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KRISLAI
Kodėl taip?
Sunkus bedarbių likimas 
Nešvankios propagandos 

balsas
Kas per vieni tie “termitai”? 
Kur detentė neįmanoma 
Suvaikėję vyrai

A. BIMBA
Šioje šalyje šiandien yra 

daugiau kaip 33 milijonai dar
bininkių. 0 organizuotų dar
bo unijose nėra nė pilnų 
penkių milijonų. Ir nesimato, 
kad unijų judėjimas šiuo rei
kalu rimtai susirūpintų ir 
imtųsi pastangų darbininkes 
suorganizuoti. Dargi dauge
lyje unijų jaučiama prieš mo
teris diskriminacija. Jų vado
vybėje nė su žiburiu nerasi 
moters. Padėtis nesveika.

L_J

Iš apie dešimties milijonų 
bedarbių pusantro milijono 
pabaigoj šių metų nustos 
gauti nedarbo apdraudos če
kius. Daugelis jų yra vienin
teliais šeimų duonpelniais.

Kur jiems pasidėti? Prašyti 
iš miestų valdžių pašalpos 
išsigelbėjimui nuo bado? Bet 
beveik visi didmiesčiai jau 
prie bankroto slenksčio. Jų 
galvosūkis, ką daryti su jau 
seniai tik iš pašalpos gyve
nančiais jų žmonėmis. Jie 
galvoja apie būdus kaip tų 
žmonių nusikratyti. Jų akys 
nukreiptos į Washingtoną. 
Bet ir ten pranašaujamas 
viso šimto bilijonų dolerių 
deficitas . . .

L_J

Tautinių grupių, jų tarpe ir 
lietuvių, reakcinėje spaudoje 
reiškiamas didelis susirūpini
mas “Amerikos Balso” liki
mu. Jam grūmojąs bankro
tas. Skaitytojai šaukiami jį 
gelbėti, siunčiant Washingto- 
nui reikalavimus, kad jis jam 
išlaikyti nemažintų lėšų.

Bet “Amerikos Balsas” yra 
nešvankios propagandos, tai
komos į socialistinius kraš
tus, šinkorius. Jo finansavi
mas nesuderinamas su deten- 
tės politika. Jeigu mūsų vy
riausybė jos nuoširdžiai lai
kysis, ji turės arba pakeisti 
“Amerikos Balso” melodijas, 
arba jį uždaryti.

Chicagos kunigų organas 
dar kartą plačiai savo burną 
atidaro prieš Amerikos lietu
vių kultūrinį ar bet kokį 
bendravimą su Lietuva ir jos 
žmonėmis. Girdi:

“. . .gal jau penkiolikos 
metų tokio ‘bendravimo’ 
praktika rodo, kad sovietinio 
režimo darbuotojai visomis 
išgalėmis stengiasi į mūsų 
išeivijosgretose įvest įvairios 
rūšies termitus, kurie grauž
tų mūsų tautinį atsparumą ir 
tautinę sandarą iš vidaus”.

Čia kalbama apie “vaduoto
jų” gretos kunkuliuojančius 
vaidus. Kalti esą “sovietiniai 
termitai”.

Bet tai didžiausia nesąmo
nė. Dalykas štai koks: Eili
niuose žmonėse pradėjo imti 
viršų sveikas protas ir gimta
jam kraštui meilė. Jie pradė
jo pamatyti, kad jų lyderiai 
žmones mulkina ir apgaudi
nėja melais ir prasimanymais 
apie Tarybų Lietuvą. Ypač 
pradėjo sukilti prieš juos tie, 
kurie lankėsi Lietuvoje ir 
savo akimis pamatė šaunio
sios lietuvių tautos pasiektus 
laimėjimus visose gyvenimo 
ir veiklos srityje. Tai šiuos 
prablaivėjusius ir susipratu
sius žmones kunigų organas 
apšaukia “termitais”.

Farmų produktų kainos 
nukrito, maisto pakilo

Nori daugiau paramos ir 
pagalbos miestams

I Washington, D. C. — Per 
mėnesį tarp spalio 15 d. ir 

‘lapkričio 15 d. šalies farmų 
produktų kainos nukrito net 
4 procentais? Taip praneša 
Agrikultūros Departamen
tas. Daugiausia nukrito mėsos 
ir kukurūzų kainos.

Bet tai nereiškia, jog tai 
'yra produktų vartotojų lai
mėjimas. Kaip tik priešingai. 
Maisto kainos per tą laikotar
pį dar gerokai pašoko aukš
tyn. Tai mato kiekvienas, 
kuriam tenka maistą pirkti 1 
krautuvėse.

Farmų produktų kainų nu- i 
kritimas tik reiškia, kad žem
dirbiai už produktus mažiau 
gauna, ir kad žemdirbių ir 
maisto vartotojų sąskaita sa- 

| vo pelnus padidino maisto 
trustas. Jis iš farmerių pro

duktus superka nupiginta 
į kaina, o jų vartotojams pake
lia kainą. 0 vyriausybė neda-

■ ro jokių žygių tam procesui 
padaryti galą.

Kuolus miestas | 

garsiausias?
Miestas St. Louis be ne tik i 

bus garsiausias šios šalies 
miestas. Tik jo išgarsėjimas 
nelabai garbingas. Pasirodo, 

i kad jame pernai 44 procentai 
į visų gimdymų buvo nevedu^ 
i šių moterų. Joks kitas mies- 
itas, rodosi, negali jo tuo 
pralenkti.

į 1974 metais buvo 8,794 gi
linimai. Iš jų 3,915 vaikai 
i buvo “betėviai”.

r ' L_l
Ideologinė detentė pasau- 

' lyje negalima ir neįmanoma.
Ir nereikalinga. Savo idėjų ' 

I negalima išsižadėti. Kvailai 
reikalauti jų išsižadėti.

Tik neleistina ir ypač šioje 
į gadynėje pavojinga stengtis 
jas kitiems užkarti jėga, 

1 ginklais. Taip bandė padaryti 
Hitleris ir Mussolinis. Taipgi 
mūsų šalies prezidentai ban- 

i dė jas jėga užkarti Indokini- 
‘ jos žmonėms. Bet taikinga 

kova tarp idėjų ėjo ir eis.
□

Sužinome, kad šiomis ie
nomis į Washingtoną buvo 
nusidavę Algimantas Gurec- 
kas ir Arvydas Barzdukas. 
Jie atstovavę “Lietuvių

I Bendruomenei”.
Koks buvo jų misijos tiks- 

, las? Ogi, šios šalies vyriausy
bę įtikinti, kad ji tiesiai visą 
detentės politiką pasiųstų į 

| gurbą, nes “jos vykdymas 
nesiskiria nuo pataikavimo 

j sovietams”.
Bet jų nelaimė. Jiems ten 

| pavyko susitikti tiktai su Mr. 
IT. II. Girthu, kokio ten pir
miau negirdėto “Baltijos ir 
Vengrijos skyriaus” direkto
riumi. Dar blogiau: jiems 
nepavyko nei jo įtikinti. Gir
di, Mr. Girth sušilęs “gynė 
detentės idėją”.

Su šia savo nelaiminga mi
sija Gureckas ir Barzdotas 
padarė vieną gerą dalyką, 
būtent: jie visiems įrodė savo 
visišką suvaikėjimą politi
niuose reikaluose. Įsivaizduo
kite: jie ims ir įtikins, na, kad 
ir tokį poną Girthą, ar ką 
nors kitą, su sveiku protu dar 
neatsisveikinusį, kad mums 
ir visai žmonijai geriau bran
duolinis karas, negu taikin
gas tautų ir valstybių sugy
venimas!

Svarbus susitarimas 
tarp Irano ir 
Europos šalini

Teheranas. — Po dvejus 
metus užsitęsusių derybų pa
galiau prieita prie susitari
mo. Iranas sutiko nutiesti iš 
Irano naturalėmis dujomis 
turtingų sričių 1,000 mylių 
ilgio ryną iki Tarybų Sąjun
gos. Per ją Iranas kasmet 
suteiks Europos šalims 400 
milijonų dolerių vertės dujų.

Pirmiausia dujas priims 
Tarybų Sąjunga ir paskui jas 
perduos Vakarų Vokietijai, 
Prancūzijai ir Austrijai.

Spėjama, kad tokios ilgos 
rynos nutiesimas atsieis tarp 
dviejų ir trijų bilijonų dole
rių. Kiek laiko paims — neži
nia.

Nominuojamas j 
aukščiausių teismų

John Paul Stevens
Jis yra Chicagos Federali

nio Distrikto Apeliacijų teis
mo narys. Prez. Ford jį pa
skyrė jį į Aukščiausiąjį Teis
mą. Belieka Senatui jį užgirti 
ar atmesti. Prezidentas at
metė siūlymus į tą aukštą 
vietą paskirti moterį. Iš de
vynių teismo narių juk nors 
viena galėjo būti moteris. Tai 
nepateisinama diskriminacija 
prieš Amerikos moteris.

Sude, Sinai. — Izraelio val
džia čionai vieną naftos lauką 
pavedė Jungtinių Tautų ko
misijai, kuri jį perduos Egip
tui. Tai daroma pagal Sina
jaus sutartį.

Portugalijoje areštai ir šalyje 
labai įtempta padėtis

Lisbon, Portugalija. — 
Praeitą savaitę vyriausybei 
pavyko likviduoti kai kurių 
ginkluotų jėgų vienetų sukili
mą, kuris buvęs ruoštas 
“kraštutinių kairiųjų elemen
tų”. Po to buvo pravesti 
platūs areštai. Sulaikyti 77 
karininkai ir 30 civilinių. Jie 
kaltinami ruošime “pučo”.

Be to, vyriausybė uždarė 8 
laikraščius, kurie buvo nacio
nalizuoti revoliucijos pradžio
je. Jie kaltinami skleidę anti- 
vyriausybinę propagandą.

Militarinių jėgų vadai kalti
na partijas arba grupes, ku
rios “toliau į kairę, negu 
Komunistų Partija”. Bet So
cialistų Partijos ir Liaudiškų
jų Demokratų Partijos lyde
riai puola ir Komunistų Parti
ją.

Padėtis labai įtempta ir 
daugeliu aspektų neaiški.

Prezidentas Fordas susitinkadr tariasi su Kinijos Komunis
tų Partijos pirmininku Mao Tse-tungu. Pasitarimas tęsėsi 
dvi valandas. Buvę aptarta visa eilė abiems šalimis bendrų 
klausimų.

Pekinas. — Prezidentas 
Fordas savo keturių dienų 
oficialų vizitą Kinijoje laiko 
pilnai pavykusiu. Ypatingai 
jis patenkintas gavęs progą 
pasitarti su Komunistų Parti
jos pirmininku Mao Tse-tun- 
gu.

Baisūs ir geri duomenys 
apie vėžio siautėjimą

Nors Amerikinė Vėžio 
Draugija reportuoja, kad šie
met jai pavyko kovai su vėžio 
liga surinkti 107 milijonus 
dolerių, bet baisiosios ligos 
aukų skaičius kasmet tebeau
ga. Gerai žinoma, kol šieme
tinės aukos už pernykštes 10 
milijonų dolerių didesnės.

Savo leidinyje “Faktai ir 
skaičiai apie vėžį”, Draugija 
apskaičiuoja kad mirimai nuo 
vėžio ligos kasmet ateityje 
paaugs 1 procentu. Bet atro
do, kad šis apskaičiavimas 
yra toli gražu per žemas, 
antai Nacionalinis Centras už 
Sveikatos Statistikas repor
tuoja, kad šiemet tik per 
pirmuosius septynis mėne
sius mirimai nuo vėžio pakilo 
5.2 porcento, palyginus su 
mirimais 1974 metais per tą 
patį laikotarpį. Taip pat ir 
stambioji Metropolitan Life 
Insurance Company repor
tuoja, kad tarpe joje apsi
draudusių žmonių nuo vėžio 
mirtingumas tik per pirmuo
sius šių metų šešis mėnesis

Portugalijos 
Socialistų vadas 
puola komunistus

Lisbon. — Portugalijos So
cialistų Partijos lyderis Ma
rio Saores padarė labai piktą 
pareiškimą prieš Komunistų 
Partiją. Už kai kurių ginkluo
tų šalies jėgų vienetų sukili
mą, kurį socialistų vadovau
jamai vyriausybei pavyko su
triuškinti kaltinta komunis
tus. Sukilimo nepavykimą jis 
laiko dideliu komunistų pra
laimėjimu, ypač dideliu Ko
munistų Partijos sekreto
riaus Aivaro Gunhal pralai
mėjimu.

Saores sako, kad sukilimo 
numalšinime Socialistų Parti
ja vaidino vyriausia vaidme
nį. Ir jis tuo labai didžiuojasi.

Pasitarimuose Kinijos va
dai labai aštriai kritikavo de- 
tentę. Jiems labai nepatinka 
santykių tarp Jungtinių Val
stijų ir Tarybų Sąjungos pa
gerėjimas. Iš savo pusės, 
prezidentas Fordas taikaus 
sambūvio politiką tvirtai pa
teisino.

pakilo net 6 procentais!

Vėžio Ligos Draugija re
portuoja, kad 1976 metais 
vėžio liga sirgs vienas milijo
nas amerikiečių ir kad iš jų 
apie 370,000 nuo vėžio nu
mirs! Vien tik nuo plaučių 
vėžio mirs apie 200,000 žmo
nių.

Tai vis baisūs skaičiai. Jie 
parodo, kad mūsų kova su šia 
piktąja liga toli gražu dar 
tebėra nelaimėta.

Bet džiugu, kad šis tas per 
tą kovą jau laimėta. Pav., 
jeigu 1950 metais tiktai vie
nas iš keturių vėžiu susirgu
sių žmonių buvo išgelbėtas, 
tai yra — išgydytas, tai šian
dien jau išgydomas vienas iš 
trijų. Tai reiškia, kad kasmet 
sutaupoma po apie 50,000 
gyvybių.

Tai pasiekiama naujomis 
priemonėmis, kuriomis gali
ma vėžį pastebėti anksti, jam 
vos tik pasirodžius. Dar jau
nas sučiuptas vėžys daugely
je atsitikimų yra įveikiamas.

PRES. COSTA GOMES
Lisabona. — Portugalijos 

prezidentas Gomes sako, kad 
jis demokratiją gins nuo prieš 
ją kėsinimosi iš “kairės”, ar
ba “dešinės”.

Washingtonas. — Federali
nis Cenzo Biuras ištyrė ir 
surado, kad didesnis procen
tas moterų darbininkių pasi
lieka prie darbo sulaukusios 
65 metų, negu vyrų darbinin
kų.

Miami Beach, Fla. — 
Praeitą sekmadienį, lapkričio 
30 d. čionai įvyko Nacionali
nės Miestų Lygos metinis 
susirinkimas. Dalyvavo visų 
didmiesčių majorai. Jų tarpe, 
žinoma, buvo ir New Yorko 
miesto majoras su savo bėdo
mis. Visų miestų vadai kalbė
jo už didesnę federalinės val
džios paramą bei pagalbą 
miestams. Visi reiškė pasi
tenkinimą, kad prezidentas 
Fordas pagaliau sutiko New 
Yorkui paskolinti pustrečio 
bilijono dolerių išsigelbėjimui 
iš finansinės krizės. Kiekvie
nas majoras galvojo, kad gal 
ir jam teks Washingtono pra
šyti panašios pagalbos.

Demokratiniai miestų ma
jorai atlaikė savo kokusą (at
skirą susirinkimą). Nutarė 
siūlyti, kad į busimąją demo
kratų prezidentinių rinkimų 
programą būtų įdėtas punk
tas, apie federalinės valdžios 
atsakomybę daugiau rūpintis 
miestais, kad jiems būtų gali
ma išvengti finansinio ban
kroto.

Lynette Alice Fromme

Prisiekusių teisėjų teismas 
pripažino ją kalta. Už pasikė
sinimą nužudyti prezidentą 
Fordą gali būti nubausta viso 
amžiaus kalėjimu. Bausmė 
dar nepaskirta.

Darbininkai prieš 
gubernatore

Hartford, Conn. — Šios 
valstijos organizuoti darbi
ninkai labai priešingi guber
natorės Ella T. Grasso pasi- 
mojimui prailgti valdžios tar
nautojams darbo valandas 
nuo 35 iki 40 savaitėje. Ji 
sako, kad tai būtinai reikalin
ga išvengimui 80 milijonų 
dolerių deficito.

Darbo savaitės prailgini
mas būtų atliktas nepakeliant 
darbininkams algų. Tas pa
liestų 40,000 darbininkų.

Darbo unijos prieš šį gu
bernatorės Grasso ėjimą žada 
griežčiausiai kovoti.

Jungtinių tautų 
jėgos dar 
paliekamos

United Nations, N. Y. — 
Labai skubomis Saugumo Ta
ryba nutarė Jungtinių Tautų 
ginkluotas jėgas dar šešiems 
mėnesiams palikti Golan 
Aukštumose tarp Izraelio ir 
Sirijos taikai palaikyti. Tary
ba susideda iš 15 narių. Tryli
ka balsavo už pasiūlymą, o du 
susilaikė nuo balsavimo. Nie
kas nebalsavo prieš.

Jungtinių Tautų jėgos ten 
susideda iš 1,192 asmenų. Jas 
sudaro net kelios mažosios 
valstybės. Nė viena didžioji 
valstybė jose neturi savo 
žmonių.

Washingtonas. — Prezi
dentas Fordas, prieš išvyki
mą į Kiniją, vetavo (atmetė) 
dar vieną Kongreso priimtą 
bilių. Tai bilius, kuris in
struktuoja federalinę valdžią 
atlyginti miestams už suteiki
mą apsaugos užsienio diplo
matams bei konsulatų tar
nautojams. Pav., New Yor
kui daug kaštuoja apsaugoji
mas Jungtinių Tautų darbuo
tojų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Beirut, gruodžio 1 d. — 
Šiandien Izraelio lėktuvai 
bombardavo dvi palestiniečių 
stovyklas Lebano teritorijo
je. Nuostoliai baisūs: 75 civi
liniai žmonės užmušti, o 125 
sužeisti. Žuvusių dauguma 
moterys ir vaikai.

ū
Maskva. — Tarybinė spau

da smerkia Ameriką, kad 
jinai siunčianti į Angolos 
Liaudies Respubliką karei
vius ir ginklus reakcinėms 
frakcijoms • kurios nori už
grobti valdžią.

Tel Aviv. — Izraelio val- 
■ džia smerkia Jungtinių Tautų 
| Saugumo Tarybą už nutari
mą pakviesti Palestinos Išsi
laisvinimo Organizaciją, kai 
sausio mėnesį Taryba svar
stys Vidurio Rytų problemas. 
Izraeliečiai P. L 0. laiko 
žmogžudžių organizacija ir 
atsisako dalyvauti toje Sau
gumo Tarybos sesijoje, ku
rioje dalyvaus ir palestiniečių 
atstovybė.

□
Madridas. — Ispanijos ka

ralius Carlos į savo kabinetą 
įsileidžia du atstovus iš kraš
tutiniai dešinių srovių. Tai 
reiškia, kad jis rengiasi eiti 
diktatoriaus Franco pėdomis.

C
, United Nations, N. Y. — 
I Sirijos delegacija sveikina 
| Saugumo Tarybos daugumą 
už nutarimą į diskusijas Vi
durio Rytų situacijos pa
kviesti ir Palestinos Išsilais
vinimo Organizaciją. Šiam ta
rimui priešingas Izraelis ir 
Jungtinės Valstijos.

□
Vientiane, Laosas. — Kal

bama, kad dabartinės Laoso 
koalicinės valdžios su prem
jeru princu Souvanna prieša
kyje dienos jau suskaitytos. 
Naujoji vyriausybė būsiant 
komunistų vadovaujama.

□
Londonas. — Anglijos ligo

ninėse 15,000 jaunųjų gydy
tojų išreiškimui savo nepasi
tenkinimo darbo sąlygomis 
sulėtino patarnavimą. Dau
gelyje ligoniniu padėtis labai 
rimta. Ligonys negauna rei
kalingo patarnavimo. Be to, 
dargi pavojus padidės, jeigu 
11,000 senųjų gydytojų prisi
dės prie jaunųjų protesto. Jie 
sako, jie tai padarys, jeigu 
sąlygos nebus pagerintos.

□
Washingtonas. — Buvusio 

ilgamečio FBI pirmininko Ed
gar Hoover sekretorė Mrs. 
Helen W. Gandy prisipažino, 
kad ji sunaikino savo buvusio 
boso visus laiškus. Ji sako, 
kad Hooveris prieš smertį 
prašė jos taip padaryti.
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Žmonija neprivalo būti suvilta
Lapkričio 26 dieną iš Detroito žinioje buvo sakoma, kad 

valstybės sekretorius Kissingeris pareiškė, jog jis gruodžio 
mėnesį susitiksiąs ir turėsiąs pasitarimą su Tarybų Sąjun
gos vadais. Visi suprato, kad sugrįžęs iš Kinijos, jis skris į 
Maskvą. Šio pasitarimo tikslas — pašalinti prieštaravimus 
tarp Tarybų Sąjungos ir Jungtinių Valstijų strateginių 
ginklų apribojimo pozicijose klausimu. Bet tos pačios dienos 
vakare prezidentas Fordas spaudos konferencijoje Baltuo
siuose Rūmuose pareiškė, kad kol tie skirtumai nepašalinti, 
nei sekretoriui tartis su tarybiniais vadais, nei jam susitikti 
su sekretoriumi Brežnevu nebūtų jokios naudos.

Taip dabar dalykai ir stovi. Derybos tarpe šių dviejų 
didžiųjų kraštų dėl strateginių ginklų apribojimo nesijudina 
iš vietos. O taip neturėtų būti. Ne tik Tarybų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų, bet visos žmonijos geriausi interesai 
reikalauja galimai trumpiausioje ateityje susitarimo. Reikia 
sutikti su pažangiečių dienraščiu “Daily World”, kad be 
tokio susitarimo pasiekimo, ginklavimosi lenktynės nebus 
sulaikytos, dargi padidės, dar kasmet vis daugiau ir daugiau 
pareikalaus lėšų. Jau ir taip šios šalies militarizmas šiemet 
suės 113 bilijonų dolerių, kurie taip neapsakomai yra 
reikalingi socialiniams projektams. ,

Štai ir šiandien Pentagonas reikalauja, kad būtų jam 
leista tuoj pradėti gaminti naujus, žinoma, branduolinius, 
ginklus. Pasak “Daily World”, tas pareikalautų dar 60 
bilijonų dolerių. Ir kur galas? Nesimato jokio galo.

Taigi, labai laiku Amerikos žmonės raginami daryti 
spaudimą į Washingtono vyriausybę, kad pasitarimai dėl 
pašalinimo visų kliūčių iš Tarybų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų pozicijų, būtų nedelsiant pradėti, tikslu trumpiau
siu laiku pasiekti susitarimo strateginiams ginklams apribo
ti. Jeigu reikalinga sekretoriaus kelionė į Maskvą, tegu jis 
ją atlieka. Jeigu reikalingas prezidento Fordo ir sekreto
riaus Brežnevo susitikimas Washingtone, tegu mūsų vy
riausybė jį oficialiai pakviečia, arba tegu, sugrįžęs iš 
Kiniįos, prezidentas patraukia į Maskvą. Jokia proga 
pasiekimui susitarimo neprivalo būti praleista ir neišnaudo
ta. Svarbesnio ir skubesnio reikalo negalima įsivaizduoti.

Kiek vertas prezidento žodis?
Lapkričio 26 dienos spaudos konferencijoje prezidentas 

Fordas viešai sudėjo net keletą pažadų. Jis pareiškė, kad jis 
jau davęs įsakymą žvalgybiniams valdžios organams, kaip 
CIz\ ir FBI, ateityje nebeužsiimdinėti sąmokslais prieš kitų 
valstybių vadus ir jų žudymu. Toks pat įsakymas jau duotas 
neruošti jokių sąmokslų, nedalyvauti jokiuose sąmoksluose 
prieš šios šalies piliečius, o ypač draudžiama juos žudyti. 
Prezidentas taipgi pažadėjo “pastudijuoti” reikalą tų, kurie 
praeityje užsiimdinėjo tokiais nešvankiais darbais.

Konferencijoje nebuvo pamirštas ir prezidento John 
Kennedy ir Martin Luther King nužudymo reikalas. 
Prezidentas pritaria sumanymui ištirti naujus atidengimus 
apie žiaurius su tais dviem žymiais žmonėmis susidorojimus. 
Dalykas tas, kad visuose po jų nužudymo tyrinėjimuose 
buvo padaryta išvada, kad jie buvo nužudyti tiktai atskirų 
asmenų sumanymu kokiais nors neaiškiais sumetimais, kad 
jokio sąmokslo juos nužudyti nebuvo ir kad į tai nebuvo 
įsivėlę ČIA ir FBI, ar kokia nors kita organizuota jėga. 
Betgi jau turime naujų atidengimų, kurie kalba ką kitą. Jie 
rodo, kad tiek Kennedy, tiek King nužudymas buvo 
sąmokslo vaisius ir kad minėtos žvalgybinės įstaigos buvo 
įsivėlusios vienoje ar kitoje formoje. Ir todėl visoje šalyje 
kasdien garsėja reikalavimas, kad Kongresas tuos nužudy
mus iš naujo nuodugniausiai ištirtų.

Taigi, kaip sakyta, turime net keletą prezidento pažadų ir 
pasižadėjimų. Ar jie bus ištesėti, tai jau kitas klausimas.

Viskas liaudies sąskaita
Jau plačiai kalbama, beveik užtikrinama, kad mūsų New 

Yorke taip vadinamos “masinės transportacijos” (geležinke
liais ir busais) fėras nuo dabartinių 50 centų turėsiąs pakilti 
gal net iki 75 centų! O kas šia transportacija daugiausia 
naudojasi? Beveik išimtinai — darbininkai. Jiems reikia 
pasiekti darbo vietą ir iš jos sugrįžti.

Valdžios galvos jau suplanavo mokesčių pakėlimu sukelti 
•du šimtus milijonų dolerių. Viskas pabrangs. Kalbama, kad 
keli tūkstančiai miesto darbininkų turės eiti į bedarbių 
gretas. O likusių darbininkų algos bus “užšaldytos” — 
uždrausta jas kelti, arba reikalauti jų pakėlimo. Be to, 
miesto darbininkai turės prisidėti prie socialinio saugumo 
išlaidų padengimo ko iki šiol iš jų nebuvo reikalaujama.

Tuo tarpu nei žodeliu miesto ir valstijos vadai nemini labai 
praktiško pasiūlymo — tuojau bankų ir stambių investorių 
paskolas miestui likviduoti. Tai reiškia, kad miesto gelbėji
mas nuo bankroto suverčiamas ant liaudies pečių, o 
stambiajam kapitalui nė plaukas nuo galvos nenuraunamas.
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Iš anksto apie 
susitarimų su Kinija

Fairbanks, Alaska. — 
Praeitą šeštadienį, skrisda
ma į Kiniją prezidentas For
das trumpam laikui buvo ap
sistojęs šiame mieste. Čia 
savo kalboje jis džiaugėsi, 
kad “Jungtinės Valstijos ir 
Kinija surado bendrą pa
grindą pažadėjimui taikos 
Azijai”.

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canaaa, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, <12.00 
Foreign countries, 6 months, <6.50

“Mūsų bendras pasisaky- 
! mas už taiką Azijoje yra 
pagrindinis pasisakymas,” 
Fordas pareiškė “Taip pat 
mūsų pasižadėjimas nesikišti 
į kitų kraštų vidinius reikalus 
yra pagrindinis pasižadėji
mas”.

Puikus pasižadėjimas. Bet 
kam tada šios šalies milžiniš
kos militarinė bazė ir armijos 
Azijos kraštuose, pav., Pietų 
Korėjoje ir Tailande?

ENTUZIASTIŠKAI IR SU 
PASIDIDŽIAVIMU APIE 
LIETUVOS KOMUNISTU 
VEIKLĄ

Vilniaus dienraštyje “Tie
sa” (lapkr. 20 d.) straipsnyje 
“Komunistai svarsto savo už
davinius”, skaitome:

“Respublikos pirminėse 
partinėse organizacijose pasi
baigė ataskaitiniai—rinkimi
niai. Jie vyko organizuotai, 
aukštu idėjiniu politiniu ly
giu, juose aktyviai dalyvavo 
komunistai. Ataskaitinių— 
rinkiminių susirinkimų politi
nį kryptingumą, pobūdį ir 
turinį lėmė tai, kad jie vyko 
TSKP eilinio XXV suvažiavi
mo išvakarėse. Juose visapu
siškai išanalizuotas pirminių 
organizacijų, jų renkamųjų 
organų darbas tiek ataskaiti
niu laikotarpiu, tiek laikotar
piu po partijos XXIV suva
žiavimo. Apžvelgdami šiuos 
rezultatus, komunistai anali
zavo, kaip vykdomi suvažia
vimo ir vėlesnių TSKP CK 
plenumų nutarimai, atkreipė 
dėmesį į neišspręstus klausi
mus, numatė eilinius savo 
partinių organizacijų, darbo 
kolektyvų uždavinius dabar
tiniame komunizmo statybos 
etape.

Įvykusių ataskaitinių-rinki- 
minių partinių susirinkimų 
rezultatai rodo, kokį didelį 
darbą nuveikė partinės orga
nizacijos, didindamos komu
nistų aktyvumą, vystydamos 
partinę vidinę demokratiją ir 
stiprindamos partinę draus
mę. Juose dalyvavo apie 125 
tūkstančius komunistų, arba 
daugiau kaip 93 procentai 
partijos narių ir kandidatų, 
esančių partinėje įskaitoje.

Padidėjusį komunistų akty
vumą rodo tas faktas, kad 
ataskaitinių pranešimų svar
styme dalyvavo apie 55 tūk
stančius žmonių, arba beveik 
kas antras komunistas. Bū
dingas šių metų ataskaitinės 
rinkiminės kompanijos bruo
žas buvo, tai kad svarstyme 
dalyvavo daugiau darbininkų 
ir eilinių kolūkiečių . . .”

KUNIGU ORGANAS GINA 
IR TEISINA VAGIS!

Chicagos kunigų organas 
sužinojo iš “Tiesos”, kad 
Kauno miesto Lenino rajono 
liaudies teismas rado kaltais 
ir nubaudė kalėjimu tris va
gis. Vienas gavo tris metus, 
kitas du, o vienas vienerius 
metus kalėjimo. Mat, jie nuė
mė ir pavogė vieno žmogaus 
automobilio du ratus ir tapo 
sučiupti. Vietoje vagis 
smerkti ir sveikinti liaudies 
teismą už tinkamą nubaudi
mą, kunigų dienraštis šaukia: 
“Kokios didelės bausmės ski
riamos vien už automobilio 
ratų pavogimą”!

Tai užuojauta ir užtarimas 
vagims. Kunigų laikraščio 
“tėveliai”, matyt, net nusi- 
spiovė ant savo dievo prisa
kymo “nevok” ir vagims pla
čiai duris atidarė į “dangaus 
karalystę”.

KAIP PATRAKĘS 
MELUOJI, PONAS ZUJUS

Kaip LDS ir SLA, taip 
Lietuvių Katalikų Susivieni
jimas leidžia savo organą 
“Garsas”. Jo redaktorius — 
Matas Zujus, kurio neribota 
neapykanta komunistams ir 
viskam, ką jie gina bei atsto
vauja, matyt, yra atėmus iš 
jo visokį padorumą. Pav., 
vėliausiame savo laikraščio 
numeryje jis rašo:

“Be melo, apgaulės ir kitų 
skriaudimo komunistai negali 
apsieiti. Va, kokių priemonių 
griebiasi pasipelnyti iš nelai
mingų žmonių Rytinės Vokie
tijos komunistai: jie suima 
nekomunistus, uždaro kalėji- 
man ir leidžia Vakarų Vokie
tijai išpirkti juos, kaip politi
nius nusikaltėlius. Paprastai, 
už tokius plėšikiškus ir šanta- 
žinius darbus paskiri asme

nys laikomi gengsteriais ir 
plėšikais, tuo tarpu komunis
tai visa tai suvalstybina. Su 
tokiais parazitais sugyveni
mas (entente) neįmanomas, 
jokių sutarčių sudarymas ne
turi vertės.”

Pasaulio komunistus jis 
sprendžia pagal save. O tai 
labai negražu net ir klerikalų 
organo redaktoriui. Jis kaip 
patrakęs meluoja, tai mano,( 
kad ir visa likusioji pasaulio 
dalis susideda iš melagių.

Nuo koto nusimelavęs po
nas Zujus, kaip matote, labai 
priešingas ir detentei (tautų 
ir valstybių taikingam sugy
venimui). Juk jeigu ne deten
te, tai naujas karas, ir, šį 
kartą, tikrai branduolinis ka
ras. Štai ko nori ir ką propa
guoja katalikų susivienijimo 
organo redaktorius.

APIE REAKCIJOS 
SIAUTĖJIMĄ 
URAGVAJUJE

“Vilnies” redaktorius S. J. 
Jokubka kolumnoje “Kas 
dien” rašo:

“Urugvajaus militarinio re
žimo fašistinei diktatūrai, at
rodo, nelabai kas. Pati milita
rist ų remiama prezidento 
Juan M. Bordaberry vyriau
sybė skelbia, kad areštavusi 
apie 100 neištikimų valdžiai. 
Kitais šaltiniais, tapo areš
tuota mažiausia 1,000 asme
nų.

Jeigu taip masiškai, šim
tais reikia areštuoti žmones, 
tai galima suprasti, kaip val
džiai karšta po kojomis, kaip 
ji jaučiasi nesaugiai.

Lietuvių pažangų judėjimą 
tenai reakcija irgi sudaužė. 
Keli lietuviai dar tebėra areš
tuoti. Valdžia bijo ir jų.”

O prieš metus kitus Urug
vajus buvo demokratiškiau
sia ir laisviausia šalis visoje 
Lotynų Amerikoje.

PREZIDENTUI 
PATARIMAS

Dienraštis “Daily World” 
(lapkri 19 d.) duoda preziden
tui Fordui labai rimtą patari
mą dėl paskyrimo į Aukščiau
siąjį Teismą naujo nario, vie
toje pasitraukusio William 0. 
Douglas. Dienraštis pataria 
paskyrimą atidėti iki po 1976 
metų prezidentinių rinkimų.

Kuo remiamas šis pasiūly
mas? Ogi tuo, kad pats prezi
dentas Fordas nėra žmonių 
išrinktas į tą aukštą vietą. 
Kaip žinia, jį paskyrė save 
diskreditavęs Nixonas. Ne
rinktam prezidentui skirti 
žmogų į tą aukštą ir atsakin
gą vietą, nepridera. Tai yra 
apsilenkiamas su visomis de
mokratinėmis procedūromis. 
Tegu jį paskirs žmonių iš
rinktasis prezidentas!

Prez. Fordas šio pažangaus 
dienraščio patarimo nepriė
mė.
SAKO, “IZRAELIS JAU 
NEBE ROJUS”

Leidinyje “Parade” (lapkri
čio 23 d.) skaitome pastabą 
“Quitting Izraeli”, kurioje pa
brėžiama, kad žydų valstybė
je padėtis tokia, jog žydų iš 
įvairių pasaulio kampų nebe- 
patraukia. Jau esąs prasidė
jęs priešingas procesas, tai 
yra, jau žydai iš Izraelio 
masiniai emigruoja į kitus 
kraštus, daugiausia, žinoma, 
į Jungtines Amerikos valsti
jas.

Leidinys pateikia tokių 
duomenų: Prieš trejus metus 
daugiau kaip 50,000 žydų imi
gravo į Izraelį per vienerius 
metus. Praeitais metais jau 
beimigravo ir apsigyveno 
22,000. Na, šiemet, tai yra 
1975 metais, apskaitoma, be- 
pribus gal tiktai apie 15,000.

Be to, girdi, iš tūkstančių 
žydų, praeitais metais išvy
kusių iš Tarybų Sąjungos, 35 
procentai, pasiekę Vieną, nu
sprendė nebevykti į Izraeli. 
Dar blogiau, ;sako leidinys, 
kad kasmet iš Izraelio bėgan-

Maskva! — Lapkričio 27 d. už nenuilstamą veiklą taikos 
labui Tarybų Sąjungos Komunistų Partijos generaliniam 
sekretoriui L. Brežnevui suteiktas “Taikos aukso medalis”. 
Medalį jam prisega Pasaulinės Taikos Tarybos generalinis 
sekretorius R. Čandra.

IŠ LAIŠKU
Gerbiamoji Redakcija!

Siunčiu pluoštelį atsimini
mų. Šiemet sukanka 45 metai 
kai rašinėju į spaudą. Apie 
tai ir rašiau.

Pas mus jau ruduo. Miškai 
liko be lapų. Tik pušys žaliuo
ja. Žaliuoja jos ir Juodžio 
kalne apie R. Mizaros pamin
klą. Dažnai pravažiuoju pro 
ten ir regiu aukštumoje ak
menį—paminklą saugojanti 
jo palaikus, prisimenu jį, kaip 
žmogų, rašytoją, veikėją, na 
ir savo kaimyną. Skaitymui 
tada skrendu anapus vande
nynų pas laisviečius ir galvo
ju apie juos, jų ryžtį, energi
ją, kovojant už pažangias 
mintis, už taiką pasaulyje, 
prieš išnaudojimą, už darbo 
žmogaus teises. Tad sėkmės 
Jums, mieli laisviečiai!

Pas mus kaime gyvenimas 
verda. Laukų darbai užbaig
ti. Vyksta technikos remon
tas. Pilnu tempu vyksta sta
tyba. Statomi gražūs, erdvūs 
šviesūs mūriniai namai kolū
kiečiams. Auga, gražėja 
Skakniūnų gyvenvietė. Jie 
turi visus patogumus. Ir čia 
arti susiekimas autobusais. 
Čia pat gražūs kultūros na
mai, o juose būna dažnai 
kinai, šokiai, yra kaimo kape
la, choras, ratelis, moterų 
ansamblis, didelė mokykla, 
parduotuvė, medicinos punk
tas.

Dėkoju už siunčiamą “Lais
vę” ir “Šviesą”.

Linkiu visam “Laisvės” ir 
“Šviesos” Redakcijų kolekty
vams geros sėkmės darbe ir 
asmeniniame gyvenime.

V. Ulčinskas
Lietuva—Makniūnai

ooo

Mielas drauge Antanai ir 
visi laisviečiai!

Kažkaip išeina, kad namie 
neprisibaudi parašyti laiško 
ilgoką laiką, o kelionėje ir 
noro, ir laiko atsiranda. Kaip 
tik ir dabar rašau kelionėje. 
Prieš dvi valandas Vilniuje 
įsėdau į traukinį, ateinantį iš 
Leningrado ir vykstantį į 
Varšuvą. Kaip tik tame trau
kinyje yra vagonas, važiuojąs 
į Berlyną, kur šį kartą keliau
ju.

Ką tik pravažiavome Varė
nos stotį ir artėjame į Balta
rusijos sieną. Mūsų vagonas 
šį kartą neperpildytas, tad 
keturviečiame kupė esu vie
nas, galiu ramiai rašyti. Tie
sa, padarau pertraukas, pasi
kalbu su maloniais kaimy
nais, taip pat vilniečiais. Tai 
— technikos mokslų kandida
tė Liuda Naginavičienė, bai
gusi mokslus Kauno A. 
Sniečkaus vardo Politechni- 

čių žydų skaičius didėja. An
tai, pernai emigravo 21,000, 
ir šiemet nebus geriau, gal 
dar daugiau išbėgs.

kos institute, o dabar praei
nanti stažą Drezdeno Techni
kos universitete, ir ekono
mistas Antanas Skrupskelis, 
vykstąs į Erfurtą skaityti 
paskaitų apie Tarybų Lietu
vos ekonomiką. Drauge su 
jais papietavome vagone res
torane, kurs važiuoja tik ligi 
Gardino, tad skubėjome su
spėti dar mūsų teritorijoje.

Štai jau ir baltarusių stotis 
Pareiše, kur trumpai susto
jus traukinys atitraukė mus į 
Gardiną, baltarusiškai vadi
namą Grodna. Čia pasienietis 
patikrina pasus, prideda ant
spaudą apie išvykimą iš Ta
rybų Sąjungos. Gardino sto
tis gražiai išdažyta, pastatas 
dviejų aukštų, erdvus resto
ranas. Kiek matyti iš stoties, 
miestas nedaug tepasikeitęs, 
tačiau pervažiavus senelį Ne
muną gali pastebėti naujų 
namų rajonus, kur vietomis 
iškyla dvylikos aukštų pasta
tai.

Šiuo maršrutu man tenka 
važiuoti pirmą kartą. Seniau' 
esu važiavęs į Varšuvą per 
Brestą (seniau vadintą Lietu
vos Brasta arba Brest Li- 
tovsk), kur traukinys ilgai 
stovi, kol keičia vagonų ašis 
iš plačiųjų bėgių pritaikant į 
siauresnius, Vakarų Europos 
priimto pločio bėgius. Tat 
dabar pirmą kartą teko būti 
lenkiškoj Kuznicos stotyje, 
kur toji bėgių keitimo ilgoka 
operacija atliekama važiuo
jant šia magistrale.

BRANDUOLINIŲ BOMBŲ 
PABAISA

Harvard ir Massachusetts 
Technologijos Instituto 
mokslininkai, branduolinius 
ginklų ekspertai, ginklų kon
trolės seminare, apsvarstę 
branduolinių ginklų pavojų, 
padarė išvadą, kad susidėju- 
siom aplinkybėm apie 1999 
metais gali kilti branduolinis 
karas. Ne tarpe JAV ir Tary
bų Sąjungos, bet tarpe ma
žesnių valstybių, kurios seka
mais 25 metais pasigamins 
branduolinių bombų, kaip tai 
— arabų valstybės, Izraelis, 
Indija, Pakistanas ir kai ku
rios Afrikos šalys.

1999 m. jau bus apie 1,000 
branduolinių reaktorių, kurie 
paruoš gana medžiagos paga
minti branduolinę bombą kas 
savaitė. Arba — bus jau 
savaitė. Arba pabaigoje 20-to 
šimtmečio bus jau prigaminta 
50,000 bombų.

Mokslininkai mano, kad 
mažų valstybių karai gali su
naikinti milijonus žmonių gy
vybių. O toks karas kilęs 
tarpe JAV ir Tarybų Sąjun
gos sunaikintų tų šalių gy
ventojus.

Mes matome kaip mūsų

Būdamas Kuznicoj, prisi
miniau Jūsų, drauge Anta
nai, pasakojimą apie savo 
kelionę per Lenkiją į Lietuvą 
šiomis vietomis. Jau Lenkijos 
pasienietis pridėjo ant užsie
nio paso štampą apie įvažiavi
mą į šią respubliką. Mūsų 
traukinys buvo kiek pavėla
vęs, užtat Kuznicoj ašių per
statymas atliktas nuostabiai 
greitai, galėjome išvykti Var
šuvos link beveik nustatytu 
laiku.

Praėjus apie 11 valandų 
nuo išvykimo iš Vilniaus pri
važiavome Varšuvą, bet buvo 
jau naktis, laikas miegoti. 
Paryčiui dar teko parodyti 
pasą lenkų pasieniečiui, atžy
mėjusiam išvykimą, o netru
kus jo kolega iš Vokietijos 
Dem. Respublikos užregis
travo štampu atvykimą į tą 
šalį. 0 6 vai. 43 minutėse ryto 
jau buvome Berlyno Rytų 
stotyje (Ostbahnhof). Čia 
persiskyriau su simpatiškai
siais bendrakeleiviais — L. 
Naginavičienė tuoj persėdo į 
traukinį, einantį Drezdenan, 
o A. Skrupskelis, sutiktas 
draugų iš Erfurto, automaši
na išvyko į tą miestą, susigi
miniavusį su Vilniumi. Aš gi 
pasilikau Berlyne, kur turiu 
literatūrinių reikalų, o taip 
pat noriu pratęsti Rostoke 
užmegstus ryšius su V. D. R. 
Taikos gynimo komitetu. Jei 
niekas nesutrukdys, žadu čia 
išbūti kelias savaites.

Tad būkit sveiki, linkiu 
viso geriausio!

Justas Paleckis
Berlynas, 1975.11.19

pėdomis seka Prancūzija, Ki
nija, Indija, Iranas ir Pietų 
Afrika, siekiasi pasigaminti 
branduolinius ginklus. Istori
ja rodo, kad paplūdęs ginkla
vimosi reisas nesibaigia tai
kingai, padedant į šalį gink
lus. Ginklavimosi reisas pa
prastai baigiasi karu, — sako 
profesorius dr. Kistiakows- 
ky.

Profesoriaus Paul Dody 
nuomone, tiktai JAV ir Tary
bų Sąjunga yra pagrindinė 
viltis pasaulyje sulaikyti to
kių baisių ginklų gamybą.

Karts nuo karto Amerikos 
I dešinieji ekstrimistai perša 
pasitraukimą iš Jungtinių 
Tautų Organizacijos. Tačiau 
mokslininkų nuomone, Jung
tinės Tautos naudingos tarp
tautinės taikos palaikymui. 
Dar galėtu būti efektinges
nės, jeigu stipriausios valsty
bės sustiprintų šią instituci
ją., Tai geriausia viltis pasau
linei taikai.

Taigi, už taika kovojančių 
organizacijų darbas labai 
svarbus. Reikia stropiai bu
dėti taikos sargyboje.

Algis Skaidra
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“Daily World” kartunisto supratimu, jeigu 1976 metais 
Jungtiniu Valstijų prezidentu buvo išrinktas reakcininkas 
republikonas Reagan, arba rasistas Wallace, šitaip jie 
susidorotų su Amerikos demokratija.

KANKINIO MIRTIMI ŽUVĘS:

Pirmojo valstiečių 
suvažiavimo delegatas

H. VENCEVIČIUS
1945 metų kovo pabaigoje 

Vilniuje įvyko pirmasis Lie
tuvos valstiečių suvažiavi
mas. Iš įvairių vietų atvykę 
valstiečiai kartu su respubli
kos vadovais tarėsi, kaip ge
riau likviduoti hitlerinės oku
pacijos pasekmes žemės ūky
je, organizuoti pirmą pavasa
rio sėją. Visi jautė, artėjančia 
karo pabaigą, kuri kvietė 
dirbti sparčiau ir geriau.

Kartu su kitais Ukmergės 
apskrities delegatais suvažia
vime dalyvavo Kurklių vals
čiaus naujakurys Simas Že
maitis.

Su Simu Žemaičiu buvome 
kaimynai ir mus rišo artima 
draugystė. Tai buvo labai 
nagingas ir įdomus žmogus, 
kuris mėgo knygą ir laikraš
tį. Pagyvenęs valstietis apie 
viską sprendė neskubėdamas 
ir apgalvotai.

— Dabar dideli ir mokyti 
Lietuvos valdžios vyrai nori 
sužinoti paprastų kaimo žmo
nių rūpesčius ir nuomonę, — 
kaimynams kalbėjo grįžęs iš 
Vilniaus. — Si valdžia tikrai 
bus tvirta . . .

Ilgus metus Žemaitis pra
gyveno savo trobelėje prie 
Medžiočių dvaro. Valdė nedi
delį daržą. Kumečiavo dvari
ninkui Charmanskiui, statė 
valstiečiams namus, dengė 
stogus. Jo pirkioje dažnai 
rinkdavosi kaimynai ir ilgais 
žiemos vakarais kalbėdavo, 
skaitydavo laikraščius. O Si
mas Žemaitis, dalyvavęs Pe
trograde Spalio revoliucijos 
įvykiuose, turėjo ką prisimin
ti ir papasakoti.

Apylinkės turčiai Žemaičio 
nemėgo už pažangias pažiū
ras. O Žemaitis jų adresu 
nešykštėjo aštresnių žodelių. 
Kaimyninėje Staškūniškių 
mokykloje mokytojavęs Juo-' 
zas Sibaila — aktyvus tauti
ninkų ir jaunalietuvių organi
zatorius kelis kartus Žemaitį 
skundė policijai. Pastarieji 
vis negalėjo surinkti įkalčių.

Hitlerinės okupacijos me
tais Žemaitis padėjo karo 
belaisviams, žydų tautybės 
piliečiams. Jo skundėjas Si
baila mokytojavo Balninkų 
miestelyje ir pagarsėjo profe
sionaliu žudiku. Karo pra
džioje dalyvavo Valų miške 
sušaudant 13 apylinkės nau
jakurių, paskui žmones žudė 
prie Ukmergės Pivanijos šile.

Išvadavus didžią Lietuvos 
dalį buvo paskelbta žemės 
reforma. Bežemiai ir mažaže
miai gavo tai, apie ką ilgus 
mas Žemaitis aktyviai daly
vavo valsčiaus žemės komisi- 

metus galėjo tik svajoti. Si
jos darbe. Buvo išdalintas ir 
Medžiočių dvaras. 8 hektarus 
derlingos žemės gavo ir Že
maitis. Nauji vėjai pūtė 1944 
metų rudens sėjos arimuose.

Žiemos pradžioje kaimuose 
buvo renkamos dovanos tary
biniams kariams. Tuomet 

I man teko dalyvauti apskri
ties kariams dovanų rinkimo 
komisijoje. Ir buvo labai 
džiugu Ukmergėje pamatyti 
savo kaimyną su gausiai do
vanomis pakrautais vežimais. 
Pažangiam valstiečiui siūlė 
apylinkės pirmininko parei-

i gas. Atsisakė.
— Savo valdžiai visuomet 

padėsiu, — sakė Žemaitis. — 
Mano pašaukimas žemę arti, 

i o ne fviršininkauti. Tam ne- 
i tinku . . .

Simas Žemaitis ruošėsi pa
vasario sėjai. Pirko arklį, 
paruošė sėklą.

Tuo metu keliuose vals
čiuose siautėjo “Dieduko” 
slapyvarde prisidengusio va
deivos banditai. “Diedukas” 
mėgdavo pakalbėti esą kovo

jąs už nepriklausomą ir de- 
jmokratinę Lietuvą. “Diedu- 
iko” — Juozo Sibailos kruvinų 
nusikaltimų sąrašas vis didė
jo. Jo įsakymu buvo žudomi 
žmonės, deginamos sodybos. 
Banditų vadeiva ir po kelių 
metų nepamiršo senos neapy- 
'kantos kaimynui.
j Pavasaryje jo gauja apsi- 
j stojo Belegano miške. Nak
ties metu buvo užpulta Že
maičio trobelė. Surišo begin- 

l klį naujakurį ir atvarė pas 
Sibailą. Kiti banditai pagrobė 

. mantą, arklį, iššlavė grūdus.
Vėliau vienas Sibailos melų 

: suklaidintas žmogus iš gaujos 
pabėgo ir pasinaudojo Tary
bų Lietuvos vyriausybės pa- 

I skelbta amnestija. Šiandien 
; šis valstietis ramiai gyvena 
gimtajame Širvintų rajone.

i Tuomet jis matė ir papasako
jo apie paskutines Simo Že
maičio gyvenimo valandas.

Sibaila Žemaičio reikalavo 
viešai, valstiečių sueigoje, at-

i sisakyti žemės.
— Žemė mane maitina, — 

atkirto Žemaitis. Tuomet Si
baila jį gulintį spardė. Spardė 
už žemės komisiją, už dovanų 

I kariams rinkimą, už dalyva- 
! vimą valstiečių suvažiavime. 
Paskui įsakė Žemaitį pririšti 
prie sauso medžio, sukrauti 
laužą ir uždegti . . .

Taip kankinio mirtimi žuvo 
pirmojo Lietuvos valstiečių 
suvažiavimo delegatas Simas 
žemaitis.

UKMERGEI - 750 METŲ

Miestas per vieną dieną z
PRANAS KARBONAS ‘

( Tęsinys iš praeito numerio.)
Iš kibirkšties 

įsiliepsnojusi ugnis
Dar buvo nemaža gražaus 

laiko, nes Ukmergėje, kaip ir 
visoje Lietuvoje, dažniausiai 
įstaigos uždaro duris šeštą 
valandą vakaro (18 vai.). 0 

i čia dar prieš pat nosį “išniro” 
lentelė, ant kurios parašyta, 

' kad pastate yra rajono liau- 
■ dies švietimo skyrius. Pra- 
i džioje kažkoks vidinis balsas 
s ragino: aplenk, neužeik, nes 
apie ką kitą, kad ne apie į dus žinioms, tad ir nesistebė-
mokyklas išgirsi. Na, o argi 
apie jas svarbiausią nepasa
kyta? Pasakyta, juk taip?

Gal ir taip, bet jeigu “gal”, 
vadinasi, drąsiai pabelski į 
švietimo skyriaus vedėjo Vla
do Vėbros kabineto duris.

Tuk-tuk-tuk . . .
Kabinetas erdvus, šviesus, 

nušviestas iš epogėjaus be- 
slystančios saulės spindu
liais. Po kiek laiko jau klausi
mu ramaus Vlado Vėbros 
balso:

— Buvusioje Ukmergės 
i apskrityje, kuri buvusi maž- 
I daug du kartus didesnė už 
i dabartinį Ukmergės rajoną, 
veikė viena gimnazija, dvi 

; progimnazijos ir trisdešimt 
penkios pradinės mokyklos.

i Tuomet čia mokėsi 5472 mo- 
' kiniai ir dirbo 132 mokytojai.

Laukiau, nesuprasdamas, 
kodėl prireikė prisiminti ap

skritį. Tik Ukmergė, tik pats 
miestas rūpėjo. Apie tai ve-

1 deją buvau įspėjęs.
Vladas Vėbra dar pasakė, 

; kad pirmaisiais pokario me- 
I tais apskrityje dirbo tik šeši 
j mokytojai, turintys aukštąjį 
i mokslą ir apie 20 — su 
nebaigtu aukštuoju. Tačiau 

| tuo ir užbaigė istorinę apžval
gą. Toliau sekė šuolis:

— Mieste dabar mokosi 
i 4700, o visame rajone . . .įsi- 
I dėmėkite, dvigubai mažes- 
I niame už apskritį — apie 
' 9000 mokinių. — Ir pabrėžė, 
I — neskaitant tų, kurie moko- 
| si vakarinėse vidurinėse mo
kyklose bei technikumuose.

Sako, įprotis turi savo jė- 
i gą. Ką gi, tegu! Tačiau kur 
! kas, atrodo, mūsų skaitytojui 
; bus aiškiau, jeigu pasakysi- 
i me, kad mokosi visi. Tai ne 
i mados, ne laisvo pasirinkimo 
reikalas, o įstatymo raidė. 
Vidurinis jaunuolio išsilavini-

l mas tampa privalomu.
Keleivis, važiuodamas iš 

Ukmergės į Vilnių, tik už 
miesto, dešinėje kelio pusėje 
aptinka ant stambaus ak- 

įmens užrašą, pasakojantį, 
s kad per čia kitados buvo ga- 
j benama lenininė “Iskra” — 
j laikraštis, kėlęs darbo žmo- 
' nes kovai su engėjais. 1901 
į m. gruodžio 2171 laikraščio 
' egzempliorių iš vežimo, atvy- 
jkusio iš Jonavos, konfiskavo
tuometinės valdžios pareigū
nai. Žodis “Iskra” yra rusiš
kas ir lietuviškai reiškia — 
kibirkštis. Prisimena V. Le
nino žodžiai apie tai, kad iš 
kibirkšties įsiliepsnos ugnis. 
Tuomet jis kalbėjo apie šį 
laikraštį, ruošianti dirvą bū
simai proletarinei revoliucijai 
Rusijoje, tačiau dabar, kaip 
man atrodo, anas pasakymas

LAISVĖ

į turi ir kitą prasmę. Užeik į 
bet kuriuos namus ir visur 
pamatysi laikraščius, žurna
lus, knygas. Šiuo metu Lietu
voje kiekviena šeima viduti
niškai gauna šešis spaudos 
leidinius. Te niekas neabejoja 
— Ukmergėje nemažiau. 
1000 gyventojų — vaikas ne 
vaikas, senelis ne senelis — 
tenka 1680 periodinės spau
dos egzempliorių. Teigiama, 

j kad žmogus iš prigimties go

kime. Iš kibirkšties išsilieps- 
I nojusi ugnis daro savo gerą 
| darbą ir žmonių švietime.
Tačiau va čia ir susimąstai, 
kas gi tie pirmieji, tokią gerą 
kibirkštį kurstę Ukmergėje?

— Ak, kaip pasikeitė lai
kai, — pasako ne vienas 

: vyresnės kartos žmogus. Ki
tas pradeda skaičiuoti, kiek 
nemažai Ukmergėje dirbo 

į jam pažįstamų revoliucionie- 
I rių. Patiki, nes iš tikrųjų 
| žinai, kad Ukmergės gatvė- 
| mis vaikščiojo Vincas Rapsu- 
i kas, kad čia dirbo Viktoras 
j Brigmanas, prisiminimų kny
gos “Mačiau saulėtekį” auto
rius, dar 1919 m. kūręs šiame 

| mieste Tarybų valdžios orga- 
l nūs. Adomas Ukmergiškis 
buržuazijos valdymo laikais 
čia dirbo Lietuvos Komunis
tinės Jaunimo Sąjungos pora- 
jonio, o vėliau Lietuvos Ko- 

' munistų partijos porajonio 
I komiteto sekretorium. Čia 
kartu ir mokytojavęs. Uk- 

i mergiškis Artūras Regratis 
— poetas, kuris, beje, savo 

! kūrybą spausdinęs “Laisvė- 
j je” ir “Vilnyje”, pasirašinėda- 
į mas įvairiais slapyvardžiais 
I — Akordas, Žaibas, Rangis, 
Julė Sielaitytė, Andrius Siela 
ir kt. Taigi, jis 1919 m. dirbo 

j Ukmergės revoliucinio komi
teto sekretorium. Vaclovą 
1 Klimaševskį nužudė buržua- 
j žiniai nacionalistai; jis 1918- 
■ 1919 m. buvo Ukmergės re
voliucinio komiteto narys. 
Revoliucijos kibirkštį čia, 

i Ukmergėje, kurstė nemažai 
kitų revoliucionierių.

! Tomis buvimo Ukmergėje 
į dienomis teko susitikti ir su 
į miesto vykdomojo komiteto 
pirmininku (amerikoniškai — 
meru) Valentinu Nenorta. Iš 
jo pirmo išgirdau, kad miesto 
750-ties metų jubiliejaus pro
ga kai kam bus suteiktas šio 
miesto garbės piliečio var
das. Norėjau sužinoti, kas 
jie, dabar jau garbingi Uk
mergės piliečiai. Tačiau tuo
met pirmininkas (skaitykite 
— meras) atsikalbinėjo, kad, 
girdi, tokį daiktą pirmiau 
reikia padėti ant pačių tiks
liausių svarstyklių. Ir šypso
josi, lyg ragindamas supras
ti, jog ukmergiškiai gerai 
žino savo vertę, ir kad tie, 
kas tokiais garbingąis čia bū
sią, matyt, ne vieną džiaugs
mo ašarą surųokės . . .Neži
nia, kiek dar praėjo laiko, bet 
iki šiol matau staiga pasikei
tusį, surimtėjusį pirmininko 
veidą ir girdžiu gana įsakmiai 
ištartą žodį — paklausykit!. .

Išgirdau tai, ką štai dabar 
oats pasakoju.

. . . Buržuazijos valdymo Į 
laikais ir Ukmergėje buvo į 
kalėjimas, kuris storomis sa
vo sienomis skyrė politinius 
kalinius nuo viso pasaulio. 
Štai jie, tie, kuriems tuometi
nės Lietuvos vadeivos negai
lėjo nei pančių, nei prižiūrė
tojų, nei kalėjimų. Kas gi 
galėjo pamanyti, kad tų metų 
Gegužės Pirmąją, švenčiant 
tarptautinę darbo žmonių so
lidarumo šventę, būtent jie 
iškels raudoną vėliavą . . . 
Dabar netgi įtarti sunku, 
kiek šis darbas pareikalavęs 
laiko ir kantrybės. Iš pagal
vių raudonų inpilų buvo pa
siūta vėliava. Politiniai kali
niai, sugrįždami iš santechni
kos darbų, slapta parsinešda
vo nedidelius gabalėlius I 
vamzdžio. Idėja tokia: tebus 
jie, sudurstyti, gal būt, il
giausiu kotu, išnešančiu iš 
kalėjimo šią kovos vėliavą 
per . . .dūmtraukį. Argi gali 
kalėjimas palaužti kovotojų 
valią, išsekinti jėgas, jei visa 
tai reikalinga, kad prikėlus

KOMENTARAI

IŠKĖLĖ KARO KIRVĮ . . .
Vladas Vaičiulis

“Šiais kovos laikais noriu 
paskelbti karą ...” — iškil
mingai praneša E. Pakštaitė 
“Draugo” kultūriniame prie
de.

Karas tai karas. Niekas tuo 
nesistebėtų. “Veiksnišką” 
išeivijos aplinką nuolatos 
skardena pasitąsymai už 
plaukų ir kelionės. Gal tik iš 
didelio rašto arba, dar pa
prasčiau, neslėpdami karčios 
pašaipos, laikraščiai pavadi
na tuos pasitąsymus “kovos 
laikais”.

Nuostabą kelia kitas daly
kas. Kovos kirvį šį kartą 
iškėlė . . .dainavimo mokyto
ja, dėstanti lituanistinėje mo
kykloje. “Noriu paskelbti ka
rą, — rėžia iš peties E. 
Pakštaitė, — įsisenėjusiam 
galvojimui, kad dainavimas ir 
tautiniai šokiai mokyklose 
reikalingi tik pasilinksmini
mui ir palinksminimui”.

Se tau, kiški, pastarnokai! 
O kai kas ligi šiolei trimituo
ja: tos mokyklos esančios vos 
ne pasauliniai lietuviškos kul
tūros centrai. Mokslinės, stu
dijinės, reprezentacinės . . .

Patys mokytojai retkar
čiais prasitaria kukliau ir at
viriau. “Jau dabar aišku, — 
sako E. Pakštaitė, — kad, 
baigę lituanistinius mokslus 
(įskaitant ir Pedagoginį insti
tutą), mokiniai vargu ar re
prezentuos lietuvių tautą sa
vo parašytomis knygomis sa
va kalba. Tai bus tik retos 
išimtys. Daugiausia jų veikla 
ribosis šokiais ir dainomis 
organizacijose, stovyklose ir 
šventėse.”

Pasakykime tiesiai: ir tai 
būtų nemažas išeiviškų vargo 
mokyklų nuopelnas.

Būtų, jeigu . . .būtų. Da
bar gi patys kukliausi norai 
per šimtą mylių nutolę nuo 
to, kas yra. “Štai pavyzdys, 
— guodžiasi muzikos specia
listė, — mokytojai paklausus 
mokinių, kokius lietuvių mu
zikus jie žino, dauguma išvar
dino tik mokyklose mokyto
jaujančius arba pianino pa
mokų savo mokytojus. O kur 
Sasnauskas, Čiurlionis, Ba
naitis, Gruodis, Šimkus, 
Dvarionas ir kiti? . .Baigę 
lituanistines mokyklas moka 
šokti malūną, kalvelį, bet 
nėra susipažinę su tautinių 
šokių raida, įvairių vietovių 
tautiniais rūbais. Tautodailė 
ir menininkai ir jų puoselėto
jai nepaminimi. Ar daug kas 
reikalauja, kad mokiniai ap
lankytų mūsų menininkų pa
rodas?”

Sunku nepritarti liūdnai 
mokytojos išvadai: “Nesusi
žavės mokiniai tautos lobiais, 
jei jie jų neišgirs, nepamatys, 
nepalies”. Toliau ji sunerimu
si piešia ateitį: “Paaugę mo-' 

geresniam gyvenimui Lietu
vą, darbo Lietuvą, atiduo- 
duodant jai tai, kas priklauso 
— jos likimą į jos pačios 
rankas . . .

Netrukus Ukmergės skve
ruose bus pastatyti paminklai 
Adomui Meskupui, taip pat 
vėliavnešių. Šito, sakyčiau, 
užtenka, kad nesuabejotume 
saitų nepaprastu stiprumu, 
saitų, rišančių nūdienos uk- 
mergiokius su tais, kurie mo
kė matyti ir kurti Lietuvą 
sunkioms buržuazijos viešpa
tavimo metais. Ukmergė jos 
dalelė, didžiuojasi ir džiau
giasi, kad nebuvo kurčia ragi
nimams kovoti už žmogų iš 
didžiosios raidės, už gyveni
mą irgi iš didžiosios raidės, 
vertą to didžiąja raide žmo
gaus.

Atleiski už tokią retoriką, 
skaitytojau. Tai balsas, kuris 
iš krūtinės prasiveržė nuošir
džiai ir laimingai. Tai kažkas 
panašaus į tą kibirkštį, iš 
kurios įsiliepsnoja ugnis.

(Pabaiga sek. num.)

kiniai rinksis profesijas — gal 
bus žurnalistui rašytojų, mu
zikų. Mokyklose sukrautas 
kraitis atsispindės jų moksli
niuose darbuose . . .”

Apsaugok, viešpatie, nuo 
išminčių su tokiu “kraičiu”! 
— turėtų sušukti kiekvienas, 
kam nors truputį rūpi išeiviš- 
kos kultūros ateitis. Grafo
manų, teisingiau sakant, ma
žaraščių, bet su didelėm am
bicijom raštininkų jau ir šian
dien gerokai per daug. O kas 
bus rytoj, kai kultūriniuose 
išeivijos dirvonuose pasiro
dys štai panašiomis sąlygo
mis brandinami “tautos re
prezentantai”!

E. Pakštaitė paskelbė'karą 
dėl vadinamų šalutinių daly
kų — dainavimo ir tautinių 
šokių. Neabejojame, kad jos 
kovingas balsas būtų išgirs
tas ir pergalė būtų gal netoli, 
jei tose “veiksniškai” vairuo
jamose mokyklose būtų nors 
kiek gerėlesnė padėtis su 
pagrindiniais dalykais — kal
ba, literatūra, istorija, geo
grafija . . .

Deja, deja. Nėra kuo at
mušti pakeitą karo kirvį. . .

"Komunistas"
Nr. 11

Mus jau pasiekė Lietuvos 
Komunistų partijos ^gntro 
Komiteto teorinio ir politinio 
žurnalo “Komunistas” vie
nuoliktas šių metų numeris.

Numeris pradedamas veda
muoju “Spalis ir šiandiena”.

Skyriuje “TSKP XXV su
važiavimą pasitinkant” iš
spausdintas Lietuvos KP Ra
seinių rajono komiteto pirmo
jo sekretoriaus Z. Gramailos 
straipsnis “Kokybiniai po
slinkiai žemės ūkyje”. Balta
rusijos KP Postavų rajono 
komiteto pirmoji sekretorė 
V. Kločkova rašo apie šio 
rajono darbo žmonių socialis
tinį lenktyniavimą su Lietu
vos žemdirbiais.

“Baltijos” laivų statyklos 
partinio komiteto sekretorius 
K. Braziūnas pasakoja apie 
laivų statytojų socialistinio 
lenktyniavimo organizavimą, 
Lietuvos TSR prokuroras A. 
Kairelis savo straipsnyje na
grinėja kovos su nepilname
čių nusikalstamumu proble
mas.

Apie V. Lenino straipsnyje 
“Partine organizacija ir parti
ne literatūra” keliamą partiš
kumo literatūroje principą 
rašo kritikas P. Bražėnas.

Skyriuje “Neakivaizdinė 
lektorių ir pranešėjų moky
kla” spausdinamas profeso
riaus M. Džunusovo straips
nis “Naujos istorinės bendri
jos patriotizmas”.
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Studentų 
teatrų dienos

Vilija Kriviekaitė

Spalio 18-tą dieną, Univer
siteto Kiemo teatre prasidėjo 
“Studentų teatrų dienos-75”, 
kurios tęsėsi iki spalio 
26-osios. Palyginus su anks
tesniais Studentų teatrų fest- 
tivaliais, vykusiais Vilniaus 
universitete, šiemetinis ren
ginys išsiskiria platesne ir 
įvairesne programa: pirmą 
kartą festivalio svečiais yra 
studentų teatrai iš kitų TSRS 
respublikų. Tai Maskvos Me
dicinos instituto Muzikinis 
studentų teatras ir Leningra
do Finansų ir apskaitos insti
tuto studentų teatras. Festi
valyje dalyvavo ir profesio
nalas teatras — grupė Jauni
mo teatro aktorių, šiemet 
baigusių Konservatoriją. 
Festivalio programoje — stu
dentų filmų vakaras, kuriame 
savo filmus demonstravo 
Universiteto ir Kauno Poli
technikos instituto studentai.

Universiteto Kiemo teatras 
šiam festivaliui paruošė dvi 
premjeras: “Senos kronikos 
receptą” (rež. N. Kurkliety- 
tė) ir 2-jų dalių “Petro Navic
ko išpažintį”.

J. Broškevičiaus “Senos 
kronikos receptas” — tai 
linksmas ir žaismingas vaidi
nimas, “2-jų dalių klasikinė
mis temomis repeticija”, kaip 
jį pavadino spektaklio staty
tojai. Pjesėje atkuriama spal
vinga epocha, tačiau visiškai 
kitokia, negu įprasta ją 
vaizduotis. O kokia ir kokių 
keisčiausių ir neįtikėtinų da
lykų nutikdavo anais laikais! 
Čia ir Šekspyro “Romeo ir 
Džiuljetos” veikėjai . . .Džu- 
lijus ir Romenilė. Tur būt, 
pirmą kartą universiteto 
teatro spektaklyje skamba 
tiek daug nuotaikingos muzi
kos: dainų ir net ištisų arijų.

Įdomus ir išradingas pats 
spektaklio sumanymas — 
vaidinimas vyksta repeticijos 
forma. Todėl aktoriams išky
la gana sunkus uždavinys 
vaidinti pjesės personažus ir 
kartu save. Jiems tenka ir 
improvizuoti, nes “Senos kro
nikos recepte” — ne vien tik 
linksmais renesansas, meilė 
ir intrigos, muzika ir dainos, 
jame ieškoma ryšio ir su 
mūsų laikais aktualiomis pro
blemomis.

Kita premjera — tai žiūro
vų jau matytos “Navickų šei
mos kronikos” antroji dalis.

o

□ Anglų fotografas L. Lich- 
fildas per kelis savo vedybi
nio gyvenimo mėnesius 
priaugo trylika svarų. Štai ką 
apie tai jis pasakė: “Seniau 
šaldytuve saugojau tiktai sa
vo fotofilmus, dabar, ieško
damas jų, šaldytuve kaskart 
randu ir ką nors valgo
mo . . .”

o

BETONAS BE 
CEMENTO

Lenkijos specialistai sukūrė 
naują rišamąją medžiagą staty
boms. Tai aukštakrosnių šlakas, 
kad įgautų rišamųjų savybių, ap
dorotas Šarminiais, tirpalais ir 
apie 90 C temperatūros garais. 
Naujoji rišamoji medžiaga tvir
tumu prilygsta portlandcemenfui.

Naujame “Komunisto” nu
meryje pateikiama M. Bordo- 
naitės atsiminimų apie Anta
ną Sniečkų. V. Niunka rašo 
apie P. Griškevičiaus knygą 
“Lenino keliu didžiuoju”. 
Spausdinamas interviu su pa
žangia JAV lietuvių visuome
nės veikėja Ieva Mizariene ir 
kita medžiaga.

Pažymėdamas M. Kalinino 
gimimo 100-ąsias metines, 
žurnalas spausdina S. Nauja
lio straipsnį “Prasmingas gy
venimas”. Apie vieną įžymių 
marksistinės-leninės esteti
kos kūrėją A. Lunačiarskį 
rašo akademikas K. Korsa
kas.
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Lapkričio 24 dieną į New Jersey valstijos sostinę Trenton suplaukė astuonių kolegijų
studentai ir protestavo prieš valdžios pasimojimą pakelti už mokslą mokestį.
Planuojamas mokesčio pakėlimas priverstų neturtingesnių šeimų vaikinus ir merginas
nutraukti mokymąsi ir uždarytų kolegijų duris naujiems įstoti.

Nuotraukoje parodoma tiktai dalelė tos didžiulės ir labai kovingos studentų 
demonstracijos prie valdžios rūmų.

Naujienos iš Lietuvos
GIGANTAS PRIE 
NEMUNO

Virš Alytaus medvilnės 
kombinato iškeltas pabaigtu
vių vainikas. Rikiuotės stojo 
paskutinis — audinių apdai
los kompleksas.

Erdviame vienaaukščiame 
korpuse, kuris užima beveik 
5 hektarus, išrikiuotos dažy
mo mašinos, audinių margini
mo ir šiaušimo įrengimai.

Pasiekęs projektinį galin
gumą, apdailos kompleksas 
kasmet išleis 73 milijonus 500 
tūkstančių kvadratinių metrų 
medvilnės audinių — sukne
lėms ir vaikiškiems drabužė
liams, patalynės komplek
tams. Vos ne po 25 metrus 
kiekvienam respublikos gy
ventojui! Nemažai medžiagų 
bus audžiama ir dirbtinės 
odos gamybai bei kitiems 
techniniams reikalams.

Projektuotojai, psicholo
gai, dalininkai pasirūpino, 
kad komplekso gamybinin
kams butų sudarytos geros 
darbo sąlygos. Cechuose 
automatiškai palaikoma pa
stovi temperatūra ir oro 
drėgnumas, sienos ir mašinos 
nudažytos švelniomis akį 
džiuginančiomis spalvomis.

136 500 verpsčių, beveik 7 
tūkstančiai audimo staklių, 
šimtai apdailos agregatų 
audžia ir margina Alytuje 
medvilninę drobę.

Darbininkų poilsiui
Naujojoje Akmenėje baig

tas statyti cemento ir šiferio 
kombinato profilaktoriumas. 
Keturių aukštų rūmuose — 
balneologinė gydykla, fiziote
rapijos kabinetai, soliariu
mas, 50 dviviečių kambarių.

Sveikatos rūmų statybai iš
leista daugiau kaip pusė mili
jono rublių. Nemažai lėšų 
panaudota neseniai pastaty
tiems įmonės poilsio namams 
Palangoje. Juose vienu metu 
gali ilsėtis šimtas žmonių. 
Ant vaizdingo Virvytės kran
to atidarytas dar vienas ce- 
mentininkų “poilsio cechas”, 
kur vasaros atostogas su šei
momis praleidžia apie tūk
stanti gamybininkų.

Diplomai lietuviškoms 
knygoms

Maskvoje veikia tarptautį- 
nė paroda “Knyga—75”, ku
rioje dalyvavo 44 pasaulio 
šalys, daugiau kaip 500 leidy
klų ir firmų.

Kartu su kitų tarybinių 
respublikų knygomis buvo 
eksponuojama ir 400 lietuviš
kų leidinių.

Už aukštą meninio apipavi
dalinimo ir poligrafinio atliki
mo lygį parodos organizacinis 
komitetas trim diplomais ap
dovanojo “Vagos” leidyklą.

STUDENTAI PROTESTUOJA Įvairios Žinios

Šie įvertinimai atiteko už jos 
išleistą S. Krasausko graviū- 

’ rų ciklą “Amžinai gyvi”, albu- 
I mą “Ablinga” ir knygą “Lie
tuviškos pasakos”. Už tuos 
pačius leidinius apdovanota ir 
Kauno K. Požėlos spaustuvė.

Diplomą taip pat pelnė dai
lininkas S. Krasauskas. Jo 
monumentalus darbas “Am
žinai gyvi” — didingas him
nas tarybiniam kariui, perga
lei, taikai — susilaukė paro
doje didžiulio dėmesio.

Prieš kurį laiką lietuviškos 
knygos buvo eksponuojamos 
Jugoslavijoje, Bulgarijoje, 
Vokietijos Federatyvinėje 
Respublikoje. Lapkričio mė
nesį Čekoslovakijos sostinėje 
Prahoje veikė lietuviškų vai
kų knygų, o Berlyne — Lie
tuvoje išleistų mokslinių vei
kalų parodos.

Iš Kapsuko padangės
V. GULMANAS

Šaunios Kapsuko dainininkės

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Benediktas Sutkus
Lapkritys — rudens mė

nuo, trumpos dienos, orai 
apsiniaukę, purkšnoją lietus.

Viena gražesnių iš įspūdin
gesnių švenčių yra Vėlinės, 
pas mus švenčiamos lapkričio 
mėnesį 2 d. Šiais metais 
pasitaikė graži diena. Kapi
nės buvo gražiai sutvarkytos, 
daug gėlių, žvakių. Skamba 
rinktinė rimta muzika, atitin
kamos eilės. Gėlėse skendi 
Žemaitės, P. Armino-Trupi- 
nėlio, revoliucionierių, žuvu
sių Lietuvos karių kapai. Vi
sur rimtis, susikaupimas. Su 
šia švente padarytas drąsus 
eksperimentas. Vietoj religi
nio turinio įvestas socialisti
nis. Ir niekas nuo to nenuken
tėjo. Šventė pasidarė dar 
įspūdingesnė.

Netrūko ateiti Didž. Spalio 
§oc. revoliucijos metinės. 
Miestas buvo gražiai pasipuo
šęs, šlamėjo vėliavų šilkai, 
žvėrėjo iliuminacijos. Išvaka
rėse Kultūros namuose vyko 
iškilmingas minėjimas. LKP 
raj. Komiteto pirmasis sekre
torius drg. Sinickas V. savo 
kalboje pranešė džiugų faktą,

Sąjunginė vėliava — 
“Lietuvos” ansambliui

Per metus laiko akademinis 
nusipelnęs dainų ir šokių liau
dies ansamblis “Lietuva” res
publikos kaimuose surengė 
127 koncertus, į kuriuos atsi
lankė apie 47,500 žiūrovų. 
Ansamblis šiemet pradėjo še
fuoti Švenčionių rajoną. Čia 
konsultavo saviveiklinius 
chorus, šokių kolektyvus, da
lyvavo rajono dainų šventėje.

Už kultūrinį kaimo šefavi- 
mą antrą kartą iš eilės “Lie
tuvos” ansambliui paskirta 
TSRS Profsąjungų Centro 
Tarybos ir TSRS Kultūros 
ministerijos pereinamoji 
Raudonoji vėliava ir pirmoji 
piniginė premija.

V. Petkevičienė

kad 1977 rpetais bus pradėta 
statyti didelė eksperimentinė 
ligoninė 42 milijonų rublių 
vertės, kiekvienam ligoniui 
—7—n.2 ploto. Senoji ligoni
nė taip pat plėsis. Po to įvyko 
koncertas, kurio programą 
atliko Kapsuko Vaikų muzi
kos mokyklos choras (vad. 
dėst. Y. Marcinkevičiūtė) iš 
MPAG Kaimo kapela (vad. 
V. Alenskas), respubl. dainų 
šventėje iškovojusi absoliu
čiai geriausios respublikoje 
kapelos vardą.

Sekančią dieną paradas — 
demonstracija. Nors oras bu
vo nepalankus, apsiniaukęs, 
purkšnojo, bet žmonės žygia
vo su pakilia nuotaika. Kolo
nos gražiai apsirengusios 
skamba orkestrai. Norėčiau 
išskirti Kapsuko II vid. m-los 
pučiamųjų orkestrą (vad. 
LTSR rus. mok. St. Sinkevi
čius). {vestos būgnininkės 
tikrai pagyvino visą vaizdą, o 
graži uniforma, nepriekaiš
tingas grojimas patraukė vi
sų simpatijas.

Ir taip šventė baigėsi.

LAISVĖ

REIKALAUJA ĮVESTI 
MIRTIES BAUSMĘ

Londonas. — Labai padaž
nėjus žmonių žudymui, Ang
lijoje pradeda pasigirsti balsų 
už įvedimą mirties bausmės 
žmogžudžiams. Lapkričio 28 
dieną prie jo namų buvo 
nušautas Ross McWhirtet, 
leidinio “Guinness Book of 
Records” redaktorius. Ka
dangi jis buvo airiškos kil
mės, tai kaltinami airiai tero
ristai.

SEKRETORIUS
WALDHEIM SIRIJOJE 
SU MISIJA

Damascus. — Lapkričio 27 
dieną Sirijoje lankėsi Jungti
nių Tautų sekretorius Kur 
Waldheim. Jis sako, kad jam 
pavyko gauti iš Sirijos vy
riausybės sutikimą dar vėl 
pratęsti Jungtinių Tautų tai
kai palaikyti misijos buvimą 
Vidurio Rytuose. Waldheim 
siūlys Saugumo Tarybai misi
jos buvimą pratęsti. ,

New Delhi. — Indijos 
premjerė Gandhi sudarė val
džios patarėjų tarybą, kad 
sustiprintų ir pakeltų savo 
įtaką.

Beirut. — Izraelio kareiviai 
įsiveržė į Lebano teritoriją, 
vieną namą sudegino, vieną 
valstietį užmušė, o kitą išsi
vežė su savimi į Izraelį.

Vyf auta s R udokas

Padėka poetams

Mirusio
1973 m. gruodžio 11 d.

Liūdime visi be mūsų taip mylimo ir brangaus vyro 
ir tėvo, kuris atsiskyrė iš mūsų tarpo prieš dvejus 
metus.

HELEN VĖŽIENĖ, žmona
PETRAS, sūnus

ir anūkai

Mirė 1967 m. gruodžio 7 d.
Mielas Beni, nepamiršiu tavęs niekuomet. Dirbsiu 
idėjai, kuriai tu dirbai, gyvas būdamas . . .

Jo pelenai randasi
Olivet Memorial Park Columberium.

VALĖ BUTKIENĖ, žmona
San Francisco, Cal.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Agota Klimienė
Mirė 1948 m. gruodžio 6 d.

Bėga metai, vienas po kitam, bet prisiminimas 
niekuomet neišnyksta iš atminties.

Liūdime likusieji,
MOTIEJUS - vyras
ALGIRDAS — sūnus

EMILIJA — duktė

Už randą, už dainą, kurių tiek sudėjot,
Už pasaką ačiū, bevardžiai kūrėjai,

Už tai, kad užbūręs manęs neapleidf,
Už būrus dėkoju tau, Donelaiti.

Už gimtąją kalbą apyaušrį troškų, 
Už tavo „Mužiką" dėkoju tau, Poška.

Už paprastą žodį kaip duona (ne prastą!
Už didelę meilę dėkoju tau, Strazde.

Už tavo paukščius, už uogas, kai rausta, 
Už grožį dėkoju tau, Baranauskai.

Už. tai, kad išmokei tu širdį pažinti,
Už lyriką ačiū tau, Vienažindi.

Už tai, kadliž auksą tavęs nenupirko,
Už meilę tėvynei dėkoju, Kudirka.

Už. tavo dainų neišsenkamą kraitį,
Už ilgesį tavo dėkoju, Vaičaiti.

Už tavo švelnumą, už tavo ironiją, 
Už tavo skambumą dėkoju, Maironį.

Už. vėliavų šilko liepsningą raudonį,
Už kalvį maištingą dėkoju, Janonį.

Už viską dėkoju jums, brangūs poetai, — 
Be jūsų tėvynė garsu neskambėtų.

valandų. Jięi$s simpatizuoja visi kiti valstijos organizuoti i 
darbininkai.^:. • '

tojai masini^, protestuoja/prieš gubernatorės Ella Grosso 
pasiryžimą pratęsti jų dar^o savaitę nuo 35 valandų iki 40

IR KARDINOLO ŽODIS 
NAUJAJAM KARALIUI

Madridas. — Per pamoks
lą, kurio klausėsi ir naujasis 
Ispanijos karalius Carlos ka
talikų bažnyčios Madrido 
kardinolas Tarancon pasakė: 
“Bažnyčia žada kalbėti, o jei 
bus reikalas, ir šaukti už 
žmogaus teises ir teisingu
mą”. Ar tai reiškia, kad kar
dinolas jau priešingas fašisti
nei diktatūrai? Neaišku.

Vatikanas. — Popiežius 
Povilas VI praeitą sekmadie
nį per pamokslą ragino Leba
no krikščionis ir musulmonus 
nutraukti vieni kitų žudymą. 
Nors ten skerdynės jau seniai 
tęsiasi, bet šis popiežiaus 
kreipimasis į Lebano kariau
jančias religines sektas yra 
dar pirmas.

United Nations, N. Y. - 
Izraelis pranešė Generalinei 
Asamblėjai, kad jis pasirengę 
bet kada eiti į naujas derybas 
Vidurio Rytų klausimais.

Washingtonas. — Atstovų 
Butas 213 balsu prieš 203 
užgyrė prezidento Fordo pa
siūlymą iš federalinio iždo 
paskolinti New Yorko mies
tui $2,300, 00, 00. Tai labai 
maža dauguma. Pasiūlymą 
dar turi užgirti Senatas, ku
riame taip tikimasi tvirtos 
opozicijos.
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Mirė Lapkričio-November 8,1958, 9 vai. ryto
Ji paliko dideliame liūdesyje mane, sūnus Joną ir Al

bertą, taipgi Alberto žmoną ir du anūkus, berniuką 
Steve ir mergaitę Valerie.

Ilsėkis amžinai, mano brangioji, Alyvų kalnelyje, o 
aš Tavo kapą visados lankysiu, kol gyvas būsiu, 
niekad-niekad Tavęs neužmiršiu.

BINGHAMTON, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Izidorio P. Vėžio

Washington. — Valstybės 
sekretorius Kissinger pareiš
kė, kad Jungtinės Valstijos 
nesirengia siųsti armijos ir 
kištis į buvusios Portugalijos 
Afrikos kolonijos Angola vi
dinius reikalus. Gerai būtų, 
kad vyriausybė šio pažado 
laikytųsi.

MATTHEW SIMON
Brooklyn, N. Y.

Madridas. — Ispanijos ka
raliaus Carlos amnestuoti kai 
kurie politiniai kaliniai reika
lauja, kad visi politiniai kali
niai būtų tuoj paleisti iš kalė
jimų. 0 jų yra tūkstančiai. 
Diktatoriaus Franco fašisti
nis režimas laikė kalėjimus 
pilnus savo oponentų.
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“Laisvės” Vajus
Vajus prasidėjo spalio 1 d. ir baigsis gruodžio 31 d. 

Kontestantų stovis, baigiantis lapkričio 25 d., yra toks:
Punktai

Connecticut vajininkai.................................................... 4,292
P. Alekna, St. Petersburg, Fla....................................... 3,064
Brooklyno vajininkai — A. Mitchell ir A. Čepulis........3,058
V. Sutkienė—V. Taraškienė, San Francisco-

Oakland, Cal. ................ 2,658
S. Rainard, Brockton, Mass. .......... 2,602
Miami,Fla.-V.Bovinas,A.Švėgžda ir N.Iešmantienė .. 2,148 
Kanados vajininkai...........................  1,610
A. Shupetrienė—S. Penkus, Lawrence, Mass............. 1,444
Detroit, Mich.—J. K. Alvinas ir F. Nakas.................... 1,302
M. Uždavinis, Norwood, Mass........................................ 990
J. Jaskevičius, Worcester, Mass............. ....................... 964
Binghamton, N.Y............................................................ 848
Los Angeles, Cal. .............................................582
So. Boston, Mass.............................................................. 558
P. Cesnikienė, New Kensington, Pa...................................516
F. Kontenis, Rochester, N.Y. .. ................  497
F. Klaston, Huntington, N.Y......................................... 442
Baltimore, Md. — J. Stanys.......................................... 430
A. Račkauskienė—M. Sametis, Haverhill, Mass.......... 408
W. Briedis, Nashua, N.H................................................ 352
Raymond Stakėnas, Scottville, Mich.......... ................... 350
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa....................................... 344
F. Šimkienė, Kearny, N. J.............................................. 332
Eva Kralikauskienė, Lawrence, Mass............................ 308
R. Merkis, Philadelphia, Pa. .. ..................................... 196
S. Puidokas, Rumford, Me. . ....................................... 192
Ignas Bečis, Union, N. J.................................................. 164

♦ * *

Ig. Bečis, Union, N. J.:
Ig. Bečis, Union, N. J............ ............................ $11.00
Povilas Bečis, Gt. Neck, N. Y.   10.00
V. Simon....................................................................... 6.00
J. Šalkauskas. ................................................................... 1.00

Viso............................................ ......$28.00
* *

J. K. Alvinas, Detroit, Mich.:
Jonas Bubliauskas.........................   .$10.00
Jurgis Nausėda...................................................... . 6.00

Viso.......................................................... $16.00
* *

M. Uždavinis, Norwood, Mass.: ,
S. Rakutienė.................................................. ....... $ 6.00
A. Zaruba..................................................    6.00
Po $1.00: A. Janus ir G. Bataitis.................... .......$ 2.00

Viso.......................................................... $14.00♦ * -
S. Rainard, Brockton, Mass.:

J. Stočkus........................................................................$ 6.00
Po $1.00: Ona Klimas, J. Navirauskas, G. Budreikie- 

nė ir Lena Smith.................... 4.00

Viso..........................................................$10.00
* *

Lietuvių Moterų Pažangus Klubas, Detroit, Mich., per 
Adele Wardo, aukojo 1 Liet. Namo Bendrovės šėrą vertės 
$25 ir 2 “Laisvės” Bendrovės šėrus vertės $10. — viso $35.

♦ * *
Kitos aukos:

Helen Vežienė, Binghamton, N. Y., per P. Mačiuką,

Įžymiojo rašytojo klaida

John Steinback

Įvairenybės
“Senovėje, kai žmogus valgė 

kietą maistą, jam buvo reika
lingi 32 dantys, — sako anglų 
stomatologas Teitas. — Da
bar, išsivysčius civilizacijai, 
žmonės vartoja kur kas 
minkštesnį maistą, todėl toks 
didelis dantų skaičius nerei
kalingas”. Teitas tvirtina, 
kad užtenka 24 dantų arba tik 
20, o kitus reikia ištraukti 
dar vaikystėje, kad jie ne
trukdytų paliktiems dantims 
laisvai augti. Priekinių dantų 
Teitas siūlo neliesti, “nes jie 
turi estetinę funkciją”.

Naujų skaitytojų gavomejper Ruth Gugas, Detroit, Mich.; 
S. Rainard, Brockton, Mass.; J. Jakubilowicz, Johnson 
City, N. Y.; V. Kazlau, Wethersfield, Conn.; P. Alekna, St. 
Petersburg, Fla.; Mary Grager, Chicago, Ill. ir V. Sutkienė, 
San Francisco, Cal.

Naujais vajininkais įstojo — E. Repšienė, So. Boston, 
Mass.; W. Briedis, Nashua, N. H. ir Ignas Bečis, Union, N. 
J. Sveikiname!

Gaila, kad tarp Kanados ir mūsų šalies paštas sustojo 
veikęs. Žinome, kad mūsų mieli draugai kanadiečiai būtų 
pasispyrę gerokai pirmyn.

♦ ♦ ♦

Vajininkai prisiuntė aukomis sekamai:
V. Sutkienė, San Francisco, Cal.:

LLD153kp............................................................. ....$100.00
Valė Sutkienė, prisiminimui vyro Benedikto 8 metų 

mirties sukakties.  100.00
T. King.......................................................................... 30.00
M. Baltulionytė..............................    25.00
J. Anscott..................   20.00
A. Meswick.................................................................. 16.00
J. M. Ginaičiai.............................................................. 10.00
A. Norkus..................... ............................................. 5.00
P. M. Williams.............................................................. 3.00

Viso................................$309.00
* ♦

E. Repšienė, So. Boston, Mass.:
LLD 2 kp., So. Boston, Mass. .................................... $200.00
Mrs. M. Daunis..................................................  25.00
E. Repshis.................................................................... 25.00
L. Plutienė................................  11.00

prisiminimui mirusio vyro Izidoriaus.................. $90.00
Bronė Ramanauskienė, Telford, Pa., prisiminimui mi

rusio vyro Antano ................................................ 90.00
W. Baltrušaitis, Brooklyn, N.Y.................................... 50.00
Juozas ir Marė Demenčiai, Redlands, Cal...................... 50.00
Josephine Navalinskienė, Vestai, N. Y., prisiminimui

vyro Antano mirusio rugsėjo 10 d...........................25.00
Marta Burkauskienė, Elizabeth, N.J........................... 12.00
Chas. Akscin, East Hartford, Conn.............................. 11.00
M. K. Adomonis, Great Neck, N.Y.............................. 11.00
V. Pranaitienė, Whitestone, N. Y................................. 11.00
Julia Meškienė, So. Ozone Park, N. Y., prisiminimui 6

metų mirties sukakties mylimo vyro Antano. . . . 10.00 
Kazimieras ir Paulina Meškėnai, Ozone Park, N. Y. . 10.00 
Anna Koch (V. Bullienės duktė), Clayton, N. Y.......... 10.00
M. Balukonis, Wilkes Barre, Pa.................................... 6.00
Rose Chenkus, W. Hazleton, Pa.............. ..................... 6.00
A. Žolynas, Endicott, N. Y..........................   6.00
Mrs. A. Kazėnas, Johnson City, N. Y.......................... 6.00
M. Marquardt, Chicago, Ill., per M. Grager............... 6.00
C. Auches, Fairlawn, N.J................................  6.00
Anna Banulis, Billerica, Mass............................   5.00
C. Valenta, Cherry Hill, N.J. ..............• • • 5.00 
J. Vaicekauskas, Binghamton, N.Y............... 2.00

Šiomis dienomis naujų kny-|bei, kuri vienus planus priė- 
gų rinkoje pasirodė knyga 
“Steinback: A Life ir Let
ters”. Tai įžymiojo Amerikos 
pažangaus rašytojo John 
Steinback laiškų rinkinys. Iš 
jau komercinėje spaudoje pa
sirodžiusių recenzijų sužino- . .... . Vx . .
me, kad leidinyje susideda iš I Padėjo prie paastnnimo ir 
861 laiško. Juos iš 5,000 pa,lg,?im°.._t?s 
laiškų atrinko rašytojo žmona 
Mrs. Steinback.

Dėmesys kreipiamas į vie
ną laišką rašytojo rašytą vie-' 
neri metai prieš jo mirtį! 
(Steinback mirė 1968 m.), ! 
kuriame jis nurodo, kaip jis j 
nuvyko į Washingtoną ir pre- > 
zidentui Johnson išdėstė savo i Iraką paliko 1948 metais, ra- 
planus, kaip galima ir reikia ; ginami sugrįžti į savo vietas. 
Amerikai Indokinijoje karą j Manoma, kad nemažai žydų 
laimėti. Tie planai buvę per- ■ priims paraginimą arba kvie- 
duoti Amerikos karo vadovy-1 timą.

muši, o kitus atmetusi.
Vadinasi, garsusis rašyto

jas, autorius “The Grapes of 
Wrath” ir 23 kitų puikių 
knygų, palaikė šios šalies 
invaziją į Vietnamą ir tuo

mos skerdynės. Tai buvo di
delė klaida. To fakto atiden
gimas, aišku, žymiai atšaldys 
šios šalies pažangiojoje visuo
menėje entuziazmą ir Stein- 
backo literatūrinei kūrybai.

□ Džoana Kouzens, anglė, 
namų šeimininkė, nustebo,, 
kai policija įsiveržė į jos 
namus, ieškodama iš vieno 
Londono muziejaus pavogto 
Vermejerio “Gitaristės” pa
veikslo, kainuojančio du mili
jonus svarų sterlingų.

Džoana turėjo tik šio pa
veikslo kopiją, kurią nutapė 
pati. Nusivylusiems polici
ninkams ji pareiškė: “Jeigu 
norite, aš jums nutapysiu dar 
vieną”.

Baghdad. — Žydai, kurie

□ Japonijoje tapo labai ma
dingas europietiško tipo vei
das. Mados pasekėjai ryžtasi 
skausmingoms operacijoms, 
kurių specialistu tapo vienos 
Tokijo ligoninės direktorius 
profesorius Tadao Jagi. Nors 
operacija sudėtinga ir trunka 
maždaug 4 valandas, pacien
tų netrūksta.

IN MEMORIAM

ALPINE, N. J.

Bronė Šalinaitė-Sukaskas
November 27, 1975

My deep sympathy in the loss of a very dear friend 
and confidant. May her devoted inspirations continue 
to be carried out by all that she served.

□ Vienos Čikagos dirbtuvės 
vitrina skelbia: “Namų šeimi
ninkės! Čia galima atnešti 
įvairius elektros prietaisus, 
kuriuos jūsų vyrai, norėdami 
pataisyti, išardė ir nebemo
kėjo sumontuoti”. Dirbtuvė 
užsakymų nestokoja.

Viso............................................ $261.00
♦ *

V. Bovinas, Miami, Fla.:
Stella Danis, prisiminimui vyro Jurgio mirties sukak

ties ... .$140.00
Chas. Aimontas............................................................ 21.00
Olga Šimkus................................................................ 5.00
J. Smalenskas.............................................................. 5.00
St. Kanapė........................................................  2.00
J. Paukštaitis. ..................   2.00

Viso ......................... .$1^5.00
* * 

A. Bernatienė, Los Angeles, Cak:
Iš Los Angeles spaudos pikniko ............ $100.00
LDS 35 kp. nariai . .. .................................................... 10.00
S. Petravich, Pasadena, Cal. . 6.00
G. A. Bemat ...........................................  5.00
J. Karan, Monterey Park, Cal..................................... 1.00

Viso.......................................... $122.00
♦ *

M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn.:
Walter Duda................................... ' 7..........................$11.00
Mary Rinkus ...........................  11.00
Vincas Ruginis..............   9.00
Katherine Yenkelun........................................................ 9.00
Anna Žutautas.. . .............................................................. 6.00
Po21.00: Juozas Zelenakas, Kristina Tolienė ir Pranas

Yocius . ..............  •. .$ 3.00
Viso......... .................................................$49.00

* *
P. Alekna, St. Petersburg, Fla.:

A. Jocis ....... .. .. .........................................................$25.00
A. Antanavičius ............  6.00
W. ir M. Žukas . .. ...........   6.00
A. Ruseckas . . . . . ...............   2.00
Po $1.00: F. Budronis, J. Vaitkus (Chicago), J. Kriš

čiūnas ir Eva Galvan............  4.00

Viso .. ............. $43.00
♦ *

W. Briedis, Nashua, N. H.:
W. Briedis  ........................................ $10.00
T. Lapin  .................    10.00
P. Buslaučius .. . . ..... .............   4.00
L. Svirnelis........  ........................................... 3.00
Martha Monis .. ..... .........      2.00
Anna Alukonis  ............    1.00

Viso v į          ____;............. $30.00
♦ ♦

Po $1.00: J. Anskienė, Brooklyn, N. Y.; J. Shatkus, 
Peoria, Ill.; L. Bekis, Rochester, N. Y.; Jo
seph Jakubilowicz, Johnson City, N. Y.; 
John Beleckas, W. Somerville, Mass.; B. Do- 
minauskas, Brooklyn, N. Y.; Lucy Janis, 
Portland, Ore. 

* * *
Viso dabar skelbiamų aukų gavome $1,492.00. Pridėjus 

prie pirmiau skelbtų aukų, į fondą iki 1975 m. lapkričio 25 d. 
įplaukė $11,711.50.

Širdingai dėkojame. Administracija

With great sorrow,
SUZANNA KAZOKYTĖ —JONES*

Frackville, Pa.

ALPINE, N. J.

Mirus

Bronei Salinaitei— 
Sukaskienei

Prisimenu
Prisimenu miško palaukę, 
Kur nuo vėjo bangavo rugiai, 
Ir upę, ir ežerą gilų, 
Ir pievos, kurias šienavai.

Prisimenu tavo dainužę, 
Kai šienaudamas man dainavai — 
Tegu girios siūbuoja ir ošia — 
Mes gyvensim tėvynei linksmai.

Prisimenu pievas prie upės, 
Kur bėruosius po darbo ganei, 
Ir čia tavo balsas skambėjo, 
Apie meilę tu man dainavai.

Ir šiandien dainuokit, draugužiai, 
Tegu skamba gražiausi bolbai^ — 
Nuo dainų mūsų girios suūžia 
Mes gyvensim tėvynėj linksmai.

K. Žakavičienė

1975 m. lapkričio 27 d.
Reiškiame giliausią užuojautą jos sūnui Dimi — 

Juozui, broliui Albert Shellan ir visiems artimie
siems.

WALTERIS ir BRONĖ KERŠULIAI
Brooklyn, N. Y.

ALPINE, N. J.

Mirus

Bronei Salinaitei —
Sukaskienei

1975 m. lapkričio 27 d.
Reiškiame gilią užojautą jos sūnui Dimi-Juozui, 

broliui Albert Shellan ir visiems artimiesiems bei 
draugams.

Prisimename laikus kai miela Salinąitė buvo musų 
Choro mokytoja, o pastaruoju laiku buvo ne kartą 
mūsų akompanistė.

AIDO CHORO VALDYBA ir NARIAI
Ozone Park, N. Y.

ALPINE, N. J.

Mirus

Bronei Salinaitei- 
Sukaskienei

Kartenos linų fabriko komjaunimo organizacijai, vie
nai geriausių Kretingos rajono pramonės įmonių 
tarpe, vadovauja fabriko, techninės kontrolės meistrė 
Marytė Vizgirdaitė. ' • -

Organizacijos nariams vieniems pirmųjų rajone 
buvo išduoti naujo pavyzdžio komjaunimo bilietai.

1975 m. lapkričio 27*d.
Giliai liūdime.
Ilsėkis ramiai savo mylimame sodelyje. Tavo nu

veikti darbai visuomenės labui žydės amžinai.

MILDRED STENSLER 
VICTOR BECKER

Livingston, N. J.
ŪKAI

□ Karvė, laikanti uodegą pa
vėjui, arba besiknisanti kiau
lė numato artėjantį blogą orą 
geriau, negu meteorologiniai 
prietaisai. Taip pareiškė 
Hamstvilo miestelio gyvento
jas Džonas Makadamsas. Ir
vinas Bolbrechtas iš Hiustono 
nusprendė įrodyti atvirkš
čiai. Tris kartus per savaitę 
Makadamsas vedžiojo savo 
karvę į nurodytą vietą ir tris 
kartus per savaitę Bolbrech
tas atgabendavo ten meteo
rologinius prietaisus. Kelis 
kartus karvė įspėjo orą ge
riau, bet sykį ja teko nusivilti 
— galvijas neįspėjo artėjan
čios audros.

□ Prie Stokholmo radinių 
biuro langelio, kur išduodami 
pamesti daiktai, galima per
skaityti tokį užrašą: “Nors 
kartą susipažinęs su tuo, kas 
yra moteriškame rankinuke, 
žmogus padaro išvadą, kad 
laimė slypi ne piniguose . . .”

Labai patenkintas

Majoras Abraham Beame
Jis labai linksmas, kad pre

zidentas Fordas sutiko pa
skolinti New Yorko miestui 
pustrečio bilijono dolerių lai
kinai išvengti bankroto. Tie
sa, už paskolą reikės federali- 
nei valdžiai mokėti 8 procen
tų palūkanų ir smarkiai padi
dins miesto prasiskolinimą, 
bet, sakoma, “skęstantis ir už 
brįtvos griebiasi”. Taip, ma
tyt, elgiasi ir majoras Beame.
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Worcester, Mass.
Lapkričio 21 dieną, St. Pe

tersburg, Floridoje, mirė Vi
limas Skralskis, sulaukęs 92 
metų, mano švogerio Petro 
Skralskio dėdė. Jo žmona, 
Antanina Džiaugytė, mirė 
prieš metus laiko. Velionis 
paliko liūdesyje dukrą Elz
bietą Brady. Jo sūnus Alber
tas Antrajame pas. kare bu
vo sužeistas prieš 20 metų.

Vilimas buvo gimęs Rasei
nių apskrityje, Oginskio dva
rų kumečio šeimoje. Į šią šalį 
atvyko dar tik brėkštant dvi
dešimtajam šimtmečiui. Bu
vo beraštis, dirbo sunkiau
sius darbus už mažiausius 
atlyginimus. Jis su žmona 
gyveno kukliai. Po ilgų metų 
sunkaus darbo ir taupumo 
pajėgė nusipirkti namelį St. 
Petersburge, kur jo dukra 
jau nuo seniau gyveno. Ta
čiau Worcesterio, kur jiedu 
praleido netoli trijų šio am
žiaus dešimtmečių, jie nepa
miršo. Jų prašymas buvo ten 
juos ir palaidoti.

Aš pažinau Skralskius nuo 
1912 metų, kuomet aš pirmą 
kartą įkėliau koją į šią šalį, 
tuomet velionis dirbo Wilkin- 
sonville, Mass., audeklinėje. 
Jis man įprašė ten darbą 
grindis šluoti. Už 55 valandas 
savaitėje gaudavau $3.50.

Per 63 metus buvome arti
mi draugai, todėl būtų galima 
daug prirašyti apie mūsų pa
žintį ir darbo žmonių gyveni
mą. Bet, ką gi? Jis nesiskyrė 
nuo nesuskaitomų milijonų 
kitų darbo žmonių pasaulyje.

Tegu būna lengva Vilimui 
Skralskiui šios šalies žemelė. 
Tegu ant jo kapo pavasaryje 
pražydus raudona gėlėlė pri
mena mums darbo žmonių 
kovas laisvinantis iš išnaudo
tojų vergijos . . .

Inž. A. P. Gabrėnas

Portland, Oregon
Lapkričio 24 dieną Juliaus 

Stupuro šeimyna ir draugai 
susiėjome jį palydėti į pasku
tinę kelionę — Sunset Hills 
Cemetery.

Velionis mirė lapkričio 20 
diena po sunkios ir labai ilgos

Velionis draugas Julius 
I Stupuras buvo linksmo būdo 
ir su visais draugiškas žmo
gus. Jis turėjo savo įsitikini
mus ir idėjas ir leido kitiems 
tą pačią teisę. Už tai jį visi 
gerbė ir mylėjo.

Jis turėjo mus palikt vi
siems laikams, bet paliko 
mums dovaną: pavyzdį, kaip 
sutartinai sugyventi su žmo
nėmis.

N. Valaitienė kapinėse lie
tuviškai ir angliškai pasakė 
atsisveikinimo kalbą.

Visi palydovai buvo pa- 
; kviesti į Stupurų namus ir 
skaniai pavaišinti.

Reiškiame gilią užuojautą 
draugei Stupurienei, sūnui 
Danny, marčiai Petronėlei, 
anūkams — Debbie, Daug, 
Patty Kay, Steve, Danette, 
Danny, ir poranūku i Caleb.

Tebūna tau, mielas drauge, 
amžina ramybė, o mes, kiek 
galėdami, apkabinę jūsų my-

■ linčius, eisime tolyn į gyveni-
I mą. N. V.

New Haven, Conn.
Kai draugas Kunca išsisky

rė iš gyvųjų tarpo, lietuviš
kose laikraščiuose nebesima
to jokių žinučių iš šio miesto. 
Atrodo, kad visi būtum išmi
rę. Bet taip nėra. Tarptauti-

■ nis veikimas didelis. Jame 
i yra ir jaunų lietuvių.

Štai vienas įdomus įvykis. 
, Kai tarp žydų kilo nesutikimų 
dėl Izraelio, tai pažangiųjų 
žydų klubas net suskilo. Vie
ni stojo už rėmimą Izraelio, 
kiti jo politiką smerkė. Pasta
rųjų buvo, dauguma ir jie 
laimėjo.

Žydų klubas turėjo namą, 
j Dabar namas pateko tiems, 
kurie Izraelio politiką smer
kė. Tai jie viską sutvarkė 
kitaip. Pirmajame aukšte 

i įrengė gražią svetainę, o ant- 
i rajame — knygyną, kuriame 
; randasi skirtingomis kalbo
mis knygų ir laikraščių. Taip 
pat klubui davė kitą pavadi
nimą. Dabar jis vadinasi 
"New Haven Peoples’ Cen
ter". Taipgi kiekvieną trečia
dienį šeštą valandą klube ga
lima gauti vakarienę už $1.

Prie klubo dabar gali pri- 
■; klausyti ir priklauso visokių

Vytautas Zenkevičius

Kviečiame visus į ministro V y tauto Zenkevi
čiaus išleistuves gruodžio
Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Bus duodami pilni pietūs. 
Gerbiamas V. Zenkevičius, užbaigęs darbą 
Jungtinėse Tautose, grįžta į Lietuvą. Vi: 
siems bus proga su juo maloniai pasikalbėti 
ir palinkėt laimingos kelionės. Įėjimo auka

1 vai
Pramogų kalendorius

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.
SAUSIO 1 D.

Aido Choras rengia Naujų
jų Metų sutikimą su pietu
mis, 2 vai., Laisvės' salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.

Ir puikus pianino rečitalis, 
ir įdomi dailės paroda

TARP LIETUVIŲ

ligos.
Draugas Stupuras buvo ki

lęs iš Kuršėnų Lietuvoje. 
Gimė 1905 m. spalio 24 d. Į 
Ameriką atvažiavo 1921 me
tais. Portlande išgyveno 47

tautų ir rasių žmonės.
Lapkričio 19 dieną klubas 

turėjo parengimą—pietus pa
gerbimui Joelle Tishman, ku
ri buvo kandidatė į New 
Haven miesto majorus. Nors

Šiuo laiku Jungtinėse Val
stijose vieši įžymioji lietuvių 
muzikė-pianistė Aldona Dva
rionaitė, kurią daugelis gerai 
prisimename iš jos prieš kele
tą metų šaunaus pasirodymo 
Carnegie salėje su koncertu. 
Ir štai praeitą sekmadienį 
mes turėjome progą Great 
Necko viešojoje bibliotekoje 
vėl su ja susitikti, šiltai pasi
sveikinti ir išgirsti jos kon
certą.

Šį kartą muzikė mus žavėjo 
M. K. Čiurlionio kompozicijo
mis. Tai buvo tikrai ko pasi
klausyti. Aldona Dvarionai
tė yra labai talentinga pianis
tė. Kai ji atsisėda prie piani
no ir paleidžia darban savo 
pirštus ant pianino klavišu, 
žmogus jautiesi atsidūręs ne
paprastų muzikos garsų pa
saulyje.

Per apie valandą laiko bi
bliotekos salėje viešpatavo, 
kaip žmonės tokiais atsitiki
mais sako, amžina tyla. Pia
nistė be pertraukos paskam
bino net 30 Čiurlionio sukur
tų preliudijų. Jai pabaigus, 
mes, dalyviai, kurių buvome 
apypilnė svetainė, muzikei 
atsilyginome, geriau, atsidė
kojome, entuziastiškais aplo
dismentais.

Man atrodo, kad daugumai 
publikos būtų buvę labai ma
lonu jos klausytis dar ir kitą 
valandą. Na, bet gal kitą 
kartą, nes žymiosios pianis
tės šioje šalyje viešnagė žada 
užtrukti dar porą mėnesių. 
Tikiu, kad ji nepasitenkins 
tiktai šiuo vienu pasirodymu.

Taip pat, kaip buvo praneš
ta "Laisvėje”, toje pačioje 
Great Necko bibliotekoje jau 
nuo lapkričio pradžios vyksta 
labai įdomi lietuviškos dailės 
paroda. Apart Čiurlionio ta
pybos reprodukcijų, joje iš
statyta ir visos eilės kitų 
lietuvių dailininkų kūriniai. 
Pastebėjau, kad jų dauguma 
yra dailininko V. K. Jonyno 
paskolinti iš, matyt, labai 
turtingos jo kolekcijos. Buvo 
labai malonu dailininką sek
madienio koncerte sutikti ir 
kietai paspausti dešinę.

Kaip sakyta, dailės parodo
je išstatyta darbai ir visos 
eilės kitų, apart Čiurlionio, 
lietuvių dailininkų, kaip tai: 
R. Carno, V. Gruseckaitės, I. 
Neniušienės, P. Ilgūno, E. 
Jurėno, V. Kalinausko, L. 
Karinienės, V. Klemkos, K. 
E. Stanelienės, A. Kučo, se
nojo ir jaunojo J. Kuzmins- 
kių, N. Meškauskaitės, L. J. 
Paškauskaitės, K. Ramono, 
P. Repšio, A. Skirutytės, A. 
Steponavičiaus, A. Švažo, A. 
Tarabildos, P. Tarabildienės, 
V. Viliaus, E. Žiauberio ir A. 
Žviliaus.

Tikrai džiaugiuosi turėjęs 
progą taip gražiai praleisti 
sekmadienio popietę.

Beje, tiek dailės parodą, 
tiek pianino rečitalį suruošė 
mums gerai pažįstamo greit- 
nekiečio Almaus Šalčiaus va
dovaujama Amerikinė Lietu
viška Fondacija bendrai su 
bibliotekos muzikiniu komite
tu. Puikiai atliktas gražus 
darbas. Rep.

B. Šalinaitė-Sukaskienė

The December 9 
demonstration
Dear Friends

The Dec. 9 demonstration 
called by the Ad Hoc Com
mittee to Demonstrate 
Against the Budget Cuts has 
been endorsed by a broad 
and impressive list of people 
and organizations. They in
clude trade unionists, leaders 
in the Black and Puerto Rican 
communities, religious lead
ers, peace activists, senior 
citizens, women and youth, 
nationality papers, Laisve in
cluded.

This is evidence that such a

Ali's Boxing 
and Books

metus. diena buvo labai prasta, vė-
Nuo pat jaunų dienų pri- juota ir lijo, tačiau žmonių 

klausė prie pirmeiviškų orga- buvo pilna svetainė, visokio 
nizacijų, ir buvo ilgametis' amžiaus ir visokių tautų ir 
skaitytojas ir rėmėjas laik- rasių. Pietūs buvo geri, pro- 
raščio "Vilnis”. grama įdomi. Kalbėjo Joelle

Gražiai ir sutartinai per 48 
metus Julius sugyveno su 
savo žmona Stasyte. Pagirti
na, kad jie savo sūnų Danny 
išauklėjo laisvai. Ir sūnus 
savo tėvelio norus išpildė, 
laisvai jį palaidodamas.

Tishman. Buvo ir daugiau 
kalbėtojų. Buvo muzikos ir 
dainų. Viena jauna juoda mo
teris sudainavo vieną jaus
mingą dainelę, kurią ji pati 
parašė. Parengimas gerai pa
vyko. Margareta

LDS1 ir 13 kuopų parengimas
LDS PREZIDENTAS S. GUGAS 

PARODYS ĮDOMŲ FILMĄ
LDS 1 ir 13 kuopos rengia Lietuvių Darbininkų Susivieni

jimo 45 metų sukakties atžymėjimą gruodžio 21 "Laisvės" 
salėje. Pradžia 2 vai. popiet.

Bus gražus ir įvairus parengimas.
LDS prezidentas Servit Gugas parodys filmą iš viešnagės 

Lietuvoje. Jis plačiai ir puikiai nufilmavo Vilniuje įvykusią 
dainų šventę ir įvairias vietas Lietuvoje ir kitur.

Bus dainų ir trumpų kalbų.
Po programos bus užkandžių. Auka $2.50.

LDS 1 ir 13 KUOPŲ KOMITETAS

»

e-

Muzikė Dvarionaitė su broliu Jurgiu, taip pat žymiu 
Lietuvos muziku [smuikininkui, kuris šiomis dienomis

atvyko į Jungtines Valstijas viešnagėm

HUNTINGTON, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Johana Klaston—
. • '‘J’ '

Klastauskienė
Jau praėjo vieneri metai nuo mirties mano mylimos 

žmonos ir dukros motinos. Kiekvieną dieną prisimena
me ją ir liūdime be jos.

PRANAS KjLĄSTON - vyras 
irt. % •

ALDONA, dukra

Lapkričio 27 d. mirė muzi
kė Bronė Šalinaitė-Sukaskie
nė. Ji pastaruoju laiku gyve
no Alpine, N. J. Liko nuliūdi
me jos sūnus Dimi—Juozas ir 
brolis Albert Shellan. Atsi
sveikinimo apeigos įvyko 
sekmadienį, lapkričio 30 d., 
St. Andrew’s Episcopal 
Church, Harrington Park, 
New Jersey.

Visi prisimename Salinaitę 
kaip talentingą muzikę. Ji 
mokė Aido Chorą Brooklyne, 
Sietyno Chorą Newarke. Ji 
buvo Meno Sąjungos sekreto
rė ir mūsų tarpe suorganiza
vo daug meninių grupių. 
Praėjusią vasarą Bronė buvo 
nuvykusi į Lietuvą pirmu 
kartu savo gyvenime.

* * *
Šiomis dienomis iš Lietu

vos atvyko muzikas—smuiki
ninkas Jurgis Dvarionas, 
kompozitoriaus Balio Dvario
no sūnus ir brolis pianistės 
Aldonos Dvarionaitės, kuri 
čia vieši jau virš mėnesio 
laiko, atvykusi su savo vyru 
iš Lenkijos.

Tikimės, kad bus proga 
sueiti abu mielus muzikus ir 
išgirsti jų koncertus.

* * *
Iš Chicagos šį savaitgalį 

buvo atvykęs “Vilnies” 
spaustuvės darbininkas Vito 
Pajaujis apžiūrėti mūsų 
"Laisvės" spaustuvės maši
nų. Kadangi mes dabar 
spausdiname offsetu, tai vil
niečiams pasiūlėme, ką nori 
gali pasiimti iš mūsų spaus
tuvės. Ieva

Philadelphia, Pa.
VEIKĖJŲ SUSIRINKIMAS, 
IRKIT —KAS...

LLD 10 kuopos susirinki
mas įvyks gruodžio 14 dieną, 
pirmą vai. po pietų, 521 Lu
ray St. pas Adams. Brangūs 
draugai ir draugės! Būtinai 
atvykite į šį susirinkimą visi 
kuopiečiai, ar snigs, ar lis, 
pamankštinkim savo nutirpu
sias kojas. Pamirškite senat
vę. Jūsų komitetas jau pa
skelbė karą senatvėj! Sako, 
mes per virš pusšimtį metų 
kovojome už šviesesne, ateiti 
darbo žmonėms. O dabar ka
riausime prieš nelemtąją se
natvę, kuri užgulusi mus sle
gia, kaip lietuviško šieno ku
peta.

Draugai, vykdami į susirin
kimą, atsiveskite ir naujų 
narių. Reikia užpildyti spra
gas, kurias beširdė gamta 
padarė — mūsų gretose. Pa- 
simokėsime metines duokles. 
Pasikalbėsime apie naujųjų 
metų pasitikimo sueigą, ku
rioje ūšime, kaip bitės . . .

Kviečia Komitetas

demonstration is what is 
most urgently needed now, 
and that growing numbers of 
people are aware of that. The 
other demonstrations called 
by city politicians, supposed
ly to boost morale and de
monstrate that New Yorkers 
love their town, were not 
particularly successful. This 
is because the masses of 
people are looking for an
swers to the problems of the 
city and the problems they 
face personally. They want a 
militant way to express their 
anger, not a morale booster 
to make them feel better.

Thus nothing could be 
more timely than the Dec. 9 
demonstration. It will be the 
kind of united, militant de
monstration that people are 
looking for. Further, it comes 
at a time when the city’s 
budget crisis remains unre
solved, and the danger of a 
possible default is still pres
ent. The proposals of Gov. 
Carey, following Pres. Ford’s 
directives, are no solution; 
they will only mean increased 
hardship for the people — a 
fact which many recognize.

Demonstration will be held 
at 26 Federal Plaze (in front 
of the City Hall) from 4—7 P. 
M.

Labai gera dovana
Mielas drauge, paklausyk, 
Broliui "Laisvę" užrašyk.

Mat, už pinigus mažus 
Jis skaitys ją per metus.

Tai ir bus labai gera 
Jam ir "Laisvei” dovana.

Jonas Juška

Recently we hear more 
about Ali Muhammad books 
than boxing. Without Ali, 
many people have said, inclu
ding Ali himself, boxing 
would be dead.

He’s not doing a bad job for 
the book publishing, either. 
There are no fewer than five 
boolęs about Ali on the mar
ket. At least that many al
ready are gathering dust on 
library shelves. There are 
chapters devoted to Ali in 
several current books. And 
the future, no doubt, will 
bring us more.

Two of the current Ali 
books clearly are of cham
pionship caliber. The big win
ners are “Muhammad Ali” 
and "The Greatest: My Own 
Story”.

“Muhammad Ali,” they 
say, is a big, handsome cof
fee-table volume that has 
much going for it. And "The 
Greatest: my Own Story” 
which is written by Ali Mu
hammad himself, with a help 
of professional writer, took 
everybody by surprise. 
There are no pictures in that 
book and nothing about box
ing. Just something else, like 
converstaions with his wife 
and such, but interesting.

Muhammad Ali has made a 
name for himself not only ijl 
boxing and books but also as 
a progressive minded persoi^ 
He refused to go to war in 
Vietnam because it was ah 
unjust war in his viewpoint 
and has been participating in 
demonstrations against ra- 
sism and other ills in our 
society. Use

Ieškoma mirusių LDS narių 
artimos giminės

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas deda pastangas 
surasti artimas gimines sekamų LDS narių jų palikimų 
reikalu:
1. Jonas Gasiunas. Gyveno Chicago, Ill. Mirė 1944 metais.

Turėjo seserį Lietuvoje, Panevėžio apskrityje.
2. Adomas Skrebunas. Gyveno Raymond, Wash. Mirė 

1944 metais. Turėjo brolį Lietuvoje, Karališkių kaime, 
Ukmergės apskrityje, Želvos paštas.

3. Izidorius Katilis. Gyveno Bridgewater, Mass. Mirė 
1944 metais. Turėjo seserį Lietuvoje, Senamiesčio gat
vė, Panevėžyje.

4. Adomas Vilkas. Gyveno Benld, Ill. Mirė 1949 metais.
Turėjo dvi seseris Lietuvoje, Steponiškių kaime, Trakų 
apskrityje.

Prašome čia pažymėtas mirusių LDS narių gimines (ar
ba giminių vaikus bei kitus artimuosius) atsiliepti į šį pa- 
jieškojimą.

Taipgi būsime dėkingi visiems kitiems už suteikimą in-< 
formacijų apie čia pažymėtų mirusių narių gimines.

Rašykite sekamu adresu:
Lietuvių Darbininkų Susivienijimas*
104-07 102nd Street '
Ozone Park, N. Y. 11417




