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KRISLAI
Gruodžio 9 diena
Jei būtų kriminalistai . . 
Neteisinga taksų sistema 
Stoka 50,000 gydytojų 
Gaisragesiai-padegėjai

- J. GASIŪNAS -

Mūsų mielieji, svečiai, 
Lietuvos operos solistė Gie
drė Kaukaitė ir pianistas 
Gytis Trinkūnas jau baigia 
keliauti po Jungtines Valsti
jas.

Paskutini kartą su šiais 
brangiais svečiais susitik
sime jiems suruoštame kon
certe šeštadieni, gruodžio 9, 
Carnegie Recital Hall. Dar 
kartą išgirsime jų dainų ir 
muzikos, taipgi kartu^ atsi
sveikinsime ir palinkėsime 
jiems laimingos kelionės 
grižti į savo tėvyne.

Todėl gruodžio 9 d. vaka
ras mums visiems labai 
svarbus.

•
Pažangiajame dienraštyje 

“Daily World’’kiek anksčiau 
tilpo toks paveikslas:

Vietnamiečių šeima, že
mėse pasislėpusi nuo ame
rikiečių bombų, skaito lai
kraštyje, kad JAV Aukščiau
siasis teismas panaikino 
mirties bausmę ir krimi
nalistams.

“Jeigu mes būtume nu
teisti, kaip kriminalistai, tai 
ir mums gal negrėstų mir
tis’', šeimos tėvas išsitarė. 
Tokių šeimų tūkstančiai žuvo 
Vietname.

Iš karo Indokinijoje 1970 
metais Gulf Oil korporacija 
padarė 990 milijonus dolerių 
pelno ir federalinei valdžiai 
sumokėjo tos sumos 1.5% 
pajamų taksų.

Tais pačiais metais tos 
pačios Gulf Oil korporacijos 
prezidento raštinės valytoja 
uždirbo $6,500, bet ji sumo
kėjo federalinių taksų 7.5%.

Ar gali būti dar didesnis 
neteisingumas taksų mokėji
mo sistemoje, kur turčiams 
suteikiamos privilegijos 
mažiausia mokėti taksų, o 
neturtingiesiems užkrauta 
nepanešama taksų našta?

•
JAV valdžios generalinė 

apskaičiavimo raštinė ra
portuoja, kad Jungtinėse 
Valstijose šiuo metu yra 
335,000 gydytojų. Trūkumą 
sudaro mažiausia 50,000 gy
dytojų.

Kai kuriose valstijose yra 
po 120 gydytojų 100,000 gy
ventojų, bet daugelyje valsti
jų tėra tik po 96 gydytojus 
100,000 žmonių.

Ligoninėse stoka gydytojų 
ir slaugių. Susidaro labai 
sunki problema aptarnauti 
sergančius, apsaugoti žmo
nių sveikatą.

Viename Prancūzijos 
miestelyje policija areštavo 
septynis gaisragesius ir kal
tina juos padeginėjimu namų.

Jie gaudavo atlyginimus tik 
už sugaištą laiką gesinant 
gaisrus. Kadangi gaisrų šia
me miestelyje esti mažai, tai 
ir gaisragesiai gauna mažus

Mainieriai renka unijos 
viršininkus; A. Milleris 
tikisi laimėti rinkimus

Kissingeris Paryžiuje vėl 
tariasi su Le D. Tho 

dėl karo baigimo
Washingtonas. - Gruodžio 

1 d. mainieriai pradėjo rinkti 
savo unijos viršininkus pofe- 
deralinės valdžios agentų 
prižiūri, kad rinkimai būtų 
tvarkingai pravesti.

Pirmesniuosius rinkimus, 
kuriuos pasiskelbė W. A. 
Boyle laimėjęs, federalinis 
teismas panaikino, kaip ne
teisingai pravestus, taipgi 
apkaltino prezidentą Boyle 
nelegaliu eikvojimu unijos 
fondų. Bet Boyle ir vėl kandi
datuoja.

Pažangieji mainieriai, ko- 
voją už demokratiją unijoje, 
turi savo kandidatus Arnold 
Miller prezidento vietai, 
Mike Trbovich vicepreziden
to vietai. Jie tikisi laimėti 
rinkimus.

Miller ir Trbovich kaltina 
Boyle mašiną už nužudymą 
Yablonskio, jo žmonos ir 
dukters, taipgi už kooperavi- 
mą su anglies kompanijomis 
ir nepaisymą mainerių rei
kalų bei jų gyvasties, kai 
kompanijos prasilenkia su 
saugumo įstatymais. Per 
pirmus šių metų 9 mėnesius 
kasyklų nelaimėse užmušta 
118 mainierių.

Jungtinės Mainierių Unijos 
207,000 narių turi teisę rin
kimuose dalyvauti. Rinkimų 
pasekmės bus paskelbtos 
apie sausio 15 d.

Streikas gali 
būti ilgas

Long Islando geležinkelių 
darbininkų streikas gali būti 
gana ilgas. Derybos su dvy
lika unijų tęsiamos, bet ma
žai progreso.

Streikas paskelbtas lap
kričio 30 d., kai po kelių mė
nesių bandymo susitart nieko 
gero neišėjo. Unijų reikala
vimai nebuvo patenkinti.

Streikuoja apie 1,500 gele
žinkeliečių ir 5,000 prie ge
ležinkelių dirbančiųjų. Strei
kas paliečia 170,000 kasdie - 
ninių keleivių.

Čilės prezidentas - 
New Yorke

Čilės prezieentaš Allende 
pirmadieni atvyko New Yor- 
kan pasakyti kalbą Jungtinių 
Tautų asamblėjoje. Jipasiti- 
ko didžiulė demonstrqcija 
prie Jungtinių Tautų asam
blėjos. Demonstrantai svei
kino Allendę.

prieš čia atvyksiant Allen
de lankėsi Meksikoje, kur 
šimtai tūkstančių ji sveikino, 
kaip kovotoją už liaudies rei
kalus.

Iš New Yorko jis vyks 
Europon, lankysis Tarybų 
Sąjungoje ir kitose šalyse.

atlyginimus. Todėl jie suma
nė išsikovoti didesnius atly
ginimus, padeginėdami na
mus.

Pasaulyje galima sutikti 
visokių nepaprastų kuriozų.

Rinkimuose 
valdžios jėgos 
susilpnintos

Roma. - Italijos lokali
niuose (municipaliniuose) 
rinkimuose daugiausia lai
mėjo socialistai, socialde
mokratai ir komunistai. 
Valdiškoji krikščionių de
mokratų partija žymiai su
silpnėjo. Dabar klausimas, 
ar ji galės su dešiniųjų par
tijų parama valdžioje išsi
laikyti.

Jeigu socialistai ir social
demokratai susitartų ben
drai su komunistais sudaryti 
valdžią, tai krikščionių de
mokratų valdžia nebegalėtų 
išsilaikyti.

Jemenai susijungė
Sana. - Jemeno Arabų 

Respublika ir Jemeno Liau
dies Demokratinė Respubli
ka pasirašė sutarti susi
jungti į vieną valstybę.

Susijungusi valstybė va
dinsis Jemeno Respublika. 
Turės 5 milijonus gyventojų.

Planuoja civilius 
palikti Vietname

Saigonas. - Pietų Vietna
me šiuo metu yra apie 10,- 
000 amerikiečių civilių, ku- ! 
rie ir karui pasibaigus galė
sią pasilikti savo vietose.

JAV gynybos departamen
tas planuoja juos naudoti 
kaip patarėjus ir technikus 
Pietų Vietnamo valdžiai. 
Jie yra Jungtinių Valstijų 
gynybos departamento sam
diniai.

Vyskupai smerkia 
bombardavimą

Washingtonas. - Savo su
važiavime Romos katalikų 
vyskupai 186 balsais prieš 4 
priėmė rezoliuciją, kurioje 
pasisako prieš JAV lėktuvų 
bombardavimus Indokinijo
je, kur žūsta šimtai tūks
tančių civilinių žmonių.

Vyskupai pripažinta, kad 
šis karas nemoralus ir turi 
būt sulaikytas. Jie pataria 
suteikti amnestiją jaunuo
liams karo priešams. '

....... t,. .

Taikos koalicija 
ragina baigti karą

Chicago. - Taikos koali
cijos susirinkime priimtas 
planas išvystyti platų vajų už 
reikalavimą tuoj pasirašyti 
taikos sutarti ir baigti karą 
Indokinijoje.

Koalicija kviečia piliečius 
rašytis ant peticijų, reika
laujančių dabar pasirašyti 
sutarti. Milijonai parašų 
gali prisidėti prie karo bai
gimo, kai jie bus ^priduoti 
prez. Nixonui.

Čilės jaunimas sveikina prezidentą Allendę sostinėje San- 
tiagoje vykstančioje demo.nstracijoje ir pasižada visais 
galimais būdais remti bendro liaudies fronto valdžią.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
VISUOMET PIRMIEJI

“Rausvės” kolūkio me
chanizatoriai visuomet pir
mieji Vilkaviškio rajone su-! 
siaria iš rudens dirvas. 
Niekam nepavyko jų pra-1 
lenkti ir šiais metais. Kiek-! 
vieną dieną ūkio laukuose 
vertė vagas aštuoni trakto
riai. Juos vairavo prityrę, 
sumanūs mechanizatoriai: 
Alius Ziurinskas jau 15 metų 
dirba su traktoriumi, Anta
nas Galeckas, Gediminas 
Galinskas, Adolfas Šneide
ris - daugiau kaip po 10 metų. !

Ūkio mechanizatoriai sua- į 
re iš rudens 1,100 hektarų! 
dirvų.

V. ŽEMAITIS Į 
I Į 

NOREIKOS GASTROLĖS !

VILNIUS (ELTA). Gas
trolių į Rumunijos Socialis
tinę Respubliką išvyko TSRS 
liaudies artistas Virgilijus 
Noreika. Bukarešto, Jasų 
ir Kiužo operos teatruose 
jis atliks pagrindines parti
jas Dž. Pučinio operose 
“Bohema’7, “Toska’ , “Ma
dam Butterfly”.

Šiais metais V. Noreika 
jau gastroliavo Jugoslavijo
je, Vengrijoje, VDR. Lenki
joje, dalyvavo daugelyje 
TSRS Valstybinio akademi
nio Didžiojo teatro spekta
klių. Visai neseniai jis dai
navo Čilėje ir Peru. Soli
niai artisto koncertai, akom- 
ponuojant Ž. Noreikienei, 
buvo surengti Maskvoje, Le-

TRINIDAD, Colo. - Grey
hound autobusui nuslydus nuo 
leduoto kelio suėeista 19 
keleivių.

ISLAMABADAS. - Pakis
tanas ir Indija susitarė pasi
keisti karo belaisviais. įtem
pimas tarp abiejų šalių žy
miai sumažėjo.

NEW DELFUS. - Indijos 
premjerė Gandhi siūlo Jung
tinėms Valstijoms ir Kinijai 
tartis dėl pagerinimo santy
kių.

DACCA. - Bangladešas ir 
šiaurės Vietnamas užmezgė 
diplomatinius ryšius.

ningrade, Kijeve, Minske, 
Vilniuje.

RUOŠIAMI KADRAI

Mažeikių naftos perdirbi
mo įmonės statybos direk
cija 10 žmonių pasiuntė mo
kytis į Jonavos profesinę 
technikos mokyklą Nr0 44. 
Per dvejus metus įsigiję 
kompresorių siurblių maši
nistų specialybes, mokslei
viai griš atgal.

Sparčiai plečiasi ir gyve
namųjų namų, buitinių bei 
prekybinių statybų frontas. 
Vis dar stokojama kvalifi
kuotų specialistų. "a bar 
juos ruoš Šiaulių K. Didžiulio 
politechnikumo Mažeikių 
skyrius.

D. STATKŪNAS

EKSPONUOJA BUSIMIEJI 
DAILININKAI

Vilniuje atidarytoje Lietu
vos TSR Dailės instituto 
studentų kūrybos parodoje 
eksponuojama daugiau kaip 
šimtas darbų. Tai - busimų
jų dailininkų kūrybinė ata
skaita visuomenei. Ji supa
žindina žiūrovus su praėju
sios vasaros studentų prak
tikos darbų rezultatais.

Parodos stenduose - kolū
kinio kaimo vaizdai, portre
tai, kompozicijos. Ekspo
nuojami taip pat darbai, ku
riuos busimieji, dailininkai 
sukūrė, viešėdami šią vasa
rą Bulgarijoje ir Lenkijoje.

ELTA

DETROITAS., - Jungtinė 
Automobilių Darbininkų unija 
turės čia k^vo mėn. naciona
linę ekonominę konferenciją, 
kurioje dalyvaus daugiau kaip 
3,000 delegatų.

WASHINGTONAS. - Romos 
katalikų kunigas Philip F. 
Berrigan, antikarinis kovo
tojas, išbuvęs 38 mėnesius 
kalėjime, bus išlaisvintas 
gruodžio 20 d.

TALLAHASSEE, Florida - 
Federalinis teismas priteisė 
$38,500 atlyginimo buvusiam 
protiniam ligoniui, kuris val
stijos ligoninėje išbuvo 15 
metų be jokio gydymo.

Paryžius. - Pres. Nixono 
patarėjas Henry Kissingeris 
vėl tariasi su Šiaurės Vietna
mo pareigūnu LeDuc Tho dėl 
pasirašymo taikos sutarties.

Pietų Vietnamo preziden
tas Thieu vėl informavo, kad 
jis nesutinka su taikos sutar
ties nepasirašys. Atrodo, 
Nixonas bandė paveikti 
Thieu, bet jis pasiliko neper
tikrinamas ir pasirižęs tęsti 
karą.

Washingtone manoma, kad 
Nixonas sutiks pasirašyti 
taikos sutarti ir be Thieu. f
Jeigu Thieu ir toliau tęs karą, 
tai nebegausias jokios para
mos iš Jungtinių Valstijų. 
Karo paliaubų dar visai nesi
mato.

Saignnas informuoja, kad 
karo frontuose mūšiai siau
tėja ir niekas nesirengia juos 
nutaurti. A merikiečiu lėk-<

Saigonas informuoja, kad 
karo frontuose mūšiai siau
tėja ir niekas nesirengia juos 
nutraukti. Amerikiečiu lėk- c 
tuvai tęsia bombardavima. c <
Pranešama, kad lapkričio 28 
d. lėktuvai “per klaidą’’ iš
daužė pietvietnamiečių kai
mą, užmušė 19 civilių, su
žeidė 29. Tokių “klaidų” la - 
bai daug atsitinka.

Šiaurės Vietnamas kaltina
prez. Nixoną už trukdymą pa-i Washingtonas. -Daugiau 

| sirašyti taikos sutarti, kuri! kaip pusę milijono dolerių 
turėjo būt pasirašyta spalio per 12 mėnesių darbdaviai 
31d. , I pasilaikė, nedamokėdami

Neleidžia moterims 
kunigauti

Londonas. - Anglijos baž
nyčios viršininkai vėl atidėjo 
siūlymą suteikti moterims 
teisę būti kunigais.

Bažnyčios viršininkai pa
taria šio klausimo nekelti 
net iki 1978 metų, bet nema
žai tikinčiųjų reikalauja da
bar ir bažnyčioje pripažinti 
moterims lygias teises su 
vyrais.

Zelandijos premje
ras bus socialistas

Auckland. -NaujosiosZe
landijos naujas premjeras 
bus socialistas Norman 
Erick Kirk, Darbo partijos 
vadas, 49 metų amžiaus.

Parlamentinius rinkimus 
laimėjo Darbo partija, tai 
konservatorių valdžia pri
versta pasitraukti.

Jaunieji socialis
tai prieš karą į

Clevelandas. - Jaunųjų j 
Socialistų Sąjungos konven
cija priėmė antikarinę rezo
liuciją, kurioje pasisako už ! 
aktyvų dalyvavimą ramiose ■ 
demonstracijose prieš karą.

Konvencijoje dalyvavo 
apie 1,200 jaunųjų socialistų. 
Masiniame susirinkime su
kėlė $7,000 socialistų stu
dentų paramai.

3 milijonai italų
streikuoja

i Roma. - Daugiau kaip 3 
i milijonai Italijos darbininkų 
!yra streiko lauke. Strei
kuoja metalo, statybos dar
bininkai, civiliniai ir bankų 
tarnautojai.

Romoje valdžios tarnauto- 
i jų demonstracija sulaikė 
| miesto trafiką. Kituose 
j miestuose taipgi nenormalus 
’dėl streikų trafikas. Pinigų 
: vertė mažėja, infliacija 
■didėja.

Kinija pasirašė
pagalbos sutartį

Pekinas. - Kinijos valdžia 
pasirašė naują pagalbos su
tarti su Šiaurės Vietnamu (
1973 metams.

Kinija sutiko teikti Šiaurės 
Vietnamui daugiau maisto, 
mašinerijos, transportaci- 
jos įrengimų ir kitų reik
menų, taipgi reikalingų gin
klų ginti nepriklausomybę.

Pusę bilijono iš 
darbininkų pavogė

darbininkams priklausomų 
atlyginimų, tvirtina AFL- 
CIO tyrinėtojas Rudy Oswald 
savo raporte.

Darbo departmentas, ku
ris pataikauja didžiajam biz
niui, taipgi nenorom pripa
žįsta, kad 517,142 darbinin
kams nedamokėjo $102,586,- 
647.

Kompartija smer
kia peronizmą

Buenos Aires. - Argenti
nos Komunistų partija nuro
do, kad buvusio fašistinio 
diktatoriaus Perono sugrįži
mas iš fašistines Ispanijos 
nieko gero Argentinos darbo 
žmonėms nesuteiks.

Prieš 17 metų Perono dik
tatūrą Argentinos liaudis nu
vertė. Tada Peronas pabė
go į Ispaniją pas diktatorių 
Franko. Visi atsimena pe
ronizmą Argentinoje. Tuo 
metu darbininkai daugiausia 
nukentėjo.

WASHINGTONAS. -Spalio 
mėn. pragyvenimas pakilo 
0.3%. Tuo pačiu laiku dar
bininkų algos nei kiek nepa
kilo. Kai kurios unijos rei
kalauja pakelti algas.

BUDAPEŠTAS. - Vengri
joje lankėsi Tarybų Sąjungos 
delefox rija, kuriai vadovavo 
Leonidas Brežnevas. Tarėsi 
svarbiais abiejų šalių ir 
1 1 mi.ui iniai.' ■1 a I.- F. .
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Pavadinimai žmonių klaidinimui
Prieš savaitę laiko prezidentas Nixonas lankėsi New 

Yorke ir sumanė protestantiškoje Marble Collegiate Church 
ant Fifth Ave. pasimelsti. Tai buvo laikoma tokiu dideliu 
dalyku, jog žinia pateko į komercinių didlapių pirmuosius 
puslapius. Mūsų prezidentas, žiūrėkite, meldžiasi! Argi 
ne geras pavyzdys mums visiems “griešininkams”, daug 
mažesniems už ji ?!

Ir šia proga šios bažnyčios kunigas Peale išdrožė ti
kintiesiems karštą pamokslą apie mūsų prezidentą. Tai 
suprantama ir natūralu. Prezidento apsilankymas pakels 
bažnyčios bizni, kun. Peale gražiai apsimokės.

Bet kunigas Peale sunkiai nusidėjo ne tik prieš Ameri
ką, bet ir visą pasaulį, pakrikštydamas prezidentą Nixoną 
TAIKADARIU - dar gi vienu iš pačių įžymiausių visoje 
istorijoje. Ko per daug, tai jau per daug!

Kai kun. Peale prezidentą šlovino “taikadario” pavadi
nimu, tą pačią dieną pranešimai iš Vietnamo pasakojo 
apie padidintus Amerikos lėktuvų žygius abiejuose Viet- 
namuose - Pietiniame ir Siauriniame. Šimtai bombų nu
mesta ant miestų ir kaimų. Niekas nebegali nė suskaityti, 
kiek tokie žygiai nušluoja nuo šios žemės nekaltų civilinių 
žmonių. Kiek jų prezidentas nušlavė per savo preziden
tavimo ketverius metus? Ne šimtus, ir ne tūkstančius, bet 
šimtus tūkstančių. O kuo tie žmonės mūsų Amerikai ir 
prezidentui nusidėjo? Absoliutiškai niekuo!

O kunigui Peale jis yra vienas didžiausių taikadarių vi
soje istorijoje! Koks baisus šio šlovingo žodžio išprie
vartavimas!

Senas neišspręstas klausimas
Šiomis dienomis Los Angeles mieste nubaustas kalėji

mu laikraščio “Herald-Examiner” reporteris William T. 
Farr. Nubaustas už tai, kad atsisakė teismui išduoti 
(įvardyti) žmones, kurie jam suteikė žinių jo straipsniui 
apie garsiąją Mansono papildytą žmogžudystę 1970 me
tais. Ir kaip tik tomis pačiomis dienomis į kalėjimą buvo 
pasodintas mokslininkas Harvardo universiteto profeso
rius Popkin lygiai už toki pat Mhusikaltimą”, būtent, irgi 
už atsisakymą atidengti tuos šaltinius, iš kurių jis gavo 
informacijos apie Pentagano politiką Indokinijoje.

Tuo būdu šis informacijos šaltinių klausimas tampa la
bai rimtu visos šalies reikalu. Nejaugi visi reporteriai, 
visi korespondentai bei kolumnistai, arba šiaip žurnalis
tai bus priversti valdžiai atlikti visą “išpažinti”, kaip ir 
iš kur jie savo darbe gauna kiekvieną ir visas žinias? Tai 
reikštų, sako reporteriai ir korespondentai, kad jie būtų 
paversti valdžios šnipais, kad jiems informacijos šaltiniai 
apie valdžioje korupciją, pavyzdžiui, visiškai užsidarytų. 
Jeigu šiam kėsinimuisi nebus užkirstas kelias, jie sako, 
tai laimės visi valdžioje ir už jos sienų sukčiai, gengste- 
riai, niekšai. Tai bus smūgis mūsų spaudos laisvei.

Taipgi ši reporterio Farr ir prof. Popkin kova už teisę 
neatidengti informacijos šaltinių paliečia ne tik spaudą, bet 
ir radiją, ir televiziją. Aišku, kad jie susilauks šių įstai
gų paramos. 7

Kova dar tik prasideda. Ji pasieks ir Aukščiausiąjį 
Teismą.

1922 metų gruodis
Lygiai prieš penkiasdešimt metų gruodžio mėnesi gimė 

Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga. Nuo Socialisti
nės revoliucijos laimėjimo buvusioje Rusijos imperijoje 
buvo prabėgę penkeri metai. Jau ir tas labai trumpas 
žmonių bei tautų gyvenime laikotarpis akivaizdžiausiai 
praktikoje įrodė, kad atskirai socialistinės tautos negalės 
sėkmingai statyti naująjį gyvenimą be žmogaus žmogumi 
išnaudojimo, ypač atsižvelgiant į tai, kad kai kurios tos 
tautos buvo labai atsilikusios beveik visose gyvenimo sri
tyse, ypač pramonėje, žemės ūkyje technikoje, moksle, 
netgi raštingume. Tikrai bendromis, suvienytomis jėgo
mis ir pastangomis bus galimą sėkmingai naujojo gyveni
mo rūmus statyti.

Šiandien, jau penkioms dešimtims metų prabėgus nuo to 
1922 metų gruodžio, nerasi tokio rimtai galvojančio žmo
gaus, kuris sakytų, kad istorija pilniausiai nepatvirtino to 
genialaus komunistų su Leninu priešakyje sumanymo. Tik 
akliausias gali nematyti to sumanymo teisingumo pasi
tvirtinimo visuose milžiniškuose Tarybų Sąjungos laimė
jimuose visose gyvenimo srityse. Dar daugiau: kaip ilgai 
pavienės, atskiros socialistinės tautos būtų atsilaikusios 
prieš hitlerines armijas? Ten, kur šiandien penkiolika 
tarybinių respublikų, kurių tarpe yra ir mūsų Lietuva, rū
pestingai ir sėkmingai stato naują gyvenimą, kur apšvie- 
ta, mokslas, kultūra klesti, kruvinasis hitlerinis fašizmas 
siautėtų ir ant visos Europos plevėsuotų svastika.

Baisu ir pagalvoti, kaip visos žmonijos gyvenimas būtų 
buvęs sužalotas, jeigu hitlerizmas nebūtų buvęs sutriuš
kintas.

Kas ką rašo ir sako
NAUJAS JUDĖJIMAS 
IR URUGVAJUJE!

Urugvajaus lietuvių laik
raštyje “Darbas” (lapkr. 18 
d.) Bronius Morkevičius 
rašo:

“MITINGAS MONTEVI- 
DEJAUS MIESTE įvyko lap
kričio 3-čią dieną. Didelis 
mitingas politinės partijos 
“Plataus Fronto” (Frente 
Amplio), kuriame dalyvavo 
apie 80 tūkstančių žmonių. 
Mitingo oratorius, buvo vie
nintelis “Frente Amplio” 
PIRMININKAS, generolas 
SEREGNI .Urugvajus yra pa
skendęs didelėje ekonominė
je krizėje, čia viešpatauja 
visokia korupcija, pinigų va
liutą mažina kasmėnesį lai
ko, skurdžių pensijų nesu
moka, visokį streikai ir pro
testai eina.

SEREGNI savo kalboje rei
kalavo pertvarkymo valsty
bėje, ir kad išeiti iš krizės, 
pasiūlė penkius punktus se
kančiai: - 1) Kad, nuo pir
mosios dienos gruodžio 
mėn. 1972 metų, būtų atsta
tyta asmeninė laisvė ir poli
tinės garantijos. 2) Kad 
būtų monopolizuota valdžios 
komercijiniai devizai su už
sienio pinigų valiuta. 3) Pa
kelti darbininkams algas ir 
pensininkams pensijas ant 
tiek, kad galėtų nusipirkti 
tiek, kiek nusipirko sausio 
pirmą dieną 1967 metais. 
4) Nusavinti žemes, kurių 
savininkai yra svetimšaliai 
ir gyvena užsienyje. 5) Per
tvarkyti švietimo statutus, 
dalyvaujant profesoriams 
mokytojams ir mokslei
viams, kurie visi priklauso 
prie švietimo.

SEREGNIO kalba darė di
deli susidomėjimą visuose 
politinių partijų sluogsniuo- 
se, ir šiaip visoje liaudyje, 
kas yra dabartės komentuo
jama atydžiai”.

Štai kuo baigėsi

.- Šiandien nepaprasta die
na. Klemensui sukanka pen
kiasdešimt metų. Kad dar 
tiek pragyventų. Todėl siū
lau visiems iki dugno.

Išgėrė. Tik Mykolas pusę 
taurelės atgal pastatė.

-Tu ką, kaimyne. Man 
laimės ir ilgo gyvenimo pa
vydi? - iš karto pastebėjo 
Klemensas.

- Ką tu, ką tu, Klemen- 
siuk. Didžiausios laimės, 
ilgiausių metų linkiu. Tik, 
va, širdis mano šlubuoja. 
Gydytojai! „ .

- Klausyk tu jų! Ką jie iš
mano. Viena taurelė nepa
kenks. . .

Į Mykolą nukrypo visų 
akys. Iš kitos pusės kaimy
nė visa gražbylyste ir mo
terišku atkaklumu atakavo.

Išgerk, išgerk, jokių kal
bų.

Pagaliau Mykolas neišlai
kė atakos. Pakėlė ir ištuš
tino taurelę.

Paskui gėrė už Klemenso 
žmoną, vaikus, už tai, kad jo 
šeimą dar kartą aplankytų 
gandras. Istorija kaskart 
pasikartodavo. Kol pagaliau 
Mykolas visai nustojo apie 

j gydytojus ir šlubuojančią 
širdi kalbėti. Kėlė taurele I c
su visais ir jau tuščią staty
davo ant stalo.

Naktį jo žmona, nubėgusi 
į gerą puskilometri iki arti
miausio kaimyno, turinčio 
telefoną, iškvietė greitąją 
pagalbą. Mykolą išvežė į 
ligoninę. . .

Po kelių dienų kaimynai 
• vėl susirinko. . . į Mykolo 
! laidotuves. Nešė gėles ir 
j vainikus, braukė ašarą, dū- 
! savo: jaunas dar, galėjo dar 
I pagyventi. Tik ar nors vie- 
Lnas pasijuto kaltu dėl šitų 
'laidotuvių.” '* 
’ ’ r O Z 1 ) r X » ’

Turime prisipažinti, kad 
I ir čia Amerikoje tarpe lie
tuvių kai kurie net ir labai 
šiaip susipratę, geri seni 
žmonės, sueigoje, nežino 
kur ir kada sustoti su tuo

ISTORIJA “IKI DUGNO” “iki dugno”. Tiesiog gaila į
I juos žiūrėti, su kokiu entu-

Lietuvos “Valstiečių Lai- i ziazmu jie naikina savo 
kraštyje” (lapkr. 18 dieną) I sveikatos likučius, 
atspausdinta tokia istorija: > 

“ I Klemenso gimimo die
ną susirinko gausus būrelis 
svečių. Gerą mėnesi šiai 
dienai Klemensas ruošėsi. 
Pas garsųjį kaimo aludari 
Joną Bačkį alaus užsakė. 
(“Kuo stipresnio”, - pakuž
dėjo išeidamas.) Žmona py
ragų, pyragaičių prikepė. O 
jau degtinės degtinėlės! O 
ką? Klemensas gali, Kle
mensas pinigo turi.

Suplaukė giminės iš visų 
pakraščių. Ir kiekvienas sū 
konjako, kas romo, o kas ir 
šiaip skaidriosios.

Susėdo už stalo. Taures 
pripildė. Vyriausiasis Kle
menso brolis prakalbą iš
rėžė:

I DŽIAUGIASI LAIMĖJIMU 
t

Chicagos Darbo Unijų Ta- 
! rybos organas “Federation 
i News” labai patenkintas 
I naujaisiais valstijos virši- 
! ninkais. Daniel Walker iš- 
i rinktas Illinojaus gubernato- 
: riumi, Neil Hartigan jo pa- 
’ vaduotoju, o Michael J. How- 
[ lett sekretoriumi. Laikraš- 
! tis sako, kad organizuotas 
i darbininkų judėjimas rėmė 
! šių vyrų kandidatūras, ir jie 
i yra 'darbo žmonėms labai 
i dėkingi.

Kas liečia prezidentinius 
kandidatus, tai, sako “Fede
ration News”, Chicagos dar-

Taigi, šiandien, šiame gruodyje, kai visoje Tarybų Są
jungoje iškilmingiausiai yra minimas Tarybų Sąjungos su
sikūrimo 50-metis, iš visų pasaulio kampų visi mes, kurie 
siekiame šviesesnio rytojaus, kurie kovojame už gyveni
mą be Išnaudojimo ir priespaudos, siunčiame Tarybų Są
jungos liaudžiai ir jos vadovybei nuoširdžiausius sveiki
nimus su karščiausiais linkėjimais sėkmės pasiekti naujų 
laimėsimų savo naujojo gyvenimo statyboje, o tarptautinėje 
politikoje aukštai iškėlus kaip iki šiol nešti pasaulinės tai
kos ir tautų taikaus sugyvenimo ir bendradarbiavimo 
vėliavą! ,

Paliaubų dar vis nesimato
Iš Washington© pranešimai byloja, kad apie kokias nors 

Vietname paliaubas dar • šiemet nebegali būti nė kalbos. 
Vadinasi, skerdynė bus tęsiama. O jau prieš rinkimus 
buvo susitarta dėl sąlygų paliauboms. Reikėjo sutartį tik 
pasirašyti. Bet Nixonas nepasirašė. Taigi, už karo tęsi
mą ir vėl visa atsakomybė krenta ant mūsų prezidento 
galvos.

bo unijos vykdė AFL-CIO va-
dovybės įsakymą neremti nė 
Nixono, nė McGoverno. Ta
čiau, girdi, daug unijų rėmė 
McGoverną.

Iš “Federation News” su
žinome, kad Illinojaus val
stijos seimelyje republiko- 
nai turės daugumą -14 narių 
prieš 10.

KUNIGAS PRIEŠ KUNIGĄ

Kanados klerikalų “Tė
viškės Žiburiuose” (lapkr. 
23 d.) kunigas J. Gutauskas 
rašo gavęs Europoje kunigo 
Petro Celiešiaus paruoštą ir 
išleistą storą katekizmą vai
kams. Tiesa, girdi, leidinio 
išorė labai graži, bet jo tu
rinyje jis suranda “skylių”. 
Jis, matyt, bijo, kad katali
kai gali būti šio katekizmo 
užvesti ant klystkelio.

Paimkime tik vieną kun. 
Gutausko pateiktų pavyzdžių, 
kaip kun. Celiešius mus klai
dinąs. Gutauskas rašo:

“134 klausimas: “Kada 
Dievas nubaus nuodėmingus 
žmones ?’ ’ Trumpas atsaky
mas būtų - kada Jis panorės. 
Tačiau pamokos dėstyme 
(Dievas gailisi nusidėjėlių) 
sakoma: “Jis (Dievas) ne
baudžia žmogaus tuojau po 
nuodėmes, bet laukia iki jo 
gyvenimo pabaigos” (108p.). 
Kai kurie Sv. Rašto įvykiai 
rodo ką kita: nevisada Die
vas laukia su bausme>kol nu
sidėjėliai numirs - juos kar
tais baudžia ir šiame gyve
nime”.
Žinoma, visa ši apie kokio 
ten dievo žmonių baudimą 
pasaka yra mulkinimas. Bet 
štai du kunigai, tuos pačius 
“mokslus” žmones mulkinti 
ėję ir baigę, vienas kitam 
prieštarauja. Vienas mano,. 
kad bažnyčios bizniui geriau 
nelaimingus parapijoms ir 
jų vaikus gąsdinu dievo 
bausme tiktai po mirties, o 
kitas teigia, kad reikia jiems 
ta bausme grūmoti dar gy
viems tebesant.

Vardan lietuvių ir lenkų tautų draugystės

Kartu su visomis 
tarybinėmis tautomis

Lankantis Lenkijos Liau
dies Respublikoje, visada 
maloniai nuteikia lenkų pa
garba tiek savo, tiek kitų ša
lių, su kuriomis Lenkijai 
daugiau ar mažiau teko ben
drauti, istorinei praeičiai. 
Ta prasme ypatingą vietą 
užima Lietuva, su kuria 
Lenkijai ne vieną šimtą metų 
teko būti vienos valstybės - 
Žečpospolitos - sudėtyje. 
Dabar lietuviai ir lenkai kar
tu su kitomis tautomis kuria 
komunistinį rytojų. Tad ir 
šiandien šių tautų istorinio 
vystymosi keliai eina greta, 
vesdami į bendrą tikslą. ‘

Jau dvylikti metai Lietuvių 
visuomeninė kultūros drau
gija Lenkijoje, turinti dau
giau kaip 1,700 narių, leidžia 
lietuvių kalba “Aušros” lai
kraštį. Neseniai išėjusiame 
eiliniame jo numeryje iš
spausdinta plati medžiaga 
apie šios draugijos VI suva
žiavimą. Lietuviškąjį skai
tytoją su svarbiausiais su
važiavimo nutarimais supa
žindina Lenkijos Jungtinės 
darbininkų partijos Seinų ap
skrities komiteto sekreto- 
rias Gintautas Marcinkevi-
cius.

Sprendžiant svarbiausius 
ekonominius ir kultūrinius 

i uždavinius Tarybų Sąjungoje, 
kartu su kitomis tautomis,

MENŠEVIKŲ LAIKRAŠTIS 
APIE LIETUVOS SOSTINĘ

Chicagos menševikų lai
kraštyje (lapkr. 21 d.) pasi
rodė toks “žemčiūgas” apie 
Lietuvos sostinę šaunųjį 
Vilnių:

Iš pat pirmo žvilgsnio Vil
nius daro skurdaus, nelinks
mo apleisto maisto vaizdą, 
šaligatviai duobėti, namai 
apleisti, neremontuojami. 
Niekad nedažyti. Plytos byra 
iš visų kampų ir kam čia 
svarbu jei tas viskas yra 
“liaudies”. Koridorių durys 
vos besilaiko, išpuvę, sutrū
niję. Langinės nukritę, vėjo 
baladojamos vos ant vieno 
“zovieso” besilaiko. Kori
doriuose dažniausiai nėra 
šviesos, nes jei ir įsuksi 
lemputę, vis viena pavagia. 
Išbyrėjęs tinkas, o smarvė 
nosį suka. Kur eisi, krautu
vėse, įstaigose, visur su
tiksi atšiaurų patarnavimą. 
Gatvėje jei kas tave užkliu
dys, “atsiprašau” nebeiš
girsi. Jokių šypsnių. Pra
šau arba atsiprašau iš jų žo
dyno pranykę”.

(“Raudonoji vėliava”), Vil
niaus kaimiškojo rajono lai
kraštis “Draugystė”, Tra
kų - ‘’Spartuolis”, Šalčinin
kų rajono “Lenino priesa
kai” (tuo pat metiųleidžiami 
lietuvių ir rusų kalbomis), 
žurnalas, skirtas moterims.

Vilniuje ir kituose respu
blikos miestuose dažnai ga
lima pamatyti afišų, skel
biančių apie lenkų meno sa
viveiklos koncertus, spekta- 

| klius. Labai populiarūs vil
niečių tarpe Profsąjungų 
kultūros rūmuose veikiantis 
lenkų liaudies dainų ir šokių 
ansamblis “Vilija”, Vilniaus 
geležinkelininkų kultūros 
irūmų ansamblis “Neris”, 
[liaudies teatras. Jų koncer
nuose ir spektakliuose visa
da gausu ne tik lenkų tauty
bės žiūrovų.

šie keli pavyzdžiai toli 
gražu neišsemia viso lenkų 
kultūrinio gyvenimo Tarybų 
Lietuvoje įvairumo, kurį, 
be to, dar neretai praturti
na atskirų Liaudies Lenkijos 
menininkų ir artistų, liaudies 
dainų ir šokių ansamblių 
gastrolės mūsų respubliko
je. Tokio pobūdžio ryšiai 
kasmet plečiami.

aktyviai dalyvauja ir ta lenkų 
tautos dalis, kuri gyvena Ta
rybų šalyje. 1970 m. gyven
tojų surašymo duomenimis 
TSR Sąjungoje gyveno 1,167,— 
000 lenkų, tame tarpe virš 
240 tūkstančių - Tarybų Lie
tuvoje. Daugiausia lenkų 
tautybės žmonių gyvena Vil
niuje, sudarydami 18.3 pro
cento visų miesto gyventojų. 
Kaimiškuose Tarybų Lietu
vos rajonuose lenkai sudaro 
9.3 procento. Naudodamiesi 
visomis tarybinių piliečių 

i teisėmis, lenkų tautybės 
žmonės aktyviai dalyvauja 
respublikos politiniame, 
ekonominiame ir kultūrinia
me gyvenime.

-Į Hagą iš Bulgarijos spe
cialiu lėktuvu atvežta du 
tūkstančiai rupūžių. Jos turi 
pagerinti olandiškų rupūžių 
veislę, kurios, mokslininkų 
tvirtinimu, išsigimstančios.
-Greičiausiai medicinos 

istorijoje be narkozės koją 
amputavo (per 33 sek.) chi
rurgas Robertas Lustonas' 
iš Edinburgo (Škotija). Jis 
taip skubėjo, kad nupiovė tris 
pirštus savo asistentui.

Pastaraisiais metais vis 
i dažniau susilaukia svečių iš 
! Lenkijos ir respublikos 
i mokslininkai. Bene didžiau-
sias jų būrys kasmet atvyks
ta į Vilniaus Valstybinį uni
versitetą. Tam nemažos 
įtakos turėjo 1969 m. už
megzti bendradarbiavimo 
ryšiai su Krokuvos Jogailos 
universitetu. Lenkų moks
lininkai skaito paskaitas Vil
niaus universitete, kartu su 
lietuviais kolegomis spren
džia bendras mokslines pro
blemas, ruošia bendrus lei
dinius ir pan.

Vilnių ir jo senąjį univer
sitetą taip pat kasmet aplan
ko dešimtys Lenkijos Liau
dies Respublikos studentų, 
kurie ne tik klauso paskaitų 
mūsų universitete, bet ir su
sitinka su savo tautiečiais,

Daug lenkų jaunimo šian- i 
dien studijuoja Vilniaus 
Valstybiniame universitete 
ir kitose respublikos auk- i 
stosiose bei specialiose vi- j 
dūrinėse mokyklose. Suda- Į 
rytos palankios sąlygos įsi- • 
gyti vidurinį mokslą, šiuo 
metu Vilniaus mieste veikia 
dvi lenkiškos vidurinės mo- ; 
kyklos, viena aštuonmetė ir 
viena pradinė mokykla. Ke
turiose vidurinėse, trijose 
aštuonmetėse ir trijose pra
dinėse mokyklose veikia len
kiškos klasės, trijose vidų- 
rinėse ir vienoje aštuonme
tėje mokykloje - rusų-lenkų 
klasės. Speciali redakcija
leidžia vadovėlius lenkų
kalba.

Nemažą darbą, aprūpinant 
lenkų tautybės gyventojus 
knygomis bei spauda, atlie
ka respublikos .knygų preky
bos valdyba, leidyklos. Jų 
iniciatyva spausdinami ir 
platinami vadovėliai, knygos, 
bukletai ir pan. Vilniuje vei
kia knygynas “Draugystė”, 
kuriame visuomet galima 
gauti įvairios mokslinės, 
politinės ir grožinės litera
tūros, išleistos Lenkijos

susipažįsta su naujuoju se
nojo Vilniaus gyvenimu. Vi
sada tokiais atvejais tenka 
išgirsti gražių atsiliepimų 
apie naująsias Vilniaus sta
tybas ir, žinoma, apie tuos 
didelius darbus, kuriuos at
lieka respublikos restaura
toriai, prikeldami naujam 
gyvenimui senuosius Vil
niaus architektūrinius pa
minklus. Visada tokiais at
vejais malonu kartu su drau
gais lenkais dar kartą susto
ti prie ką tik restauruoto 
įžymaus lenkų kompozito
riaus St. Moniuškos pamin
klo, apsilankyti Adomo Mic
kevičiaus name-muziejuje, 
pereiti per senąsias Vilniaus 
universiteto vietas, susiju
sias su A. Mickevičiaus, J. 
Lelevelio, J. Slovackio ir 
kitų įžymių lenkų kultūros 
atstovų vardais. Žmonių, 
kurie daug nusipelnė ir lie
tuvių kultūrai.

K. STRUMSKIS 
Vilniaus 

universiteto docentas

Sudanietis Mohamedas Bi- 
šara ei Šajedas, laikydama-

Liaudies Respublikoje.
Svarbų vaidmenį, nušvie

čiant Tarybų Lietuvos poli
tinį, ūkinį ir kultūrinį gyve
nimą, naujausius Lenkijos 
Liaudies Respublikos ir pa
saulio įvykius, atlieka Vil
niuje lenkų kalba leidžiama 
spauda: respublikinis lai
kraštis “Cervony štandar”

sis senovinio musulmonų pa
pročio, išsyk vedė keturias 
merginas. Jo didelei nuo
stabai, kiekviena žmona pa
gimdė dvynukus. Žinia apie 
astuonių vaikų tėvą sukėlė 
nerimą tuose kraštuose, kur 
daugpatystė leidžiama, bet 
valdžia turi rūpesčio J e’ di
delio gyventojų pricui zlio.



cnktadienis, Gruodžio (December) 8, 1972 LAISVE 3-ias puslapis

ISTORIJOS

KULTŪRINE REVOLIUCIJA
TARYBŲ SĄJUNGOJE

Ikirevoliucinėje Rusijoje, 
kur prie valdžios vairo sto
vėjo stambioji buržuazija ir 
Jvarininkija, didžioji darbo 
žmonių dalis buvo ne.apsi- 
švietusi. 1879 metų surašy
mo duomenimis, raštingi 
žmonės sudarė tik 28,4 pro
cento visų gyventojų, o pa
kraščių rajonuose, ypač Vi
durinėje Azijoje ir šalies 
šiaurėje, mokančių skaity- 
n ir rašyti buvo tik vienetai.

I odei, nugalėjus Spalio 
socialistinei revoliucijai, 
kartu su ekonomikos ugdymu 
vyko ir gilūs kultūriniai per
tvarkymai, kurių pagrindu 
turėjo būti sukurta ir įtvir
tinta nauja socialistinė kul-

Tuo metu Komunistų par- 
t i jai teko kovoti prieš pasi
reiškusias klaidingas pažiū
ras kultūrinio palikimo ver- 
rinimo klausimu. Iš vienos 
puses, buvo siekiama abso
liučiai paneigti praeities kul
tūrą, o iš kitos, - nenorėta 
maryti jokio kokybinio skir- 

' rūmo tarp buržuazinės ir so
cialistinės kultūros. Komu
nistų partija ir Tarybinė vy
riausybė vadovavosi V. Le
nino nurodymu, kad socialis
tinė kultūra gali būti sukur
ta tik įsisavinant ir kritiš- 
kai įvertinant visą kultūrini 
praeities palikimą, atmetant 
reakcini religinį-idėjinįkul- 
? uros kevalą, vystant ją ma
terialistinės pasaulėžiūros 
pagrindu.

Todėl neišvengiamai nau
jos, socialistinės kultūros 
kūrimas vyko aštrioje kovo
je prieš reakcines idėjas ir 
prietarus, prieš kapitalizmo 
atgyvenas žmonių sąmonėje.

Vienas iš pagrindinių kul
tūrinės revoliucijos uždavi
nių buvo likviduoti neraš
tingumą ir mažaraštingumą. 
Dar 1919 m. pradžioje, iš
leidus dekretą “Apie neraš
tingumo likvidavimą gyven
tojų tarpe”, mokykla plačiai 

•atvėrė duris masėms. Tik 
per trejus porevoliucinius 
metus Tarybų Rusijoje iš
moko rašyti 7 milijonai žmo
nių. Jau pirmojo penkmečio 
metais buvo beveik likviduo
tas neraštingumas ir maža- 
raštingumas, įvestas visuo
tinis pradinis vaikų ir paau
glių mokymas. Kartu vyko 
švietimo sistemos pertvar
kymas. Į aukštųjų mokyklų 
suolus atėjo darbininkų ir 
valstiečių vaikai, kurie ne
trukus sudarė naujos socia
listinės inteligentijos bran
duolį. Sėkmingai buvo 
sprendžiamas kvalifikuotų 
kadrų ruošimo klausimas.

Didžiulius uždavinius kul
tūrinė revoliucija iškėlė 
mokslui, kaip svarbiam so
cializmo kūrimo faktoriui. 
Buvo sudarytos palankios 
sąlygos moksliniams tyri
mams vystyti, mokslininkų 
kadrams ruošti. Kartu ta
rybinė7 vyriausybė didžiuli 
dėmėsi skyrė socialistinės 

literatūros, meno ugdymui, 
kurių pagrindinis uždavinys - 
tarnauti liaudžiai. Išaugo 
spaudos vaidmuo. Buvo lei
džiama daugiau ir pigesnių 
knygų, įsteigta “Pasaulinės 
literatūros” leidykla, kūrėsi 
muziejai, teatrai, klubai ir 
bibliotekos.

Ypač audringai kultūrinė 
revoliucija vyko nacionali
nėse respublikose, kurios 
carinės Rusijos sąlygomis 
buvo ypač atsilikusios.

Jau prieškarinių penkme
čių metais pagrindiniai so
cialistinės kultūrinės revo
liucijos uždaviniai buvo sėk
mingai išspręsti. Tolesnė 
socializmo statyba TSR Są
jungoje dar plačiau atvėrė 
kelią visoms tautoms ir tau
tybėms į švietimą ir moks
lą, sudarė sąlygas aktyviai 
dalyvauti šalies visuomeni
niame gyvenime.

G. JUKNIENĖ 
Vilniaus 

universiteto docentė

IŠ LAIŠKŲ
DR. A. ir MARGARET 
PETRIKAMS

m.

Paežeriai,
1972 m,. lapkričio 13 d.
Brangūs mūsų Bičiuliai,

Jūsų laišką, rašytą š 
spalių 12 d., gavau. Ačiū.

Šiandien mes turėjome 
liūdnas laidotuves: gedulo, 
maršų garsais palydėjome į 
paskutinę kelionę - į Paeže
rių kapus - Rimšienę Oną 
(Jurgio Rimšos žmoną); tą 
malonią moterį, kuri šią 
vasarą taip nuoširdžiai mus 

priėmė ir pavaišino. Ji mirė 
širdies nusilpimu iš 10 die
nos lapkričio į 11-naktį. 
Sėdėjo lovoje, mezgė. Mez
gimas iškritęs iš rankų, pa
sidėjus rankos delną po gal
va ir užsnūdus amžinu mie
gu. Tik ryte pastebėjo na
miškiai ją mirusią. Tai sū
nus Aidas ir duktė, Onutė, 
telefonu pakviesti, rado mo
tiną mirusią.

Ona Rimšienė-Ališaus- 
kaitė gimė Uosinės kaime, 
Igliškėlių valsčiuje 1906 m., 
i Rimšų šeimą atėjo (ištekė
jo už Jurgio) 1927 m. Ji 
Rimšų šeimai - tai revoliu
cionierių, menininkų, kaimo 
inteligentų šeimai, labai 
tiko. Čia rado prieglobsti 
revoliucionieriai (Kapsukas 
ir kiti), karo belaisviai-pa- 
bėgėllai, žydų tautybės žmo
nės nuo vokiečių-nacistų 
persekiojimo ir kiti. Rim- 
šienė buvo motina ne tik savo 
vaikų, bet visų nelaimingųjų, 
kad ir vyresnių už ją. Jos 
mirties priežastimi buvo 
širdies nusilpimas. Ji šia 
liga sirgo jau keletas metų. 
Šią ligą jai įvarė, tai Rimšų 
šeimos mirtingumas: ji Ilgi
no ir numarino 5 Rimšų šei
mos žmones (motiną - 1932 
m., Juozo žmoną - 1957 m., 
Uršule Rimšaite-Mačiene- < < < 
1964 m., savo vyrą Jurgį - 
1967 m. ir Juozą-1970 m.) - 
visi ypatingi ligoniai; su vi
sais teko gerokai pavargti ir 
daug turėti nemigo naktų.

Kas daryti toliau su Rimšų 
sodyba: Rimšienė buvo pa
skutinė iš Rimšų senosios 
kartos ir visas namų židi
nys. Sūnus Aldas su visa 
šeima gyvena Kaune, o duk
tė - Kapsuke. Jie aplanko

šis dailininko N. Kogouto kūrinys buvo labai populiarus ir 
plačiausiai paskleistas Tarybų šalyje po Spalio socialisti
nės revoliucijos. Po joparašas: “GINKLU NUGALĖJOME 
PRIEŠĄ, DARBU LAIMĖSIME DUONĄ, TAD PRIE DARBO, 
DRAUGAI!”
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tėviškę tik kaikada. Dabar 
po motinos mirties lankys 
dar rečiau. Mano projektas 
toks: sukaupti čia visos
Rimšų sukauptos medžiagos 
(tiek literatūros, tiek ir 
meno) muziejų, o kieme, kaip 
ir prie V. Kudirkos Klėte
lės, pastatyti paminklini ak
meni su Petro ir Juozo at
vaizdais. Buvo manyta pa
statyti kieme Petro Rimšos 
skonio paminklą, bet skulp
torių sąjunga užgiedojo 10,-

Cleveland, Ohio
■PAGERBS ŽYMŲ
DARBO ŽMONIŲ VADĄ

Visoje šioje apylinkėje yra 
gerai žinomas senas kovoto
jas, darbo žmonių vadas ir 
Ohio valstijos Komunistų 
Partijos pirmininkas, Anton 
Krchmarek. Jam yra ruo
šiamas jo 75-ojogimtadienio 
proga pagerbimas. Tai bus 
banketo formoje parengimas. 
Tai bus banketo formoje pa
rengimas. Įžanga: porai $6. 
Pavieniam $2.50, o jaunuo
liui $2.

Banketas-pietūs įvyks 
1973 m. sausio 21 dieną. 
Pietus prasidės 2val. Vieta: 
Ukrainian Labor Temple, 
1051 Auburn St. (į vakarus 
nuo 14th Street). Vyriausiu 
kalbėtojumi bus nacionalis 
Komunistų Partijos sekreto
rius Gus Hali.

Girdėjau, kad nemažai ir 
lietuvių ruošiasi dalyvauti ir 
linksmai praleisti popietę.

REP.

000 rubliu. Paežeriečiai to- <
kios sumos nesudarys, o iš 
kitur pagalbas nesitiki gauti.

Mudu su Rozalija džiau
giamės, kad Jūs esate svei
ki. Linkime ir Jums ir Mar- 
garetai geros sveikatos ir 
geros nuotaikos. Visa, ka 
tik Jūs prašysite - mes iš- 
pildysime.

Tad likite sveiki:
STASYS IR ROZALIJA i

ANKEVIČIAI

Bridgeport,Conn.
Mūsų miesto naujienos vi

siškai prastos, jokio veikimo 
nebėra. Tie, kurie veikdavo, 
pasidarė nebegalį nors kokį 
parengimą surengti, ypač 
veikliosios moterys yra su
sirgusios.

Linkiu, kad sergantieji su- 
sveiktų su žiemos šventėmis 
ir 1973 metais vėl galėtume 

I ką nors nuveikti.
Keletas draugų veikia, kad 

palaikytų LDS 74 kp., LLD63 
kuopą, taipgi 

| << T „ •__ 1 > <
laikraščius 

Vilni”, ir 
Liaudies Balsą”.

J. STRIŠAUSKAS

APSAKYMAS bą įveikti amžinąsias žmonijos problemas.
- Savaime suprantama, - kalbėjo toliau Rytis, -

piojąs vienas žinomas rašytojas su žmona, ir aš 
laikinai pamiršau apie tai. Visą tiesą sužinojau,

KA BYLOJA GRIUVĖSIU AKMENYS?
(

Kartą karo metais teko dviračiu keliauti iš Su
valkijos į Vilnių. Pakeliui prie manęs prisijungė 
mano draugas studentas istorikas Rytis. Pavardė 
jo buvo keistoka - Tauta, todėl mes visi jį vadin
davom tiesiog Ryčiu. Tada jokio transporto ne
buvo - dviračiai tarnavo kaip vienintelė priemonė 
pasiekti studijų vietą, kur norėjome susisiekti su 
draugais ir pažįstamais.

Kadangi Rytis itin domėjosi archeologija ir 
įplamai senovės tyrinėjimais, mudu užsukome 
aplankyti Trakų pilies griuvėsių.

Pasitaikė lietinga diena. Buvusiose kunigaikš- 
'ių menėse ant susikaupusių druzgų vešėjo per
šlapusios piktžolės. Plikus sienų akmenis merkė 
lietus. Mes susėdome užkandžiauti prie šalia 
suremtų dviračių rūmų tarpuvartėje.

- Ką tu darytum, jei gautum uždavinį nudėti 
kokį parazitą? - paklausė Rytis.

Mane nustebino toks netikėtas jo klausimas.
- Nežinau, - gūžtelėjau pečiais. - Tikriausiai 

nesugebėčiau. įkliūčiau pats ir kitus įkla rūpin
čia u.

- Mūsų valsčiuje, - ėmė jis pasakoti, - siautėjo 
oks policininkas Marmalas. Stambus, su raudo

nu nuo degtinės veidu. Na, tikras kalnas mėsos. 
Jis prikibo prie vienos moteriškės su penketu 
mažų vaikų, kad ji išpiltų keliolika centnerių py
liavų grūdais. Mat, jos vyras kovėsi fronte prieš 
vokiečius. Ir štai jis atvažiavęs išsivedė pasku
tinę tos vargšės moteriškės kaįrvę.

- O ar ji nebandė skųstis? - tariau, įdėmiai 
stebėdamas Rytį. Bet jis, baigęs užkandžiauti, 
itsistojo ir įsižiūrėjo į masyvias griuvėsių sie
nas. Matyt, jam vėl iš nauje padarė įspūdį ta 
neišpasakyta begalė sunkių akmenų, prieš šešetą 
neptynetą šimtmečių sugabentų, sutemptų šičia 
primityviausiomis priemonėmis.

- Kodėl civilizacijos iškildavo, suklestėdavo ir 
žlugdavo žmonijos istorijoje? - paklausė Rytis 
nei iš šio,nei iš to. Ir čia pat ėmė samprotau- 
i: - Žmonių gyvenimą, lygiai kaip ir floros bei

faunos vystymąsi, sąlygoja tie patys evoliucijos 
dėsniai. Tie augalai ir gyviai, kurie tobuliausiai 
prisitaiko prie aplinkos, išsikovoja teisę išlikti 
ir klestėti.

- O kokios tos prisitaikymo aplinkybės žmo
nėms, padedančios suklestėti, civilizacijai? 
paklausiau, paskatindamas Rytį toliau sampro
tauti.

- Pirmiausia reikia, kad atrofuotųsi žmoguje 
individualistiniai instinktai ir juos imtų viršyti 
išsivystę visuomeniniai potroškiai. Žodžiu, kad 
žmogus imti) visuomenėti. O jo visuomenėjimui 

reikalingos sąlygos, kurios padėtų slopinti tuos 
individualistinius instinktus ir ugdytų grupinio 
sambūvio polinkius. Tautos istorijos bėgyje įvai
riai mėgino užčiuopti tas gyvenimo normas, kurios 
padėtų to pasiekti. Primityviausia pasaulėžiūra 
paprastai būdavo religinė, politeistinė. Vienoms 
religijoms pavykdavo tiksliau užčiupti tas išga
ningas, visuomenėt padedančias idėjas arba 
psichikos dėsnius, kitos labai klaidingai jas su
vokdavo.

Religijų istorija ir mane labai domino, todėl aš 
tiesiog kluste suklusau, kai tas studentas išmin
čius Tauta ėmė postringauti toliau:

- Paimkime budizmą. Bet kokių norų slopini
mas ir pasyvios nirvanos būsenos siekimas stelbė 
žmogaus prigimtyje slypintįveiklos norą ir trukdė 
stiprėti ir vystytis žmonių tarpusavio bendradar
biavimui, kliudė jiems visuomenėti. Budistai neį
stengė atskirti individualistinių žmogaus instink
tų, kurie paveldėti iš praeities ir paprastai yra 
kentėjimų šaltinis, nuo visuomeninių potroškių, 
kurie besivystydami sukuria naują žmogaus pri
gimtį. Užuot pirmuosius slopinę, o antruosius 
ugdę ir skatinę, budistai aklai tramdė ir tuos 
potroškius, kurie sudaro žmogaus esmę. Siekda
mi norų slopinimu padėti žmogui išvengti kančių, 
jie save nužmogino.

Nors lietus ėmė gana smarkiai šniokšti, Tauta 
Rytis dėstė:

- O štai paimkime judaizmo religiją. Čia indi
vidas buvo pajungtas pasaulio valdovui Jehovai. 
“Nežudyk, nevok, nemeluok, nesvetimoteriauk!” - 
reikalavo jis iš savo tautos, šie priesakai nu
kreipti į individo elgesį su kitu individu, ir jie 
tarnavo glaudesniam tarpusaviam sambūviui, jie 
padėjo žmonėms visuomenėti. Jie ugdė tautos 
vienybę. Ir štai dar kas. Mes žinome, kokia 
stipri ir veiksminga priemonė pedagogikoje yra 
pagyrimas. O Jehovos pažadas globoti savo 
tautą kaip pranašesnę už kitas ir buvo tas pagy
rimas, tas psichologinis svertas, kuris padėjo tai 
tautai stengtis iš tikrųjų tapti pranašesne.

Čia aš nebeištvėriau:
- Negi nori pasakyti, kad tos religijos, 

kurioms pavykdavo tiksliau aptikti dėsnius, pade
dančius tautai visuomenėti, ir sudarė pagrindą 
suklestėti civilizacijai? Tad kodėl gi tos civili
zacijos, trumpai suklestėjusios, sužlugdavo? Ko
dėl tas visuomenėjimo procesas susilpnėdavo ir 
išblėsdavo? Religijos juk nė nemėgino išnykti?

Mūsų pokalbis griuvėsių fone virto savotišku 
moksliniu disputu. Bet studentams tai natūralu, - 
jie mėgsta vaizduotis esą dideli išminčiai, suge- 

kad civilizacijos suklestėjimo metu valdančioji ir 
valdomoji klasės pasiekdavo aukščiausią bendra
darbiavimo laipsnį. Valdantieji irgi iš dalies 
įsitraukdavo į kūrybinę civilizacijos plėtojimo 
veiklą. Bet pamažu valdančiųjų tarpe atsirasda
vo vis daugiau parazitinio elemento, kuris imda
vo vis labiau ir labiau apvaginėti valdomuosius, 
juos išnaudoti, ir, suirus tarpusaviam bendradar
biavimui, suirdavo ir imperijos, išblėsdavo ir 
civilizacijos, - jas nušluodavo kaimyninės bar
bariškos gentys.

- Ar šie griuvėsiai neprimena tau piramidžių? - 
tariau aš.

- Ne, ši pilis tarnavo apsigynimui, - atsiliepė 
Rytis. - Egipto faraonai su savo žyniais ir skri- 
bais, užuot rūpinęs toliau plėtoti civilizaciją, ėmė 
siekti individualistinių savo tikslų, - užsigeidė 
iąmžinti save. Jie, tie faraonai, ėmė statyti gi
gantiškas piramides, kurios visuomenei, tai yra 
tautai, neturėjo jokios naudos. Tomis klaikiomis 
akmenų krūvomis jie tenkino tik savo pačių norą 
tapti nemirtingais. Tai, gal būt, iškalbingiausiai 
byloja apie jau tada sužibusį žmoguje karštą norą 
siekti nemirtingumo.

Čia aš prisiminiau, kaip archeologai negali 
atsakyti į klausimą, kodėl Aku-Aku salos čiabu
viai taip staiga metė statyti tuos klaikius akme
ninius gigantus, palikę kai kuriuos net pakeliui 
ant tako. Matyt, kad salos tironas visas jėgas 
kreipė tam beprasmiškam dievukų statymui iki 
tol, kol trūko vergų kantrybė, įvyko perversmas, 
ir iš karto buvo imta žiūrėti i tuos akmens luitus c 
kaip į siaubą.

Čia prisiminiau, kad ir Amerikos žemynuose 
indėnų imperijos irgi statė panašius akmens gi
gantus, tik tos civilizacijos pačios nespėjo su
žlugti, - jas pirma nusiaubė ispanų konkvistado- 
riai.

šias savo mintis aš pasakiau Ryčiui.
- Taip, - pritarė jis. - Indijoje stovi praban

giausi Tadž-Mahalo rūmai. Romos imperatoriai 
irgi statė Koliziejus ir prašmatniausias vilas. 
Visiškas valdančiosios klasės suparazitėjimas 
palengva sustabdydavo tautos visuomenėjimo pro
cesą, nuslopindavo kūrybinę iniciatyvą, ir terori
zuojamos liaudies masės liaudavosi būti kūrybi
niu tautos pagrindu, kuriuo jos būdavo civilizaci
jos suklestėjimo pradžioje.

- Mūsų dienomis privatinė nuosavybė, kaip pa
razitavimą skatinanti priemonė, yra pagrindinė 
kliūtis į žmonių visuomenėjimą, o tuo pačiu ir į 
naują, neregėto nuostabumo komunistinės civili
zacijos suklestėjimą, - tarsi padarė išvadą Rytis.

Man rūpėjo paklausti, koks likimas ištiko tą 
policininką Marmalą, apie kurį Rytis užsiminė, 
kai mudu ėmėme užkandžiauti. Bet tuo metu, 
nustojus lyti, mus užkalbino, po griuvėsius belai- 

tik karui pasibaigus.
Pasirodo Ryčio būta drąsaus vyruko. Jam kilo 

kažkoks keistas ryžtas nudėti tą policininką Mar
malą, kaip jam papasakojo jo Artimas draugas. 
Pasiėmęs brolio paslėptą pistoletą, jis sėdo ant 
dviračio, pasuko priešinga kryptimi, negu išva
žiavo karvę prie ratų prisirišęs Marmalas, pa
darė lanką ir užskubėjęs už akių, ėmė tykoti už 
krūmų. Jis pagaliau išvydo iš lėto su karve iš 
paskos ratuose važiuojantį ir cigaretę čiulpiantį 
Marmalą. Iš karto paleidęs į jįtris šuvius, Rytis 
prišoko prie vežimo, atrišo karvę, kad ta grįžtų 
namo, suragino Marmalo arklį, ir vėl užuolan
kom parvažiavo namo. Niekas to nepamatė ir 
nieko neįtarė. Visi ėmė kalbėti, kad policininką 
nušovę partizanai.

Vėliau Rytis pats įstojo į partizanų dalinį. 
Dalyvavo keliose operacijose, sulaukė Tarybinės 
Armijos atėjimo. Tačiau jam lemta buvo žūti 
pokario neramumuose - jį iš pasalų nukovė na
cionalistinio pogrindžio kulka.

Dabar, kai tenka su ekskursija ar šiaip su šei
mos nariais pavaikščioti jau po atstatytą, vi
duramžius primenančią Trakų pilį, aš vis prisi
menu Tautą Rytį, tą žvalų istoriką studentą, kuris 
kiekviena proga pažerdavo tiek originalių, nors ir 
keistokų minčių.

Jame degė kažkokia liepsna, kuri neleido likti 
nuošaliai, iš aukšto, tarsi iš dramblio kaulo bokš
to stebėti aplinkui vykstančią atšiaurią idėjinę 
kovą. Jis instinktyviai turėjo mestis į tos kovos 
sukuri. c

Nors jis ypatingai mėgo gilintis į archeologiją, 
bet griuvėsių akmenys jam bylojo apie tebevyks- 
tančias ir mūsų dienomis, kaip ir kadaise, tas pa
čias grumtynes dėl žmogaus visuomeninių potroš
kių skatinimo, dėl sąlygų sudarymo civilizacijai 
suklestėti. Jis azartiškai tikėjo, kad istorijos 
mokslas drauge su paskutiniais psichologijos pa
siekimais turi rasti kažkokią magišką formulę, 
padedančią diegti, plėtoti, ugdyti, žadinti ir sti
printi tuos prigimties polinkius, kurie sudaro 
žmogišką kiekvieno individo esme.
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Septyniolika dienų 
Tarybų Lietuvoje

H. F ei fe rienė

TRUMPAI APIE KAUNĄ

Šiandien Kaunas - stambus 
Lietuvos pramonės, meno 
ir sveikatos apsaugos mies
tas. Kaune pabuvome tik porą 
dienų, tad nedaug galima pa
matyti per toki trumpą laiką.

Teko būti kolektyvinių sodų 
piknike Petrašiūnuose, kuo
met sodininkai šventė savo 
susodintų vaismedžių 13 
metų sukakti. Sodo plotmė - 
didelė, o viduryje palikta ne
maža aikštė piknikams reng
ti. Ten buvo sustatyti stalai, o 
šalimais čirškėjo šašlikai.

Buvo ir programėlė. Sodi
ninkas Jotautas paskaitė iš 
savo dienyno apie to sodo įkū
rimą ir gairių nustatymą į at
skirus barus. Suvaidinta iš
trauka iš Petro Cvirkos rin
kinio “Strakalas ir Maka
las“, kurią sumokino mano 
buvusi klasės draugė Albina 
Kleponienė. Paskaityta poe
zija, pasakyta kalbų. Po to, 
bendras dainavimas prie ar
monikos. Tokie momentai il
gai neišdils iš atminties.

Aplankėme M. K. Čiurlio
nio Dailės muziejų ir miesto 
centre esančią Vitražo - 
Skulptūros galeriją, kur gė
rėjomės T. Lietuvos pasižy
mėjusių skulptorių darbais, 
kaip G. Jokūbonio, kuris už 
Pirčiupyje padarytą monu
mentą “Motina” gavo lenininę 
premiją, J. Mikėno, P. Alek
sandravičiaus, B. Pundžlaus,
J. Jankaus, K. Bogdano, N. 
Petrulio, P. Vaivados, R. An
tinio ir kitų skulptorių kūri
niais. Matėme ir vitražistų
K. Morkūno ir A. Stoškaus vi
tražus, kurie puošė interje
rus pasaulinėse parodose 
Montrealyje Expo-67 ir Osa
koje, Japonijoj.

Prie Nemuno pamatėme tą 
didingą Kauno hidroelektri
nę, kuri yra Tarybų Lietuvos 
pasididžiavimas. O kaip nuo
stabiai atrodo Kauno jūra, 
prie kurios buvome sustoję 
važiuojant iš Vilniaus į 
Kauną.

Vakarą praleidome su gi
minėmis ir draugais Nemuno 
šlaite esančioje kavinėje 
“Trys Mergelės“, kuri pa
puošta originaliais interje
rais - tai darbai geriausių 
miesto dailininkų. Progra
moje klausėmės ir Gersh- 
wlno “Summertime” ir iš 
“Porgyand Bess“.

Pas reemigrantę Vladzę 
Bendoraitienę, kurią pažib
tame dar iš Argentinos, susi
tikome ir su kitais argenti- 
niečiais. Smagu buvo vėl pa
matyti Danielių Jakuboni su 
žmona. Dar pagėrėme matės 
(argentiniška arbata). Tai 
pergyventi nepamirštami- 
momentai.

Kaune numatyta statyti 
naujus tiltus per Nemuną ir 
Neri, o Laisvės alėja planuo
jama paversti prekybos cen
tru, pėsčiųjų gatve. Man pri
mena Argentinoj Buenos 
Aires mieste esančią gatvę 
Florida, kuri visiškai užda
ryta važiuotei ir tik žmonės 
laisvai vaikštinėja, žiūrėda
mi į vitrinas ir į kitus, o mo
terys seka paskutines madas.

VAŽIUOJAM J KALVARIJĄ

Šią vasarą New Yorke lan
kėsi Kirsnos kolūkio pirmi
ninkas Algirdas Stakvilevi
čius, su kuriuo susipažinome 
priėmime draugų Keršulių 
sode. Kadangi mes jau buvo
me pasirengę važiuoti į Lie
tuvą, susitarėme ten susitik-

(Tasa)
ti. Algirdas pakvietė apsilan
kyti Kirsnos kolūkyje, o 
mums buvo proga pamatyti 
nevien Lietuvos kaimą, bet ir 
netoliese esančią Kalvariją, 
Robertogimtinę.

Mielasis Algirdas Stakvi
levičius, su šoferiu, atvažia
vo i Kauną mus parsivežti su 
kolūkio automobiliu. Jis toks 
gyvas, energingas ir drau
giškas, kad tuojau pa junti prie 
jo artimumą! Sėdome visi į 
mašiną, kartu su mumis ir 
žurnalistas F. Kauzonas, ir 
traukėm Kalvarijos link.

Dar neprivažiavus Kapsu
ko, mūsų automobilis pradėjo 
“šlubuoti“; apžiūrėta, kad 
trūkus padanga (flat tire). Su
stojus pakelyje, vyrai maino 
ratą, o aš dairausi. Na, tie 
Lietuvos keliai, tai kaip sta
las - asfaltuoti, lygūs. Prisi
miniau buržuazinius laikus ir 
tą plentą tarp Kapsuko (Mari
jampolės ) ir Kauno, kur sali - 
mais kelio būdavo akmenų 
krūvos, o prie jų sėdėdavo 
kaliniai (daugiausiapolitiniai 
studentai), skaldydavo su kū
jais tuos akmenis. . .

Kapsuke sustojome aplan
kyti P. Kučinską (Kunzą), ku
ris 1969 metais atvyko iš JAV 
ir ten tebegyvena, bet nera
dome jo namuose.

Važiuojam link Kalvari
jos. Žiūriu, važiuoja sunkve
žimis, o paskui jį seka pora 
automobilių ir vežimų. “Tai 
kas gi čia?“'- paklausiau. 
Girdi, tai laidotuvės. Tiesa, 
sunkvežimis sustojoprie ba
žnyčios ir iš jo buvo iškeltas 
karstas ir įneštas i bažnyčią.

Atvažiavus i Kalvariją, 
pirmiausia ieškojome Ro
berto gimtinės namų, bet jau 
jų nebuvo. . . Sugriauti kare 
metu, o toje vietoje pastaty
tas vaiku internatas. Vaikš- 
čiojant Šešupės pakrante, su
radom tuos pačius takus, ta
kelius ir tą pati didžiuli, ak
meni prie Šešupės kranto, ant 
kurio sėdėdavome, kas pri
minė mums praėjusią jau
nystę. . . Algirdas paste
bėjo, kad mudu jau esame ge
rokai nuvargę, tad pasiūlė 
važiuoti i Kirsnos kolūki ( <■ 
pailsėti, ir sekančią dieną 
sugrįžti i Kalvariją.

Dzūkijoje, netoli Kalvari
jos, nuošaliam Lietuvos 
kampelyje, Kirsnos kolūkyje 
gyvena darbštūs ir nuoširdūs 
žmonės. Ten mus parsivežė 
Algirdas Stakvilevičius.

Susipažinome su mieląja 
Lione Stakvilevičiene. Jinai 

'.mokytoja, bet šiuo laiku ne
dirba, atrodo, kad užtektinai 
atsakomybės ir namuose. Čia 
vienas ar kitas ateina arba 
skambina telefonu su reikalu 
prie pirmininko, o apart to, 
dar namu ruoša, c

Pakelėje link Kalvarijos. Mašinai “sušlubavus“, drg. A. 
Stakvilevičius su kėlikliu (jack) rankose, padedant žurnalis
tui F. Kauzonui, energiškai griebiasi padėti pataisyti.

Prie “Prano Dzūko Sodybos“ vartų. Iš kairės: Kirsnos 
kolūkio pirm. Algirdas Stakvilevičius, H. Feiferienė, dail. 
R. Feiferls, ir “JaunosiosGvardijos” kolūkiopirm. Algir
das Savulis. Toliau už vartų stovi muziejaus vadovas Anta
nas šventikas. ( pus daugiau )

Matas Mozūraitis

APIE VYSKUPĄ J.
STAUGAITI. IR JO RŪMUS

ŽODIS APIE AUTORIŲ

Spalio mėnesi žinomam 
Tarybų Lietuvoje ateistinės 
minties propagandistui ir 
lektoriui buv. N. Akmenės 
vidurinės mokyklos mokyto
jui Matui MOZŪRAIČIUI

mokslinę ateistinę propa
gandą: skaitė paskaitas,
bendradarbiavo spaudoje. 
Savo laisvalaikius skyrė 
darbui Vilniaus, Maskvos 
mokslinėse bibliotekose, ar-

kaitė, buvusi aidietė, paleng
va sveiksta. Žinoma, užims 
laiko,pakol visiškai susveiks. 
Aidiečiai linki miela jai Lili
jai ištvermės.

Aido choras nutraukė pa
mokas iki po Naujų Metų. Bus 
pranešta spaudoje apie se
kančias pamokas, kuriose 
būtinai visi aidiečiai turėtų 
dalyvauti, nes turėsime me
tini susirinkimą. Išklausysi
me raportą iš metinės Aido

PONTIAC, Mich. - Uni
versiteto studentai sudarė 
protesto demonstraciją 
prieš užmušimą dviejų stu
dentų Baton Rouge, La.

SEATTLE, Wash. - Vi
daus reikalų departamentas, 
tyrinėjęs geg. 2 d. ištikusį 
gaisrą Sunshine kasykloje ir 
91 mainierio žuvimą, pripa
žino, kad kompanija nepri
silaikė saugumo įstatymų ir 
dėlto ištiko baisi nelaimė.

(1912-1969) būtų suėję 60 
metų. Šis žmogus pragyve
no sudėtingą, kupiną staigių 
posūkių gyvenimą, pareika
lavusių daug dvasinių jėgų 
ir valios. Gimęs dvarinin
ko samdinio šeimoje, per di
džiausius vargus siekė mok
slo žinių. Religingų tėvų 
auklėjamas, jis 1929 metais 
buvo įstojęs į Telšių kunigų 
seminariją, iš kurios 1935 
metais išstojo, užsitrauk
damas bažnyčios tarnų nea
pykantą, jų persekiojimus.

Nuo 1940 metų pradėjo 
dirbti pedagogini darbą. 
Gerai žinodamas bažnyčios 
istoriją, jis pokario metais 
vienas iš pirmųjų respubli
koje aktyviai įsijungė į

chyvuose, rinkdamas ir 
kaupdamas pirminę medžia
gą bažnyčios istorijos kriti
kai. Darbą palengvino geras 
rusų, lenkų, vokiečių, loty
nų, Italų ir kitų kalbų žino
jimas, mokytojaudamas vyk
dė astronominius stebėji
mus.

Už gerą darbą ir aktyvią 
visuomeninę veiklą Matas j 
MOZŪRAITIS buvo apdova- ! 
notas medaliu “Už darbo; 
šaunumą“, LTSR Aukščiau- ; 
sios Tarybos Prezidiumo, ! 
LTSR švietimo ministerijos | 
Garbės raštais.

A. MARTINIONIS į 
LTSR Ateizmo 
muziejaus direktorius

Buržuazijos valdymo me- } 
tais nuo 1929 m. iki 1935 m.J I 
man teko mokytis Telšių ku- j 
nigų seminarijoje. Per tuos ; 
penkerius metus Telšių vys- ; 
kupijos kunigų kalvėje mani 
teko arčiau susipažinti su i 
katalikų kunigų ir pralotų 
gyvenimu ir asmeniškai pa- i 
tirti visas jų daromas netei
sybes, suktybes ir vaidmai- : 
niavimą prieš tikinčiuosius. :

Jo ekscelencija “Dievo 
gailestingumu ir apaštalų: 
sosto malone“, Telšių vys-į

vėliau jam išrūpino pavys- 
kupio vietą. Kunigų semina
rijos kapelionu - “dvasios 
vadu“ vyskupas Staugaitis 
paskyrė savo artimą gimi
naiti kunigą Justiną Juodaiti, į 
šviežiai iššventintą kunigą, Į 
ir netrukus pakėlė ji. garbės | 
kanauninku. (Bus daugiau) I

Apie Aido chorą

“Laisvės“ koncerto pro-

choro veiklos, taipgi reikia 
aptarti pavasarinio koncerto 
surengimą. F.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

WASHINGTONAS. - Kon- 
gresmanas Les Aspin reika
lauja Pentagono . paskelbti 
viešai, kiek Amerikos armija 
atliko kriminalysčių Vietna
me prieš civilius žmones, 
šiuo metu užrekorduota 73 
kriminalystės.

LA PAZ. - Daugiau kaip 
30,000 darbininkų išėjo 24 
vai. streikan, protestuodami 
prieš valdžios paskelbimą 
apgulos stovio visoje šalyje. 
Reikalauja atsteigti demo
kratines teises. Policija ir 
armija areštavo šimtus ko- 
votojojų.

WASHINGTONAS. - Prez. 
; Nixonas sumažino Kongreso 
I skiriamą sumą šešiais bi- 
! lijonais dolerių kovai prieš 
, poliuciją. Paliko tik 5 bil. 
' dolerių.

MASKVA. - Japonijos lėk-1 
tuvas arti Maskvos nukrito ir 
susidaužė. Žuvo 58 žmonės, 
išgelbėti 15 žmonių.

PITTSBURGH, PA. -Uni-i 
ted States Steel korporacija 
pakėlė plieno kainas 2.7%.

HARRSIBURG, Pa. -Vai-j 
stija per teismą reikalauja' 
iš United States Steelkorpo-! 
racijos $518,000 atlyginimo! 
už vandenų teršimą.

WASHINGTONAS. -Gyny
bos sekretorius Laird in
formuoja, kad 1973 metais 
draftuos nedaugiau 10,000 
jaunuolių militarinėn tarny
bon. 

-----------

NEW LONDON, Conn. - 
Nacionalinis Spaudos Klubas 
savo raporte smerkia Nixoną 
už panaikinimą spaudos kon
ferencijų. Klubas skaitoNix- 
oną “republikonų monarchu“.

kupas Justinas Staugaitis,- 
ankščiau buvęs Panemunės 
klebonu ' ir Seinų katedros 
kanauninku, įžymus krik
demų partijos šulas, bur
žuazinio.seimo pirmininkas, 
kuris eidamas laikinai res- 

I publikos prezidento pareigas 
i pasirašinėjo nemaža mirties 
I nuosprendžių. Pasinaudo
damas ta proga, kad Pane
munėje klebonijoje gyveno ir 
prie jo stalo maitinosi Va
tikano stebėtojas-apaštališ- 
kasis protonetaras, monsin
joras Faidutis, kanauninkas 
J. Staugaitis greit iškopė į 
vyskupus ir 1926 m. balan
džio 5 d. gavo Telšių vysku
po sostą. Iškilmingas vys
kupo ingresas į Telšių ka
tedrą įvyko 1926 m. gegužės 
men. 24 d. Telšių visuomenė 
ir darbo žmonės ne labai 
maloniai pasitiko naują vys
kupą.

JO NEPASITIKĖJIMAS 
SAVO KOLEGOMIS

Vyskupas Staugaitis nuo 
pat pirmų Vyskupavimo die
nų nepasitikėjo žemaičių ku
nigais ir klebonais, ir apsu
po save kunigais pataikū
nais, daugumoje suvalkie
čiais. Jau pirmomis dieno
mis vyskupas nušalino Tel
šių kleboną Korzoną ir pra
dėjo verbuoti sau patikimus 
kunigus į Telšių kapitulą.

Vyskupo dešinė ranka buvo 
kunigas Vincentas Borisevi- 
čius, suvalkietis . tiesa, ri
botų gabumų žmogus, bet 
mokąs nepaprastai pataikau
ti vyskupui. Už tai vysku
pas Staugaitis netrukus pa
kėlė jį Telšių kapitulos pra
lotu ir išrūpino jam Vatikane 
popiežiaus rūmų praloto 
vardą. Kai Telšiuose buvo 
atidaryta kunigų seminari
ja, vyskupas Staugaitis nie
kam kitam nepatikėjo rekto
riaus pareigų, kaip tik pra
lotai V. Borisevičiui. Dar

i gramos metu vienas buvusios 
' grupės svečių iš Tarybų Lie
tuvos, iš Kauno, mokslinin
kas -docentas A. Lašas įtei
kė Aldo chorui, 60-mečio 
proga, gražų, su odiniais ap
darais, išdekoruotą ginta
rais, albumą, kuriame ant 
lino audinio lapo skambėjo 
sekantis tekstas:

Brangūs Dainos Bičiuliai: 
Nuoširdžiai sveikiname už 

jūrų-marių atsiliepiantį lie
tuviškų dainų “AIDĄ“ 60- 
mečio proga ir linkime Jo 
dainininkams ir vadovams 
geros kloties,, nešant po pa
saulį mūsų tėviškės kultūrą 
ir grožį I

Lietuvos TSR Pavyzdinis' 
kolektyvas

Lietuvos Žemės Ūkio Aka
demijos

Akademinis Choras “DAI
NA“

•{oj*
Aido choras nuoširdžiai 

dėkoja Lietuvos Žemės Ūkio 
■Akademijos chorui “Daina“ 
! už šiltus sveikinimus su vil
timi susitikti 1975 metais 
Dainų Šventėje - Vilniuje.

*****
“Laisvės“ koncerte aidie- 

tės pasitiko svečius iš Lietu
vos su gėlėmis, kurias atvežė 
iš savo darželių draugės: N. 
lešmantienė, J. Lazauskienė 
ir B. Keršulienė. O svečiams 
solistams ir pianistams buvo 
įteikta nuo Aido choro raudo
nų rožių puokštės.

*****
Džiugu, kad karts nuo karto 

širdingi draugai įteikia Aido 
chorui aukų. Si kartą gauta 
nuo sekančių asmenų: po $5 
aukojo L. Kavaliauskaitė, A. 
Petraitienė ir N. & J. Kauli
niai iš Huntington, L. I. 
Aidas širdingai dėkoja.

*****
Nelaimės ištikta, mūsų 

brangioji Lilija Kavaliaus-

LA REDA, Texas. - Ken-
neth Adami, išėjęs iš kalėji
mo atlikęs bausmę už žmog
žudystę, namuose rado 5 
meksikiečius ir visus šū
viais užmušė, paskui poli
cijai pasidavė.

PASAULINĖ Demokratinio 
Jaunimo Federacija pasmer
kė dviejų negrų studentų už
mušimą Baton Rouge, La.

BEIRUTAS. - Lebanono 
spauda rašo, kad Jordano 
karalius Husseinas buvo su
žeistas, bet suokalbinin
kams nepavyko jo valdžios 
nuversti. Areštuota nema
žai karininkų, kaip suokal
bininkų prieš karaliaus val
džią.

NEW DELHIS. - Nuo ba
landžio mėn. Indija pasiuntė 
Bengladešui 528,400 tonų 
grūdų nuo karo nukentėju- 
siems.

WASHINGTONAS. - Apie 
19 milijonų vedusių moterų 
dirba už algą Jungtinėse Val
stijose. Dirbančiųjų moterų 
skaičius nuolat didėja.

BOSTONAS. - Harvardo 
universiteto profesorių Sa
muelį Popkiną teismas nu
baudė 18 mėnesių kalėti už 
atsisakymą liudyti apie Pen
tagono slaptų dokumentų iš
vogimą. Popkinas buvo 
areštuotas, bet dabar paleis
tas iš kalėjimo.

WASHINGTONAS. -Romos 
katalikų kunigas Philip F. 
Berrigan, antikarinis kovo
tojas, išbuvęs 38 mėnesius

DOUGLAS, Arizona - 16 
metų studentas B. J. Roth 
prisipažino policijai užmu
šęs savo abu tėvus mokyto
jus..

SOFIJA. - Bulgarijos ben
dra gamyba per šių metų 9 
mėnesius pakilo 8.5%.

Brockton, Mass.
Lapkričio 24 dieną po 

trumpos ligos mirė Stella 
Kiaulėnas (po tėvais Pick- 
lus), sulaukus 68 metų am
žiaus, gyveno 134 Ames St. 
Palaidota lapkričio 28 dieną 
Melrose kapinėse. Liūdi jos 
vyras Petras Kiaulėnas, se
suo Julia Putvinskas ir teta 
Katrina Butkienė.

PRANEŠIMAI

LDS 67 kuopos susirinki- 
į mas įvyks sausio 14 dieną 
į Tautiško Namo kambaryje.
Pradžia 2 vai. po pietų.

LLD 6 kuopos susirinki- 
I mas įvyks sausio 7 dieną pas 
Charles Ustupą, 37 Cleveland 
Ave. Pradžia 2 vai. po pietų.

Kviečiame visus narius 
dalyvauti. Galėsite užsimo
kėti duoklė už 1973 metus.

S. RAINARDAS

; Cliffside, N J.
Pasiunčiau “Laisvei” dvi 

i prenumeratas į Lietuvą, vie- 
i ną A. Bakūnienės.

Abudu Bakūnai serga, bet 
; vis aukoja “Laisvei”. Bakū- 
nas nebegali matyti,nei skai
tyti. A. Bakūnienė neteko 
vienos kojos. J. Bakūnas turi 
87 metus amžiaus, A. Bakū
nienė - 80 m. Užsimokėjo už 
“Laisvę“ ir paaukojo $6.

Mažai randasi tokių drau
gų, kaip Bakūnai.

JURGIS STASIUKĄ TIS



i

I TJ

Penktadienis, Gruodžio (December) 8, 1972

LAISVES" VAJUS
s GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vąjus prasidėjo su 1 d. Spalio ir baigsis 31 d. Gruodžio 
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 

Punktai, 
2,673 
2,628 
1,676 
1,644 
1,500

Connecticut Valstijos vajininkai
S. Raina rd, Brockton, Mass. .
New Yorkovajininkai (J. Lazauskas ir J. Grybas) 
LLD 45 kp. - P. Alekna, St. Petersburg, Fla. 
J. Jaskevičius, Worcester, Mass......................
V. Sutkus-V. Trask, San Francisco -

Oakland, Calif. . .
New Jersey valstijos vajininkai.......................
So. Bostono vajininkai ..................................... ...
M. Valilionienė, Miami, Fla. ...........................
Kanados vajininkai..............................................

*k *k

Philadelphijos vajininkai.................................
A. Račkauskienė-M. Sametis, Haverhill, Mass.
M. Uždavinis, Norwood, Mass. . . .................
L. Bekešienė. Rochester, N. Y. ........................
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa. ........................
Binghamton, N. Y.................... .. . . . . .
P. Bechis-F. Klaston, L. I. vajininkai .... 
J. K. Alvinas, Detroit, Mich. . ......................
E. Kralikauskienė, Lawrence, Mass...................
J. Stanienė, Baltimore, Md................................ ..
W. Briedis, Nashua, N. H.. . ...........................
S. Penkus-A. Shupetris, Lawrence, Mass. . .
Chicago, Illinois. . ............. ... ................
L. Tilvikas, Easton, Pa..................................   .
S. Puidokas, Rumford, Me. ..............................
K. Genys, Scranton, Pa............ ..........................

* * * *

o

1,476
1,420
1,416

888
884

836
720
676
600
516
468
456
444
444
384
300
264
108
108
102

36

kad šiPrašome visų vajininkų ir aukotojų isitėmyti, 
ataskaita Įima tik gautas aukas ir prenumeratas iki lap
kričio 25 d. Tikimės, kad iki sekančios savaitės jau ga
lėsime paskelbti ataskaitą nesuvėluotai.

Kai kas gal patėmys, kad jų prenumeratos ant ad-resų 
-nepažymėtos kaip atnaujintos. Tas įvyko todėl, kad ne
galėjome surasti spaustuvės adresams taisyti, o mes pa
ltys nepajėgėme tai padaryti. Dabar, atrodo, viskas bus 
tvarkoje.

* * *
Connecticut valstijos vajininkai labai gražiai pašoko 

pirmyn. Jiems ateina į pagalbą visa eilė draugų. Drau
gas Rainardas su Shimaičiu irgi sparčiai žengia pirmyn. 
Brooklyno vajininkai jau išsirikiavo į darbą - čia daugiau- 

. ;sia dirba Jonas Lazauskas ir Jonas Grybas. Povilas 

. < Alekna >dar^ ne ijsismagino, bet tikimės, kad neužilgopasi- 
vvys kitusKftir-kurie įeina į pirmus dešimt vajininkų,. 
kaip tai V. Sutkienė ir V. Taraškienė iš San Francisčo- 
Oakland, Calif., New Jersey vajininkai, So. Bostono E. 
Repšienė, Miami, Fla., M. Valilionienė ir Kanados vaji
ninkai, gražiai vejasi pirmuosius.

* * *
AUKŲ I FONDĄ GAUTA SEKAMAI:

is Miami, Fla., V. Bovinas prisiuntė čekį vertės $537 
ir du Šeru, kurių vertė po $25 - tai B. Navickienė ir V. 
Bovinas aukoja Namo Bendrovės Šerus “Laisvei”.

PINIGAIS AUKOJO:

Laisvės Mylėtojas, Miami, Fla., ......
A. ir M. Valilioniai, Fort Lauderdale, Fla.

'LLD,75 kuopa, Miami, Fla. ........................
Spaudos Banketo pelnas, Miami, Fla. . . .
J. Balčiūnas, Miami, Fla............................. ...
Av ir V. Nevinsai, Fort Lauderdale, Fla.
F. ir M. Kvietkai, North Miami, Fla. . . . 
J. ir M. Koch, North Miami, Fla................. .
E. Jakim, Miami, Fla............... ......................
E. Vitartienė, Miami, Fla. . ........................
V. J. Stankai, Miami Springs, Fla.................
W. Mikulėnas, Miami Beach, Fla..................
S. Grublin, Miami, Fla....................................
Ig. Urbonas, Miami, Fla.................................
J. Finenco, Miami Beach, Fla. . ..............
J. ir U. Daugirdai, Miami, Fla......................
B. Brown, Miami, Fla. . ..............................
J. ir M. Paukštaičiai, Miami, Fla.................
J. Smalenskas, Miami, Fla..........
J. S. Thomsonai, Miami, Fla. . . k . • . .

• J. M. Kanceriai, Fort Lauderdale, Fla. . . 
Mildred Friberg, Miami Beach, Fla. . . .
P. Urbonaitė, Miami, Fla. . .
C. A. Aimontai, Hollywood, Fla.
Mrs. Pakulak, Miami, Fla. . . .
J. P. Gasper, Miami, Fla. . .

Po $1.00 aukojo: S. Kanapė, J. Norowsky,, A. Smith, A. 
Birston, S. Romain, E. Novak, Mrs. Will, Mr. Maloni, M. 
J. Maria, M. Cvirka.

o $100.00 
100.00 
100.00 
87.00 
30.00 
10.00 
10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
2.00

* * *

M. Uždą vinis, Norwood, Mass, prisiuntė blanką su $141.00 
aukų, kurios skiriama sekamai:

LLD 8 kuopa, Norwood, Mass. . . 
Stevi Družas, Norwood, Mass. . < 
Nellie Grybienė, Norwood, Mass.
Mary Grigūnienė, Norwood, Mass 
M. Uždavinis, Norwood, Mass. . <
S. Rakutienė, Norwood, Mass, . <

$100.00 
20.00 
10.00
5,00 
5.00 
1.00

LAISVĖ
Haverhill, Mass., vajininkės - A. Račkauskienė ir 

Sametis - prisiuntė $104. Aukotojų vardai:
■ yP.|TvjNiukai, No. Andover, Mass. 4 į. 

' E J. ^Popierinis, Haverhill, Mass. . . .
A. Navickas, Haverhill, Mass. ...» 
M. P. Yacumskas, Haverhill, Mass. . 
M. Sametis, Haverhill, Mass............
A. W. Račkauskai, Haverhill, Mass. .
E. J. Finenkai, Miami Beach, Fla.
R. Šileikis, Haverhill, Mass. .....

$31.00
11.00
11.00
10.00
10.00
10.00
10.00
6.00

P. Mi-

M. Balčiūnas, Waterbury, Conn.; A. Latozius Waterbury, Con
necticut; V. Daunis, Union City, Conn.; F. Kemežis, Tor
rington, Conn.; Charles Pakash, Akron, Ohio; Albina Vaz- 
nienė, Richmond Hill, L. I., N. Y.; M. Liepus,~ Woodhaven, 
L. I., N. Y.; Fr. Bush, Brooklyn, N. Y.; B. Žukauskienė, 
Westwood, Massachusetts; M. Trakimavičienė, Norwood , 
Mass.; Albert Mitchell, Detroit, Michigan; J. K. Alvinas, 
Royal Oak, Mich.; F. Gricius, Rochester, New York; J. Paz- 
niokas, Brockton, Mass.; G. Budrikiene, Brockton, Mass.; 
P. Baron, Brockton, Mass.; J. Sastavickas, Brockton, Mas
sachusetts; Antanas Biliūnas, Brockton, Mass.; Minnie Za- 

jmon, Bridgewater, Mass.; J. Stoškus, Brockton, Mass.; Ada 
White; Brockton, Mass.; G. Gerulskienė, Brockton, Mass.; 
So Valančius, Brockton, Mass.; G. Skerston, Bridgewater, 
Mass.; John Blaškis,St. Petersburg, Fla;; P. Narus, St. Pe
tersburg, Fla.; K. Pakšys, St. Petersburg, Fla.; M. Lidei- 
kienė, Gia.; J. Mauragienė, Pittsburgh, Pa.; Mrs. D. Bur
nett, Canterbury, Conn.

5-tas puslapis

Brockton, Mass

10.00
10.00

1.75
1.00

Po $1: S. Uždavinis, Haverhill, Mass.;
liūs, Lawrence, Mass.; J. Kodis, Lawrence, 
Mass.; B. Gumauskas, Haverhill, Mass.; A. 
Čiurlionis Graborė, Lawrence, Mass. 

* * * *
Per V.; Taraškienę, Oakland, California, gavome $122.75: 

LLD 198 kuopa, Oakland, Calif.. . . $100.00, 
A. V. Taraškai, San Leandro, Calif. 
V. U. Burdai, Oakland, Calif.....
Jbhn Wallan, Oakland, Calif..............
K. B. Karosienė, San Leandro, Calif. 

* * * *
Per V. Sutkienę, San Francisco, California, - $137.00: I

V. Sutkienė aukojo prisiminimui savo 
mylimo vyro Benedikto 5 metų mirties 

sukakties . $100.00
M. Baltuliohytė, San Francisco, Calif. 10.00 
Josephine A nscott, San Francisco, Calif. 10.00 
Telda King, San Francisco, Calif. . 0 
J. M. Ginaičiai, Santa Clara, Calif. . 
A. Norkienė, San Francisco, Calif. . 

* * * *
NUO KITU GAUTA SEKAMAI: 
Surinkta “Laisvės” koncerte

(vardai jau buvo paskelbti) 
Niujorko Lietuvių Moterų Klubas, per A. Yakštis 
Leon Stakėnas, Hot Springs, Ariz.....................
V. ir V. Bunkai, St. Petersburg, Fla.............. ...
J. Slėnis, Newark, N. J. .................................  .
E. Mulokaitė, Philadelphia, Pa.
Mary Janulevičienė, Mineola, N. Y, (mirė lapkr.21) 
Jonas ir Nastė Kauliniai, Hungtington Station, L. I.
F. Klaston, Hungtington Station, L. I. .....
J. Rakickas, Kearny, N. J.. ......... . 
Julius Balčiūnas, Rochester, N. Y. ...... 
J. Gendrėnas, St. Petersburg, Fla. ...... 
A. Klepasky, Manville, N. J. ......... 
A. Krumpas, Rochester, N. Y..............................
Ona Ziobienė, Frackville, Pa. .........
W. Baltušis, Roslindale, Mass.........................   .
J. Cepukaitis, Payson, Arizona ...................   .
P. Gardauskas, New Britain, Conn. ...... 
Charles Ąkscįp, E. Hartford, Conn. . ... ;.. 
Petras ir Opą,Malinauskai, Rochester, N. Y. .. 
Agota Kukaitięnė,’ Brockton, Mass..............? . .
Jonas Mikaila, Brooklyn, N. Y. . ........ 
J. Chichinskas, Montreal, Canada ......... 
J. Rozukas Downsview P. O., Canada.............
LLD 54 kp., Elizabeth, N. J., per K. Paciūną .
G. Kvetkas, Dorchester, Mass. .........
LLD 10 kp., Philadelphia, Pa., per F. Walant . 
V. Sutkienė, San Frančisco, Calif. . . 
Eva Lekas, Lexington, Mass................
Mikolas Bradauskas, Detroit, Mich. .
A. Bakūnienė, Cliffside Park, N. J.
V. Bizulls, Philadelphia, Pa.................
Mary Potsus, Brockton, Mass. ....
B. M. Dominauskai, Brooklyn, N. Y. . 
Ida Ablažienė, Waterbury, Conn. . . . 
Andrew Rėklaitis, Bristol, Conn. . . . 
Chas. Bukčius, New Hyde Park, N. Y. 
Mary Sarpalus, W. Frankfort, Ill. . . 
Nellie Grigaliūnienė, Watertown, Mass
J. Didjun, Hamden, Conn. ....... 
P. Vaičionis, Cranford, N. J. . . . * . 
M. Burkauskas, Elizabeth, N. J. ...
K. Ciurlis, Pattenburg, N. J.................
Anna Banios, Philadelphia, Pa. ...
W. J. Duda, Woodbury, Conn. ..... 
Viktoria Bullienė, Rochester, N. Y. . 
V. J. Valley, St. Petersburg, Fla. . . 
K. A. Sholunas, St. Petersburg, Fla. . 
Mary Rimkus, Thomaston, Conn. . . . 
Julia Anskienė, Brooklyn, N. Y. ... 
Petras Kupris, Laure^ Md. .....
A. Kupronis, Somerdale, N. J..............
Stella Raubo, Cleveland, Ohio ....
B. Makutėnas, Cranford, N. J..............
Viktoras Zavlšius, LaSalle, Quebec, Canada . . 
R. Chulada,’ nA. Miami Beach, Fla.. 
A. Gricius, S6. Boston, Mass. . . <

ZL. Novak) Cranford, N. J............... ..
J. Anglis,’ Hungtington Station, L. I. 
Petrone Orintiene, Brockton, Mass. 
A. Lugauskas, Northport, L. I. . . , 
J. Rinkevičius, Rochester, N. Y. . , 
Charles Biront, Brockton, Mass. . ,

6.00
6.00
5.00

: * * *I
Apart virš įvardintų vajininkų, gražiai pasidarbavo, ųri- 

siųsdami su prenumeratom aukų, E. Repšienė iš So. Bos
ton, Mass.; K. Paciūnas iš Elizabeth, N. J.; R. Merkis iš 
Philadelphia, Pa.; M. Svinkūnienė iš Waterbury, Conn.; J. 
Lazauskas iš Ozone Park, N. Y.; I-.Klaston išHungtington, 

. L. I.; E. Bekešienė iš Rochester, N. Y.; S. Rainard iš
Brockton\Mass.; P. Alekna iš St. Petersburg, Fla.

* * *
Šį sykį įplaukė $2,998.45. Ankščiau gavome $4,809.90. 

i Viso gauta $7,808.35.
j # # sj: *
I

širdingai dėkojame visiems. IEVA MIZARIENE 
už Administraciją

ST. PETERSBURG, FLORIDA$1,262.00
50.00
4i.oo; kalbos išsipildė
25.00 ’
25.00 :
20.00 ; kad

»

o

o

e

Lapkričio 23 d. staiga mirė 
nuo širdies smūgio Jonas 
Vaitekūnas, 83 metų amžiaus, 
gyvenęs 147 Winter Street, 
Brocktone. Palaidotas 'lais
vai. S. Rainardas patarnavo, 
pasakydamas atsisveikinimo 
kalbą koplyčioje ir kapinėse. 
Palaidotas Elmwood kapinė
se, East Bridgewater, Mass. 
Buvo pašarvotas Yakuvanio 
koplyčioje.

Liko liūdesy žmona Anna, 
brolis Brocktone, kitas bro
lis Posejonas ir sesuo Roza
lija Lietuvoje, trys anūkai, 
Dennis, Frances ir Susan.

Velionis Vaitekūnas gimęs 
Lietuvoje - Kupiškio rajone 
Telesu kaime. Jis nebuvo 
lankęs aukštų mokyklų, bet 
per save buvo prasilavinęs, 
apsišvietęs, progresyvis 
žmogus. Buvo narys LLD 6 
kp.. Tautiško Namo Draugo
vės ir St. Roko Pašalpinės 
Draugijos. Skaitė “Laisvę”.

; Padirbėdavo parengimuose 
ir aukodavo pažangiai spau-

■ dai. Daug jo idėjos draugų pa
lydėjo į jo paskutinę kelionę į 
kapines.

šaukėme keletą LLD 45 kp.
I specialių susirinkimų, ta- 

Per porą metų ėjo kalbos, Į rėmės. Pradėjome kelti 
1 Laiškanešių svetainė, i namo pirkimo fondą ir jau 

20.00 į kurioje LLD 45 kp. vyksta pažadais 
20 00 | susirinkimai ir vystosi kul- Į $20,000.
15 00 į tūrinė veikla, bus parduoda 
11.00 'ma
li 00 ’ dėmesio.
11.00 į
1100imus pasiekė oficiali žinia;

1 ji parduodama. Kaina $45,- 
'000 su visais įrengimais, 
j arba $40,000 be įrengimų. Į 
' Sako: jau pirkėją turv, ku- 
‘ ris tą kainą pasiūlė. Jei 
Įmes norėtume ją pirkti, tai 
i turime duoti pasiūlymą per 
i dvi dienas.
' LLD 45 kp. valdyba pabū-

11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00
8.00 
6.70

ukėlė.m daugiau 
Po kelių pasitari

mų nusprendėme daugiau už 
Bet į tai nekreipė i šį namą nebesiūlyti kaip 

j $30,000, ir su visais įrengi- 
Pradžioje spalio mėnesio I mais.

Po kelių derybų, atrodo, šį 
pastatą bus galima pirkti už 
$30,000 ir, kaip norėjome, 

' su visais įrengimais. Na, 
Į jei
i nors, bet tai jau nebus pir- 
: moji suma. Tiesa, kai dis-

Palydovai buvo pakviesti 
sugrįžti i jo namus ir tinka
mai pavaišinti.

Tebūna jam lengva šios ša
lies žemelė, o jo žmonai, 
broliams, seseriai ir anū
kams bei draugams nuoširdi 
užuojauta. s. RAINARp

kia kaina žemės in pasato 
pastatymui, didžiuma balsų 
nutarė pasilikti prie šios

ir reikės pridėti kiek svetainės
Mes priversti orientuotis 

ir žiūrėti jagateitį su pasiti- 
! kusi j os kilo, daugelis narių jkėjimu.
į balsavo už naujos svetainės j
■ statymą, bet paaiškinus, ko-j

go. Kaip galima siūlyti bent i' 
kokią sumą nieko (arba labai 
mažai) žinant apie namą ir 
jo stovį? Greitosioms buvo į 
sušauktas valdybos ir veikė
jų susirinkimas pasitarimui.
Svarstėm visą veiklos reika-

6.00 ir ka*P būtų LLD 45 kuo- I
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
5.00
5.00
5.00 Į rankų nebeturime. Darkiau- : 

^Įsimas, ar mes ją sukeltu-i
1 mėm?
: j!• Kaip žinoma, LLD tiks- I 
pas - ne nuosavybėms pirkti, I
Į o skleisti apšvietą, platinti Į 
Į literatūrą, veikti mene, kelti Į
1 kultūrą. Pt ts kampinis ak- !

pai be pastogės, be vietos 
susirinkimams, jei ši sve
tainė nueitų į kitų rankas.

Pastatas nejaunas ir ne
populiarioje vietoje. Kaina 
ne aukšta pagal šių dienų pa
status. Tačiau klausimas, ar 
mes galime ir šią suma su
kelti?

Į reikalavimą, kad mes 
turime duoti žinoti per tokį 
trumpą laiką, ar mes pirksi
me, davėme atsakymą, kad 

Į išrinkome specialią komisi- 
; ją, kuri tuo reikalu rūpinsis.

Ką mes galime daryti? 
Į Tokios sumos pinigų ant

J. P. MILLER 
LLD 45 kp. pirm.

' East Brunswick, N. J.

<♦>

<F

O

Gruodžio 6 dieną, 1948 metais, išsiskyrė iš 
gyvųjų tarp°? apleisdama mus

Ažjota Klimiene
Mes pasilikę su liūdesiu —

Motiejus, vyras
Algirdas, sūnus

/ Emilija, duktė

<♦>

<♦>

<!>

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
4.00
4.00 
4.00 
3.00 
3.00 
2.00

(b

<♦>

<!>

<♦>

Po $1: E. Usevage, F. Kontenis, F. Zimtis-Žemaitis 
(Rochester, N. Y.); M. Raulinaitienė, Hartford, Conn.; 
Antanas Jankus, Dorchester, Mass.; Joseph V. Rowland, 
San Francisco, Calif.; A. Dočkus, St. Clair Shores, Mich.; 
K. Kazlauskienė, So. Boston, Mass.; Steve ;Einingis, So. 
Boston, Mass.; J. Sukis, So. Boston, Mass.; J. Stonis, So. 
Boston, Mass.; M. Davidonis, So. Boston, Mass,; Anna Ja

muo, tai stiprinti ir išlaikyti 
pažangiąją spaudą išeivijoje.

Tačiau, čia jau eina pa
stogės klausimas. O netekti 
pastogės, tai aišku, mūsų 

įveikia nukentėtų, arba vi- 
! siškai išnyktų.

Sukrutome. Valdyba ir ko- | 
/misija šoko į visas puses, i 
Ieškota žemę pirkti naujam i 
pastatui statyti, ieškota tin
kamų pastatų, kuriuos būtų 
galima atremontuoti ir nau
doti kaip svetainę susirinki
mams. Viskas neįkandama.— -- • ---- ----- 7 f ! ■>, 7 I *

lowski, Ęrighton, Mass.; A. Paukštys, Philadelphia, Pa.; Kainų aukštumas priverčia
' * /! '. * i    . — _ _ ,, • - • « 1 « • . . • •• —skaitytis su pardavėjais šiosE. Turėikiš, Philadelphia, Pa.; A. Pauliukaltis Philadel

phia, Pa.; Anna Baniulis, Billerica, Mass.; Mrs. C. Stu- svetainės, kurioje iki šiol
kas, Plaistow, N. H.; M. Smith, Bethlehem, Conn.; A. prisilaikėme.

Ilgiausiu Mėty
Linkime mūsų mylimam tėveliui ir seneliui

Kazimierui Nečiunskui
stiprios sveikatos ir sėkmės proga jo 82 metų 
gimimo dienos — gruodžio 7-ą. Netik jo šeima 
linki jam viso gero, bet ir jo artimi draugai ir 
bičiuliai, ,su kuriais jis per ilgus metus dirbo 
kartu. Adela ir Aldona, dukros 

ir jų vyrai
Eileen, Michael ir Ann-Marie,

Hicksville, N. Y. anūkai

<♦>

<♦>

<♦>

<♦)

<♦>

<♦>

J. ir M. STRIZAUSKAI 
Bridgeport, Conn

į SVEIKINAME
ft

į Proga žiemos švenčių ir Naujųjų Metų 
? sveikiname ’’Laisvės” visą personalą, visus 
rf skaitytojus, bendradarbius, vajininkus ir ko- 
į respondentus. Taipgi sveikiname visus drau- 
| gus, gimines Amerikoje ir Lietuvoje.
| Linkime visiems daug sėkmės baigti 1972 
tf metus ir laimingai pradėti 1973. Linkime 
? daug sveikatos.
į Linkime, kad karas Vietname būtų baigtas 

kuogreičiausiai.
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Chicago, III. dėl geresnės visiems atei
ties.

Gražios Tarybų Lietuvos svečiu išleistuves
Kaip jau žinome, Tarybų 

Lietuvos artistai, G i e drė 
Kaukaitė, Valstybinio aka
deminio operos ir baleto so
listė, ir Gytis Trinkūnas, 
virtuozas pianistas, akom
paniatorius, šiomis dienomis 
gastroliavo Čikagoje Mildos 
teatre ir McAuley audito
rijoje.

Atsisveikinimui su jais, 
jaunosios kartos šeimipin- 
kės su talkininkais suruošė 
Mildoje banketą. Jis buvo 
skirtingas nuo kitų banketų 
ir praėjo sklandžiai. Progra
mą tvarkė prof. B. F. Ku
bilius.

Buvo iškviesta tarti žodį 
kitą ir asmeniškai atsisvei
kinti [šu artistais gana daug 
asmehų. Tarp kitko, banke
to metu buvo “transliuoja
mos” iš “tape recorder” so
listės Giedrės K a u kaitės 
koncerto metu sudainuotos

dainos. Jos visiems suteikė, 
malonumo, pakėlė banketo 
dalyvių nuotaiką.

Solistės Giedrės Kaukai
tės dainose atsispindi jos ne
paprastai talentinga viduji
nė asmenybė. Tuo pat kartu 
reikia pripažinti, kad ir jos 
išorinė išvaizda turi kažko 
tokio nepaprasto, žavėtino 
— ji tikra lietuvaitė gra
žuolė.

Banketas praėjo linksmai, 
nors atsisveikinimai papras
tai esti liiiidni. Mat, kaip 
vienas kalbėtojas pareiškė, 
tikimės jog Tarybų Lietuvos 
svečiai-artistai ir vėl kada 
nors atsilankys Čikagoje.

Tuo tarpu tenka tiktai pa
dėkoti svečiams už tokį ma
lonų ir netikėtą pasirodymą 
Čikagos padangėje ir/palin
kėti laimingos keliones.

Juozas Vasiliauskas

Binghamton, N.Y.
sirgo vėžiu. Tai Povilas tu
re jo visus aprūpinti ir apžiū-

Lapkričio 29d. buvo graži. 
Saulė baigė nušildyti vaka
rykšti 4 colių sniegą. Buvo 
malonu išvažiuoti kur nors iš 
namų.

Susitarėm su drauge ap
lankyti draugus Antaną ir 
Juzę Navalinskus, kurie daug 
metų serga ir randasi Willy 
Point Nursing Home. Antanas 
jau 8 metai čia gyvena. Rado
me jį sėdinti ir skaitantį 
“Laisvę0 ir “Vilnį”. Pasi- 
šnekėjome apie pusvalandį. 
Gerai atrodo.

Juzę Navalinskienę iškėlė 
kitur. Suradome jos kamba
rį. Juzė gali vaikštinėti,pasi
remdama lazdele. Ji domisi 
kuopų ir lietuvių veikla. Barė 
mane, kad neparašiau apie 
Povilo Mikalajūno mirtį. Jis 
buvo pažangietis. Reikėjo 
daug anksčiau parašyti, nes 
jau 7 mėn.,kaip miręs.

P. Mikalajūnas daug metų 
išgyveno mūsų mieste ir daug 
gerų darbų yra atlikęs - as
meniškų ir visuomeninių. Jis 
Endicott Johnson avalinėje 
išdirbo 48 metus. Buvo ve
dęs, sugyveno sūnų Alfonsą ir 
dvi dukras. Vyresnioji duktė 
Ona turėjo nelaimę/susirgo, 
keletą mėnesių išbuvo ligoni
nėje ir išėjo iš ligoninės su 
pritraukta trumpesne koja. 
Antroji duktė Lillian buvo 
gražiai išauginta, pradėjo 
dirbti, bet neilgai, gavo džio
va ir nepagijo. Jo žmona Ona

rėti. Bet ir pats Povilas turė
jo keletą kartų ligoninėje 
būti.

Povilasatvyko 1912 metais 
iš Waterbury, Conn, ir prisi
rašė prie pažangių draugijų. 
Buvo Lietuviu salės šėrinin- c
kas, Liet. Darbininkų Susi- 
šelpimo Draugijos irLLD 20 
kp. narys. Šioje kuopoje jis 
buvo pirmininku per eilę 
metų. Jis mėgo daug disku- 
suoti. Jis sakė seniau rašinė- 
jęs į “Laisvę”. Iš trijų brolių 
jis buvo veikliausias. Visi jau 
mirę, tik sesuo dar gyvena 
Lietuvoje. Liko dukra Baka ir 
žentas, sūnus Alfonsas ir 4 
anūkai.

Iš Lietuvos Povilasatvyko 
,i Scranton, Pa. Teko jam sun
kiai dirbti kasyklose. Buvo 
įsirašęs i vietinę parapiją, 
užsimokėdamas $3. Kai jis 
kunigui padavė penkinę, tai 
negavo grąžos. Susibarė su 
kunigu ir vistiek atgavo $2. 
Nuo to laiko jis daugiau kuni
gais nepasitikėjo ir daugiau 
su bažnyčia nieko bendro ne
beturėjo.

Jis mirė balandžio 12 d. 
širdies priepuoliu, gatvėje 
prie namų. Laisvaijįpalai- 
dojome Vestel Parkkapinėse 
prie žmonos Onos.

Ilsėkis, drauge, po didelių 
vargų ir kelionės. Buvai pri
sidėjęs bendrai prie kovos

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

įvyko klaida c

Mano draugė Katrina Vai
cekauskienė mirė 1972 m. 
spalio 17 d. Bet mūsų ko
respondentė Ona Wellus pa
skelbė “Laisvėje” ir “Vil
nyje”, kad mirė spalio 11d. 
Kodėl tokia klaida įvyko, 
man nesuprantama.

šia proga aš noriupadėko
ti Onai Wellus už gražią kal
bą šermeninėje ir aprašymą 
laikraščiuose. Garbė mūsų 
miesto lietuviams, kad turi
me tokią korespondentę, kuri 
aprašo laikraščiuose apie 
pažangiečių veiklą ir miesto 
įvykius.

Taipgi ačiū Kershuliams 
ir Vernams už užuojautą per 
“Laisvę”; kartu draugams 
ir draugėms už užuojautą 
per laikraštį, o A. Žemaitie
nei - už didelio skaičiaus 
surinkimą; “Laisvei” - už 
aprašymų patalpinimą.

Kartu prideda $5 auką į 
$15,000 fondą, kad greičiau 
tas fondas būtų sukeltas.

JONAS VAICEKAUSKAS
I -------—j

NEW YORKO 
NAUJIENOS
City Housing Authority su

laikė nuomų pakėlimą 20,000 
šeimų, kurios skurdžiai gy
vena, daugiausia seno am
žiaus žmonės.

•

Miesto sveikatos komisio- 
nierius dr. Hollis S. Ingra
ham įspėjo, kad orui atša
lus padidėjo influenza. Pa
taria įsiskiepyti.

•

Brooklynietis 20 metų 
Charles L. Stover areštuo
tas ir kaltinamas peiliu nu- • 
dūręs 13 metų mergaitę 
Denise Washington, kuri tuo 
metu prižiūrėjo vaikus 
Tompkins projekte Wil- 
liamsburge.

International Publishers 
knygų leidimo bendrovė išsi
rinko naują prezidentą Louis j 
Diskiną, kai James S. Allen 
pasitraukė iš tos vietos,, kad 
daugiau laiko turėtų knygų 
rašymui, šis marksistinis 
rašytojas yra parašęs^ ne
maža knygų.

Teisingai taikai Vidurio 
Rytuose komitetas pasiuntė 
Izraeliui protesto telegramą 
prieš Sirijos teritorijos 
bombardavimą ir kitus agre
syvius militarinius veiksmus 
Vidurio Rytuose.

•

Lenino jubiliejiniais me
daliais buvo apdovanoti 
marksistinio dienraščio 
“Daily World” redaktoriai 
John Pittman ir Carl Winter.

•

Kompartija ragina nenusi
leisti rasistams Canarsie 
211 mokykloje, kur rasistai 
bando boikotuoti 31 nebalto 
mokinio priėmimą.

Gruodžio 17 d. parengimas
Lietuvių Literatūros Draugijos 185 kuopa ir Aido choras 

ruošia Laisvės salėje popietę su kava, užkandžiais, meni
ne programa ir paskaita apie prieš 50 metų Tarybų Są
jungos įsisteigimo reikšmę Lietuvai ir visam pasauliui. 
Paskaitą duos svečias iš Washington© Edmundas Juškys. 
Grybas parodys filmą iš “Laisvės” koncerto. Parengimas 
prasidės 2 vai. popiet. Vaišės bus po programos.

Grįžo į New Yorka
. Ketvirtadienį grįžo iš ke
lionės po Ameriką Giedrė 
Kaukaitė ir Gytis Trinkūnas. 
Jie pasitenkinę savo kelione, 
sako, sėkmingi buvo koncer
tai Chicagoje (net trys), Los 
Angeles, Californijoj, Miami 
ir St. Petersburg, Floridoje, i

Niujorkiečiams bus proga | 
dar sykį jos išgirsti šešta
dienį, gruodžio 9 d., 5:30 vai. 
po pietų, Carnegie Recital 
Hall, 154 West 57th Street, 
New York City. Nepraleiski- 
me šios progos. j M-NE

Pranešimas
LLD 185 kuopos susirinki- i 

mas įvyks antradienį, gruo- i 
džio 12 dieną, 2 vai. po pietų, i 
Laisvės salėje. Visi nariaii 
prašomi dalyvauti. Be kitų 
reikalų, turėsime pasitarti ; 
dėl mūsų ruošiamos popietės i 
gruodžio 17 dieną.

VALDYBA;

Moterų Klubas 
kviečia

Gruodžio 20 dieną, trečia
dienį, Niujorko Lietuvių Mo - 
terų Klubas mano, kad į jų su
sirinkimą atvyks gerbiami 
svečiai dainininkė Giedrė 
Kaukaitė ir pianistas Gytis 
Trinkūnas. Atrodo, kad jie 
išvyks į namus gruodžio 24 
d. Todėl klubietės kviečia 
vyrus ir moteris dalyvauti 
pas jas. Bus proga dar sykį
susitikti su gerbiamais sve- ’ 
čiais ir palinkėti jiems “gero | je 
vėjo”.

Būkite visi Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y., 2 vai. po pietų.

PIRMININKE

Benediktas Sutkus
PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Mirė gruodžio 8, 1967
Jo pelenai randasi Olivet Memorial Park 

Columberium.
Mielas Beni, nepamiršiu tavęs niekuomet. 

Dirbsiu dėl idėjos, dėl kurios tu dirbai, 
gy vas būdamas...

Valė Sutkienė, žmona
Kastulė Fabričius, sesuo 

ir giminės
San Francisco, Calif,

Sunkiai susirgo
Teko sužinoti, kad Alice 

Kunevičienė, maspethietė, 
sunkiai serga. JI turėjo ope
raciją, ir jau septynios sa
vaitės, kai guli New York 
University Hospital, Brook- 
lyne. Birželio mėnesį ji taip
gi pergyveno sunkią operaci
ją ir išbuvo ligoninėje apie 
mėnesį laiko.

A. Kunevičienė yra pažan
gi moteris. Ji priklauso LLD, 
Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubui ir yra ilgametė 
“Laisvės” skaitytoja ir rė
mėja.

Linkime d. Kunevičienei 
greit sustiprėti. IEVA

Kaukaitės-Trinkūno koncertas

Visi ruoškimės

Moterų Klubo j 
Narėms į o

Trečiadienį, gruodžio ^0' X 
d., įvyks Niujorko Lietuvių ’ jį 
Moterų Klubo metinis susi- ; JĮ 
rinkimas, 2 vai. po pietų, Į A 
Laisvės salėje, 102-02 Li- K 
berty Avė., Ozone Park, N. Y.

Reikalų turime daug. :
■ Reiks išrinkti nafyją valdybą : 
! 1973 metams, pasikalbėsime ; S
• apie veiklą ateinantiems me- į S 
! tams, apie apvaikščiojimą ■
Moters Dienos minėjimo. . . širdingai sveikiname savo gimines, draugus,

Aišku, po susirinkimo tu- ‘ S? , . . v. . ....
rėsime kavutės ir dar kai ko. į § blciulius su žiemos šventėmis, su naujaisiais 

PIRMININKE ! metais Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje, linkėda- 
i • < 5" j mi viso geriausio.

Volteris ir Bronė Keršuliai

dalyvauti Carnegie Recital 
Hall koncerte, kur dar kartą galėsime išgirsti 
Lietuvos Valstybės Operos dainininkę Giedrę 
Kaukaitę ir Lietuvos Filharmonijos koncert- 
meistrį Gytį Trinkūną. Tai bus šeštadienį, 
gruodžio 9 d0, 5:30 vai. po pietų. Adresas: 
154 West 57th Street, New York City. Bilietų 
kaina: $5 ir $4. Galima įsigyti bilietus "Lais
vės" administracijoje.

SVEIKINIMAI

^Sveiksta

Klaidų atitaisymas
Praeitos savaitės “Lais

vėje” įsiskverbė pora klaidų, 
kurias čia atitaisome.

Po korespondencija iš 
Norwoodo prie draugo Užda
vinio parašo nei iš šio, nei iš 
topridėta “Chicago, Ill.”.

“Krisluose” pasakyta, kad 
Giedrė Kaukaitė ir G. Trin
kūnas koncertuos Carnegie 
Hall gruodžio 10 dieną, o turi 
būti gruodžio 9 dieną, šeš
tadienį.

Prieš kurį laiką “Laisvė- w 
’ buvo pranešta, kad mūsų ■ 

| veikėjas ir senas vajininkas ;
Juozas Bimba gavo “stro- 
ką”, yra sunkiai susirgęs. i m 
Džiugu, kad Juozo sveikata i @ 
palaipsniui taisosi. Jau gali, : J& 
su kitu pagalba, išlipti išlo- ! W 
vos ir valandą kitą pasėdėti' W 
kėdėje. Tik kairės rankos S? 
dar visai negali valdyti. Rei- ■ 
kia tikėtis, kad su laiku ji pa-į 
sitaisys.

Juozo mieloji žmona Sarah 
i atnešė $20 ir sako 
mudviejų dovana 
fondą”.

Juozas
“Laisvės” vajaus eiga. Jam 
gaila, kad jis jame negali ak- 
tyviškai dalyvauti.

Linkime Juozui greitai ir 
pilnai susveikti. „ ,, REP.

labai

Žieminių Švenčių proga nuoširdžiausi svei
kinimai visiems mūsų draugams ir bičiuliams.

Visiems^ linkime geros sveikatos ir daug švie
sių dienų.

“Štai nuo i
i Laisvės J w

o

rūpinasi

Sezoninis Sveikinimas
S Sveikinu su Kalėdomis ir laimingais naujai- 
£ siais 1973 metais brolius, seseris ir jų šeimas 
į Lietuvoje, ir visas kitas gimines Lietuvoje ir 
| Amerikoje. Taipgi Biržuose švogerką Amelia 
| Sablickienę ir jos šeimą ir gimines. Taipgi Ame- 
h rikoje visus draugus-drauges ir pažįstamus, vi- 
į sus “Laisvės” skaitytojus ir visus taikos šalinin- 
? kus.
j Aš gimiau ir augau Vilniaus apskr., Videniš- 
| kių parap., Molėtų valsčiuje, (dabar rajonas), 
a Kalniškiu kaime, v

MATTHEW SIMON
354 — 14th St., Brooklyn, N. Y.

Sveikinu su Naujais Metais

ta visus savo gimines ir draugus čia ir Lietuvoje.£ 
ųJ Ypatingai sveikinu visą "Laisvės" personalą, j 

vajininkus ir visus skaitytojus, linkėdama daug t
|| sveikatos ir energijos ilgai dar darbuotis ap- f

Svieto s darbe. j
S# Taipgi ypatingai noriu pasveikinti visus į 
0 miamiečius?su kuriais ilgą laiką teko darbuotis. J 
w Atvirukų niekam nesiųsiu, tai prašau ir į
J# man nesiųsti, nes nei nežinau,kur aš būsiu.

. Daug Širdingų linkėjimų visiems.

ANASTAZIJA PAUKŠTIENĖ

&

SVEIKINAME
Žieminių švenčių proga sveikiname visus 

mūsų draugus JAV ir Lietuvoje, taipgi ir gi
mines.

Lai Naujieji 1973 Metai atneša -laimės, 
sveikatos ir sėkmės.

NASTĖ ir PRANAS BUKNIAI
Brooklyn, N. Y.

ŠVENTĖMIS
ir visus priete-

Linkime visiemsI
i SVEIKINAME SU ŽIEMOS
J Sveikiname gimines, draugus
* liųs čia Amerikoje ir Lietuvoje.

į geros sveikatos ir sėkmės gyvenime. Ypatingai į

I nauju metų proga norime, kad taika užviešpatau- 
į tų pasaulyje. . į

i ‘ Nele ir Povilas Ventai, į? ‘ ir sūnūs Konradas ir Povilas ?
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Pijušas Valaitis
Gruodžio 14 d., š. m., sukanka keturi 

metai, kai mirė mano pusbrolis Pijušas ir 
mano sūnaus dėdė. Kai gyvas buvo, tai visuo
met rėmė savo mylimą laikraštį "Laisvę".

Ilsėkis ramiai, mielas giminaiti.
/ “ William Baltrušaitis

Arthur Baltrušaitis
Brooklyn, N.




