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KRISLAI
Kad sąžinė būtų rami. . 0 
Pažangiosios spaudos 

ekonominės bėdos
Lietuvių tautos taurioji

dukra 
Baisi nelaimė 
Geri ženklai
Kaip už liežuvio kariami

V- A. BJMBA —

Tuojau įžengsime į 1973 
metus. Bet dar pagalvokime 
apie šiuos metus.

Kaip su mūsų organizaci
jomis? Ar jau visi esame 
atlikime savo pareigą? Ar 
visi esame pasimokėję duo
kles už 1972 metus?

Atsilikusiems arba pa- 
miršVisiems nariams reikia 
pasiskubinti. Visi iki vienam 
ženkime i naujuosius metus 
su ramia sąžine, kad atliko
me savo darbininkišką pa
reigą.

Aš pirmoje vietoje kalbu 
apie Lietuvių Literatūros 
Draugiją ir Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimą.

* * *
Kai “Laisvė” prašo savo 

skaitytojus sukelti $15,000 
fondą, o “Vilnis” $20,000, 
kad laikraščiai galėtų išsi
laikyti 1973 metais, tai kai 
kam atrodo, jog tai milžiniš
kos sumos pinigų. Bet štai 
pažangiųjų žydų laikraštis 
“Freiheit” taip pat veda 
vajų ir prašo sukelti net 
$300,0001

Tiesa, tai didelės sumos 
pinigų, ir nelengva jas su
kelti. Bet ką darysi, kad 
būtinai reikia, jeigu pažan
gieji žmonės nori savo lai
kraščius išlaikyti. O kad 
jie nori, tai, pamatysime, 
Įrodys šių laikraščių vajų 
rezultatai.

* * *
Iš Lietuvos pranešta, kad 

ten lapkričio 17 dieną mirė 
Liuda Purėnienė. Mirė su
laukus gražaus 85 metų am
žiaus.

Tai buvo beveik lygiai 
prieš 26 metus taip pat šal
tomis žiemos dienomis. 
Kaip šiandien atsimenu. 
Liuda ir Antanas Purenai 
pakvietė mane į svečius. 
Prie valgių ir vaišių visą 
ilgą vakarą kalbėjomės apie 
buvusius klaikiuosius sme
toninius laikus, jiems man 
pasakojant, kaip jiedu, kiek 
galėdarhi, stengėsi padėti 
politiniams kaliniams ko
munistams. Buvo sunku ir 
rizikinga. Paskui užėjo karo 
audra. Sako: Patys savo 
akimis matote, ką jis paliko.

* * *
Kokie milžiniški darbai sto
vi prieš mus visus, prieš 
visą lietuvių tautą! Bet mes 
nesuklupsime prie# jokiu® 
sunkumus. ...

Ypatingai Liuda entuzias
tiškai kalbėjo apie Lietuvos 
ateitį.

Atsisveikindami kietai ap
sikabinome ir karštai pasi
bučiavome, pasižadėdami 
dar kada nors kur nors su
sitikti. Deja, susitikti ne
beteko . . .

/(Nukelta į 6 puslapi) tarnyboje.

Henry Kissingeris ir Le Tho 
tebetęsia savo pasitarimus; 
karui galo dar nesimato

Jungtinių Tautų asamblėjoj 
Čilės prezidentas Allende 
kaltino JAV korporacijas

Paryžius. - Henry Kissin
geris ir Le D. Tho, po poros 
dienų petraukos, vėl atnauji
no pasitarimus. Ką ten jie 
tariasi, niekas nežino, nes 
pasitarimus laiko slaptai. 
Spaudos reporteriai bando 
nors kiek sužinoti ir viešai 
paskelbti, ką jie ten tariasi. 
Bet nepavyksta.

Pasitarimų metu karo eiga 
Vietname visai nesumažinta. 
Mūšiai tęsiasi visuose fron- c
tuose. Smarkūs apsišaudy
mai ištiko keletą kartų už 17 
mylių nuo Saigono. Atrodo, 
liaudiečių jėgos išlaiko ini
ciatyvą. Saigono jėgos tik 
ginasi.

Diplomatiniuose rateliuo
se pasirodo optimizmo, kad 
sutartis galinti būt pasirašy
ta dar prieš Kalėdų šventes. 
Bet tai tik spėliojimai.

Naujoji Zelandija 
pasitrauks iš
SEATO

Auckland. - Naujosios Ze
landijos Darbo Partijos pa
skirtas premjeras Norman 
Kirk pareiškė masiniame 
susirinkime, kad Naujoji Ze
landija pasitrauks iš Pietry
čių Azijos Sutarties organi
zacijos (SEATO), kuri 1954 
m. Amerikos imperialistų 
kėslams buvo sukurta.

Darbo partija laimėjo 56 
vietas iš 84 vietų parlamen
te. Konservatorių Naciona
linė partija, išlaikiusi val
džią 14 metų, dabar prakišo 
rinkimus. Kirk pasakė, kad 
jis ištrauks visas N, Z. mi- 
litarines jėgas iš Vietnamo 
ir Pietryčių Azijos.

Diakonai 
kunigus pavaduoja

Houston, Texas. - Romos 
katalikų vadovybė skelbia, 
kad? mažėjant kunigų skaičiui 
vis daugiau ir daugiau vedu
sių diakonų kunigus pavaduo
ja.

Šiuo metu pastoviai veikia 
178 vedę diakonai. Taipgi 
yra 808 kandidatai į diako
nus. Su laiku jų bus daug 
daugiau.

Taipgi kai kuriose katalikų 
bažnyčiose tarnauja vyrai ir 
moterys, kaip kunigai.

Apkaltinti 98 
karo priešai

Buffalo, N. Y. - Federa
linis grand jury pripažino 
kaltais 98 jaunuolius, atsi
sakiusius eiti 
tarnybą. Dar 
laukia teismo.

Kiekvienam 
metų kalėjimas ir $10,000 
finansinė bauda. Visi yra 
karo priešai ir todėl atsi
sako tarnauti militarinėje

| militarinę
100 jaunuolių

jų gresia 5

Amerikos žydu i 
šeimoms pavojus

Hollywood, Fla. - Rabi
nas Tanenbaum, Amerikos 
Žydų Komiteto religinis di
rektorius, susirūpinusiai 
kalba apie žydų šeimoms pa
vojų ir kartu žydų kultūros 
ir religijos mažėjimą. Ke
letas kitų rabinų pareiškė 
su Tanenbaum sutikimą.

Žydų šeima seniau buvo 
pavyzdžiu katalikų ir pro
testantų šeimoms. Bet da
bar žydų šeimose daugiau 
pasiskirstymo, negu kitose 
šeimose. Žydų jaunimas 
susidraugauja su kitų reli
gijų ir nereligingu jaunimu. 
Susikuria maišytos šeimos, 
kurios visai nebepaiso žy
diškos kultūros ir religijos. 
Tarpreliginis amerikinis 
gyvenimas taip nuolat ir ardo 
žydų šeimas.

Taipgi pas žydus žymiai 
sumažėjęs gimdymas, dau
giau veikia gimdymo kontro
lė.

Susitarė statyti 
ambasadom namus

Washingtonas. - Jungtinės 
Valstijos ir Tarybų Sąjunga, 
po 10 metų pasitarimų, su
sitarė statyti ambasadoms 
namus.

Tarybų Sąjunga pasistatys 
savo ambasadai pastatus 
Washingtone, Jungtinės Val
stijos pasistatys savo amba
sadai namus Maskvoje.

Advokatai ragina 
N ixoną pasirašyti

Maskva. - 50 advokatų iš 
22 šalių dalyvavo Tarptauti
nės Demokratinių Advokatų 
Sąjungos konferencijoje.

Advokatai aptarė tarptau
tinę padėtį. Pripažino, kad 
Indokinijoje karas sudaro 
taikai pavojų. Nutarė ragin
ti Nixoną pasirašyti taikos 
sutartį ir baigti karą. Ke
letas Jungt. Valstijų advoka
tų dalyvavo.

Darbiečiai laimėjo
Canberra. - Australijos 

Darbo partija pilnai laimėjo 
parlamentinius rinkimus. 
Konservatorių premjeras 
McMahon prisipažino pra
laimėjęs ir jo valdžia pasi
traukė . Darbo partijos vadas 
Whitlam sudarė valdžios ka
binetą.

Darbo partija pasižadėjo 
tuoj ištraukti visas Austra
lijos militarines jėgas iš 
Indokinljos, taipgi pasi
traukti iš JAV imperialistų 
dominuojamo militarinio 
SEATO bloko. Panaikino 
priverstinį kareiviavimą Ir 
bausmes atsisakiusiems 
tarnauti armijoje.

Mirė Vincas Andrulis

, New Yorkas. - Čilės pre
zidentas Allende, kalbėda
mas Jungtinių Tautų asam
blėjoje, kaltino Telefonų ir 
Telegrafų korporaciją, taip
gi ir Kennecott vario kor
poraciją, kurios turi stambių 
invesmentų Čilėje.

Allende aiškino, kad šios 
korporacijos visokiais bū
dais suokalbiavo nuversti 
Čilės bendro liaudies fronto 
valdžią, kuri pasimojo tų 
korporacijų nuosavybes na
cionalizuoti. Toms korpo
racijoms atėjo talkon Jung
tinių Valstijų finansinis ka
pitalas. Washington© politi
ka taipgi prieš Čilės valdžią 
buvo nukreipta.

Per 40 metų Čilėje ameri
kinė vario kompanija pasi
darė pelno daugiau kaip $400 
milijoniį, nors buvo investa
vusi tik $30 milijonų. Da
bar, kai valdžia sulaikė tos 
kompanijos pelnus, ji prisi
dėjo prie suokalbio nuversti 
valdžia.

Suokalbininkai susiuostė 
su Čilės reakcininkais ir 
vietine buržuazija kovoje 
prieš liaudies reikalus. 
Buvo paskelbtas .ekonominis 
boikotas, kelta šalyje suiru
tės, kai kur net maištai. 
Bandyta sukurti civilinį 
kara. Bet Čilės liaudis at- 

į mušė priešų pasimojimus. 
! Čilės liaudis vieningai gina 
isavo valdžią, sakė prez. Al- 
įlende.

Iš New YorkoAllande iš- 
jvyko Maskvon, kur buvo iš
kilmingai sutiktas.

Praėjusį sekmadienį prieš pietus iš Chicagos “Vilnies” 
redaktorius S. J. Jokubka telefonu pranešė liūdną žinią: 
mirė mūsų pažangaus judėjimo veteranas Vincas Andrulis. 
Tiesa, jau žinojome, kad Vincas yra sunkiai susirgęs ir 
paguldytas i ligoninę, tačiau šis pranešimas mus visus 
laisviečius labai sujaudino. Su šio miėlo draugo mirtimi 
netekome vieno iš seniausių, drąsiausių ir energingiausių 
visoje Amerįkoje kovotojų už darbo liaudies reikalus.

Kai šie žodžiai pasieks mūsų skaitytojus, mūsų Vincas 
jau bus palaidotas (bus laidojamas gruodžio 14 dieną).

Vincas mirė .eidamas aštuoniasdešimt trečiuosius savo 
gyvenimo metus. Jis gimė 1890 m. vasario 4 dieną Lietu
voje, Gripiškėse, Prienų rajone. Į Jungtines Amerikos 
Valstijas atvyko 1911 metais. Pirmutinis jo čia darbas 
buvo anglies kasyklose. Jau 1912 metais jis įstojo į Lie
tuvių Socialistų Sąjungą ir per visus šešiasdešimt metų nė 
vienos dienos nebuvo pasitraukęs iš revoliucinio judėjimo 
ir kovos lauko. Tuojau pradėjo rašinėti į Sąjungos organą 
“Kovą”. O 1920 metais buvo vienas iš laikraščio “Vil
nies’' įsteigėjų, tapo jos redaktoriumi ir tose sunkiose 
pareigose išbuvo beveik iki pat mirties. Tik jau sveikatai 
visiškai pašlijus, prieš porą ar trejetą savaičių prieš mirtį 
iš tų pareigų pasitraukė, prižadėdamas jai tik bendradar
biauti. Deja, tą pažadą staiga nukirto mirtis. . .

Reiškiame ir siunčiame giliausią užuojautą Vinco žmonai 
Juliai, dukroms, visiems kitiems jo giminėms, “Vilnies” 
kolektyvui ir visiems vilniečiams. Jo mirtis visiems 
mums skaudus smūgis.

NAUJIENOS IS LIETUVOS
vairo-račkausko , 
MINĖJIMAS

Kaunas. - Lapkričio 16 d. 
įvyko Karolio Vairo-Rač- 
kausko 90-tųjų metų sukak
ties minėjimas Petro Cvir
kos muziejuje, kurį Rač
kauskas įkūrė.

Račkauskas buvo rašyto
jas, žurnalistas, vertėjas ir 
diplomatas. Jis savo gyve
nime yra buvęs Rusijoje, 
Pietų Afrikoje, Anglijoje, 
Jungt. Valstijose.

Į minėjimą susirinko ne
mažai žmonių. Apie jubi
liato kūrybinę veiklą prane
šimą padarė J. Kampaitė- 
Apalainienė. Atsiminimais 
dalijosi pažįstami ir arti
mieji: J. Narkevičiūtė, E. 
Viskanta, J. Butėnas, V. Ka
ružienė ir kiti. Visi kalbė
tojai pabrėžė Karolio Vairo- 
Račkausko būdo savybes - 
didelį darbštumą ir taurumą.

POEZIJOS VAKARAS

Lietuvos literatūros mu
ziejus kartu;su Kauno viešą
ja bibliotekaj lapkričio 17 d. 

surengė poetų-vertėjų poe
zijos vakarą. Dalyvavo A. 
Puišyte, A. Dabulskis, M. 
Karčiauskas, A. Martinai
tis, VI. Baltuškevičius.

Pranešimą apie lietuvių 
literatūros ryšius su bro
liškų respublikų literatūro
mis skaitė M. Macijauskie
nė.

K. ŽAKAVIČIENĖ

KOLŪKIŲ TARYBOS 
SEKCIJOSE

Vilnius. - šiomis dieno
mis įvyko Respublikinės ko
lūkių tarybos žemės ūkio 
gamybbs, melioravimo, che
mizavimo ir darbo organiza
vimo sekcijos bei Kolūkio 
įstatų ir kolūkinės demo
kratijos sekcijos posėdžiai.

Posėdžiuose aptarta, kaip 
geriau skirstyti kolūkiuose 
bendrąsias pajamas, patiks
lintas naujų darbo apmokė
jimo rekomendacijų projek
tas, apsvarstyta, kaip Kė
dainių rajono kolūkiuose lai
komasi kolūkinės demokra
tijos principų.

R. JAUNIUS

Nixonas pasiskyrė 
rasistą Brennaną

Washingtonas. - Prez. 
Nixonas pasirinko statybos 
darbininkų unijos vadą Bren
naną Darbo sekretoriumi, 
kurio kontrolėje yra Darbo 
departamentas.

Keleto unijų (negrų organi
zacijų vadai pareiškė, kad 
Brennan yra rasistas, kad jo 
vadovaujama statybos unija 
yra reakcingiausią, palai
kanti diskriminaciją prieš ne 
baltuosius darbininkus, už- 
gyrusi karą Indokinijoje.

SEUOL, Pietų Korėja.
Gaisras sunaikino Piliečių 
salę, kai joje buvo masinis 
mitingas. Žuvo 39 žmones, 
sužeista 87.

Ragina naikinti 
lūšnynus
. Washingtonas. - 550 ko- ; 
votojų prieš miestuose lūš
nynus susirinkime nutarė 
reikalauti Nixono adminis
tracijos visur naikinti lūš- i 
nynus ir jų vietose statyti 
apartmentinius pastatus ne
turtingiems ir skurdžiams 
prieinamomis- nuomomis.

Susirinkimas atstovavo 37 
grupes, nuolat kovojančias 
už naujų namų statybą.

Apollo 17 pasiekė 
Mėnulį

Jungtinių Valstijų erdvė
laivis Apollo 17 atliko lai
mingą kelionę j Mėnulį. 
Vienas -astronautas pasiliko 
erdvėlaivyje, o kiti du nusi
leido ant Mėnulio paviršiaus 
atlikti tolesnį Mėnulio pavir
šiaus sudėties tyrinėjimą. 
Už poros dienų jie paliks 
Mėnulį ir pradės kelionę j 
Žeme. <

Si amerikiečių kelionė į 
Mėnuli būsianti šiame de- (
šimtmetyje, o gal ir šimt
metyje paskutinė. Prasidė- 
sią intensyvūs tyrinėjimai 
kitų planetų.

Ryžių stoka Azijai
Jakarta. - Indonezija jau 

dabar jaučia ryžių stoką. 
Panašiai Filipinuose, Malai
zijoje, Tailande, Pietų Ko
rėjoje, Kambodijoje, Bur- 
moje.

Sausros sunaikino labai 
daug ryžių derliaus. Toms 
šalims, kurios nuo sausros 
žymiai nukentėjo, teks už
sienyje pirktis ryžių ir kitų 
grūdų. Grūdų importai žy
miai pablogins tų šalių eko
nomiką ir padidins infliaci
ją-

Brazilijoj teroras
Rio de Janeiro. - Brazi

lijos militarinę valdžia pa
didino terorą prieš komunis
tus ir simpatikus. Kaltina 
juos subversyviame veiki
me, suokalbiais nuversti 
valdžią'. Nuolat pravedami 
areštai. Kalėjimai pilni po
litinių kalinių.

Valdžia giriasi, kad šio
mis dienomis jai pavykę su
čiupti net 7 įžymius komu
nistų veikėjus, kurie slaptai 
gaudavę žinių iš Tarybų Są
jungos ir taipgi perduodavę 
žinias Maskvai apie padėtį.

Jaunimas ragina
Nixoną pasirašyti

Maskva. - Čia įvykusi 
pasaulio jaunųjų darbininkų 
konferencija vienbalsiai nu
tarė pasiusti JAV preziden
tui Nixonui raginimą t nieko 
nelaukiant pasirašyti taikos 
sutartį ir baigti karą Indoki
nijoje.

Konferencijoje dalyvavo ir 
iš Jungtinių Valstijų delega
cija, kuri žymiai prisidėjo 
prie nutarimų, kaip sėkmin
giau kovoti prieš karą Indo
kinijoje ir prieš Izraelio 
agresiją arabų žemėse.

Konferenciją sušaukė Pa
saulio Demokratinio Jauni
mo Federacija. Joje daly
vavo atstovai iš 15 tarptau
tinių organizacijų.
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Kalba ir skundas
Daugelis diplomatų buvo nustebinti ir net gal pritrenkti 

staigiu Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesijoje 
pasirodymu Čilės prezidento Salvador Allende. Aišku, 
Allendė matė dideli reikalą pasaulinės organizacijos es
tradoje autoritetingai prabilti savo šalies vardu. Jis pri
buvo ne tik nušviesti jo šalies pasirinktą naują kelią Į naują 
rytojų, bet ir pasiskųsti, atkreipti dėmesį i nepateisinamą, 
pavojingą Jungtinių Valstijų valdžios ir kapitalo interesų 
kišimąsi i jos vidinius reikalus. Jis, matyt, tiki, kad jo 
skundas nepasiliks balsu girioje. Jis, matyt, mano, kad 
jeigu ne visos Jungtinių Tautų narės, tai geroka jų dalis 
susidomės ir susirūpins Čilės protestu prieš Amerikos 
imperializmo agresiją ir pasimojimu susidoroti su jo va
dovaujama revoliucine valdžia,

Čilės respublika turi, sakė Allende, išlaisvinti savo 
ekonominį gyvenimą iš užsienio kapitalo nasrų. Ji negali 
žengti pirmyn, kol ją ekonominiai dominuoja svetimi inte
resai, Todėl jo vyriausybė susocializavo stambiąją pra
mone, kuri iki šiolei faktinai buvo amerikinių Telephone & 
T,Lgraph Corporation ir Kennecott Copper Corporation 
rankose. Dabar šios ir kitos paliestos korporacijos siekia 
nuversti revoliucinę valdžią ir išgelbėti savo interesus. 
Washington© valdžia joms padeda, paskelbiant Čilei eko
nomini, boikotą ir ruošiant kontrrevoliucinius sukilimus.

Prieš tai Čilės vyriausybė protestuoja ir ieško pasauli
nėje organizacijoje užtarimo.

Daugumos stebėtojų nuomone, A llendės kalba padarė gilų 
įspūdį. Bet kiek iš to bus Čilei praktiškos naudos jos ko
voje už teisę netrukdomai žengti pirmyn naujuoju keliu, jau 
kitas klausimas. Socialistinis pasaulis, aišku, jai pritars 
ir ją užtars, kaip ir iki šiolei, b kapitalistinių šalių dau
gumas, iš baimės ar iš noro, veikiausia pasiliks Amerikos 
imperializmo agresijos, jei ne aktyviškomis, tai tylinčio
mis šalininkėmis.

Tą pačią dieną!
Tai buvo pirmadieni, gruodžio 4 dieną. Prezidento 

Nixono patarėjas Henry Kissinger atskrido Į Paryžių baigti 
derybas su Pietų Vietnamo Liaudies Išsilaisvinimo Fronto 
ir Siaurės Vietnamo atstovybėm dėl karo paliaubų.. Ir kaip 
tik tą pačią dieną su pasididžiavimu Amerikos karinė kos
ima nda pranešė iš Šaigono, kad Amerikos lėktuvai* labai 
sėkmingai ^atliko puolimą ant Siaurės Vietnamo, sudaužy
dami net tris didelius tiltus.

Prašome visus geros valios amerikiečius pagalvoti: 
Ką mes pasakytumėme ir pamanytumėme, jeigu vieną 
gražią dieną atskristų “priešo” lėktuvai iš už dvylikos 
tūkstančių mylių ir vienu puolimu sudaužytų mūsų New 
Yorko šiuos tiltus: Whitestone, Manhattan ir Queensboro. 
Kiek nekaltų žmonių žūtų! Koks baisus nuostolis būtų pa
darytas mūsų transportacijai! Kiek daug metų trūktų to
kius naujus tiltus pastatyti I

Tiesa, S. Vietnamas tokių didelių miestų ir tiltų neturi. 
Bet, proporcingai imant šalies dydi ir gyventojų skaičių, 
jiems tie trys tiltai gal dar svarbesni vaidmenį vaidinda
vo žmonių gyvenime, negu viršuje paminėti trys New Yorko 
tiltai mūsų šalies gyvenime, jau nekalbant apie žuvimą 
nekaltų žmonių, toms bomboms ant tų tiltų krentant ir 
sprogstant!

Kas ką rašo ir sako
NEREIKĖTŲ DŽIAUGTIS

Kunigų “Draugo” kores
pondentė Jungtinėse Tautose 
O. Labanauskaitė garsiai 
džiaugiasi: “Malikui vėl
nepasisekė”.

Ir skaitome:
“Šioje sesijoje Sovietų 

ambasadorius Malikas pra
laimėjo antrą mūši - sukar
tą jam nepasisekė Įtikinti, 
kad jau šioje sesijoje suda- 
rytinas komitetas pasaulinei 
nusiginklavimo konferenci
jai organizuoti ir ją sušaukti 
bent jau 1974.

Toks buvo iniciatyvos pra
dininkės Tarybų S-gos pa
siūlymas, bet diskusijose iš
ryškėjo, kad tas klausimas 
dar nepribrendęs,*'

Mums net sunku suprasti, 
kodėl panelė Labanauskaitė 
turėtų taip džiaugtis. Juk 
Maliko pasiūlymas labai pui
kus. Juk ginklavimosi našta 
smaugia ne vienos kurios 
ša lies žmones, bet visą pa
sauli. Kaip tiktai Jungti
nėms Tautoms tiktų 1 r r e i -

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

ketų rūpintis tą naštą pa
lengvinti. Deja, Maliko pa
siūlymas negavo daugumo 
pritarimo. Labai, labai gai
la.

KOLIOJA LIETUVOS 
LIAUDIES VADĄ

Clevelando smetoninlnkų 
laikraštis “Dirva” matė 
reikalą dar kartą išniekinti 
ir iškolioti Lietuvos Komu
nistų Partijos pirmąjį sek
retorių Antaną Sniečkų.

Gruodžio 1 dienos laidoje 
“Dirvos” redaktorius iš
plūsta drg. Sniečkų ir “ru- 
sofiliškojo bolševizmo gize
liu”, ir “Maskvos satrapu 
Vilniuje”.

Ir kuo gi šis Lietuvos 
liaudies sūnus taip baisiai 
smetoninlnkų laikraščio re
daktoriui nusidėjo? Ogi tuo, 
kad A. Sniečkus ir šiandien 
tebėra LKP pirmuoju sekre
toriumi ir kad jis teigia, jog 
lietuviai turi geriausias są
lygas tarybinių tautų šei

moje vystyti lietuvių tautos 
kūrybines galimybes. Kad 
Sniečkus sako tiesą, tai juk 
gražiausiai paliudija Lietu
voje milžiniški pasiekimai 
apšvietoje, pramonėje, 
moksle, kultūroje, mene. 
Aišku, kad tas nepatinka 
smetoninkams, kaip ir vi
siems kitiems reakcinin
kams. Jie norėtų, kad Lie
tuva skurstų. Tada jie turė
tų argumentą prieš socia
listinę santvarką. O kai ji 
klesti, tai jie neriasi iš kai
lio ir visaip šmeižia ir plūs
ta Lietuvos protingą, pasto
vią vadovybę su A. Sniečkum 
priešakyje. Daugiausia tos 
jų tulžies atitenka Komunistų 
Partijos vadui.

LIETUVA <
JIEMS PRIEŠAS

Ir Kanados klerikalų “Tė
viškės Žiburiai” pridėjo 
savo balsą prie prakeikimo 
Vytauto Alseikos už sugrį
žimą Į Lietuvą. Girdi: “tokį 
išdavimo kelią jau seniau 
pasirinko buvęs ALTos tar
nautojas Albinas Morkus, o 
dabar - VLIKo tarnautojas 
Vytautas Alseika. Žinoma, 
jie paslapčių ten nugabenti 
negali, nes jų beveik nėra, 
tačiau tas faktas, kad lietu
vis patriotas gali pereiti 
priešo pusėn, yra gėdingas 
ir kenksmingas”.

Vadinasi, sugrįžti Į Lietu
vą ir ten darbuotis visos tau
tos labui reiškia perėjimą 
priešo pusėn. Lietuva - 
jiems priešas.

Mes sveikinome Albiną 
Morkų, kai jis sugrįžo Į 
Lietuvą ir tuojau Įsitraukė Į 
kūrybinį darbą. Gaila, kad 
jis dar jaunas būdamas mirė.

Mes sveikiname Vyt. Al
seiką už padarymą savo gy
venime to labai svarbaus ir 
garbingo posūkio ir pasiža
dėjimą tenai visas savo jė
gas paaukoti Lietuvos liau
dies reikalams.

NIXONAS JUOS
APGAVĘS, SUVYLĘS

Brooklyno klerikalų 
“Darbininkas” (gruodžio 1 
d.) paskelbė pasikalbėjimą 
su kunigu Kazimieru Puge- 
vičiumi, kuriame pastarasis 
atsako Į klausimą: “Kas 
atsitiko su 15 milijonų do
lerių tautinių grupių rei
kalam?”

Kaip žinia, prieš rinkimus 
lietuviškoje reakcinėje 
spaudoje buvo garsiai pa
skelbta, kad republikonai 
prižadėjo iš valdžios iždo 
paskirti tiek milijonų dole
rių tautinėm grupėm. Buvo 
sakoma, kad iš tos gražios 
sumos gražių dolerių kele
tas milijonų atiteks ir “lie
tuviškiems reikalams”. Ku
nigas Pugevičius, matyt, 
buvo vienas iš tų, kurie į tą 
raketą buvo Įsivėlęs ir mo
bilizavo lietuvius už Nixoną. 
Jis dabar baisiai nusivylęs. 
Jis tiesiog šaukia: “Vėliau 
paaiškėjo, kad šis pažadas 
buvęs padarytas vien tik tau
tinėm grupėm pradžiuginti ir 
nuraminti be jokios intenci- ’ 
jos jį vykdyti”. Ir vėl: “vis
kas buvo vilkinama ir daro
ma slapta, kad neišeitų Į 
viešumą iki praeis rin
kimai’ ’.

Vietoje penkiolikos mili
jonai dolerių, kun. Pugevi
čius ir jo reakciniai kole
gos iš kitų tautinių grupių, 
kurie sušilę .agitavo už 
Nixoną, nuo jo gavę tiktai 
didelę špygą!

JUOS MIRTINAI BAUGINA 
TAIKOS PROŠVAISTĖ

Chicagoje “Vilnyje” (gr. 1 
d.) kolumnistas Kazys Rim
bas rašo:

“Atrodo, yisas pasaulis 
turėtų džiaugtis, kad deda
mos pastangos Vokietijos 
revanšistų rusenančias karo 
žarijas užgesinti, susitarti, 
įsteigti pastovios taikos 
sambūvį valstybių ir tautų 
draugystės pagrindu.

Tuo pačiu sykiu A merikon 
atbėgę buvusių ir mirusių 
buržuazinių partijų likučiai, 
sudarantys vadinamą VLIKą, 
kaip ji^ “susitriokavojo”. 
Subėgo ir svarstė kaip galė
tų pakenkti tokiai saugumo ir 
bendradarbiavimo konferen
cijai. Gyrėsi, kad jie para
šė kokį tai memorandumą, 
kurį pasiųs konferencijai.

Kiekviena taikos pro
švaistė Europoje “vaduoto
jams” sukelia liūdesio nuo
taikas. Daug geriau jiems 
būtų matyti karo ugnies dū
mus, branduolinių bombų ra
diacijos nuodais užnuodinta 
atmosferą, bile tik buržua
zinė santvarka būtų grąžinta 
Lietuvoje”.
VALIO LIETUVIAMS!

Kunigų “Draugas” lapkri
čio 28 d.) dejuoja:

“Reikia atviromis akimis 
matyti ir kitą grėsmę. Da
barties žmogus daugiau pa
sinešęs į praktiškumą ir 
pilną laisvę. Tai ryšku' ir 
jaunose kartose. Imama ne
mėgti profesijų, kurios turi 
vienokius ar kitokius suvar
žymus, daugiau metamasi i 
praktiškuosius mokslus, 
kaip mediciną, inžineriją ir 
panašiai. Visose konfesijose 
jaučiamas mažėjimas pa
šaukimų Į dvasinį luomą. 
Didžiojoje Mundeleino semi
narijoje, esančioje prie di
džiausios pasaulyje išeivių 
lietuvių kolonijos Chicagoje, 
nėra nei vieno lietuvio klie
riko, besiruošiančio kuni
gystei, o tuo tarpu Chicagos 
lietuviai kunigai dauguma 
stipriai artėja prie pensi
ninku amžiaus.

Tas parodo, kad Chicagos 
ir apylinkės lietuvių sūnus 
nenori žmonių klaidinimu 
pelnytos duonos. Jie sten
giasi gyvenimą pasidaryti 
kilniu, naudingu darbu. Šlo
vė jiems!

Izraelis nesitrauks 
iš arabų žemių

Tel. Avivas. - Izraelio 
premjerė Meir paskelbė, kad 
Egipto prezidento Sadato 
reikalavimas pasitraukti iš 
visų okupuotų arabų žemių 
visai Izraeliui nepriimtinas.

Izraelis sutiktų tik tam 
tikrą dalį okupuotų žemių 
grąžinti arabams, sako 
Meir. Izraelis nori, kad 
arabai pripažintų naujus ru- 
bežius ir Egiptas sutelktų 
teisę Izraeliui naudotis Sue- 
zo kanalu. Jungtinių Tautų 
reikalavimą pasitraukti iš 
arabų žemių Meir atmeta.

TEL AVIVAS. - Izraelis 
skelbia, kad policija arešta
vusi 20 nužiūrimų šnipų, ku
rie neva dirbę arabų naudai. 
Tarp areštuotų yra keletas 
kairųjų žydų.

LONDONAS. - Per 1972 
metų 10 mėnesių Anglijoje 
pragyvenimo kainos smar
kiai pakilo, streikų bangos 
taipgi padidėjo. Infliacija 
siaučia. Kompanijos ra
portuoja, kad per tą patį 
laiką padarė pelno 18% dau
giau, kaip 1971 m. per tą 
laiką.

VIENA. - Austrijoje pie
no kainos pakilo 10%.

Naujametinės mintys apie 
pasaulio pažangą

Mieli “Laisvės” skaityto
jai, rėmėjai ir redaktoriai!

Žemė štai pradės keliauti 
jau 56-tą ratą aplink Saulę, 
kai Įvyko Didžioji Socialis
tinė Spalio Revoliucija. Ir 
Žemė pradės 51-mą ratą, 
kai susikūrė Tarybų Sąjun
ga - pirmasis tautų drau
gystės pavyzdys, sukaupta 
patirtimi parodas visam pa
sauliui, kaip beikia spręsti 
nacionalinius klausimus.

Keldami naujametinius 
tostus, žmonės susimąsto, 
pažvelgia Į ateitį.

Susimąstome ir mes, 
“Laisvės” skaitytojai tiek 
Amerikoje, tiek ir Lietuvoje,* 
kur šį laikraštį užprenume
ruoja giminės savo artimie
siems.

Liūdnas ženklas, kad 
“Laisvė” šiais metais tapo 
tik savaitiniu laikraščiu, kad 
retėja emigrantų eilės, kad 
jų vaikai norom nenorom turi 
pritapti prie šalies, kur gimė 
ir išaugo, perimti jų kalbą, 
papročius.

Bet, nors “Laisvė” tapo 
savaitine, Chicagos “Vil
nis” nesvyruodama neša 
savo vėliavą, atkakliai išlik
dama dienraščiu. Tai puikus 
jos rėmėjų solidarumo žen
klas.

Naujųjų metų prieangyje 
mes susimąstome ir aplamai 
apie gyvenimą, pasaulį, jo 
pažangą.

Nors pasaulio pažanga yra 
tokia akivaizdi, bet daug kas 
pirmiausia mato vien tech
nologijos pažangą ir abejoja 
dėl dvasinio bei kultūrinio 
progreso.

Juk pasaulį taip dar nese
niai sukrėtė fašizmo žiaury
bės! Prieš tūkstančius metų 
barbarų gentys būtų apstul
busios,' jei būtų galėjusios 
regėti, kaip Paneriuose ir 
IX Forte buvo klodais Į tran
šėjas klojami ir šaudomi 
niekuo nekalti žmonės: mo
terys, vaikai, senukai, kaip 
išrengtos motinos su kūdi
kiais, gavusios po muilo ga
baliuką, buvo klastingai va
romos neva Į pirtį, o po to 
dujomis užtroškinti kūnai 
buvo deginami specialiose 
krosnyse.

Sunku išlaikyti tikėjimą 
pažanga, žinant, kad 50 mi
lijonų gyvybių kainavo pasta
rojo karo žudynės.

Gamtininkai pasakoja, kad 
beždžionės, tie spėjamieji 
žmogaus protėviai, yra itin 
taikios būtybės, gyvena dar
niomis šeimomis. Iš kur tad 
žmoguje atsiradotasVampy- 
riškas, tas žmogėdriškas 
žiaurumas? Mokslininkai 
įrodo, kad primityvusis 
žmogus negalėjo būti toks 
nuožmus.

Marksizmo - leninizmo 
teoretikai mums atskleidė, 
kad žmogų tokį padarę atsi
radusi privatinė nuosavybė. 
Ji tapo įrankiu, padedančiu 
vienai žmonių grupei masiš
kai apvaginėti kitas žmonių 
grupes. Valstybė buvo tas 
galingas svertas, kuris leido 
tat lengvai daryti.

Ir štai prieš pusę šimtme
čio susikūrė valstybė, kur 
praktiškai buvo išrauta pa
grindinė blogio šaknis -pri
vačioji gamybos priemonių 
nuosavybė, skatinusi legalų 
masišką plėšimą, silpnes
niųjų apvaginėjimą, ugdžiusi 
parazitizmą.

Neregėtas laimėjimas! 
Pirmą kartą istorijoje Įtei
sintai vagystei buvo pada
rytas galas! Žmogui para
zitui buvo atimtas iš jo rankų 
galingas svertas, padėjęs 

f siurbėliškal engti nacijas.

Ir tokio pavojaus akivaiz
doje sukruto, sujudo visos 
ligi tol viena kitai už gerklės 
griebusios išnaudotojų gru
puotės! Jos staiga tapo so
lidarios ir urmu užpuolė 
jauną Tarybų valstybę.

Neišdegė! Nepavyko!
Ir štai tada jos pasiruošė 

žmogėdriškam šiuoliui - iš 
lėto metodiškai ėmė rengti 
antrąjį pasaulini, karą, spe
cialiai tam tikslui išugdė 
fašizmo ideologiją. Tos 
ideologijos atgarsis buvo ir 
grasinimai atomine bomba, 
šaltojo karo kurstymai.

Bet masinis branduolinių 
ginklų pavartojimas grėsė 
žmonijai susinaikinimu. 
Pirmą kartą istorijoje pati 
išsivysčiusi technika vertė 
išnaudotojų grupuotes ati
tokti. Jie buvo priversti vis 
labiau ir labiau pereiti prie 
idėjinės kovos, liautis tęsti 
siaubingas žudynes.

Juk tai nepaprastas laimė
jimas! Antrasis pasaulinis 
karas - paskutinis žmonijos 
istorijoje! Tokia sužibo vil
tis! Ir ji šiandien Įkūnijama 
sutelktomis pastangomis. 
Auka buvo siaubinga, bet ji 
atveria naują erą - amžinos 
tautų taikos erą.

Socialistinėse šalyse su
sidarė sąlygos neregėtam 
šuoliui Į pažangą. Čia nie
kas neabejoja, kad visuome
ninė evoliucija veda žmoniją 
į nuostabias ^civilizacijos 
aukštumas. Didingos pažan
gos vizija uždega žmones 
darbo žygiams, entuziazmui, 
kūrybai. Kiekvienas indivi
das pasijunta esąs gigantiš
ko pažangos proceso sraig
telis, padedąs funkcionuoti 
stebuklingam visuomeni
niam mechanizmui’.' Si pa
žangos panorama sukelia 
džiuginančią ekstazę, Įkve
pia, pat raukiąs užkeri širdis.

Nors senosios išnaudotojų 
klasės kapitalistiniame pa
saulyje mėgina gelbėtis, 
plėsdamos gamybą, bet jos 
savo žmones nuodija nevil
ties filosofija, skiepija tą 
patį seną norą tapti parazitu, 
trokšti gyventi parazitiškai, 
svaigintis, mėgautis, naudoti 
narkotikus, griebtis smurto.

Štai kokiomis mintimis aš 
norėjau pasidalinti su jumis, 
mielieji, “Laisvės” skaity
tojai, sutikdamas Naujuosius 
metus.

Spaudžiu jums dešinę.
Jūsų

j. Šimonis 
1972.XII.3

UPĖ ŠVENTOJI

Tu mano Šventoji krantais 
nepakitus, 

Plauki sau per pievas 
gėlėtais takais, 

Vainikais iš karklų krantines 
išpuošus, 

Pavėsyje gluosnių verpetais 
sukies.

Saulėj raibuliuoja bangos 
sidabrinės, 

Nardosi žuvytės skaidriam 
vandeny.

Karklynuose čiulba 
paukščiai giesmininkai 

Ir pilka lakštutė rytais - 
paaušry.

Tu mano Šventoji krantais
- nepakitus 

Ginkinėje mano - tikra 
puošmena 

Gėlėtom krantinėm 
smėlėtom pakriaušėm 

Ir šiandien banguoji lėta ir 
srauni.

K. ŽAKAVIČIENĖ

IŠ LAIŠKU

Gerb. “Laisvės” 
Redaktoriau,

Sveikinu Jus ir visą re
dakcijos kolektyvą su Nau
jaisiais 1973-aisiais metais. 
Linkiu Jums sėkmingai 
sleisti savo skaitytojų tarpe 
kilnias socializmo idėjas. 
Telydi Jus visus sėkmė!

J. SUBATAVICIUS 
1972.XII.7

Gerbiamas redaktoriau:
Nuoširdžiai dėkoju už 

“Laisvę” ir “šviesą”, ku
riuos reguliariai gaunu. 
Skaitau “Laisvėje”, kad 
sunkiai sekasi .su linotipi
ninkais. Jeigu taip arčiau - 
surinkčiau dėl kilnios idėjos. 
Man labai patinka jūsų Kris
lai ir atsakymai Įvairaus 
plauko “vaduotojams”, ku
rie, matyt, kaip vorai ap
raizgo nemažą dalį tautiečių. 
Jų - krikdemų organizuotos 
valandėlės per Vatikano ra
diją rodo, kad iš kailio ne
riasi. norėdami sukurstyti 
lietuvius. Tai baisi neapy
kanta žmogui, o ne “šventa” 
meilė, kaip jie mėgsta kal
bėti.

Jūsų nuostabus darbas 
“Laisvėje” lyg rasa atgai
vina tiesos ieškančius tau
tiečius. Kuo laimingiausios 
sėkmės!

Nuoširdžiausi sveikinimai 
Mokytojų dienos proga.

BR. JAUNIŠKIS 
1972 m. spalio 1. d.
Vilnius X

GREĄČT NECK, N. Y. 
1972 m. gruodžio 5 d.

Mieli draugai:
Kaip man atrodo, mano 

gyvenimo dienos eina prie 
pabaigos. Sveikata jau at
sisako man tarnauti. Ne e e. f
tiktai viduriai, bet ir akys 
susilpnėjo, šį ketvirtadienį 
vidurius operuos. Bet ir 
kojoje Įsimetė didelis 
skausmas, kad vaikščioti 
sunku ir skauda, bet dakta
rai Į tai nekreipė dėmesio.

Skauda ir liūdna darosi, 
kad negaliu prisidėti prie 
“Laisvės” vajaus, kuris 
šiuo metu labai svarbus pa
laikyti. “Laisvė* kovoja 
už taiką ir laimingesnį ry
tojų. Liūdna, kad kai kurie 
“Laisvės* skaitytojai klasių 
kovose dėl tam tikrų prie
žasčių jau nedalyvauja. 
Daugiausia kenkia daugelio 
metų našta. Džiaugiuosi, 
kad pasirinkau garbingą ke
lią, kuriuo maršuoja visų 
šalių darbo žmonės Į lai
mingesnį gyvenimą, kovoda
mi už taikos išlaikymą.

Per savo ilgų metu ke
lionę - gyvenimą visur dir
bau, kad tie troškimai išsi
pildytų. šiandien jau daug 
laimėta ir pasaulis jau ne 
toks, koks buvo pirmiau. 
Nuvykęs į savo gimtą jįkraš- 
tą, Tarybų Lietuvą, mačiau 
tuos didelius laimėjimus- 
atsiekimus visose gyvenimo 
srityse. Jau neberadau tos 
bakūžės samanotos, kurioje 
gimiau. Nors dar širdis 
trokšta aplankyti brolius ir 
sesutes ir artimuosius, ku
rie stato gražesnį ir laimin
gesnį gyvenimą dėl visų 
darbo žmonių, bet sveikata 
nebeleidžia tai padaryti.

Linkiu jums visiems sėk
mės ir sveikatos svarbiuose 
darbuose.

POVILAS BECIS

“Laisvės” personalas 
nuoširdžiai linkiv Povilui 
kantrumo pergyventi skaus
mus, sustiprinti sveikatą ir 
vėl su mumis kartu daly
vauti.
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Br. Jauniškis

KRIKŠTO ESMĖ

LAteVE
J

Tolimi gimines pakvietė 
mane į krikštynas. Aš lyg 
ir dėdė tam kūdikiui būčiau. 
Ką gi, krikštas, tai krikštas - 
kūmai, tai kūmai. Galvojau 
"Volgon" sėdęs, nuskriesiu 
su kūma ir vaikeliu Į rajono 
metrikacijos biurą,atšvęs!-- 
me puikias vardynas, su
stiprinsiu giminystės saitus, 
paviešėsiu, pasidžiaugsiu 
tarp savųjų.

Tačiau kūdikio tėvai pir
miausia pasiūlė vykti į baž
nyčią, o po to į metrikaciją. 
Aš, žinoma, išplėčiau akis: 
žmonės apsišvietę, kultūrin
gai gyvena, viskuo pertekę, 
o štai religinis krikštas. 
Gal būt, tai senelių įtaka, 
bet vis dėlto. . .

Aš atsisakiau būti kūmu. 
Tada mano giminės išplėtė 
akis:

- Bijai bažnyčios? . . Ir 
dar buvęs vienuolis!

Buvau, tai tiesa, už tai 
religinės apeigos ir krikšto 
esmė man labai gerai žino
ma. Juk pati krikščionių 
tikyba , sudaro pagrindą 
krikštui, krikštą bažnyčia 
laiko didžiausia šventenybe, 
vienu pagrindinių sakramen
tų. Na, bet pradžioje apie 
pačias krikšto apeigas.

Pirmieji krikščionys buvo 
krikštijami labai paprastai: 
kūdikius ir suaugusius mau
dydavo pašventintame van
denyje, tačiau ilgainiui kata
likybė krikštą padarė labai 
jau sudėtingą. Kūmai vaiką 
turėdavo atnešti tik prie ba
žnyčios durų. Čia juos pasi
tikdavo kunigas, apsirengęs 
floletinės spalvos liturgi
niais drabužiais. Dvasiškis, 
žinoma, pirmiausia kreip
davosi į vaiką:

- Sūnau, ko nori iš dievo 
ir bažnyčios?

Reikia pasakyti, kad kuni
gas ne tik gimusį kūdikėlį 
klausdavo, bet jam ir aiš
kindavo, ką jis privalo da
ryti, kad iš pirmųjų gyveni
mo dienų laimėtų viešpaties 
dievo malonę, žengiant gy
venimu į amžinąjį pomirtinį 
gyvenimą. Kai jau būdavo 
pakankamai kūdikis "įsą
monintas” , tada kunigas iš 
jo varydavo piktąją dvasią, 
kad ta prakeiktoji užleistų 
vietą šventajai dvasiai. O 
piktąją dvasią kunigas išva
rydavo be ypatingų pastangų: 
pūstelėdavo kūdikiui tris 
kartus į burną, ant kaklo ir 
krūtinės pirštu brūkštelėda
mas pažymėdavo kryželius, 
žinoma, dar ir burto žodžiais 
užkeikdavo piktąją dvasią. 
Tada, kai jau esą kūdikėlio 
gyvastyje apsigyvendavo 
šventoji dvasia, padėjęs ant 
vaiko stulą, įvesdavo kū
mus į bažnyčią, nemato
miems angelams trimituo
jant pergalės himnus.

Zakrastijoje arba presbi- 
terijuje prie krikstyklos dar 
kunigas tepdavo valko nosį 
ir ausis savo seilėmis, kad 
busimasis krikščionis pa
justų dievo mokslo kvapą. 
O po to dar kartą kreipda
vosi J mažylį:

- Ar atsižadi velnio?
- Ir visų jo darbų?
- Ir visos jo puikybes?
Ir čia už kūdikį atsakinė

davo kūmai: "Atsižadu, at
sižadu”.

Tada J vaiko bumą beria
mas žiupsnelis druskos, kad 
jis būtų stiprus, kaip "Že
mės druska". Pagaliau kū
dikis tepamas šventais alie
jais, kuris sustiprina grum- 

m velniu.
Vienok dar krikšto apel* 

gos nesibaigia: kūdikėlis 
pradedamas klausinėti gana 
rimtų dalykų. Ar jis tiki | 

dievą tėvą, į dievo sūnų dan
gaus ir žemės atpirkėją, ar 
tiki į šventąją dvasią, 
apreiškėją.

Pagaliau ateina pati svar
biausia apeigos dalis: vai
kui ant galvos pilamas pa
šventintas vanduo. Tai ir 
yra pats krikšto pagrindas!

Reikia pastebėti, kad pra
voslavų popai, vietoj kūdi-^ 
kiui vandenį pilti ant galvos, 
murkdo mažylį vandens sta
tinėje tris kartus, o senti
kiai neperseniai murkdydavo 
upėje ar ežere. Žiemos 
metu - eketeje. Baptistai 
savo tikinčiuosius krikštija 
tik . suaugusius, bet irgi 
murkdo upėje ar specialiame 
baseine. >

Tik prieš šešetą metų 
krikšto apeigos kiek su
prastintos. Nuimtas pūtimas 
į veidą, druskos barstymas, 
seilių tepimas. Mat, paga
liau ir Vatikanas pripažino, 
kad šie krikšto momentai 
yra’per daug jau nehigieniš
ki. . .

Iš kur atsirado toks keis
tas apeigų kompleksas?

Nuo senų senovės dauge
lis tautų pastebėjo, jog lais
tomos gėlės geriau auga, o 
taip pat ir žmogus, pasi
maudęs darosi žvalesnis. 
Bet tada žmonės nežinojo, 
kad vanduo jokių antgamtinių 
savybių neturi, o tik nuplau
na bakterijas. O jie galvojo 
priešingai. Todėl šalia or
ganizmą stiprinančių apsi
plovimų, atsirado ir tuščių 
Saikstymosi vandeniu apei
gų. Žydų talmūdas reikalau
ja rankas plauti prieš kiek
vieną maldą, prieš įeinant į 
sinagogą. O indusai apsi
plovimą atlieka nešvariuose 
vandenyse: neria į vandenį, 
skalauja gerklę. Katalikai 
pirštus mirko į švęstą van- 
denįjįeidami į bažnyčią, ku
nigas bažnyčioje krapylu 
šlaksto juos, "šventina" pa
rapijiečius kalėdojimo metu.

Ritualiniai apsiplovimai 
neįeina į higienos apsiplovi
mus, o surišti grynai su ti
kėjimu. Žinoma, kad vanduo 
būtų "stipresnis", jis dva
siškių užkeikiamas arba už
buria mas.

Taigi, kaip matome, 
krikštas nėra jokia švente
nybė, o tik senoviškos, kiek 
padailintos, papildytos ar 
sumažintos apeigos,- tikint, 
kad įvairaus plauko velniai 
puola naujagimį, kurį nuo tų 
pragaro biaurybių ręikia kuo 
greičiau apginti, kad vaikui 
nepakenktų.

O štai Vatikanas tvirtina, 
kad krikštas - tikras stebu
klas. Tik per krikštą kūdi
kis dvasiškai pagydomas. 
Taip ir norisi šventuosius 
Romos tėvus paklausti, kada 
gi kūdikis spėjo dvasiškai 
susirgti, kad jį reikia to
kiomis drastiškomis prie
monėmis gydyti? . .

Per krikštą duodami įvai
rūs vardai,dažniausiai kokių 
nors paskelbtų šventųjų. O 
šventųjų vardai propaguoja
mi todėl, kad kai numirs tas 
ar kitas žmogus su šventojo 
vardu, tai po mirties prie 
dangaus vartų tąjį sutiks 
anas šventasis ir padės grei
čiau patekti į "dangaus ka
ralystę’7 . O šventųjų var
dai, Iššifravus juos, neretai 
juokingi. Pavyzdžiui: 
Petras - uola, Edvardas - 
turto saugotojas, Motiejus - 
dievo dovana. Tai kažin, ar 
negražesni lietuviški var
dai? Juk savame krašte, 
turėtų būti Ir savi vardai. 
Ir krikštas pagal naujas, so
cialistines vardynų tradici-

Lietuvos liaudies istorijoje aukso raidėmis įrašyta daug 
vardų, glaudžiai susijusių su darbo žmonių revoliucine 
kova, jų siekiais. Šių žmonių ištikimybė Lenino idėjoms, 
jų geležinė valia ir ryžtas buvo kelrode žvaigžde plačio
sioms masėms kovoje už šviesią ateitį. Vienas tokių Lie
tuvos liaudies sūnų buvo Zigmas Aleksa-Angarietis.

Pagerbiant Zigmo Angariečio atminimą, jo vardu pava
dintos gatvės Vilniuje, Panevėžyje, Kalvarijoje ir kituose 
respublikos miestuose, jo vardą turi mokyklos, kolūkiai, 
šviesus šio revoliucinio judėjimo veikėjo, vieno Lietuvos 
Komunistų partijos organizatorių ir vadovų atminimas 
įamžintas paminklu, kuris lapkričio 30 d., atidengtas Lie
tuvos sostinės centre.

Prancūzijos Generalinės Darbo Konfederacijos suruošto
je Paryžiuje demonstracijoje dalyvavo 250,000 darbininkų, 
kovojančių už didesnes algas ir geresnes darbo sąlygas, 
didesnes pensijas. Taipgi pasmerkė karą Indokinijoje.

Šalis, tapusi JAV 
karine baze

Viduržemio jūroje, šįkar- 
tą centrinėje jos dalyje, vėl 
buvo surengti NATO karinių 
oro ir jūrų pajėgų manevrai. 
Juose dalyvavo Italija, JAV, 
Anglija ir Graikija.

Tragiškai susiklostė grai
kų tautai pastarieji dešimt
mečiai. šalis neatsitiktinai 
pritapo prie imperialistinių 
karo kranklių.

Elados sūnūs narsiai grū- 
ųiėsi prieš hitlerininkų or
das, toje kovoje gausėjo ir 
brendo pažangiosios Graiki
jos jėgos. Tačiau po antrojo 
pasaulinio karo vidaus reak
cija, užsienio imperialistų 
padedama, sukėlė šalyje pi
lietinį karą ir išžudė daugu
mą užgrūdintų kovotojų, ko
munistų.

STRATEGINIS VAIDMUO

Tačiau net ir sunaikinusi 
.pažangiųjų jėgų branduolį, 

Graikijos buržuazija jautėsi 
nesaugiai. Socialinės pažan
gos perspektyva šioje šaly
je labai baugino agresyvaus 
NATO bloko vadeivas, Ame
rikos kariauną. Nors Grai
kija tik dvigubai didesnė už 
Lietuvą (132 tūkst. kv. km), 
o jos gyventojų skaičius ar
tėja prie 9 milijonų, bet la
bai svarbi šios šalies stra
teginė padėtis. Iš čia gali
ma kontroliuoti Viduržemio 
jūrą, dafyti spaudimą Arabų 
Rytams, daugeliui gretimų 
valstybių.

Ir štai prieš penkerius 
metus Graikijoje buvo atsi
sakyta buržuazinės "demo
kratijos". Fašistinis "juo
dųjų pulkininkų" pervers
mas tiek akivaizdžiai buvo 
inspiruotas JAV centrinės 
žvalgybos, 'kad pasaulio 
spauda šiam režimui pa
prastai prideda etiketę "Pa
gaminta JAV". Vyrlausy- 

bes vadovu, faktiškai vien
valdžiu diktatoriumi tapo 
buvęs graikų žvalgybos vir
šininkas pulkininkas Papa- 
dopulas. Tūkstančiai žmo
nių be jokio teismo ištisus 
mėnesius arba net metus iš
buvo įkalinti atokių salų kon
centracijos stovyklose, už
draustos politinės partijos ir 
visuomeninės organizacijos, 
valdžia remiasi kariuomene 
ir policija, bauginimu ir šni
pinėjimu. Kalbama, kad vien 
Atėnuose užverbuota daugiau 
kaip 100 tūkstančių slapto
sios policijos agentų.

NEPAGRĮSTAS GYRIMASIS
i

Fašizmo gynėjai sako, kad' 
"juodųjų pulkininkų" valdo
ma Graikija ekonomiškai su
klestėjusi: išbrido iš skolų,* 
sparčiai didėja jos naciona
linės pajamos. Tačiau, pa
sirodo, didžiausias tų paja
mų šaltinis yra. . . graikų 
emigrantų kolonijos JAV, 
Anglijoje, Australijoje ir 
maždaug 300 tūkstančių 
graikų darbininkų, kurie dir
ba Vakarų Vokietijoje ir 
siunčia į namus pinigų. "Fi
nancial Times" rašo, kad 
pernai šis "nematomas biu
džeto straipsnis" prilygo 
458 milijonams dolerių, pra
lenkdamas pajamas net iš 
užsienio turistų, kurių Grai
kijoje niekada netrūksta. Ir 
toks "nacionalinis pajamų 
augimas" vadinamas ekono
mine pažanga!

Atviras fašizmas dabar 
toks nepopuliarus, kad nuo 
"juodųjų pulkininkų" žymiu 
mastu atsiribojo net Vakarų 
Europa. Bet JAV, supran
tama, nepalieka savo sukur
to "ištikimo Vakarų sargy
binio". Vien karinis Grai
kijos laivynas kasmet iš 
Amerikos gauna po 48-100 
milijonų dolerių.

AMERIKOS IMPERIALIZMO 
LAIMĖJIMAS

O "juodieji pulkininkai" 
neriasi iš kailio, siekdami 
įrodyti, kad jų valdoma 
Graikija yra tvirta NATO 
bloko atrama. Kariniams 
reikalams jie kasmet išlei
džia iki 400 milijonų dolerių, 
skaičiuojant vienam gyven
tojui, daugiau negu bet kuri 
kita šio bloko šalis. Po fa
šistinio perversmo JAV 
gavo naujas karines bazes 
Kretoje, netoli Atėnų ir Kor
tu saloje. Rugsėjo mėnesį 
Pirėjuose pradėjo įsikurti 
Amerikos 6-asis laivynas, 
tautų žandaras šiame pasau
lio rajone. Pirmą kartą 
Amerikos karo jūreiviai už
sienyje įsikuria su visomis 
šeimomis. Vien jų šeimų 
narių Graikijoje būsią per 
6,000.

Visa šalis, jos uostai, 
dirbtuvės ir įvairios gamy
klos pajungiamos užsienio 
laivams aptarnauti. Nevel
tui įtakingo prancūzųlaikraš- 
čio "Mond" leidinys "Mond 
diplomatik" dabartinę Grai
kiją pavadino "šalimi, įei
nančia į JAV 6-ojo laivyno 
sudėtį’ ’. Amerikos kariauna 
neslepia, kad Graikijos pa
vertimo karine baze "eks
perimentas", sėkmės atve
ju, galėsiąs būti panaudotas 
ir kitur. A. PETKUS

TRUJILLO. Peru. -Vie
nos šeimos 11 narių tortą 
užvalgę apsinuodino. Po va
landos 4 vaikai mirė. Kiti 
ligoninėje išgelbėti. Tyri
nėjimai rodo, kad miltuose 
buvo nuodų.

WASHINGTONAS. - Lap
kričio mėnesį pragyvenimo 
kainos pakilo 0.6%. Dau
giausia pakilo maisto kainos. 
Infliacija vėl padidėjo.

Lietuvoje
KONCERTAI 
SANATORIJOJE

Kaunas. - J. Domaševi
čiaus sanatorijoje dažni sve
čiai "Žinijos" draugijos 
lektoriai, Kauno muzikinio 
teatro artistai, Kauno pieno 
kombinato saviveiklininkai, 
estradinis ansamblis "Vil
niaus aidai".

Neseniai lektorė A. Mi
siūniene dalijosi įspūdžiais 
iš Italijos ir Alžyro. Sana
torijoje koncertavo Kauno 
muzikinio teatro solistai A. 
Domeika, V. Blažys, J. Bu
kauskaitė. Jie atliko tary
binių ir užsienio kompozito
rių dainas, arijas iš operų.

J. SADAUSKAS

DAR VIENAS
TILTAS VILNIUJE

Valstybinė komisija priė
mė naują tiltą per Vilnios 
upę Užupio rajone, Zarasų 
gatvėje. Jį nutiesė Rygos 
penktojo tiltų statybos tres
to 24-ojo baro kolektyvas. 
Darbas įvertintas gerai.

Tai dvyliktasis tiltas 
miesto ribose. ELTA

Chester, Pa.
Po šešių mėnesių sirgimo 

nusitariau biskį padirbėti. 
Susitarėme su Šlajumi ap
lankyti ligonius. Nuvykome 
pas Juozą Kazlauską, kuris 
jau ilgas laikas serga. Ne
radom namie. Pasikalbėjo
me su jo žmonele. Paskui 
telefonu pasikalbėjau. Jis 
sakė, kad jaučiasi. geriau, 
bet sulaukęs 83 metus nebe
gali būt pilnai sveikas. Bet 
jis dar tebėra aktyvus, ne
gali namie nusėdėti. Kur 
koks parengimas, jis visur 
lankosi.

Eddystone aplankiau Al

Liūdnas Prisiminimaš

ALEKSANDRAS BEKEŠIUS

■' Gruodžio 18 d., 1972 m. sueis vieneri metai 
kai mirė mano mylimas vyras Aleksandras. 
Paliko mane vieną liūdesyj. Ilsėkis ramiai, 
mielasis, aš Tavo kapą dažnai lankau, papuošiu 
gėlėmis, ir, kad gėlės nevystų, ašarom ap- 
laistau.

LEOKADIJA BEKEŠIENE, žmona
Rochester, N. Y.

BROCKTON, MASS.

Mirus

JONUI VAITEKtJNUI

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai, anūkams 
Dennis Vaitekūnui, Marsha Francis, Susan Fiore 
ir jo artimiems giminėms ir draugams.

JOAN ir ADELE LOZON
JOSEPH ir BERNICE LUKAS

Cranston, Rhode Island

BROCKTON, MASS.

Mirus

JONUI VAITEKŪNUI

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Anna, anū
kam Dennis Vaitekūnas Brocktone; Marsha Fran
cis Philadelphia, Pa. ir Susan Fiore, Hanover, 
Massachusetts, jo artimiems giminėms ir idėjos 
draugams.

M. Potsienė
R. Walen
V. Bertulis
G Budrienė
C h. Ustapas

M. Gutauskienė
F. ir K. Cheraskai
S. ir J. Rainardai
A. ir J. Skirmantai
F. ir A. Markevičiai

3-ias puslapis

bertą Grigą, taipgi sužino
jau, kad J. Shupas susižeidė 
ranką, kur tai puldamas. 
Serga Antanas Plilnikas ir 
J. Maršai. Tai vis V. Pa- 
šalpinio Klubo nariai.

Dabartiniu laiku klubui la
bai sunku verstis, kai daug 
senesnio amžiaus narių iš
mirė, o jaunesni gyvena to
liau mūsų miesto, dauguma 
visai neatsilanko į klubą, 
išskiriant metinį susirinki
mą, kuriame užsimokame 
tines duokles. Dabar tesu
sirenka tik valdyba ir kele
tas narių.

Klubas smarkiai puola že
myn finansiniai, nes biznis 
labai mažas. Be to, dabar 
toje apylinkėje apsigyvena 
kitataučiai.

Lietuvių bažnyčią nusipir
ko puertorikieciai. Senesnio 
amžiaus parapijonys buvo 
nupirkę bažnyčią Ir laikė be 
skolų. Bet kai kunigas 
Paukštis mirė, vyskupas 
kiek ją palaikė ir, negauda
mas pakankamai pajamų 
pardavė, kiek gavo. Pirma 
parapijonys girdavosi, kad 
jų dievnamis pilnai išmokė
tas ir niekas iš jų negalės 
atimti. Bet dabar jie patys 
pamatė, kad jie buvo apgau
ti, nes bažnyčia kitiems ati
teko.

Mano vienos savaitės dar
bas praėjo gana gerai. Jau 
turiu 27 užsimokėjusius 
"Laisvės" skaitytojus savo 
sąraše. Pasidaro $309 ir$l 
už A. Grigą, $40 mano į 
"Laisvės" fondą. Viso pa
sidaro $350. A. lipnius

BERLYNAS. - Daugiau 
kaip iš 50 šalių taikos orga
nizacijų delegatai dalyvauja 
konferencijoje naujiems pla
nams sudaryti kovai už tai
kos išlaikymą pasaulyje.

HONDUROS karininkų 
grupė nuvertė 1971 metais 
išrinktą prezidentą Cruzą ir 
įsteigė militarinę diktatūrą.
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Septyniolika dienų
Tarybų Lietuvoje

H. Feiferienė
(Tąsa)

Matas Mozūraitis

APIE VYSKUPĄ J. 
STAUGAITI IR JO RŪMUS

ŽODIS APIE AUTORIŲ

Atvažiavę biskeli atsikvė-< < 
pėme, atsigavome, o vėliau 
atėjo Lazdijų ligonines dak
taras Stasys Bajerčius su 
žmona (irgi vaikų gydytoja) 
ir ūkio buhalteris su žmona, 
kuris šalimais gyvena gra
žiame kolūkio namelyje. Ir 
vėl naujos pažintys su malo
niais kirsniečiais. Kolūkio 
vaišes jau galite įsivaizduoti. 
Vaišinomės per dvi dienas- 
visko valgėme, visko gėrėme 
ir daug pamatėme!

KIRSNOS KOLŪKIO 
KULTŪROS NAMUOSE

Pirmiausia nuėjome i ne
toliese esančius kultūros na
mus. Ištiktųjų yrakuopasi- 
gėrėti. Kolūkio pirmininko 
raštinė erdvi, gražus rašo
masis stalas, o šalia ant 
lentynų sustatytos dovanos 
už pirmenybes, už pasiektus 
gražius laimėjimus. O tele
fonas vis skamba, vis ieško 
pirmininko, klausia patari
mų.

Įėjome j didelę salę, kur 
vyksta įvairūs suėjimai, 
šventės, paminėjimai. Kė
dės naujos, modernios - pa
togios, o estrada irgi nema
ža. Čia vyksta koncertai, 
kinas, rengiami kolūkio dra
mos ratelio vaidinimai, ku
riems vadovauja buvęs mo
kytojas, o dabar kolūkio pir
mininkas, čia gimęs ir 
augęs, Socialistinio Darbo 
Didvyris Algirdas Stakvile
vičius!

Kultūros namai - vieta, 
kurioje kiekvienas žmogus 
galėtų patenkinti savo este
tinius poreikius ir kad ko
lūkietis pajustų savo sielos 
turtus.

Salia salės yra buhalteri
jos raštinės, kur dirba, re
gis, trys moterys, apart pa
ties vyriausiojo buhalterio.

KOLŪKIO LAUKUOSE
IR FERMOSE

Važiuojame kolūkio lau
kais su “Volga”, kuri net 
pasišokinėdama lekia per 
kupstus, balas ir duobes, o 
pakrantėmis net antšonopa- 
svyra. Stiprus automobilis 
ir ašys labai patvarios. Už
važiavome ant aukštesnio 
kalnelio, nuo kurio matosi 
kolūkio laukai, gyvulių fer
mos ir kur ne kur vienkie
miai. Algirdas Stakvilevi
čius pastebėjo, kad dar yra 
ūkininkų vienkiemiuose, ir 
lai jie sau ramiai gyvena, o 
jeigu kuris nori persikelti į 
kolūki, tai tų vienkiemiųso- 

• dai paliekami, kurie atrodo 
kaip gojeliai, puošia kolūkio 
laukus ir nedarkoma gamta.

Važiuodami per mišką,su
stojome pasigėrėti pušynais. 
Čia taip ramu, tyku, gera 
pailsėti. Algirdas, kuris yra 
didelis gamtos mylėtojas, 
sako, kad šis miškas yra jo 
mėgiamiausia vieta dėl poil
sio. Lietuvos miškai labai 
gražūs. Štai ir baravykas 
iškišęs galvą iš po samanų! 
Nors dar tik buvo rudens 
pradžia, bet jau mačiau mo
teris einant iš miško su 
pilnais MMbraU grybų. Ne
toliese buvo didelė duobė. 
“Tai mūsų žemės žaizdos 
nuo karo laikų” - sako Al
girdas.

Užsukome į sandėlį, kur 
:buvo arpuojami grūdai. Di
džiausi aruodai pilnutėliai 
ferūdų, kuriuos pamatyti tu
pėjome gana aukštai kopė
čiomis palipti. Šiemet Kirs-.

nos kolūkiui pasisekė atlikti 
javapiūtę dar prieš buvusį 
smarkų lietų. Kolūkiečiai 
gali tuo pasidžiaugti. Tai 
vis dėka aktyvaus kolūkio 
pirmininko Algirdo Stakvi
levičiaus rūpesčių, darbas 
buvo atliktas laiku. Nuva
žiavome ir į kolūkio krau
tuvę šį bei tą nusipirkti.

Pamatėme galvijų ir kiau
lių mechanizuotas fermas. 
Gyvuliai surūšiuoti - vienur 
veisliniai, kitur penimi mė
sai. Algirdas teigia, kad 
Kirsnos kolūkis galėtų iš
maitinti trečdalį Lietuvos. 
Yra kuo pasididžiuoti!

KALVARIJOJE
Sekančią dieną nuvažiavo

me vėl į Kalvariją, kuri An
trojo Pasaulinio karo metu 
buvo smarkiai sugriauta. 
Senoji miesto dalis prie Še
šupės mums pažįstama, bet 
naujoji dalis link Kapsuko - 
nežinoma, visur naujos sta
tybos. Į‘ vakarus nuo Kal
varijos, prie Šešupės buvęs 
Romanavo malūnas dabar 
priklauso valstybei, o netoli 
nuo jo veikia plytinė, veikia 
keletas fabrikų. Kas įdomu, 

-kad Kalvarijoje kepama duo
na labai skani, net kirsnie- 
čiai atvažiuoja į Kalvariją 
nusipirkti duonos.

Čia gimė įžymus Lietuvos 
revoliucinio judėjimo veikė
jas Juozas Greifenbergeris. 
Carizmo laikais čia kalėjo 
V. Kudirka, V. Kapsukas ir 
daugelis kitų revoliucionie
rių.

Netoli nuo Kalvarijos (3 
km.) Orijos ežero pakrantė
je, hitlerininkai masiškai 
žudė tarybinius gyventojus. 
Pagerbimui žuvusiųjų dabar 
stovi pastatyti atitinkami pa
minklai.

Kalvarijoje, Šešupės gat
vėj gyvena aidietės Julės La
zauskienės sesuo Adelė Ur
bonavičienė. Smagu buvo 
juos aplankyti, juk aš tame 
namelyje gyvenau, kai lan
kiau Kalvarijos progimnazi
ją. Abudu Urbonavičius ra
dome darželyje sodinant gė
lių krūmus, o Adelę paži
nau tuojau, nes labai panaši į 
mūsų Julytę. Pabuvojome 
porą valandų, pasivaišino
me, pasikalbėjome.
į KAUNIŠKIŲ KAIMĄ

Einant Kalvarijos gatve, 
Algirdas Stakvilevičius jnan 
sako: “Pamatėte Roberto 
gimtinę, dabar reikia pama
tyti ir Elenos tėvų buvusią 
sodybą. Ar žinote, kaip nu* 
važiuoti, ar toli?” > Kur gi 
nežinosi. Prisimenu kiek
vieną kelio pasukimą. Kai 
eidavau iš kaimo į Kalvari
ja, tai užtrukdavo viena va
landa, jeigu į pakalnes ; nu
bėgdavau. ‘ 'Regis, 8 kilome
trai, bet jau nenoriu trukdy
ti” - atsakiau. "Tai; tik 
juokas. Per 15 minučių bū
sime ten” - padrąsino Al
girdas.

Tik išvažiavus iš Kalvari
jos, randasi labai plačios 
Palčiaballų pievos. Žiūriu, 

,ten ganosi galvijai. Prisi
menu tas pievas, paplūdu$ias 
vandenyje, o per jas einan
čiu vieškeliu, rudeniais ir 
pavasariais buvo sunku per
važiuoti, purvas siekdavo, 
arkliams iki pilvų, šiandien 
tos pievos nusausintos - nu- 
drenažuotos ir atrodo veš
lios.

Visgi pataikėme atvažiuo
ti Į tėvelio tėviškę, J Kau
niškių kaimą. Iš tolo pama
čiau gale sodo tą pačią, aukš-

Lietuviškų ornamentų išpuo
šta iškaba prie kelio vedan
čio į “Prano Dzūko sodybos” 
muziejų.

čiausią už visus vaisme- 
dius, eglę. Privažiavus ar
čiau, pažinau dar tėvelio pa
statytą (tik parvažiavus iš 
Amerikos) tvartą, o ta stu- 
bele jau visškai prisišliejusi 
prie žemės. Nubėgau prie 
apaugusio kalavijais prūdo. 
Dar tas pats takas, vedantis 
prie šuliniOo . . Dabar ten 
gyvena svetimi. Neradome 
jų namuose, tad neišdrįsau 
per daug landžioti.

šalia, kaimynystėje, gyve
na mano pusseserė Julė Sa
kalauskienė. Algirdas ir vėl 
paragino nuvažiuoti. ■ įva
žiavus į kiemą, nieko nesu
radome, bet štai jinai parei
na iš laukų. Julei buvo labai 
didelė staigmena. Atvažia
vau visai netikėtai, nelauk
tai. Bet tuojau pradėjome 
kalbėtis apie gimines, kas, 
kur ir kaip gyvena. Julė ne
siskundė, girdi, visko užten
ka. Siūlė man medaus ir 
savo austų audinių. Gaila, 
kad neteko sueiti su jos šei
ma, nebuvo namuose. Bet 
aš esu labai patenkinta, kad, 
dėka Algirdo Stakvilevi
čiaus, pamačiau tą Lietuvos 
kampelį, kuriame gyvename 
kuriame gyvenau aštuonetą 
metų.
PRANO DZŪKO SODYBOJE

Mielasis Algirdas Stakvi
levičius stengėsi mums pa
rodyti kuo daugiausia. Gir
di, dar reikia nuvažiuoti į 
“Jaunosios Gvardijos” ko
lūkį, Kirsnos kolūkio kaimy
nas, kuris pernai tapo pripa
žinta s pirmuoju Lietuvoje. 
Nuvykome ir ten.

“Jaunosios Gvardijos” 
kolūkio pirmininkas Algir
das Savulis priėmė mus la
bai mielai savo gražiuose 
kultūros namuose, šis ko
lūkis ypatingas tuo, kad čia 
randasi “Prano DzūkoSody- 
bos” etnografinis muzie
jus, kurio įrengimas kolū
kiui kainavo net 30 tūkstan
čių rublių. Muziejus dar 
naujas, tik pernai atidarytas, 
kuriame pavaizduojama se
nasis kaimas, pabūklai, me
diniai indai, audimo staklės, 
verpstas ir net kūdikio lop
šys kabo prie balkio pritvir
tintas ir t. t. Labai įdomu

Mokykla - internatas Kalvarijoj (Kapsuko rajone). Iš 
kairės: Kirsnos kolūkio prim. Algirdas Stakvilevičius, 
Helena ir Robertas Feiferiai.

Kunigas Juodai
tis tuoj pat pareikalavo, kad 
visi klierikai' užantyje ne
šiotų tam tikrą rožančių, 
partikuliaršniūru vadinamu, 
suvarstomą karolėliais, ku
riais suskaičiuotų visos die
nos nuodėmes, bei silpny
bės ir vakare viską surašy
tų į tam tikrus sąžinės ap
skaitos lapus ir juos atiduo
tų jam.

KLIERIKŲ SUKILIMAS
>-

Toks kunigo Juodaičio ki
šimasis į sąžines reikalus 
buvo nepakenčiamas, nes 
vertė klierikus veidmainiau
ti, meluoti, apgaudinėti save 
ir kunigų seminarijos kape
lioną. Nepakęsdami tokio 
moralinio sąžinės prievar
tavimo, kartą IlI-čio kurso 
klierikai pasiskundė Lietu
vos kapucinų ordino pravin- 
čiolui - tėvui Dr. Gerardui, 
klausdami ar “krikščioniš
kajai tobulybei” būtinai rei
kalingi tokie rožančiai - par- 
tikuliaršniūriai ir “kontro
liniai sąžinės apskaitos la-_* 
pai’ . Kapucinas Dr. Ge
rardas skaniai nusijuokė ir 
pasakė vokiškai (lietuviškai 
nemokėjo):

“Wissen šie was? Neh- 
men šie den partikular- 
schnurr, binden šie ihn der 
Katze an den Schwanz, und 
lassen šie fort!”

Lietuviškai: Žinote ką? 
Paimkite partikuliaršniū- 
rus, pririškite juos katinui 
prie uodegos ir paleiskite!”.

Klierikams tik to ir terei
kėjo. Daugelis klierikų čia 
pat, kapucino akivaizdoje, 
ištraukė iš užančio tokius

buvo vaikščioti po mtWcju 
ir atpažinti visa tai, kas jau 
atgyventa. Ateityje, jeigu 
kas iš turistų patektų į tą 
Dzūkijos apylinkę, tai ne
praleiskite progos pamatyti 
“Prano Dzūko Sodybą”. Mu
ziejaus vadovas yra pirma
sis “Jaunosios Gvardijos” 
kolūkio pirmininkas Antanas 
Šventikas.

ATGAL Į VILNIŲ
Tos dvi dienos Kirsnos ko

lūkyje praėjo labai greitai. 
Pailsėjome, pakvėpavome 
tyru oru ir dar teko pasiva
žinėti ant ežero; Už tokį 
puikų priėmimą, paslaugą 
nuoširdžiai dėkojame drau
gams Leonei ir Algirdui 
Stakvilevičiams.

Važiuojant atgal į Vilnių, 
jau galvojau apie kelionę į 
Klaipėdą. Ten gyvenanti 
Onutė Tučaitė, kuri viešėjo 
New Yorke, pažadėjo atva
žiuoti į Vilnių su savo auto
mašina parsivežti mus porai 
dienų į Klaipėdą.’

(Bus'daugiau)

brangiais ir minkštais žvė
relių kailiukais, kad vysku
pėlis kojelių nesusižeistų.

Vyskupo rūmuose galima 
būtų sutalpinti visą kunigų 
seminariją - apie 120 klie
rikų, bet tuose didžiuliuose 
rūmuose tegyveno tik vienas 
vyskupas Justinas, jo “šei
mininkė” - gydytojo Vaitke
vičiaus žmona, pasimetusi 
su vyru, kurią vyskupas 
Staugaitis, dar būdamas Pa
nemunės klebonu, pasiėmė 
už “gaspadinę”, vyskupo 
liokajus-šoferis, ir dvi 
vargdienės seselės vienuo
lės.

MANO "ISSISOKIMAS”*
Grįžę iš vyskupo rūmų 

klierikai kiekvienas savaip 
svarstė ir komentavo vysku
po rūmų prabangą. Mes 
klierikai dusome po 6-8 vie
noje vienuolių bernardinų 
celėje, o mūsų vyskupėlis 
vienas pats gyveno rūmuose 
su keliasdešimt kambarių.

Per pietus aš ir pasakiau:
- Apaštalai buvo ribokai, 

jie nieko neturėjo, gyveno 
lūšnose ir landynėse, o vys
kupas Justinas kaip inkstas 
taukuose gyvena prabangiš- 
kuose rūmuose, žmones pik
tina, ir jie traukiasi nuo 
Dievo ir bažnyčios.

Rytojaus dieną kunigų se
minarijos rektorius pralotas 
V. Borisevičius ekstra su
šaukė visą kunigų seminari
ja į didžiąją auditoriją ir, 
kad trenks su kūloku į stalą:

- Kaip, - sako, - klierikai 
gali kritikuoti savo vyskupą, 
kurį patsai šventasis tėvas 
Pijus XI - Kristaus Dievo 
vietininkas žemėje, paskyrė 
Telšių vyskupu. Juk tik šė
tonas gali kalbėti tokio klie
riko lūpomis! Ar galima to
liau klierikui patikėti kunigo 
šventinimus?

Aš pamačiau, kad jo mag- 
neficencija pralotas rekto
rius dėl manęs vieno bara 
nekaltai visus klierikus, aš 
atsistojau ir pasakiau:

“Jūsų magneficencija,ne
barkite visų klierikų, jie ne
kalti. Aš esu kaltas, aš taip 
pasakiau.

Rektorius atlyžo ir truputį 
nusišypsojo:

1 - Na, ką jūs, domine Mo
zūraitis, jūs nuginklavote 
mane, ir aš nebeturiu jums 
ko besakyti! - ir pradėjo 
toliau aiškinti kunigų man
dagumo taisykles.

Rektorius pralotas V. Bo
risevičius šį kartą “dova
nojo” man už vyskupo rū
mus, bet aš amžinai nebete
kau pasitikėjimo pas kunigų 
seminarijos rektorių,Kunigų 
seminarijos vadovybė neda
vė man net mažesniųjų kuni
go šventinimų, bijodamas, 
kad aš nepasidaryčiau nauju 
Liuteriu ar Kalvinu ir dar 
Jkuo nors baisesniu. . .

rožančius ir sudraskė, kiti 
išbėgo ieškoti katino.

Bet kunigų seminarijoje 
pačių klierikų tarpe buvo 
šnipų-perfektininkų (lot. 
‘‘perf ectus’ ’ -tobulas). šie 
apie partikuliaršniūrio su
draskymą III-me filosofinia
me kurse pranešė kunigui 
Juodaičiui, šis - rektoriui, 
pastarasis - vyskupui Stau
gaičiui. Nepraėjo nė dviejų 
savaičių kaip kapucinas Dre 
Gerardas buvo nuimtas nuo 
profesoriaus pareigų ir pa
šalintas iš Telšių kunigų se
minarijos.

Vyskupas Staugaitis, kaip 
diplomatas, buvo nepapras
tai valdingas vyskupas. Jis 
nepripažino jokios kritikos, 
nepakentė jokio pasiprieši
nimo iš valdinių kunigų pu
sės. Nepaprastai mėgo 
komfortą, prabangą, didin
gumą.

SUDIEV MEDINIAMS 
RŪMAMS

Iš pradžių vyskupas Stau* 
gaitis Telšiuose gyveno di
deliuose mediniuose rūmuo
se, bet mediniai rūmai ne
patenkino vyskupo. Keliau
damas į užsienį “sveikatos 
pataisyti”, vyskupas nusi
žiūrėjo kažkokio feodalo 
pilį - rūmus ir pasiryžo 
patsai pasistatydinti tokius 
rūmus Telšiuose. Bet to
kiems rūmams pastatyti rei
kėjo kelių milijonų litų. 
Tada vyskupas Staugaitis į 
Ameriką pasiuntė rinkti pi
nigų kun. Valaitį - auksa
burnį pamokslininką. Bet 
amerikonai vyskupo rūmams 
galėjo neduoti dolerių. Tada 
kun. Valaičio misija buvo 
apiforminta, kaip “aukų” 
rinkėjo naujai statomai Tel
šių kunigų seminarijai. 
Amerikos katalikai pinigų 
kunigų seminarijai, nesigai
lėjo juo labiau, kad kunigas 
Valaitis nesigailėjo žodžių 
Amerikoje prieš augantį 
Lietuvoje bedievybės ir ma
terializmo pavojų.

KLIERIKAI NUSTEBINTI IR 
SUŽAVĖTI

Kiek buvo surinkta “kuni
gų seminarijai”, niekas ti
krai nežino, to niekur nebuvo 
skelbiama, bet faktas, kad 
vyskupo rūmai augo kaip ant f 
mielių, o kunigas Valaitis, 
grįžęs iš Amerikos, tuoj pat 
buvo pakeltas kanauninku.

Kartą vyskupo sekretorius 
kun. Gerasimavičius (Raši- 
mas) nuvedė klierikus į vys
kupo rūmus ir parodė kaip 
gyvena vyskupas Justinas, 
įėjimą Į vyskupo rūmus sau
gojo dvi meškų iškamšos, 
nušautų Augustavo miškuo
se. Rūmuose keliasdešimt 
kambarių ir salių, išgrįstų 
parketu: didžiuliai veidro
džiai, paveikslai, baldai, gė
lės. Vienoje salėje įrengta 
vyskupo koplyčia, kurios al
torius papuoštas dramblio 
kaulo liktoriais, sienos įš< 
muštos raudonu aksomu, 
vyskupo sostas - klaupa iš
klota šilkinėmis pagalvėlė
mis.

Nuvedė ir į vyskupo mie
gamąjį. Didžiulės salės vi
duryje stovėjo platutėlė lova 
nuklota turkiškomis pagal
vėmis, kurioje galima buvo 
miegoti ir skersai ir išilgai. 
Čia pat prie vyskupo mie- 
gafnojo dušas, vonia ir kiti 
patogumai. Vyskupo miega
majame grindys išklotos

Los Angeles,Cal.
Lapkričio mėnesį Lietuvių 

Literatūros draugijos 145 kp. 
susirinkimas įvyko draugų 
Bernotų rezidencijoje. Susi
rinkimas buvo skaitlingas; 
net iš San Diego draugai 
Dorinai dalyvavo.

Valdybos ir komisijos na
riai išdavė raportus. Iš jų 
paaiškėjo, kad kuopa šiais 
metais bendrai su LDS 35 
kuopa turėjo du pasekmin
gus piknikus, iš kurių papil
dė iždą. Nutarta kitais me
tais vėl rengti piknikus, jei 
bus galima gauti vietą.

Kuopos valdybos pastan
goms buvo suruoštas iš Lie
tuvos ekskursantų susitiki
mas. Sulig mūsų esamom jė
gom, svečių sutikimas buvo 
pasekmingas, visi ten daly
vavę buvo labai pasitenkinę 
išgirdę Vilniaus operos dai
nininkių dainavimą. Sutiki
mo suruošimo susidariusias 
išlaidas .nutarė iš iždo pa
dengti/

Buvb perrinkta kuopos 
valdyba. Su mažom pakai
tom užtvirtinta ta pati.

“Vilnies” vajininkė Anna 
Bemat raportavo, kad ji 
kiek gali darbuojasi atnau
jinimui ir naujų prenumera
tų gavimui “Vilniai” ir 
“Laisvei”.

Šiais metais mirtis nusky
nė gyvybę mūsų kuopos tri
jų narių. Susirinkime į kuo
pą įstojo viena nauja narė.

Po susirinkimo buvo po
kalbiai, užkandžiai ir kavu
tė, ką namų šeimininkė pa
ruošė. Korespondentas

Rochester, N. Y.
Mirė nuo širdies smūgio 

Ed. Poškus, V. Poškienės 
sūnus. Liko liūdesyje myli
ma mamytė ir sesutė.

Mes labai apgailestaujame 
draugės V. Poškienės, kad į 
vienus metus mirė jos žen
tas, jos vyras ir dabar jos 
sūnus, kuriuos ji taip my
lėjo.

Raminkis, miela drauge, 
kiek galėdama, pergyvenusi 
tokį smūgį, netekusi net trijų 
mylimų gyvenimo ir šeimos 
narių. L. B.

CANARY salose susidaužė 
tik pakilęs Ispanijos lėktu
vas. Žuvo 155 žmonės, dau
giausia iš Vakarų Vokietijos 
čia atvykę turistai.

Detroit, Mich.
Iš LLD 52 kuopos veiklos
Lapkričio 21 dieną įvyko 

LLD 52 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Narių atsilan
kė pagirtinai gausiai. Buvo 
plačiai apkalbėta kaip ir 
kiek kuopa ar pavieniai na
riai galėsime sukelti finan
sinės paramos spaudai. Nu
tarta iš kuopos iždo aukoti 
“Laisvei” ir “Vilniai” po $25, 
o “Liaudies Balsui” $15.

Kuopos nariai gausiai au
kojo dėl virš minėtų laikraš
čių. Aukos skirtos į tris da
lis.

Dėl “Vilnies” aukojo: Jo
nas Bubliauskas $20; po $10 
— Frank ir Sophia Nakai, 
Antanas Machis ir Alex Pe
ters (So. Rockwood, Mich.); 
po $5 — Vincas Kirvela, J. ir 
P. Stackwill bei P. ir Elz. 
Jočioniai. Iš viso $65. Pridė
jus kuopos $25, sudaro $90.

“Laisvei” Pranas Ulins- 
kas aukojo $10, Jimmys — 
U. ir E. $10; Vincas Kirve
la— $5. Pavieniai sudėjo $25 
ir kuopa aukojo $25. Iš vi
so $50.

Kanados “Liaudies balsui” 
Charles Mack aukojo $10. Po 
$5 — Anna Daukienė ir Pra
nas Ulinskas. Mike ir Uršu
lė Yuško aukojo $3. Po $2 — 
Geo. ir Sofia Nausėdai ir 
Anna bei J. K. Alvina i. Pa
vieniai suaukojo $27 ir kuo
pa $15. Iš viso $42.

Lapkričio mėn. kuopos su
sirinkime išaukota $182.

Kuopos vardu aukotojams 
tariu didelį ačiū.

J. K. Alvinas, 
LLD 52 kuopos ižd.

MANILA. - Filipinų pre
zidento Marcos žmona festi
valyje buvo nepavojingai su
žeista užpuoliko peiliu. 
Taipgi ir kiti du buvo su
žeisti. Užpuolikas vietoje 
užmuštas.
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St. Petersburg, Fla. San Francisco,Cal. Miami, Fla.
Lapkričio 2.3 d. buvo Ame

rikos tradicinė padėkos die
na. LLD 45 kp. tą dieną tu
rėjo gražy parengimą. Vie
tinių ir svečių iš tolimesnių 
vietų prisipildė pilna salė. 
Mūsų rūpestingos šeiminin
kės pagamino skanius pietus.

Po pietų buvo graži pro
grama. Kuopos pirminin
kas Jonas Milleris kalbėjo 
tos dienos klausimu. Adelė 
Pakalniškienė paskaitė poe
mą. Aldona Aleknienė skai
tė vietinio autoriaus J. M. 
sukurtą eilėrašti. Dainos 
Mylėtojų choras, A. Pakal
niškienei vadovaujant, su
dainavo keletą dainelių. Po
būvio dalyviai, dėkodami už 
programą, gausiai plojo.

Sužinojome, kad Choro 
mokytoja A. Pakalniškienė 
išvyksta į Hawaii aplankyti 
savo dukrelę, žentą ir anūkė
lius. Linkiu laimingų ir 
linksmų atostogų.

Kuopos nariai Jonas ir 
Anna Rawat atžymėjo savo 20 
metų vedybinę sukakti. Ta 
proga pavaišino visus poky
lio dalyvius skaniu gėrimu.

Pas Domicėlę Kairienę at
vyko anūkai iš Chicagos. Ji 
atsivedė juos į mūsų pobūvį 
ir ta proga taipgi pavaišino 
visus dalyvius gėrimu. Ačiū 
jiems. ,

MIRĖ F. SKLERIS

^Lapkričio 21 d. mirė Fe
liksas Skleris, išgyvenęs 88 
metus, gimęs Lietuvoje. J 
šią šąli atvyko 1906 m. Gy
veno C leve landė. 1915 me
tais sukūrė šeimynini gyve
nimą. Prieš 15 metų per
sikėlė gyventi į St. Pęters- 
burgą.

Liko liūdesyje dvi dukre
lės ir žentai, brolis Povilas 
Skleris Lietuvoje, taipgi 
daug artimųjų“.' Jo palaikai 
padėti šalia prieš penkis me
tus mirusios žmonos En
tombment . Memorial Park 
Mausoleume. Šermeninėje 
Dainos Mylėtojų choras pa
dainavo momentui pritinka
mą dainą.

Velionis buvo pažangus, 
45 kp. n?rys. J savo testa
mentą jis {rašė, kad po jo

mirties būtų pasiųsta aukų 
pažangiajai spaudai - “Lais
vei”, “Vilniai” ir LLD po 
$100.

Velionis sunkiai sirgda
mas nujautė, kad jėgos silp
nėja ir reikės skirtis su gy
venimu. Jis parašė savo gy
venimo istoriją ir pageidavo, 
kad, išlydint jo palaikus į 
amžino poilsio vietą,ta isto
rija būtų perskaityta. Jo 
prašymas buvo patenkintas. 
Ją perskaitė Jonas Milleris. 

■ Po laidotuvių palydovai 
buvo pakviesti pietums J 
salę.

MIRĖ P. MIKALAJŪNAS

Lapkričio 25 d. mirė kp. 
narys Povilas Mikalajūnas, 
išgyvenęs 79 metus. Liko 
liūdesyje žmona ir kiti gi
minės. Buvo pašarvotas 
Palmas Memorial šermeni
nėje. Jonas Milleris savo 
kalboje plačiai apibūdino ve
lionio nueitą gyvenimo kelią. 
Velionio palaikai buvo sude
ginti.

Laidotuvių dalyviai buvo 
pakviesti; pietums į Annos 
Lasnikienės rezidenciją. 
Pietus pagamino Mrs. Eli
zabeth Sherpūnas, jai padėjo 
M. Raškauskienė.

Amžina ramybė miru
siom!

V. B-NĖ
■i________i

Pittsfield, Mass,
f ’

Šių metų burželio mėnesi 
Louis ir Onai Bagdonams su
kako 50 metų vedybinio gy
venimo. Ta proga sūnus Ed
mondas su šeima surengė 
parę šios sukakties minėji
mui. Susirinko gražus skai
čius artimųjų giminių, drau
gų ir'kaimynų. , .

Siame mieste ateivių lie
tuvių mažai tebuvo, o šiuo 
metu visai mažai beliko 
gyvų. Šiais metais mirė 
Elz. Brazauskienė ir M. 
Ba nūs - Ba nu š kevičia.

Linkime visiems sveika
tos ir tvirtybės sulaukti žie
minių švenčių ir Naujų metų, 
kurie gal bus sėkmingesni.

L. BAGDONAS

KAUKAITĖ IR TRINKŪNAS

Lapkričio 29 d. čia lankėsi 
Tarybų Lietuvos žymūs ar
tistai Giedrė Kaukaitė ir Gy
tis Trinkūnas. Jie pas mus 
buvo laukiami lapkričio 27 
d., o 28 d. vakare vietinių 
pažangiečių buvo ruošiamas 
dėl jų pasitikimo vakarėlis. 
Tačiau, labai apgailėtina, 
kad svečiam teko užtrukti 
ilgiau Chicagoje ir pas mus 
pribuvo dviem dienom vė
liau. Todėl šios apylinkės 
lietuviams mažai kam teko 
su žymiais svečiais pasima
tyti bei išgirsti operos so
listės malonų balsą ir pia
nistą Gyti Trinkūną.

Kadangi ankščiau nebuvo 
pranešta, kada šie žymūs 
artistai pas mus pribus, tai •

Gruodžio 5 d. mūsų Socia
liame klube {vyko koncertas 
atvykusių iš Tarybų Lietuvos 
išgarsėjusių Europoje Vil
niaus valstybinės operos so
listės Giedrės Kaukaitės ir 
T. Lietuvos valstybinės fil
harmonijos pianisto Gyčio 
Trinkūno. G. Kaukaitė žavė- 
jančiai sudainavo keletą lie
tuviškų dainų, o kitas iš ope
ros. G. Trinkūnas paskam
bino pianu solo ir akompo- 
navo Kaukaitei.

Publika juos sveikino gau
siais aplodismentais. Kaipo 
valandos laiko koncertas 
buvo baigtas, mūsų šaunios 
šeimininkės visą publiką pa
vaišino. Tuo metu turėjau 
progą pasveikinti Giedrę 
Kaukaitę ir Gyti Trinkūną ir 
palinkėti gerų sėkmių kon-

na žmonių, tarp kurių beveik 
pusė negrų.

Aš puvau pasilikęs vienoje 
krautuvėje, o mano žmonelė 
Elzbieta ėjo prie savo auto
mobilio. Pribėgęs apie 15 
metų jaunuolis griebė Elz
bietai už peties ir rankos, 
išplėšė is jos rankinuką su 
pinigais ir pasileido bėgti. 
Elzbieta jį vijosi ir smar
kiai šaukė. Jaunas automo
bilio mechanikas sulaikė už
puoliką ir pašaukė policiją, 
kuri nusivežė jį i daboklę.

Elzbieta buvo smarkiai 
sujaudinta, apie valandą 
laiko rankos drebėjo. Bet 
užpuolikas šiuo kartu nieko 
nelaimėjo, tik retežius ant 
rankų ir kalėjimą.

Tokių apiplėšimų’ mūsų 
mieste {vyksta kasdien.

J. J. STANKUS

M
SVEIKINU SU ŽIEMOS ŠVENTĖMIS IR 

NAUJAISIAIS METAIS!
į Visus gimines, draugus ir pažįstamus šioje 
$ ir Lietuvoje, taipgi ir “Laisves” personalą. V 
$ linkiu daug laimes ir sveikatos 1973 motuose.
fa Lai būna pravesta pastovi taika pasaulyje!

ANNA DAUKUS ir ŠEIMA
Detroit, Mich.

Kr?

b.

U?

didesnio masto pobūvio bei Į certuoti.
koncerto nebuvo suspėta su
rengti. Tačiau garbingi sve-

Tą pačią dieną apie 4 vai. 
važiuodami į namus pakeliu-

čiai lapkričio 29 d. buvo pa
kviesti i Tarybų Sąjungos 
konsulatą San Francisce ir

je apsistojome aplankyti kai 
kurias krautuves. Visur pil-

MANILA, Filipinai. - Čia 
siautėjęs viesulas daug ža
los padarė. Žuvo 169, be
namiais liko daugiau kaip 2,- 
500 žmonių.

St. Petersburg, Fla.
Mirus

FELIKSUI SKLERIUI
reiškiame širdingą užuojautą velionio dukroms ir 
žentams, Elenorai ir jos vyrui Ted Celariams; Mildai 
ir jos vyrui Edward Krugeriams bei kitiems gimi
nėms ir artimiesiems.

M. Klišius,
A. Celkis,
M. ir W. Wilkauskai 
A. Yutis
J. ir M. MUeriai 
J. ir O. Rubai 
A. Mikalojūnas 
R. James 
P. Semėnienė 
A. ir P. Lukai 
J. Puišis 
W. ir P. Puišis 
V. ir B. Casper
A. ir F. Juškai 
G. Ir E. Galvin 
P. Steponaitis
V. ir M. Repeckai
J. ir S. White
B. Jankauskas
J. ir H. šarkiunai 
G. Gendrėnas
W. Dubendris 
A. Lasnik
E. Snerpfinas
A. ir M. Račkauskas 
J. Gendrėnlenė
V. Smalstienė
B. Putrimas
A, ir P. Navickas

A. Putrimas
F. ir M. Adams 
N. Petronis 
Mrs. Ecinia
B. Salaveičikas 
M. Gružinskas 
W. ir K. Kelley 
M. Lideikis
J. Keller 
F. ir M. Miller 
M. ir M. Rutkauski 
J. ir T. Lukai
S. Yuknis
F. Mockapetris 
J. ir P. Stančikai 
P. ir O. Bunkai 
P. ir A. Aleknai 
J. ir J. Jerzumbek 
E. ir V. Valley
T. ir C. Solūnai 
A. Yureff
W. ir M. Žukas 
V. ir V. Bunkai 
J. ir A. Stukai 
J. Grėbikas 
J. ir S. Bakšiai 
J. Stančikas 
A. A. Artimas 
ir A. A. Artimas

ten maloniai priimti ir pa
vaišinti. Be to, tuo metu į 
konsulatą buvo atvykęs San 
Francisco operos vienas pa
reigūnas ir pasiūlė G. Kau
kaitei dainuoti šio miesto į 
operoje. Tačiau šio pasiū- i 
lymo Kaukaitė nepriėmė, nes i 
negalėjo čia ilgai užtrukti, i 
kadangi kituose miestuose j 
yra rengiami koncertai.

Abu artistai buvo apsistoję i 
pas Juozą ir Ksaverą Karo- i 
sus. Taipgi šie svečiai pa- i 
sižvalgė ir šiek tiek susipa- ; 
žino su šiuo miesto įdomy
bėmis. Gruodžio 1 d. palin- i 
kėjome jiems sėkmės, geroj 
vėjo link Los Angeles j 
miesto. : •:

PIETŪS SU GRAŽIU FILMU
Lapkričio 23 d., tradicinė

je Padėkų dienoje, įvyko 
šauni sueiga Berkeley, Calif. 
Ja suruošė Oakland o LLD c
198 kuopa. Po kalakutienos 
puikių pietų Alekas Taraška 
pademonstravo gražų spal
vingą filmą iš latvių kultū
rinio gyvenimo.

Šios jaukios sueigos daly
vių vardu nuoširdžiai dėkoju 
visiems dirbusiems ir A. 
Taraškai už filmo demon
stravimą šioje puikioje po
pietėje.

LIGONIAI
Apgailėtina, kad mūsų Jo

nui Ginaičiui, gyvenančiam 
Santa Clara, Calif., teko per
gyventi sunkią akies opera
ciją. '

Nuoširdūs linkėjimas Jo
nui greit sutvirtėti ir vėl 
kartu dalyvauti mūsų pobū
viuose.

Labai džiugu, kad mūsų 
Juozo Karoso sveikata gero
kai sustiprėjo.
sunkiai susirgęs 
širdies liga.

Jis buvo 
nelemtąja

Detroit, Mich.
PRANEŠIMAS KP. NARIAMS

LLD 52 kuopos priešme- 
tinis susirinkimas {vyks an
tradieni, gruodžlo-Dec. 19, 
ant W. Vernor Highway.
Pradžia 10 vai. rytą, malo
nėkite atsilankyti pažymėtu 
laiku.

Svarbu visiems nariams, 
dalyvauti, nes bus kuopos 
valdybos ir komisijų rinki
mas 1973 metams, ir pa
teikti sumanymus, ką veik
sim ateinančiais metais.

Taipgi jau galima užsimo
kėti narystės duokles už 1973 
metus. LLD Centras daug 
rūpinasi suteikti nariams 
knygas ir žurnalą .“šVIE- 
są”.. Tam reikalinga pinigų.

• Kviečia kp. VALDYBA
>1

SVEIKINIMAS
Su žieminėmis šventėmis sveikinu visas savo 

gimines, draugus, kaip gyvenančius Tarybų Lie
tuvoje, taip ir Amerikoje, linkėdamas su naujai
siais 1973 metais laimės, gerovės ir geriausių 
sėkmių visuomeniškuose ir asmeniškuose dar
buose.

Lai šie 1973 metai visiems būna laimingesni, 
šviesesni už parėjusius.

MOTIEJUS KLIMAS
East Brunswick, N. J.

fe

, Sveikinu su žiemos šventėmis ir naujaisiais
■ 1973 metais visus savo gimines, draugus ir pa

žįstamus čia Amerikoje ir Lietuvoje. Visiems
• geros sveikatos ir laimės!

Eva Lekas
Lexington, Mass.

Žiemos švenčių proga sveikinu LTSR gyvenan
čias seseles Petronėlę, Antaniną, švogerį Stasį, 
seseriečias Aldoną, Bronislavą, sūnėnus daktarą 
Keistutį, Petrą. Taipgi sveikinu Amerikoje gy
venančius visus pažangius idėjos draugus ir drau
ges. Aš kilęs iš Eržvilko, Baužaičių kaimo.

PETRAS STEPONAITIS 
ST. PETERSBURG, FLA.

Mes sveikiname ir linkime linksnių žiemos ą 
švenčių ir laimingų naujųjų 1973 metų visiems Į 
giminėms ir draugams Amerikoje ir Lietuvoje. j

Linkime visiems būti sveikiems. p$
Pranas ir Kazimiera Chereškai v

^Brockton, Mass. $

Sveikinu
švenčių p^oga ir laimingų Naujųjų 1973 metų vi- 

VI sus draugūs, bičiulius ir taikos mulėtojus. Linkiu 
S# geros sveikatos ir laimės. Taipgi sveikinu mano 
0 gimines Tarybų Lietuvoje ir visus draugus Pietų 
jž Amerikoje. Sveikinu visus “Laisvės” darbuoto
ji jusjskaltytojus ir rėmėjus. Lai būna taika pasau- 

lyje. Lai saulės spinduliai visiems lygiai šviečia 
W be baimės.
fif IGNAS KAMARAUSKAS
Jfi. Oakland* Calif.

O
I c 1

-C -C-C -C •-C -C •'C -C ' 
g? w
g SVEIKINIMAS g 
w s#Sįf Žiemos švenčių proga nuoširdžiai sveikiname
W gimines ir visus draugus Amerikoje ir Liet uvoje. įy?
S? Linkime stiprios sveikatos, džiaugsmo ir sėkmės. įf
W Laimingų Naujųjų Metų!
W Mgįį PRANAS ir ANNA BUNKAI y
gjį ST. PETERSBURG, FLA.
W M

I
P
| ■ Sveikinu į

su žiemos šventėmis ir Naujaisiais 1973 metais 
savo vaikus Benny Sauką ir jo šeimą, Joną Gutaus- 
ką ir jo šeimą, artimus draugus ir drauges, gi- 
mines gyvenančius Amerikoje ir Lietuvoje. m

Laimingai sulaukite Naujus Metus ir būkite ty? 
sveiki.

MARIJONĄ GUTAUSKIENĖ - 
Brockton, Mass.

I

fa SVEIKINAME
r

gį Proga Naujųjų metų sveikiname visus gimines
| draugus, bičiulius ir pažįstamus Amerikoje ir įtf 
$ Lietuvoje. Linkime visiems geriausios laimės.
K Lai būna taika ir tautų draugystė. ęį

JAMES ir MILLIE KANCER1AT
Wilton Manors, Florida tį

SVEIKINAME

? Širdingai sveikinu visus draugus ir pažįstamus
į Lietuvoje ir Amerikoje. Linkiu praleisti gį 
jį šventes linksmai ir sulaukti Naujųjų 1973 metų & 

laimingai. V

? E. PILKAUSKAS
? Worcester, Mass. į

I
b/ 
Sveikinu

Su žiemos šventėmis ir Naujaisiais 1973 Metais 
brolį Praną MockapetrįSt. Petersburg, Fla.; brolį 
Vytautą ir jo šeimą, visus gimines ir draugus 
čia Amerikoje ir Lietuvoje.

M 
ONA KLIMIENĖ-MOCKAPETRAITĖ

Stoughton, Mass. M

(kilusi iš Prienų) M

I
 Sveikiname

M
Visus savo draugus, gimines, pažįstamus Lie- 

tuvoje ir Amerikoje su šventėmis ir naujaisiais 
1973 metais. L

F. ir J. Konteniai
■Rochester, N. Y. 5^

' SVEIKINIMAS g 
s., Mes sveikiname su žiemos šventėmis visu<

> musų artimas gimines ir artimus draugus cm
Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje. laukime 5jį 

, linksmai praleisti žiemos šventes ir laimingai su- 
, laukti 1973 naujuosius metus. Taipgi, kad visi 
' būtų sveiki, nes sveikata yra brangiausia už 
‘ viską. iįį

Stanley ir Julia Rainardai.
' *

1 Brockton, Mass.
' Sjį

I
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Gruodžio 17 d. parengimas Lietuvių tautos pasididžiavimas
Lietuvių-Literatūros Draugijos 185 kuopa ir Aidochoras. 

ruošia Laisvės salėje popietę su kava, užkandžiais, meni
no programa ir paskaita apie prieš 50 metų Tarybų Su
ltingos 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.

iro

Sveikinu
^gimines, draugus, pažįstamus čia Amerikoje1
& ir Lietuvoje. Visiems linkiu sulaukti linksmai^ 
Sir sveikai naujuosius 1973 metus. Lai būna į 
S taika pasaulyje. į

K. LEVANAS 6
Brooklyn, N. Y. *

Giedrė Kaukaitė ir Gytis Trinkūnas 
Carnegie salėje, New Yorke scenoj.

APIE MEKU FILMUS
NEW YORKO FESTIVALYJE

SF

m

M

Sveikinu su Kalėdų ir Naujų Metų šventėmis 
visas mano gimines Amerikoje ir Lietuvoje. 
Taipgi visus “Laisvės” darbininkus ir skaityto
jus. Geriausių Laimių ir sveikiems būti.

ANNA TITANIS
Woodhaven, N. Y.

Sveikinimas su Naujaisiais 
1973 Metais

Nuoširdžiausiai linkiu visiems “Laisvės’ vei
kėjams, jos skaitytojams čia Jungtinėse Amerikos 
Valstijose ir Tarybų Lietuvoje, visai Lietuvos 
valdžiai, apžvietos ir mokslo skelbėjams daug 
energijos ir sveikatos darbuose ir kovoje už tei
singą visų tautų taiką pasaulyje.

patiko “A ve Maria 
Othello.

Solistė buvo apdovanota ne 
tik aplodismentais, bet ir 
gražiomis gėlių puokštėmis.

Kaukaitė ir Trinkimas vie
šėjo pas Ievą Mizarienę, jos 
iškviesti. Ji ir rūpinosi ruo
šimu jiems koncertų - ypa
tingai Carnegai Hali.

is

NEW YORKO

Puiku ir tas, kad

JONAS SMALENSKAS
MIAMI, FLA.

w Proga Naujųjų 1973 metų, sveikiname visus į 
LLD narius. Linkime visiems daug laimės ir i 

pį sveikatos. Taipgi sveikiname ’’Laisvės” ko- * 
lektyvų ir t visus geros valioj žmones. Lai į 

iįį sekantieji rįietai būna taikos ir tautų draugystės į 
metai. į

LLD 75 kuopos 
nariai ir valdyba

Miami, Fla.

Premiere, Dec. 21
Roman Tikhomirov’s

Greatest Opera Triumph - Borodin1 s

'PRINCE IGOR

Tie, kurie pasinaudojome 
proga ir dalyvavome praė
jusį šeštadienį New Yorke 
Carnegie Recital Flail kon
certe, dar kartą įsitikinome, 
kokį puikų jauną dainos ir 
muzikos talentą turi išsiug- 
čius Tarybų Lietuva. Drą
siai galima sakyti, kad šioje 
srityje maža lietuvių tauta 
jau gali lenktyniuoti net su 
keleriopai skaitlingesnėmis 
tautomis.

Šį nepaprastą koncertą 
mus davė dainininkė Giedrė 

•Kaukaitė ir pianistas Gytis 
Trinkūnas. Džiugu, kad 
klausytojų šį kartą salė buvo 
apypilnė.
publikos daugumą sudarė 
jaunosios
daugumoje vėlesniosios imi
gracijos tėvų sūnūs ir du
kros. Iš jų užsilaikymo ir 
sveikinimo koncerto žvaigž
džių galima spręsti, kad jie 
išsinešė labai šviesų, nepa
mirštamą įspūdį. Bendrai, 
visų dalyvių veiduose švytėjo 
Giedre ir' Gyčiu pasididžia
vimas. Dvi moteriškės 
einant iš sales šalia manęš 
tarp savęs kalbasi: “Tai 
prisiverkėme Giedrės lie
tuviškų liaudies dainų daina
vimo besiklausydamos”.

Na, Giedrė ir dainavo! 
Publika neleido jai nueiti nuo 
estrados. Po kiekvienos dai
nas ją lydėjo griausmingi 
aplodismentai. Taip pat 
sveikinome ir Gytį po kiek
vienos pianu paskambintos 
melodijos. Vienas pusėtinai 
geras muzikos žinovas sako: 
“Laiminga dainininkė turėti 
tokį akompanuotoją’ ’.

Žinoma, Giedrė Kaukaitė 
šiame koncerte dainavo ne 
tik lietuviškas liaudies dai
neles. Ji yra nepaprastai 
aukšto talento operos solis
tė. Be lietuvių kompozito
rių (L. Abriaus, Br. Budriū- 
no, B. Dvariono bei St. Šim
kaus) kompozicijų, solistė 
mus žavėjo G. Verdi, D. 
Scarlatti ir M. A. Cesti še
devrais. Ypatingai publikai

kartos žmonės,

In color and wide-screen, sung in Russian 
( English sub-titles)

Starring:
Boris Tokarev 
Invetta Moroyeva

Boris Khmelnitsy 
Nelly Pshennaya

Leading roles sung by;
V. Kiniaev and T. Milashkina

With The Polovtsy Dances
Music and Dance by the 

Kirov Opera-Ballet Theatre

A Lenfilm Studio Production, 
released by Artkino PicturAs.

REGENCY THEATRE 
B’way & 68th St. 
Tel. 724-^700

LDS 1 kuopos 
susirinkimas

Įvyks sausio 2 d., 2valan
dą po pietų, “Laisvės” salė
je, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Park.

Nariai malonėkite, būti ir 
pradėti mokėti duokles už 
1973 metus.

SEKR. A. GILMAN
(66-67)

CHICAGO. - šio miesto 
pakraštyje nukritęs lėktuvas 
susidaužė. Žuvo 45 žmonės. 
Buvo padegti 7 namai.

TEL AVIVAS. - Izraelio 
premjerė Meir pareiškė, kad 
bet kada gali ištikti apsišau
dymai su arabų jėgomis pa
sienyje. (

NAUJIENOS
Miesto policijos departa

mentas pasisamdė .100 civi
lių žmonių pavaduoti poli- 
cistus, dirbančius stočių 
raštinėse. Manoma iki lie
pos 1 d. pasamdyti civilių 
apie 1,000. Paleisti iš raš
tinių policistai paskirti gat
ves patruliuoti.

•f' 5$:

Rinkimų taryba skelbia, 
kad mieste McGovernas gavo 
1,342,996 balsus, Nixonas - 
1,259,873, komunistų kandi
datas Guss Hali - 2,892, So
cialistų darbininkų partija 
kandidatė Eo Reed - 2.487, 
Socialistų darbo partijos 
kandidatas Fisher - 1,619.

* * * i

Manhattan© kriminalinio 
teismo sargas Wm. Ryan 
teisme prisipažino norėjęs 
papirkti detektyvą Findley, 
siūlydamas jam $2,500, kad 
neareštuotų statybos me
džiagos vagies. Ryan gavo 3 
metų kalėjimą.

* * *
Civiliniais rūbais policis- 

tė areštavo du vyrus, kurie 
palaikė ją prostituteHr no
rėjo pasisamdyti.

* * *
Kompartija paskelbė ragi

nimą prez. Nixonui tuoj pa
sirašyti taikos sutartį..

* * *
Daugiau kaip 200 studentų 

demonstravo miesto centre, 
protestuodami prieš dviejų 
studentų užmušimą Baton 
Rouge, La.

* * *
Mieste moterų diskrimi

nacija darbuose padidėju
si net 700%. 

* * *
New yorke bedarbių skai

čius per pirmuosius šių metų 
6 mėnesius padidėjo 75,000.

* * *
Gruodžio 16 d. įvyks svar

bi konferencija Harlem 
YMGA salėje, 180 W. 135 St. 
Pradžia 9 vai. ryto. Svar
biausias klausimas - suda
rymas bendro plano kovai 
už visų politinių kalinių iš
laisvinimą.

* * *
Mirė Fannie Rudd Noskin 

72 metų amžiaus, prisidėjusi 
prie sukūrimo Komunistų 
partijos, visą gražųjį gyve
nimą paaukojusi kovai už 
darbo žmonių reikalus.

REP.
»V

Spalio mėno pradžioje New 
Yorke ivyko filmų festivalis, 
kuriame savo filmus apie ke
lionę i Lietuvą parodė Jonas 
ir Adolfas Mekai,

“New York Times” filmų 
kritikas Vincent Canby, ne 
syki( jau rašęs apie Mekų 
filminę veiklą, parašė įver
tinimą spalio 5 d., pavadintą 
“Filmų Festivalis - Sugrįži
mo Namo Sakmė. Broliai 
Mekai Apžvelgia Lietuvišką 
Kelionę”o Straipsnis pa
puoštas Mekų motinos foto
grafija.

Savo nesibaigiančiame 
autobiografiniame filme 
“Dienoraščiai, užrašai ir 
škicai” Jonas Mekas sako 
vienoj vietoj: Kiti man pri
mena, jog visuomet ieško
čiau, bet aš garbinu tai, ką 
matau. Nors nufotografuoti 
dienoraščiai yra iš tikrųjų 
garbinimas - draugų, priešų, 
puikių vaišių, gražaus oro, 
išvaikščiotų gatvių - jie 
kartu dokumentuoja ieškoji
mą nenuvalkiotai vartoti fil-<

niškas) uždangos pakelė jas 
Jono filmui. Tai yra Adol
fo ir Polos namų filmas, bet 
dar neužtenkamai toks: pa
sakymas iki pasimatymo 
savo katėms, sėdėjimas lėk
tuve, palerinos nupirkimas 
Polai Dubline ir veidų ro
dymas, ką žmonės daro na
miniuose filmuose. Tik at
suk kamerą i Polą net Mask
voje, ir ji tikriausiai atliks 
“Išsispirsim i Buffalo’ ru
tina.

“Sugrįžimas mamo”, ne
žiūrint viso tai, suteikia daug 
aiškių žinių, kas padaro 
“Prisiminimus” daugiau 
suprantamus. Broliai^trodo 
nesutinka, ar tai buvo 27 ar 
25 metai, kai jie paskutini 
kartą matė gimtinę.

'‘Prisiminimai” yra ypač 
patrauklus filmas ir daug 
daugiau negu Jono Meko va
saros atostogų aprašymas. 
Tai yra testamentas visiems 
išblaškytiems žmonėms, 
kaip kad broliai Mekai buvo, 
geografiškai ir dvasiškai.

mavimo aparatą kaip savęs 
supratimo instrumentą.

Meko naujausias filmas 
“Prisiminimai Kelionės i 
Lietįvą” yra 88 minučių 
kronika kelionės, kurią jis 
padarė praeitą vasarą su 
savo jaunesniu broliu Adolfu 
ir Adolfo žmona Pola Cha- 
pelle i namus Lietuvoje, ku
riuos Mekai paliko per Antrą 
pasaulini karą, galvodami, 
jog važiuoja i Vienos uni
versitetą, nors iš tikrųjų 
papuolė i vergų darbo sto
vyklą už Hamburgo, Jis buvo 
parodytas New Yorko filmų 
festivalyje kartu su Adolfo 
Meko 61 minučių tos pačios 
kelionės kronika.

Programa padaro vakarą 
daug daugiau perpildytą Me
kais negu paprastai norėtum 
matyti, bet taipogi ji yra be
sikeičiančiai pagaunanti, at
leidžianti, graži, poetiška, 
banali, pasikartojanti ir drą
si, ir kiaurai asmeniška. 
Nors “Prisiminimai” gali 
vieni sau stovėti, bet tai yra, 
“Dienoraščių” tęsimasMi- 
liuje ir nuotaikoje.

Vyksmas yra pagreitintas 
lyg ištraukimui įvykio es
mės. Cenai yra skliausteli- 
niai įtarpai, liečia kitas vie
tas ir laikus. Ir per visą jį 
yra tas pats užsidegimo 
jausmas, meilė ir nuostaba,| 
kas išskiria Joną Meką kaip j 
filmų kritiką ir pogrindžio’ 
filmų statytojų puoselėtoją . 
net ir tuomet, kai jis yra 
atšiauriausias ir įsižeidęs c < t
dėl netikinčiųjų beprotybių.

Nors sakyta, jog nebuvo 
leista nei vienam broliui pa
matyti vienas kito filmą, kol 
jis nebuvo baigtas, Adolfo 
“Sugrįžimas namo” patar
nauja kaip šeimyniškas (aš 
bijau, jog truputį per šeimy-

Moterų Klubo
Narėms

Trečiadienį, gruodžio 20 
d., įvykos Niujorko Lietuvių 
Moterų Klubo metinis susi
rinkimas, 2 vai. po pietų, ; 
Laisvės salėje, 102-02 Li-: 
berty Avenue, Ozone Park,: 
New York,

L

Reikalų turime daug.' 
Reiks išrinkti naują valdybą ; 
1973 metams, pasikalbėsime i 
apie veiklą ateinantiems me
tams, apie apvaikščiojimą i 
Moters Dienos minėji
mo. , ,

į
Aišku, po susirinkimo tu-' 

rėsime kavutės ir dar kai ko. I 
PIRMININKĖ I

Apie mūsų
Lillian sveikatą

Pirmadieni aplankėme 
mūsų “Laisvės” admini
stratorę Lillian Kavaliaus
kai:^, kuri, kaip žinia, guli 
Jamaica Hospital. Gražiai 
pasikalbėjome. Labai rūpi
nasi “Laisvės” vajaus eiga 
ir šiaip laikraščio reikalais. 
Jai gaila, kad negalinti prie 
darbo prisidėti.

Man atrodo, kad Lillian 
sveikata yra truputį pagerė
jusi. /Bet ji sunkiai tebe
serga. Nelabai pasitenki
nusi šioje ligoninėje prie
žiūra.

Tuo klausimu telefonu kal
bėjaus su jos sesute Mar- 
gareta. Jrturinti nuo gydy
tojo patarimą Lillian perkel
ti i kitą ligoninę, kurioje, 
girdi, yra geresni, didesni 
parankumai panašioms li
goms tirti ir gydyti. Gal 
tai ir būsią padaryta. Bet 
šiuos žodžius rašant,dar nie
ko tikro negalima pranešti. 
Tačiau Margareta pataria 
pranešti, kad mūsų Lillia- 
nos draugai ir bičiuliai, 
kurie nori arba planuoja jai

Be sentimentalumo Jonas 
prisimena ankstyvais 1950 
metais išvietintų asmenų 
susirinkimus Stony Brook, 
Long Island, ir “kažkur At
lantic gatvės gale”. Jie 
atrodė linksmi suėjimai 
žmonių, kurie ištikrųjų buvo 
pasmerkti, nuteisti būti už 
gyvenimo srovės.

Kažkas to paties jausmo 
yra jo priėjime prie šeimos 
susitikimo Lietuvoje. Di
džioji šeimos meilė tebėra. 
Suartėjimo džiaugsmas yra 
tikras. Bet metai padarė 
prarają, kurios joks kiekis 
bendravimo, valgymo ir gė
rimo ar dainavimo kartu ne- 
benugalės. “Prisiminimai” 
yra apie augimą - tolyn ir 
taip pat aukštyn.

Po filmo parodymo įvyko 
priėmimas, kuriame dalyva
vo abu Mekai, Pola Chapelle, 
New Yorko lietuviai, filmų 
kritikai, entuziastai ir šiaip 
žmonės. Jonas Mekas sakė, 
jog jis nori išvystyti dieno
raštinį filmą, ir tokiamefil- 
me kiekvienas elementas 
turi būti prasmingas. “Ko
dėl aš fotografuoju gėles? 
Nes jos yra man prasmingos 
ir filmui reikšmingos”. 
Daug kas pastebėjo, jog Jono 
Meko filmas darosi itin in
telektualus, ir ateityje rei
kės rakto tokįfilmą suprasti. 
Atrodo, jog Jonas Mekas 
virsta filmų Marcel Proust, 
kuris sukūrė autobiografinį 
romaną.

Ir štai Jonas Mekas taip 
rašo The Village Voice lai
kraštyje, kur jis yra filmų 
kritikas, spalio 19 d. nume
ryje: “Aš nenoriu sakyti, 
jog “asmeniški” filmai da- 
*bar dygsta kaip grybai po 
gero lietaus. Visai ne taip. 
Rodyti šią programą (ir ki
tas šios serijos programas), 
kada yra nauji ir įdomūs 
darbai (padaryti paskutinių 
dviejų metų bėgyje ir nepa
rodyti Whitney muziejuje) 
Sharits, Brakhage, Landow, 
Gcįttheim, Gehr, Strom de 
Hirsch, Snow, Beavers, Wie
land ir kt. - tai aš negaliu 
pateisinti. Aš negaliu remti 
reklamos bukaprotiško, at
silikusio, banalaus kino” .

Jonas Mekas savo charak
teringame kuklume savęs 
nepaminėjo išvardintame 
sąraše. Tačiau jis savo fil
mais stovi jo priekyje ir 
rodo kelią ateičiai.

ZIGMAS GIRTAUTAS

* Whitney muziejuje New 
Yorke rodomos “asmeniš
kų” filmų programos.

užuojautas ir padrąsinimus 
siųsti, siųstumėte “Lais
vės” adresu, bent kol ligo
ninių klausimas bus galutinai 
išspręstas.

Ligonė * gaunanti daug 
užuojautų iš visos Amerikos 
ir visiems už jas esanti 
giliai dėkinga. REP.

KRISLAI
Atkelta iš 1 psl.

štai ir kita liūdna žinia iš 
Lietuvos. Sužinome, kad 
Lietuvos Ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduotojas 
Ksaveras. Kairys, sugrįžęs 
iš viešnagės Lotynų Ameri
koje, rado nuskendusį savo 
jauną aukštai išmokslintą 
sūnų. Su juo kartu žuvo ir 
kiti du jauni vyrai. Kaip 
gaila.

Lietuvos turistų grupė, 
grįždama iš Čilės, buvo vie
nam vakarui sustojusi New 
Yorke. Joje buvo ir Ks. Kai
rys. Kai kuriems mūsų teko 
ir asmeniškai su juo susipa
žinti. Dabar jis ištiktas to
kios baisios nelaimės. 
Mūsų giliausia užuojauta 
draugams Kairiams.

* * *

Galima nuoširdžiai pa
sveikinti gerėjančius santy
kius tarp Tarybų Sąjungos 
ir Jugoslavijos. Taip pat 
visi geros valios žmonės 
siunčia sveikinimus Aus
tralijos liaudžiai už pakei
timą reakcinės valdžios dar- 
biečių valdžia. Tai, žinoma, 
toli gražu dar nereiškia so
cialistinės revoliucijos lai
mėjimo, bet didelis, gražus 
žingsnis pirmyn.

* * *
Visa Amerikos lietuvių 

reakcinė spauda šiomis die
nomis savo nešvarią burną 
atidarė iki plyšimo prieš 
Lietuvos Komunistų Parti
jos pirmąjį sekretorių An
taną Sniečkų. Mat, aną dieną 
jis Partijos Centro Komiteto 
susirinkime pasakė išsamią 
kalbą apie nūdienę padėtį 
Lietuvoje ir ateities per
spektyvas. JisC pasidžiaugė 
didžiuliais laimėjimais ir 
nusiskundė dar pasitaikan
čiais trūkumais ir sunku
mais.

Tegu tie nelaimingi “va
duotojai” tiešijasi. Be ne
švarių burnų ir ilgų liežuvių 
jie niekuo daugiau nebegali 
pasigirti. Savo sąžinę jie 
seniai yra praganę.




