie Lukošiaus Dvylio 
namų. Ten kartu su kitomis 
kaimo moterimis maudžiusis 
kūdroje ir dar kažką tai tarė
si Dvylio kamaroje. Gaidžiui 
sugiedojus, vėl atsidūrė sa
vame Jankūnų kaime. Šitoji 
“ragana” ir išmokiusi samdi
nę Marijoną žodžių: “Velne, 
velne, iššluok lovį jo ir ban
dą”, kuriuos jai pasakius, 
išdvėsė visi šeimininko 
Strakšo gyvuliai.

Be to, samdinė prisipažino, 
kad ji, kartu su minėtąja 
Liucija, aitvarais per stogą 
javus nešė, kad mokėsi, kaip 
gyvulius užkeikti, jog šie iš- 
dvėstų, kad lietaus nebūtų.

Teismo metu Strakšas savo 
ir pašalinių aplinkinių vardu 
tvirtino Marijoną raganavi
mu ir reikalavo, kad ją nu
baustų mirtimi. Nuosprendis 
toks ir buvo. “Raganos” buvo 
gyvos sudegintos.

Šiaulių Ekonomijos archy
ve randame eilę tokių nuo
sprendžių. Pvz., 1707 m. rug
sėjo 16 d. to paties Joniškio 
dvaro teisme nagrinėta Mel- 
nių sodžiaus vyrų — kaltinto
jų byla su Lukošiene-Marti- 
naitiene. Prisiekus trims vy
rams, buvo “įrodyta”, kad 
kaltinamoji raganavusi ir tu
rinti būti sudeginta įprastoje 
vietoje, kur deginamos visos 
raganos. Jos vaikai, įtariami 
raganavimu, turi būti ištrem
ti iš sodžiaus, o vyras su 
nekaltais vaikais likti sodžiu
je. Nuosprendis buvo įvykdy
tas.

Alsėdžių archyve taip pat 
įrašytas keletas “raganavi
mo” atvejų, kurie visada bai
gėsi įtariamųjų mirtimi ant 
laužo.

Pačiais bendriausiais ap
skaičiavimais, inkvizicijos 
siautėjimo metais Europoje 
buvo sudeginta beveik keturi 
milijonai moterų nuo dviejų 
iki devyniasdešimt metų. Tik
XVIII a. raganų bylas valsty
bės ėmė oficialiai drausti,
XIX a. tokių kruvinų susido
rojimų neužregistruota.

• ••

□ Austrijoje daugiau kaip 
200 prekių pavadinta įžymių 
kompozitorių vardais. Galima 
nusipirkti šokolado, cigare
čių, marškinius arba nosines, 
įpakuotas su Mocarto portre
tu, o vienoje Vienos kavinėje 
išgerti koktelio “Šuberto dai
nos”. “Bethoveno” firma iš
leidžia nosines ir palapines, o 
kita firma — elegantiškus 
lakuotus batelius “Štrauso 
valsas”.

t
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Washingtonas. — Senato Komisija, tyrinėjanti valdžios 
žvalgybos ir šnipinėjimo organų veiklą, iškėlė aikštėn, kad 
žymus juodųjų žmonių vadas ir veikėjas Martin Luther King 
per eilę metų buvo FBI persekiojamas ir terorizuojamas. 
FBI agentai norėjo išvesti ji iš kantrybės, kad jis 
nusižudytų. Bet King nepalūžo. Tada, kaip žinia, jis buvo 
nužudytas.

ISPANIJOS LIAUDIES 
KOVA PRIEŠ FAŠIZMĄ

A. GUČlCNIETIS
Pasaulio tautos niekuomet neužmirš, kad Ispanijos liaudies 
didvyriška kova [1936-1939 m.] prieš fašizmą, veik tris 
metus atlaikė spaudimą tarptautinės reakcijos ir sulaikė 
hitlerinę agresiją prieš kitas valstybes.

Parlamento rinkimai 1936 
m. vasario 16 d. atnešė per
galę Ispanijos liaudžiai.

Buvo sudaryta Liaudies 
fronto vyriausybė, visoje ša
lyje panaikinta dvarininkų ir 
kapitalistų valdžia. Fabrikai, 
dirbtuvės ir dvarai perduoti 
darbo žmonių žinion.

Liaudis tapo tikru šalies 
šeimininku. Demokratų per
galė buvo didelis smūgis fa
šizmui ir reakcijai.

Kapitalistai pamatė, kad 
jie bejėgiai teisėtu keliu pa
kreipti šalies likimą savo pu
sėn. Reakcija su generolais 
Sanchurchu, Franku ir kitais 
slaptai ruošė karinį sukilimą 
prieš respubliką. Fašistai įs
tūmė šalį veik į trijų metų, 
labai sunkų karą.

Ispanija buvo padalyta į du 
priešingus lagerius — demo
kratinį lagerį ir fašistinį. Ša
lies likimas, liaudies dalia, 
turėjo būti išspręsta ginklu 
kovos lauke.

1936-1939 m. Ispanijos liau
dies kova prieš fašizmą buvo 
labai sunki, nes jį visapusiš
kai rėmė fašistinė Italija ir 
Vokietija, milijardieriai 
Chuanas Marčas, Krupas, ja
poniški — samurajai, vienuo
liai su bankiniais čekiais, ges
tapas, ariški paragrafai, siau
tulingas Migelio Unamo Klie
desys ir daug kitų reakcionie
rių.

Fašistai sukilimą pradėjo 
1936 m. liepos mėnesio vidu
ryje.

Sukilėlių vadas generolas 
Frankas, norėdamas įtikti sa
vo globėjams, pareiškė Reu-

Fašis tai varo surištus 8 antifašistus nuteistus mirti.

terio korespondentui: “Jei 
mes nugalėsim liaudį, tai Is
panija bus valdoma korpora
ciniais pagrindais, tų pačių 
principų pagrindu, kaip Vo
kietija, Italija, Portugalija. 
Mes įvesime diktatūrą, kuri 
truks tol, kol to reikės”.

Italijos ir Vokietijos 
intervencija į Ispanijos 

respubliką
Pradžioje sukilimo, Italijo

je buvo sudaryta speciali ko
misija pagalbai tiekti Ispani
jos fašistams. Ji vadovavo 
siuntimui Frankui karo gink
lų ir žmonių resursų.

Diktatorius B. Musolinis 
pasiuntė Frankui daugiau 
kaip tūkstantį naujų karo 
lėktuvų, 900 moderniškų tan
kų, pusę milijono šautuvų, 
daug įvairių kitų ginklų, karo 
technikos ir kuro.

Ispanijos išvargintą žemę 
trypė daugiau kaip 200 tūk
stančių Italijos karių, karo 
specialistų ir instruktorių, 
kurių daug lavonų guli ispanų 
žemėje.

Berlyne buvo sudarytas 
taip vadinamas štabas “B”, 
kuris turėjo vadovauti inter
vencijai į Ispanijos respubli
ką.

Sukilimo pradžioje, į Ispa
nijos ir Portugalijos uostus 
įplaukė vokiški linkornai: 
“Admiral Scher” ir “Deutsch- 
land”, kreiseriai: “Koln”, 
“Leipzig”, “Nurnberg” ir 
daug kitokių laivų.

Per trumpą laiką Vokietijo
je buvo suformuota Ispanijos 
fašistų pagalbai: trys aviaci

jos pulkai, keturios 88 mili
metrų zenitinės baterijos, 
trys lengvosios zenitinės ba
terijos, du ryšių batalijonai, 
dvi kuopos aerodromų aptar
navimui, dvi didelės techni
kos dirbtuvės, du karinio va
dovavimo štabai ir t. t. Prieš 
Ispanijos liaudies armiją ka
riavo apie 300 tūkstančių, 
gerai apmokytų hitlerinės ar
mijos specialistų, instrukto
rių ir kitų karių.

Gindama šalį nuo fašizmo 
liaudies armija kovėsi nesi
gailėdama savo jėgų ir gyvy
bės. Ypatingai narsiai kovo- 
jo-respublikonų lakūnai, tan
kistai, 5-sis pulkas ir kiti 
daliniai.

Tačiau fašistai su Italijos ir 
Vokietijos intervencija 1939 
m. kovo mėnesį nugalėjo liau
dies armiją ir po to fašistų 
generolas Franciskas Fran
kas pagrobė visos šalies val
džią.

Respublikos nugalėjimo pa
grindinės priežastys buvo: 
pirma Italijos ir Vokietijos 
karinė intervencija fašistų 
naudai, antra išdavikiška 
“nesikišimo” politika Angli
jos, Amerikos, Prancūzijos 
imperialistų, kuri labai daug 
padėjo Italijai ir Vokietijai 
įvykdyti intervenciją ir neda
vė respublikonams įsigyti 
ginklų.

Fašistinio teroro siaubas 
Kovoje jūs žuvot, mielieji 
draugai, už laisvę, brolybę, 
lygybę — už laisvę Ispanijos, 
draugai milžinai Aukojote 
savo gyvybę!

Ispanijos liaudies sunkus li
kimas, dėl įsigalėjusios fašis
tinės diktatūros, labai jaudi
no visą pažangiąją žmoniją. 
Jau pradžioje diktatūros bu
vo likviduoti politiniai, socia
liniai ir ekonominiai ispanų 
tautos laimėjimai.

Uždrausta visų politinių 
partijų veikla, išskyrus val
dančiąją fašistų/falangos 
(Nacionalinio judėjimo) parti
ją. Daug tūkstančių liaudies 
armijos karių, komunistų, so
cialistų ir demokratų turėjo 
pasitraukti, po karo pralai
mėjimo, į Prancūziją ir kitas 
šalis Ispanijoje pasilikusius 
pažangiuosius darbo žmnones 
užpuolė baisiausias fašistinio 
teroro siaubas.

Tūkstančiai komunistų, so
cialistų, demokratų, profsą
junginių veikėjų, darbininkų, 
intelegentų ir studentų buvo 
nužudyta, įmesta į kalėjimus, 
suluošinta ir paversta invali
dais.

Pagal fašistinės valdžios 
statistinius duomenis nuo 
1939 m. pavasario iki 1944 m. 
birželio 30 d. Ispanijos fašis
tai sušaudė ir nužudė kalėji
muose 192,684 demokratus.

Pagal darbo žmonių žinias, 
fašistiniai budeliai sušaudė ir 
nužudė kalėjimuose apie pusę 
milijono politinių kalinių. Net 
fašistinės Italijos užsienio 
reikalų ministras grafas Cia
no 1939 m. rašė: “virš Ispani
jos susikaupė tragiška atmos
fera, nes ekzekucijos tebe
vykdomos visu smarkumu ir 
toliau. Vien tik Madride kas
dieną sušaudoma nuo 200 iki 
300 žmonių, Barselonoje —‘ 
150, Sevilijoje — 100, nors ji 
nebuvo raudonųjų užimta”.

Kai karinė klika masiniai 
žudė darbo žmones, tai fašis
tinė dvasininkija išleido bro
šiūras su paveikslais, kuriose 
budelis Franko buvo prily
gintas šventam Jurgiui, O 
Musolinis ir Hitleris šventam 
Mykolui.

Tokios baisios represijos ir 
kruviniausias politinis tero
ras Ispanijoje tęsiasi visą 
laiką.

1936 m. buvo sušaudytas 
paskutinis pilietinio karo da
lyvis Julijonas Grimaw, Ispa
nijos Komunistų Partijos 
centro komiteto narys, kuris 
nelegaliai sugrįžo į tėvynę ir 
vadovavo partiniam darbui.

Tais pačiais metais fašisti
niai budeliai nužudė su garo

LAISVĖ
ta (lėtai pasmaugiant) du jau
nus anarchistus — sūnus 
liaudies armijos žuvusiųjų 
kovotojų, kurie nelegaliai su
grįžo į tėvynę ir buvo suimti.

1970 m. karinės chuntos 
teismas nuteisė mirties baus
me šešis baskus už priklausy
mą uždraustai organizacijai 
ETA.

Tačiau Ispanijos liaudies 
revoliucinis judėjimas nuolat 
plėtėsi ir 1973 — 1974 metais 
jis įsiliepsnojo veik visoje 
šalyje.

Grenados policija sušaudė 
taikią statybininkų demons
traciją, kėsinosi žiauriai susi
doroti su baskų patrijotais 
Burgose. 22,000 darbininkų 
streikavo didžiausioje auto
mobilių gamykloje “Seat”.

Sustreikavo ministerijų, 
bankų ir teatrų darbuotojai.

Revoliucinės nuotaikos pa
siekė ir armiją. Tūkstančiai 
karinihkų pasiuntė vyriausy
bei peticiją, reikalaudami 
amnestijos politiniams kali
niams.

Kaip besibaigiantis žvėris 
būna agresyvus, taip Ispani
jos fašizmas, jausdamas savo 
galą, įvedė žiauriausius įsta
tymus kovai prieš liaudies 
revoliucinį judėjimą, padidi
no karinių tribunolų skaičių ir 
nuteisimus ne kariškių, bet 
ramių civilinių gyventojų.

1974 m. karinis tribunolas 
nuteisė mirties bausme jauną 
anarchistą P. Antichą, kurį 
budelis pasmaugė su garota 
(metaliniu sraigtu suveržia
mu lanku — barbarišku kan
kinimo įrankiu). 1974 m. rug
pjūčio 28 d. Burgosos mieste 
karinis teismas nuteisė mir
ties bausme du baskus — 23 
metų studentą chosę Antoni
jų Jarmendiją ir 33 metų 
mechaniką Ancheliją Otaeigį. 
Abudu teisiamieji buvo taip 
baisiai iškankinti, kad nepa
jėgė net atsistoti ir žodį ištar
ti. 1975 m. rugsėjo 11 d. 
tankų brigados kareivinėse, 
esančiose 16 klm. už Madri
do, karinis tribunolas teisė 
penkis antifašistus, revoliuci
nio fronto narius, tris nuteisė 
mirties bausme, o du po 30 
metų kalėjimo.

Laisvė Ispanijos liaudžiai
1975 m. rugsėjo 18 d. įvyko 

karinis teismas dar šešių an
tifašistų. Jie visi buvo nuteis
ti mirties bausme. Jų tarpe 
buvo ir dvi jaunos nesčios 
moterys, viena 20 metų, o 
kita 22 metų.

Madrido ir Barselonos kari
nis gubernatorius 1975 m. 
rugsėjo mėnesio pabaigoje 
patvirtino aštuonis mirties 
sprendimus vienuolikai nu
teistųjų.

Š. m. rugsėjo 26 d. fašisti
nė vyriausybė priėmė nutari
mą nužudyti penkis antifašis
tus — patrijotus: chuaną Pa- 
regesą Manotą, Ancheliją 
Otaegį, chosę Umberto Bae- 
ną, Romaną Garsiją Šansą ir 
Chose Lunsą Sančerą Bravo 
Soljasą.

Š. m. rugsėjo 27 d. anksty
vą rytą trijuose fašistiniuose 
kalėjimuose Madride, Barse
lonoje ir Burgose vienu metu 
nuaidėjo šūviai.

Frankistiniai budeliai įvyk
dė mirties nuosprendžius 
penkiems antifašistams — 
patrijotams.

Pasaulio spauda ir pažan
gioji žmonija šiuos teismo 
procesus kvalifikavo kaip 
žiauriausi susidorojimą su po
litiniais priešininkais, kad 
įbauginti už laisvę kovojančią 
liaudį. Tačiau ji nepabūgo. 
Kai tik pasigirdo tragiška 
žinia apie nužudymą patrijo- 
tų, tūkstančiai darbo žmonių 
tuojau išėjo į Madrido ir kitų 
miestų gatves, kad pareikšti 
griežtą protestą fašizmui.

Madridiečiai ir kiti drąsiai 
žygiavo gatvėmis, nepaisant 
to, kad policija suiminėjo 
šimtus demonstrantų.

Kruvinas susidorojimas su 
penkiais Ispanijos liaudies 
patrijotais sukėlė didžiausią 

pasipiktinimo audrą visame 
pasaulyje. Tarybų Sąjungo
je, Lotynų Amerikoje, Afri
koje, Azijoje, Australijoje ir 
Okeanijoje įvyko masiniai mi
tingai, kurių dalyviai griež
tai pasmerkė politinių žudy
nių organizatorius — Ispani
jos fašistus. Visur skambėjo 
šūkiai: “Šalin Frankas ir jo 
budeliai”, “Laisvė Ispanijos 
liaudžiai” “Libertad”.

Paskutinis atsisveikinimas
Prieš sušaudymą patrijotai 

parašė paskutinius atsisvei
kinimo laiškus. Keturi iš jų 
tuojau pateko į fašistinės po
licijos rankas, o vieną pasise
kė perduoti spaudai.

21 metų Juanas Paredesas 
Manotas rašė: “Kova vyksta 
ir ji tęsis iki atsieksim mūsų 
tikslą: laisvą, socialistinę 
Eiskodį (Baskų šalis). Tai yra 
vienas būdas pašalinimui 
žmogaus išnaudojimo.,

Mano laiškas dar kartą pa
tvirtina baskų ir visų Ispani
jos tautų pavergimą Franko 
diktatūros. Norėčiau, kad šis 
mano laiškas būtų ilgesnis ir 
platesnis, bet tai negalima 
dėl stokos popierio ir aplinky
bių .. . Gori Euskadi Aška- 
tuta! (Tegyvuoja Baskų ša
lis).

Tegyvuoja vienybė pri
spaustų Ispanijos tautų!

1975 m. rugsėjis, Barselo
nos Kalėjime, laukiant mir
ties bausmės”.

Patrijotas Paredesas laišką 
pasirašė savo organizaciniu 
slaptažodžiu “Txiki”.

Jis didvyriškai žuvo giedo
damas baskų himną.

Patrijoto motinos balsas
Paredeso gimtinėje — Za- 

ranze, tūkstančiai žmonių, 
nuliūdę ėjo pro automatais 
ginkluotus policininkus, kad 
galėtų dalyvauti gedulingose 
pamaldose už nužudytą patri- 
jotą.

Po baskų kalba atliktų pa
maldų, 45 m. Paredeso moti
na Marija Paredes užlipo ant 
altoriaus pakopos, atsigręžė į 
pilną žmonių bažnyčią ir gar
siai prabilo: “Mano sūnus 
prašė pasakyti visiems, kad 
jūs ir toliau kovotumėt už 
baskų teises ir laisvę”. Moti
nos balsas nuskambėjo per 
visą bažnyčią, o vyrai, mote
rys ir vaikai tuojau iškėlė į 
viršų kumščius, kaip perga
lės ženklą.

Bažnyčioje policija nedrįso 
sulaikyti drąsios motinos, bet 
jai išėjus, tuojau suėmė ir 
nuvarė į kalėjimą.

Tačiau liaudies revoliucinio 
judėjimo niekas negali su
stabdyti. Kiekvieną dieną di
dėja darbo žmonių revoliuci
nės nuotaikos, skatinančios į 
kovą už laisvę ir demokratiją. 
Štai, nesenai Madrido policija 
susekė — slaptą karišką — 
karininkų antifašistinę orga
nizaciją, suimta 9 žmonės. 
Barselonoje suimta 3 karinin-

“Libertad” [Laisvė] tai svarbiausias Ispanijos šūkis.

Penktadienis, Lapkričio (November) 2 8,1975
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Abu 
pavadinimu filmą “Jaw”. Jie tikisi su juo uždirbti 40 
milijonu dolerių!

keistu

Spaudos Žinių Nuotrupos
Kaip didmiestis bankrutuoja

Pastaruoju laiku laikraš
čiuose ir žurnaluose buvo 
daug rašyta apie didžiausią 
Amerikos miestą New Yor- 
ką, jo blogą finansinę padėtį, 
vedančią prie bankroto. Ši 
padėtis visai nejaudina mūsų 
prezidento. Tačiau ameriki
nės spaudos reporteriai 
Europoje pastebėjo, kad dėl 
to Europos valstybių vyriau
sybių vadovaujantiems asme
nims sukelia nerimą. Jiems 
sunku suprasti prezidento 
Fordo atsinešimas.

Prancūzijos bankieriai nu
mato, kad New Yorko miesto 
bankroto atgarsiai Europoje 
sukels nepasitikėjimą J. A. 
V. ekonomija ir dėl to Ameri
kos dolerio vertė Europoje 
pradės smukti. Juk New Yor- 
kas yra Amerikos finansinis 
centras. Čia Wallstreeto bir
ža, čia bankų ir korporacijų 
centrinės įstaigos.

Iš tiesų gėda . . .Kaip sen. 
Edward Kennedy per televi
ziją yra išsitaręs: Jeigu mes 
per dešimtį metų užsienyje 
esam išleidę apie $50 bilijonų 
militarinei ir ekonominei kitų 
šalių pagalbai, tai savo šalies 
miestą, atsidūrusi i bankroto 

kai — 2 kapitonai ir majoras. 
Vienas iš jų — kapitonas 
Arturas Granades — vadova
vo universiteto studentų ka
riniam parengimui. Nesenai 
Barselonos policija apšaudė 
priešfašistinę demonstraciją, 
kur 4 žmonės buvo užmušti ir 
daug sužeista.

Liaudies pralietas kraujas, 
kovoje prieš fašizmą, niekuo
met veltui nepražus.

Ispanijos liaudis, kovojanti 
už laisvę ir demokratiją, tvir
tai tiki, kad greitai ateis toji 
laimės diena, kada ji vėl taps 
laisva ir demokratinė, einanti 
progreso ir taikos keliu.

Darbo žmonės niekuomet 
neužmirš už jų laisvę žuvusių 
patrijotų.

Jų lūpose visada skambės: 
“Libertad” (Laisvė).

padėtį, reikia gelbėti.
Žinoma, dėl New Yorko 

blogos ekonominės padėties 
yra kalti buvę ir esami miesto 
gaspadoriai. Reikėtų, kad tą 
viską kai kas patyrinėtų. Iš 
to galėtų pasimokyti ir kitų 
miestų valdžios.

Mažų biznių problemos
Wisconsino Valstijos demo

kratas senatorius Gaylord 
Nelson, kuris yra Senato ma
žų biznių komiteto pirminin
kas, pravedė 47 dienų tyrinė
jimą. Paaiškėjo, kad blogiau
sia infliacija ir resesija nuo 
1930 metų pablogino mažų 
biznių ir vienai šeimių farmų 
ekonominę padėtį.

Aplamai apskaičiuota, kad 
J, A. V. yra 13 milijonu vi
sokių biznių, iš kurių 400,000 
yra didelių korporacijų, ku
rių Įmonės veikia visame 
kapitalistiniame pasaulyje ir 
samdo tūkstantines mases 
darbininkų. Jų biznis visur 
bujoja. O maži bizneliai ir 
Įmones, kurie samdo nuo 10 
iki 500 darbininkų, leigų tak
sų Įstatymais yra diskrimi
nuojami. Kada didelės kor
poracijos nuo pelno moka 
25.2 proc. taksų, tai mažieji 
bizniai moka 50 proc. taksų. 
Dėl to mažomsfirmoms sun
ku sukaupti kapitalą plėtimui 
biznio ir atlaikymui kompe- 
ticijos prieš didžiąsias kor
poracijas - sako sen. G. Nel
son.

Mažiems bizniams, kada 
reikia gauti bankų paskolą, 
tenka mokėti nuo 15 proc. 
iki 18 proc. palūkanų. Taip, 
kad per metus laiko iki bir
želio 30 d., 1975 m. suban
krutavo 30,130 smulkiu fir- 
mų-biznelių. Tas bankrotuo- 
jančias firmas, vienaip ar 
kitaip suryja didieji bizniai 
ir korporacijos.

Tokio pat likimo susilaukė 
daugelis šeimos narių ran
komis dirbamų farmų. 25 
proc. tokių farmų, atsidūrė 
bėdoje. Per pastaruosius 15 
metų vienas trečdalis tokių 
mažų farmų išėjo iš agrikul- 
tūrinio biznio - subankruta- 
tavo. Jų žemės pateko i kor
poracijų ar turtingų dvari
ninkų kontrolę.

Šie sen. G. Nelson pateikti 
duomenys rodo, kad mažų 
biznių ir farmų padėtis yra 
sunki. Ir taip kapitalistinės 
ekonomijos kapitalas kon
centruojasi i mažesnio skai
čiaus turčiu rankas.

Tokio pat likimo susilaukė 
daugelis šeimos narių ran
komis dirbamų farmų. 25 
proc. tokių farmų, atsidūrė 
bėdoje. Per pastaruosius 15 
metų vienas trečdalis tokių 
mažų farmu išėjo iš agrikul- 
tūrinio biznio - subankruta- 
tavo. Jų žemės pateko j kor
poracijų ar turtingų dvari
ninkų kontrolę.

šie sen. G. Nelson pateikti 
duomenys rodo, kad mažų 
biznių ir farmų padėtis yra 
sunki. Ir taip kapitalistinės 
ekonomijos kapitalas kon
centruojasi J mažesnio skai
čiaus turčių rankas.

ALGIS SKAIDRA
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UKMERGEI - 750 METUMiestas per vieną dieną
f ( Tęsinys iš praeito numerio )

Taip atrodo autotransporto Įmone iš Deltuvos gatves 
Ryšiu mazgas.

Interviu su
P. Liepuoniu

Petras Liepuonis sujudo, 
nužėrė i stalo pakraštį prieš: 
save sukrautą popierių sūsnį 
ir nekantriai pakėlė galvą.

— Atleiskite, — sakau, — j 
bet reikalas rimtas. Reikalin
gas interviu, kuris greitai 
bus pasiųstas į užatlantę.

— Mano interviu į užatlan- | 
tę? Nesuprantu.

Po trumpo paaiškinimo su
prato, kad jo interviu bus 
pateiktas “Laisvės” skaityto- ■ 
jams. Tada nusišypsojo ir Į 
pasiteiravo:

— Vadinasi, neužmiršta, i 
dar domisi Lietuvos gyveni-i 
mu? Ką gi, aš pasiruošęs, i 
Klauskite.

Petras Liepuonis yra Uk-j 
mergės rajono vykdomojo 
komiteto pirmininko pava-į 
duotojas. Žinau tokių žmonių
nepaprastą užimtumą ir todėl ; nę enciklopediją, galėsite 
skubu. perskaityti, kad rytinėje!

NEWARK, N. J.

Mirus

Birutei Kulick
Reiškiame giliausią užuojautą jos mamytei M. 

Račkauskienei, vyrui Arthur, dukrai Linda, sesutei 
Adele ir jos šeimai, taipgi visiems kitiems artimie
siems.

WALTER ir BRONĖ KERŠULIAI
Brooklyn, N. Y.

DETROIT, MICH.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Walter Norkus
Gruodžio 4 d. sueis 15 metų kai mirė mano mylimas 

vyras Walter Norkus. Paliko mane labai sergančią ir 
graudžiai verkiančią. Taipgi paliko mylimą sūnų 
Walter ir mylimą dukrą Frances Jones su jos vyru.

Praėjo 15 metų, o vis labai skaudu vienai gyventi, 
ypatingai sergančiai. Baigsis ir mano gyvenimo dienos 
ir tuomet atveš mane prie tavo kapo ir paguldys.

Lai būna lengva Tau šios šalies žemelė.

ANNA NORKUS, žmona 
WALTER NORKUS, sūnus 

FRANCES JONES, dukra 
ir šeima

STOUGHTON, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Veronikos Venslavičienės
Mirė

1970 m. kovo 23 d.
Mano gyvenimo draugė, vaikų motina kuri mirė 

prieš penkerius metus.
Tebūna jai amžina ramybė.

ALF. VENSLAVICH, vyras
ir šeima

— Kaip per pastaruosius 
metus keitėsi Ukmergės 
miestas? — klausiu.

— Šiuo metu mieste yra 
daugiau kaip 25 tūkst. gyven
tojų. Priminsime, kad 1959 
metais čia gyveno kone dvi
gubai mažiau — apie 15 
tūkst. žmonių. Na, o dar 
prieš 20-metį, tai yra pasku
tiniaisiais buržuazijos valdy
mo metais, miestas turėjo 
kiek daugiau kaip 12 tūkst. 
savo piliečių. 1000 —1500 
žmonių — maždaug tiek gy
ventojų per metus papildo 
Ukmergę.

— Vadinasi, yra Ukmergė
je tai, kas juos traukia? — vėl 
klausiu.

— Suprantama. Bet dabar 
apie kitką. Toks gyventojų 
prieauglis augina ir patį: 
miestą. Jeigu jūs žvilgtelėsi- į 
te į Mažąją lietuvišką tarybi-1

miesto dalyje statomas nau
jas gyvenamasis rajonas. Ta
čiau viskas sensta. Anksčiau 
buvęs teisingas faktas dabar 
neatitinka tikrovės, nes šis 
gyvenamasis rajonas jau pa
statytas ir turi 6 tūkst. gy
ventojų. Dabar statomas ki
tas, dvigubai didesnis — Pi- 
vonijos, kur gyvens 15 tūkst. 
ukmergiškių. Jau vykdomi 
požeminiai darbai. Vienas iš 
pirmųjų pastatų — tai vaikų 
darželis.

— Kodėl darželis? — tiek 
išplėčiau akis ir laukiu, ką 
pasakys mano pašnekovas.

— Ne tik jis. Jau paruoš
tas projektas ir naujai moky
klai. Gyvenamieji rajonai — 
ne tik gyvenamųjų namų 
sambūris. Juose ir parduotu
vės, ir knygynai, ir kitos 
gyventojų aptarnavimo įstai
gos. Žmogus, apsigyvenęs 
naujame rajone, čia pat su
randa viską, kas būtiniausia 
tenkinant buities, taip pat ir 
kai kuriuos kitus poreikius, 
sakysime, kultūros, švietimo

— Žodžiu, viskas po ran 
ka?

P. Liepuonis kiek palaukia 
ir pradeda taip:

— O ne! Šitaip pasakyti 
nedrįsčiau. “Po ranka” jam 
gamyklos nepastatysi, nenu
neši štai ir kultūros namų. 
Kažkas lieka nutolę. Todėl 
tenka pasirūpinti, kad gerai, 
tvarkingai funkcionuotų 
transportas. Mieste 7-mis li
nijomis, kurių bendras ilgis 
sudaro 44 kilometrus, važinė
ja autobusai. Paskaičiuota, 
kad pernai vien mieste per
vežta daugiau 8 milijonų žmo
nių.

— Tai daug ar mažai?
— Sakyčiau, kiek reikia. 

Mieste turime 65 autobusus. 
Reikėtų daugiau — būtų dau
giau. Jeigu pastebėjote, mū
sų autobusuose erdvu.

— Kiti naudojasi asmeni
niu transportu, — įsiterpiau 
vėl.

— Ukmergėje lygiai taip 
pat, kaip ir kitur. Tučtuojau 
tiksliai negaliu pasakyti, kiek 
miesto gyventojai turi nuosa
va transportą. Gi rajone me
tų pradžioje buvo 1293 leng- 

'vos mašinos, 4960 motociklų, 
229 motolerai.

Vienu metu pasirodė, jog 
interviu lyg ir išsilieja iš savo 
vėžių, nes pašnekovas kažko
dėl paklausė, dažnai ar ne 
apsilankau Ukmergėje. Apsi
lankau. Tik, gal būt, ne taip 
dažnai.

— Aš ne todėl, kad peik
čiau ar girčiau, — toliau tęsė 
P. Liepuonis, — tiesiog įdo
mu žinoti, ar svečiai pastebi 
kuklesnius dalykus. Ar pa
stebėjo, kad daugiau įrengta 
sustojimo aikštelių maši
noms, geriau sutvarkytas 
gatvių apšvietimas daugiau 
asfaltuotos dangos, gražesni 
alpinariumai ir tvarkingesni 
parkai, kad kai kurie pastatai 
restauruoti, kiti ką tik nuda
žyti..

Viską pastebėti, kaip ir 
kitiems, be abejo, nepavyks
ta. Ir visgi kiekvieną kartą 
apsilankius Ukmergėje, šis 
tas įstringa į atmintį. Dabar, 
ateidamas į Tarybų rūmus, 
pamačiau didelį akmenį. Jo 
aną kartą nebuvo — tai tikra. 
Tad buvo progos pasigirti.

-— O tą dičkį prie kultūros 
namų kampo ar tik ne velnias 
per gaidžių giedojimą pame
tė, — pasakiau, lyg tuo galė
čiau visiškai parodyti savo 
pastabumą. Sakiau, perse
kiodamas humorą, o išėjo 
kitaip. Čia pat sužinojau, kad 
akmuo šis, nežiūrint, kad ir iš 
žvyro karjero, yra nepapras
tas akmuo, surastas lyg pagal 
laimingą loterijos bilietą. 
Sveria jis 750 tonų, tiek pat, 
kiek šiais metais Ukmergei 
sukanka metų. Todėl ir kilusi 
mintis išvilkti jį į dienos 
šviesą ir iškalti šit ką: 1225- 
1975. Taigi, 750 tonų sverian
tis akmuo dabar simbolizuoja 
Ukmergės miesto amžių — 
750 metų.

LAISVĖ

LABAI ŽYMIŲ AMERIKIEČIŲ LAIŠKAS
Dvidešimt penki žymūs 

amerikiečiai pasirašė ir pa
siuntė prez. Fordui laišką 
Ispanijos reikalais. Jie ragina 
prezidentą perkratinėti Ame
rikos santykius su Ispanija 
dabar, kai diktatoriaus Fran
co nebėra gyvųjų tarpe. Jie 
sako, kad negalima pasitikėti 
naujuoju karaliumi, kurį 
Franco paskyrė jo vieton, 
kad jis panaikins fašistinę 
diktatūrą Ispanijoje.

Laiško autoriai sako, kad 
tuojau, dabar, mūsų prezi
dentas turi aiškiai duoti su
prasti naujiems Ispanijos val
dovams su karalium Carlos 
priešakyje, kad Amerika tiki
si ir lauks Ispanijos tarp 
laisvųjų pasaulio tautų. Tai 
bus rimta pasarga naujiems 
valdovams ir įkvėpimas Ispa
nijos demokratams kovoti už 
naują ir laisvą demokratinę 
Ispaniją.

Laišką pasirašo šie ameri
kiečiai:

Max Ascoli, buvęs “The 
Reporter” redaktorius ir lei
dėjas. Dr. Edward J. Blou- 
stein, Rodgers universiteto 
prezidentas. Edward J. Al
bee, dramaturgas. Kay 
Boyle, novelistas. James Mc

"Pasikėsinimas” 
ir pries jį!

r
Ronald Reagan

Miami, Fla. — Čia kalbėda
mas Ronald Reagan paskelbė 
savo kandidatūrą į preziden
tus. Po to aerodrome jame 
sveikinantis su susirinkusiais 
jį palydėti, staiga prieš jį 
pasirodė jaunuolis ir atstatė 
“revolverį”. Slaptosios polici
jos agentai jaunuolį sučiupo 
ir ant jo rankų uždėjo geleži
nius retežius.

“Pasikėsintojas — Michael 
Lance Carvin, tik 20 metų 
amžiaus. Pasirodo, kad jo tas 
“revolveris” buvo tiktai plas
tikinis daiktas, panašus į re
volverį. Dabar jis kaltinamas 
gąsdinimu Reagano. Gali būti 
nubaustas vienerių metų ka
lėjimu ir $1,000.

Aišku, Reaganas smarkiai 
išsigando.

Nežinoma, tokiu tikslu jau
nuolis jį taip išgąsdino.

Sučirškė telefonas. Petras 
Liepuonis paėmė į dešinę 
ragelį, bet prie ausies neglau
dė. Norėjo pasakyti, kas jam, 
sakyčiau, ar tik ne daugiau
siai rūpėjo.

— Faktas tas, — sakė jis, 
— kad Ukmergė nesensta. Ir 
anksčiau, dar buržuazijai val
dant, buvo kalbama apie 
miesto pramonę, kultūrą, 
švietimą. 1938 m. Ukmergėje 
buvo 30 pramonės įmonių. 
Tai daugiau nei dabar. Užtat 
tenka pastebėti, kad įmonė 
įmonei nelygu. Visos anos 
buvo smulkios. Dabar Uk
mergė turi 11 pramonės įmo
nių, iš kurių didžiausia —- 
“Vienybės” gamykla . . .

Ji gamina ir realizuoja pro
dukcijos už 20 milijonų rublių 
per metus. O visos miesto 
pramonės įmonės — už 54 
milijonus rublių. Tik miesto 
ir tik pramonės įmonės. Gali
ma drąsiai sakyti, kad seno
sios Lietuvos Ukmergė to ir 
sapne nesapnavusi.

(Tęsinys sekamam num.)

Gregor Burns, William Col
lege Politinių Mokslų Depar
ts! mento pirmininkas. Henry 
Steel Commager, istorikas. 
Cass Canfield, “Harpo” re
daktorius. Max Delbruck, 
Californijos Technologijos 
Instituto darbuotojas. John 
R. Everrett, New School of 
Social Research prezidentas. 
Elinor S. Grimbei. Arthur J. 
Goldberg, buvęs Aukščiau
siojo Teismo narys. Eric F. 
Goldman, Princeton Univer
siteto istorijos profesorius. 
Donald S. Harrington, New 
Yorko Community Church 
ministras. Pendleton Har- 
ring, Woodrow Wilson 
Foundation prezidentas. Al
fred Kazin, New Yorko Mies
to Universiteto profesorius. 
Arthur Cornberg, Stanford 
University College of Medi
cine profesorius. Polykarp 
Kusch, Texas University 
prof. Archibald MacLeisch, 
poetas ir dramaturgas. Ar
thur Miller, dramaturgas. 
Otto Nathan, rašytojas. Ger
ald Piel, “Scientific Ameri
can” leidėjas. Abraham I. 
Sachar, Brandei University 
prof. William L. Shirer. Bar
bara Tuckman.

Europos komunistu 
suvažiavimas
atidėtas

R. Berlynas. — Praeitą 
savaitę Rytų Vokietijos sosti
nėje įvyko Europos 28 komu
nistų partijų pasitarimas dėl 
sušaukimo kongreso. Pasita
rimas tęsėsi dvi dienas.

Kongresas buvo numatytas 
dar šiemet, bet pasitarime 
paaiškėjo, kad jam dieno
tvarkė dar nėra paruošta. 
Todėl suvažiavimas atidėtas į 
ateinančius metus. Sausio 
mėnesį vėl įvyks pasitarimas, 
ir tada bus nustatyta kongre
sui diena.

Rabat. — Maroko žygiuo- 
tojai į Sacharą grįžta namo. 
Jie šį savo žygį laiko pilnai 
pavykusiu. Ispanijos valdžia 
sutiko tą savo koloniją ati- 
tuoti Marokui ir Mauritani
jai. Išvengta ginkluoto susi
kirtimo.

Pekingas. — Į Kiniją atvy
ko 40 asmenų amerikiečių 
grupė. Ji atsiųsta paruošti 
prezidentui Fordui vizitą 
gruodžio mėnesį. Daugumoje 
susideda iš fotografų ir slap
tosios policijos agentų.

Detroit, Mich. — Čia kal
bėdamas valstybės sekreto
rius Henry Kissinger aštriai 
kritikavo ir smerkė Kubą ir 
Tarybų Sąjungą. Jos neturin
čios teisės buvusiai Portuga
lijos kolonijai Afrikoje teikti 
pagalbos. Jungtinės Valstijos 
tokio “kišimosi į Angolos rei
kalus” negalinčios toleruoti.

□ Vienas švedų teismas pa
sikvietė liudininku jau mirusį' 
pilietį. Kvietimas grįžo su 
prierašu: “Adresatas miręs”. 
Tačiau teismo sekretorius pa
kartojo kvietimą. Netrukus 
sekretorius gavo atsakymą: 
“Adresatas dar neprisikėlė iš 
numirusių”.

□ Italijos Palermo miesto 
policija gavo keistą įsakymą: 
nurengti skulptūras, stovin
čias miesto centriniame par
ke. Kažkas naktį statulas 
aprengė kelnaitėmis ir lieme
nėlėmis. Pasirodė, kad tai 
padarė pokštininkai — “mo
ralės saugotojų” kampanijos 
priešininkai.

□ Pusė automobilių kata
strofų Šveicarijoje įvyksta 
dėl girtų vairuotojų kaltės. 
Šveicarų spauda nuogąstau
ja, kad iš 6 milijonų gyvento
jų 200 tūkstančių — chroniški 
alkoholikai.

Ispanietės 
žodis i liaudį

Maskva. — Prieš Antrąjį 
pasaulinį karą per civilinį 
karą Ispanijoje Dolores Ibar- 
ruri, žinoma kaip La Pasicha- 
ra, buvo viena Ispanijos Ko
munistų Partijos vadų. Kai 
Franco su Hitlerio pagalba 
revoliuciją sutriuškino ir įs
teigė Ispanijoje fašistinę dik
tatūrą, ji turėjo pabėgti - į 
užsienį, ir iki šiol prieglaudą 
turėjo tarybinėje sostinėje. 
Išgirdus apie Franco mirtį, ji 
kreipėsi į Ispanijos žmones su 
raginimu nuversti fašistinę 
diktatūrą. Ji ragina Ispanijos 
liaudį neturėti iliuzijų, kad 
fašizmas savaime užleis kelią 
laisvai demokratinei Ispani
jai. Už ją reikia suvienytomis 
jėgomis kovoti.

Ir vėl laimėjo 
svarbų must

Chicago, III. — 1972 ir 1974 
metais Hlinojaus valstijos 
Komunistų Partija teismo ke
liu privertė valstijos pareigū
nus uždėti jos kandidatus ant 
baloto. Teisme jie įrodė, kad 
v.alstijos rinkiminis įstaty
mas, kuris reikalauja naujai 
partijai surinkti 25,000 pilie
čių parašų ant peticijos už 
savo kandidatus, jeigu nori 
rinkimuose būti ant baloto, 
yra neteisinga, diskriminaci
nis. Teismas palaikė komu
nistų pusę. Dabar valstijos 
valdžia apeliavo į šalies 
Aukščiausiąjį Teismą prieš 
žemesnio teismo nutarimą. 
Bet Aukščiausiasis Teismas 
atsisako ir svarstyti valdžios 
apeliaciją.

Komunistai laimėjo svarbų 
politinį mūšį.

Mr. M. Rifkin, President of the old reliable firm 

GLOBE PARCEL SERVICE, INC. 
officially informs its numerous clients 

that the sending of

DUTY-PREPAID GIFT PARCELS 
to relatives in USSR

is continuing as it has been during the past 45 years.

Every parcel is insured.

Parcels are accepted in the following offices and 
branches:

Globe Parcel Service, Inc.
[AFFILIATED WITH PODAROGIFTS, INC.] 

723 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 
Tel.: [215]-925-3455

NEW YORK CENTRAL OFFICE: 
240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001 

Tel.: [212]-725-2449
BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 
[301]-DI 2-2374
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
390 West Broadway 
[617]-268-8764
CHICAGO, ILL. 60622 
2242 W. Chicago Avenue
[312] -235-7788
CLEVELAND, 01110 44119 
877 East 185 Str.
[216]-486-1836
DETROIT, MICH. 48210 
6720 Michigan Avenue
[313] -894-5350
ELIZABETH, N. J. 07201 
956 Elizabeth Avenue 
[201]-354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 JOs Campau Avenue 
[313]-365-6350
HARTFORD, CONN. 06106 
466 Park Str.
[203]-232-1716
LOS ANGELES, CAL. 90026 
2841 Sunset Blvd.
[213]-413-0177
MIAMI, FLORIDA 33138 
7612 N. E. 2nd Avenue 
[305]-757-6704
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Central Avenue N. E.
[612]-788-2545
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Avenue 
[203]-224-0829
NEW YORK, N. Y. 10001 
49 West 29th Str.
[212]-689-2710
NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue
[212]-OR 4-3930
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32 Str.
[402]-731-8577

5-tas puslapis

Žada pasitraukti

Daniel P. Moynihan
United Nations, N. Y. — 

Jis jau buvo pasirengęs pra
nešti prezidentui Fordui, kad 
jis rezignuoja iš Jungtinių 
Valstijų delegacijos pirminin
ko vietos ir iš pačios delegaci
jos, bet buvo perkalbėtas dar 
pasilikti. Jis ir sutiko pasilik
ti, bet, jis sako, tik visiškai 
trumpam laikui.

Matyt, Mr. Moynihan jau
čiasi, kad jis savo netaktišku
mu ir grubijoniškumu pasida
rė taip nepopuliariu Generali
nėje Asamblėjoje, kad su juo 
nebenori skaitytis net ir šios 
šalies talkininkių delegacijos.

Washington. — Čia leidžia
mi gandai, kad Kuba esanti 
pasiuntus į buvusią Portuga
lijos koloniją Angolą 3,000 
kareivių ir patarėjų padėti 
Angolos Išsilaisvinimo Judė
jimui paimti valdžią į savo 
rankas. Mat, girdi, tą grupę 
angoliečių remia ir Tarybų 
Sąjunga.

CLEVELAND, OHIO 44134 
5432 State Rd. 
[216]-749-3033
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshal] Str.
[215]-925-8878
PITTSBURGH, PA. 15222 
346 Third Avenue 
[412]-471-3712
ROCHESTER, N. Y. 14621 
681-683 Hudson Avenue 
[716]-544-2151
SAN FRANCISCO, CAL. 94122 
1236 Ninth Avenue
[415] —564-7981
SEATTLE, WASH. 98125 
11551 6th Place N. E.
[206]-EM 3-5556
SOUTH RIVER, N. J. 08882 
168 Whitehead Avenue 
[201]—257-2113
VINELAND, N. J. 08360 
Parish Hall
West Landis Ave. 
[6091-696-9796
WORCESTER, MASS. 01601 
82 Harrison St.
[617]-798-3347

YONKERS, N. Y. 10701 
91 Yonkers Avenue 
[914]-969-2564
WOODHAVEN, N. Y. 11421 
80-14 Jamaica Avenue 
[212]-296-5250
BROOKLYN, N. Y. 11222 
72 Nassau Avenue 
[212]—389-6747
WHEAT RIDGE, COL. 80033 
4330 Quay Str.
[3031-422-4330

SYRACUSE, N. Y. 13204 
318 S. Wilbur Avenue 
[315]-476-6958



6-tas puslapis

Waterbury, Conn.
Lapkričio 9 d. įvyko Lietu

vių Literatūros Draugijos 28 
kp. susirinkimas pas draugus 
Vaitonius. Narių atsilankė 
nemažai. Susirinkimą atidarė 
kuopos organizatorius Juozas 
Vaitonis. Paprašė narius išsi
rinkti pirmininką susirinkimo 
vedimui. Pirmininku išrink
tas pats J. Vaitonis.

Valdyba pateikė raportą. 
Finansų sekretorė M. Svin
kūnienė. Pranešė, kad rugsė
jo 21 dienos pietūs gerai 
pavyko ir davė pelno. Pinigai 
buvo išdalinti 4 darbininkiš
kiems laikraščiams ir gauti 
paliudijimai nuo jų, kad pini
gus priėmė. Valdybos rapor
tas buvo priimtas.

Buvo perrinkta valdyba 
1976 metams. Valdyboje pa
siliko visi tie patys, išski
riant organizatorių J. Vaito- 
nį. Jis atsisakė toliau būti 
organizatorium, tai į jo vietą 
išrinkta organizatore Mary 
Ulozienė. Valdyba 1976 me
tams yra tokia: Organizatorė
— Mary Ulozienė, iždininkas
— William Yokubonis, finan
sų sekretorė — M. Svinkū
nienė ir protokolų sekreto
rius — Walter Dūda.

Po to buvo nominuoti kan
didatai į L. L. D. Centro 
valdybą ir alternatai ateinan
tiems 4 metams.

Toliau susirinkimas svarstė 
surengimą Moters Dienos se
kančiais metais. Nutarė su
rengti kovo mėnesį. Diena 
dar nenuskirta. Apie tai bus 
pranešta spaudoje vėliau.

Buvo pakeltas klausimas, 
kad būtų išleista knyga anglų 
kalboje religijos klausimu. 
Apkalbėjus, visi sutiko ir 
nutarė, kad būtų parašytas 
laiškas, į L. L. D. Centrą 
tokiai knygai išleisti. Tuo 
susirinkimas baigėsi.

Po susirinkimo turėjome ir 
vaišių ir užkandžių, kuriuos 
turėjo pagaminusios Kathe
rine Yenkeliūnienė, M. Urke- 
vičienė, M. Svinkūnienė ir 
naujoji kuopos organizatorė 
Mary Ulozienė. Viską šios 
moterys paaukojo, jokio atly
ginimo neėmė.

Ačiū joms visoms, ir ačiū 
draugams Vaitoniams už vie
tą.

Lapkričio 5 dieną po trum
pos ligos St. Mary’s ligoninė
je mirė John P. Ruseviče, 67 
metų. Gyveno 283 Anna Ave.

Liūdesyje liko jo žmona 
Ann (Krasnitskas) Ruseviče, 
du sūnūs — John ir Daniel, 
abudu Waterbury, keli anū
kai ir kiti artimi giminės. 
Buvo pašarvotas Stokes Fu
neral Home 134 Highland 
Ave. Palaidotas lapkričio 8 
dieną Lietuvių kapinėse Wa
terbury.

Buvo gimęs ir augęs Ame
rikoje ir per daug metų dirbo 
Chase Brass and Copper Co.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Anna Baltrušaitienė
MIRĖ

1965 m. GRUODŽIO 2 D.
Jau dešimti metai, kai mirė mano mylima žmona 

Ona ir sūnaus motina. Mes labai pasigendame jos. 
Ilsėkis ramiai Cypress Hills kapinėse.

WILLIAM BALTRUŠAITIS, vyras 
ARTHUR BALTRUŠAITIS, sūnus 

Brooklyn, N. Y.

LIŪDNA SUKAKTIS

Ona Nečiunskienė
Mirė 1954 m.

Šių metų gruodžio 7 dieną sukaks 21 metai kai mirtis 
atskyrė mano mylimą gyvenimo draugę ir dukterų 
motiną. Mes jos liūdime.

KAZYS NEClUNSKAS, vyras
ADELĖ ir ALDONA, dukterys

J. WILSON ir B. FARREL, žentai
Hicksville, N. Y.

Buvo išėjęs į pensiją prieš 5 
metus.

Gili užuojauta jo žmonai, 
sūnums, anūkams ir kitiems 
jo artimiems giminėms jų 
liūdnoje valandoje.

John Ruseviče buvo žentas 
Charles Krasnitsko, kuris jau 
baigė šimtmetį ir dėl senat
vės ir silpnos sveikatos nega
lėjo dalyvauti laidotuvėse. 
Buvo palikęs vienas namie, ir 
eidamas laiptais žemyn į rūsį 
— puolė ir nusirito laiptais, 
susilaužydamas koją pagal 
klubą. Dabar randasi Water- 
burio ligoninėje, naujame na
me devintam aukšte. Kamba
rys #908.

Mes labai apgailestaujame, 
kad taip Charles Krasnitskui 
atsitiko. Linkime jam greitai 
pasveikti, kad jis galėtų su
grįžti į savo namus.

• ••
Vajaus reikalais teko ap

lankyti Mary Rinkus ir Oną 
Žutautienę, kurios gyvena 
Thomaston, Conn. Tos drau
gės dar neblogai jaučiasi 
sveikatoje. Abidvi atsinauji
no “Laisvės” prenumeratas ir 
dar paaukojo į “Laisvės” fon
dą.

Važiavome pas Andrew 
Rėklaitį į Bristol, kuris gyve
no Gylord Senior apartmen- 
te. Kada nuvažiavome ir įėjo
me per pirmas duris į apart- 
metną, kur yra surašyta visų 
gyventojų vardai, Rėklaičio 
vardo jau neradome. Ėjome 
teirautis toliau ir sutikome 
žmones, kurie ten gyvena. 
Jie paaiškino, kad A. Rėklai
tis jau prieš kelias savaites 1 
mirė. Sako, kad nesirgo, ' 
mirė staiga vaikščiodamas

Tą pačią dieną aplankėme 
ir Idą Ablažienę, kuri randasi 
Oakcliff Nursing Home, 71 
Plaza Ave., Waterbury. At
radome draugę sėdinčią ratu
kuose “wheelchair”, bet nela
bai linksmą. Linkiu draugei 
geros sveikatos, kad greit 
pagytų ir būtų sveika.

M. Svinkūnienė

Reikalauja 
pasitraukti is 
Kipro salos

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Generalinė 
Asamblėja užgyrė rezoliuci
ją, kurioje reikalaujama, kad 
visos armijos išsikraustytų iš 
Kipro salos. Kadangi ten pa
laiko armiją tiktai Turkija, 
tai aišku, kad Asamblėjos 
nutarimas jai labai nepatin
ka. Manoma, kad jinai nesi- 
skaitys su Asamblėjos reika
lavimu.

Jeruzalimas. — Čia atvyko 
Jungtinių Tautų sekretorius 
Waldheim ir tarėsi su Izraelio 
vadais. Pasitarimo rezultatai 
neskelbiami.

LAISVE

New Yorko valstijos ir New Yorko miesto universitetų 
studentai lapkričio 18 dieną Washingtone prie Baltųjų 
Rūmų protesto demonstracijoje. Jų čia suplaukė daugiau 
kaip pusantro tūkstančio. Jie protestavo prieš prezidento 
Fordo atsisakymą gelbėti New Yorko miestą iš finansinės 
krisės.

Gerai, kad jauni žmonės taip gyvai rūpinasi savo miesto 
reikalais.

Iš Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo susirinkimo

Susirinkimas įvyko lapkri
čio 19 d., Laisvės salėje. 
Mitingą atidarė pirmininkė 
Ieva Mizarienė, o Nastė Buk- 
nienė išrinkta jį pravesti.

Išklausyti ir priimti valdy
bos raportai.

Gražus surprizas buvo, tai 
nuo draugės Leokadijos Dir- 
žinskaitės, kuri per K. Karo- 
sienę mums prisiuntė laišką 
ir dovanėlių klubietėms.

Marcelė Jakštienė, kuri 
daug dirbusi mūsų Klubui, 
dabar randasi senelių namuo
se. Kazimiera Caikauskienė, 
mūsų didesnių parengimų 
gaspadinė ir nuolatinė susi
rinkimų lankytoja, dabar ne
gali išeiti iš namų dėl ligos. 
Būtų gerai, jeigu narės ją 
retkarčiais aplankytų.

Plačiai kalbėjome apie mi
nėjimą M. K. Čiurlionio 100 
m. gimimo sukakties. Jame 
apsiėmė maistą paruošti M. 
Stukienė, J. Šimkienė ir N. 
Buknienė.

Aukomis šį sykį prisidėjo 
sekamos narės: J. Augutienė 
$5, ir O. K. $5. O. Dobilienė 
dovanojo vaišių.

Užkandžius susirinkimui 
paruošė O. Babarskienė ir 
savo namie keptu pyragu 
mus visas vaišino. A. R.

DĖKOJU

Širdingai dėkoju už prisiųs
tus linkėjimus man sulaukus 
90 metų. Džiugu, kad nepa
miršta manęs draugės ir 
draugai, su kuriais, sveikatai 
leidžiant, daug veikėme, po
būvius lankėme ir meninėje 
veikloje dirbome.

Jau virš metų laiko kaip 
mano sveikata pablogėjo ir 
negaliu su jumis, draugai, 
dalyvauti, nors širdyje per
gyvenu kiekvieną susirinki
mą, kiekvieną pobūvį.

M. Tamelienė
Flushing, N. Y.

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS SVEIKINIMAS
Mielos moterys,

Priimkite pačius karščiau
sius sveikinimus ir geriausius 
palinkėjimus Jūsų pažangią
ja! veiklai. Tegul ji teikia 
Jums ir visiems geros valios 
žmonėms džiaugsmo ir vilčių.

Mes, Tarybų Lietuvos mo

terys esame įsitikinusios, kad 
šie Tarptautiniai Moters Me
tai pasitarnaus kovai už mo
terų lygias teises su vyrais į 
mokslą, vienodas teises į at
lyginimą už tokį pat darbą, 
teises valdyti ir spręsti savąjį 
likimą kiekvienoje laisvę my
linčioje šalyje, o taip pat ir 
ten, kur dar egzistuoja prie
spauda, eksploatacija, mo
ters pažeminimas.

Tarptautiniams Moters 
Metams organizuoti 

LTSR pirmininkė
L. Diržinskaitė

Jis nenorėtų būti 
N. Y. miesto majoru

Vladimir F. Promyslov

Maskva. — Tarybų šalies 
sostinės majoras Vladimir F. 
Promyslov davė spaudos ko
respondentams poros valan
dų interviu (pasikalbėjimą), 
plačiai apibūdindamas Mask
vos ir New Yorko miestų 
problemų skirtumus. Štai 
vienas didelis skirtumas: 
New Yorkas skundžiasi masi
niu nedarbu, o Maskvai dar
bo jėgų stokuoja. Kalbėda
mas apie New Yorko miesto 
krizę, vienoje vietoje pusiau 
juokomis Promyslov pareiš
kė, kad jisai nenorėtų būti jo 
majoru.

New Yorkas. — Praeitą 
pirmadienį Brooklyne gatvė
je tapo nušautas Miesto Ta
rybos nario Mr. Wright jau
nesnis brolis Thomas, 37 me
tų amžiaus. Kitas jo brolis 
Irving panašiai buvo nušau
tas 1973 metais.

Iš įspūdingo parengimo 
dailininko atminimui paminėti

Praeitą sekmadienį Laisvės 
salėje New Yorko Lietuvių 
Moterų Klubo,LLD 185 kp. ir 
Aido Choro ruoštas M. K. 
Čiurlionio 100-ųjų gimimo 
metinių paminėjimas praėjo 
labai gražiai ir įspūdingai. 
Gal tik vienu aspektu, man 
atrodo, reikia nusiskųsti, bū
tent: dalyvių galėjo būti ge
rokai daugiau. Nesusirinko 
tiek, kiek rengėjai tikėjosi ir 
laukė.

Moterų Klubo pirmininkei 
Ievai Mizarienei pirminin
kaujant, popietės programa 
buvo pradėta iš plokštelių; 
pateikta Čiurlionio muzikos 
kompozicija, atlikta garsiojo 
Tarybų Lietuvos stygų kvar
teto. Po to banga Lukoševi
čienė mums davė nepaprastai 
gerai paruoštą ir turiningą 
paskaitą, kurioje plačiai api
būdinama įžymiojo lietuvių 
tautos menininko muzikinė ir 
tapybinė kūryba, ir pabrėžia
mi šio. mūsų tautos sūnaus į 
pasaulinio garso menininkus 
iškilimo etapai. Ją išklausė
me ir priėmėme su dideliu 
susidomėjimu. Tikiuosi, kad 
ši įdomi paskaita prie pirmos

TARP LIETUVIŲ
Lapkričio 13 d. Stasys Ši

mas pergyveno sunkią opera
ciją Mary Immaculate ligoni
nėje, Jamaica, L. L

Linkime mūsų pažangių 
draugijų nariui greit su- 
sveikt.

* * *
Antradienį, lapkričio 18 d., 

mirė Birutė Kulick, kuri gy
veno Newark, N. J., vos 
sulaukusi 39 metų amžiaus.

Liko dideliame nuliūdime 
vyras Arthur, trijų ir pusės 
metų dukrelė Linda, mamytė 
Mary Račkauskienė, sesutė 
Adelė ir jos šeima. Birutė 
buvo palaidota lapkričio 22 d. 
iš Šalins koplyčios, Woodha
ven, N. Y.

Reiškiame giliausią užuo
jautą M. Račkauskienei ir jos 
šeimai.

* * *
Mūsų mieloji aidietė Tessie 

Stočkienė lapkričio 30 d. pa
siduoda sunkiai operacijai St. 
Barnabas Hospital, Livings
ton, N. J. Linkime Tesei 
lengvai pergyventi operaciją 
ir vėl grįžti pas mus į Aido 
Chorą, kur ji taip reikalinga.

* * *
Penktadienį po pietų gra

žus būrys Alvinos Bieliaus- 
kaitės-Whelan giminių ir ar
timųjų susirinkome į Simon
son’s Funeral Home paskuti
niam atsisveikinimui su Alvi
na, kurią mirtis išplėšė iš 
mūsų tarpo jai sulaukusiai tik 
57 metų. Garbė jos vyrui 
Charles ir sūnums Ernest ir 
Edward už palaidojimą jos 
taip, kaip ji tėvelius palaido
jo, be jokių religinių prieta
rų. Išlydint iš šermeninės į 
Fresh Pond krematoriumą 
man teko pasakyti atsisveiki
nimo kalbą. Ieva Mizarienė
WMAAMWWWMMWRMWWMWWVWWWVWWVWWV

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 
Riga 
Vilnius 
Maskva

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

— gruodžio 21 — 26
— gruodžio 26 — 31
— gruodžio 31 — sausio 2
— sausio 2 — 3

Penktadienis, Lapkričio (November) 28,1975

Pramogų kalendorius

progos pasirodys mūsų laik
raščio skiltyse, tad visiems 
bus proga su ja susipažinti.

Po paskaitos Viktoras Be- 
keris vėl pateikė iš plokštelių 
kelias Čiurlionio kompozici
jas, o vėliau mūsų solistas 
Viktoras pats mus palinksmi
no labai sėkmingai atliktomis 
trimis liaudies dainomis.

Labai gilų įspūdį visuose 
paliko ir visiems labai patiko 
Jono Siurbos parodytos, o 
Bangos Lukoševičienės žo
džiu paryškintos Romano 
Krivicko skaidrės, parodan
čios Čiurlionio tapybos pa
vyzdžius. Beje, kalbant apie 
Čiurlionio tapybos pavyz
džius, Laisvės salės sieną 
gražiai papuošė Ilzės Bimbie- 
nės sutvarkyta žymiojo meni
ninko koks desėtkas tapybos 
reprodukcijų.

Gražu buvo publikoje ma
tyti ir sutikti buvusią Aido 
Choro mokytoją Aldoną An- 
derson-Žilinskaitę su jos gy
venimo draugu Andy, dabar 
įsikūrusiais ir gyvenančiais 
Kanadoje. Aldona buvo iš
kviesta ir keletą trumpų 
Čiurlionio dalykų paskambi
no pianu. O mes jai šiltai 
paplojome.

Na, o šios nepaprastai įdo
mios ir brandžios programos 
paskutinę dalį atliko mūsų 
šaunusis Aido Choras, grakš
čiosios muzikės Mildred 
Stensler vadovybėje. Aidas, 
kaip ir paprastai, labai skam
biai mums padainavo keletą 
liaudies dainelių. Beje, kodėl 
tiek mažai aidiečių vyrų bėra 
likę? Šį kartą dainuojant ma
tėsi tiktai keturi. Garbė mo
terims: jų buvo virš negu 
dvigubai daugiau.

Kaip ir buvo garsinta, po
pietę baigėme užkandžiais ir 
kava, kuriuos mums paruošė, 
jei neklystu, trys mielosios 
draugės — M. Stukienė, Ju
lia Šimkienė ir Nastė Buknie
nė. Jos turėjo sunkiai padir
bėti. Didelis, nuoširdus joms 
ačiū. Prie kitų darbų prisidė
jo Jonas Grybas, K. Benderis 
ir A. Mitchell. Rep.

Pataisymas
Praėjusiam “Laisvės” nu

meryje, “Laisvės” Vajaus 
skelbime, praleisti sekami 
aukotojų vardai:
Iš Miami, Fla., A.

Švėgžda aukojo... .$5.00 
Laisvės Choras, Hart

ford, Conn..................... 1.00
W. Sheinis, Brooklyn,

N.Y.  ..................... 1.00
Prie aukų gautų per “Lais

vės” metinį koncertą priside
da sekami:
K. Petrikienė...............$10.00
Arthur Petrick............ 10.00
Anna Phillipse............ 10.00

Admini s tr acij a

San Francisco, Cal. — Bu
vęs juodųjų žmonių Panther 
partijos vadas Clever nuga
bentas į San Diego kalėjimą. 
Ten lauks teismo.

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

GRUODŽIO 7 D.
Grupė draugų ruošia diplo

matui Vytautui Zenkevičiui 
išleistuves. Tai bus pietūs. 
Prasidės 1 valandą Laisvės 
salėje. Visi ir visos kviečiami 
dalyvauti. Įėjimo auka — $5.
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.

Women in the News

Lillian Hellman
The 1975 state lawmaking 

session was “the best for civil 
liberties in many years”, the 
New York Civil Liberties 
Upion reported recently. Be
ginning of this month Lillian 
Hellman was honored “for 
her contribution to the theat
er, to literature and to the 
protection of civil liberties. 
The evening in which many 
of Miss Hellman’s friends 
performed and read excerpts 
from her 12 plays and two 
books, is a benefit for the 
Committee 
tice, which 
years ago.

Public Jus- 
founded five

for 
she

** ♦
Pregnant and unmarried 

by choice. That describes a 
small, but growing number of 
American mothers who want 
children and are willing to 
raise them without fathers. 
The majority of unwed moth
ers about 200,000 annually 
are teen-agers who choose 
not to terminate an un
planned pregnancy or sur
render the child for adoption.

* ♦ *

A major step toward end
ing credit discrimination 
against women was taken by 
the Federal Reserve Board. 
It issued new regulations 
under the Equal Credit Op
portunity Act, passed last, 
year, that will give women 
equality when seeking loans 
of credit accounts. The rules 
will be fully in effect by June 
30, 1976. They are long over
due.

* * *
Ten women will get a 

chance to try their hands at 
film directing, under a pro
gram of the American Film 
Institute. Actresses Anne 
Bancroft, Dyan Cannon and 
Trish Van Devere, writer 
Carol Eastman and lyricist 
Marilyn Bergman are among 
those chosen to participate in 
the second Directing Work
shop for Women.

* * *
Women working amid the 

real or imagined political 
glamor of the United States 
Senate earn thousands of 
dollars a year less than men, 
the Capitol Hill women’s Poli
tical Caucus charges. Use




