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KRISLAI
50-METI MININT 
NEPAVYKS KARĄ LAIMĖTI 
TENKA PASVEIKINTI 
PRAGYVENIMO NAŠTA 
VENERINE EPIDEMIJA

- J. GASIUNAS -
Tarybų Sąjuhgos penkioli

ka nacionalinių lygiateisių 
respublikų iškilmingai mi
nėjo Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos susikū
rimo 50-metį.

1922 metų gruodžio 30 d., 
Leninui vadovaujant, buvo 
paskelbtas TSRS sukūrimo 
dekretas, kuris visiems lai
kams panaikino carizmo pa
laikytą tautinę priespaudą. 
Visos didelės ir mažos tau
tos TSR& teritorijoje tary
biniais Įstatymais pripažin
tos lygiateisėmis, bet kokia 
tautinė diskriminacija pa
naikinta.

Šiuo metu ir Lietuva gra
žiai bujoja tarp kitų visų 
tarybinių tautų. 

* * *
1972 ,m. spalio mėnesi 

Kissingerio ir Tho sudaryta 
taikos sutartis tuoj baigti 
karą Vietname Nixonui, ma
tyt, visai nepatiko. Todėl 
jis nesutiko spalio 30 d. su
tarti pasirašyti.

Nixonas vėl pasiuntė Kis- 
singerį į Paryžių išgauti tam 
tikrų iš Siaurės Vietnamo 
nuolaidų. Kai Kissingeris 
grižo nieko nepešęs, Nixo
nas įsakė pravesti masini, 
Siaurės Vietnamo daužymą. 
Atrodo, Nixonas nori pri
versti Siaurės Vietnamą be
sąlyginiai pasiduoti.

1969 metais lapkričio 3 d. 
Nixonas užtikrino, kad 
“Siaurės Vietnamas ne su
muš ir nepažemins Jungti
nių Valstijų’*. Jis tada pa
reiškė, kad tik amerikiečiai 
gali nugalėti ir pažeminti 
Siaurės Vietnamą. Matyt, 
jis ir dabar to paties laiko
si, nors visai nėra jam vil
ties militariniai laimėti tai
ką. Ją galima laimėti tik 
susitarimu.

♦ ♦ ♦

Tenka nuoširdžiai pasvei
kinti Jungtinės Mainierių 
Unijos naująjį prezidentą 
Arnoldą Miller i už praveda
mas unijoje mainieriams 
naudingas reformas.

Milleris pasižadėjo unijos 
nacionalinę raštinę iškelti 

i iš Washington© J angliaka- 
syklų teritoriją, nusimušti 
$50,000 prezidento algą pu
siau ir kitų viršininkų algas 
20%, pašalinti iš unijos va
dovybės . biurokratinius vir
šininkus^

Taipgi jis įsakė visiems 
unijos pareigūnams, kasyklų 
savininkams ir valdžios in
spektoriams griežtai laiky
tis saugumo įstatymų, kad 
kasyklos pasidarytų saugios.

■ ? ■■ * * *

Darbo statistikų komisio- 
niėrlus Moore skelbia, kad 
šiuo metu daugiau ir dau
giau moterų ir jaunuolių (net 
mokyklinio amžiaus) ieško 
darbų.

Priežastis paprasta^. Nuo
latinis pragyvenimo reikme
nų kainų kilimas sudaro mi
lijonams. Seimų finansinius

PROTESTAI PADĖJO SULAIKYTI S. V BOMBARDAVIMUS
Kviečia pasaulį sulaikyti 
JAV barbariškus žygius

Kissingeris vėl vyks tartis 
Paryžiuje su Le Due Tho

Maskva. - Tarybų Sąjun
ga atsišaukė i visą pasauli, 
kviesdama sulaikyti Jungti
nių Valstijų “barbariškus 
bombardavimus” ir kitus 
karo žygius Vietname. Kar
tu kviečia visais galimais 
būdais padėti Vietnamo 
liaudžiai, kovojančiai su 
Jungtinių Valstijų kriminali
ne agresija.

Pasaulio Unijų Federacija 
šaukia visų šalių darbo uni
jas ir visus darbininkus rei
kalauti, kad Nixonoadminis
tracija tuoj pasirašytų tai
kos sutarti.

Detroitas. - Nacionalinė 
Darbo už Taiką organizacija, 
atstovaujanti daugiau 4 mi
lijonus unijistų, pasmerkė 
bombardavimą, kaip krimi
nalinį žygį, ir reikalauja 
tuoj pasirašyti taikos su
tarti.<

Washingtonas. -/Ameri
kos mokslininkų suvažiavi
mas priėmė prieš bombar
davimą . rezoliuciją ir pa
siuntė delegaciją į Baltuo-

Už politinę 
nepriklausomybę

New Yorkas. -Komunistų 
partijos centro komiteto su
sirinkime nusitarta išvystyti 
visoje šalyje politinę veiklą, 
kuri būtų nepriklausoma nuo 
abiejų republikonų ir demo
kratų partijų dominavimo.

Gen. sekretorius Guss 
Hali išdėstė, kad abi didžio
sios partijos daugiausia tar
nauja monopolistams. Todėl 
svarbu išvystyti nepriklau
somą politinį judėjimą, kuris 
gintų liaudies reikalus.

Nusitarta žymiai padidinti 
Kompartijos gretas, įrašyti 
žymiai daugiau naujų narių, 
sudaryti masinę kovos parti
ją už socializmą.

CHICAGO. - Federalinė 
grand džiurė apkaltino 24 
policistus už kyšių ėmimą, 
suokalbius pasipelnyti ir ne
teisingus liudijimus.

sunkumus. Tenka daugeliui 
jaunuolių trauktis iš aukš
tesniųjų mokyklų ir ieškoti 
darbo. Taipgi ir daug moti
nų priverstos ieškoti užsiė
mimo, kad galėtų šeimos 
pajamas padidinti.

* * *
Venerinių ligų epidemija 

smarkiai plečiasi Jungtinėse 
Valstijose ir sudaro rimtą 
publikai pavojų, persergsti 
sveikatos pareigūnai.

San Francisco mieste už- 
registruota tarp 100,000 gy
ventojų 2,200 sergančių go
norėja ar sifiliu. Panašiai 
Washingtone, Baltimorėje ir 
kituose didžiuosiuose mieš
tuose.

Sveikatos viršininkai da- 
leidžia, kad neregistruotų 
tomis ligomis sergančių gali 
būti keturis kartus daugiay.

■ • A S. 

sius rūmus perduoti ją Nix
onui.

Švedijos premjeras Pal
me griežčiausia pasmerkė 
Nixono nuožmius žygius In
dokinijoje. Nixonas supyko 
ir " atsisakė priimti naują 
Švedijos ambasadorių.

Kompartija ragina 
baigti karą

New Yorkas. -Komunistų 
partijos generalinis sekre
torius Guss Hali griežtai 
pasmerkė brutalų bombar
davimą Siaurės Vietnamo, 
kaip kriminalinį aktą.

Hali ragina Nixoną nieko 
nelaukiant pasirašyti taikos 
sutartį ir baigti karą Indo
kinijoje. Kviečia visus ko
voti prieš karą.

Karui protestai
Washingtonas. - Keletas 

šimtų antikarinių kovotojų, 
bažnyčioje priėmę komuni
ją, nuvyko piketuoti Baltuo
siuos rūmus, protestuodami 
prieš Siaurės Vietnamo 
bombardavimą ir reikalau
dami Nixono pasirašyti tai
kos sutartį.

Demonstracijos ir piketai 
vyko Clevelandę,. Hartforde 
ir keliuose kituose miestuo
se kalėdinių švenčių metu.

Vakarų Berlyne demon
strantai (šaukė: “Nixonas - 
žmogžudys”. Londone ir- 
Paryžiuje įvyko protesto 
demonstracijos. '

Kasyklos bus 
daug saugesnės

Washingtonas. - Naujasis 
Jungtinės Mainierių Unijos 
prezidentas Miller pareiškė, 
kad jis griežtai laikysįs 
saugumo įstatymų kasyklo
se, kad jos būtų daug sau
gesnės. Jis > įspėjo kasyklų 
savininkus ir valdžią griež
tai laikytis įstatymų.

Pirmiau unijos viršininkai 
artimai kooperavo su anglies 
kasyklų savininkais ir val
džios inspektoriais, kad ga
lėtų apeiti saugumo įstaty
mus. Todėl kasyklose ištik
davo daug nelaimių.

Nebemokės taksų
Maskva. - TSRS Aukš

čiausiosios Tarybos prezi
diumas nutarė panaikinti nuo 
algų atitraukiamus mokes
čius (pajanių taksus) tiems, 
kurie uždirba mažus atly- 
gihimus. Tie, kurie uždirba 
70 rublių Į mėnesį ar ma
žiau, daugiau nebemokės 
taksų. v

Tarybų - Sąjungoje darbi
ninkams pajamų taksai yra 
keturis kartus mažesni, negu 
Jungtinių Valstijų darbinin
kų, skaičiuojant proporcio- 
naliai pagal uždarbį.

Japonijos sostinėje studentai ir kiti jaunuoliai demonstra
cijoje reikalauja savo valdžios panaikinti Japonijos-Jung-
tinių Valstijų saugumo sutarti, pasirašytą prieš 20 metų. 
Jie nurodo, kad sutartis tarnauja Jungtinių Valstijų impe
rializmui ir dabar padeda Amerikai kariauti Indokinijoje.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
RESPUBLIKINIŲ
PREMIJŲ LAUREATAI

Vilnius.' - Lietuvos Kom
partijos centro komitetas ir 
Lietuvos Ministrų taryba pa
skyrė 1972 metų jubiliejines 
premijas mokslo ir techni
kos., literatūros ir meno sri
tyje geriausia pasižymėju
siems darbuotojams.

Respublikines premijas 
gavo sekami laureatai: V. 
Barkauskas, A. Churginas, 
V. Jokūbaitis, J. Karosas, 
J. Lašienė, T. liausevičius, 
J. Matulionis, K. Navickas, 
V. Navickas, J. -Palionis, A. 
Paulauskas, A. Purtulis, K. 
Saja, E. Staliuraitytė, D. Ta-, 
rabildienė, A. Tumas, S. 
Ušinskas, E. V. Vanagas, V. 
Žilinskaitė.

ženklaisJubiliejiniais 
buvo apdovanoti 59 pirmau
jantieji kolektyvąi.

V. ANDRULIO ATMINIMUI

Tarybų Lietuvą pasiekė 
skaudi žinia: Čikagoje mirė 
ilgametis “Vilnies” lai
kraščio redaktorius V. An
drulis.

Gruodžio 12 d. Lietuvos 
TSR Žurnalistų sąjungoje 
įvyko Susirinkimas, skirtas 
Vinco Andrulio! atminimui. 
Jame dalyvavo respublikos 
laikraščių ir žurnalų, leidy
klų atstovai, atsakingi par
tiniai darbuotojai, o taip pat 
V. Andrulio žemiečiai - 
Prienų rajono pasiuntiniai.

Susirinkusieji pasiuntė 

VAJU PRATĘSIAME
Dėl susidėjusių nenumatytų susitrukdymų ir sunkumų 

ėmė laiko mūsų šių metų vajui' įsisiūbuoti, todėlpasibrėž- 
to tikslo laiku negalėjome pasiekti. Esame priversti vajų 
pratęsti iki sausio 20 dienos. Prašome mieluosius vaji- 
nirikus ir skaitytojus per šias kelias savaites ypatingai 
pasidarbuoti sukėlimui $15,000 fondo “Laisvei” išlaikyti 
1973 metais. Kaip matote iš ataskaitų, šip tikslo dar ne
same pasiekę beveil^ visu trečdaliu.

Prašome vajihinkus visus laiškus vajaus reikalais pri
siųsti ne vėliau kaip iki sausio 25 dienos.

į . ,ADMINISTRACIJA

užuojautos telegramą “Vil
nies” laikraščio redakcijai.,
MENININKIŲ ŠVENTĖ

’ ANYKŠČIAI. Elmininkų 
bandymų stotyje Anykščių 
apylinkės vykdomasis komi
tetas surengė liaudies meni
ninkių šventę. Parodoje buvo 
eksponuojami audiniai, mez
giniai, gelių puokštės: Kon
certavo I. Černiachovskio, 
J. Biliūno kolūkių ir Elmi
ninkų bandymų stoties savi
veiklininkai. V. BAGDONAS

■■ ’u ■ - V

MILŽINO GIMIMAS
šiomis dienomis pradėti 

kloti Utenos mėsos kombi
nato pamatai. Gigantas dar 
šiame penkmetyje pateiks 
vartotojams pirmąją , savo 
produkciją. Tūčiau ne vien 
skanių dešrų ir skilandžių 
sulauks Utenos ir aplinkinių 
rajohų žemdirbiai. Pasta
čius Utenos mėsos kombina
tą, jiems nebereikės gyvulių 
vežti į Panevėžį.

J* SIRGĘDAS

HELMINTOLOGŲ DARBAI

Įvyko Lietuvos helminto- 
logų draugijos valdybos po
sėdis. Jame aptarti šiais 
metais atlikti darbai, gairės 
ateičiai. v

Numatyta dar labiau suak
tyvinti helmintologų veiklą 
ne tik gyvulininkystes fer
mose,, bet ir ieškoti būdų, 
kaip kovoti su parazitų su
keltomis ligomis tarp lauki
nių žvėrių. P. ŠLEIKUS

Washingtonas. - Prez. 
Nixonas paskelbė, kad jis 
sulaiko šiaurės Vietnamo 
bombardavimus ir atnaujins 
taikos pasitarimus sausio 8 
d. Paryžiuje.

šiaurės Vietnamo vyriau
sybė, gavusi pranešimą apie

Kardinolas smerkia 
bombardavimą

Chicago. - Romos kata
likų kardinolas Cody pa
smerkė šiaurės Vietnamo 
bombardavimą ir paskelbė 
sausio 1 d. pasaulinės taikos 
diena. Jis kvietė katalikus 
prisidėti prie kovos už karo 
baigimą Indokinijoje.

Chicagos Bažnyčių Fede
racija paskelbė panašų atsi
šaukimą į visas bažnyčias' - 
kovoti už taikos išlaikymą 
pasaulyje. Daug darbo unijų 
prisidėjo prie prieškarinio7 
judėjimo.

Lėktuvo nelaimėje 
žuvo 78 žmonės

Miami, Fla. - Iš New 
Yorko atskridęs didysis 
Eastern Air Lines Tristar 
lėkt u va s besileisdamas
įkrito į Everglades liūną 
ir susidaužė.

93 žmonės spėjo išsigel
bėti, bet 78 žuvo. Lėktuvas 
buvo dar naujas 18 milijonų 
dolerių vertės. Tyrinėjama 
lėktuvo nelaimės priežastis.

Paskyrė W.A. Boyle 
$50,000 pensijos

New Yorkas. ’- Mainierių 
unijos prezidentas W. A. 
Boyle rezignavo mėnesiu 
ankščiau, negu ateina laikas 
naujai išrinktiems viršinin
kams užimti vietas.

Senoji unijos pildomoji ta
ryba nuskyrė mokėti iš uni
jos iždo $50,000 metinės 
Boyle pensijos. Sekretoriui 
iždininkui Owens -$40,000.

Nežinia, ar naujieji unijos 
viršininkai sutiks tokias 
milžiniškas pensijas mokėti, 
kuomet mainierlai negauna 
pensijų nei po tūkstantį i 
metus.

TSRS laimėjimai
Maskva. - Aukščiausio

sios Tarybos sesijoje buvo 
raportuota apie Tarybų Są
jungos atsiektus laimėjimus 
1971-72 metais. Per tą lai
ką nacionalinės pajamos pa
kilo 10%, pramonės gamyba 
arti 15%, agrikultūros ga
myba mažai tepakilo.

Pirmieji du penkmečio 
metai buvo sėkmingi. Jeigu 
no sausra 1972 metais, tai 
jie būtų buvę daug sękmin- 
gesni. Bet sausra žymiai 
pakenkė agrikultūros gamy
bai.
I ’ i ’ ;Ji-U. 

bombardavimo sulaikymą, 
sutiko atnaujinti pasitari
mus. Le Due Tho ir Xuan 
Thuy atnaujins pasitarimus 
su Kissingeriu sausio 8 d.

Visame plačiame pasauly
je protestai prieš padidin
tus bombardavimus, aišku, 
žymiai prisidėjo prieš bom
bardavimų sulaikymą. Bet 
visai negalima, pasitikėti 
Nixonu, daug kartų sulaužiu
siu savo pažadus. Todėl 
Nacionalinė Taikos Veiklos 
Koalicija mobilizuoja taikos 
jėgas sudaryti milžinišką 
antikarinę demonstraciją 
Nixono inauguracijos dieną, 
sausio 20.

Bombardavimai padarė 
šiaurės Vietnamui labai daug 
žalos. Išdaužyta uostai, ge
ležinkeliai, daug mokyklų, 
ligoninių. Žuvo tūkstančiai 
civilių žmonių. Bet ir ame
rikiečių nuostoliai nemaži. 
Hanojus raportuoja, kad 
buvo numušta 81 lėktuvas ir 
paimta nelaisvėn daugiai 
šimto lakūnų.

MASKVA. - TSRS pa
skelbė, kad ji statosi ketvir
tą reaktorių didžiausioje 
branduolinės elektros jė
gainės stotyje..

Užgyrė bendrą 
liaudies frontą

Paryžius. - Prancūzijos 
Komunistų partijos kongre
sas užgyrė bendrą liaudies 
frontą, kuris jau yra pasie
kęs nemažų laimėjimų.

Praėjusiuose rinkimuose 
komunistų-socialistų fronto 
kandidatai gavo 45% visų bal
suotojų, degolistai - 38%. 
Sekamuose rinkimuose liau
dies frontas tikisi dar di
desnių laimėjimų.

Studentai kovoja 
bado streiku

Managua, Nicaragua.
Daugiau kaip šimtas studen
tų, Romos katalikų kunigo 
vadovybėje, katedroje pa
skelbė bado streiką.

Jie reikalauja paleisti po
litinius kalinius, naikinti 
skurdą, pravesti naujas re
formas. Kovoja prieš reak
cinę valdžios politiką.

šis streikas buvo paskelb
tas dar prieš ištikusį žemės 
drebėjimą.

100,000 streikuoja
Londonas. - Daugiau kaip 

100,000 darbininkų išėjo 
streikan, protestuodami 
prieš torių valdžios pastan
gas suvaržyti unijas.

Užsidarė laikraščiai, uos
tai, daug . prekių sandelių, 
kai kurie autorriobilių fabri
kai. Streikieriai sudarė de
monstracijas Londone^ Li
ve rpoolyje ir kai kuriuose 
kituose miestuose..

c
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Istorija Nixoną jau pasmerkė
Anthony Lewis yra “The N. Y. Times” ir daugelio kitų 

laikraščių kolumnistas. Jis yra Vietnamo karo energingas 
priešas. Beveik kiekvienoje savo kolumnoje jis pasmer
kia šios barbariškos skerdynes tęsimą. Su giliausiu pasi
piktinimu jis smerkia prezidentą Nixoną už atnaujinimą 
Siaurės Vietnamo bombardavimą. Savo kolumnoje “Viet
nam Delenda Ėst” praėjusių metų gruodžio 23 dieną jis 
rašė:

“Vienas iš baisiausių šios masinio naujo amerikiečių 
bombardavimo kampanijos prieš Siaurės Vietnamą aspek
tų buvo, tai daugelyje vietų nepaisymas. O blogiausia, tai 
kad Jungtinių Valstijų valdžioje neatsirado nė vieno žmo
gaus, kuris būtų pasmerkęs tą politiką, kurią, daugelis 
turėtų žinoti, istorija laikys kriminalybe prieš žmoniją.

Siųsti B-52 bomberius prieš tirštai apgyventas vieto
ves, kaip Haiphongas arba Hanojus, tegali turėti vieną 
tikslą: TERORĄ. Tai atsakymas žmogaus, kuris yra 
apimtas tokio bejėgiškumo ir nusivylimo, jog jis turi iš 
visų jėgų kirsti, bausti, naikinti.

Anglijos laikraštis “The Guardian”, kuris šio karo 
klausimu laikėsi nuosaikios linijos, praeitą savaitę klausė: 
*Ar gi prezidentas Nixonas nori istorijon Įeiti kaip vienas 
žmogžudiškiausių ir kruviniausių Amerikos prezidentų?’ 
Bet gi jau nebe svarbu, ko jis (Nixonas) nori. Faktai už
tikrina, kad jis tokiu bus užrekorduotas.

■■■ - i

Atrodo, kad amerikinės vaizduotės nebejaudina bombar
davimo faktai. Kai žmonės nėra gyvenę po bombomis, o 
tik keli amerikiečiai tėra taip gyvenę, jie veikiausia ne
gali Įsivaizduoti nuolatinės baimės. Jie negali suprasti, 
kad bombos, numestos Į miestus ir kaimus, be diskrimi
nacijos užmuša žmones, užmuša nekaltus su kaltais. Jie 
negali save matyti pagautais net už kelių šimtų jardų nuo 
B-52 lėktuvų bombardavimo centro, kur nuo sprogimo 
spaudimas sutriuškina žmogaus plaučius arba išverčia 
vidurius.

Bombardavimas, kuris iššaukė amerikiečiuose daugiau
sia simpatijų, buvo laike nacių blico (žaibiško užpuolimo) 
ant Britanijos Antrojo Pasaulinio Karo metu. Kaip mes 
gerbėme anglus už jų nesuklupimą per tuos baisiuosius 
užpuolimus!

Per beveik šešis Antrojo Pasaulinio Karo metus viso 
ant Anglijos buvo numesta mažiau negu 80,000 tonų bombų. 
Tuo tarpu tik per vieną lapkričio mėnesi, kai bombarda
vimas buvo apribotas, nes buvo tariamasi dėl taikos, Jung
tinių Valstijų lėktuvai and Indokinijos numetė 100,000 tonų 
bombų. Iš viso per Johnsono ir Nixono administracijas 
iki dabar numesta daugiau kaip septyni milijonai tonų 
bombų!” :

Pilnai sutinkame su kolumnisto Lewis šio karo apibūdi
nimu ir išvadomis.

Nuo šios nepateisinamos skerdynės tęsimo atsakomybės 
negali rankų nusiplauti ir Amerikos žmonės. Jie turėjo 
progą Nixono nusikratyti, bet nenusikratė per rinkimus. 
Jie turi progą dabar milžiniškais protestais priversti vy- 
riausybę šį karą tuojau nutraukti, bet, kaip Lewis pastebi, 
tokių protestų nesimato. Kaip vokiečių tauta toleravo Hit
lerį, kuris .ant jos galvos ir viso pasaulio užtraukė bai
siausią nelaimę ir gėdą, taip amerikiečiai, didžiulėje dau
gumoje, kaip parodė lapkričio rinkimai, pareiškė pasi
tikėjimą Nixonui ir jo politikai.

Baisi klaida padaryta. Dabar belieka tik protestais prieš 
šią politiką nors dalinai šią klaidą atitaisyti.

Kongreso atsakomybė
šį mėnesį pradeda posėdžiauti Jungtinių Valstijų Kongre

sas. Ant jo pečių krenta didelė atsakomybė prieš Ameriką 
ir visą žmoniją. Jis gali priversti vyriausybę šį karą nu
traukti. Jis gali priversti bombardavimą sulaikyti.

Kongreso rankose šios skerdynės finansavimas. Yra 
pasiūlymas nebeskirti karo finansavimui lėšų. Šis pasiū
lymas turėtų būti priimtas be delsimo.

Spaudoje sakoma, kad senatorių dauguma šiam sumany
mui pritaria. Kai kurie senatoriai, kaip Kennedy, McGov
ern, Mansfield, yra viešai pasisakę už šį sumanymą. Rei
kia tikėtis, kad jie pačioje sesijos pradžioje griežtai kovos 
už sumanymo priėmimą.

Krintanti snaigė suvirpa trapiais, sparneliais, 
Sugėrusi tolimos žvaigždės virpančią šviesą. 
Koks ilgas, Įspūdingas lašo kelias - 
Išgaruoti ir paskui snaige vėl žemę paliesti.

Krinta snaigės ant virpančių tavo blakstienų, 
Atiduodamos savo nesuprantamą virpesį. 
Tur būt, didelė laimė taip visą laiką judėti, 
Kol, pajutus gelmes vandenų, vieną kartą ištirpsi.

KATALIKŲ BAŽNYČIA 
DIDŽIAUSIOJE KRIZĖJE

I klausimą, “Ar bažnyčio
je yra krizė?”, Brooklyno 
klerikalų “Darbininkas” 
(gruodžio 22 d.) atsako:

“Vatikano radijas pa
skelbė pasikalbėjimą su įžy
miuoju Prancūzijos teologu 
Jean Danielou. Jį klausė: 
ar tikrai yra krizė religi
niame gyvenime, o jei taip, 
kokios priežastys?

Atsakė:
Krizė šiandien tikrai yra 

labai didelė. Mes negalim 
šiandien kalbėti apie “atsi- 
naujinimą”, o turime kal
bėti apie “dekadansą”. La
bai krizė yra apėmus Atlan
to sritį. Rytų Europoje, 
Azijos bei Afrikos kraštuose 
padėtis yra žymiai sveikes
nė.

Pagrindinė priežastis 
klaidingas Vatikano II susi
rinkimo nutarimų aiškini
mas. Prie to klaidinimo 
prisideda magazinai, konfe
rencijos, teologai”.

SAKO, ISTORINIS 
LAIMĖJIMAS

“Daily World” kolumnis
tas George Morris labai 
aukštai vertina dabartinius 
įvykius angliakasių unijoje 
(United Mine Workers of 
America). Pažangiųjų eili
nių narių kandidato Arnold 
R. Miller Į unijos preziden
tus laimėjimą jis skaito is
toriniu laimėjimu. Korpu- 
cijos suėstos W. A. Tony 
Boyle mašinos nuvertimas 
toks svarbus Amerikos or
ganizuotų darbininkų judė
jimo Įvykis, kokio mes ne
buvome matę per pasta
ruosius porą desėtkų metų. >

Kaip žinia, teismo prižiū
rimuose balsavimuose Mil
ler gavo 70,373 balsus prieš 
56,334 balsus, paduotus už 
Boyle. Dabar eina perorga
nizavimas visos unijos va
dovybės. šluojami iš aukštų, 
riebiai apmokamų vietų Boy
le pasekėjai ir Į jas statomi 
pažangus žmonės.

Morris karštai ragina kitų 
didžiųjų darbo unijų eilinius 
narius imti pavyzdį iš an
gliakasių ir savo reakcines 
vadovybes pakeisti naujo
mis, švariomis.

ŽURNALO “ŠVIESA” 
1972 M. 4-TAS NUM.

Sis numeris išėjo tiktai 
pačioje pabaigoje metų, o 
turėjo išeiti dar lapkričio 
mėnesį. Pavėlavo dėl tech
niškų kliūčių.

Be vedamojo “Įvykių sū
kuryje” ir gražių eilėraš
čių, šiame numeryje randa
me keletą dėmesio vertų 
straipsnių. Štai jie:

Astronomo Antano Juš
kos - “Visatos kūnų, gyvy
bės ir žmogaus raida”; J. 
Petronio - “Žemaitės glo
bėjas ir leidėjas”; Augusto 
Ta rna liūno - “Dingęs amži
nai”; Juliaus Butėno - “Bi
bliotekininkas ir muziejinin
kas”; Dr. Ant. Petrikos - 
“18-kos katogorinių kalinių 
pabėgimas”; Jono Avy
žiaus - “Apuokas - paukščių 
karalius”; G. Juronienės - 
“Kelias į kalną”, ir Juozo 
Slėnio - “Muzikopėja, arba: 
Muzika kaip gydymo priemo
nė senovėje ir mūsų lai
kais”. ę/./ ; v

šio numerio viršelįpuošia 
skulptoriaus P. Deltuvos kū
rinys - “Paminklo ‘Kristi
jonas Donelaitis’ fragmen
tas”.

KĄ PASAKOJA APIE 
LIETUVĄ Iš AMERIKOS 
SUGRĮŽĘS V. ALSEIKA?

Lietuvos “Komjaunimo 
Tiesa” (gruodžio 19 d.) at
spausdino buvusio pabėgėlio, 
įžymaus “veiksnių” veikėjo 
žurnalisto Vytauto Alseikos 
pasisakymus spaudos kon
ferencijoje. I klausimą, 
“Kokie jūsų pirmieji Įspū
džiai Tarybų Lietuvoje”, Al
seika atsakė:

“V. Alseika: labai geri. 
Gimtinėje esu du mėnesiai. 
Per šį laiką turėjau galimy
bę susipažinti su gyvenimu 
Lietuvoje. Aplankiau Kauną, 
Šiaulius, Panevėžį, Telšius, 
Plungę, Šakius, buvau ke
liuose kolūkiuose ir tarybi
niuose ūkiuose. Krito Į akis 
labai intesnyvus Tarybų Lie
tuvos ūkinis gyvenimas, 
švarūs ir jaukūs miestai, 
ypač Vilnius, kuriame'labai 
jaučiamas dėmesys ir pa
garba senajai architektūrai. 
Žmonės tiek mieste, tiek 
kaime gražiai ir madingai 
rengiasi.

Atskirai norėčiau pabrėž
ti Įspūdžius iš Lietuvos kai
mo. Jau pirmieji apsilanky
mai jame - o aš buvau šakių 
rajono/‘švyturio”, Plungės 
rajono Gandingos kolūkiuo
se, Leonpolio tarybiniame 
ūkyje prie Ukmergės - pa
neigė visą laiką girdėtus 
reakcinės, emigrantų spau
dos prasimanymus. Dar ke
lios savaitės prieš man iš
vykstant iš JAV, kažkuris 
“vaduotojų” laikraštukas 
rašė, kad Lietuvos kaime 
trūksta duonos, drabužių, 
žmonės vaikšto vos ne basi, 
esą, netgi dviratis yra dide
lė prabanga. Tiesiai turiu 
pasakyti tiems rašeivoms: 
Tarybų Lietuvos kaimas yra 
turtingas, žmonės turi gerą 
uždarbį, daug pinigų, perka 
visokias mašinas, tame tar
pe ir automobilius ir, kas 
man atrodo labai svarbu, 
plačiai naudojasi kultūros 
gėrybėmis - lanko miestų 
teatrus, perka daug knygų, 
mokosi.

Apskritai, tokiu pilna
kraujų kultūriniu gyvenimu, 
koks yra Lietuvoje, galima 
tik džiaugtis. Aplankiau 
apie 20 teatrų spektaklių Vil
niuje ir Kaune, dąlyvavau 
poezijos vakaruose, koncer
tuose, saviveiklininkų šven
tėse.

Per savo buvimo Tarybų 
Lietuvoje laiką stebėjau ir 
gėrėjausi, kaip gražiai sugy
vena tarybinės tautos. Esu 
įsitikinęs, kad didelius lai
mėjimus ekonomikoje ir kul
tūroje^ Lietuva pasiekė, pa
dedant visoms broliškoms 
respublikoms.

Suprantu, kad dar yra kai 
kurių trūkumų, sunkumų. 
Tačiau visuomenės gyveni
mo padangė čia giedra, at
mosfera lengva, žmonių tar
pusavio santykiai nuoširdūs. 
O tai yra ^svarbiausia”.
APIE MOŠŲ DARBO
UNIJŲ BIUROKRATUS k

“Vilnies” redaktorius 
S. J. Jokubka savo kolumno
je “Kasdien” rašo:

“Gal niekur pasaulyje 
prof sąjungų'vadovai nėra 
taip išsigimę, kaip JAV. 
štai, AFL-CIO prezidento 
George Meany vadovaujami 
keturi leitenantai ir jis pats 
vėl mielai grįžo prezidento 
Nixono Nacionalinėn produk
tyvumo komisijon, vėl susės 
su pramonininkais ir svars
tys kalę-, nacionallu mastu 
darbo našumą pakelti, kaip 
daugiau syvų iščiulpti iš dar
bininkų.

Čia Justas Paleckis su anūkėliais Rimvyduku ir Algirduku, 
sūnaus Justo sūneliais

Mielas drauge ANTANAI ir 
visi Laisviečiai!

Turiu atsiprašyti, nes taip 
ilgai neparašiau laiško, nors 
diena iš dienos vis ruošiau
si tai padaryti. Kelis kar
tus važinėjau Į Maskvą, o 
lapkričio mėnesį užėjo kaž
koks gripas ar kitas paibe- 
lis, tad teko kelias savaites 
pasirgti, nors ir ne visada 
lovoj gulėjau.

Maskvoje kaip tik pasitai
kė lietuvių literatūros vaka
ras, kuriame ir man teko 
dalyvauti, net eilėraščius 
paskaityti. Paskui mūsų de
legacija, Rašytojų sąjungos 
pirmininko A. BIELIAUSKO 
vadovaujama, turėjo progos 
pabendrauti su Maskvos ra
šytojais per pobūvį Lietuvos 
TSR Atstovybėje, o paskui 
per pietus, suruoštus TSRS 
Rašytojų sąjungos. Čia iš 
maskviškių dalyvavo poetai 
K. SIMONOVAS, A. SURKO
VAS, R. KAZAKOVA, M. LU
KONINAS, L. OZEROVAS ir 
kiti.

Buvo atvykusi iš Lietuvos 
ir didelė delegacija dalyvau-

Prieš 33 mėnesius, kai 
George Meany buvo apsipy- 
kęs su prezidentu Nixonu, 
šią komisiją apleido ir boi
kotavo. Dabar vėl viskas 
tvarkoje, lai vėl vyksta 
glaudus klasių bendravi
mas”.

DIDŽIAUSI NIXONO 
GARBINTOJAI

Lietuviškų reakcininkų 
tarpe menševikai yra patys 
energingiausi Nixono gar- 
gintojai. Nepaisant to, kad 
visas civilizuotas pasaulis 
baisėjasi Nixono vedamais 
bombardavimais š. Vietna
mo, kad net jau katalikų po
piežius rado reikalą jį už tai 
pasmerkti, Chicagos menše-. 
vikų “Naujienos” (gruodžio 
21 d.) šaukė: “Esame įsiti
kinę, kad niekas taip Vietna
mo taikos nenori, kaip jos 
nori prezidentas Nixonas”.

O kad Nixona dar tvirčiau 
įpiršti savo nelaimingiems 
skaitytojams, redaktorius 
Gudelis savo tame vedama
jame džiaugiasi: “Prezi
dentas Nixonas nesileis Į jo
kią prekybą, kol Maskva 
neatsisakys nuo kitų kraštų 
užkariavimo svajonės ir 
kurstys vieną žmonių grupę 
prieš kitą”.
. Matote, Gudelis dargi ap- 
simeluoja. Visi žino, kad 
Nixonas net buvo nuvykęs Į 
Maskvą tartis dėl prekybos 
praplėtimo, o “N.” redak
torius sako, kas jis “nesi
leis Į jokią prekybą”, kol 
toji “Maskva nepasitaisys”

ti didžiojoje Liaudies Ūkio 
laimėjimų parodoje, kur 
įvyko Lietuvos TSR dienos. 
Jų metu Įvairiose vietose 
buvo daromi pranešimai apie 
Lietuvą, meno ansambliai 
patiekė lietuviškų dainų ir 
šokių.

Paskutines savaites turė
jau daug darbo, nes teko pa
rašyti keletą straipsnių, 
skirtų TSRS 50-mečio su
kaktuvėms. Teko dalyvauti 
ir keletoje tai sukakčiai 
skirtų minėjimų, jų tarpe 
Komjaunimo Centro komite
te ir Kkiausiame teisme, 
kur susirinko šio teismo ir 
Teisingumo ministerijos 
darbuotojai. 

« I

Šiandien kaip tik 50-mečio 
respublikinio minėjimo die
na. Iš ryto padėjome gėles 
prie LENINO, paminklo, pa
skui nuvažiavome Į Anta
kalnio kapines, kur buvo pa
dėti- vainikai ir gėlės ant 
karių, partizanų bei revo
liucinių kovų dalyvių kapų. 
Šių kapinių centre K. DI
DŽIULIO, K. PREIKŠO, B. 
PUSINIO, A. GUZEVICIAUS, 
P. ROTOMSKIO, T. TILVY
ČIO, A. VENCLOVOS, J. 
Švedo, a. Griciaus, s. 
PUPEIKIO ir daugelio kitų 
veikėjų, rašytojų, menininkų 
kapai.

Šios dienos iškilmių cen
tre iškilmingas Lietuvos KP 
Centro Komiteto ir Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos posėdis, kurs Įvyks nau
juose didžiuliuose Sporto rū
muose, kur telpa apie 4 tūk
stančiai žmonių. Iškilmėse 
dalyvauja ' atstovai iš visų 
Lietuvos rajonų. O rytoj 
vakare važiuojame Į Mask
vą dalyvauti TSRS Aukščiau
siosios Tarybos sesijoje, 
kuriai pasibaigus gruodžio 
21 d. Įvyks centrinės TSRS 
50-mečio sukaktuvių iškil
mės.

Deja, liūdna žinia atėjo 
iš Jūsų šalies apie V. AN
DRULIO mirtį. Taip ir ne
teko su tuo žymiu veikėju ir 
pažangiosios spaudos didvy
riu susitikti. O jis kaip tik 
ruošėsi atvykti Į Lietuvą.

Ta proga siunčiu labas 
dienas Jums visiems, linkiu 
viso geriausio,

JUSTAS PALECKIS 
Vilnius, 1972.XII.15

Daug laimės, ištvermės 
Naujaisiais 1973 Metais, ne
nuleisti sparnų, kilti dar 
aukščiau linki! •

A . ir V. GULMANAI,
Kapsukas, Lietuvos TSR

Visą mielą
“Laisvės” kolektyvą nuo

širdžiai sveikinu Naujųjų 
1973 Metų proga ir linkiu,

kad ši didelė Tėvynės meilė 
Jumyse niekad neblėstų!

Tegul ir jaunoji karta taip 
myli savo gražią senelių 
žemę kaip ir Jūs!

Noriu padėkoti savo mie
liems Dėdei ir Dėdinai Mar- 
kevičiams Frank ir Onai iš 
Brocktono, kurie man dau
giau kaip 10 metų siunčia 
taip mylimą “Laisvę” .

Gero pasisekimo per iš
tisus N. Metus “Laisvei” ir 
visom kolektyvui nuoširdžiai 
linki

V. ANDRIUŠKEVlClENĖ 
Kaišiadorių raj. 
Gilučių kolūkis.

Brangūs draugai, 
“Laisviečiai”!

Baigiasi 1972 metai, kurie 
atnešė daug žmonijai gero, 
bet kartu ir ašarų. Gėris 
yra tas, kad pasiektas susi- 
tarimas tarp dviejų galingų 
valstybių su skirtingomis 
santvarkomis, dėl svarbiau
sių pasaulio problemų. Tas 
džiugina viso pasaulio darbo 
žmones.- Daug kančių patyrė 
ir nemaža ašarų išliejo žmo
nės kituose pasaulio konti
nentuose. Žmonija pailso 
belaukdama taikos^ bet ji 
kažkodėl dar vis neskuba.

Praeinantieji metai tary
binei liaudžiai svarbūs dar 
ir tuo, kad gruodžio mėnesį 
sueina 50-ties metų jubilie
jus nuo Tarybinių Socialisti
nių Respublikų Sąjungos su
kūrimo, kurios sudėtyje ran
dasi ir Tarybų Lietuva, kaipo 
lygiateisė respublika, tarp 
lygiateisių kitų respublikų.

Sutinkant 1973 metus, no
riu palinkėti daug laimės, 
gero pasisekimo kilniame 
darbe ir siekimuose, o svar
biausia Jums visiems tvir
tos sveikatos, kuri yra svar
biausias žmogaus turtas. 
Labai man norisi kad ir to
liau ’mane lankytų “Lais
vė” laikraštis, nes jį skai
tydamas aš įsivaizduoju, 
kad girdžiu Jūsų kalbą ir 
girdžiu tos kalbos intonaciją. 
Ateinančiais metais, kiek tu
rėsiu galimybių, palaikysiu 
glaudų ryšį su “Laisvės” 
kolektyvu. Labai prašau, 
jeigu galite prisiųsti Laisvės 
Jubiliejinį Albumą, už kurį 
būsiu nuoširdžiai dėkingas.

Dabartiniu metu aš ran
duosiu ligoninėje, nes buvau 
nušąlęs ir mane “apsėdo” 
votys, dėl kurių beveik jau 
mėnuo laiko gydausi ligoni
nėje. Tikiuosi greitai pa
sveikti, nes gydymui panau
dojami geri vaistai ir pro
filaktika.

Tad priimkite sveikinimus 
Naujųjų 1973 metų proga nuo 
manęs ir mano šeimos.

Jūsų
VYTAS GRUPKAITIS 

Inta, 1972 gruodžio 8 d.

Gerbiama “Laisvės” 
administracija:

Naujųjų metų proga svei
kinu “Laisvės” administra
ciją bei visą “Laisvės” 
uoliai dirbantį kolektyvą. 
Linkiu Jums gerbiami visi 
laisviečiai, ryžto, ištver
mės, malonaus ūpo ir geros 
sveikatos su naujais 1973 
metais ir visada.

Lai būna mūsų ir viso pa
saulio geros valios žmonių 
troškimas, kad šie 1973 me
tai nors kiek žmoniškumo 
užkietėjusiems žmonių ne
kaltų žudytojams atneštų. 
Kad jiems pakarstu nekaltų 
kūdikių, moterų ir senelių 
kraujas, atbuktų jų troški
mas nekaltų žmonių žudy
nėms. Tai mano troškimas 
ir linkėjimas, kad taip Įvyk
tų. M. ARISON,

FAIRFIELD, CONN.
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V. Mykolaičiui- 
Putinui prisiminti

MOKSLININKU ŠEIMA TRUMPI KOMENTARAI
)

T aktas dava t kiškai
Sausio 6 d. įžymusis lie

tuvių rašytojas Vincas My
kolaitis Putinas būtų šventęs 
savo 80-mėtį. Lemtis ne
leido sulaukti poetui šios 
sukakties: ji pažymima be 
jo, prieš penkerius metus 
atgulusio Rašuose į amžiną 
poilsi. Bet tai, kas jo su
kurta, yra tiek daug ir tiek 
vertinga, kad laikas niekad 
nepajėgs išdildyti.

V. Mykolaičio-Putino poe
zija ir romanai, dramos ir 
mokslo veikalai kaskart pri
mins ir būsimoms kartoms 
ši dideli menininką ir žmo
gų. Gyvenusį ir kūrusį su
dėtingos mūsų epochos su
dėtinguose sūkuriuose, kurie 
kiekvienam žmogui ir rašy
tojui buvo didieji apsispren
dimo laikai. Su istorijos pa
žanga ar su jos vakarykšte 
diena, su tauta ar atplyšus 
nuo jos? - taip kėlė klausi
mus mūsų audringasis laik
metis.

V. Mykolaitis - Putinas 
tuose laiko vingiuose, sun
kiausiose gyvenimo situa- 
cijQse,ir išmėginimuose liko 
su savo tauta ir gimtuoju 
kraštu. Jam išpuolė neleng
vi sprendimai: jo gyvenimo 
ir kūrybos kelias pažymėtas 
dvasiniais prieštaravimais 
ir ieškojimais. Bet jis - di
delis menininkas ir didelė 
asmenybė - sugebėjo pasi
rinkti tą istorinį kelią, ku
riuo nuėjo ir jo tauta, pa
sukusi j socializmą. Bū
tent šis V. Mykolaičio-Puti
no lemtingas apsisprendi
mas, kaip parodė visa po jo 
sekusi kūryba, buvo vaisin
gas ir teisingas. Tačiau kaip 
tik šio V. Mykolaičio-Putino 
apsisprendimo ir negali jam 
atleisti tariamieji jo “ger
bėjai” išeivijoje.

Dar ant šilto kapo, jie 
ėmė falsifikuoti V. Mykolai
čio-Putino kūrybą ir gyve
nimą. “Veiksnių” laikraš

S P E CIA LIA I " L AIS VE I ”

Šventė Želsvelėje
Iškilminga diena 2elsve- 

lės kolūkyje buvo gruodžio 
12 d. Kolūkiečius pasiekė 
žinia, kad Lietuvos K. P. 
Centro Komitetas, Lietuvos 
TSR Ministrų Taryba ir Lie
tuvos Profesinių Sąjungų ta
ryba nutarė įrašyti į Res
publikinę garbės knygą Kap
suko rajono 2elsvelės kolū
kį, baigusį kelti gyventojus 
iš vienkiemių į gyvenvietes. 
Leista 2emės ūkio ministe
rijai išmokėti iš operaci
nėms išlaidoms skirtų lėšų 
2elsvelės kolūkiui 1,000 rb. 
premiją. Kolūkio pirminin
kui V. Marazui suteiktas nu- 
sipelnusio žemės ūkio dar
buotojo garbės vardas; LTSR 
Aukščiausios Tarybos Pre
zidiumo garbės raštais ap
dovanoti kolūkio statybinin
kas P. Balaika ir Kapsuko 
kilnojamosios mechanizuo
tos kolonos dailydė V. Nudas.

Kolūkis svečius ir spaudos 
darbuotojus pasitiko gražiai 
vėliavomis pasipuošęs. 
Aidint fanfaroms ir skam
bant B. Dvariono dainai 
“Prie Nemuno kitas išaušo 
jau rytas”, Lietuvos Minis
trų tarybos pirmininko pa
vaduotojas V. Vazalinskas 
perkirpo simbolinę gyven
vietės atidarymo juostą, o 
šeimininkai visus svečius 
pakvietė į kultūros namus, 
kur, vadovaujant rajono vyk

čiuose pasirodė poeto 
“eilėraščiai”, kuriais teno
rėta jį sukompromituoti. 
Amatininko ranka padarytas 
falsifikatas nesunku įžiūrė
ti. Net tie, kas juos skelbė, 
tikriausia, suvokė, kad tokie 
primityvios poetines mąs
tysenos ir lygio “kūriniai” 
negali priklausyti nepapras
tai savitam poetui. Bet ne 
poetas, ne jo garbė ir ne jo 
atminimas yra rūpėję. Anti- 
tarybininkai norėjo “įrody
ti” poeto grįžimą į dievą ir 
ypač jo tariamą konfliktą su 
naujuoju gimtojo krašto gy
venimu.

Šitokiems tikslams poli
tikieriai nesidrovi įtarinėti 
poeto nenuoširdumu; jie pa
siruošę sugalvoti bet ką. 
Jiems nė motais paties V. 
Mykolaičio-Putino žodžiai ir 
kūryba. Jie tiesiog “nepa
stebi” poeto apsisprendimo, 
kurį jis yra per kelis kartus 
viešai išdėstęs visiems ži
noma formule: “NE VIENA 
MOMENTĄ NESIGAILĖJAU 
IR DABAR NESIGAILIU PA
SILIKĘS LIETUVOJE”. 
Taip jis parašė autobiogra
finiuose savo metmenyse 
1957 m. ir lygiai tą patį pa
kartojo, ruošdamas juos 
prieš pat mirtį 1967 m. 
Apie šį apsisprendimą poe
tas yra rašęs ir išeivijon. 
Deja, ten išleistuose jo laiš
kuose kaip tik tokie jo laiš
kai neįdėti. Jie “netin- >>

įžymiojo rašytojo ir žmo
gaus garbės, kurią jis nusi
pelnė savo kūryba ir gyveni
mu, iš V. Mykolaičio-Putino 
nepajėgs atimti jokios falsi
fikacijos ir iškraipymai. Jo 
garbę saugo ir didina gimto
jo krašto žmonės. Tai - jų 
poetas, siela ir širdimi bu
vęs su tauta ir Tarybų Lie
tuva. V. VY2UONI5KIS

Vilnius

domojo komiteto pirmininkui 
R. Pačesai, įvyko iškilmin
gas statybininkų ir žemdir
bių susirinkimas. Iškilmin
game posėdyje be mūsų vie
tinės valdžios dalyvavo ir 
LTSR vyriausybės ir parti
jos atstovai. Po to sekė 
koncertas, kurio programą 
atliko “Didžiojo sūrio” pre
mijos laureatas Kapsuko ir 
kaimo kapela.

2elvelės kolūkis įsistei
gęs gražioje vietoje, aplinka 
raižyta, gojeliai, yra kur aki 
paganyti. Dabar kolūkis at
rodo kaip nedidelis, bet labai 
švarus miestelis. Čia iškilo 
kelių aukštų namai su erd
viais butais, vandentiekiu, 
centriniu šildymu, dujomis. 
2inoma, dar ne viskas už
baigta. Po kiek laiko kitoje 
kelio pusėje bus įrengtas 
parkas su tvenkiniais ir kai 
kurie buitiniai ir kultūriniai 
pastatai.

2elvelė - pirmas mūsų ra
jono kolūkis, taip gražiai 
susitvarkęs. Jo pėdomis 
žada žengti ir S. Neries ko
lūkis. 2elvelė - vienas l- 
priauslų ne tik rajono, uet 
ir respublikos kolūkių.

Ilgai dar tą vakarą švietė 
gyvenvietėje elektra, visi 
kolūkiečiai džiaugėsi šiuo 
nauju laimėjimu.

V. GULMANAS 
Kapsukas 
1972-XII.13

NUOTRAUKOJE: Pranė Dundulienė ir Broniuš Dundulis 
darbo kabinete. AUTORIAUS nuotr.

Gražiajame Antakalnyje, 
ošiančių pušų apsuptame na
melyje, gyvena Vilniaus uni
versiteto profesorių Dundu
lių šeima. Mokslininkų pa
vardės gerai žinomos ne tik 
studijuojančiam jaunimui, 
bet ir plačiajai visuomenei.

Pranė Stukėnaitė - Dundu
lienė - etnografė. Didžiulis 
mokslo troškimas, meilė 
gimtojo krašto papročiams 
atvedė mažažemio valstiečio 
dukterį nuo Švenčionėlių į 
tuo metu lenkų okupuotą Vil
nių. Čia busimoji moksli
ninkė baigė gimnaziją, čia 
universitete studijavo etno
grafiją. 1939 m. už mono
grafiją “Marcinkonių apy
linkės” P. Dundulienei buvo 
suteiktas magistro laipsnis. 
Baigusi studijas, dirbo Lie
tuvių mokslo draugijoje, Is
torijos institute, o nuo 1944 
metų dėsto Vilniaus Valsty
biniame V. Kapsuko univer
sitete.

Pavarčius ikikarinę spau
dą - “Naująją Romuvą”, 
“Jaunimo draugą” ir kitus 
leidinius, galima rasti P. 
Dundulienės straipsnių apie 
lietuvių liaudies tradicijas, 
papročius. Ir dabar profe
sorė jų moksliniam aiškini
mui, populiarinimui, skiria 
nemaža laiko ir dėmesio. 
Šiais klausimais ji dažnai 
rašo “Švyturio” žurnale, Is
torijos mokslo darbuose. P. 
Dundulienė - viena “Mažo
sios lietuviškosios tarybinės 
enciklopedijos” autorių. 
Mokslininkė nereta viešnia 
kaimo kultūros namuose, kur 
rengiami pasilinksminimo 
vakarai su senoviniais šo
kiais ir žaidimais , kur vyks
ta etnografinių valgių kon
kursai.

1968 m. Pranei Dundulie
nei, sėkmingai apgynusiai 
disertaciją “2emdirbystė 
Lietuvoje (nuo seniausių lai
kų iki 1917 m.)”, buvo su
teiktas istorijos mokslų dak
tarės vardas. Jos iniciatyva 
vasaros atostogų metu ren
giamos etnografinės ekspe
dicijos, kurių metu dešim
tys studentų susipažįsta su 
etnografo darbo abėcėle, o 
surinkti vertingi eksponatai 
papildo muziejus, universi
teto mokslinę biblioteką.

Profesorius Bronius Dun
dulis, 1933 m. baigęs Kauno 
universitetą, studijas gilino 
Paryžiuje. Bestudijuodamas 
užsienyje, parašė veikalą 
“Napoleonas ir Lietuva 1812 
m.” ir šia tema apgynė di
sertaciją.

1941 m. pradėjo dirbti Vil
niaus universitete, kur ir 
dabar tebeprofesoriauja.

B. Dundulis yra parašęs 
virš 50 mokslinių straipsnių. 
Skaitytojui, besidominčiam 
istorija, gerai žinomos jo 
knygos “Lietuvių kova dėl 
2emaitijos ir Užnemunės XV 
amžiuje”, “Lietuvos kova 
dėl valstybinio savarankiš
kumo XV amž.” Šie darbai 
ir buvo pagrindas ginant dak

taro disertaciją 1967 m. V. 
Kapsuko universitete.

Pastarųjų metų darbuose 
mokslininkas daugiausia dė
mesio skyrė XV amž. Lietu
vos istorijos problemoms 
nušviesti; Lietuvos santy
kiams su šlėktiška Lenkija ir 
husistine Čekija, su Vokieti
jos imperija ir Romos po
piežiumi.

B. Dundulio galvoje su
grįžti prie jaunystėje pa
mėgtos temos - Napoleonas 
ir Lietuva. I. DAGYS

Lietuvos 
šiokiadieniai
Lietuvoje Plungės rajone 

smarkiai auga pramonė. 
Yra didelis tekstilės fabri
kas “Linų Audiniai”, kuria
me dirba daugiau negu tūks
tantis darbininkų. Turime 
ir dirbtinį odos fabriką, ku
rio apyvardinė realizacija 
skaičiuojama milijonais ru
blių per metus. Valstybė 
gauna didžiulį pelną.

Palaipsniui gerėja miesto 
dirbančiųjų gerbūvis, gražė
ja gatvių grindiniai, puošia
mi šalgatviai, įrėngiant gė
lynus, didėja autobusų skai
čius, iš kaimų geriau galima 
nuvažiuoti į miestą, stato
mas didžiulis šienainio fa
brikas žolės miltams gamin
ti, kurie žiemos laikotarpiu 
bus naudojami gyvuliams 
šerti ir siunčiami kaimui.

Daug sumanumo rodo ir 
valstybiniai darbuotojai, ko
vodami prieš dar pasitaikan
čius nepageidaujamus reiš
kinius visuomenėje.

RAUDONIUS PAULIUS

Tarybų Lietuvės sostinės 
svečiams paslaugas pasiūlė 
naujas 12 aukštų 240 vietų 
modernus viešbutis “Drau
gystė”. Greta esančiame 
Vingio parke svečiai gales 
praleisti savo laisvalaikį.

Nuotraukoje: naujas vieš
butis.

M. KURAIČIO nuotrauka

“Veiksniai” bei “vaduo
tojai” vis dar negali atsi
džiaugti praeitą vasarą įvy
kusiu jaunimo kongresu. 
Čia nesiimsime jo vertinti, 
tuo labiau, kad to iki šiol 
negali padaryti ir patys kon
greso rengėjai: kiek lai
kraščių - tiek ir nuomonių, 
kiek galvų - tiek ir išvadų. 
Iš pradžių vyravusią labai 
pakilią ir superpatriotinę 
dvasią vis labiau pakeičia 
apmąstymas: o kas iš es
mės įvyko?

Ir pasipylė “veiksniški” 
tarpusavio kaltinimai: to 
buvę per mažai, to visai ne
buvę, to buvę net perdaug.

įdomu, kad patys kiečiau
si “vaduotojai” labai nusi
vylė šiuo renginiu, į kurį 
buvo dėta tiek daug vilčių. 
Štai, pavyzdžiui, Toronto 
(Kanada) “Tėviškės žibu
riai” rašo, - esą, kongre
sas per mažai bandė kištis į 
Tarybų Lietuvos reikalus, 
pasigedo. . . demonstraci
jos: “Nebuvo laiko? Per 
tiek dienų! - šaukia .“Tė
viškės žiburiai”, - viskam 
laiko užteko, tik ne demon
stracijai. Galėjo būti ma
žiau paskaitų, pramogų - nuo 
,to niekas (išskyrus patį jau
nimą - red.) nebūtų nuken
tėjęs”.

Žodžiu, jaunieji nešoko 
pagal dainelę “O jūs, vaikai, 
taip darykit, kaip tėvelis 
daro”, ir “tėveliai” labai 
susirūpino. Tuo labiau, kad 
jaunieji nusidėjo ne vien tuo, 
kad nešuoliavo po gatves su 
plakatėliais rankose.

“Prie jaunimo kongreso 
trūkumų priklauso ir pamal
dų klausimas”, - toliau 
pyksta Kanados lietuvių pa
maldusis laikraštis. Tiek 
pyksta, kad net kongresą, 
priešingai “veiksnių” spau
dos tradicijai, rašo iš ma
žosios raidės ir tęsia, - 
“kažkodėl tam nebuvo teik
ta pakankamai dėmesio. Nei 
katalikų, nei evangelikų pa
maldos nebuvo įrašytos net 
programoje. . . Jei tai 
buvo rengėjų neapdairumas, 
ateityje gali būti atitaisytas. 
Bet jeigu tai dabarties jau
nimo dvasinės būsenos ap
raiška, reikėtų rimtai susi
rūpinti” .

Ir “Tėviškės žiburiai” tuo 
rūpinasi senos davatkos 
uolumu. Tame pat laikraš
čio numeryje pylos gauna 
kongresinio laikraštuko re
daktoriai. Už tai, kad iš
drįso parašyti, jog “lietu
vybė yra vienas dalykas, o 
religija - tai kitas, ir turi
me nemaža lietuvių, neprak
tikuojančių religijos, o jie 
geri lietuviai”.

Kanados laikraščiui reli
gingumas per prievartą toks 
savaime aiškus dalykas, kad 
jis šią pastabą pavadino uodo 
kapojimu ir takto trūkumu.

Ką gi, “Tėviškės žibu
rių” takto supratimas, ma
tyt, tikrai labai savotiškas. 
Jis leidžia kištis į kongreso 
(išreklamuoto tokiu nepri
klausomu bei savistoviu!) 
reikalus, kategoriškai nu
rodinėti, kas blogai, o kas - 
gerai.

IR VĖL - “ŽALOJAMOS” 
JAUNOS SIELOS

Skaitytojas, tur būt, iš 
karto supras, kad tas sielos 
“žalojimas” Lietuvoje, nes 
šį klyksmą išleido. . . ne, 
ne “Naujienos”, o “Drau
gas”. Užtat net pats įžval
giausias skaitytojas nęat- 
spės, kuo gi tos sielos “žu

domos”, - reikia perskaityti 
visą straipsnį, kad supras
tum: mokslu!

. . . “Draugo” klyksmą 
iššaukė pranešimai apie pri
valomą vidurinį mokslą Ta
rybų Sąjungoje. Ta proga 
Čikagos klerikalai, aišku, 
atranda, kad buržuazinėje 
Lietuvoje mokyklų sistema 
buvusi nepaprastai plati ir 
visus apimanti (tik nepaaiš- 
kipa, iš kur toje mažytėje 
Lietuvoje buvo toks didžiu
lis skaičius beraščių!), kad 
Amerikoje irgi labai gera 
dvylikos metų privalomo 
mokslo sistema (jeigu ne
skaityti tikros amerikietiš
kos spaudos, imtum ir pagal
votum, kad JAV švietimo 
sistema pati geriausia pa
saulyje, kad išsilavinimas, 
lyg prinokęs obuolys, kriste 
krenta į jaunimo rankas, 
teisingiau - galvas!)

Dabar jau visiškai “aiš
ku”, kad Tarybų Lietuvos 
švietimas “niekam tikęs” - 
visiškai likvidavo beraštiš- 
kumą, paruošia šimtus ta
lentingų mokslininkų, tūks
tančius specialistų ir tiek!

Ne, nebus gero iš švietimo 
reformos, - kategoriškai nu
sprendė “Draugas”, - “ji 
skirta doroviniam jaunimo 
auklėjimui” (įdomu: kaip 
tik tai šokiruoja katalikišką 
laikraštį!), “jaunai sielai 
palaužti”.

Ką gi, “Draugas” už šį 
išradimą tikrai negaus pa
tento: dar viduriniais am
žiais obskurantai šaukė apie 
mokslo žalingumą. . .

“DRAUGO” RASINI 
PERSKAIČIUS

Čikagos “Draugas” išpo- 
škino ilgoką rašinį apie tai, 
kaip gražiai stovyklavę Ne
ringoje jaunieji amerikie- ** • • ciai.

Neringa, aišku, netikra - 
ji kažkur Vermonto apylin
kėse, amerikiečiai irgi dar 
ne šimtaprocentiniai jan
kiai - kai kurie mažyliai dar 
vieną kitą žodį ir lietuviš
kai moka. Nenuostabu - juk 
stovykla buvo skirta lietu
viškai mokantiems lietuviu
kams.

Platus stovyklos aprašy
mas su dideliu religiniu pa
graudenimu turi aiškų tiks
lą, - parodyti, kaip, va, gera 
ir naudinga stovyklauti 
Amerikoje, gi Lietuvoje - 
atatinkamai proporcingai 
bloga. . .

Be šio naivaus “politika
vimo”, šypseną kelia ir kai 
kurie “Draugo” džiaugsmai, 
kaip antai - vaikučiai su 
džiaugsmu skaitę. . . an
glišką knygą, “o laikraštėlio 
rašiniuose mažųjų vaizduo
tės lėkė į tą paslaptingą 
kraštą pamatyti gintaro, Ge
dimino pilies, NAMŲ, KUR 
SENELIAI GYVENO”.

Pastaruosius žodžius pa
braukiau neatsitiktinai: ma
tyt, auklėtojai jauniesiems 
piešia Lietuvą su šiaudasto- 
gėmis pirkiomis, pro kurių 
pamatus vakare žaltys įš
liaužia pienuko palakti, su 
dalgeliais mojuojančiais 
šienpioviais, su vežėčių 
girgždesiu. Lietuva, kokioje 
seneliai gyveno. . . Neat
sitiktinai ir maldos už “ken
čiančią” Lietuvą, netgi - re
zoliucijos! Taip, taip, pačios 
tikriausios “veiksniškos” 
rezoliucijos. . .

Nežinau, ar labai daug tų 
jaunųjų neringięčių prakal
bės bent klek suprantama

ĮVAIRIOS ŽINIOS
JERUZALĖ. - Newyor- 

kietis žydų teroristų vadas 
rabinas Kahane gavo Izrae
lio pilietybę ir žada rinki
muose kandidatuoti į parla
mentą. Jis taipgi pasiliko 
Jungt. Valstijų piliečiu ir 
mano apsilankyti Jungt. Val
stijose tikslu žydų teroris
tams vadovauti.

* *■*
DANBURY, Conn. - Iš ka

lėjimo paleistas Romos ka
talikų kunigas Philip Berri- 
gan, griežtas antikarinis ko
votojas, išbuvęs kalėjime 
daugiau trijų metų.

* * *
RIO DE JANEIRO, Brazi

lija. - Supermarketui su
griuvus, žuvo 21 žmogus.

* * *
SAN FERNANDO, Čilė. - 

Prieš porą mėnesių Urugva
jaus lėktuvui nukritus Andes 
kalnuose apie 12,000 pėdų 
aukštumoje, buvo manyta, 
kad visi 45 keleiviai bus už
mušti. Bet dabar kalnuose 
rasti 16 gyvų keleivių. Jie 
buvę tiek išalkę, kad užmuš
tųjų lavonų dalis valgę.

* * *
DALLAS, Texas, r- Mili

jonierius Dealey užmokėjo 
kidnaperiams $250,000. 
Tuomet kidnaperiai paleido 
jo žmoną Amandą.

* * *
KARAKAS. - Venezuelos 

prezidentas Caldera pareiš
kė, kad visi aliejaus šalti
niai turėtų pereit į valdžios 
nuosavybę. Dabar aliejaus 
šaltinius valdo Rockefeller is 
ir kiti užsieniečiai.

* * *
7 NEWARK, N. J. - Čia 
kriminalizmas 1972 metais 
sumažėjo arti 7%, skelbia 
policijos direktorius Red- 
^en* * * *

DACCA. - Bangladešas 
ir Tarybų Sąjunga pasirašė 
mokslinio ir kultūrinio koo- 
peravimo sutartį.

* * *
MASKVA. - Vakariniame 

Sibire 1972 metais išgauta 
daugiau kaip 60 milijonų tonų 
aliejaus. Tai skaitoma di
deliu atsiekimu.

* * *
WASHINGTONAS. - Kas 

mėnesį ištinka maždaug po 
400 traukinių nušokimų nuo 
bėgių, raportuoja Federali
nė geležinkelių administra- 
ci>- * * *

DETROITAS. - Naciona
linė Labor for Peace orga
nizacija pasiuntė Nixonui te
legramą, raginant sulaikyti 
Siaurės Vietnamo bombar
davimą, pasirašyti taikos 
sutartį, dabar baigti karą.

* * *
LONDONAS. - Nacionali

nis ekonominio ir socialinio 
tyrinėjimo institutas savo 
metiniame raporte pažymi, 
kad 1972 m. Anglijoje žy
miai padidėjo ekonominė 
krize, o 1973 m. gali dar 
daugiau padidėti. Kaltina 
torių valdžios politiką.

* * *
BEIRUTAS. - Mirė 59 

metų amžiaus Lebanono Ko
munistų partijos sekretorius 
Fuad Kazan, kovotojas pries' 
kolonializmą, imperializmą, 
reakciją.

* * *
DETROITAS - Michigano 

valstijoje 244,000 gauna be
darbių apdraudę, 101,000 ap- 
drauda išsibaigė. 700,000 
yra ant welfare.

kalba, nežinia, kiek jų išaugs 
tikrais katalikais, bet už 
vieną galima garantuoti: 
kiek paaugę, daugelis jų rau
donuos, prisiminę savo 
auklėtojus. JUOZAS LUKYS



4-tas puslapis

i.f Jų atlieka-

Penktadienis, Sausio (January) 5, 1973
■X

Gražiomis karvių bandomis 
ir serais bekonais

Daugiausia pajamų Lietu
vos ūkiams dabar duoda gra
žios karvių bandos ir gerai 
auginami bekonai. Tai - tra
dicinis mūsų kaimo imonių 
verslas. Tik šiandien jis kur 
kas lengvesnis. Fermose 
sunkius darbus atlieka įvai
rios mašinos, mechanizmai, 
o stambiuose gyvulininkys
tės ūkiuose kasmet vis dau
giau laikoma labai produkty
vių gyvulių.

.Daugeliu gamybinių rodi
klių jau dabar Lietuva gero
kai pralenkia kai kurias iš
sivysčiusias Vakarų Euro- 
pafe Šalis. Paprfifitai tai nu
statoma skaičiuojant, kiek to 
ar kito produkto pagaminta 
vidutiniškai vienam gyvento
jui. O Šis rodiklis pernai 
Lietuyoje išties buvo neblo
gas: '^773 kilogramai pieno, 
136 /kilogramai mėsos ir 
daugiau kalįi>240 kiaušinių. 
Slebjėt» >t9kimaai# gyv 
tydt&jr ptodukhį bus 
minta dkr daugiau. Tai by

ulinin- 
paga-

fmbios 
ątČš l^Vds. Tik 

per /^pW /dėŠIhirmętį
(i960-*l§7(5Wnėsos gamyba 
vienam gyyęntpjui padidėjo 
60’hiaj o pięn6J50 kilogra-

Suprantama, kad tiek pro-
> '^į^^te^entojų 

tau-
~ A‘^Ž^Afetuva dabar 

j^H^fck^iiškoms 
,K6h^;?eksportuoja į 

r j - .A^okietijoš . Demo- 
<*|d^^ię ĖėSpubliką, Čeko* 

^'sldvakiįį ir kitas užsienio 
šalis, gaudama už tai gražių 
įplaukų j, nacionalinį biudže-

Daug getų žodžių nusipel- 
‘ no ir Lietuos mokslininkai 

selekcl 
mas darbas nepaprastai 
reikšmingas tiek, praktikai, 
tiek lf respublikos mokslo 
prestižui. '

Pbkkrio metais moksli
ninkai išvedi produktyvią 
lietuviškų juodmargių veis
lę. Radviliškio rajono Bei- 
noravos tapybiniame ūkyje 
laikoma šios veislės karvė 
“Sloga”, pavyzdžiui, pernai 
davė. 11,336 kilogramus 4 
procentų riebumo pieno. Si 
karvutė ne &k iškovojo auk
so medalį Maskvoje vykusio
je visasąjunginėje parodoje. 
Už čempionės išauginimą 
ūkiui buvo paskirta dviejų 

1 tūkstančiu rublių premija ir 
dovanėlė - automobilis. Čia 
pat prisiminsime, kad vien 
tik 1971-1972 metais visasą
junginėje parodoje Lietuvos 
veisliniams gyvuliams teko 
net 23 panašūs apdovanoji- 

■' mai, /
Rekdtdaf liete rekordais, 

o s^itbiausUtįsosi tendos 
pieidiigumąs. Juo taip gali 
pįif girti '*•' hetnaža Lietuvos 
kolūkių ir tarybihlų ū|dų. 
Štai ‘kad ir Vilniau^ rajono 
žlf^lto^žalblnis ūkis, čia 

juodmargės 
‘ kg^B' Wu Wkai prlmel- 
Žlirfįį p&-kiietramų 
P1W6*.-

JPopuliatl^l Įr lietuviškos 
Žalmargės* gėtfbse veisli
nėse bandose duodančios po 
4,700 kllograįh

. lių karves du<
“_,T__ w___

I J“> lr 
sęųdėmesį.

U* mūsų 
bul-

?.(v ■

bfrriebpua p ie
ty veis- 

lug ir rie** 
idjiaug bal

garai, o po jų ir čekoslova- 
kai.

Garsėja ir mūsų selekci
ninkų išvestos lietuviškos 
baltosios kiaulės. Be gerų 
mėsinių savybių, jos paly
ginti daug atsiveda paršelių. 
Pavyzdžiui, veislinėse fer
mose iš vienos paršavedės 
per metus išauginama po 22 
paršelius. Veislininkystės 
ūkiai, aprūpinę jais pramo
nines fermas, dabar kasmet 
parduoda daugiau kaip po 
10,000 paršelių kitoms res
publikoms.

Gyvenimas nestovi vietoje 
ir, suprantama, gyvulinin-

Kai tėvynėje nėra darbo
Šią vasarą atsitiktinai 

paaiškėjo, kokį “krovinį” 
gabeno sunkvežimiai, perva
žiavę Italijos-Prancūzijos 
sieną. Užplombuotuose kė
buluose, blogiau, negu gyvu
liai, buvo vežami afrikiečiai, 
norintys įsidarbinti Europo
je. Pasirodė, kad ‘"gyvosios 
prekės” biznieriai yra su
darę ištisą kontrabandos si
stemą - su apmokamais 
“spalvotųjų” verbuotojais 
Afrikos šalyse, “prekės” 
surinkimo, jos “perkrovi
mo” punktais Europoje ir 
t. t.

Zinutė apie “krovinį”, ku
ris, sugedus automašinoms, 
vos neužduso, apskriejo dau
gelio šalių laikraščius. O 
kas nuo to pasikeis? Antai 
vien Anglijoje priskaičiuoja
ma iki pusantro milijono 
“spalvotųjų” imigrantų, iš 
kurių anaiptol ne kiekvienam 
pakako lėšų ir galimybių le
galiai atvažiuoti. Prancūzi
joje dirba 3,5 milijono žmo
nių, gimusių svetur, Vakarų 
Vokietijoje - 2,3 mln., Švei
carijoje - 1 milijonas.

Ieško svetur darbo ne vien 
išeiviai iš Afrikos, kuri, ko
lonizatorių ilgai valdyta, dar 
tik vaduojasi iš viduramžių 
atsilikimo. Užsienyje pel
nosi duoną maždaug du mili
jonai italų, apie pusę mili
jono graikų (jų gimtinėje viso 
labo yra nepilni devyni mili
jonai). Masiškai važiuoja į 
kitus kraštus turkai, ispa
nai. Darbininkų migracija 
kapitalo šalyse užsiiminėja 
ne tik privatūs verteivos, 
bet ir aukščiausi valdžios 
organai. Štai Anglijos vy
riausybė buvo pateikusi ben
druomenių rūmams įstaty
mo projektą, kuriuo numato
ma nuo naujųjų metų suvar
žyti “spalvotųjų” įvažiavi
mą ir plačiai atverti duris 
darbininkams iš “Bendro
sios rinkos” šalių. O kas 
laukia atvykusiųjų, nesunku 
suprasti, jei prisiminsime, 
kad Anglijoje, oficialiais 
duomenimis, yra arti mili
jono bedarbių (pagal gyven
tojų surašymo anketas - ne
mažiau pusantro milijono!).

Imigrantai labiausiai en
giama darbininkų klasės da
lis. Ypač atvažiavusieji ne
legaliai. Už tolygų darbą 
jiems mokama mažiau, jų 
negina tos šalies profsąjun
gos ir tie kuklūs darbo įsta
tymai, kuriuos ilgamete kova 
yra iškovoję vietiniai dar
bininkai. Savo ruožtu, imi
grantų atvažiavimas apsun
kina vietinių darbininkų kovą 
dėl geresnių darbo sąlygų, 
didesnio užmokesčio, demo
kratinių laisvių.

Besaikis imigrantų išnau
dojimas jau seniai kelia pa
saulio visuomenės pasipikti
nimą. SNO Generalinė

kystės reikalai Lietuvoje to
liau gerės. Veislinį darbą 
dabar dirba Baisogaloje 
esančio Lietuvos gyvulinin
kystės mokslinio tyrimo in
stituto mokslininkų būrys, 
vadovaujamas žymaus spe
cialisto L. Tymuko. Insti
tutas koordinuoja kelių šim
tų selekcininkų, dirbančių 
rajoninėse veislininkystės 
stotyse, veislininkystės fer
mose bei sustambintuose 
tarprajoniniuose veislynuo
se, veiklą. Kvalifikuoti ve
terinarai ir zootechnikai da
bar kontroliuoja beveik vi
sus kolūkių, valstybinių ūkių 
ir kolūkiečių laikomus gyvu
lius. Tai užkerta kelią plis
ti ligoms, padeda efektyviai 
kelti gyvulių produktyvumą, 
gerinti bandų elitą.

J. BAGDANSKIS

Asamblėja neseniai kreipėsi 
į daugelį Europos ir kitų že
mynų valstybių, ragindama 
padaryti galą nevietinių dar-< 
bininkų diskriminavimui. 
SNO žmogaus teisių komi
sijai "pavesta išnagrinėti ne
legalaus imigrantų gabenimo 
klausimą, o Tarptautinei 
darbo organizacijai - toliau 
tirti užsienio darbininkų 
ekspoloatavimo problemą.

Sunku tikėtis šių priemo
nių efektyvumo. Kaltininkas 
čia visiškai aiškus. Žmoni
ja, rašo savo naujojoje kny
goje “Imperializmas šian
dien” JAV Kompartijos ge
neralinis sekretorius Gesas 
Holas, stovi prie pat slenks
čio tokios pakopos, kada ji 
galės aprūpinti kiekvieną 
savo narį viskuo, kas būti
na. Ir jeigu visa tai iki šiol 
netapo tikrove, pažymi auto
rius, jei, paskutiniais duo
menimis, Žemės ... rutulyje 
540 milijonų žmonių gręsia 
bado mirtis, tai dėl to kaltas 
imperializmas. Šią tiesą 
palaipsniui suvokia viso pa
saulio dirbantieji.

A. PETKUS

Šypsenos
Motina savo sūneliui:
- Jonuk, kelintą kartą 

kau, nesisupk ant kėdės! 
ausų neturi?

- Kad ant ausų nėra kaip 
suptis, - Jonukas pasiteisi
na.

sa-
Ar

* * *
Kai Jurgis priminė savo 

draugui apie negrąžintą pa
skolą, draugutis atsakė:

- Jei dar kartą priminsi 
tą paskolą, tai daugiau pas 
tave nebesiskolinsiu ir nebe-^ 
būsime daugiau draugais.

* * * ,
Tėvas pastebi savo išlai

džiam sūnui:
- Aš, būdamas tavo metų, 

iš tėvo neprašiau nei nikelio. 
Aš tada dirbau pardavėju 
parduotuvėje ir po šešių 
metų man priklausė visa 
parduotuvė.

- Aš tavim tikiu, - atsakė 
sūnus, - bet dabar tai 
manoma. Mat, dabar 
parduotuvių savininkai 
pinigams registerius.

* * *
Seniai žinoma, kad

medžiotojai gudrauja. Nenu
šovę nė vieno paukštelio, jie, 
grįždami namo, perka laimi
kį parduotuvėje. ? \

Tačiau, velniai rautų, kas 
gi sumedžioja tą visą laimi
kį, kuris parduodamas! . .

* * *
- Ką jūs laikote sukčium!
- Tą, kuris rublį nusuko.
-O kuris šimtą!
Čia priėjo Kindziulis ir 

tarė:
- Tokie vadinami kombi

natoriais.

ne į- 
visi 
turį

visi

LAISVĖ

Drawing by Anton Rofroglormantas
Įdiegti norą!
Norai kaip vilnys, 
Žemi ir kilnūs, 

Neša mus nuolatos.
Norai' mus ugdo, 
Kelia ir smukdo,

Mes - arena jų kovos!

Norą įdiegti
Tikslui pasiekti

Žmogui be galo svarbu, -
Geismą galingą,
Veržlų, netingų, 

Akstiną žygių, darbų!

Pradą troškimo, 
Dažno linkimo

Rasti gali prigimty, -
Reikia pažinti,
Kaip jį auginti,

Kad"'jis subręstų Širdy.

Ištvermės reikia 
Norą diegt sveiką, 

Pratint save atkakliai;
Nuolat svarstyti, 
Proto klausyti,

Norą tą diegti karštai.

Norą mokėti,
Kaip prisidėti

Prie pažangos įstabios,
Gamtai padėti
Priekin skubėti,

Būti tarnu uoliu jos!
J. ALOTA

Prie vandens
Kiškis tyliai tupės, 
Prisiglaudęs širdim, 
O smiltainiai trupės 
Su visa geležim.

Žuvys duoną žiaumos 
Pakaitom su vėžiais, 
Ir ieškoti žiemos 
Kvailas vilkas išeis.

Atsiranda druska ,
Gėluose ežeruos.
Visą dieną rasa
Nuo paparčių garuos.

STASYS JONAUSKAS

Kviečia prieškario 
demonstracijon

WashingtonaS. - Kongres- 
manas Don Reigle kviečia į 
Washingtoną sausio 20 d. 
visus tuos, kurie nori sulai
kyti Siaurės Vietnamo bom
bardavimą ir baigti karą.

Taikės koalicija tą dieną 
ruošia antikarinę demon
straciją, kai Nixonas bus 
inauguruotąs antrajam pre
zidento terminui. Tą dieną 
visi karo priešai turėtų pa
sakyti Nixonui: “Dabar pa
sirašyk taikos sutartį ir balk 
karą Indokinijoje”.

APIE BAŽNYČIAS TARYBŲ LIETUVOJE

Piktos kalbos ir 
nūdienė tikrovė

Joniškėlio bažnyčios kle
bonas Bronius Jereckas, ne
žiūrėdamas įkyraus rudeni
nio lietaus, vedžiojo mane 
po šventorių, džiaugėsi at
naujinta bažnyčia - archi
tektūros paminklu. Daug 
darbo įdėta. Sienas, seniau 
keliais kalkių ir kreidos 
sluoksniais nuteptas, teko 
skusti, įtrūkimus, nutrupė- 
jimus špakliuoti ir tik pas
kui jas, kaip ir skardinį 
stogą, dažyti. Šeimininkiš
kai pasirūpinta pratiesti ir 
lietaus kanalizaciją, cemen
to plytelėmis iškloti take
lius, įrengti gėlynus, suoliu
kus poilsiui. Be samdytų 
meistrų, talkininkavo čia ir 
parapijiečiai.

Bežiūrint naują bažnyčios 
rūbą, besiklausant klebono 
kalbos, mintyse iškilo klau
simas: o kokia kitų bažny- 
čių-architektūros ir near- 
chitektūros paminklų - pa
dėtis mūsų respublikoje, ar 
jos taip pat prižiūrimos, 
tvarkomos.

LTSR Kultūros ministeri
jos Muziejų ir kultūros pa
minklų apsaugos Valdyboje 
suregistruoti visi respubli
kos architektūrinę-meninę 
vertę turintys kulto pastatai. 
Jiems sudaryta mokslinė 
kartoteka, ruošiami jungti
niai katalogai, nuolat domi
masi jų stoviu, priežiūros 
darbų eiga.

Apsilankęs LTSR Kultū
ros ministerijos Muziejų ir 
kultūros paminklų apsaugos 
Valdyboje, susipažinau su 
bažnyčių remonto darbams 
skirtais dokumentais. Štai 
Rokiškio rajono Aleksandra
vėlės šv. Pranciškaus baž
nyčios komiteto pirmininkas 
Lukošiūnas ir sekretorius 
Guogis 1972 metų sausio 
mėn. 6 d. kreipėsi į valdybą 
prašydami leidimo sutvar
kyti maldos namų stogą, nu
skusti senąjį tinką, naujai 
perdažyti sienas. Čia pat ir 
valdybos viršininko pava
duotojo E. Misliulio to pat 
mėnesio 25 d. pasirašytas 
leidimas remontui.

Analogiškam bažnyčių re
montui ir tvarkymui leidimai 
išduoti Kėdainių rajono Apy
talaukio, Rokiškio ra j. Onuš
kio, Utenos raj. Vyžuonų, 
Telšių ta j. Varnių, Varėnos 
raj. Merkinės ir kitų baž
nyčių komitetams.

Didelę meninę ir architek
tūrinę vertę turinčių kulto 
pastatų remontas pavedamas 
Paminklų restauravimo val
dybai, projektus paruošia 
Paminklų konservavimo in
stituto darbuotojai.

Naujai dabar atrojdo Kel
mės rajono Tytuvėnų bažny
čia. Daugiau kaip per du 
metus visas bažnyčios an
samblis restauruotas iš lau
ko ir vidaus, atkurtos fres
kos, antkapiniai paminklai, 
altoriai.

Vilniuje, šv. Teresės baž
nyčioje, net du metus dirbo 
restauratoriai iš Lenkijos 
Liaudies Respublikos, kol 
konservavo freskas res
tauravo likusią interjero 
dalį. Restauravimo darbai 
vyko šv. Onos, Mikalojaus 
bažnyčiose.

Restauruotas Rokiškio 
bažnyčios interjeras, vitra
žai. Dabar restauravimo 
darbai vyksta Kauno Vytauto 
Didžiojo bažnyčioje, kunigų 
seminarijoje, o taip pat Vil
niaus šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje.

Kulto pastatų remontu, 
priežiūra rūpinasi ir rajonų

kurievykdomieji komitetai, 
betarpiškai palaiko kontak
tus su parapijų komitetais, 
bažnyčių klebonais.

Tvarkomi ir remontuoja
mi ne tik kulto pastatai, bet 
ir juose esantys kulto reik
menys, muzikos instrumen
tai. Kai kurių bažnyčių 
vargonai įtraukti į paminklų 
apsaugos sąrašus.

Nepamiršti ir mažosios 
architektūros paminklai- 
koplytstulpiai. Dalis jų res
tauruoti ir palikti vietoje, o 
kiti, atskirais atvejais per
duodami saugoti muziejams, 
o jų vietoje pastatomos kopi
jos.

Respublikoje yra nevei
kiančių, bet valstybės sau
gomų ir globojamų vertingų 
architektūros paminklų- 
bažnyčių ir koplyčių. Daliai 
šių pastatų, pilnai juos res
tauravus, suteikiama nauja 
paskirtis tarnauti visuome
nės kultūriniams reikalams. 
Štai Pažaislio bažnyčios an
samblis jau perduotas Kauno 
M. K. Čiurlionio Dailės mu
ziejui kur dabar vyksta pla-

Nepaprasta muzikos 
mokinių klasė

Siam tikslui tar- 
savotiška klausos 

solfedis.

Kiekvienam aišku, kad ne
turint klausos, negali tapti 
muzikantu. Bet pati klausa 
retai būna nepriekaištinga. 
Pasaulis galėjo prarasti 
daugelį pianistų, smuikinin
kų,-’dainininkų, jeigu jie ne
būtų vyste savo gabumų, ku
riais juos apdovanojo gamta. 
Laimei, kaip ir kitus žmo
gaus sugebėjimus, muzikinę 
klausą galima išvystyti ir to
bulinti, 
nauja 
‘"gimnastika

Tačiau šią discipliną ne 
taip jau paprasta įsisavinti. 
Pats stropiausias mokinys 
neturi galimybės savaran
kiškai atlikti didesnę namų 
užduočių dalį. Juk užrašyti 
muzikinius diktantus, klau
sos pagalba nustatyti skar
dus, galima tik tada, kada 
juos kas nors skambina. 
Pamokos metu kiekvienam 
mokiniui dėstytojas nesu
spėja skirti reikiamą dėme
sį. Tikrina vieną, o kiti 
nuobodžiauja. Kas tai atsi
lieka nuo programos - kam 
tai prisieina išklausyti se
nai įsisavintą medžiagą. 
Juk gabumai ir pasiruoši
mas pas visus skirtingas. 
Solfedžio dėstyme slypi di
deli sunkumai. Bet štai 
1970 metų rudenyje, Gnesi- 
no vardo muzikos pedagogi
niame institute (Maskvoje) 
atsirado neįprastai įrengta 
klasė. Čia kiekvienam stu
dentui atskirai yra įruošta 
garsą izoliuojanti kabina. O 
joje - automatinis įrengi
nys, kuris puikiai susitvar
ko su daugeliu dėstytojo pa
reigų.

Sis renginys “žino” atsa
kymus į visas solfedžio už
duotis ir klausimus. Už
duotys įrašytos į magneta- 
fono juostą, kuri randasi 
sekamame kambaryje. Sėdi 
į kabiną, užsidedi ausine, 
nuspaudi mygtuką “Paleidi
mas” ir pamoka prasidėjo. 
Skamba muzikinis interva
las. Kaip jis vadinasi? Kad 
save patikrinti, užtenka nu
spausti reikalingą mygtuką. 
Teisingas atsakymas pa
tvirtinamas signaline lem
pute. Automatas gali ir pa
sufleruoti: užsidegs lempu- 

tūs restauravimo darbai. 
Kauno Valstybiniam istori
niam muziejui perduota Za
pyškio, Vilniaus universite
tui - šv. Jono bažnyčios. 
Restauravimo darbai vyksta 
Kėdainiuose. Baigiama res
tauruoti buvusi liuteronų 
kirkė, buvusi kalvinų maldos 
namų požemiuose reustau- 
rojama memorialinė Radvilų 
kripta.

O kaip gi su statybinėmis 
medžiagomis, iš kur jas per
ka? Veikiančių maldos namų 
remontui, restauracijai lė
šas suaukoja tikintieji. Jie, 
kaip ir JAV, Kanadoje ir ki
tose valstybėse, bažnyčias 
išlaiko ir prižiūri savo lėšo
mis. Statybines medžiagas: 
medieną, kalkes, kreidą, ce
mentą, skardą, dažus ir kt. 
perkasi parduotuvėse, bazė
se. Kai kurias medžiagas 
skiria rajonų vykdomieji ko
mitetai.

Važiuoji šiandien per re
spublikos rajonus ir apylin
kių centrus ir matai bažny
čias tvarkingas, prižiūrimas 
ar remontuojamas.

Užsienyje gyvenančių “va
duotojų” skleidžlami'gandai, 
ypaę dvasininkų paskalos, 
kad Lietuvoje neprižiūrimos 
bažnyčios, yra grynas me
las, sutirštingas šmeižtų 
doze. ANTANAS POŠKUS 

tė šalia teisingo atsakymo. 
Lėtai atsakinėjantį studentą 
paragins: užsidegs lentelė 
su užrašu “Atsakykite”. Ir 
taip studentas gauna gali
mybę užsiiminėti savisto
viai.

Dabar pamokose nėra 
kada nuobodžiauti: visi dir
ba vienu metu, kiekvienas 
pagal specialiaijamparuoštą 
programą. Žinoma, auto
matas neįvertins žinių, eru
dicijos, sugebėjimo taip, 
kaip tai gali padaryti peda
gogas. Mokomoji mašina jo 
nepakeičia, o padeda jam, 
taupo laiką. Pulte, pries 
dėstytoją, yra dargi skaiti
klis, kuris paskaičiuoja 
kiekvieno studento teisingus 
atsakymus. To išdavoje 
solfedžio uždaviniai tampa 
žymiai įdomesni. Ankščiau 
vieninteliu muzikos skam
bėjimo šaltiniu buvo rojalis, 
o dabar ir magnetafonas, su 
kuriuo pagalba studentas 
klausosi įvairių instrumen- 

simfoninio orkestro 
Magnetafonas

dvibalsintame

tų, 
įgrojimų. 
taipgi gali tapti studento 
partneriu 
dainavime.

Šioje klasėje yra ir kitos 
naujovės. Čia atsirado fis
harmonija. Solfedžio pamo
kose labai patogu - nenu
trūksta šio instrumento 
garso ilgis ir jo įvairumai. 
Neįprastu būdu tęsiasi mu
zikiniai diktantai.

Automatizuotą muzikinio 
apmokymo klasę sukūrė 
dėstytojas Vasiljevas Loba
novas ir ji yra instituto pa— 
s id id žia v ima s. Klasę
aplanko daugelis delegacijų 
iš įvairių šalių. Muzikan- 
tai-pedagogai palieka įrašę 
geriausius atsiliepimus. 
Galima neabejoti, kad nau
jas muzikinio mokymo bū
das suras savo pasekėjus.

PARENGS
JUOZAS SLĖNYS

/

BRUSELIS, Belgija.
Europos Bendrosios rinkos 
raštinių 6,000 darbininkų pa
skelbė streiką už didesnes 
algas ir geresnes darbo są
lygas. y
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Penktadienis, Sausio (January) 5, 1973

"LAISVĖS" VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio ir baigsis Sausio 20 d.

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
^Punktai

New Yorko vajininkai (du Jonai)..................................... 3,920
LLD 45 kp. - P. Alekna, St. Petersburg, Fla. » . . 3,608 
S. Rainard, Brockton, Mass. ......... o . ■. 3,096 
Connecticut valstijos vajininkai  ....................... 2,853
Philadelphijos vajininkai .............. 2,700 
New Jersey valstijos vajininkai ........................  2,348
J. Jaskevičius, Worcester, Mass...........................  . . 2,040
So. Bostono vajininkai ...............................  1,800
Kanados vajininkai.....................      1,628
V. Sutkus-V. Trask, San Francisco-Oakland, Cal. . 1,512

* * * *
M. Valilioniene (LLD 75 kp.) Miami, Fla. . . 0 . . 1,380 
J. Alvinas, Detroit, Mich. .............................................. 91*2
A. Račkauskienė-M. Sametis, Haverhill, Mass. . . 864 
P. Bechis-F. Klaston, Long Island vajininkai . . . 804 
M. Uždavinis, Norwood, Mass. ........................  788
Binghamton, New York ...................................  664
J. Staniene, Baltimore, Md......................................  648
L. Bekešienė, Rochester, N. Y...............................  636
E. Kralikauskienė, Lawrence, Mass. ........ 588
Chicago, Illinois ...................................   576
J. K. Mažukną, Pittsburgh, Pa. . ........................  516
S. Penkus-A. Shupetris, Lawrence, Mass.................. 372
L. Tilvikas, Easton, Pa........................      . 300
K. Genys, Scranton, Pa....................J......................  300
W. Briedis, Nashua, N. H. .............. 300
A. Bemat, Los Angeles, Calif. ........... 208
S. Puidokas, Rumford, Maine ............ 208

Si ataskaita įima gautas aukas ir prenumeratas iki 
gruodžio 22 d. Nepamirškite, kad prieš šventes laiškai 
vėlavo. Buvo tokių atsitikimų, kad ėmė 12 dienų laiškui 
pasiekti mus, kur turėtų ateiti į vieną bei dvi dienas.

* * * *
Mūsų New Yorko du Jonai smarkiai padirbėjo per šį 

laikotarpį, tad ir rezultatai geri - jie atsistojo pirmoje 
vietoje. Povilas Alekna gražiai vejasi Jonus. Jis per šį 
laikotarpį ne tik su atnaujinimais pasirodė, bet ir su nau
jais skaitytojais - gavo net 4. Philadelphiečiams padėjo 
d. Dudonis su viena nauja prenumerata ir trim atnaujini
mais. K. Paciūnas irgi prisiuntė vieną naują prenumeratą, 
kuri padėjo pakelti vardą New Jersey valstijos. So. Bos
tono E. Repšienė prisiuntė vieną naują prenumeratą. Artu
ras Petrick pridavė vieną naują prenumeratą pagelbėti Long 
Island vajininkams

*****
AUKŲ I FONDĄ GAUTA SEKAMAI:

Eva Kralikauskienė iš Lawrence, Mass., prisiuntė blanką 
su $44 aukų ir pridėjo nuo savęs $50 prisiminimui savo 
mylimo vyro Vinco Kralikausko, kuris miręs prieš 6 me
tus ir prisiminimui jo sesutės Marijonos, kuri mirė Lie
tuvoje prieš 3 metus.

Ji taipgi prisiuntė $10 auką nuo Theresa Lukauskas, kuri 
su savo broliais ir sesutėmis aukojo prisiminimui savo 
mylimos mamos, mirusios prieš 6 mėnesius.

Ant blankos aukojo sekami: z
John Melvidas, Methuen, Mass. ........... $5.00 
Charles G. Volungis, Lawrence, Mass. ....... 5.00 
Stan Karpowicz, Methuen, Mass. ................................ 5.00
Vito Saulenas, Chelmsford, Mdss. ............................. 5.00

Po $2.00: Martino Motor Sales, Methuen; Flowers by 
Josef, Lawrence; Bevardė, Methuen; Alex Navickas, Law
rence; Bevardė, Lawrence; Theresa Lukauskas, Methuen; 
Josephine Zinkus, Lawrence.

Po $1.00: A. Vaitkūnas, Lawrence; Russkins, Lawrence; 
Bob Schneider, Lawrence; Miss Carmella Silvestro, Law
rence; Rose Bud Flowers, Lawrence; Kennedy Cleaners, 
Lawrence; Alice Abraham, Lawrence; Ed. Morach, Law
rence; Evelyn Castucini, Lawrence; Alfred DeFrancisco, 
Lawrence.

Viso gavome aukomis per Eva Kralikauskienė $104.
* * * *

, Mr. ir Mrs. Walter Giraitis iš Newington, Conn., pri
siuntė $10 prisiminimui savo mirusios mamytės Onos Gi- 
raitienės, kuri gyveno pas savo dukrą Lillian Gordon We- 
thi \sfield, Conn.

> i \ * * * *
NUO KITŲ GAUTA SEKAMAI:

Julia A ndruįienė, Chicago, III. ... . . . . . . . $100.00 
J. S. Deltuva, Baltimore, Md. . . . . , . . . . . . 100.00
L. Bagdonas, Pittsfield, Mass. ... . ...... .70.00 
Geo. Warisonas, Brooklyn, N. Y. .... i . ... , 21.00 
Jonas Urbonas, Philadelphia, Pa. .......... 21.00 
Roger Žilis, Chicago, Ill. . . ............ 20.00 
J. Nevins, Forest Hills, N. Y/ . ...... . .... 20.00 
S. Yurevitz, Ft. Lauderdale, Fla. . ...... . . . 20.00 
Julia Gittzus, Bedford, Mass. . ..................  15.00
J. Waitkus, Ocala, Fla. e....... i .... . 15.00
LLD 45 kp. St. Petersburg, Fla. ....... .t .. 15.00 
P. Burnis, Brooklyn, N. Y. . ........ . .y'. . 14.00 
Anna Margis, Worcester, Mass. . t............................. 11.00
A. Zurnis, Maspeth, N. Y. ... . . ........ 11.00 
V. Paliepiene, Voorhees, N. J. . 11.00

'j. S. Jokubka, Chicago, Ill. ............. .11.00
Alisč Jonikienė, Chicago, Ill. .). . ... ...... 11.00 
Frank Yakštys, Ozone Park, N. Y. . . . •’ . 11.00
J. Gluoksnis, Scranton, Pa. . . . . . . . • ... . . 11.00 
Stanley Kazilionis, Cleveland, Ohio.............................. J 1.00

LAISVĖ
R. J. Ivanausky, Miami, Fla....................................... 10.00
N. Dudonis, Chester, Pa........................  10.00
Jonas Mažeika, Chicago, Ill.................................. • • • 10.00
Petras Kneita, Chicago, Ill........................  10.00
Joe Bud ris, Chicago, Ill......................................................10.00
V. Zabul, Detroit, Mich......................... ... '.......................10.00
Alex ir D. Veličkai, Albertson, L. I. . ............... 10.00
Katrina Kalinauskas, Freehold, N. J...............................10.00
V. Pačesas, Worcester, Mass...........................  9.00
F. Petrauskas, Shrewsbury, Mass...................................6.00
M. Milbut, Tamaqua, Pa.............. ... ........................... 6.00
Jurgis Laukaitis, Maspeth, N. Y. . . ...................... 6.00
Paul Papievis, Jacksonville Beach, Fla. ...... 6.00
J. Žilinskas, Hollandale, Fla. . . ............................  6.00
Mary Kvietkas, Ft. Lauderdale, Fla. ........ 6.00 
Emily Drobus, Stevensville, Mich. ........ 6.00
Ig. Urmonas, Chicago, Ill. .......................................... 6.00
Ursula Kamaitis, Brooklyn, N. Y. ........ . 6.00
Frank Lincoski, Coal Center, Pa. ............................ 6.00
Petras Bieliauskas, Richmond Hill, N.Y.................. 6.00
M, Kaunas, St. Clair, Pa.................. . . .................. 6.00
M. Grayson, Point Pleasant,N.J...............................  6.00
A. Antanavičius, St. Petersburg, Fla. .................. 6.00
Joseph Krauzaitis, So. Windsor, Conn...................... 5.00
S. Puidokas, Rumford, Me. ...............................  5.00
Vincas ir Elizabeth Stankus, Miami Springs, Fla. 5.00 
J. Shinkunas, Weston, Canada .....................  5.00
J. Chichinskas, Montreal, Canada ...........................  5.00
J. Jordan, Three Bridges, N. J. ......... . 5.00
Andrius Andrijaitis, Chicago, Ill. ......... 5.00
Alekas Samuolis, Chicago, Ill. .... v. .... . 5.00
I. Sagadinas, Chicago, Ill. ............ 5.00
K. Danis, Chicago, Ill. . ...........................  5.00
J. Ba ba rskas, Richmond Hill, N. Y. ........ 5.00
E. Juraitienė, Montreal, Canada .......... 5.00
J. ir E. Sliekai, Miami, Fla. ............ 5.00
Joseph Wanagas-Anna Conrad, Catskill, N. Y. . . 5.00
W. Dubendris, St. Petersburg, Fla. ........ 5.00
John Shtukas, Seminole, Fla. ........... 5.00
Ona Stakėniene, Brandon, Fla. ........... 5.00
P. F. Stepon, Gulfport, Fla. ............ 4.00
Wm. Stakėnas, Brandon, Fla. ........... 4.00
J. Kalvaitis, Maspeth, N. Y. ........... . 3.00
Joseph Simel, Colts Neck, N. J. ......... . 3.00
Vera Smalstis, St. Petersburg, Fla. ......................... 2.00
Alex Utka, Hamtramck, Mich. .......... 2.00
A. Bemat, Los Angeles, Calif. .......... 2.00
Lucy Auseius, Worcester, Mass. ........................  . 2.00
Juozas Keller, St. Petersburg, Fla. 2.00

I
Po $1.00: K. Prokopas, Fitchburg, Mass.; J. Shaskas, 

Philadelphia, Pa.; J. Kavaliauskas, Philadelphia, Pa.; M.
B. Lukshes, Woodhaven, N. Y.; M. Wilkowsky, Piellas 
Park, Fla.; J. Rūbas, Gulfport, Fla.; A. Kersbys, Montreal, 
Canada; Viktoras Pettokas, Chicago, Ill.; Matt. Wall, Chi
cago, Ill.; M. Survilienė, Bayonne, N. J.; Anna Cibulsky, 
Maspeth, N. Y.; F. Kazeliunas, Worcester, Mass.; P. Car
roll, Worcester, Mass.; O. Spakauskas, Worcester, Mass.; 
M. Palevlčius, Herrin, Ill.; Ignas Sutkus, Maspeth, N. Y.; 
A. lešmontas, Queens Village, N. Y.; J. Motuzas, Mexico, 
Me.; J. Daugirdas, Miami, Fla.; J. W, Thomson, Miami, 
Fla.; M. Draugelis, Hungtington Sta., N. Y.; B. Jankowski, 
St. Petersburg, Fla.; J. Vasil, Valrico, Fla.; J. Judžentas, 
Gulfport, Fla.; O. Žukas, Valrico, Fla.

A. Kvietkauskas, Poquonok, Conn. 50C.
I* * * *

Siame sąraše prisidėjo aukų rinkime šie draugai: An
tanas Bimba parvežė iš Chicagos $209, abu New Yorko Jo
nai, J. Jaskevičius iš Worcester, Mass., S. Puidokas, 
Rumford, Me., M. Valilioniene, Ft. Lauderdale, Fla.s R. 
Merkis, Philadelphia, Pa., P. Alekna, St. Petersburg, Fla. 
ir K. Kilikevičius, Toronto, Canada.i* * * *

Įplaukų turėjome $943.50. Ankščiau gavome $9,241.75. 
Viso gauta $10,185.25. “

Labai prašome visus pasistengti sukelti $15,000. Vajus 
pratęstas iki sausio 20 d. Būtų smagu, kad iki to laiko ga
lėtumu užbaigti vajų pilnai.

IEVA MIZARIENĖ
z UZ ADMINISTRACIJĄ

BRIDGEPORT, CONN.

y Mirė

Juozas Skirka
Juozo širdis sustojo plakusi 1972, m. 

gruodžio 7 d. Jis išgyveno iki gražios se-4 
natvės, 81 metus.

Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą liū
desyje likusiam broliui Antanui ir jo sūnui 
Anthony ir visiems artimiesiems Šioje Ša
lyje ir broliams ir seserims Lietuvoje.

Lai būna lengva Juozui ilsėtis šioje že
mėje. Jis Bridgeporte išgyveno ilgus me
tus.

Mr. & Mrs. Mureikai A. Stripe iki s
Mr. & Mrs. Strižauskai V. Rajeckas
A. Marozas E. Baranauskienė
Draugas J. Savage
Mrs. M. Valacka

Miami, Fla.
Gruodžio 2 d. Aido choras 

turėjo metinį susirinkimą. 
Išrinkta valdyba 1973 m.: 
pirm. J. Viginas, vicepirm. 
M. Feiberg, fin. sekr. A. 
Mankauskas, prot. sekr. ir 
korespondentas J. Daugir
das, ižd. M. Paukštaitienc. 
Linkiu choro valdybai ir vi
siems nariams sutartinai 
veikti.

Gruodžio 3 d. Aido choras 
turėjo koncertą ir pietus. 
Koncertas nusisekė gana ge
rai. Publikos turėjome ne
mažai. Pirmiausia choras 
atidarė koncertą su trim dai
nom. H. Mankauskienė su
dainavo gana gražiai porą 
dainelių. S. Zavis paskam
bino mandalina. H. Hinman 
sudainavo porą liaudies dai
nelių. Vyrų grupė pusėtinai 
gražiai ir harmoningai dai
navo. Viešnia kanadietė M. 
Glaveckas pateikė gražių 
liaudies dainelių. Operos 
dainininkė Edit Hadley su
dainavo puikiai tris dainas. 
Jai publika daugiausia plojo. 
Visas choras užbaigė kon
certą linksmomis dainomis.

Giedrė Kaukaitė ir Gytis 
Trinkūnas gruodžio 5 d. davė 
puikų koncertą. Nežinia, ar 
kada nors sulauksime tokios 
garsios dainininkės, kaip 
Kaukaitė. Visa publika ją 
nuolat sveikino ir prašė dau
giau dainuoti.

Vasario 6 d. Aido choras 
turės susirinkimą ir pradė
sime vėl pradėsime prakti
kuoti dainavimą.

Gruodžio 13 d. Lietuvių 
Socialis Klubas turėjo susi
rinkimą. Išrinkta valdyba 
1973 m. Visi tie patys ap
sėmė: pirm. S. Zavis, vice 
pirm. J. Kanceris, fin. sekr. 
M. Feiberg, prot. sekr. M. 
Valiulionienė, Ižd. J. Koch. 
Board direktoriai visi tie 
patys.

Gruodžio 20 d. LLD75 kuo
pa turėjo pietus ir susirin
kimą. Į valdybą išrinkti: 
org. V. Bovinas, fin. sekr. J. 
Paukštaitis, prot. sekr. J. 
Daugirdas, ižd. M. Kance- 
rienė, vicepirm. A. Valiu- 
lionis. Visi tie patys.

EX-LOWELLIETIS

Sveikinimai
Brangūs draugai,

Sveikinu visą "Laisvės” 
kolektyvą su Naujaisiais Me
tais. Linkiu geros sveika
tos, sėkmės ir daug kūrybi
nes energijos asmeniniame 
bei visuomeniniame darbe.

JULIA KLIMAITE 
Kaunas

* * *

Linkiu visiems geriausios 
sveikatos, sėkmės visų Jūsų 
gyvenime, ir kad visų *Jūsų 
širdžių troškimai išsipildytų 
1973 metais. Ir kad 1973 
mėtai būtų taikos, artimo 
meilės, draugystės,
džiaugsmo metai visai pa
saulio žmonijai.

Tad laimingiausių metų!
LUCIJA RAUDUVIENfi 

Pittston,. Pa.
* * *

Gerbiamos Moterų Klubo 
narės, , '

Nuoširdžiausiai sveikinu 
su Naujaisiais Metais. Daug 
laimės ir sveikatos - ilgiau
sių metų.

Su pagarba,
Danute Šumskiene

Kaunas
* *,*

Sėkmės Naujaisiais Me
tais linki Jums leidykla 
"Vaga”. ■ ’

A. PEKELIŪNAS 
* * *

Gerbiama Redakcija,
Su Naujaisiais Metais 

sveikinu visą "Laisvės” 
personalą, linkiu visiems il
giausių metų.
"LAISVĖS” SKAITYTOJAS

: Gulfport, Fla.
Teko aplankyti Marytę ir. 

i Juozą Judžentus, buvusius 
I newy or kiečius. Visi prisi- 
Lmename Juozą kaip puikų ak
torių, vaidinusį komiškose 
rolėse. įdomus charakte
ris.

; Jis ir dabar, kęsdamas ar- 
trito skausmus, juokus kre
čia iš savęs ir nelaimingos 
ligos. Vaikščioti be "wal
ker” nebegali. Tas labai

i apsunkina jo padėtį. Išeiti į
* lauką taipgi nebegali. Tad 
slegiantis ūpas ir nuobodus 
gyvenimas slegia abudu.

Žmona Marytė daug page
rėjusi sveikatoje, gali geriau 
pavaikščioti ir kalba daug 
geriau, negu ankščiau. Jie 
turi gerų nuoširdžių draugų, 

j kurie ištiesia pagalbos ran
ką jiems reikale.

Juozas tuoj apipylė klau
simais apie "Laisvės” vajų. 
Užsimokėjo už prenumeratą. 
Palinkėjau jiems geros svei
katos. P. ALEKNA.

5-tas puslapis

1 • •<.'•'••i v ’ ■ ' . . ■

CHICAGO, ILL. !

Mirus' ’• .'"į’
. v •* .- -K S .. '■ •'

Vincui Andruliui
‘ Reiškiame gilią užuojautą žmonai, duk

terims, podukrai ir visiems artimiesiėms 
didžio liudėsio valandoje,.
Julia Družas D. Keršis <
Viktoras Kavaliauskas H. Bon
S. Einingis P. Žukauskienė
B. Keršis

JERUZALE. -Žydųagen
tūra skelbia, kad šiais me
tais j Izraelį apsigyventi at
vyko 56,000 žmonių, tarp ku
rių yra 30,000 žydų iš Ta
rybų Sąjungos.

LONDONAS. - Sustreika
vus spaudos mechanikams 
per 24 valandas neišėjo Lon
done laikraščiai. Manoma, 
tokių streikų gali būt ir 
daugiau.

Gerbiamai Draugai! • , J
Iš visos širdies sveikina

me Jus. su Naujaisiais Me
tais.

Linkime Jums geros svei
katos, neišsenkamos energi
jos Jūsų darbuose, didelės 
asmeninės laimės Jums ir 
Jūsų artimiesiems.

E. JUŠKYS ir SEIMĄ 
Washington

* * *
Gerb. Redaktoriau,

Laimingų Naujų Metų. Ir 
asmeniškai linkiu Jums 1973 
metams viso geriausio.

Jūsų,
ALBERTAS ANNIES, 

"Nemuno Krašto” red.
Vakarų Vokietija

* * *
Brangūs draugai "Laisvės” 
darbuotojai, autoriai, 
redaktoriai, leidėjai, 
skaitytojai ir visi bičiuliai -

Iš visos Širdies sveikinu 
Jus su Naujaisiais 1973 Me
tals. ‘

Linkiu laimės, geros svei
katos, didelės sėkmės dar
buose toliau leidžiant, sti
prinant ir tobulinant mielą
ją "Laisvę”, kovojant už 
taikos, laisvės, demokrati
jos, humanizmėddė jų perga
lę pasaulyje, už žmonijos 
šviesią ateitį:. > *

Jūsų- .
JUOZAS BALTŪSIS 
Vilnius

■ A- q*.** ,■
Mieli Draugai! D ’

Jau beldžiasi Naujieji Me
tai. T^gu "Laisvės” ir 
"Šviesos” kolektyvams jie 
būna vieni iš nuostabiausių, 
laimingiausi metai. Visiems 
linkiu koį širdys trokšta, o 
daugiausia - sveikatos. '

JULIUS SVINKŪNAS VANDEL1NAS JUNEVIČIUS 
Krikštėnų km. <’ ’'4! Kaunas/ Liėtuva

' ' HARTFORD; CONN;'^* Jį

Prisiminimas vienerių metų mirties 1

Lucetos Žemaitienės I
Mirė 1972 m. sausio 6 d. I

Koks skaudus širdies smūgis ir kiek I 
ašarų upeliais išbėgo per šiuos metus! I

Ilsėkis mieloji ramiai. Aš tavo kapelį ' I 
lankau ir lankysiu iki pati ateisiu pas tave. I 

Su labai nuliūdusia širdimi -z. . ... I
Sesuo - LUDVISE BUTKEVIČIENE I

PITTSBURGH, PA. 
mirus .

Julei Mauragienei-.
Svagždaitei

Reiškiame širdingą užuojautą, dukterei, 
Annai Geiger, ir jos šeimai, giminėms 

Lietuvoje, Amerikoje, Brazilijoje ir 
visiems draugams-draugėms!

. Paulauskiene

. Vičinienė,

. Shimkienė,

. Kairienė,
Zdankienė,
Millėr-Miliauskiene,

J. ir M. Mažuknai,
K. ir J. M elniai,

ir A. Paulauskai,
ir U. Paich, 
Lekavich, ;

V. Remeika.

S.

M

v
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Miami, Fla.
Per kelioliką pastarųjų 

metų buvęs geras Lietuvių 
Socialio Klubo narys Juozas 
Gudas staiga mirė ir sūnūs 
išvežė jo palaikus i Bostoną 
palaidoti. Bostono apylin
kėje jis visą laiką gyveno. 
Ten yra palaidota jo žmona 
ir ten buvo jo naujoji tėvynė.

J. Gudas buvo ramus pa
žangietis. Priklausė prie 
keleto pažangiųjų organiza
cijų. Per daugeli metų buvo 
valdybos narys Cam- 
bridgiaus Amerikos Lietuvių 
Piliečių Klubo, daug jame 
dirbo ir iki paskutinių savo 
gyvenimo dienų sielojosi jo 
likimu.

J. Gudas buvo vienas iš to 
skaitlingo būrio pažangiečių 
lietuvių, gyvenusių garsia
jam Bostono priemestyje 
Cambridgiuje, kur jie turėjo 
visą eilę pašalpinių ir kul
tūrinių organizacijų, kurios 
energingai reiškėsi lietuviš
koj ir amerikoniškoj darbi
ninkiškoj veikloj. Deja, se
noji karta didžiumoje jaupa- 
s it raukė iš gyvųsiųjų gretų, 
o jaunąją kartą Amerikos 
vėjai išsklaidė po plačią 
Ameriką ir jie mažai kur 
pasireiškia lietuviais esą. 
Tokis tai yra visų Ameri
kos mažųjų tautelių - jaunų
jų kartų likimas. Iš to tai 
mat auga ir kristalizuojasi 
didelė - skaitlinga ir turtin
ga gamtiškais resursais 
Jungtinių Valstijų tauta.

Ilsėkis, gerasis drauge, 
užsitarnautu ramiu poilsiu 
naujos tėvynės žemėje.

S. ZAVIS

Klaidos atitaisymas
“Laisves” No. 65 gruo

džio 15 d. po koresponden
cija iš Miami, Fla., buvo 
padėtas korespondento var
das: J. J. Stankus, o turėjo 
būt: V. J. Stankus. Atsipra
šome d. V. J. Stankaus.

Laimingų Naujųjų Metų proga, linkime 
mūsų giminėms, ^draugams čia Amerikoje 
ir Lietuvos žmonėms ramaus ir pasekmin
go gyvenimo.

MARY ir PETRAS YOCIUNSKAS 
HAVERHILL, MASS.

Sveikinimas su 1973 metais

Sveikiname seserį Agotą Markunienę, 
jos visą šeimą ir kitus gimines gyvenančius vT 
T. Lietuvoje ir Amerikoje, taipgi visus jS 
draugus, linkėdami visiems geros sveika- 
tos ir laimingų 1973 metų! -

KAZYS ir JULIA MELNIAI
SPRINGDALE, PA.

. ALMA BRUWER
ST. PETERSBURG, ELA

visiems nenuilstančios energi- 
būna tautų vienybė 1973-čiais

Sveikinu su Naujaisiais Metais visus 
gimines, drauges bei draugus Amerikoje. 
Taipgi sveikinu ’’Laisvės” kolektyvą, jos 
vajininkus ir skaitytojus.

Sveikinu mielus tautiečius Tarybų Lie
tuvoje.

Linkiu
jos. Lai 
metais.

r

Keletas tūkstančių newyorkiečių demonstruoja Times 
Square nakties laiku prieš šiaurės Vietnamo bombardavi
mą. Reikalauja sulaikyti karo skerdynes, pasirašyti tai
kos sutarti.<

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kuopos susirinki

mas įvyks sausio 6 d., sa
lėje 1154 N. 4 St. Pradžia 2 
vai. popiet. Pasimokėsimc 
duokles už 1973 metus. Pa
sitarsime apie tolimesnę 
veiklą. Palinkėsime viens 
kitam sveikatos ir sėkmės 
šiais 1973 metais.

Kviečia VALDYBA

NUOŠIRDI PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju vi

siems savo bičiuliams, 
draugams, draugėms ir šiaip 
sau geros valios pažįsta
miems asminims, kurie 
mane užjautė ištiktoj nelai
mėj, kuomet žiauri gamta 
rūščiai pakirto mano jėgas 
ir atėmė mano sveikatą, kad 
net porą kartų prireikė pa-? 
būti ligoninėje. Pirmu kartu 
ligoninėje gydžiausi trejetą 
savaičių, o antru kartu dvi 
savaites. Ir taip nelemtoji 
liga kankino mane virš tre
jetą mėnesių.

Dabar jau šiek tiek susti
prėjau. Sveikata gerėja. Jau 
išeinu laukan pavaikščioti 
keletą skverų.

Esu visiems dėkingas už 
atvirlaiškius arba telefonu 
pašaukimą. Tokia užuojau
ta stiprina ligonio sveikatą 
ir suteikia daug vilčių svei
katai stiprinti.

Labiausiai dėkingas d. R. 
Merkiui, kuris dažnai mane 
lankydavo ligoninėje ir na
muose. Jis mane ir namo 
parvežė iš ligoninės. Tai 
tikras humanistas.

Labai dėkui d. A. Bimbai 
ir visam “Laisves” kolek
tyvui už gražų laiškutį su 
linkėjimais susveikti. Dė
kui A. Lipčiui ir Šlajui, kurie 
atvyko net iš Chesterio ma
nęs aplankyti.

J. KAZLAUSKAS

SANTIAGO. - Čilės pra
moninė gamyba šiais metais 
pakilo apie 7 procentus.

Pittsburgh, Pa.
Gruodžio 14 d. mirė Julia 

Mauragicne - Svagždaitč. 
Gruodžio 18 d. skaitlingas 
palydovų būrys palydėjo ją 
į amžino poilsio vietą, i 
Lietuvių tautines kapines. 
Buvo palaidota šalia savo 
vyro Juozo ir sunaus Juozo. 
Ant kapinių pakalbėjo J. K. 
Mažukna, primindamas Ju
lijos daug metų gyvenimą 
Pittsburghe ir atliktus dar
bus pažangiose draugijose. 
Duktė Anna paprašė visų pa
lydovų važiuoti i Lietuvos 
Supu Draugijos namą ant 
pietų, kur visi buvo pavaišin
ti skaniu maistu.

Julia gimė Lietuvoje, Ju- 
kainių kaime, Raseinių; ra
jone rugsėjo 17 d., 1889 m. 
Šioje šalyje išgyveno 65 me
tus. Buvo narė pažangiųjų 
draugijų LLD 87 kp., LDS 
160 kp. ir kitų draugijų, per 
daug metų darbavosi dėl tų 
draugijų. Buvo “Laisvės” ir 
"Vilnies” skaitytoja. Nors 
buvo sunkios ligos spaudžia
ma, atsinaujino prenumera
tas, sakydama: “Negaliu 
skirtis su “Laisve” ir “Vil
nim”. . .” Gaila, kad mirtis 
ją atskyrė nuo to viso, ką ji 
gerbė ir mylėjo.

Velionė liūdesy paliko 
dukterį Anna Geiger ir jos 
šeimą, daug giminių Lietu
voje, Amerikoje, Brazilijo
je ir daug draugų.

Po ilgų, įvairių gyvenimo 
dienų ilsėkis gražiame lietu
vių kapinyne, tarp daug savo 
artimųjų!

Mirė Jonas Sadnikas gruo
džio 12d., palaidotas Lietu
vių tautinėse kapinėse gruo
džio 15 d.

Velionis buvo LDS 142 kp. 
narys, per daug metų buvo 
tos kuopos sekretorium; pri
rašė daug naujų narių į LDS 
142 kp. Veteranas pirmojo 
pasaulinio karo. Buvo labai 
draugiškas su visais, daly
vaudavo seimuose, draugijos 
susirinkimuose ir parengi
muose.

Ilsėkis, Jonai, ramiai. 
Tavo draugiškumas bus ilgas 
prisiminimas! J. K. M.

Brockton. Mass.
Martha (Yuzus) Smalukas 

mirė gruodžio 18 d., sulau
kusi 86 metų, gyvenusi 133 
Ames St. Palaidota gruodžio 
21 d. Melrose kapinėse. Liū
di jos sūnus Smalukas, 
Brockton, Mass., anūkas 
Russell Williams, Hampton, 
Va., sesuo Beatrice Navitc- 
kienė, Brockton, Mass.
, Vera (Paulens). Stashienė 
mirė gruodžio 18 d., sulau
kusi senatvės, gyvenusi 45 
Goddard Rd. Gimė Lietu
voje Rudenų miestelyje. Su- 
kremuota gruodžio 21 d. 
Liūdi jos sūnus Edmund Sta- 
shis, Bridgewater, Mass., 
duktė Nancy ir tris anūkai.

ST. RAINARD

LAISVĖ Penktadienis, Sausio (January) 5, 1973
------—-------------------------------- j— ------------------—- - — -

Aido Choro Nauju Metu
sutikimas

NEW YORKO 
NAUJIENOS

• ■ ■ ’
South Jamaica ištikęs 

gaisras sunaikino penkis 
dviejų aukštų namus. Gais
re žuvo 4 rpetų mergaitė. 
9 šeimos, susidedančios iš 
50 žmonių, liko be pastogės.

* * *
Modern Art muziejuje 

pradėjo rodyti 1971 metais 
gamintus 23 tarybinius fil
mus.

* * *
Viename gaisre žuvo trys 

jauni vaikai. Tėvas Philip 
Jackson bandė vaikus išgel
bėti iš gaisro, bet nepavyko. 
Jo namas sudegė.

* * *
Williamsburge Visų šven

tų aukštesnioji mokykla už
sidarė. Romos katalikų baž
nyčios klebonas Cammilluc- 
ci pranešė, J<ad mokinių 
skaičius nuo 1,200 nupuolė 
iki 685, kai už mokinimą 
pakelta mokestis nuo $50 
iki $550. Mokyklos fondas 
tuščias.

* * *
Vietnamo Taikos parodos 

komitetas suruošė mieste 
keletą demonstracijų ir pi
ketų prieš šiaurės Vietnamo 
bombardavimą. Gruodžio 21 
d. įvyko didžiulė demonstra
cija Times Square.

* * *
Jungtinė Elektros, Radijo 

ir Mašinų Darbininkų unija 
pasiuntė Nixonui telegramą, 
raginant sulaikyti bombar
davimus, pasirašyti taikos 
sutartį, baigti karą.

* * *
Women Strike for Peace 

turėjo karui protesto demon
straciją prie St. Patrick ka
tedros gruodžio 24 d. Rei
kalavo sulaikyti bombarda
vimus ir pasirašyti taikos 
sutartį.

* * *
Sausio 15 d. marksistinis 

dienraštis “Daily World” 
pradeda vajų gauti 2,500 nau
jų skaitytojų. Prenumarata 
metams $15, pusei metų $8. 
Adresas: 205 W. 19 St., 
New York, N, Y. 10011.

Sukūrė gynybos 
organizaciją

New Yorkas. - Čia įvy
kusi įvairių gynybos grupių 
konferencija sukūrė naują 
bendrą gynybos organizaci
ją kovai už politinių kalinių 
išlaisvinimą.

Konferencijoje dalyvavo 
keletas šimtų įvairių politi
nių ir religinių nuotaikų at
stovų. Pirmininkavo Romos 
katalikų kunigas Daniel Ber- 
rigan, griežtas prieš karą 
kovotojas. Konferencija nu
sitarė kovoti prieš visokią 
priespaudą, skurdą, rasinę 
diskriminaciją, ginti politi
nius kalinius teismuose ir 
lauko pusėje.

Per daugeli metų Aidas 
surengdavo skaitlingus Nau
jųjų Metų sutikimus.

Šiemet bijota didesne ska
le rengti sutikimą dėlei iš- 
retėjusios bei sęstančios 
mūsų publikos. Bet Choro 
pirm. J. Grybas pasitarė su 
pora aidiečių - Julia La
zauskiene ir Nelle Ventiene, 
kurios dažnai atlieka paren
gimuose šeimininkių parei
gas ir ant greitųjų surengė 
šį sutikimą. Ir galima sa
kyti, labai sėkmingą susiti
kimą. Iš publikos net girdė
josi balsų, kad “jie tokio 
linksmo, gero sutikimo ne
buvo turėję”.

Publikos prisirinko nema
žai (pagal šiuos laikus). 
Chorietis V. Bekeris davė 
rekorduotą muziką, o Choro 
mokytoja Mildred Stensler 
pravedė beveik visą vakaro 
programą. A. lešmonta su 
V. Bekeriu puikiai sudaina
vo duetą “Kur tie keleliai”. 
Taipgi J. Grybas su dviem 
sesutėm Onute ir Maryte 
gražiai sudainavo savo pa
sirinktą dainelę, iš seniau 
išmoktą, dar Lietuvoje dai
nuojamą. Jiems publika 
smarkiai paplojo.

Turėjome ir akordijono 
muzikos šokiams. Grojo 
Marytė Nevinskienė. šokėjų 
atsirado jvalios.

Vakarienės pradžia buvo 
prieš 8 vai. Tęsėsi ilgokai. 
Virėjos-kepėjos buvo tos pa
čios kaip ir rengėjos - Julia 
Lazauskienė ir Nellė Ven- 
tienė, o patarnautojai - Jonas 
Grybas ir Povilas Venta. 
Jiems dar gelbėjo Adelė 
Liupsevičienė ir Mildred 
Stensler.

Jonas Lazauskas ' prie 
įžangos tikietų patarnavo. 
Taipgi, sakė, atnaujinęs net 
keletą “Laisvės” prenume-

LLD 185 kuopos 
susirinkimas

Antradienį, sausio 9 ,d., 
2 vai. po pietų. įvyks LLD 
185 kuopos susirinkimas. 
Išgirsime raportus valdybos 
iš visų metų veiklos ir pa
kalbėsime apie šių metų 
veiklą.

Po susirinkimo bus užkan
džių, kavutės. Galėsime 
smagiai praleisti laiką. 
Kviečiame ir pašalinius 
ateiti į šįmūsų susirinkimą.

P. BERNOTĄ, PIRM.

Ozone Park, N.Y.
LDS 13 kp. susirinkimas 

įvyks šeštadienį, sausio 13, 
Laisvės salėje. Kviečiame 
visus kp. narius susirinkime 
dalyvauti. Turėsime pasi
tarti dėl 1973 metų veiklos. 
Pradžia 2 vai. popiet. Po 
susirinkimo bus visi daly
viai pavaišinti. VALDYBA

Dar vienas Tarybų 
Sąjungos 50-fcio 
minėjimas

Jį rengia Amerikos sve- 
turgimlų spaudos redaktorių 
The Robert Minor Press klu
bas. įvyks šio mėnesio 28 
dieną, didžiulėje Tom 
Mooney Hall, 13 Astor Place, 
Manhattane. Programa bus 
iš kalbų, dainų ir muzikos. 
Manoma, kad programos iš
pildyme turėsime ir lietuvių 
dainininkų. Pradžia 2 vai. 
po .pietų. Įėjimo dovana 
tiktai $1.50 asmeniui.

Visiems durys atdaros. 
Visi kviečiamį. RENGĖJAI 

ratų, ir vieną naują “pasi
gavęs”.

Rengėjai ir pagalbininkai 
labai sutartinai kooperavo. 
Tas daug prisidėjo ir prie 
padarymo Naujų Metų sutiki
mo pasekmingu.

Sekančią dieną rengėjai ir 
pagalbininkai vėl susirinko 
aptvarkyti salę ir susumuoti 
vakaro biznio įeigas ir iš
laidas. Pasirodo, pasekmės 
bus neblogos, dar šiek tiek 
Chorui liks ir pelno.

CHORO FIN. SEKR.
JULĖ LAZAUSKIENE

P. S. Kas nors per klai
dą apsivilko ne savo paltą. 
Mat, abudu paltai tos pačios 
juodos spalvos. Atsiliepkite.

Moterų Klubo 
narėms

Trečiadienį, sausio 17 d., 
2 vai. po pietų įvyks Niu- 
jorkio Lietuvių Moterų Klu
bo susirinkimas, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

šis pirmas šių metų susi
rinkimas bus labai svarbus, 
nes praėjusiame susirinki
me atidėjome rinkimą 1973 
metams valdybos. Taipgi 
turėsime sudaryti planus 
Moters Dienos minėjimo po
būviui, kuris įvyks kovo 4 
d. PIRMININKE

(1-2)

Išnuomojamas 
kambarys

Visai arti Van Sicklen 
Avė. stoties išnuomo
jamas pavieniui vyrui 
kambarys. Adresas:

S. Domajaitis
120 Van Sicklen Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tel.: 277-0026

Sveikinu Aido Chorą Naujaisiais 1973 me
tais su nuoširdžiais linkėjimais.

Brooklyn, N. Y.

Now Playing 
JANUARY 17 LAST DAY 
R om an T ifchomirov ’ s

Greatest Opera Triumph - Borodin’s

"PRINCE IGOR”

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

Starring:
Boris Khmelnitsy Boris Tokarev
Nelly Pshennaya Invetta Moroyeva

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 Pictures.

< , REGENCY THEATRE 
B'wav & 68th St. <
Tel. 724-3700

Pramogy Kalendorius
KOVO 4 D.

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubas rengia MOTERS DIE
NOS minėjimą, 2 vai. popie
tę, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
New York.

Arturas Petriką rodys jo 
paties susuktus filmus iš 
kelionėš po Lietuvą. Taipgi 
bus meninė programa.

Išvyko į Lietuvą
Praeitų metų gruodžio 17 

dieną tarybiniu lėktuvu iš 
Kennedy aerodromo į Tary
bų Lietuvą išskrido mūsų li
notipininkas ir plačiai žino
mas veikėjas Steponas Več- 
kys. Kaip žinia, Steponas 
yra smarkiai susirgęs. Jo 
dešinė ranka tebėra paraly- 
žuota.

Žinoma, jis ten teirausis 
apie medicinų pagalbą savo 
sveikatai pataisyti. Veikiau
sia jis dabar randasi Drus
kininkuose. Be to, draugas 
Večkys rimtai galvoja apie 
pastovų Lietuvoje apsigyve
nimą. Dabar jam bus proga 
ten apsidairyti apie tokiam 
apsigyvenimui sąlygas ir ga
lutinai apsispręsti apie pa
stovų atsisveikinimą su šia 
šalimi - Amerika. REP.

PAIEŠKOME
Pavienio žmogaus, 

kuris norėtų gyventi 
Floridoje. Nieko nekai
nuotų butas, vietos turi
me daug. Valgyt turėtų 
pasiruošti pats.

Mes gyvename gra
žiam miesčiuke netoli 
St. Petersburg, kur ran
dasi daug lietuvių.

Rašykite “Laisvės” 
adresu, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N.Y. 
11417. Laiškai bus 
mums persiųsti.

ONA DOBILIENĖ 
choro rėmėja




