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KRISLAI
Jau ir pasaulinis 

diktatorius?!
Baisūs nuostoliai
Garbingos profesijos 

prievartautojai
Pilna apsauga negalima 
Puiki dovana

A. BIMBA
Didlapyje “The N. Y. 

Times” gruodžio 30 d. ilga 
korespondencija prasideda:

“Valstybės sekretorius 
Henry A. Kissingeris vėliau
sioje savo kelionėje po Vaka
rų Europą griežtai pabrėžė, 
kad Jungtinės Valstijos yra 
pasiryžusios daryti viską, ką 
tik jos gali, kad sulaikytų 
komunistus nuo įėjimo į Va
karines valdžias”.

Korespondencijoje nurodo
ma, kad tai taikoma visoms 
NATO šalims, o pirmoje vie
toje — Italijai!

Vadinasi, begėdiškai atvi
rai diktuojama kapitalisti
nėms šalims, ką jos gali įsi
leisti į savo valdžias, o ko 
negali.

0 kad daug ką šis kraštas 
šia prasme gali padaryti, tai 
niekas neprivalo abejoti. Či
lės respublika yra geriausias 
ir vėliausias pavyzdys. Jis 
ten nuvertė demokratiniai 
sudarytą, piliečių išrinktą vy
riausybę ir įsteigė vieną pa
čių žiauriausių ir kruviniau
sių fašistinių režimų.

Tie amerikiečiai, kurių tar
pe randasi nemažai ir Kon
greso žymių narių, kurie pro
testavo prieš mūsų vyriausy
bės pasimojimą būti pasauli
niu policininku, dabar turėtų 
garsiausiai pakelti balsą prieš 
Kissingerio, su prezidento 
Fordo žinia, paskelbimą JAV 
pasauliniu diktatoriumi.

Šalti šiurpuliai supurto 
vien tik akis užmetus ant 
faktų apie alkoholizmo siau
tėjimą ir jo nešamus nuosto
lius. Štai jų keletas:

Šiandien šioje šalyje yra 
apie 9 milijonus žmonių “su 
girtavimo problemomis”, tai 
yra — per daug geriančių 
svaigalus. Kasmet automobi
lių nelaimėse užmuša apie 
25,000 dėl su alkoholiu susie
tų priežasčių. Įvyksta apie 
15,000 savižudybių dėl girta
vimo. 20,000 miršta nuo ligų, 
pareinančių iš girtavimo. 
20,000 žūsta dėl girtavimo 
įvykstančiose įvairiose nelai
mėse. Būna apie 2,000,000 
areštų už paprastus pasigėri
mus.

O ką jau bekalbėti apie 
medžiaginius ir moralinius 
nuostolius šeimoms, kurių tė
vai arba vaikai turi “girtavi
mo problemas”.

j Tik prieš kelias dienas iš 
vieno reakcininkų laikraščio 
Sužinojome, kad “spalio 3-4 
?lienomis Detroito universite- 

e įvyko simpoziumas tema 
I— Nacionalizmas Sovietų Są
jungoje ir Rytų Europoje 
Brežnevo bei Kosygino lai
kais”.

Tai buvęs labai aukštų 
mokslininkų su profesorių ti
tulais simpoziumas. Buvus ir 
“lietuvių sesija”. Joje ilgas 
kalbas rietę profesoriai Geru
laitis, Remeikis ir Landsber
gis.

Ar reikia klausti, ką jie 
nurietė apie mūsų gimtąjį 
kraštą? Užtenka pažymėji
mo, kad jų "žinių” ir "infor
macijos” šaltinis, matyt, bu- 

(Tęsinys 4 pusi.)

Šiais metais abudu Vietnamai
jau tikrai susivienys

Lietuvos Komunistų Partijos 
septynioliktasis suvažiavimas

Hanoi, Š. Vietnamas. — 
Visi pasitarimai tarp Šiaurės 
ir Pietų Vietnamo jau galuti
nai baigti. Susitarta, kad apie 
šių metų vidurį turės įvykti 
pilnas susivienijimas.

Buvo manoma, kad gal vie
nybė bus pasiekta pirma su
darius laikiną iš abiejų pusių 
atstovų vyriausybę. Bet tos 
formos tapo atsisakyta. Susi
tarta, kad šią vasarą bus 
pravesti abiejose pusėse 
slapti balsavimai ir išrinktas 
bendras seimas. Ir tasai iš
rinktas seimas arba parla
mentas paskelbs Vietnamą 
suvienytą ir jam sudarys vy
riausybę.

Nedelsiant bus pradėta 
ruoštis seimo rinkimams.

Suvienytą vietnamiečių 
tautą laukia labai dideli ir 
nelengvi darbai. Reikia atsi
minti, kad ilgus metus besitę
siantis karas kraštą neapsa
kytai sugriovė. Ims laiko jį 
atstatyti ir pastatyti ant ko
jų. Be to, Pietų Vietnamas 
ekonominiai yra labai atsili
kęs. Jame didelis nedarbas. 
Ir tai bus nelengva nugalėti.

Ne tik už ilgą nuostolingą 
karą, bet ir už Vietnamo 
pasidalijimą į Siaurinę ir Pie
tinę dalis atsakingos mūsų

Dabar visi 
džiaugiasi

James C. Evers
Fayette, Miss. — Kai prieš 

6 metus šio pietinio miesto 
majoru buvo išrinktas juodų
jų žmonių vadas ir Luther 
Kingo sankeleivis James 
Charles Evers, rasistai už 
galvos rankas susidėję šaukė, 
kad ne tik šis miestas, bet ir 
visa apylinkė bus pražudyti. 
Juodas žmogus giliuosiuose 
pietuose miesto galva?! Klai
ku ir pagalvoti. . .

Bet šiandien ne tik šis 
miestas, bet ir visa apskritis, 
kurioje gyvena 10,000 abiejų 
rasių žmonių, didžiuojasi 
Evers vadovybe. Jis nepripa
žįsta jokios rasinės diskrimi
nacijos, jis lygiai traktuoja 
visus piliečius. Jis savo ener
ginga veikla kultūriniai ir 
medžiaginiai pagerino gyve
nimą visoje apskrityje.

Išeikvota daugiau 
kaip 6 bil. dolerių

Washingtonas. — Kongre
so Atstovų Buto narys Les 
Aspin, demokratas iš Wis- 
consino valstijos, kaltina Oro 
Jėgų vadovybę, kad jinai su 
savo užsispyrimu be jokio 
reikalo išeikvojo $6,400,000,- 
000. Jis nurodo, kad jos rei
kalavimas, kad bomberis BĮ 
būtų greitesnis negu garsas, 
tiek atsiėjo, bet iš to naudos 
jokios niekam nebuvo. Tai 
buvo kaip 2 vandenį įmesti 
pinigai. Jų išleidimas bombe- 
rio BĮ nepagerino ir nepa
greitino.

Jungtinės Valstijos. Kai 
prancūzai buvo iš Vietnamo 
išvaryti, 1954 metais Gene- 
voje buvo susitarta, kad viso
je šalyje bus atliekami visuo
tini rinkimai, išrinktas sei
mas ir visam kraštui sudary
ta viena vyriausybė. Siauri
nėje dalyje, komunistų su Ho 
Chi Minh priešakyje vadovy
bėje, tokie rinkimai buvo 
įvykdyti. Bet pietinėje dalyje 
tokių rinkimų turėti Jungti
nes valstijos, neleido, nes 
Amerikos prezidentas Eisen- 
howeris bijojo, kad komunis
tai laimės ir visas suvienytas 
Vietnamas bus jų vadovybė
je Ir taip per 21 metus šalis 
ir tauta buvo padalintos. Tik
tai dabar, išvarius ir ameri
kiečius, tokie rinkimai įvyks 
ir Vietnamas pagaliau taps 
suvienytas.

Sugriautas 
agresijos teisinimas

Gruodžio 28 dieną žinios iš 
Washingtono antraštė skam
bėjo: “U. S. in Angola before 
Soviets” (“Jungtinės Valsti
jos Angoloje pirma negu Ta
rybų Sąjunga”). Tai iškėlė 
senatoriai, kurie priešingi 
Jungtinių Valstijų militari- 
niam kišimuisi į Angolos vidi
nius reikalus ir įsivėlimui į 
nepateisinamą ginkluotą ag
resiją toje tolimoje naujoje 
respublikoje.

O iki šiol mūsų vyriausybė 
prisimygdama tvirtino, kad 
kadangi Tarybų Sąjunga pra
dėjo siųsti pagalbą savo pase
kėjams Angoloje, tai ir mes 
turime gelbėti toms frakci
joms, kurios mums pritaria. 
Vadinasi, sugriautas dar vie
nas bandymas šią agresiją 
pateisinti.

Greenwood, Ind. — Užsili- 
kus kalėdinė eglaitė užsidegė 
ir gaisre žuvo Charles Rob
ertson, jo žmona ir keturi 
vaikai. Žuvo visa šeima . . .

Elizabeth, N. J. — Miesto 
valdžia pranešė, kad ji iš 
pareigų paleidžia 75 miesto 
darbininkus — policininkus ir 
gaisragesius. Tai esą reika
linga taupymui miesto lėšų.

Pribuvo gauti 
daugiau pagalbos

Yigal Allon
Washingtonas. — Čia atvy

ko Izraelio užsienio reikalų 
ministras gauti daugiau 
Amerikos pagalbos. Ypatin
gai Mr. Allon sieks paveikti 
prez. Fordą, kad jis priešin
tųsi įsileidimui į derybas pa
lestiniečių atstovybės.

Schenectady, N. Y. — Tai mokytojos. Jos traukia į 
pavieto kalėjimą. Jos ir aštuoni kiti mokytojai, mokytojų 
unijos vadai, nubausti 10 dienų kalėjimu už vadovavimą 
streiko praeitų metų rugsėjo mėnesį.

Izraeliu ir Amerika 
nusivylęs žydas

New Yorkas. — Čia yra 
apsigyvenęs imigrantas žy
das Tosid Roisman su šeima. 
Prieš kiek laiko jis gerai 
gyveno Tarybų Sąjungoje. 
Bet jis sako buvęs apgautas 
Izraelio viliojančios propa
gandos ir savo gimtinį kraštą 
paliko. Jam buvę žadėtas 
Izraelyje gerai apmokamas 
darbas. Na, ir jis ten su 
šeima nusikraustė, bet nieko 
panašaus negavo. Pasipikti
nęs ir nusivylęs, šiaip taip 
pateko į Ameriką.

O ką čia gavo? Irgi nieko. 
Kaip imigrantas jis čia esąs 
diskriminuojamas. Firma, 
kurioje gavo darbą, jam te
moka pusę tiek algos, kiek 
kitiems žydams darbinin
kams.

O kas skaudžiausia, Tosid

Lietuvių Literatūras Draugijai 
sveikinimas iš Vilniaus

1 Telegramai
Katrinai Petrikienei, LLD pirmininkei!

Iškilmingo Lietuvių Literatūros Draugijos šešiasdešimtų
jų metinių minėjimo, įvykusio gruodžio 30 dieną, Vilniuje 
dalyviai karštai sveikina Draugijos vadovybę ir narius su 
šauniu jubiliejimu. Linkime daug ištvermės tolesnio vaisin
go darbo visai Draugijai, o jos nariams asmeninės laimės ir 
ilgų metų.

Kodėl ji už grotų?
Ji jauna motina, turi šeše- 

rių metų dukrytę. Ji dabar 
kalėjime. Ji kaltinama, kad ji 
sulaužė Michigano valstijos 
įstatymą, kuris reikalauja, 
kad kiekvienas vaikas, sulau
kęs 6 metų amžiaus, turi būti 
siunčiamas į mokyklą. Motina 
Judy Waddell to nepadarė. Ji 
mano, kad jos dukrelė per 
jauna būti kasdien atskirta 
nuo motinos.

Dabar šis klausimas plačiai 
diskusuojamas: kalti ar ne
kalti tėvai, kurie savinasi 
teisę spręsti, kurio amžiaus 
sulaukę jų vaikai turi pradėti 
lankyti mokyklą? Abi pusės 
turi daug šalininkų. Antai, 
leidinys “Liberty” griežčiau
siai smerkia Mich. valstijos 
įstatymą ir įkalinimą jaunos 
motinos už su juo nesiskaity
mą. Leidinyje nurodoma, kad 
šešerių metų amžiaus vaikas 
per jaunas lankyti mokyklą, 
kad kenkia jo protiniam ir 
fiziniam brendimui ir 1.1.

Pasirodo, kad panašių atsi
tikimų atsiranda ir kitur. 
New Yorko mieste tūla jauna 
motina Barbara Franz randa- 

Roisman sako, kad tuos pabė
gėlius iš Tarybų Sąjungos, 
kurie drįsta viešai kalbėti 
apie nusivylimą Izraeliu ir 
Amerika, vietiniai žydai labai 
terorizuoja. Pavojinga, girdi, 
ir žodį apie nepasitenkinimą 
išsireikšti.

Roisman sako, kad jis ir 
dar kiti du pabėgėliai pasira
šė ir pasiuntė spaudai laišką, 
kuriame jie pareiškia savo 
nepasitenkinimą ir nusivyli
mą, ir prašė jį atspausdinti. 
Bet laiškas taip ir neišvydo 
dienos šviesos.

Phnom Penh. — Su pradžia 
šių metų pradėjo veikti nau
joji Kambodijos konstitucija. 
Pagal ją nuo dabar šalis bus 
vadinama Demokratinė Kam- 
bodija.

Judy Waddell
si tokioje pat bėdoje. Ji tei
gia, kad tarp penkerių ir 
šešerių metų vaikas per jau
nas atsiskirti nuo tėvų ir 
kasdien nuo 9 vai. ryto iki 3 
vai. popiet lankyti mokyklą. 
Ji irgi laužo įstatymus . . .

Kurioje pusėje teisybė?

Washingtonas. — Centrinė 
Žvalgybos Agentūra (C. I. 
A.) slaptai išmokėjo Italijos 
antikomunistiniams reakci
niams vadams daugiau kaip 6 
milijonus dolerių, kad jie su
laikytų tolimesnius Italijos 
Komunistų Partijos laimėji
mus.

Vilnius. — Praeitų metų 
gruodžio 26 dieną įvykęs Lie
tuvos Komunistų Partijos 
Centro Komitetas plenumas 
nutarė šių metų sausio 20 
dieną šaukti partijos XVII 
suvažiavimą.

Suvažiavimo darbotvarkė 
tokia:

1. Lietuvos Komunistų 
partijos Centro Komiteto 
ataskaita — pranešėjas Lie
tuvos KP CK pirmasis sekre
torius P. Griškevičius.

2. Lietuvos Komunistų 
partijos revizijos komisijos 
ataskaita — pranešėjas revi
zijos komisijos pirmininkas 
K. Liaudis.

3. Dėl pagrindinių TSRS 
liaudies ūkio vystymo kryp
čių 1976-1980 metams — pra
nešėjas Lietuvos TSR Minis
trų Tarybos pirmininkas J. 
Maniušis.

4. Lietuvos Komunistų 
partijos Centro Komiteto, re
vizijos komisijos ir delegatų į 
TSKP XXV suvažiavimą rin
kimai.

Sugrįžo ir 
užims svarbią 
vyriausybėje vietų

Elliot L. Richardson
Tiktai trumpai patarnavęs 

Londone Jungtinių Valstijų 
ambasadoriumi jis sugrįžo ir 
užims Prekybos Sekretoriaus 
pareigas Fordo kabinete. Tai 
svarbios pareigos. Jį įtrauk
damas į kabinetą, preziden
tas Fordas tikisi pakelti vy
riausybės prestižą namie ir 
užsienyje.

Ir popiežius 
kalbėjo už taikų

Roma. — Sausio 1 didžiojo
je St. Petro Bazilikoje popie
žius Povilas VI ragino pasau
lio vadovus padėti į šalį mirti
nus ginklus ir darbuotis už 
pasaulinę taiką. Popiežius sa
kė: “Taika yra galima, taika 
yra pareiga, taika yra bute- 
nybė”.

Tuo tarpu Bazilikoje buvo 
ir popiežiaus kalbos klausėsi 
kapitalistinių šalių diploma
tai. Kiek jie į popiežiaus 
raginimą kreips dėmesio, tai 
kitas klausimas.

“LAISVĖS” REIKALAI
“Laisvės” vajus baigsis sausio 15 d. Reiškia, 

priskaitysime prie vajaus prisiųstas prenumeratas ir 
vajininkų aukas iki sausio 15 d. Vėliau gauti laiškai, 
kad ir iš vajininkų, nebus įskaitomi į vajaus punktus.

Kadangi man teko išvykti dviem savaitėm tarp 
gruodžio 19 d. ir sausio 3 d., tai prašau visų kantrybės 
su atskaitomis ir su laiškais iš administracijos.

Administratorė

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Belfast. — Šiaurinėje Airi

joje skerdynės tarp katalikų 
ir protestantų vėl padažnėjo. 
Prieš kelias dienas protestan
tai teroristai nudėjo penkis 
katalikus, o sausio 5 d. katali
kai paskerdė net 10 protes
tantų. O visi to paties “Kris
taus vaikai’’. Vieni kitus 
skerdžia vardan to paties 
dievo!

□
St. Louis. — Čia kalbėda

mas prezidentas Fordas pa
reiškė, kad jis nepritaria 
reakcininkų raginimui nu
kirsti grūdų pardavimą Tary
bų Sąjungai ir atsisakyti de- 
tentės su ja santykiuose. 
Toks žygis, jis sako, labai 
pakentų Amerikos farme- 
riams.

□
Brasilia. — Brazilijos val

džia pašalino du parlamento 
narius už tai, kad jie esą 
Brazilijos Komunistų Parti
jos nariai. Žmonėse didelis 
pasipiktinimas. Bet reakci
nis, militaristu palaikomas, 
režimas nesiskaito su žmonių 
norais ir valia.

□
Cairo. — Egiptas griežtai 

reikalauja, kad bet kokiose 
tolimesnėse derybos tarp 
arabiškų kraštų ir Izraelio 
dalyvautų ir palestiniečių at
stovybė. Bet tam priešinasi 
Izraelis ir Jungtinės Valsti
jos.

□
Maskva. — Tarybų Sąjun

ga yra pasiryžusi suteikti 
išsilaisvinusiam ir suvieny
tam Vietnamui didžiulę eko
nominę pagalbą. Numatoma 
net 40 įvairių statybos pro
jektų, kuriuose bus teikiama 
tarybinė pagalba.

Didelis Anglijos 
moterų lygių teisių 
laimėjimas

Londonas. — Su pradžia 
šių metų Anglijoje pradėjo, 
veikti du svarbūs įstatymai, j, 
paliečiantys moterų teises ir 
gyvenimą. Vienas įstatymas 
vadinamas “Lygaus mokesčio 
aktu”, o kitas — “Lytinės 
diskriminacijos aktu”. Nuo 
dabar Anglijoje už lygų dar
bą bus lygus mokestis vyrui 
ir moteriai, ir bus prieš įsta
tymus kaip nors kokiame 
nors užsiėmime, profesijoje 
ar įstaigoje praktikuoti lytinę 
diskriminaciją.

Tai didelis ir garbingas mo
terų laimėjimas. Tas, žino
ma, dar nereiškia, kad nuo 
dabar jau bus visur šie įstaty
mai praktikoje vykdomi. Mo-' 
terims dar teks daug ir ilgai 
pakovoti už savo teises. Šie 
įstatymai tiktai labai paleng
vins joms kovoti.

f J
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"Šalyn rankas nuo Angolos!"
Tokį šūkį iškėlė pažangiečių dienraštis “Daily World” 

(gruodžio 30 d.) vedamajame “Pavojus Jungtinių Valstijų 
demokratijai”. Laikraštis dar kartų primena Vietnamo karų, 
kurį ant šios šalies užtraukė “didysis biznis ir demokratų ir 
republikonų administracijos. Amerikos žmonės šio patyrimo 
niekados neturėtų pamiršti, jeigu jie nori, kad vietnaminio 
tipo agresijos prieš Angolų būtų išvengta”.

Dienraštis sako:
“Fordo Administracija sako, kad niekas vietnaminio tipo 

ėjimo neplanuoja. Betgi jos nesiskaitymas su Senato 
uždraudimu militariniai kištis į Angolos vidinius reikalus 
nuplėšia tų maskų ir parodo jos tikruosius tikslus.”

“Daily World” persergsti Amerikos žmones, kad jie 
skaudžiai nukentės nuo įsivėlimo į Angolos reikalus. Iš kitos 
pusės, sako dienraštis, “jie turi daug kų laimėti, tiesioginiai 
ir netiesioginiai, taikos, saugumo ir prekybos atžvilgiu, su 
“Salyn Rankas Nuo Angolos” politika. Liaudies laimėjimas 
Angoloje reiškia laimėjimų demokratijos mūsų pačių kraš
te”. Jungtinėse Valstijose.

Reikia tikėtis, kad Amerikos žmonės palaikys Senato 
nusistatymų prieš Fordo Administracijos pastangas ant šios 
šalies užtraukti naujų labai iškaštingų nelaimę.

Kaip turi būt tvarkomi
pasaulio vandenys?

Du trečdaliai žemės paviršiaus yra apsemti vandeniu. Kas 
liečia jos sausumų, žemė jau seniai maždaug pasidalyta tarp 
šalių ir kraštų arba valstybių. Kiekviena valstybė turi tam 
tikrus įstatymus ir pagal juos tvarko savo teritorijų.

Bet kaip su jūromis bei okeanais? Kas ir kaip juos turi 
tvarkyti? Kam jie iš tikrųjų priklauso?

Jie vadinami pasaulio vandenimis. Tai reiškia, kad jie 
visiems priklauso. Bet kaip ir pagal kokius įstatymus jie 
tvarkomi?

Per ilgus laikus viešpatavo supratimas, kad toms šalims, 
kurios guli prie didžiųjų vandenų, per tris mylias nuo jų 
krantų priklauso vanduo kaip jų teritorijų dalis. Tik už trijų 
mylių vandenys jau yra pasauliniai ir jokiai valstybei bei 
šaliai nepriklauso.

Kiek vėliau kai kurios tokios šalys pradėjo nebepasiten- 
kinti apsiribojimu trimis myliomis. Ypatingai joms esanti 
skriauda, kad tolimos šalys atsiunčia dideliais lavais žvejus, 
kurie išgaudo žuvis ir jų toms valstybėms nebelieka. O 
joms, toms šalims, žuvis yra tiesiog nepavaduojamas 
mitybos šaltinis. Todėl jos pradėjo savintis vandenis per 
dvylika mylių nuo jų krantų. Atrodė, kad pilnai turėtų 
užtekti. Bet kur tau! Prieš kiek laiko jau girdime, kad kai 
kurios šalys savinasi dviejų šimtų mylių vandenis ir 
reikalauja, kad kitų šalių žvejai į tuos vandenų plotus nė 
kojos neįkeltų. Atsirado net ir tokių šalių, kurios pradėjo 
kalbėti apie savinimųsi trijų šimtų mylių vandenis.

Prasidėjo aštrūs ginčai, kartais net ir ginkluoti susikirti
mai. O užgrobimai į tuos vandenis pakliuvusių laivų šiais 
laikais jau beveik kasdieninis įvykis. Ypač pradėjo labai 
pasižymėti Jungtinės Amerikos Valstijos suėmimais socia
listinių kraštų žvejybinių laivų.

Visais šis klausimas pasidarė taip greitas ir svarbus, kad 
juo rimčiausiai susirūpino Jungtinės Tautos. Reikia ką nors 
daryti. Kas nors turi rūpintis taisyklėmis, kuriomis būtų 
visų šalių vadovaujamasi vandenimis naudojimosi reikalais. 
Pasaulinės organizacijos iniciatyva buvo pradėti platūs šiuo 
reikalu pasitarimai. Deja, iki šiol neprieita jokio susitarimo. 
0 tuo tarpu ginčai dėl teritorinių vandenų dar labiau 
paaštrėjo.

Ieškojimui protingos ir visiems naudingos išeities Jungti
nės Tautos šaukia šių metų kovo 15 dieną New Yorke 
pasaulinę konferenciją. Konferencijoje dalyvaus 140 šalių 
atstovai.

Gal gi šį kartą ir pavyks susitarti. Gal nors bus padaryta 
pradžia priimti taisyklėms, kurios bus privalomos visoms 
šalims.

Jau leidžiama "bučiuotis" ir su Rusais!
Iki šiol Amerikos lietuvių reakcinėje spaudoje kiekvienas 

rusas buvo skaitytojams perstatomas didžiausia pabaisa. Jį 
reikia nuolat keikti.prie jo nė iš tolo neprieiti. Kuris lietuvis 
taip į rusą nežiūrėjo, buvo vadinamas išdaviku ir išgama.

Štai kodėl mes buvome taip nustebinti mūsų ausį 
pasiekusių gandų, kad šiuo klausimu “vaduotojų” fronte 
prasideda gilus lūžis. Pradėję atsirasti ir tokių, kurie sako, 
kad taip baisiai keikti ir plūsti visus rusus yra nežmoniška 
politika, dar daugiau — tai kvaila politika. Laikas ateiti į 
protą . . .

Dabar pasirodo, kad tuose ganduose būta geros dozos ir 
tiesos. Tai viešai patvirtina Chicagos kunigų marijonų 
organas. Antai, vedamajame “Naujų kelių ir naujų draugų 
beieškant”, redakcija sako: “Jau dabar visiems aišku, kad 
rusas rusui nėra vienodas ir kad ne visi rusai yra blogi. . .”

Ar girdėjote: esama ir neblogų rusų! Tai reikia nemažos 
drąsos tokia “hereziją” viešai skelbti.

Mums keistoka tik tas, kad kunigų laikraščio redakto 
riams ėmė trisdešimt penkerius metus tą tiesą pamatyti. 
Per trisdešimt penkerius metus jie be jokios atodairos 
kasdien savo laikraščio skiltyse niekino, keikė, plūdo visus 
rusus, be jokios išimties, o dabar jiems “visiems aišku”, 
kad “ne visi rusai yra blogi!” Tai juk iš kunigų, ir dar 
“vaduotojų”, pusės — netikėta ir negirdėta pažanga, kaip 
bekalbėsime! Labai panašu į užsidėjimą “pakūtos”. . . už 
papildymą smertelno grieko . . .

Žinoma, sveikindami “Draugo” redaktorius, nenueikime

IR MUMS NORISI JUOS 
NUOŠIRDŽIAI 
PASVEIKINTI

Panevėžio rajono “Tiesos” 
kolūkio pirmininkas Albertas 
Meilus su teisingu pasididžia
vimu dienraštyje “Tiesa” 
(gruodžio 24 d.) rašo:

“Sis penkmetis mūsų ko
lektyvui buvo ypatingas. Bai
gėme perkelti kolūkiečius iš 
vienkiemių į gyvenvietę. Čia 
visiems po ranka parduotu
vė, kultūros namai, bibliote
ka, ambulatorija, kiti patogu
mai. Gyvenvietę papuoš 
tvenkinys, parkas. Per penk
metį valstybės lėšomis nu- 
drenuota 420 ha žemės, ruo
šiama 150 ha žemės drėkinti. 
Ūkyje įdiegta aštuonlaukė 
sėjomaina su vidutiniu 100- 
120 ha dydžio lauku.

Mūsų kolūkiečiai garbingai 
įvykdė visus devintojo penk
mečio žemės ūkio produktų 
gamybos planus ir socialisti
nius įsipareigojimus. Taip 
pat įvykdyti visų produktų 
pardavimo valstybei planai 
su papildomomis užduotimis. 
P,er penkmetį primilžiai iš 
karvės padidėjo 600 kg; pieno 
gamyba išaugo 34, mėsos — 
45, grūdų — 43 proc. Javų 
derlingumas per penkmetį 
pakilo iki 40 cnt iš hektaro. 
Visi šie laimėjimai pasiekti 
sutelktomis partinės organi
zacijos ir kolūkio valdybos 
pastangomis formuojant ko
lūkiečių sąmoningą pažiūrą į 
visuomeninio ūkio vystymą.”

Su pradžia metų prasidėjo 
naujasis dešimtasis penkme
tis. Albertas Meilus ir visi jo 
vadovaujami kolūkiečiai žino, 
kad ir šiame penkmetyje 
“žemdirbių laukia dideli už
daviniai”. Bet, jis sako, “Mes 
tam pasiruošę, pasiryžę juos 
garbingai vykdyti”.

Mes tikime, kad ir visi kiti 
Lietuvos žemdirbiai yra pa
našiai pasiryžę visus naujojo 
penkmečio uždavinius gar
bingai įvykdyti, nes tų užda
vinių tikslas toliau pagerinti, 
paskaidrinti visų tarybinių 
žmonių gyvenimą.
AUKŠTAI NUSIPELNĘS 
KORESPONDENTAS

Pastaruoju laiku klerikalų, 
smetonininkų bei menševikų 
spaudoje labai išgarsėjo Vil
niaus didžiojo dienraščio 
“Tiesa” korespondentas Vy
tautas Miniotas. Plūstamas ir 
keikiamas jis be jokio pasi
gailėjimo. Vienas vėliausių 
šio nepaprastai išradingo ir 
talentingo korespondento 
plūdikas yra koks ten “buvęs 
turistas” Vytautas Saitas 
Clevelando smetonininkų 
laikraštyje. Korespondentas 
jam — ir “probolševikinė iš
gama”, ir “detektyvinio de
koratyvumo padaras” ir dar 
kitoks “pabaisa”.

Ir kuomi gi “Tiesos” kores
pondentas reakcinės spaudos 
redaktoriams ir bendradar
biams taip labai nusidėjo, kad 
nusipelnė šio neapsakomo 
plūdimo?

Vytautas papildė tiesiog 
“mirtiną nuodėmę”, kad pa
ruošė plačią apybraižą “At
sargiai, BALFas”, kuri buvo 
išleista ir plačiai paskleista 
Tarybų Lietuvoje ir Jungti
nėse Valstijose tarp lietuvių. 
Apybraižoje, pasiremiant ne
ginčijamais faktais ir įrody
mais, labai nuosekliai demas
kuojamas bene seniausias ir 
riebiausias “vaduotojų” biz
nis. BALFu vadinamas.

Dar daugiau: Neseniai apie 
tą patį BALFą Vytautas Mi

per toli, nes iš daugelio, daugelio milijonų šioje mūsų žemėje 
gyvenančių rusų jų surastų “neblogais” nesvietiškai mažai, 
nereikia nė visų penkių rankos pirštų jiems suskaityti, 
užtenka tiktai trijų. Kunigų laikraščio redaktoriai tuos jų ir 
visų “vaduotojų” surastus “naujus draugus” tiesiog įvardija, 
tai negali būti jokios klaidos apie jų skaičių. Štai jie, tie 
“nauji draugai”: A. Solženičyn, A. Sacharov ir Kovaliov.

Kaip matote, jų nedaug, bet jie baisiai “galingi”. Jeigu jie 
nesusidoros su komunizmu ir mūsų Lietuvon nesugrąžins 
gerųjų smetonizmo laikų, tai nė pats velnias to nebegalės 
padaryti!. . .

LAISVĖ

niotas paskelbė “Tiesoje” ki
tą apybraižą “Ir vėl BALFo 
ranka”, susidedančia iš pasi
kalbėjimų su niujorkiete Spu- 
diene ir kitais buvusiais bei 
esamais BALFo veikėjais. 
Čia vėl korespondentas paro
do, kaip ir keno naudai šis 
biznis yra operuojamas. Ma
tyt, korespondento atidengti 
faktai labai pakenkė BALFo 
bizniui tokiau suktais ir apga- 
vingais būdais vilioti iš Ame
rikos lietuvių dolerius neva 
šelpimui Lietuvoje “vargšų”.

Štai kame visa to negirdėto 
puolimo ir intūžimo prieš Vy
tautą Miniotą kampanijos pa
slaptis.

Bet tas tik patvirtina mūsų 
nuomonę apie Vytautą Minio
tą. Jis yra labai gabus ir 
talentingas korespondentas. 
Vilniaus “Tiesa” teisingai juo 
didžiuojasi. 0 mes galime jį 
tiktai nuoširdžiausiai pasvei
kinti. Reakcinės spaudos lie
jama ant jo tulžis jo prestižą 
dar aukščiau pakėlė.
ŽURNALO “ŠVIESA” 
1975 M. 4-ASIS NUM.

Labai, labai pavėluotai, tik 
dabar Lietuvių Literatūros 
Draugijos narius pasiekė 
praeitų 1975 metų paskutinis 
“Šviesos” numeris. O labai 
gaila, kad Draugijos 60 metų 
sukakties atžymėjimui “Al- 
manako”, kuris turėjo pasiro
dyti praeitą rudenį, dar ir 
šiandien nesimato. Už tokį 
žurnalo ir knygos suvėlavimą 
kaltos spaustuvės. Joms visa 
medžiaga buvo įteikta labai 
anksti.

Siame “Šviesos” numeryje 
skaitytojai randa gražios pa
siskaitymui medžiagos. 
Apart redaktoriaus pastabų 
įvairiais bėgamaisiais nami
nės ir pasaulinės politikos 
klausimais straipsnyje “įvy
kių Sūkuryje” ir keleto sklan
džių eilėraščių, skaitytojo dė
mesio verti straipsnįai:. “An
tano Sniečkaus revoliucinės 
veiklos pradžia”, “Lietuvos 
moteris Tarptautinių Moters 
Metų ženkle”, L. Šepečio “M. 
K. Čiurlionis ir lietuvių tary
binė kultūra”, Leokadijos 
Petkevičienės — “Prasmingu 
pažangos keliu”, V. Gulmano 
— “M. Dobužinskis”, Br. 
Jauniškio — “Kaip jis tapo 
ateistu”, “Sugrįžo gimtinėn” 
ir “Kiekvienas atvykimas su
teikia daug energijos . . .”

APIE TURIZMĄ 
TARYBŲ LIETUVOJE

Iš “Eltos” pranešimo suži
nome, kad Tarybų Lietuvoje 
į turizmo klausimą kreipiama 
nemažai dėmesio. Tas klausi
mas buvęs aptartas net Lie
tuvos Aukščiausiosios Tary
bos Užsienio reikalų komisi
joje. Pranešime skaitome:

“Šiomis dienomis Vilniuje 
įvyko Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Užsienio 
reikalų komisijos posėdis, ku
riame buvo svarstomos užsie
nio turizmo vystymo respub
likoje problemos. Posėdį ve
dė Užsienio reikalų komisijos 
pirmininkas, Lietuvos KP 
Centro Komiteto skyriaus 
vedėjas F. Strumilas.

Pranešimą svarstomu klau
simu padarė Užsienio turiz
mo valdybos prie Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos virši
ninkas A. Petraitis.

Neatsiejama pasaulio tautų 
bendradarbiavimo dalis yra 
tarptautinis turizmas, kuris 
pastaruoju metu išsikovoja 
tvirtas pozicijas politiniame, 
kultūriniame ir ekonominia-

Penktadieni s,

Čekoslovakijos mieste Ustėje prie Labos kasmet rengiami 
tarptautiniai jaunųjų pianistų konkursai. Šiemet jame 
dalyvavo 82 vaikai iš TSRS, VDR, Bulgarijos ir Vengrijos.

Absoliučios laureatės vardą pelnė Vilniaus M. K. Čiurlio
nio mokyklos VI klasės mokinė Neringa Puišytė.

Nuotraukoje: Neringa su savo dėstytoja M. Lapėnaite.
A. Brazaičio nuotrauka

me šalies gyvenime. Akivaiz
džiai apie tai kalba statisti
niai duomenys. Šiais metais 
Tarybų Lietuvoje svečiavosi 
užsienio turistų, neskaitant 
įvairių delegacijų bei specia
listų, dešimt kartų daugiau, 
negu 1965 metais, Tūkstan
čiai Tarybų Lietuvos darbo 
žmonių lankėsi užsienio šaly
se. Vystant tarptautinį turiz
mą ir jo formas, savo veiklą 
plečia Užsienio turizmo val
dyba prie Lietuvos TSR Mi
nistrų Tarybos.

Tačiau, organizuojant tu
rizmą, yra ir neišspręstu pro
blemų. Dar lėtai respublikoje 
plečiama turizmo materiali
nė bazė. Vietinių Tarybų 
vykdomieji komitetai, kurių 
teritorijose lankosi turistai, 
neskiria reikiamo dėmesio tu
ristų lankomų gyvenamųjų 
vietovių estetiniam tvarky
mui, turistų aptarnavimo ge
rinimui.

Svarstytu klausimu komisi
ja priėmė sprendimą.”

Nereikia nė kalbėti, jog 
turizmas Tarybų Lietuvoje 
ne tik nemažės, bet vis augs 
ir plėtosis. Tikimasi, pav., 
kad ateinančią vasarą dar 
daugiau Amerikos lietuvių 
norės aplankyti savo gimtąjį 
kraštą, negu aplankė praeitą 
vasarą. Susidomėjimas Lie
tuva kasmet didėja, nepai
sant, kad mūsų nelaimingieji 
“veiksniai” ir “vaduotojai” 
dėl to iš kalio neriasi ir 
desperatiškai stengiasi savo 
eilinius pasekėjus visokiais 
melais ir gąsdinimais sulaiky
ti nuo lankymosi Lietuvoje.

NEJAUGI TAS TIESA 
APIE ALAŠKĄ?

Leidinio “Parade” bendra
darbis Lloyd Shearer savo 
vėliausią kolumną pavadino: 
“Land of crime”. O joje jis 
kalba apie tolimąją Alaską, 
buvusią Amerikos koloniją, o 
dabar jos iš visų klimatiniai 
šalčiausią valstiją. Nežino jis 
kitos šalies, arba valstijos, 
kurioje taip nesvietiškai kles
tėtų visokios rūšies ir formos 
kriminalizmas.

Paimkime Alaskos garsųjį 
miestą Fairbanks. Shearer 
sako, žinoma, pasiremdamas 
faktais, kad jame prostitucija 
pakilo 5,000 procentų, užpuo
limai ant policijos — 500 
procentų, vagystės — 160 
proc., narkotikų vartojimas 
171 proc. ir girtuoklystė 
4,216 procentų!

Iš tikrųjų, tai pasibaisėtini 
skaičiai.

New Rochelle, N. Y. — 
Baigdamas tarnybą kaip 
miesto majoras, Frank Gari- 
to atleido iš darbo 18 gaisra- 
gesių, 17 policininkų ir 9 šiaip 
miesto darbininkus.

IŠ LAIŠKŲ
Gerb. draugai,

Nuoširdžiai sveikiname vi
są “Laisvės” kolektyvą ir vi
sus laikraščio skaitytojus su 
Naujaisiais metais.

Tegu 1976 metai būna tai
kos ir pažangos metai!

Linkime Jums visiems, 
draugai, geros sveikatos, ilgų 
ir kūrybinų gyvenimo metų.

“Tiesos” redakcijos vardu
A. Laurinčiukas 
•

Mieli Laisviečiai!
Nuoširdžiai visus sveikinu 

su Naujais 1976 metais ir 
linkiu visiems daug laimės, 
sėkmės ir geros sveikatos.

Tegul ši meilė Tėviškei ir 
jos kalbai persiduoda ir jūsų 
jaunajai kartai, kuri tegu) 
taip pat karštai pamilsta gim
tinės dangų, Nemuno gra
žiuosius krantus ir sesių dar
želių žalią rūtą.

Taip pat nuoširdžiai sveiki
nu linkėdama geros sveikatos 
ir žvalumo savo gerajai Dė
dienei Annai Markevičienei iš 
Brocktono, kuri man užsako 
taip mylimą “Laisvę”.

V. Andriuškevičienė,
Kaišiadorių rajonas

Didžiai Gerbiamas 
Redaktoriau,

norėčiau pasvei
kinti Jus ir Jūsų bendradar
bius su Naujaisiais Metais, 
linkėdamas, kad jie kiekvie
nam atneštų daug laimės, 
geros sveikatos ir visokerio
pos kloties Jūsų darbe.

Jūsų
Jonas Kubilius

Vilnius

Gerbiamoji “Laisvės” 
Redakcija!

Nuoširdžiausiai sveikinu 
“Laisvės” Redakciją, Admi
nistraciją, techninį personalą 
ir visą “Laisvės” kolektyvą 
su Naujaisiais 1976 metais.

Savo skaitlingos šeimos ir 
gana žymaus skaičiaus tų 
vilniečių, kurie iš manęs ima 
ir skaito “Laisvę”, vardu lin
kiu, kad prasidėjęs Rytų ir 
Vakarų bendradarbiavi
mas—įtempimo mažinimas 
(detante) atneštų pasauliui 
tikrą ir pastovią Taiką ir 
Ramybę.

Taip pat noriu pasveikinti 
savo pusseserę Marytę Cross 
su jos šeimą, Joną Jezukevi- 
čių (pusbrolį) su šeima ir ypač 
pusbrolį Jokūbą Jeskevičių, 
kuris jau daug, daug metų 
prenumeruoja man “Laisvę” 
ir siunčia visą kitą Amerikos 
lietuvių pažangią spaudą, ku
rią iš manęs ima ir skaito 
žymus skaičius Vilniaus gy
ventojų. Mes vilniečiai vadi
name Jokūbą Jeskevičių di
deliu “Laisvės” vajininku, 
kuris myli savo Tėvų Žemę,

Sausio (January) 9, 1976 
džiaugiasi Tarybų Lietuvos 
laimėjimais, palaiko su ja 
ryšius, ir per mane platina 
Amerikos lietuvių pažangią 
spaudą ir L. Draugijos lei
džiamas knygas. Savo ir savo 
šeimos, o taip pat visų tų 
skaitlingų skaitytojų vardu 
siunčiu pažangaus judėjimo 
entuziastui didelį nuoširdų 
lietuvišką ačiū.

Mielas Jokūbai, priimki 
mano ir šeimos giliausią 
užuojautą liūdesio valandoje 
mirus — netekus savo mielos 
gyvenimo drauges Uršulės.

Baigdamas dar kartą iš vi
sos širdies linkiu visam mie
lajam “Laisvės” kolektyviai 
didelio pasiryžimo, sėkmės ir 
ištvermės sunkiame, bet gar
bingame pažangaus judėjimo 
darbe ir kiekvienam asmeni
nės laimės ir gerovės gyveni
me.

Tegyvuoja “Laisvė” ir jos 
visi leidėjai ilgiausius metus!

P. Valys 
•

Gerbiami draugai,
Linkiu geros kloties Jūsų 

darbuose, stiprios sveikatos 
ir džiaugsmo asmeniniame 
gyvenime Naujaisiais — 1976 
metais —

Nuoširdžiausi linkėjimai!
R. Petrauskas

Lietuvos draugystės ir 
kultūrinių ryšių su užsienio 

šalimis draugijos 
Prezidiumo pirmininkas

Brangūs lietuviai laisviečiai!
Mes visi sveikiname “Lais

vės” darbuotojus su Naujais 
Metais. Linkime laimės ir 
geros sveikatos, taipgi daug 
stiprios energijos jūsų sun
kiame darbe. Linkime, kad 
visus 1976 metus lydėtų 
džiaugsmas ir šypsena jūsų 
veiduose.

Ta pačia proga mes norime 
pasveikinti ir palinkėti daug 
laimės ir stiprios sveikatos 
mūsų brangiajai tetai Bronei 
Ramanauskienei ir padėkoti 
jai už tą brangų laikraštį 
“Laisvė”. “Laisvė” yra mūsų 
s Velias.'

Višb geriausio, brangūs 
laisviečiai!

Algis ir Adelė Navickai 
Telšiai

Laisviečiai!
Su naujaisiais Metais svei

kinimai ir linkėjimai laimės ir 
pasisekimo.

“Nemuno Kraštas”
Albert Annies

Vokietija
•

Mieli bičiuliai, kolegos!
karštai apkabiname 

jus visus, linkėdami kuo ge
riausių Naujųjų, 1976-ųjų, 
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Nuoširdžiai sveikinu šiais 
Naujaisiais 1976-ais metais ir 
linkiu visiems ir visoms ge
riausios sveikatos ir sėkmės, 
energijos apšvietai ir darbo 
pažangoje.

Taip pat linkiu sėkmės 
spaudos veikėjams, rašyto
jams, rėmėjams ir skaityto
jams čia JAV ir Lietuvos 
TSR veikloje ir visuose dar
buose kartu kovojant už tei
singą tautų taiką pasaulyje!
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KODĖL IR KAIP PRIEŠ 200 METŲ 
GIMĖ jungtines valstijos?

ISTORINIAI BRUOŽAI

A. BIMBA

(Tęsinys iš praeito numerio)

ŠIOS knygos pamatinis tikslas —supažindinti lietuvius 
su tais žmonėmis, kurie stovėjo pryšakyje šios tautos 

kovų už teisę gyventi kaipo tautai—gyventi nepriklauso
mai, savistoviai. Lietuvių kalboje literatūros apie tuos 
žmones mes turime labai mažai.

Bet kad tuos Amerikos demokratijos steigėjus-tėvus ir 
jų vaidmenį pilnai suprasti ir tinkamai įkainuoti, tai visų 
pirma mes turime susipažinti nors trumpuose bruožuose 
su tomis sąlygomis, kuriose jiems teko darbuotis ir ku
riose Jungtinės Valstijos, kaipo tauta, kaipo šalis, susi
kristalizavo. Kodėl, pavyzdžiui, Amerika nepasiliko iki 
šiolei Didžiosios Britanijos imperijos dalimi? Kodėl šios 

!šalies žmonės aštuonioliktajam šimtmetyj taip pasiryžu
siai kovojo už savistovį, nepriklausomą tautinį gyvenimą? 
Kokie reikalai juos skatino į tą kovą ir davė jiems pilną 
laimėjimą? Kaip tai atsitiko, kad prieš 165 metus palygi
namai tik maža saujalė žmonių—tik truputis daugiau. 
kaip trys milijonai—išdrįso imti ginklą į rankas ir ka
riauti prieš daug galingesnę, turtingesnę ir geriau gink
luotą šalį?

* *
♦

VYRIAUSIOS sąlygos šios šalies kovai už nepriklauso
mybę ir jos laimėjimui, mano supratimu, buvo seka

mos :
GEOGRAFINIS ATSISKYRIMAS: Amerikos sausžemio 

atsiskyrimas nuo Europos suvaidino labai svarbų vaidmenį 
amerikiečių tautinės sąmonės ir nepriklausomybės dva
sios susikristalizavime. Dabar, susisiekimo priemonėms 
taip aukštai pakilus-išsitobulinus, žinoma, toluma nebetu
ri tokios didelės reikšmės. Bet septynioliktajam ir aštuo
nioliktajam šimtmečiuose trijų tūkstančių mylių kelionė 
iš Europos į Ameriką buvo be galo svarbi problema, im
davo ketvertą ar penketą mėnesių. Atsikraustymas Ame
rikon gyventi reikšdavo nutraukimą beveik visų ryšių su 
savo gimtiniu kraštu. Čia pribuvęs žmogus pajusdavo at
sidūręs visai naujam pasaulyje. O ką jau bekalbėti apie 
jų vaikus, čia gimusius ir augusius. Europa jiems vaiz
davosi visai svetimu pasauliu.

Sis geograimis avsiSKynmas ir susisiekimo su Europa 
sunkumas auklėjo amerikiečiuose naujus papročius, skir
tingus supratimus, kitokį įkainavimą gyvenimo vertybių.

KULTŪRINĖS SĄLYGOS: Pirmieji europiečiai, pribu
vę Amerikon, rado visai skirtingas, negu jie turėjo sena
jam krašte, kultūrines sąlygas. Ten jie paliko išartus lau
kus, įsteigtus ūkius, didelius miestus ir uostus. Čia gi vis
kas reikėjo pradėti iš naujo, pionieriškai. Jie čion atsivežė 
tiktai amatinį išsilavinimą, keletą darbo įrankių ir rau
menis sunkiam darbui. Gi besigrumdamas su aklomis 
gamtos jėgomis, žmogus įgauna dvasinį ir fizinį stipru
mą, didesnį pasitikėjimą savimi. Baimė ir kitam paklus
numas pasidaro svetimais dalykais. Tokiose sąlygose, aiš
ku, žmonės pasidaro derlinga dirva pietojimuisi savisto
vumo dvasios.

KILMĖS ŠAKNYS: Europiečiai, kurie persikėlė Ameri
kon gyventi, abelnai paėmus, buvo nepaprasto tipo žmonės. 
Vieni jų, kurie arba susižavėję gražiais prižadais, arba iš 
prigimties būdami “avantiūristais,” pribuvę Amerikon 
norėjo naudotis visomis galimybėmis pasiekimui laimės; 
jie iš pat pradžios negalėjo pakęsti svetimos rankos, ban
dančios juos sudrausti arba jų gyvenimą vairuoti. Jiems 
tolimų valdonų kišimasis į jų reikalus išrodė neteisingu ir 
nepateisinamu, žmonės, kurie, pavyzdžiui, pasiryžo va
žiuoti Virginijon 1607 metais arba 1609 metais, nepaisy
dami ilgos kelionės pavojų, turėjo būti skirtingi nuo pa- 
prastosios-pilkosios žmonių masės.

Kiti pirmieji Amerikos baltveidžiai gyventojai buvo pa
bėgėliai nuo vienokios ar kitokios priespaudos—daugiau
sia nuo religinių persekiojimų. Jau tas faktas, kad jie ne
sutiko gimtiniam krašte su valdonais, svietiškais ir dva
siškais, parodo, kad jie buvo sukilėliai, nerimos, su kie
tais įsitikinimais.

Pavyzdžiui, taip vadinami piligrimai, kurie laivu “May
flower” atvyko į tą vietą, kur dabar randasi Plymouth, 
Mass., 1620 metais ir apsigyveno, buvo sukilėliai prieš 
katalikų bažnyčią. Jie buvo vadinami piuritonais (“pure” 
—grynas, švarus), nes jie nesutiko su popiežiaus prie
spauda ir reikalavo Anglijos bažnyčią apvalyti nuo popie- 
žizmo. Kadangi tais laikais nusidėjimas bažnyčiai buvo 
skaitomas taipgi nusidėjimu valstybei, tai jie buvo areš
tuojami, kankinami, kemšami į kalėjimus ir tremiami 
laukan iš Anglijos. Jie nepasidavė ir laikėsi savo įsitiki
nimų. Tokie žmonės, apsigyvenę naujajam pasaulyje, aiš
ku, buvo derlinga dirva augimui kovotojų už laisvę ir ne
priklausomybę.

Tokie pat “piuritonai”—sukilėliai, poroje tūkstančių, 
1630 metais pribuvo į tą vietą, kur dabar randasi Bosto
nas ir ten apsigyveno. Taip ir iš tokių žmonių įsikūrė 
Massachusetts Kolonija.

O kai keliais metais vėliau (1636 m.) tie patys piurito- 
nai pradėjo persekioti kitus, kurie pradėjo nebesutikti su 
jų bažnytiniais suvaržymais, tai naujieji sukilėliai pasi
traukė iš Massachusetts ir uždėjo Rhode Island Koloniją. 
Ši kolonija buvo sukurta tikrai demokratinės ir religinės 
laisvės pamatu. Iš panašių elementų ir panašiai atsirado 
Connecticut Kolonija.

Maryland© Kolonija buvo įsteigta 1632 metais Britani
jos valdžios persekiojamų katalikų vadovybėje airio kata
liko Lordo Baltimore. New Jersey (1674 m.) ir Pennsylva
nia (1681 ;m.) kolonijose pionieriais buvo taipgi Anglijos 
bažnyčios ir valdžios persekiojami quakeriai (kvekeriai) 
arba “draugai”—religinė sekta, įkurta Anglijoj tūlo 
George Fox viduryje septynioliktojo šimtmečio. Istorikai 
sako, kad quakeriai pribuvę Amerikon tuojau pradėjo 
skelbti religinės ir politinės nepriklausomybės teisę.

Tai tokia savinga medžiaga buvo pirmieji baltveidžiai 
amerikiečiai.

SOCIALINIS VULKANAS EUROPOJE : Tuo tarpu Eu
ropoje beveik be jokios pertraukos ėjo karai tarpe valsty
bių—Britanijos, Francūzijos, Ispanijos, Holandijos. Ne
sutikimas, lenktynės, grobimas, plėtimas savo imperia
listinių interesų kaštais savo oponentų. Visos tos šalys tu
rėjo interesus Amerikoje. Kiekviena stengėsi Ameriką pa
siimti sau.

Šiaurinė Amerika, beveik nuo pat pradžios jos atradi
mo, buvo tuo kaulu, už kurį tampėsi dvi galingos europi
nės monarchinės valstybės—Britanija ir Francūzija. Kai 
pat pradžioje 17-to šimtm. Britanija siuntė savo žmones ir 
kūrė kolonijas Atlantiko pakraštyje—Massachusetts, Con
necticut, Rhode Island, New York, New Jersey, Pennsyl
vania, Virginia, Carolina, tai Francūzija siuntė savo atra
dėjus ir agentus savintis kitas šio sausžemio dalis. Dar 
1535 metais, tai yra, pirma, negu Anglija pradėjo koloni
zuoti Ameriką, francūzas Jaques Cartier atrado garsiąją 
St. Lawrence upę, kuri siurbia vandenį iš Didžiųjų Ežerų 
ir lieja į Atlantiką. O 1608 metais—tik vienais metais po 
to, kai pirmoji pastovi anglų kolonija įsikūrė Virginijoje 
—francūzas Samuel de Champlain įkūrė francūzų kolo
niją Quebec prie St. Lawrence upės ir visą tą sritį paskel
bė Francūzijos savastimi. Po to sekė tolimesni francūzų 
jieškojimai ir atradimai Didžiųjų Ežerų srityje ir seki
mas Mississippi upe iki Mexicos Įlankos. O 1682 metais 
francūzas vardu La Salle įsteigė koloniją prie pat Mexicos 
Įlankos kranto ir vardan Francūzijos karaliaus Louis pava
dino ją “Louisiana.” Ir taip tas visas platus ir ilgas žemės 
diržas (2,500 mylių ilgio), apimantis gal pačias geriausias 
ir derlingiausias Amerikos žemes ir tik už šimto kito mylių, 
nuo Atlantiko, prasidedąs su Quebec ir St. Lawrence upe 
ir besitęsiąs iki Mexicos Įlankos, kur šiandien guli Mich
igan, Wisconsin, Illinois, Kentucky, Kansas, Missouri, Ne
braska, Arkansas, Mississippi, Louisiana ir Texas valsti
jos, buvo padaryta Francūzijos imperija šiaurinėje Ame
rikoje.

Tokia situacija amžinai negalėjo pasilikti. Tuojau pra
sidėjo tąsynės ir karai tarpe Britanijos ir Francūzijos už 
pirmenybę ir viešpatavimą Šiaurinėje Amerikoje. Vienas 
karas buvo vedamas Anglijos karaliaus Williams 1690- 
1697 m., kitas karalienės Anne 1702-1713 m. ir trečias 
karaliaus George 1744-1748 m. Gi svarbiausias ir nule
miantis karas tarpe Francūzijos ir Britanijos už šiaurinę 
Ameriką prasidėjo 1754 metais ir baigėsi 1763 m. pil
niausiu Anglijos laimėjimu. Francūzijai padėjo Ispanija, 
o Anglijai—Amerikos Kolonijos; iš tiesų, kolonijos parū
pino daugiausia finansų ir kareivių. Šis karas sukišo ko
lonijas į dideles skolas. Pav., Massachusetts kolonija pra
siskolino ant 818,000 svarų sterlingų, Virginia ant 385,000 
svarų, Pennsylvania—313,000 sv., New Yorkas—291,000 
sv. ir Connecticut—259,000 sv.

šiame kare drąsa ir pasiryžimu nemažai atsižymėjo, 
Jurgis Washington, kuris vadovavo pirmam mūšiui prieš 
francūzus 1754 metais ir vėliau tapo kariniu Amerikos 
Revoliucijos vadu, šis karas labai daug reiškė visoms 
įveltoms šalims. Jis davė Anglijaį'Yiiškią pirmenybę tarpe 
didžiųjų valstybių. Jis beveik amžinai' pakirto Francūzijos 
ir Ispanijos galią. O kas svarbiausia, kad šis, karas davė 
teigiamų rezultatų ir kolonijoms, būtent: pirmiau Angli
ja lošdavo Amerikos globotojos ir saugotojos vaidmenį 
prieš francūzus ir indijonus, ir kolonistams atrodydavo 
tokia apsauga reikalinga. Bet dabar, Francūziją ir Ispa
niją faktinai išmušus iš Šiaurinės Amerikos, šita Britani
jos protekcija kolonijoms buvo nebereikalinga. Britanijos 
militarizmo buvimas Amerikoje pasidarė aiški kontradik- 
cija.

Nežiūrint to, po šio karo Anglija nusprendė Amerikoje 
laikyti savo armiją iš dešimties tūkstančių vyrų. Vieną 
trečdalį jos užlaikymo kaštų turėjo panešti kolonistai. 
Kaip diena buvo aišku, kad šita armija laikoma parėmi
mui Anglijos viešpatavimo kolonijose.

Kodėl amerikiečiai turėtų kištis į nuolatines Europos 
valstybių peštynes ir dar ta# peštynes visapusiai remti? 
Kokia iš to nauda jiems? Kodėl jie negalėtų nuo visų jų 
atsikratyti ir savistoviai gyventi?

Šitie klausimai kilo kolonistų galvose. Jie buvo plačiai 
ir viešai diskusuojami. (Bus daugiau)

Klaipėdoje gyvenanti dailininkė Violeta Skirgailaitė kuria 
dekoratyvinę skulptūrą “Šokis”, kuri papuoš naująjį kino 
teatrą “Žemaitija”. B. Aleknavičiaus nuotrauka

Jie atstovauja Prancūzijos opoziciją

Iš kairės į dešinę [priešakyje]: Robert Fabre — radikalas, Francois Mitterrand — 
socialistas, ir Georges Marchais — komunistas. Jie vieningai kritikuoja prezidento 
Giscard d‘Estaing vadovaujamos vyriausybės politiką ir reikalauja, kad vidaus reikalų 
ministras Michel Poniatowski tuoj rezignuotų. Jo politika, jie sako, priešinga 
Prancūzijos liaudies interesams ir neveda šalies iš giliausios ekonominės ir finansinės 
krizės. Jam pirmoje vietoje stambiojo kapitalo, o ne liaudies reikalai.

DVI SAULĖGRĄŽOS
(B. SALINAITfcS-SUKACKIENfiS ATMINIMUI)

Pavasarį New Jersey val
stijoje ant Palisadės kalno, 
prie namelio, kur paskutinią
sias savo dienas praleido Bro
nė Šalinaitė-Sukacienė (mirė 
1975 m. lapkričio 27 d.), 
stiepsis į saulę saulėgrąža, 
pasodinta jos mokinės Mildos 
Stenslerienės. Toks buvo 
Bronės Šalinaitės, žymios 
proletarinio lietuvių meno 
Amerikoje puoselėtojos, 
priešmirtinis noras. Kad žiū
rėtų saulėgrąža į saulę, kad 
eitų paskui ją, paskui šviesą, 
kaip visą savo gyvenimą darė 
ir dainininkė, chorų vadovė, 
kompozitorė.

Bronė Šalinaitė, gimusi 
1905 m. Lawrence, Mass. Į 
šviesų meno, muzikos pasaulį 
ji atvedė šimtus lietuvių, juo
dais šachtininkų veidais ar 
suskirdusiomis skerdyklų 
darbininkų rankomis. Atvedė 
tam, kad jie iki gilios senat
vės nesiskirtų su lietuviška 
daina.

. . . Sukasi magnetofono 
juosta, ir aš vėl girdžiu jos 
gyvą, aistringą, nors jau tru
putį prikimusį balsą, pasako
jantį apie mažos, paskui jau
nos mergaitės veržimąsi pa- 
slaptingan muzikos pasau
lin .. .

Worcester, Mass, nuo de
šimties metų ji pradėjo mo
kytis muzikos — dainavimo ir 
muzikavimo fortepijonu, po 
to mokslus gilino New Yorke 
pas privačius specialistus.

Vėliau B. Šalinaitė tobuli
nasi pas profesorių Reslerį 
Berlyne, kur susipažįsta su 
garsiuoju Lietuvos tenoru 
Kipru Petrausku. Jo paragin
ta, vyksta Italijon.

Ir taip visą gyvenimą — į 
saulę, į šviesa: vis toliau, vis 
giliau į muziką.

B. Šalinaitės mirtis nebuvo 
staigmena jos bičiuliams ir 
artimiesiems, kurie gerai ži
nojo apie jos nepagydomą 
ligą. Žinojo, beje, ir ji pati. 
Gal todėl, gimusi ir augusi 
Amerikoje, ji paskutiniaisiais 
savo gyvenimo metais ryžosi 
pirmąkart pamatyti tėvų 
gimtinę Lietuvą.

Viešnagė sutapo su Dainų 
švente.

— Aš taip džiaugiuosi, kad 
suspėjau pamatyti Lietuvą — 
ir visą dainuojančią, — iš 
tėvelio perimta dzūkiška tar
sena pasakojo ji, šventei pa
sibaigus.

Bendravome bemaž visas 
jos viešnagės Lietuvoje die
nas, o paskutiniąją dieną — 
Vilniaus aerouoste — pasi- 
metėm. Minutėlei palikau gi
minių būry, o kai grįžau, B. 
Šalinaitė jau ėjo lėktuvo link.

pavasarį pasodinsiu saulėgrą
žą. Kai Mildos Stenslerienės 
sodintoji sumerks nakčiai sa
vo geltonas blakstienas, atsi
merks manoji saulėgrąža, lie
tuviška, ir lydės saulę iki jos 
laidos.

Ferdinandas Kauzonas

Šis tas iš politikos
Šiuo metu pas mus pasipylė 

šmeižtų kampanija prieš Ta
rybų Sąjungą, kaip, girdi, 
ten “nėra laisvės”, kaip ten 
“stoka maisto” ir t. t. O tik 
nedrįstama tikrinti, kad ten 
yra didelis nedarbas kaip 
Amerikoje.

Visų tų melų ir šmeižtų 
eilėje dar pridėjo ir tą, kad 
ten jau nuo seniai randasi 
verstino darbo kempės, net 
iškišo kokį tai filmą, kur 
parodomi žmonės beeiną pa
miške, vadinami kaliniais. 
Bet, ot, ėmė ir pritrūko filmo 
parodyti, kur ir kaip jie dirba 
. . .Tokį filmą bet kas bet kur 
galėjo susukti.

***
Viskas tai viskas, bet kažin 

kaip čia iš kur atsirado kokia 
tai nauja religija ir pasivadi
no “Moon” (Mėnulis). Jos 
sumanytojas ir vadas yra 
azijietis iš Pietų Korėjos. 
Sakoma, kad jis jau turi 
didelėje dalyje Amerikos 
skyrius. Turįs didelį pasiseki
mą jaunime.

Neužtenka to, kad naujos 
religijos skelbėjas žada mus 
apginti nuo velnio ir išgelbėti 
nuo peklos, bet jis žada mus 
apginti ir nuo komunizmo, 
kaip kadaise darė Hitleris.

Šis atėjūnas iš Korėjos sa
kosi esąs naujasis Mesajus. 
Jam pasirodęs Jėzus Kristus 
ir jis su juo tūrėjęs pasikalbė
jimą. Jis nuo paties Jėzaus 
Kristaus gavęs įsakymą 
skelbti naująją religiją.

Tūlą laiką čia turėjo didelį 
pasisekimą evangelistas Billy 
Graham. Bet jis jau paliko 
milijonieriumi ir biedni žmo
nės paskui jį nebeseka. O čia 
reikia patraukti mases, var-

SVEIKATOS LABUI

Žaliam pušyne, 
prie Neries

Sanatorijos-profilaktoriu- 
mai mūsų respublikoje paly
ginti dar naujas dalykas, ta
čiau ši gydymosi ir poilsio 

■ forma kasmet įgyja vis pla
tesnį pripažinimą. Šiose įstai
gose jau pabuvojo ne viena 
dešimtis tūkstančių darbo 
žmonių.

Tarybų Lietuvos elektros, 
maisto, statybos ir statybinių 
medžiagų, naftos ir chemijos 
perdirbimo, tekstilės ir leng
vosios, ryšių bei kitų pramo
nės šakų profsąjunginės or
ganizacijos jau turi 12 sanato- 
rijų-profilaktoriumų. Juose- 
— 945 vietos. Per sezoną čia 
su specialiais kelialapiais ap
silanko maždaug 11,300 žmo
nių.

“Eifos” sanatorija-profilakto- 
riumas Baltupyje. Medicinos 
sesuo Aldona Kuzmaitė ruo
šia procedūrinę techniką gy
dymui.

Pasibrėžia 
aukštus tikslus

Anglų kalba pažangiųjų 
amerikiečių dienraštis “Daily 
World” pradėjo naujus metus 
su atsikreipimu į skaitytojus 
gan aukštos paramos dole
riais ir naujais skaitytojais. 
Dienraščio administracija sa
ko, kad šiais metais dienraš
čio išlaikymui reikės sukelti 
$225,000 fondą. Taip pat, 
sako, šiemet “turime steng
tis gauti 13,000 naujų skaity
tojų”.

Mes neabejojame, kad visa 
pažangioji visuomenė ateis 
dienraščiui į talką. Visi žino, 
kad komerciniai dienraščiai

Pamojavome vienas kitam 
ir . . .

O gal ir gerai, kad mudu 
likom * neatsisveikinę . . . 
Vadinasi, tartum liko kažko
kia skola, o su ja ir amžinas 
prisiminimas.

Ir todėl jos tėvelio ir mano 
Dzūkijoje aš irgi kiekvieną

guomenę, reikia ją vilioti 
dangaus gerbūviu. Sakoma, 
kad ir šis Moon religijos 
skelbėjas esąs apdovanots 
milionais dolerių.

Mat, čia reikia, kad būtų 
kas nors naujo, nes tik nau
jais obalsiais galima žmones 
suvilioti. . . DZŪKELIS

finansuojasi beveik perdėm 
bizniškais garsinimais. Tuo 
tarpu “Daily World”, kaip 
mūsų “Laisvė” arba “Vilnis”, 
turi verstis iš prenumeratų ir 
aukų. Tai storai pabrėžia ir 
“Daily World” administracija 
savo atsišaukime į skaityto
jus.
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Vilniaus kvartetas jubiliejinio koncerto metu 1975.XI.21.

APIE ŽYMŲJĮ VILNIAUS KVARTETĄ

Gražaus tono, geros muzikos!
V. GULMANAS

Kiekvieno žmogaus amžiu
je 10 metų yra dar pati 
vaikystė, o noras pasiausti, 
išdykauti yra giliai įsišakni
jęs. Tačiau meninio kolekty
vo gyvenime, kada prieš de
šimtmetį pirmą kartą prie 
pultų susėdo jauni muzikan
tai, baigę aukštuosius moks
lus, toks laikotarpis jau šį tą 
reiškia. Jau galima kalbėti ir 
apie savito stiliaus susikrista- 
lizavimą.

Šiuo metu žinau du tikrai 
gerus kamerinės muzikos ko
lektyvus, vertus dėmesio, tai 
Vilniaus kvartetą ir Soči fil
harmonijos styginį kvartetą, 
kurio pagrindą sudaro taip 
pat Vilniaus valst. konserva
torijos auklėtiniai. Du kvar
tetai, du skirtingi kolektyvai, 
savaip suprantą kamerinės 
muzikos meną. Kadangi 
“Laisvės” skaitytojus su Soči 
kvartetu supažindinau šių 
metų pradžioje, dabar pasi
šnekėsim apie Vilniaus kvar
tetą, nesenai atšventusį savo 
kūrybinio darbo dešimtmetį.

Kvarteto sąstatas
Vilniaus kvartetą, pirmą 

sykį 1965 metais susėdusį 
prie pultų, šiuo metu sudaro 
Audronė Vainiūnaitė (I smui
kas), Petras Kunca (II smui
kas), Augustinas Vasiliaus
kas (violončelė) ir Donatas 
Katkus (altas). Tai vienas 
nedaugelio kvartetų, kur pir
muoju smuiku groja moteris.

Energingas ir valingas an
trasis smuikas Petras Kunca, 
visad ko nors ieškantis, ne
rimstantis, didelis mėgėjas 
fotografuoti.

Violončelistas Augustinas 
Vasiliauskas, vargonininko 
Bernardo tikras brolis, savo 
išvaizda labai primena sporti
ninką, net, sakyčiau, paryžie
tį.

Kiekvienam kvarteto daly
viui sugeba parinkti atitinka
mą frazę, šiltą toną, o ypač 
žmonelei Audronei.

Donatas Katkus (altas), 
stambios povyzos, primenąs 
imtynininką, vyras. Kadangi, 
kaip juokais sako, jo bu v. 
mokytojas J. Fledžinskis, D. 
Katkus į altą nebesutelpa, jis 
savo energiją išlieją spaudo
je, koncertų komentaruose ir 
t. t. Jis, be to, yra ir kompo
zitorių sąjungos narys.

Štai keletas faktų iš kvar
teto biografijos.

1965 m. — Pirmas koncer
tas.

1968-71 m. — Studijos 
Maskvos konservatorijos as- 
prantūroje.

1969 m. — Studijos B. V. 
Bartoko seminare Vengrijo

Albinas Žukauskas

Laimės pasaga
Klausiau dar vaikas seną senių pasaką: 
Keleivis ėjo švintant, aušrai raudonuojant, — 
Ant kelio rado pasagą, kuri radėjui laimę duoda. 
Prisipažinsiu, kad ir aš radau tą laimės pasagą, 
Bet ne ant kelio, o ant stalo — duonoje.

Teisybę sakant, net ne pasagą — apgruzdusį uknolį, 
Kas kitas rado laimės pasagą,—
Vadinas, nepasisekė. Prisiminiau senovės pasaką 
Ir amžinatilsi senolį, J
Kuris sakydavo: kiekvienas laimės nori, 
Bet vienas randa pasagą, o kitas — tik uknolį.

je.
1972 m. — Pirmoji premija 

tarptautiniame Lježo kon
kurse.

1972 m. — Suteikiamas 
Vilniaus kvarteto vardas.

1974 m. —- Apdovanojimas 
Lietuvos komjaunimo premi
ja.

1974 m. — Gastrolės Belgi
joje, Olandijoje, Austrijoje.

Žinoma, čia dar liko nepa
minėta koncertinės kelionės 
po Lietuvą, Tarybų Sąjungą, 
Liaudies demokratijos šalis.

Kas tai yra kvartetas?
Tikras kvartetas nėra 4 

asmenų grupelė, grojanti 4 
muzikos instrumentais. 
Kvartetą turi sudaryti 4 me
nininkai, ne sausi atlikėjai. 
Žinoma, kiekvienas žmogus 
turi savo polinkių, silpnybių, 
bet kada dirbama rimtame 
kolektyve, visi antraeiliai da
lykai turi eiti šalyn. Aišku, 
tai dar nereiškia, kad privalai 
visas paskęsti vien tik rimto
je muzikoje, atsisakyti džiazo 
ir pan. Džiazas taip pat yra 
didelis menas.

Vilniaus kvartetas eina dar 
nepramintais keliais, neieško 
efektingos instrumentuotės, 
interpretacijos, nes tai gręsia 
paviršutiniškumu, štampu. 
Tai būdinga Lietuvos kvarte
tams. Jo tikslas — nuosekliai 
propaguoti kvartetinę muzi
ką, iškelti į dienos šviesą 
pamirštus kamerinės muzi
kos kūrinius. Taip pirmą kar
tą Vilniaus kvarteto dėka 
nuskambėjo jų atrasti neži
nom M. K. Čiurlionio kameri
niai kūriniai.

Baigiant reikalinga palin
kėti vilniečiams kvartetis- 
tams sekti mūsų vyresnės 
kartos kvarteto “Lietuva” 
keliu, kovoti dėl savito sti
liaus sukūrimo, o svarbiau
sia, daug daug muzikos, mu
zikos ir dar šiltesnio tono.

Pagerbti Lietuvos 
žurnalistai

Vilnius. — Už ilgametį vai
singą žurnalistinį darbą ir 
aktyvią visuomeninę veiklą, 
ryšium su dešimttūkstančiojo 
“Tiesos” laikraščio numerio 
išleidimu Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos prezidiumas 
suteikė Lietuvos TSR nusi
pelniusio žurnalisto garbės 
vardą:

Barysui Bronislavui Min
daugui — atsakingajam sek
retoriui.

Laurinčiukui Albertui — 
redaktoriui.

Smigelskienei Aldonai — 
skyriaus vedėjai.

VIENA IŠ PIRMŲJŲ AFRIKOJE

SUDANO DEMOKRATINĖ 
RESPUBLIKA

KETURIŲ KOMUNISTŲ ATMINIMUI
Sudanas yra šiaurės rytų 

Afrikoje. Nepriklausomybę 
iškovojo 1956 m. sausio 1 d. 
1969 m. gegužės 25 d. Suda
nas paskelbtas demokratine 
respublika.

Plotas — 2,5 milijono kva
dratinių kilometrų. Gyvena 
16,7 milijono žmonių (1973 
metais), daugiausia arabų, 
pietuose — negroidinės tau
tos: šilukai, nuerai, dinkai. 
Du trečdaliai tikinčiųjų — 
musulmonai, likusieji išpažįs
ta tradicines vietines tikybas 
arba krikščionybę (daugiau
sia — katalikybę). Valstybinė 
kalba — arabų. Sostinė — 
Chartumas (kartu su Omdur- 
manu ir priemiesčiais — 1 
milijonas gyventojų).

Nacionalinė šventė: sausio 
1-oji — Nepriklausomybės 
diena (1956 metais).

Diplomatinius santykius su 
TSRS šalis užmezgė 1956 m. 
sausio 5 dieną.

Pagal 1973 metų konstitu

Abidvi šios partijos to paties didžiojo biznio ištikimoje 
tarnyboje. Prieš rinkimus jų peštynių pagrindas: įrodyti, 
kuri gali geriau jo interesus apginti.

TARPAUTINĖMIS TEMOMIS

Sionizmas tai — rasizmas
Suvienytųjų Nacijų Orga

nizacijos Generalinė Asam
blėja priėmė rezoliuciją, ku
ria sionizmas kvalifikuoja
mas kaip rasizmo ir rasinės 
diskriminacijos forma. Ši re
zoliucija atspindi pasaulio vi
suomenės nuomonę apie sio
nistinę ideologiją, kuri prak
tiškai įsikūnijo Izraelio val
dančiųjų sluoksnių politikoje.

Tel Avivo vyriausybė in
tensyviai įgyvendina Izraely
je tvarką, kuri praktiškai 
skelbia už įstatymo ribų šios 
šalies gyventojus arabus.

Nors arabai sudaro 14 pro
centų Izraelio gyventojų, val
stybės valdininkų tarpe yra 
tik du procentai arabų ir jie 
visi užima žemiausius postus. 
Parlamente iš 120 deputatų 
tik trys arabai. Politiniams 
veikėjams arabams taikomi 
visokie apribojimai. Esant 
bent mažiausiam formaliam 
pretekstui, jie persekiojami 
administracine tvarka, laiko
mi namų arešte, turi prašyti 
leidimo, net jeigu reikia vykti 
visai netoli.

Visur eksproprijuojamos 
arabų valstiečių žemės. Šie 
veiksmai ypač platų mastą 
įgavo arabų teritorijose, ku
rias neteisėtai yra okupavę 
sionistai. Antai Rafako slėny
je, Sinajaus šiaurės rytuose, 
šimtai arabų išvyta iš savo 
namų. Kituose rajonuose vy
riausybės valdininkai sudari
nėja fiktyvius dokumentus ir, 
nepainformayę arabų, taria

LAISVĖ

ciją valstybės vadovas — 
prezidentas, gyventojų ren
kamas šešeriems metams. Jis 
taip pat yra ministras pirmi
ninkas, gynybos ministras ir 
ginkluotųjų pajėgų vyriausia
sis vadas.

Vienintelė legali šalyje po
litinė organizacija — Sudano 
socialistinė sąjunga (įkurta 
1972 metais). Sudano profsą
jungų federacija buvo įkurta 
1950 metais.

Sudanas — agrarinė šalis, 
jos ekonomika silpnai išsivys
čiusi. Gamtos turtai mažai 
išžvalgyti. Apie 85 procentai 
darbo jėgos panaudojama že
mės ūkyje. Pagrindinė šaka - 
medvilnės auginimas. Suda
no daliai tenka 85-90 procen
tų pasaulinės gumiarabiko 
gamybos.

Eksportuojama medvilnė, 
gumiarabikas, žemės riešu
tai. Importuojama tekstilė, 
transporto priemonės, įren
gimai, cukrus, arbata, naftos 
produktai.

mai jų vardu “pardavinėja” 
jų žemes persikėlėliams žy
dams.

“Kartą, — pasakoja vienas 
valstietis arabas, — aš labai 
nustebęs sužinojau, kad že
mė, kurioje mes gyvename 
jau daug metų, parduota val
džiai. Taip pat sužinojau, kad 
kažkoks vyriausybei artimas 
žmogus pasakė, ketinąs par
duoti mano žemę, teigdamas 
kad esąs jos savininkas. San
dėris įvyko, nors šis žmogus 
negalėjo pateikti nė vieno 
dokumento, kuris patvirtintų 
jo pareiškimą. Mes buvome 
išvyti iš šios žemės, kur 
gyveno dar mano prosene
liai”.

Atimdama iš arabų žemes, 
namų židinį ir pragyvenimo 
lėšas, Izraelio valdžia verčia 
juos eiti į sionistų įmones, 
kur reikia dirbti vergiškomis 
sąlygomis, kad nemirtum iš 
bado. Veikia įvairios įstaigos 
“darbo rankoms verbuoti” 
kaimuose, kurios samdo ara
bes valstietes padieniam dar
bui plantacijose arba soduose 
už skurdų atlyginimą, be jo
kio socialinio aprūpinimo. 
Viena moteris papasakojo: 
“Šeimininkas mums kaip iš- 

' maldą duoda pintinę vaisių ir 
sako: “Parduokite juos ir tu
rėsite papildomo uždarbio”. 
Net pramonės įmonėse arabų 
darbininkų darbo užmokestis 
neviršija 75 procentų kitų 
darbininkų uždarbio.

S. Kulikauskas

Paminklas Karoliui Požėlai. Juozui Greifenbergeriui, Kaziui Giedriui ir Rapolui Carnui 
Kaune.

Praeitų metų gruodžio 26 d. prie šio paminklo įvyko kauniečių iškilmės paminėjimui 
49-ųjų metinių nuo jų sušaudymo.

Prieš keturiasdešimt devynerius metus nuo fašistų kulkų krito šie keturi įžymūs 
Lietuvos Komunistų partijos veikėjai. Juos sušaudė ankstyvą gruodžio rytą, slapčia, 
bijodami liaudies rūstybės. Lietuviškieji fašistai, užgrobę valdžią 1926 metais, skubėjo 
mirties bausmėmis, kitokiomis represijomis nuslopinti kylantį revoliucinį judėjimą.

Tačiau reakcijos jėgos, pasitelkusios netgi tokias kruvinas priemones, buvo bejėgės. 
Keturių komunistų atminimą plačiai pažymėjo pažangioji pasaulio visuomenė.

K. Požėlos, J. Greifenbergerio, K. Giedrio ir R. Čarno vardai Lietuvos liaudžiai tapo 
kovos už komunistinių idėjų pergalę simboliais. Jų pavyzdys veikė ne vieną kovotojų 
kartą. Kauno darbo žmonės ypač dažnai prisimena šiuos komunistus, ilgus metus 
gyvenusius ir dirbusius jų mieste. Prie paminklo keturiems komunistams dažnai gali 
pamatyti ir pionierių, ir darbo veteraną. Čia ateinama iškilmių dienomis. Ties 
ryžtingomis kovotojų figūromis sustoja ne vienas praeivis, atiduodamas pagarbą jiems, 
kovotoiams už šviesias mūsų dienas.

KRISLAI
(Tąsa iš 1 pusi.)

vo “Lietuvos katalikų bažny
čios kronika”, kuri, kaip ži
nia, tik ir leidžiama plūdimui 
Tarybų Lietuvos.

Labai gaila, kad tie paskai
tininkai savo garbingą profe
siją panaudojo propagandai 
prieš Tarybų Lietuvą. Jie ją 
labai negražiai išprievartavo.

□
Tragedija New Yorko La 

Guardia Airporte vėl visu 
aštrumu iškėlė klausimą: Ar 
negalima tokių nelaimių iš
vengti, joms pilnai užkirsti 
kelią?

Atsakymas tėra vienas, bū
tent negalima.

Kol mūsų visuomenėje bus 
kriminalistų ir išsigimėlių, jei 
ne aerodrome, arba lėktuve, 
tai geležinkelio arba autobu
sų stotyje vienam jų pavyks 
bombą paslėpti. Tik mažiau 
tokių tragedijų įvyks, jeigu 
bus didesnė, rūpestingesnė 
apsauga.

Po šios airoporte tragedijos 
apsauga ir atsargumas visur 
padidėjo.

Beveik tomis pačiomis die
nomis gavau labai puikią do
vaną trijų leidinių formoje. 
Vartau, skaitau ir džiaugiuo
si.

Pirmiausia mano rankas 
pasiekė “Iš Lietuvių kultūros 
istorijos” 8-asis tomas — 
“Mokslo, kultūros ir švietimo 
draugijos”. Tai ypač svarbus 
leidinys mums Amerikos pa
žangiesiems lietuviams. Jo 
paskutinis 38 puslapių sky
rius pavadintas: “Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugija”. Skyriaus 
autorė plačiai mūsų šaunio
sios organizacijos istoriją iš
studijavus Leokadija Petke
vičienė.

Antras leidinys — “Kon
stantinas Bogdanas”. Tai žy
miojo Lietuvos skulptoriaus 
kūrinių rinkinys, su plačiu 
įvadu apie skulptoriaus gyve
nimą ir iškilimą į pirmaeilius 
dailininkus. Aš labai didžiuo
juosi, kad į rinkinį yra įtrauk
tas ir mano 1967 metais man 
lankantis Tarybų Lietuvoje 
skulptoriaus nulipdytas port
retas. Pasakysiu: tokios gar
bės nesitikėjau.

O trečias leidinys, tai žur
nalisto Henriko Zimano auto-

Penktadienis, Sausio (January) 9, 1976

Įvairios Žinios
MIRĖ DRĄSUS 
KOVOTOJAS

Vilnius. — Eidamas 84-uo- 
sius metus, Vilniuje gruodžio 
26 d. mirė Vasario ir Spalio 
revoliucijų Petrograde, 1918- 
1919 metų revoliucinių įvykių 
Lietuvoje dalyvis, TSKP na
rys nuo 1959 metų, persona
linis pensininkas Domininkas 
Budinas.

DIPLOMATĖ

Anne L. Armstrong
Washingtonas. — Mrs. 

Armstrong yra Republikonų 
partijoje žymi veikėja. Ka
daise ji buvo prez. Nixono 
patarėja, paskui prezidentas 
Fordas ją paėmė už patarėją. 
Dabar jinai užims Amerikos 
ambasadorės postą Londone. 
TaHrgi atsakinga vieta.

grafuota pusknygė: “Mes — 
Patriotai ir Internacionalis
tai”.

Leidinių autoriams nuošir
džiausias ašiū!

NE VIETOJE JO 
KRITIKA

Washingtonas. — Senato
rius Church, “liberalas”, de
mokratas, viešai pasmerkė 
spaudą, kad jinai paskelbė, 
jog Graikijos sostinėje aną 
dieną nužudytas diplomatas 
Richard S. Welch taip pat. 
buvo labai žymus ČIA agen
tas. Jis sako, kad toks ČIA 
agentų paskelbimas bei įvar
dijimas juos įstato į pavojų.

Betgi pats senatorius 
Church, kuris vadovauja se- 
natinei komisijai, kuri tyrinė
ja ČIA veiklą, yra ne kartą 
pripažinęs, kad tie agentai 
užsieniuose atlieka baisius 
kriminališkus darbus, są- 
mokslauja prieš, ir net žudo 
kitų kraštų veikėjus bei va
dus. Daugeliui amerikiečių 
bus neaišku, kodėl spauda 
turėtų protektuoti tuos kri
minalistus? Jai atrodo, kad ji 
tarnauja šios šalies ir visos 
žmonijos geriausiems intere
sams, juos demaskuodama, 
jų darbus iškeldama aikštėn.

ŽYMUS KUBOS VEIKĖJAS
Kad šiandien kalbame apie 

socialistinę Kubą, prieš mūsų 
akis tuojau atsistoja Fidel 
Castro, Kubos premjeras. 
Apie kitus tos šalies veikėjus 
retai kur teužeiname. Bet jų 
yra visa eilė, ir labai įtakin- - 
gų, žymių veikėjų. Carlos 
Rafael Rodrigues vienas iš 
jų. Jis yra premjero Castro 
pagalbininkas ir Kubos Ko
munistų Partijos sekretaria- 
to narys. Jis daugiausia savo, 
energijos pašvenčia veiklai 
partijoje. Jis labai įtakingas 
plačiosios liaudies masėse.

Carlos Rafael Rodriguez
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St. Petersburg, Fla. Oakland, Cal. Miami, Florida
Gruodžio 20 d. LSC klubo 

salėje LLD 45 kp. turėjo 
gražų pobūvį. Susirinko vie
tinė publika. O žiemos metu, 
kaip ir visuomet, į mūsų 
renginius atsilanko daug sve
čių iš šiaurės kraštų, atvyku
sių'! Floridą žiemavoti.

Svečiai atsilanko į mūsų 
pobūvius, visuomet būna pa
tenkinti, nes mūsų šeiminin
kės pagamina skanius pie
tus. O po pietų būna dainų 
programa. Padainuoja Ona 
Stelmokai tė, vietinis solistas 
Larry Strack ir vadovybėje 
Adelės Pakalniškienės Dai
nos Mylėtojų Choras. Solis
tams pianinu akomponavo 
Helena Janulytė, chorui — 
Walteris Žukas.

Po dainų būna šokiai, tai 
mūsų publikai netenka nuo
bodžiauti.
KLUBO VEIKLA

Gruodžio 27 d. LSC klubo 
pobūvis buvo nepaprastai 
gražus. Publikos prisirinko 
pilnutėlė klubo salė. Buvo 
svečių ir iš tolesnių vietų.

Pirmiausia buvo pateikti 
pietūs. Po pietų Al. Aleknie
nė pasveikino pobūvio daly
vius, pristatė svečius susipa
žinti su mūsų publika. Po to 
pristatė klubo prez. V. Bun- 
kų, kuris taip pat visus pa
sveikino, dėkojo už skaitlingą 
atsilankymą ir pranešė, kad 
šiandien turėsime koncertine 
programa. Ją atliks Ona Stel
mokaitė Eicke.

V. Bunkus pristatė Adele. 
Pakalniškiene pravesti pro
gramai.

Pirmiausia Adelė pasakė, 
kad Ona Stelmokaitė-Eicke 
jau trečias mėnuo vieši St. 
Petersburge pas giminaitę 
Almą Bruwer ir kaip žinote, 
kiekviename mūsų pobūvyje 
padainuoja. Ji jau pasiruošu
si grįžti į savo pastovius 
namus Lake Worth, Fla.

Paprašyta, Ona sutiko 
šiandien duoti koncertuoti.

Pirmą koncerto dalį1 Ona 
atliko su lietuviškomis daino
mis. Čia paminėsiu tik kelias: 
“Plaukia Laivelis”, “Oi, ne- 
klauskie”, “Pamylėjau va
kar“. Po to, vadovaujant 
Adelei Pakalniškienei, Dai
nos Mylėtojų Choras padai
navo “Motinėlė”, “Ieva Ža
lioji”, “Tėvynė Lietuva”.

Haverhill, Mass.
Po ilgo sirgimo gruodžio 26 

d. mirė Alexandras B. Nau
džiūnas, gyvenęs 10 Concord 
St. Mirė West Roxbury ad
ministration Hospital, Bos
ton, Mass. Buvo antro pasau
linio karo veteranas, amato 
— mašinistas, taisė automo
bilius.

Paliko liūdinčius žmoną 
Francis, dukterį Mrs. Alex
andra F. Fazzio ir jos vyrą 
Joseph, ir du anūkus, brolį 
Joseph, taipgi daug giminių 
ir draugų. Priklausė prie Lie
tuvių Piliečių Gedimino Klu
bo. Kol buvo sveikas, klube 
gerai darbavosi.

Palaidotas gruodžio 29 iš 
0‘Connor N. Power Funeral 
Lietuvių kapinėse Bradfor- 

>de.
Gruodžio 26 d. mirė Joseph 

Walakenis (Valiukinas), 64 
metų, iš 26 Heath St., Meth
uen, Mass. Gimė ir augo 
Haverhillyje. Mirė Veterans’ 
Administration Hospital 
Manchester, N. H.

Buvo antrojo karo vetera

j SVEIKINIMAS t
Sį Laimingų Naujų Metų linkiu visiems giminėms, W 
S? draugams, pažįstamiems, “Laisvės skaitytojams čia 
ęį Amerikoje ir Lietuvoje.
Jį Visiems linkiu laimės ir geros sveikatos 1976 metais. rį 
p PAULINA TVARIJONUTE-JASILIONIS B
g? Binghamton, N. Y.

Antroje koncerto dalyje 
Ona dainavo angliškai “Climb 
Every Mountain”, “Kiss Me 
Again”, “Love’s Roundelay 
Waltz”.

Onos malonus švelnus bal
sas žavėjo mūsų publiką, jos 
artistiški judesiai pridavė 
dainoms grožį. Po kiekvienos 
dainos koncerto dalyviai gau
siai plojo.

Ona Stelmokaite-Eicke dai
nuoja St. Petersburge gruo
džio 27 d. LSC klubo salėje.

Būtų gražu, kad Onutė vėl 
kuomet nors atvyktų mums 
padainuoti. Solistei pianinu 
akomponavo Helena Januly
tė, chorui — Walteris Žukas.

V. Bunkus padėkojo Onai 
Stelmokaitei už įdomų kon
certą, Dainos Mylėtojų Cho
rui, Adelei Pakalniškienei už 
vadovybę, pianistams Hele
nai Janulytei ir Walteriui 
Žukui.

Taipgi klubo vardu jis pa
sveikino visus pobūvio daly
vius su Naujais Metais, palin
kėjo visiems sveikatos, 
džiaugsmo ir taikių 1976 me
tų.

PRANEŠIMAI
Sausio 10 d. klubo metinis 

susirinkimas. Pradžia 10:30 
vai. ryto, pietūs 12 vai..

Sausio 17 d. LLD 45 kp. 
pobūvis — pietus-šokiai. 
Įvyks klubo salėje, 314 15th 
Avė. South.

Prašome visus atsilankyti.
V. Bunkienė

nas. Priklausė prie Lietuvių 
Piliečių Gedimino klubo.

Paliko liūdinčius moterį 
Mary, posūnį Michael J. She- 
kola, taipgi daug giminių ir 
draugų.

Palaidotas gruodžio 30 d. 
Elwood Cemetery Methuen, 
Mass.

Jau iš Lietuvos atvažiavu
sių lietuvių yra mažai, tai 
miršta amerikonai, čia gimę 
ir augę.

Mirusiems ramybė, o liku
siems užuojauta. Darbininkė

Detroit, Mich.
SVARBUS LDS 21 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Labai svarbus LDS 21 kuo
pos susirinkimas įvyks sausio 
11 d., Detroito Lietuvių Klu
bo salėje. Bus nominavimas 
kandidatų į LDS Centro Val
dybą. Prašomime visus 21 
kuopos narius dalyvauti.

Po susirinkimo turėsime 
skanių užkandžių. R. Gugas

MIRĖ VISO AMŽIAUS 
PAŽANGIETIS - 
JONAS WALLAN- 
VALANGEVlClUS

Gegužės 15 d., 1975 m. 
sulaukęs 84 metų amžiaus, 
staiga mirė nuo širdies prie
puolio ligos gerai žinomas, 
ypatingai Brocktono ir Mass, 
valstijos lietuviams, pažan
gietis Jonas (John Wallan) 
Valangevičius. Laidotuvės 
buvo šeimyniškai privatiš- 
kos. Kūnas sukremuotas ir 
pelenai padėti Mt. Hill kapi
nių kremetorijume, Oakland, 
Cal. Nuliūdime liko jo žmona 
Charlotte Wallan, gražiai 
išauklėtas sūnus — John, 
— brolienė Valerija Bartkie
nė gyvenanti Brockton, 
Mass, ir daug Oaklando ir 
apylinkių pažangiųjų lietu
vių.

Jonas gimė ir augo Juozo ir 
Rožės Valangevičių šeimoje 
tarpe keturių brolių ir dviejų 
seserų (visi broliai ir seserys 
jau pirmiau mirę). Kilęs iš 
Trasnikų kaimo, Merkinės 
valsčiaus.

Į Ameriką atvažiavo būda
mas dar jaunas. Kaip ir dau
gelis tų laikų imigrantų, atsi
dūrė dirbti pas ūkininką. 
Apsipažinęs su svetima šali
mi, pramokęs kiek kalbos, 
pasidrąsino persikeltį gyven
ti į miestą. Pirmas gyvenimo 
miestas buvo Hudson, Mass. 
Išmoko amatą avalynės dirb
tuvėje.

Netoli nuo čia, buvo žino
mas avalynės išdirbystės 
centrinis miestas Brockton, 
Mass. Persikėlė į Brocktoną, 
kur lietuvių imigrantų buvo 
daug, kur jau buvo pašalpi- 
nės draugijos, LSS kuopa, 
lietuviški laikraščiai, knygos, 
vyko pažangiečių parengi
mai, prakalbos. Čia prasidėjo 
jo idėjinis gyvenimas, kultu-

Būta rasisto

William Lyon 
Mackenzie King

Ottawa. — Šiomis dieno
mis paskelbti Antrojo pasau
linio karo laikais buvusio Ka
nados premjero Mr. King 
dieniniai užrašai. Labai įdo
mūs 1944 ir 1945 metų užra
šai. Iš jų sužinoma, kad 
premjero būta rasisto. Tik ją 
europietišką baltąją rasę jis 
laikė tikrais žmonėmis. Pav., 
išgirdęs, kad Amerika nume
tė pirmąją atominę bombą 
ant Japonijos miesto Hiroši- 
ma, jis savo dienraštyje užra
šė, kad mūsų laimė, kad 
bomba buvo numesta ant ja
ponų, o ne ant europiečių 
baltųjų žmonių! Vadinasi, 
jam negaila, kad buvo nu
šluota nuo žemės paviršiaus 
keli šimtai tūkstančių azijie
čių.

Hitleris vokiečius telaikė 
tikrais žmonėmis, o Mr. King 
tik baltuosius europiečius! 
Skirtumas nelabai didelis.

Bonn, V. Vokietija. — Šio
mis dienomis Vakarų Vokieti
jos Žvalgyba minėjo savo 
30-ąją metinę sukaktį. Ame
rikiečiams svarbu žinoti, kad 
toji Žvalgyba buvo slaptai 
Jungtinių Valstijų vyriausy
bės suorganizuota ir finan
suojama. Tik dabar tas nebe
slepiama.

rinė apšvieta. O Hudsone 
lietuviškas kunigas neleido 
nė pasijudinti, nedavus jam 
pinigų bažnyčiai.

Pasibaigus pirmutiniam ka
rui, daug jaunų lietuvaičių 
atvažiavo iš Lietuvos. Jų tar
pe atvažiavo ir Kazimera 
(Charlotte) Liaudanskaitė, 
atsisveikinusi su savo tėvais 
Varnių mieste, baigusi pradi
nę mokyklą ir keturių klasių 
gimnaziją Telšių mieste. Ji 
prigijo prie pažangiųjų veiki
mo nuo pirmos dienos. Be 
Laisvės Choro, ten Brockto
no buvo nuo seniau visoje 
valstijoje ir artimosiose val
stijose pagarsėjęs lietuvių 
teatrinis ratelis “Viesulą”. Ji 
pamilo mūsų visą veikimą, 
mūsų laikraščius, knygas.

Jonas Wallan—Valangevi
čius susituokė su Charlotte ir 
sukurė šeimynišką gyveni
mą. Išaugino sūnų John, ku
ris pradinėse mokyklose pasi
rodė nepaprastai gabus mo
kinys.

Filosofas kyla iš liaudies
Stojęs į Brown Universite

tą, Rhode Island valstijoje, 
baigė mokslą per keturius 
metus universiteto stipendi
jomis ir gavo laipsnį — Doc
tor of Philosophy. Sulaukęs 
karinės tarnybos amžiaus 
stojo į “Diplomatic Corps”. 
Tuojau išsimokė kinų kalbą, o 
nuvežtas į Japoniją, baigė 
karinės diplomatijos kursus 
ir studijavo japonų kalbą.

Grįžęs iš karinės tarnybos 
pamilo Kalifornijos klimatą, 
orą, didžiuosius kalnus, že
muosius slėnius. Rašė tė
vams ruoštis atvažiuoti gy
venti čia. O pats stojo į 
University of California pagi
linti savo mokslą filosofijoje 
ir studijuoti ispanų kalbą.

Tėvai atvažiavo, įsikūrė 
gyvenimui vietą 1964 metais. 
Po pusės metų tėvas buvo 
paliestas, smarkių paralyžiaus 
priepuoliui Keletą savaičių 
gulėjimas ligoninėje, o vėliau 
terepistai, nervų, širdies ir 
kiti gydytojai nusinešė be
veik viso amžiaus santaupas. 
Ligoniui dalinai susveikus, 
kad jau galėjo pats apsižiūrė
ti, Charlotte ėjo dirbti siu
vykloje. Bet ketvertui metų 
praėjus, einant skersai gatve 
buvo pervažiuotas automobi
lio. Dėl to, neteko vienos 
kojos.

Nuo to laiko ligonis jau 
septynerius metus negalėjo 
pereiti per kambarį, negalėjo 
atsikeltį iš lovos, ar atsigulti į 
lovą’ ir t. t., be Charlotte 
pagalbos.

Sūnus dirba dalį taiko Ala
meda apskrities “assessors” 
skyriuje mokesčių inspekto
rium ir tęsia mokslą.

Užuojauta Charlotte ir sū
nui John nuo mūs visų. Velio
nio Jono Valangevičiaus 
(Wallan) ilgai nepamiršime.

A. Taraška

ST. PETERSBURG, FLORIDA

Mirus

Bernard Casper
Reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą žmonai Verai 

Casper, giminėms bei draugams.

LLD 45 KUOPOS VALDYBAI IR NARIAI

mirė
1974 m. sausio 17 d.

Mielas Jurgi, nepamiršiu tavęs niekuomet ir dirbsiu 
tai idėjai, kuriai tu dirbai gyvas būdamas. O tu, 
užbaigęs savo darbą, ilsėkis ramiai gražiame Rocky 
Hill Rožių kalnelyje.

ONA ŠILKIENĖ, žmona

OAKLAND, CAL.

Mirus

Jonui Valangevičiui 
[Wallan]

Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Charlotte 
(Kazimiera), sūnui John, brolienei Valerijai Bartkienei 
Brocktone, taipgi kitiems giminėms ir draugams 
Amerikoje, Kanadoje ir Tarybų Lietuvoje.

LLD 198 KUOPOS VALDYBA IR NARIAI

organizatorės.
Reiškiame gilią užuojautą 

artimiesiems.
A. ir C. Mugianis
A. ir V. Taraška
J. ir M. Mozuraitis
F. ir D. Machu lis

Oakland, California

Shirley Sumerskill

Jai priklauso 
didelė Šlovė!

Ji yra gydytoja, ir darbie- 
tė, ir Anglijos parlamento 
narė. Tai ji pastangomis ir 
neišsemiama energija dau
giausia pasidarbavo minėtų 
aktų priėmimui. Ji sako, kad 
ji pati skaudžiai patyrė prieš 
Anglijos moteris diskrimina
ciją, kai mokėsi ir siekė pro
fesijos. Kiekviename žygyje 
susidūrė su sunkumais, kurie 
nepalietė jaunų vyrų. Ir tas 
padarė ją kovotoją už moterų 
lygias teises.

Waterbury, Conn.
Gruodžio 24, 1975 m., tik 

nuvežtas į St. Mary’s ligoni
nę, — staiga mirė Peter 
Velykis, 58 metų. Gyveno 
173 Dicicco Road, Waterbu
ry.

Liūdesyje liko jo žmona 
Helen (Rinkevičiūtė) Velykis, 
duktė Miss Roberta Velykis, 
Sesuo Mrs. Fruza Simulevič 
ir du sesers vaikai. Visi gyve
na Waterbury.

Buvo pašarvotas pas 
O'Donnell Funeral Home, 
1581 East Main St. Palaido
tas gruodžio 27 Lietuvių ka
pinėse, Waterbury.

Velykis buvo gimęs Lietu
voje 1917 m. rugpiūčio 5. 
Buvo Domenic ir Francis 
(Bagdon) Velykis sūnus. Bu
vo į šią šalį atvykęs prieš 
antrą pasaulinį karą. Buvo 
karo veteranas. Tarnavo ar
mijoje ir buvo paimtas į ne
laisvę Vokietijoje. Jam buvo 
suteiktas Purple Heart me
dalis.

Velykis šiame mieste gyve
no per paskutinius 18 metų. 
Dirbo International Silver 
Co., Meriden, Conn. Buvo 
“Laisvės” skaitytojas, ir lan
kydavo mūsų parengimus. 
Abudu su žmona dalyvavo 
mūsų parengimuose, dar ir 
rugsėjo mėnesį spaudos nau
dai.

Labai gaila mums visiems 
jo, kad toks jaunas žmogus 
išsiskyrė iš gyvųjų tarpo.

Gili užuojauta jo žmonai 
Helen, dukteriai, Miss Ro
berta, seseriai Mrs. Simule- 
vičienei ir kitiems jo arti
miems giminėms ir pažįsta
miem jų liūdnoje valandoje. 
O jum, Peter, amžina ramybė 
šios šalies žemelėje.

M. Svinkūnienė

ŽENGIAME Į
NAUJUS METUS

Kai mes tariame “Laimingų 
Naujų Metų” — turime min
tyje ne tik savo draugus, bet 
ir mūsų organizacijas, jų vei
klą. Šiuo metu mes peržvel
giame tai, kas buvo veikta 
pereitais metais ir planuoja
me naują veiklą. Žinoma, 
šiuo laiku pas mus, sakoma, 
kad šiltoji Miami didėja ir 
platėja į visus kraštus. Ta
čiau kitaip yra su mumis, 
kurie čia atvykome ilgiau 
pratęsti saulėlydį. Mūsų gre
tos retėja ir mažėja, o tai 
liečia ir organizacijas. Dar 
daugiau tai juntame baigda
mi senuosius metus, kai savo
se organizacijose renkame 
valdybas ir planuojame jų 
veiklą. Tai šiuo laiku skai
čiuojame savo jėgas, ieškome 
naujos energijos. Bet, kol 
kas, dar nepasiduodam pesi
mizmui, tegul nugali optimiz
mas!

Gruodžip 10-tą vyko pasku
tinis 1975 Lietuvių Socialio 
Klubo susirinkimas. Išklau
sius valdybos ir komisijų pra
nešimus, buvo LSK valdybos 
ir direktorių rinkimai. Tad 
šie draugai ir draugės sudaro 
1976 metų LSK valdybą: Pir
mininkas — St. Kanapė, vi
cepirmininkas — J. Paukštai - 
tis, tarimų raštininkas — N. 
lešmantienė, finansų rašti
ninkas Ž M. Friberg, iždinin
kas — J. Koch, sargybinis — 
Ch. Aimontas. O direktoriai 
(alfabetiškai skaitant) V. Bo
vinas, A. Iešmantas, Al. Ne
vins, Marytė Nevins, J. Sma- 
lenskas, J. Zutra.

Linkime geriausios sėkmės 
LSK valdybai 1976 metais. 
Ypatingai svarbų vaidmenį 
dabartinėje LSK veikloje at
lieka moterys — Mildred Fri
berg, Natalija lešmantienė, 
Marytė Nevins, Marie Koch 
ir kitos. Marytė Nevins, su 
Juozo ir kitų talka, kas sek
madienis Klubo sueigoms pa
ruošia pietus. Pietūs — tai 
pagrindinės LSK įplaukos. 
Pavyzdžiui, kalėdų dienoje 
reikėjo virš dviejų šimtų 
žmonių šeimai pagaminti pie
tus.

LLD 75 Kuopos Veikla
Gruodžio 17 įvyko LLD 75 

kuopos priešmetinis susirin
kimas. Marytė Nevins paruo
šė skanius pietus. Paskiau 
sekė susirinkimas. Aptarta 
organizaciniai ir visuomeni
niai reikalai. Kaip žinoma, į 
LLD kuopos veiklos progra
mą įeina visa, kas visuome
niškai naudinga ir pažangu. 
Kuopa rūpinasi pažangiosios 
spaudos — “Laisvės”, “Vil
nies”, “Liaudies balso” ir kitų 
laikraščių — finansine para
ma. Kuopa remia judėjimą, 

ROCKY HILL, CONN.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jurgis Šilkas

MIRUS

Bronei Šalinaitei— 
Sukaskienei

Liūdime netekę gabios muzikės ir meninių grupių

organizacijas, kurios kovoja 
už taiką pasaulyje, prieš 
branduolinio karo pavojų, už 
tautų ir valstybių bendravi
mą.

Taip pat šiame susirinkime 
buvo renkama kuopos valdy
ba 1976 metams. Ir štai jie: 
Pirmininkas — V. Bovinas, 
vicepirmininkas — M. Fri
berg, tarimų raštininkas — 
M. Navickienė, finansų rašti- 
nipkas — J. Paukštaitis, iždi
ninkas Ž J. Zutra.

Taip pat LLD kuopa renka 
pastovią Kultūrinės veiklos 
komisiją, kuri rūpinasi, apta
ria visuomeninius kuopos 
renginius. Kitaip sakant, 
kuopos sueigoms komisija pa
rūpina kultūrines programas. 
Šią komisiją sudaro J. Sma- 
lenskas, M. Friberg, A. Ieš
mantas, A. P. Gabrėnas, J. 
Krasnickas, V. Bovinas.

Mūsų kultūrinėje veikloje 
didelį darbą atlieka Jonas 
Smalenskas. Jis prižiūri, kad 
organizacijų nariai ir svečiai 
LSK salėje galėtų matyti ir 
pasirinkti įvairių laikraščių, 
žurnalų ir knygų. Jo dėka, į 
LSK skaityklą ateina “Daily 
World”, o iš Tarybų Lietuvos
— “Tiesa”, “Literatūra ir 
menas”, “Gimtasis kraštas”, 
“Kultūros barai”, “Mokslas ir 
gyvenimas” ir kiti žurnalai.

LLD Kuopos Bazaras
Metinis kuopos Bazaras 

Įvyks 1976 metų sausio 28 
dieną. Žinoma, bazaro tiks
las, jo sėkmė, kaip visuomet
— yra dalis mūsų visuomeni
nės veiklos. Tai parama laik
raščiams ir visam pažangiam 
judėjimui. Bazaras, lietuviš
kai tariant, yra — mugė, 
turgus. Bazaro sėkmė pri
klauso nuo to, kiek jis gauna 
dovanų ir kiek jų parduoda. 
Todėl ir šiuo reikalu LLD 
kuopa kreipiasi paramos į 
visus skaitytojus. Jūsų dova
nos prisideda prie sėkmės 
bazaro tikslo. Savo dovanas 
bazarui galima priduoti dabar 
LSK pastogėje per draugus 
M. ir J. Nevinsus ir J. Sma- 
lenską.

Visam bazaro darbui iš
rinkta specialė komisija, ku
rią sudaro: M. Frieberg, M. 
Navickienė, A. Aimontienė, 
J. Smalenskas, J. Navik, Ch. 
Aimontas. Prašome visus da
lyvauti sausio 28 dieną minė
tame; parengime.

Bovinas

Haverstraw, N. Y. — 
Praeitą savaitę čia Hudsono 
upėje prekinio laivo, gabe
nančio naftą, nelaimėje į van
denį išlieta 100,000 galionų 
naftos. Per mylių mylias upė
je vanduo užterštas. Jau pa
siekė ir George Washingtono 
tiltą.

sūnui, broliui, ir visiem

J. ir K. Karosas
F. Balčiūnas
V. Sutkus
M. Baltulionytė



Penktadienis, Sausio (January) 9, 1976

Airporte nelaimė — kriminalistų 
ar pakvaišėlių darbas?

žinojimo, proto, ir gero ap-New Yorkas. — Dar ir 
šiandien policija ir visi kiti 
tyrinėtojai tebėra nenustatę 
ir nesuradę kaltininko ar kal
tininkų, kurie La Guardia 
Airporte, viename didžiausių 
visame pasaulyje airportų, 
gruodžio 29 d. vakare padėjo 
bombą. Nelaimė baisi: dvyli
ka gyvybių nušluota ir apie 
70 nekaltų žmonių sužeista. 
Tai bene pirma tokia tragedi
ja visoje oru susiekimo istori
joje.

Kas galėjo tokį kriminališ- 
ką ėjimą sugalvoti ir praves
ti? Gal koks ar kokie pakvai
šėliai? Bet tokio galingumo 
bombai pagaminti ir taip at
sargiai tokioje didelio žmonių 

.Judėjimo ir vietoje niekam 
s,nepastebint padėti, reikėjo 

BROOKLYN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vincas Guris
mirė

1973 m. sausio 13 d.

Jau dveji metai kai iš mūsų tarpo atsiskyrė Vincas 
Guris. Prisimenu ji kaip gerą mūsų judėjimo rėmėją.

ONA DOBILIENĖ
Prisimename dėdę ir mes Lietuvoje gyvenantys 

giminaičiai —
ANELĖ, ONUTĖ, SALOMĖJA, JULIJA, AUGENĖ, 

ANTANAS, ANICETAS, VYTAUTAS

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Kazys Žvirblis
mirė

1946 m. sausio 6 d.
Jau suėjo 30 metų nuo mirties mano vyro Kazio 

Žvirblio ir vaikų tėvo. Prisimename ji su meile.

MARY ADOMAITIENĖ [ŽVIRBLIENĖ] - žmona
Great Neck, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.

Mirus

Vincui Baltrušaičiui
Reiškiu giliausią užuojautą jo sūnui Arthur, visiems 

artimiesiems ir draugams.

BEATRICE BREADY
Park Ridge, N. J.

I

BROOKLYN, N. Y.

Mirus

Vincui Baltrušaičiui
Reiškiame gilią užuojauta sūnui Arthur ir visiems 

artimiesiems.

BILLING BREADY ir šeima
Park Ridge, N.J.

BROOKLYN, N. Y.

Mirus

Vincui Baltrušaičiui
1975 m. gruodžio 20 d.

Reiškiame gilią užuojautą sūnui Arthur ir visiems 
artimiesiems bei idėjos draugams. Mes liūdime netekę 
asmeninio draugo.

V. ir V. BUNKAI
St. Petersburg, Fla.
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galvojimo. Pakvaišėlis arba 
išprotėjęs žmogus to nepada
rys.

Gal koks kerštelninkas tai 
atliko? Bet kam jis galėjo 
keršyti, kuo galėjo jam ar 
jiems nusidėti nekalti žmo
nės, tuo laiku pasitaikę būti 
airodrome? Atrodo, kad toks 
tragedijos aiškinimas irgi at
puola.

Tuo būdu belieka viena 
išvada, būtent, kad tai buvo 
šaltakraujo kriminalisto, ar 
kelių šaltakraujų kriminalis
tų darbas.

Reikia tikėtis, kad jis ar jie 
bus surasti ir atitinkamai 
nubausti. Jokia bausmė to
kiems sutvėrimas negali būti 
per aukšta.

Iš New Yorko 
Lietuvių Moterų 
Klubo veiklos

Klubo metinis susirinkimas 
įvyko gruodžio 17 dieną 1 vai. 
po pietų Laisvės salėje. Susi
rinkimą atidarė ir jam pirmi
ninkavo Klubo pirmininkė 
Ieva Mizarienė.

Iš valdybos raportų pasiro
dė, kad Klubas taip finansais, 
taip veikla gerai gyvuoja.

Klubo pirmininkė padarė 
Klubo veiklos apžvalgą. Ra
portavo iš įvykusio M. K. 
Čiurlionio 100-ųjų gimimo 
metinių minėjimo. Kaip žinia, 
parengimą ruošė trys organi
zacijos. Parengimas iš visų 
atžvilgių gerai pavyko. Orga
nizacijoms liko jr pelno.

Bangos Lukoševičienės pa
skaita suteikė klausytojams 
daug žinių apie šį žymųjį 
lietuvių tautos menininką. 
Ačiū Bangai už tokią įdomia 
paskaitą.

Dėkojo šeimininkėms M. 
Stukienei, 0 Šimkienei ir 
Nastei Buknienei už paruoši
mą užkandžių. Sako, kad 
prieš kurį laiką mirus Alvinai 
Bieliauskaitei-Whelan, jos 
vyras atėjęs paaukojo $25 
savo žmonos atminimo pager
bimui.

Mirė Klubo narė Maldūnie- 
nė. Klubas išreiškė užuojautą 
K. Rušinskienei, mirus jos 
vyrui Jonui.

Suzana Kazokytė-Jones, 
kaip kasmet, sveikina Klubą 
$5. Ačiū jai, kad mūsų nepa
miršta net taip toli gyvenda
ma. Helena Siaurienė iš Flo
ridos sveikina klubiets ir ra
šo, kad ji mūsų pasigenda. 
Taipgi mes pasigendame jū
sų, Helen. Po $5 aukojo O. 
K., Kavaliūnienė ir Simans. Į 
Klubą įstojo nauja narė Nelė 
Shumbris, užsimokėdama $5. 
Ir tuomi ji lieka amžina nare. 
Sveikiname.

Su maistu ir dovanomis 
prisidėjo: M. Shukaitienė, F. 
Mažilienė, M. Stukienė, S. 
Norbutienė ir Nellė Mitchell. 
Ačiū Joms.

Kadangi buvo Klubo meti
nis susirinkimas, tai perrink
ta valdyba 1976 metams: Pir
mininke Ieva Mizarienė, vice- 
pirm. M. Stukienė, sekretore 
Bronė Kersulienė, finansų 
sekr. Anne Jakštis, iždininke 
Nelė Ventienė, koresponden
te Adelė Rainienė.

Po susirinkimo buvo pasi
vaišinta prie skaniais valgiais 
apkrauto stalo. Narės tikrai 
linksmai praleido laiką. Buvo 
taip vadinamas “grab-bag” ir 
kone visos narės išsinešė po 
dovanėlę.

Skirstėmės vienos kitoms 
linkėdamos linksmų švenčių.

Maistą tai popietei paruošė 
M. Sukaitienė, M. Stukienė, 
o kitos narės joms padėjo. 
Klubas joms nuoširdžiai dė
koja.

Pirmininkė Ieva Mizarienė 
pranešė, kad ji išskrenda į 
Lietuvą šventes praleisti ir 
linki klubietėms taip pat 
linksmai jas praleisti. A. R.

New Yorkas. — Paskelbta, 
kad per praeitą spalio mėn., 
už 2 mėnesiu pakėlus fėrą iki 
50 centų, naudojimas požemi
nių traukinių ir busų sumažė
jo 7.2 procento, palyginus su 
1974 metais.

Vaizdas bedarbių centre tarp 180 St. ir St. Nicholas Ave., 
Manhattane. O tokių centrų mieste yra ne vienas. Kasdien 
pilni bedarbių. Galgi vienas kitas ir bus pašauktas į darbą! 
Kai kurių bedarbių padėtis jau tikrai desperatiška.

LAISVE

Sugrįžo iš viešnagės Lietuvoje

Gražios ir linksmos buvo
Naujųjų Metų sutiktuvės

Sausio 3 d. “Laisvės” administratorė Ieva Mizarienė 
sugrįžo iš viešnagės Lietuvoje pilna gerų įspūdžių. Ji 
žada apie tai parašyti “Laisvėje”, ypatingai nori 
pasidalinti su LLD nariais iš LLD 60-mečio minėjimo 
Vilniuje gruodžio 29 d.
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Šventiškame naujametiniame Vilniuje Inžinierius Re
migijus Jusionis, Ieva Mizarienė ir Danutė Šumaus- 
kaitė.

Nuotrauka Česlovo Kazlausko 1975 m. gruodžio 30 d.

Man labai norisi mūsų 
aidiečius nuoširdžiai pasvei
kinti, kad jie ir šiemet prisi
laikė senos gražios Aido Cho
ro tradicijos ir surengė Nau
jųjų Metų sutiktuves. Skirtu
mas tiktai tas, kad šiemet 
sutiktuvės įvyko ne Naujųjų 
Metų išvakarėse, bet sausio 1 
dieną po pietų. Tai daryta dėl 
parankumo norintiems sutik
tuvėse dalyvauti. Mat, šiais 
laikais vėlai vakarais bei nak
timis mūsų New Yorke mažai 
kas benori “trankytis”. Ge
riausia su šviesa susirinkti ir 
su dar su prietema išsiskirs
tyti.

Ir į sutiktuves vėl susirinko 
gražus būrelis aidiečių ir jų 
draugų. Programą pravedė 
Aido pirmininkas Povilas 
Venta. Valgius paruošė, kiek 
pastebėjau, Nelė Ventienė ir 
Ona Babarskienė. Pačiame 
parengime prie įvairių patar
navimų vikriai darbavosi kiti 
aidiečiai bei aidietės ir jų 
draugai. Ir valgyti, ir vaišin
tis galėjo, kas tik kiek norėjo. 
Už tokią žemą įėjimo auką 
jokia kita organizacija Naujų
jų Metų proga vaišėmis nega
li pralenkti mūsų Aido. K

Programa susidėjo iš muzi
kos ir šokių. Ir šoko, ir sukosi 
didelė dauguma parengimo 
dalyvių. Tikrai buvo malonu 
žiūrėti net į jau aštuntąjį 
dešimtmetį baigiančius dar 
taip smarkiai pajėgiančius sa
vo “kaulus” pakratyti. Jie 
labai laimingi.

Dar ką verta apie šį paren
gimą pastebėti? Ogi tą, kad 
visą šį gražų sambūrį labai 
pagyvino ir pralinksmino ja
me dalyvavimas trijų jaunų 
žmonių iš Tarybų Lietuvos, 
ypač tik prieš dieną kitą 
tiesiai iš Vilniaus atvykusios 
jaunos žurnalistės, leidinyje 
“Tėvams” šeima skyriaus re
daktorės, Eglės Kulvietie
nės, žmonos mokslininko 
Aleksandro Kulviečio, kuris 
jau tūlas laikas tęsia studijas 
garsiajame Bostono Politech
nikos Institute, pagal moksli

nio bendradarbiavimo mainų 
programą. Eglė atvyko pas 
savo gyvenimo draugą pra
leisti porą žiemos mėnesių ir 
čia dienai kitai buvo apsisto
jusi pas drg. Keršulius, ku
rie, beje, dėl Bronės susižei- 
dimo, parengime negalėjo da
lyvauti. Aleksandras atvyko 
savo žmona pasitikti, ir ta 
proga dalyvavo čia Naujųjų 
Metų sutiktuvėse. Na, o su 
jais į parengimą atvyko ir jau 
daugeliui mūsų gerai pažįsta
mas taip pat jaunas moksli
ninkas Kriveckas,kuris taip 
pat pagal tą mainų tarp Ame
rikos ir Tarybų Sąjungos pro
gramą, studijuoja Brooklyno 
Politechnikos Institute.

Beje, kad nepamirščiau: 
pirmininkas Venta sutiktuvių 
dalyviams perdavė nuo Nijo
lės ir Rimo Mališauskų iš 
Washingtono telegrama gau
tus Naujųjų Metų sveikini
mus ir geriausius linkėjimus.

Visi dalyviai tvirtai pasiža
dėjome pas mūsų šauniuosius 
aidiečius vėl susirinkti ir 1977 
metų sutiktuvėse. Tad, iki 
pasimatymo . . . Rep.

Lietuvoje mirė 
žymus mokslininkas

Gruodžio 22 d., eidamas 
61-uosius metus, po ilgos ir 
sunkios ligos mirė LTSR 
MOKSLŲ akademijos narys 
korespondentas, Fizikinių 
techninių energetikos proble
mų instituto valdymo-skai- 
čiavimo įtaisų laboratorijos 
vadovas, respublikos nusipel
nęs inžinierius Vytautas Ne- 
šukaitis.

Mirė tesulaukęs 60 metų 
amžiaus.

Aktyviai dirbdamas moks
linio tyrimo darbą* V. Nešu- 
kaitis parašė daugiau kaip 70 
mokslinių straipsnių, yra ga
vęs 4 išradimų autorines tei
ses.

Už kovinius nuopelnus, ak
tyvų darbą ir visuomeninę 
veiklą V. Nešukaitis apdova
notas Raudonosios Žvaigždės 
ordinu, medaliais, Garbės 
raštais, jam suteiktas Lietu
vos TSR nusipelniusio inži
nieriaus garbės vardas.

TARP LIETUVIŲ
Mary Adomaitienė, gyve

nanti Great Neck, N. Y., 
gruodžio mėnesyj minėjo sa
vo 87 metų gimtadienį.

Sausio 6 d. sukako 30 metų 
nuo jos vyro ir sūnų tėvo 
Kazio Žvirblio mirties. Ta 
proga ji prisiuntė “Laisvei” 
$30 auką.

Adomaitienė yra Nelės 
Ventienės teta. Ji priklauso 
Niujorko Lietuvių Moterų 
Klube.

Dėkojame Adomaitienei už 
auką ir linkime jai sulaukti 
dar daug gimtadienių ir svei
katos. Ieva

LLD 185 kp. 
nariams

Mūsų kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, sausio 13 
d., 2 vai. po pietų, Laisvės 
salėje. Tai bus labai svarbus 
susirinkimas. Be kitko, turė
sime išsirinkti šiems metams 
kuopos valdybą.

Visi nariai prašomi ir ragi
nami dalyvauti. Valdyba
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Klaidos
pataisymas

Praeitame “Laisvės” nume
ryje šiame puslapyje į drg. J. 
Juškos eilėraštį įsiskverbus 
klaida. Devintoji eilutė skam
ba: “Linkiu, kad žiema me
tams einant”, o turėjo būti: 
“Linkiu, kad šiems metams 
einant”.

Labai atsiprašome eilėraš
čio autorių. Redakcija

Atsiprašome
Gruodžio 19 d. “Laisvėje” 

Įlipusiame užuojautos pareiš
kime Jono Rušinsko šeimai 
praleistas Adelės Petraitie- 
nės vardas. Atsiprašome.

Adm.

Tribute to
Woman Editor

Jessica Smith, editor of 
New World Review, is cele
brating her 80th birthday 
and an Anniversary Commit
tee of 100 people is sponsor
ing a tribute to her lifetime of 
work and dedication to the 
cause of world peace.

“We are being made 
aware, as never before, of 
the contributions that women 
have made to the historic 
movements for peace, free
dom and social progress,” 
said Marvel Cooke, spokes
woman for the Committee. 
“Today more and more wom
en are taking leadership roles 
in these struggles. There are 
few women, however, whose 
records can match Jessica 
Smith’s. For nearly 6 decades 
she has worked for the un
derstanding of the USSR and 
the expanding socialist 
world, and the friendly rela
tions on which enduring 
peace depends.”

Information and reserva
tions for the Luncheon or for 
special auditor tickets for the 
program is available from the 
Anniversary Committee, 156 
Fifth Avenue, Suite 308, 
New York, N.Y. 10010.

Vito Marcantonio Elementary School.

6-tas puslapis

Niujorkiečiai, 
būkite atsargūs

Žodis tiems, kurie turite 1 
automobilius ir juos naudoja- ! 
te. Iki šiol, jeigu mašiną 
pastatydavai uždraustoje 
vietoje ir policija ją “konfis
kuodavo (nusiveždavo), turė
davai sumokėti $50, plus už. 
ne vietoje pastatymą $25.

Nuo dabar už tą pačią klai
dą turėsi mokėti jau net visus 
$90-$65 už nuvežimą ir $25 už 
pastatymą ne vietoje.

Be to, dar turėsite užmokė
ti po $5 už kiekvieną dieną 
bausmės, jeigu mašinos tuo
jau neatsiimsi. Tai jau gana 
smarki bausmė. Geriau jos 
vengti, gerai apžiūrint vietą, 
kurioje automobilį pastatai.

JUMS PAKELIA KAINĄ, 
O CON EDISON ŽYMIAI 
PADIDINA PELNUS

Miesto Viešosios Tarnybos 
Komisija susideda iš didelių 
“geraširdžių”. Bet, žinoma, 
jų tos minkštos širdys ne 
jums, 1,200,000 dujų vartoto
jų, o Con Edison kompanijai. 
Šiomis dienomis ji užgyrė 
kompanijos prašymą leisti jai 
pakelti dujų kainą net 9.6 
procento.

Tai didelis, labai didelis 
pakėlimas. Mes, dujų varto
tojai, šiai kompanijai padidin
sime metinį pelną visais 
$19,785,000!

Aišku, kad šiam Viešosios 
Tarybos Komisijos patvarky
mui nepriešingas ir majoras 
Beame. Bent kol kas nėra jos 
viešai pasmerkęs už leidimą 
kompanijai dujų kainą pakelti 
beveik dešimčia procentų.

BRIEFS
Red trains. Blue trains.' 

Yellow trains. Different col
ors for different subway lines 
to make identification easier 
and to brighten the drab 
underground system. And 
timetables for subway riders 
too. These are ideas that 
Metropolitan Transportation 
Authority plans to put into 
practice “as soon as possi
ble”.

☆ ☆ ☆
Eleven branches of the pu

blic library in Queens will 
close, maybe already are 
closed, and the opening of 10 
new branches will be post
poned indefinitely in an aus
terity move that also will 
include the dismissal of 56 
employees. 

* * *
A Japanese acupuncturist, I 

a Dutch music critic, an Is-1 
raeli author and a young j 
American ex-convict were 
among a group of writers 
who received $1,000 prizes 
recently of an unusual litera
ry contest in New York. The- 
contest, first started in 1841, 
when Eleanor Roosevelt was 
the sponsor, is open only to 
the blind writers.

♦ * *
A bust of Vito Marcantonio 

was unveiled recently at a 
dedication ceremony at Pu
blic School 50 in East Har
lem. Marcantonio was a pro
gressive fightor and served 
in Congress from 1934 to 36 
and from 1938 to 1950. He 
died in 1953. Use




