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KRISLAI
ŪKIŲ NUSAVINIMAS 
LIAUDIES APIPLĖŠIMAS
SKURDINA MILIJONUS 
GINA SAVO BIČIULĮ 
ŽIAURŪS ĮSTATYMAI

J. Gasiūnas

1910 metais 890,000 negrų 
turėjo savo f armas Jungtinė
se Valstijose, o 1970 metais 
beliko 79,000 tokių farmų, 
rašo John A. Wilson “The 
Afro-American” laikrašty-

Juodieji farmeriai laips
niškai buvo nusavinti dau
giausia už skolas bankams. 
Kiti buvo priversti savo 
ūkius parduoti ir persikelti į 
didmiesčius gyventi.

Nusavintieji ūkiai, kaip ir 
daugelis kitų mažųjų ūkių, 
perėjo Į didžiųjų farmerių 
nuosavybę. Mažasis ūkis 
negali konkuruoti su didžiuo
ju ūkiu.

Naujas militarinis perversmas 
gali dar daugiau pabloginti 
Graikijos žmonių gyvenimą

Socializmo priešai šau
kia, kad socialistinėse ša
lyse kolektyviniai ir vals
tybiniai ūkiai apiplėšia ir iš
naudoję buvusius žemės ūkio 
savininkus. Bet jie nieko 
nesako apie smulkiųjų far
merių nusavinimą Jungti
nėse Valstijose.

Socialistinėse šalyse že
mės ūkiai suvisuomeninami, 
kad jie suteiktų daugiau nau
dos tiek žemės ūkio darbi
ninkams, tiek visos šalies 
gyventojams.

Kas kita Jungtinėse Val
stijose, kaip ir kitose kapi
talistinėse šalyse, kur nusa
vintieji ūkiai panaudojami 
darbo žmonių ir abelnai liau
dies apiplėšimui ir išnaudo- i 
jimui.

Armija sutriuškino 
studentų sukilimą

Atėnai. Graikijos prezi
dentas Papadopoulos paskel
bė visoje šalyje karo stovį, 
kai sostinėje ir kituose 
miestuose studentai sukilo 
prieš fašistinį režimą. Ar
mijos jėgos panaudotos su
kilimui triuškinti. Nemažai 
užmuštu ir sužeistu, tūks- 
tančiai areštuotų, Valdžia 
skelbia sukilimą numalšinu- 4
si.

Studentai, su daugelio dar
bininkų pritarimu, išvystė 
kovą už demokratijos atstei- 
gimą Graikijoje. Norssuki-

Graikijos sostinėje Atėnuose studentai ir darbininkai de
monstruoja prieš militarinį režimą. Reikalauja atsteigti 
demokratiją. (UPI photo)

Prezidentas Nixonas kviečia
visus amerikiečius bendrai

nugalėti energijos krizę

NA UJIENOS IS LIETUVOS

Atėnai, Graikija. Lapkri
čio 25 d. militaristų grupė 
pravedė naują perversmą. 
Sukilėliai užgrobė valdžios 
aparatą, prašalinopreziden- 
tą Papadopoulos ir jo kabi
netą iš šalies vadovybės, 
sudarė naują valdžios kabi
netą.

Naujieji militariniai val
dovai kaltina Papadopoulos 
valdžią nepajėgumu pilnai 
nuslopinti studentų ir darbi
ninkų demonstracijų prieš 
fašistinį režimą, už demo
kratines teises. Naujasis 
režimas visai nepasigailė
siąs jokios opozicijos.

Prez. Papadopoulos prieš 
pat naują perversmą buvo
paskelbęs visoje šalyje karo limas laikinai nugalėtas, bet 
stovį ir bandė jėga sutriuš- antifašistinės jėgos tęsia te
kinti studentų sukilimą. Bet 
liaudies kova ir toliau buvo 
tęsiama.

Dabar manoma, kad ir . o . 
naujasis militarinis režimas į 13-asis kongresas 
nieko gero nesuteiks Graiki
jos liaudžiai. Bendra pa- jų 13-asis kongresasnusita- 
dėtis dar gali pablogėti. Į re žymiai padidinti darbo 
Liaudies kova bus toliau te- našumą pramoninėje ir že-j 

mes ūkio gamyboje.
I Kongrese dalyvavo 2,230
! delegatų iš 23 nacionalinių
! unijų. Kongrese atžymėta
! jau pasiekta didelė pažanga 
'ir pasirįžimas dar daugiau!
! pasiekti ateityje.

šlama iki pilno laimėjimo

Bandė jį užmušti

The New York Times 
President Lon Nol

Phnom Penh. Areštavo 
keletą aukštų Kambodijos

Harvardo mokyklos mity
bos ekspertas prof. J. Mayer 
skelbia, kad bedidėjanti in
fliacija laipsniškai varo i 
skurdo ir alkio bedugnę mi
lijonus gyventojų.

Dabar apskaičiuojama, oro jėgų viršininkų. Kaltina 
kad nesvietiškas pragyveni- juos bandymu užmušti pre- 
mo kainų kilimas žymiai zidentą Lon Nol jo paties 
vargina apie 35 milijonus palociuje.
skurdžiai gyvenančių žmo- Prieš keletą dienų milita- 
nių. Blogiausia, kad jiems! rinis lėktuvas numetė bombą 
visai nesimato jokios švie- ant prezidentinio palociaus. 
sesnės ateities.

Monopolistinis kapitalas Lon Nol liko gyvas, 
tikrai didina infliaciją ir! 
skurdina liaudį.

liau kovę.

Kubos darbo unijų

Havana. Kubos darbo uni-

Washingtonas. Preziden
tas Nixonas lapkričio 25 d. 
vakare per televiziją ir ra
diją atsišaukė i visus ame
rikiečius bendrai veiklai, 
kaip greičiau nugalėti ener
gijos trūkumo krize.

Nixonas sakė, kad Vidurio 
Rytų karas žymiai padidino 
krizę, kai arabų valstybės 
sulaikė aliejaus pardavimą 
Vakarų Europos valstybėms, 
Japonijai ir Amerikai, šiuo 
metu Jungtinėms Valstijoms 
aliejaus trūkumas siekia 
17%.

Kovai su energijos krize 
prez. Nixonas paskelbė esąs 
sudaręs nepaprastos veiklos 
aparatą. Prezidentas prašo 
tuoj padidinti kuro gamybą, 
kartu sumažinti jo vartojimą 
15%; nuo gruodžio 1 d. užda
ryti gazolino stotis šeštadie- i 
niais nuo 9 vai. vakare iri , , .
visą dieną sekmadieniais; | Arabai jau teikia 
automobiliais važinėti tik po ., . —
50 mylių i valandą, auteliu- i R H® J 4 tUTOpRI 
sais ir sunkvežimiais - po Paryžius. Arabų šalys, 
55 mylias; sumažinti lauko' kurios buvo sulaikusios alie- 
pusėje ir namuose bei is- Į jų Vakarų Europai, dabar 
taigose šviesas; sumažinti | jau pradėjo eksportuoti toms 
apšildymą visur iki 68 laips-j šalims aliejų, 
niu. < 

Prezidentas tikisi,
Kongresas tuoj užgirs Nixo~ į nėms 
no administracijos progra- j embargo tebėra uždėtas, 
mą energijos taupymo klau
simu. Jis tikisi, kad ir visi | Lėktuvų kursavimą 
amerikiečiai žymiai prisi-įv ■ •
dės prie to svarbaus žygio ZyiTURI SlHTIRZinO 
ir tokiu būdu energijos trū
kumo krizė būsianti pilnai vų kompanijos, pasiremda- 
nugalėta. mos energijos taupymu, žy-

įmiai sumažino lėktuvų kur- 
2,000 sveikino i savim ą.
■rono ■ • Ypač švenčių metu kelei-I SRS RrnDRSaOOrll|įviams bus sunkiau gauti lėk-

New Yorkas. Apie 2,000 j tuvuose vietą, jeigu iš anksto 
biznierių ir valdžios parei- į nerezervuos, lėktuvų kom- 
gūnų, susirinkę i 60-ąjąNa- ipanijos informuoja, 
cionalinę Užsienio Prekybos 
konvenciją, < 
sveikino 
ambasadorių Dobryniną

Konvencija pasisakė už | 
draugiškus ryšius su Tarybų ; 
Sąjunga, už žymiai prekybos į 
praplėtimą tarp abiejų šalių. !

10 metų, kai prez. Kennedy 
tragiškai mirė. Jis buvo 
mirtinai peršautas 1963 m. 

i lapkričio 22d. Dallas, Texas.

mazgą, mechanines dirbtu
ves, administracinį pastatą.

KUPIŠKIS. Kultūros dar- Per metus bus atlikta van- 
buot^jų profsąjungos rajono | dens valymo Įrengimų 
komitetas surengė ekskursi- --
ją i Brestą, miestą prie 
Bugo ir Muchaveco. Kupiš
kėnai apsilankė legendinėje 
Bresto tvirtovėje, prie di
dingojo obelisko bei amžino
sios ugnies nulenkė galvas, 
pagerbdami didvyriškus 
tvirtovės gynėjus.

Pastaraisiais metais eks
kursijos Kupiškio rajone 
tapo svarbiu politinio auklė
jamojo darbo baru. Mūsų 
šalies sostinėje neseniai 
lankėsi “Ateities” kolūkio 
žemdirbiai. Keliauja ir kitų 
ūkių žmonės. Išvykų mar
šrutai - Leningradas, Vol
gogradas, Minskas, Talinas, 
Ryga, kitos šalies vietovės.

ŽEMDIRBIŲ KELIONES

Mokytojai ragina 
N ixoną pašalinti '

Atlantic City. New Jersey! 
valstijos mokytojų sąjunga, ! 
atstovaujanti 150,000 narių, 
nutarė raginti Kongresą at- ' 
statyti Nixona iš prezidento į 
vietos. į

Sąjunga aiškina, kadNixo-|
no vadovybė “susilpnino pa- Į procentų daugiau, negu šie- 
sitikėjimą Jungtinių Valstijų’ met.
valdžia”. ! Svarbiausioji kapsukiečių

statyba - putliųjų verpalų

MIESTAS AUGA IR 
GRAŽĖJA

KAPSUKAS, šiame mieste 
pastaraisiais metais daug 
statoma, šiemet kapsukie- 
čiai turi atlikti statybos dar
bų pusantro karto daugiau, 
negu pernai, o kitąmet - 60

Pravda kritikuoja I fabrikas, kuris Įeis į di-
džiausiu < 
surašę.

Lietuvos imoniu c <
Maisto pramonės

i, van
dentiekio, šiluminių tinklų ir 
kitų komunalinės statybos 
darbų už pusę milijono rub
lių. Tarybinio ūkio-techni- 
kumo moksleiviai šiemet 
gaus bendrabuti, valgyklą, 
sporto salę, o miesto gyven
tojai - naujų namų ir dar 
vieną vaikų lopšeli - darželį.

B. UZKURAITYTE-TSRS 
ČEMPIONE

KAUNAS. B. Užkuraitytė 
iškovojo šalies čempionės 
vardą. Plaukimo varžybose 
Rostove prie Dono ji 200 m. 
nuotolį kompleksiniu būdu 
įveikė pirma - 2 min. 30, 8 
sek.

Tai antras B. Užkuraity - 
tės medalis šiose TSRS pir
menybėse - prieš keletą die
nų ji buvo trečia dvigubai il
gesniame nuotolyje. Čem
pione Birutė tapo irgi antrą 
kartą - pernai Tbilisyje kau
nietė aplenkė visas varžoves 
400 m. kompleksiniame 
plaukime.

PRIZAS TRAKTORININKUI
A. SABALIAUSKUI

Išimti padarė Olandijai, 
kad i kuri remia Izraeli. Jungti- 

Valstijoms aliejaus

žymiai sumažino
New Yorkas. Visos lėktų-

entuziastingai i Astronautai tęsia T*-’yb’ s,17“ Į tyrinėjimą erdvėj
Houston, Tex. Astronautai 

informuoja erdvių tyrinėji
mo centrą, kad jie sėkmin
gai keliauja aplink Žemę ir 
visą aplinką tyrinėja.

Astronautai G. P. Carr, 
E, G. Gibson ir Wm. R. Po
gue keliaujančioje labora
torijoje pasirįžę išbūti 85 
dienas.

ŠIAULIAI. Televizijos 
žiūrovai, stebėję konkursą 
“Ieškome rezervų”, Įsimi
nė Šiaulių rajono “Pirmyn” 
kolūkio traktorininką Algir
dą Sabaliauską. Finale ge
rokai pralenkęs kitus varžo
vus, jis pelnė žemės ūkio 
mechanizavimo ir elektrifi
kavimo instituto prizą.

Gruzijos vadovus
Maskva. Kompartijos automatų gamyklai statomas 

dienraštis “Pravda” aštriai į
kritikuoja Tarybų Gruzijos į chas. Rekonstruojamas bal- 
vadus už visuomeninių fon- dų fabrikas. Miesto statybi- 
dų vartojimą pasistatymui ninkai, kurių valdyba šiemet 
sau vasarnamių. ' buvo pertvarkyta Į trestą,

“Pravda” rašo, kad kail sau stato betono skiedinio 
kurie Gruzijos vyriausybės -------------------------------------- -
ir partijos vadai visuomeni
niais fondais Įsistatė puikias Kunjafti už Idisvc 
vilas, kas visai neleistina. y

modernus presavimo ce-

Indėnai atsidarė 
savo banką

Washingtonas. Amerikie
čiai indėnai atsidarė savo 
nacionalinį banką, kuris tu
rės savo skyrius indėnų re
zervacijose. Tai pirmas 
indėnų bankas Jungt. Valstijų 
istorijoje.

Banko prezidentu išrink
tas Barney Old Coyote, indė
nų Crow genties vadas, Mon
tana valstijos universiteto 
ekonomikos profesorius.

Užmušė keletą žmonių, bet 
Prieš 

keletą mėnesių panašiai lėk
tuvas bombardavo tąpatįpa- 
locių. Ir tada užmušta ke
letą žmonių, betprezidentui- 
diktatoriui taikyta bomba jo 
neužmušė.

Garsusis komikas Bob 
Hope yra turtingiausias ak
torius pasaulyje. Jo turtas 

. siekia apie $300 milijonų.
Bob Hope yra stambus re

publikonų rėmėjas. Nixono 
išrinkimui s paskyrė $50,- 
000 ir visuj jis Nixoną kėlė Į 
padanges.

Multimilijonierius Hope 
gerai pažįsta Nixoną, kaip 
geriausią stambiojo biznio 
gynėją. Todėl jis ir gina 
savo artimą bičiulį.

Daugelyje arabų šalių dar 
tebegyvuoja senoviniai Įsta
tymai, kuriems vieta tik 
muziejuose.

Libijoje tebėra galioje 1,- 
300 metų Islamo tikėjimo Įs
tatymas, reikalaująs akme
nimis užmušti arba nuplakti 
iki mirties vyrus (ar mote
ris), kurie svetimoteriauja.

Korano Įstatymas vagis

Remia diktatūrą
New Yorkas. Manufactu

rers Hanover Trust bankas 
suteikė $24 milijonų paskolę 
Čilės bankui. Tai skaitosi 
didžiulė parama fašistų dik
tatūrai.

Finansinė monopolija da
bar skverbiasi Į Čilę, kai 
ten susidarė palankios sąly
gos apiplėšti liaudį.

WASHINGTONAS. Robert 
Lindsay, komunistu kandida
tas mokyklų tarybai, gavo 
1,350 balsy.

baudžia rankų pirštų nukir
timu, bet vagių ir plėšikų 
tas Įstatymas nesulaikė per 
šimtmečius.

Madridas, Ispanija. Kar- 
Nubaudėbomberius dinolas Arnau teisino 113 ka

talikų kunigų, kuriuos polici
ja Barcelonoj areštavo susi
rinkusius bažnyčios pastate.

Kardinolas pripažįsta, 
kad tie kunigai reikalavo Is
panijai laisvės ir demokra
tijos. Jie pasisakė prieš 
fašistinę diktatūrą.

Aliejaus trūkumas 
gali siekti 35

Washingtonas. Kongresi
niai tyrinėjimai priveda prie 
to, kad šią žiemą aliejaus 
trūkumas gali pasiekti 35%.

Tai pasidarytų didžiulė 
energijos krizė Jungt. Val
stijose. Manoma, tokia 
krizė gali pagimdyti ekono
minį atslūgimą, žymiai pa
didėtų nedarbas.

Londonas. Kriminalinis 
teismas nubaudė viso gyve
nimo kalėjimu aštuonius 
šiaurės Airijos republikonų 
armijos narius už padėlioji- 
mę bombų Londone.

Kovo mėn. bombų sprogi
mai gatvėse sužeidė 288 
žmones ir vienas mirė nuo 
širdies priepuolio bombų 
sprogimo metu.

Turistės - plėšikės
Roma, Italija. Dvi new- 

yorkietės turistės, apsisto
jusios Maria Mizau apart- 
mente, savo šeimininkę api
plėšė ir baisiai sumušė.

Policija abi plėšikes areš
tavo. Rado pas jas pavogtų 
pasipuošimų ir $1,000.

The New York Times
Secretary General Waldheim

Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius Waldheim as 
mano, kad šiuo metu yra 
susidariusios taikai sąlygos 
Vidurio Rytuose. Jis todėl 
ragina nieko nedelsiant su
sikoncentruoti taikos pasie
kimui tarp arabų ir Izraelio.

Ilgiausias tunelis
’Londonas. Anglija ir 

į Prancūzija pasirašė sutartį 
I iškasti tunelį po Anglijos 
j kanalu. Tai bus ilgiausias 
! povandeninis tunelis pasau-

Nixonas teisinosi
Orlando, Fla. Prez. Nixo

nas atsakė i Įvairius klau
simus 400 redaktorių, susi
rinkusių daugiau patirti apie 
Watergate.

Nixonas teisinosi, kad jis Į 
nieko nežinojęs apie Water- | 
gate suokalbininkų planus ir j 
tik sužinojęs daug vėliau po j 
Watergate skandalo iškili-1 
mo. Nixonas sakė nesąs nie
kur prasikaltęs ir visai ne 
galvoja pasitraukti iš prezi 
dento vietos.

Buvo iškeltas sumanymas 
j iškasti tunelį net prieš 178 
Į metus. Tunelis palengvintų 
i susisiekimą tarp abiejų ša- 
i Ii u.

W AS11INGTON AS. Kong- 
i resas užgyrė ir prez. Nixo- 
i nas pasirašė bilių išvesti 
i aliejaus vamzdžius Alaskojc 
'tikslu padidinti aliejaus ga-

OŠ! .O. Norvegijos valdžia 
jau suteikė Palestinos iš
vidini ų arabų vaikų šalpai

>
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Dar vienas mėnuo mūsų javapjūtės
Tik vienas mėnuo beliko pasiekimui šiame “Laisvės” 

vajuje pasibrėžto tikslo. Tikrai ir nuoširdžiai galime pa
sididžiuoti, kad pirmieji du mėnesiai buvo labai sėkmingi.

Bet kaip bus su paskutiniu? Čia susidursime su rudeni
nėmis šventėmis. Jos gali musu vajui pakenkti, arba pa
dėti ji garbingai užbaigti, jeigu jas panaudosime vajaus 
reikalams. Mat, jos duoda progą susitikti su daugeliu 
žmonių. Mūsą vajininkams ir mums visiems proga juos 
pakalbinti “Laisvę” užsiprenumeruoti, arba, jei ją jau 
skaito, prenumeratas atsinaujinti, arba ją užrašyti čia 
savo bičiuliams arba giminėms Lietuvoje. Taip pat proga 
paprašyti auką Į “Laisvės” $15,000 fondą, kuris reikalin
gas laikraščio išlaikymui ateinančiais metais.

Visa tai turėkime galvoje per visą gruodžio mėnesi. 
Kaip būtą džiugu, jeigu pasitikdami Naujuosius Metus ga
lėtumėme sakyti: “Valio! Vaju baigėme dar su kaupu nu
statytu trijų mėnesių laiku!”

Ir tokių esama darbo unijų vadų
Didžiausia, skaitlingiausia šioje šalyje darbo unija yra 

International Brotherhood of Teamsters (Internacionalinė 
Sunkvežimių Vairuotojų Brolija). Ji turi apie pustrečio 
milijono narių. Ji nepriklauso Amerikos Darbo Federaci
jai. Jos ilgametis prezidentas James Hoffa už kokias ten 
suktybes buvo nuteistas ilgus metus kalėti, bet tik po ke- 
lerių metų jam prezidentas Nixonas bausmę panaikino, ir 
jis prieš 1972 metų rinkimus buvo iš kalėjimo išleistas.

Jam kalėjime sėdint, jo vietą užėmė unijos viceprezi
dentas Frank E. Fitzsimmons, kuris jai ir šiandien tebe
vadovauja. Tai irgi prezidento Nixono karščiausias bi
čiulis. Jis sako, kad jis ir dabar už Nixoną gatavas galvą 
paguldyti. Bet jis dabar yra susipykęs su savo buvusiu 
draugu James Hoffa, kuris dabar pradėjo viešai kaltinti 
Fitzsimmons įsivėlimu i taip vadinamą Watergate skan
dalą. Jis sako, kad Fitzsimmons nelegališkai iš unijos 
iždo paaukojo republikonų rinkiminei 1972 metų kampani
jai net $70,000! Taipgi dabar paaiški, kad ir pats Fitzsim
mons iš savo kišenės Nixono išrinkimui paaukojęs net 
$4,000!

Tai štai kokios galvos, kokie vadai yra mūsų skaitlin
giausios darbo unijos.

Sunkvežimių vairuotojų unijos nariai turėtų paimti pa
vyzdi iš Jungtinės Angliakasių Unijos narių, kurie nese
niai pakeitė savo unijos vadovybę, išmesdami laukan Tony 
Boyle ir jo kliką, kuri taipgi per daug metų angliakasius 
vedžiojo už nosies ir jų reikalus už pinigus pardavinėjo 
kasyklų savininkams.

Graikijos jaunimas šturmuoja
Iš tos mums tolimose žemės ateina žinių, kad ten jau 

pradeda leipsnotl liaudies nepasitenkinimas siautėjančia 
fašistine militarine diktatūra su prezidentu Papadopoulos 
priešakyje. Labai svarbu, kad pirmosiose gretose mar
guoja studentija-jaunimas. Kiekviena aukštoji mokykla 
esanti pavirtusi Į pasipriešinimo centrą. Miestuose vyks
ta milžiniškos studentų demonstracijos. Tiesa, kol kas, 
policija ir armija su sukilusiu jaunimu sėkmingai susido
roja, tam panaudodama moderniškiausius ginklus.

Kaip ilgai tokia padės tęsis? Iš pranešimų sunku spręs
ti. Aišku tik vienas, būtent, kad fašistinė-militarinė dik
tatūra Graikijoje pergyvena gilią krizę, ir kad, iš despera
cijos, prez. Papadopoulos ir jo vadovaujama klika grie
biasi dar aštresnio teroro liaudies nepasitenkinimui nu
malšinti.

Kalbant apie Graikijos studentiją, gaila, kad šiuo laiku 
negalime didžiuotis mūsų Amerikos studentijas kovingu
mu. Juk ir čia yra svarbių problemų. Infliacija, kainų

Kalbant apie Graikijos studentiją, gaila, kad šiuo laiku 
negalime didžiuotis mūsų Amerikos studentijos kovingu
mu. Juk ir čia yra svarbių problemų. Infliacija kainų ki
limas, liaudyje skurdo gilėjimas, Watergate skandalas, 
prezidento savivaliavimas, mažinimas lėšų Įvairiems 
liaudies poreikiams - visa tai tarytum mūsų jaunimui nea
peina, jo nepaliečia. Iš jo nesigirdi protestų, nerimtojo 
masinių demonstracijų. Net ir aną dieną prezidentoNixo
no Įsakymas visoms ginkluotoms jėgoms su visais mo- 
derniškiausiais branduoliniais ginklais būti pasiruošiu- 
sioms karui, neiššaukė mūsų studentijos ir bendrai jauni
mo masinių protestų.

PASTABA: Praeitą sekmadieni Papadopoulos režimas 
tapo nuverstas. Bet jįnuvertė ne sukilus liaudis, o dar de
šinesnė, dar fašistesnė militarine klika. Krašte paskelb
tas karo stovis. Tikimasi dar aštresnių represijų prieš 
kovingą jaunimą ir visą liaudį. Naujam režimui vadovauja 
generolas Phaidon Gizikis. Kalbama apie sugrąžinimą 
monarchijos.

Redakcijos
V. ZAGORSKUI, Lietuvo

je. - Labai gaila, kad mes 
jūsų prašymo patenkinti ne
galime. Mes neuŽsi i m ame 
jokiais turtų ir palikimų ie š - 
kojiniais.

atsakymas
E. GEDVILAITEI, Vilniu

je. - Jūsų iš bulgarų kalbos 
išverstu ir mums prisiųstu 
fantastišku vaizdeliu nepa
sinaudosime. Permaža vie
tos turime ir gyvenimo rea
lybėms aprašyti.

LAISVĖ

Kas ką rašo ir sako LLD Reikalais
KODĖL JIE NEPARODO 
PRIEŽASTIES?

“The N. Y. Times” ko- 
lumnistas James Reston sta
to prezidentui Nixonui ir val
stybės sekretoriui Kissinge- 
riui labai rimtą klausimą. 
Jis nori žinoti, kodėl iki 
šiol mes dar neturime iš 
prezidento ir sekretoriaus 
paaiškinimo, kodėl ir kam 
buvo reikalingas aną dieną 
visoms Amerikos karinėms 
jėgoms visame pasaulyje 
įsakymas būti pasiruošus 
staigiam karui. Tai Įsaky
mas, kuris išgąsdino ir pri
trenkė visą pasaulį. Buvo 
kalbama, kad tai buvo reika
linga, nes iš Tarybų Sąjun
gos pusės buvę grumojama 
ginkluotu Įsiveržimu i Vi
durio Rytus. Bet kur, kas, 
kaip tokį grūmojimą pada
rė - Brežnevas, Kosyginas, 
ar kas kitas?

Dar daugiau: Prezidentas 
Nixonas ir sekretorius Kis- 
singeris žadėjo visa tai vie
šai išaiškinti. Bet bėga die
nos, bėga savaitės, o tokio 
išaiškinimo dar vis nesima
to. James Reston sako, kad 
viską, ką mes iš prezidento 
ir sekretoriaus turime, tai 
prašymą jais pasitikėti. 
Faktų, Įrodymų neturime, 
nėra.

NEPAPRASTI SVEČIAI 
VILNIUJE

Iš Lietuvos sostines Vil
niaus mums rašo:

“Pionierių kaklaraiščių 
liepsna, jaunyste ir rožių 
žiedais tą ketvirtadienio rytą 
sužydėjo Vilniaus geležin
kelio stoties peronas. Čia 
susirinko miesto komjauni
mo organizacijų atstovai, 
komjaunimo miesto ir rajo
nų komitetų darbuotojai, pio- j 
nieriai. Traukiniu “Žuvę-i 
dra” Į mūsų respubliką! 
VLKJS CK kvietimu atvyko' 
grupė Pasaulio jaunimo ir| 
studentų X festivalio daly
vių - šeši Madagaskaro de
mokratinio jaunimo asocia
cijos bei Madagaskaro de
mokratinės studentų asocia
cijos nariai ir trys Kongo 
Demokratinės Respublikos 
Socialistinio jaunimo są
jungos pasiuntiniai.

Atvykusius i Tarybų Lie
tuvą nuoširdžiai pasveikino 
Lietuvos LKJS Centro Ko
miteto sekretorė Genė Šal- 
tenienė. Sostinės pionieriai, 
komjaunuoliai užsienio vai
kinams Įteikė gėlių puokš
tes.

Svečiai per keturias vieš
nagės dienas pabuvojo Vil
niuje, Kaune, Trakuose, Pir- 
čiupiuose, Elektrėnuose”.

DAR VIENA LIŪDNA ŽINIA

Kanadiečių “Liaudies” 
Balse” (lapkr. 16 ) kores
pondencijoje iš London, Ont., 
sakoma:

- Spalio 30, 1973 m., Lon
done (Ont.) Victoria ligoni
nėj, po komplikuotos opera
cijos ant širdies, kuri tęsėsi 
virš 5 valandų, mirė Kazys 
(Charles) Baltuška, išgyve
nęs virš 68 metus. Po ilgos 
operacijos K. Baltuška dar 
buvo atsigavęs ir gydytojai 
sakė, kad širdies ritmas 
buvo džiuginantis, bet po 
kelių valandų ištiko širdies 
ataka, nuo kurios jau ir ne
atsigavo.

K. Baltuška buvo labai 
darbštus, tvarkingas, drau
giškas ir duosnus. Priklau
sė prie Lietuvių Sūnų ir 
Dukterų Draugijos, Lietuvių 
Literatūros Draugijos, skai
tė pažangią spaudą ir gausiai 
ją rėmė. Velionis prieš 
mirtį “Liaudies Balsui” pa
skyrė $500.

VISI JIE NORI 
PIRMININKAUTI

Neseniai Chicagoje Įvykęs 
net 33-čiasis Altos suvažia
vimas. Jis tęsėsi tik apie 
pusę vienos trumpos diene
lės, bet jam, kaip džiaugiasi 
menševikų laikraštis:

“Pasivaduodami pirmi
ninkavo: dr. K. Sidlauskas, 
dr. J. Valaitis, T. Blinstru- 
bas, P. Dargis, kun. A. Sta- 
šys, dr. K. Bobelis. Sekre
toriavo: E. Vilimaitė, P. 
Jakubka, M. A nd riky te ir 
K. Januška”.

Kas valanda - naujas pir
mininkas”. Tokio suvažia
vimo visas lietuviškas svie
telis dar nebuvo matęs. 
Mat, visi smarkūs ponai, visi 
nori pasirodyti, nė vienas nė 
vienu nepasitiki.

NAUJI FILMAI Iš 
TARYBŲ LIETUVOS

“Vilnies” redaktorius 
S. J. Jokubka rašo:

“Telefonu iš Detroito ad
vokatė Stefanija Masytė pra
nešė, kad jau sutvarkė gau
tus iš Lietuvos filmus. Ne
trukus dalį jų parodys de- 
troitiečiams*

Gražu būtų, kad ir mes 
čikagiečiai ją pasikviestu- 
mėm parodyti mums. Be 
abejo ji mielai sutiktų ir, 
kaip žinia, ji filmams rodyti 
turi didelį patyrimą, ne vie
ną filmą yra pati sukūrusi.

Kitos kolonijos irgi at
kreipkite dėmesį, parašyki
te, pasikvieskite. Filmai 
įdomūs, o vienas jų net la
bai Įdomus”.

I

Trumpmenos
PALIKOME TYRLAUKI

Kiek metų pirmiau, kuo
met J. V. pradėjo karą Viet
name, vienaš mūsų genero
lų, Le May, pareiškė, kad 
mes turime nubombarduoti 
šiaurinį Vietnamą atgal Į 
akmens epochą. Beveik ir 
buvo tasai tikslas atsiekta 
Indokinijoje.

Neseniai du mokslininkai, 
daktarai Arthur Westing ir 
Bert Pfeifer buvo pasiųsti i 
š. Vietnamą ištyrimui bom
bardavimo pasėkų. Jiedu 
apvažiavo 500 mylių, nuo 
Hanojaus iki Pietų Vietna
mo, ir pareiškė, kad jie ne
rado nei vieno sveiko pasta
to. Kelyje nematė vietos, 
kad nešimatytų kreiterių (gi
lių duobių). Nemačius ne
galima Įsivaizdinti, kiek toji 
šalis sunaikinta, o tie krei- 
teriai ir dabar jiems sap
nuose matosi.

Juos siuntė Mokslo Insti
tutas teikimui pagalbos Indo
kinijai. šis institutas norėjo 
patirti tikrą tos šalies padė
tį. Jie dabar sako: kadangi 
mokslinis išsivystymas šią 
šalį sunaikino, tai dabar turi 
padėti ją atstatyti.

Arti metams praėjus po 
paliaubų Vietname, štai ką 
mes matome: Vien tik Pietų < 
Vietname tebeveikia 1,200 
militarinių patarėjų, 400 
Centralinės Žvalgybos i 
Agentų, apie 800 pagelbinin- 
kų bei ambasados tarnauto
jų, 3,500 darbininkų, samdo
mų Įvairių J. V. kontrakto- 
rių apsigynimo dėlei. Gi su- 
siediniame Thailande ap
skaitoma iki 40,000 Ameri
kos lakūnų.

Sugriauta šalis, jos gyven
tojai sudemoralizuoti, suža
loti. šimtai tūkstančių viet
namiečių tebekankinami p. 
Thieu kalėjimuose, nors su
tarties vienas punktas rei
kalauja paliuosuoti visus po
litinius kalinius.

Tai tokią “taiką su garbe’ ’ 
mes Įkūrėme Indokinijoje.

APGAVINGA POLITIKA

P-rezidentas Nixonas prie 
kiekvienos progos teigia, kad 
laikas palikti Watergate ir 
eiti prie svarbių problemų 
mūsų šalyje. Bet štai kaip 
jam rūpi liaudies reikalai.

Prezidentas išdidingai pa
skelbė spalio 1 d. “Vaikų 
Sveikatos Diena”. Tačiau 
tikrenybėje ką jis padarė? 
Griežtai išėjo prieš padidi
nimą biudžeto mokyklų vai
kams pietums, tuomi suma
žino milionui biednų vaikų 
maistą. Sumažino kiekį vel
tui išduodamo pieno moky
klose. Griežtai atsisakė 
įtraukti i biudžetą fondą, iš 
kurio federalinė valdžia 
teiktų medikališką pagalbą 
motinoms ir vaikams. Veta
vo bilių, skiriantį pinigų pra
plėtimui tuojautinės medika- 
liškos pagalbos.

Negalima užmiršti ir to, 
kad jis vetavo minimumo 
mokesčio darbininkams Įs
tatymą ir jo nuolatinio ap
karpymo fondų mokykloms, 
knygynams ir t. t. Rūpinasi 
prezidentas tik ne liaudies 
buities reikalais, o tik di
džiųjų korporacijų pelnais. 
Kuo puikiausia jis atsimoka 

jtoms korporacijoms, kurių 
I milijonais jis tapo išrinktas, i
ČILĖS tragedija

Nežiūrint kiek teisintūsi 
mūsų vyriausybė, negali 
įtikinti rimtai protaujantį 
amerikietį, kad J. V. nesi
kišo į Čilės vidinius reika
lus. Dar prieš išrinkimą 
Allendes prezidentu jau 
smarkiai darbavosi Centra
linės Žvalgybos Agentūra te
nai. Visiems jau žinoma 
Tarp. Telefono Korporaci
jos skirti milijonai tam, kad 
tik sukėlus tokią krizę toje 
šalyje, kad karininkai galėtų 
jėga atimti valdžią iš demo
kratiniai išrinkto Allendės. 
Tas padaryta su nužudymu 
paties Allendės ir tūkstančių 
jo rėmėjų bei kovojančių 
darbininkų.

Pasirodo, kad Kubos Cas
tro buvo teisus, kuomet jis, 
besilankydamas Čilėj 1971 
metais, patarė Allendei, kad 
jis valdžios vadeles Įveržtų 
ir drūčiau vestų kovą prieš 
opoziciją. Deja, to nepriėmė 
Allendė, ir šiandien jo nebė
ra gyvųjų tarpe ir tūkstančiai 
žūsta bei yra kankinami.

PAREMKITE

Kalifornijoje tebeina lauko 
darbininkų kova prieš jų iš
naudotojus ir juos remiančią 
kompaničną uniją.

Seimininkės, nepirkite vy
nuogių (grapes) ir salotų 
(ypač “Iceberg”) be unijos 
ženklo, kuris rodo nupieštą 
Azteko arelį.

E. N. J.

Penktadienis, Lapkričio (November) 30, 1973

LLD Centro Komitetas rūpinasi kaip sėkmingiau atžy
mėti D-jos 60 metų jubiliejinę sukakti. Yra nutarta išleis
ti almanachą, kuriame turės būt sukaupta D-jos ilgų metų 
veikimo apžvalga. Gaila, kad šis ryžtas yra suvėluotas, 
bet vis viena jis turės būt Įvykdytas.

Šių metų pradžioje CK kreipėsi i D-jos narius su pra
šymu, kad draugai parašytų iš savo patyrimo, koki visuo
meninį vaidmenį atliko LLD kuopų nariai jų gyvenamose 
kolonijose. Iki šiol tiktai dg. M. Sukackienė, iš Worcester, 
Mass., prisiuntė nuotraukų su trumpais paaiškinimais.

Visi žinome, kad LLD veikėjų gretos žymiai išretėjo. 
Daugelio narių energija sulėtėjusi, bet išleidimas almana
che, sutrauka LLD atliktų darbų, turės būt padaryta. 
“Vilnies” auksinio jubiliejo leidinį pajėgė atlikti patys vil
niečiai. “Laisvės” gražųjį albumą paruošė komisija, kurią 
sudarė Dr. A. Petriką, A. Bimba, H. Jeskevičiūtė. Dabar
tinėse sąlygose sudaryti tam darbui atskirą komisiją, mūsų 
sąlygose yra neįmanoma. Teks patiems D-jos nariams 
tuo darbu rūpintis. Lietuvos draugai mums padės.

Brangūs LLD nariai! Nedaug laiko beliko. Medžiaga 
dėl almanacho turi būt paruošta pradžioje ateinančių metų, 
kad leidinys narius pasiektu 1975 m. Iš patyrimo žinau, 
kad mūsų gyvenime dar nebuvo tokio reikalo, kuris nebūtų 
buvęs Įvykintas. , Kolektyviai veikiant, viską galima pa
daryti. Prisiminkime 1915 m., kada kūrėsi LLD, su kokiu 
ūpo pakilimu buvo imtasi darbo. Per daugelio metų lai
kotarpį LLD išleido Įvairaus turinio vertingų knygų. Jau 
beveik 40 metų D-ja leidžia žurnalą “Šviesa”. Sudėjus 
viską krūvon, bus didelis kultūrinio darbo lobynas. Mes 
mokėmės iš to. Mokėsi ir kitur gyvenantys liaudies vei
kėjai. Kiekvienas LLD narys iš savo visuomeninio darbo 
turi lobyną prisiminimų. Bent suglaustoje formoje reik 
apie tai parašyti.

Yra prašorria prisiųsti kolektyvių nuotraukų iš kuopų 
veikimo, nurodant kur ir katrais metais nuotrauka padary
ta. Taipgi yra pageidaujama veikime pasižymėjusių narių 
nuotraukų. Kolektyviai dirbant, pajėgsime padaryti alma- 
nacha idomiu leidiniu.

K. PETRIKIENĖ, LLD Pirm.

Iš laiškų
Mielas Drauge ANTANAI ir 
visi LAISVIECIAI!

Būdamas Maskvoje para
šiau Jums vieną rašinį apie 
Taikos jėgų kongresą. Ta
čiau daugiau nebespėjau, o 
grįžus i Vilnių užėjo kiti 
reikalai. Bet apie kongreso 
darbus ir nutarimus Jūs, be 
abejo, sužinojote iš kitų šal
tinių, taip pat apie jo nuta
rimus.

Norėčiau tik dar priminti 
apie lietuvių dalyvavimą 
tame dideliame taikos šali
ninkų forume. Nuo Tarybų 
Lietuvos taikos šalininku or- < 
ganizacijos kongrese daly
vavo 12 delegatų - J. BAL
TŪSIS, Taikos gynimo ko
miteto pirmininkas, E. BAL
SYS - kompozitorius, A. 
BARKAUSKAS - LKP CK se
kretorius, B. BOREIŠIENE - 
žurnalo “Tarybinė moteris” 
redaktore, PR. DOBROVOS- 
KIS - Lietuvos TSR Taikos 
fondo pirmininkas, genero
las,V. KARVELIS, R. MIL
TO - Socialistinio Darbo 
Didvyris, statybininkas-bri- 
gadininkas iš Naujosios Vil
nios, J. MILTINIS - Pane
vėžio Dramos teatro direk
torius, TSRS Liaudies artis
tas, R. PETRAUSKAS -
Draugystės ir kultūrinių ry
šių su užsienio šalimis pir
mininkas, J. STAKVILEVI-

NUOTRAUKOJE: respublikos nusipelnęs kolektyvas, tarp
tautinių konkursų laureatas Lietuvos styginis kvartetas - 
Eugenijus Paulauskas (1 smuikas), Kornelija Kalinauskai
tė (2 smuikas), Jurgis Fledžinskas (altas) ir Romualdas 
Kulikauskas (violončelė).

ClUS - Socialistinio Darbo 
Didvyris, Lazdijų rajono, 
Naujosios Kirsnos kolūkio 
pirmininkas, B. VAITKEVI
ČIUS - Mokslų Akademijos 
Istorijos instituto direkto
rius, ir G. ŽALIUKAS - Tai
kos gynimo komiteto pirmi
ninko pavaduotojas.

Be to, kongrese dalyvavo 
du Lietuvos katalikų dvasi
ninkai - vyskupas L. POVI
LIONIS ir Kauno dvasiško
sios seminarijos rektorius 
kunigas V. BUTKUS. Jiedu 
atstovavo Berlyne Įvykusios 
religinių veikėjų konferen
cijos sukurtąją organizaciją.

Kaip žinoma, JAV delega
cijoje dalyvavo pažangiųjų 
lietuvių veikėjų atstovė KS. 
KAROSIENE. Aš dalyvavau 
kongrese kaip svečias. Tai
gi, iš viso buvome kongrese 
16 lietuvių. Beveik visi da
lyvavo Įvairių komisijų dar
buose. Kaip ir visi kongre
so dalyviai, sugrįžę namon 
ir mūsiškiai savo kalbose 
įvairiuose susirinkimuose < 
plečia ir populiarizuoja kon
grese iškeltąsias idėjas.

Vos sugrįžus i Vilnių, man
teko sakyti kalbą Vilniaus 
universiteto suruoštame Di
džiojo Spalio 56-jų metinių 
iškilmingame susirinkime. 
Gražiai praėjo tradicinės 
Spalio šventės ir manifes
tacija Vilniuje bei kituose 
Lietuvos miestuose. Šių 
metų šventės išėjo ilgos - 
net 4 dienas jos tęsėsi. Teko 
dalyvauti gražiame Pirmo
sios vaikų muzikos mokyk
los vakare ryšium su BALIO 
DVARIONO vardo suteikimu 
tai mokyklai.

Siunčiu ta proga labas die
nas ir geriausius linkėjimus 
visiems “Laisvės” darbuo
tojams ir skaitytojams. Su 
pagarba -

JUSTAS PALECKIS 
Vilnius, 1973.XI.14.

Linkėjimai iš Kansas City, 
Missouri. Malonu buvo tu
rėti šeimos susitikima. At
šventėme mamytės 80-tųjų 
metų jubiliejų. Mamytė, 
Nancė ir mes siunčiame 
laisviečiams ir jums abiems 
širdingus linkėjimus. Liki
te sveiki, ir iki pasimatymo 
New Yorke ateityje!

DARATĖLĖ ir 
WALTERIS MŪRELIAI
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Veiklos sūkuriuose
ONA ŽIUGŽDIENE

K. Petrikienė (Jankaus
kaitė) gimė 1893 m. lapkri
čio 6 d. Subatiškio kaime, 
buv. Suvalkų gubernijoje (da
bar Kapsuko rajonas). Mo
kėsi Marijampolės (Žibu
rio” progimnazijoje. Šei
moje buvo devyni vaikai, tad 
gyvenimas nebuvo lengvas. 
1910 m. septyniolikmetė Ka
triutė iškeliavo i Ameriką, 
jos žodžiais tariant, “už
dirbti daugpinigų”, kad, gri
žus po trejų metų namo, ga
lėtų sutvarkyti “tėviškėje 
krypstančius trobesius, tvo
ras”.

Niujorke ji pradėjo dirbti 
siuvimo fabrike, kur patyrė 
sunkų darbininkų gyvenimą. 
Susipažinusi su socialistais, 
įsijungė J pažangų judėjimą, 
į Lietuvių socialistų sąjun
gą. Jau 1912 m. ji išrenka* 
m a Lietuvių moterų progre
syvinio susivienijimo kuopos 
sekretore, o netrukus - jo 
centro sekretore. 1916 m. 
šis susivienijimas ėmė leisti 
Brukline (Niujorke) pažangų 
mėnesinį žurnalą “Moterų 
balsą”, kurį redagavo K. 
Petrikienė. Vėliau vietoj jo 
buvo leidžiamas žurnalas 
“Darbininkių balsas”, kurį 
taip pat redagavo K. Petri- 
kienė. Ji rašė straipsnius 
ir kitiems pažangiųjų JAV 
lietuvių leidiniams - “Lais
vei”, “Vilniai”, “Šviesai”, 
visaip rūpinosi JAV lietuvių 
darbininkių buities gerini
mu, jų švietimu.

Europoje pradėjus kelti 
galvą fašizmui, 1928 m. K. 
Petrikienė buvo išrinkta i< 
Amerikos lietuvių organiza
cijų antifašistinio susivieni
jimo vykdomąjį komitetą, 
nenuilstamai kovojo prieš 
tamsybės jėgas, fašizmą, 
karo kurstytojus ir karo pa
vojų. Vokiškiesiems fašis
tams įsisiautėjus Europoje, 
ji dirbo įvairiose pažangio
se organizacijose.

1943 m. lapkričio mėn. 
Niujorke (vyko Amerikos 
demokratinių lietuvių suva
žiavimas, kurio tikslas buvo 
paremti JAV karines pastan
gas prieš Vokietiją, padėti 
po karo atstatyti Lietuvą. 
K. Petrikienė buvo išrinkta i 
Amerikos demokratinių lie
tuvių tarybos veikiantįjį 
komitetą. Ji aktyviai veikė 
JAV pažangiųjų lietuvių su
darytame Lietuvai pagalbos 
teikimo komitete, kuris or
ganizavo aukas ir dovanas 
kovotojams už Tarybų Lietu
vos išvadavimą iš hitlerinės 
okupacijos.

K. Petrikienė d augelį m e tų 
dalyvauja Amerikos Lietuvių 
darbininkų literatūros drau
gijos veikloje, nuo 1958 m. 
yra jos Centro komiteto pir
mininkė. Daugiau kaip dvi
dešimt metų ji buvo Niujorko 
moterų klubo prezidentė. 
Sunku čia išvardyti visus 
suvažiavimus, komitetus, 
tarybas, kurių dalyvė ar narė 
buvo K. Petrikienė.

Pasinėrusi | Amerikos 
pažangiųjų lietuvių reikalus, 
K. Petrikienė nė minutei 
neužmiršo savo gimtosios 
Lietuvos. 1959 m. ji kartu 
su pirmąja JAV lietuvių gru
pe apsilankė Tarybų Lietu
voje. Atvykusi antrą kartą, 
ji dalyvavo 1965 m. pradžio
je įvykusiame Tarybų Lietu
vos moterų suvažiavime. 
“Nežiūrint | tai, kad mus 
skiria tūkstančiai mylių, - 
kalbėjo K. Petrikienė, svei
kindama suvažiavimą, - mes 
visada puoselėjome ir puo
selėjame didžiulę meilę savo 
tėvų kraštui, mus džiugina 
jūsų laimėjimai, liūdina ne
sėkmės”. Grįžusi į Ame
riką, ji keliavo po įvairias 
JAV lietuvių kolonijas, pla
čiai pasakodama apie naujo 

gyvenimo kūrimą Tarybų 
Lietuvoje.

K. Petrikienė ne tik žymi 
veikėja. Ji ir vaišinga šei
mininko, maloniai priimanti 
svečius iš arti ir iš toli. 
Prisimena šeštadienis, pra
leistas kartu su Rojum ir 
Ieva Mizarais Rocky Point’e, 
Longailende, apie 60 mylių 
nuo Niujorko, kur dabar gy
vena K. Petrikienė. Nedide
lis verandomis apsuptas na
melis tarp pušų, šalia - 
smėlio kopos, ošia Longai- 
lendo įlankos bangos. Čia 
apsilankęs, jautiesi lyg bū
tum Palangoje. Ir aplinka 
artima, ir namų šiluma.

Visi, kas pažįsta Katryną 
Petrikienę, - gerbia ją ir 
myli. Ir šiandien jos didžios 
šventės proga iš visos šir
dies sveikiname jubiliatę, 
linkime dar daug šviesių, 
darbingų metų, energijos ir 
sveikatos jos kilnioje veik
loje. Laimingo gyvenimo.

Iš “Gimtasis Kraštas’

Daugiau sveikinimų
Didžiai gerbiamajai Draugei 
Kotrynai Petrikienei

Mums malonu pasveikinti 
Jus, brangi drauge, su tokiu 
garbingu, gražiu, turiningu 
Jūsų jubiliejumi.

Jūsų gyvenimas - tai gau
sių istorinių įvykių, didelio 
pasiaukojimo dėl šviesesnės 
cįarbo žmonių ateities, dėl 
pažangos ir taikos pasauly 
pavyzdys.

Gyvuokite, drauge Katry- 
na, dar ilgus ilgus metus pa
žangiosios visuomenės labui 
ir mūsų visų džiaugsmui.

Su gilia pagarba, dėkingu
mu ir meile iš Jūsų gimti
nės Lietuvos.

E. D. B. EIDUKAITYTES 
Vilnius, 1973.XI.6.

Vilnius 1973.XI.9. 
Miela draugė Petrikienė,

Iš spaudos sužinojau apie 
Tamstos amžiaus sukaktį. 
Man labai malonu ta proga 
pasveikinti ir palinkėti ge
riausios kloties. Prisimin
damas Tamstą, visada prisi
menu ir 1939 metus, kada 
mane globojote. Aš visada 
jaučiuos skolingas, nors toji 
draugiškumo skola tik tuo 
patim ir gali būt grąžinama. 
Prisimenu ir pirmąjį Tams
tos lankymąsi Lietuvoje, 
kada su mielais svečiais tu
rėjau progos pakeliauti po 
Lietuvą.

Viskas, atrodo, tai buvo 
visai nesenai, o mes po tru
putį senstame. Taip jau 
gamta sutvarkyta ir kol kas 
didieji žmonių išradimai jos 
nepakeičia ir, tur būt, ir 
stengtis tą tvarką pakeisti 
nereikia. Tamsta gyvenai ir 
tebegyveni ne tuščiai. Greta 
savų asmeninių rūpesčių 
naštos visada radai laiko ir 
jėgų sielotis savo tautiečių 
kultūrine pažanga tiek Ame
rikoje, tiek gimtojoj Lie
tuvoj.

Aš gerai prisimenu Tams
tos pasakymą “mokytas 
žmogus”, kada sukdavosi 
kalba apie kurį nors inteli
gentą. Pažįstu daug mokytų 
žmonių, kurie gindamiesi 
nuo nuobodulio sprendžia gy
venimo prasmės klausimą. 
Mano supratimu, turėti gy
venimo tikslą yra ne kas 
kita, kaip žinoti, kokia pras
mė to darbo, kurį dirbi ir 
tarnybos ir poilsio metu. 
Intelektui ir erudicijai ne
reikia diplomo, tačiau moks
lui reikia intelektualumo 
siekiančios visuomenės. 
Mano supratimu, Tamstos 
pastangos prisidėjo ir pri
sideda prie tokios visuome
nės kūrimo.

Sėkmės kilniame Tamstos 
darbe! JUOZAS JURGINIS

Vilnietis ruošiasi kelionei po 
juodosios jūros pakraščius

VYT. ALSEIKA, 
Mūsų bendra’darbis Vilniuje

I DALIS
Sakoma, kad būti Romoje 

ir nepamatyti popiežiaus - 
negalima, o gyventi Tarybų 
Sąjungoje ir neaplankyti Juo
dosios jūros bei Krymo pa
kraščių vietovių - vėl būtų 
nusikaltimas. Dėl to, kai dar 
šių metų pavasarį patyriau 
apie laivo ekskursinę kelionę 
tos jūros pakraščiais (ir 
išilgai ją) - ilgai nedvejo
jau. Reikia pasinaudoti, rei
kia aplankyti net aštuonis 
miestus, reikia pažinti pla
čią šalį, o čia dar proga 
be didelio vargo plaukti, iš
lipti, būti vežiojamam, atsi
durti gidų-vadovų globoje, be 
rūpesčio maitintis ir nakvoti 
laive, na, dar kvėpuoti grynu 
oru. Prisipažinsiu - mėgstu 
keliauti, daug esu važinėjęs 
Europoje ir JAV-se, bet Ta
rybų Sąjungos plotai man - 
nežinoma žemė, kurią juk 
begaliniai įdomu pažinti. 
Juo labiau, kad galutinai per
sikėlęs iš Vakarų į Tėvynę, 
Vilniuje jau buvau išgyvenęs 
beveik metus.

PAUGYBE EKSKURSIJŲ, 
MODERNUS GYVENIMAS

Vilniuje ir kituose Lietu
vos miestuose veikia kelio
nių ir ekskursijų biurai. Jie 
organizuoja daugybę kelionių 
ne tik po respublikos mies
tus (ypač Vilnių, Kauną), po 
Lietuvą. Jie rengia plataus 
masto ekskursijas trauki
niais ir lėktuvais po visą 
šalį. Vyksta tokie “Drau
gystės traukiniai”, pavyz
džiui, į Tarybų Sąjungos to
limus Azijos rajonus, Uz
bekistaną, Azerbaidžaną, 
Kirgiziją, aplanko Armėniją, 
Gruziją, Moldaviją. Ir trau
kiniu vykstant labai patogu - 
turi nakvynę, gauni maistą, 
pareigūnai viskuo pasirūpi
na.

O pastaruoju laiku ypač 
mėgiamos ekskursijos lėk
tuvais į tolimiausius ar ar
timesnius T. Sąjungos kraš
tus, sritis. Sudaroma gru
pė, “Aeroflotas” teikia ne
mažą nuolaidą ir - skrendi 
savaitgaliui ar ilgesniam 
laikui. Žinoma, ne visi gali 
pakelti keliones lėktuvais ar 
laivais. Bet jau tas faktas, 

Įžymus išradėjas

Visa Kauno politechnikos instituto auklėtinio Leono- 
Gyčio Lazėno darbo biografija susijusi su Kauno F. Dzer
žinskio staklių gamykla. Per 12 metų jis nuėjo kelią nuo 
meistro iki gamyklos vyriausiojo metrologo, Lazėno vado
vaujama metrologinė tarnyba specialios matavimo tech
nikos pagalba kontroliuoja visas labai tikslių koordinatinių 
staklių detales. Du šių staklių modeliai gavo kokybės ženk
lą. Gamyklos metrologiniame ūkyje yra keletas unikalių 
prietaisų, kuriuos sukūrė Lazėnas. Šešiems iš jų išradė
jas gavo autorines teises.

Savo tyrimus, skirtus pagerinti metrologinės tarnybos 
veiklą ir padidinti staklių tikslumą, jis apibendrino kandi
datinėje disertacijoje. Už dalyvavimą kuriant naujų staklių 
ganą jam paskirta Respublikinė premija. Kauno F. Dzer
žinskio staklių gamyklos metrologinė tarnyba pripažinta 
geriausiąją šalyje, o jos darbo patyrimas plačiai taikomas 
giminingose įmonėse.

NUOTRAUKOJE: gamyklos vyriausiasis metrologas 
D. G. Lazėnas prie savo sukurto prietaiso UDP.

M. O3AJAUS nuotrauka

kad tokios kelionės dabar 
taip paplitusios, tiek tūks
tančių piliečių - lietuvių jo
mis naudojasi, liudija vieną 
aiškų dalyką - Tarybų Są
junga eina su moderniuoju 
gyvenimu ir turistinės nau
jovės jau yra virtusios šioje 
šalyje ne naujienomis, bet - 
kasdienybe, kuria jau niekas 
nesistebi.

PLOTAI, NUOTOLIAI, 
KURIŲ LIETUVIAI 
NESIBAIDO

JAV skaitytojams būtų 
įdomi tokia smulkmena; pa
sakoju, kad, štai Amerikoje, 
pilietis nutaria išNewYorko 
nuskristi į Los Angeles, jis 
atlieka didžiulę 2451 mylios 
kelionę, perskrenda ištisai 
visa Amerikos kontinen- <
tą. o . O vilnietis man at
šovė:

- O kuo čia girtis? Juk 
' Tarybų Sąjungos plotai, nuo
stoliai dar didesni. Štai ir 
^praėjusią vasarą sugalvojau 
| ir su savo draugais nutariau 
‘ atostogoms keliauti prie 
i Baikalo ežero, - o tai atstu- 
imas iš Lietuvos žymiai di
desnis, neguisNewYorkoiki 
j jūsiškės Kalifornijos. Kiti 
(lietuviai, o tokių yra šimtai, 
jei ne tūkstančiai, vasaromis 
keliauja pasidairyti net ligi 
Murmansko šiaurėje, ar ligi 
Sachalino, Komsomolskova
karuose, lengvai pasiekia Si
biro plotus, aplanko Jakuts- 
ką. Tai vis nuotoliai, jūsų 
myliomis skaičiuojant, būtų 
po 5,000-7,000 ir daugiau. 
Taigi, mielasis, geriau ne
kalbėk apie tuos plotus Ame
rikoje.

Teko sutikti !ir bet koks )
ginčas būtų buvęs bergž
džias. Žinau, kad ir tūks
tančiai lietuvių ne tik vasa
rą, bet ir kitomis metų dali
mis lankosi Kryme, puikiai 
pažįsta Soči ir kitus kuror
tus Kaukazo pietuose.

ASTUONI ĮDOMŪS 
MIESTAI, VIETOVES 
PRIES AKIS

Vilniaus kelionių-ekskur- 
sijų biuras apvaliuose skel
bimų stulpuose yilniausgat- 

vėse, skelbė, kad nuo šių 
metų rugsėjo 15 d. laivas 
“Litva” (Lietuva) per 15 
dienų keliaus po aštuonis 
Juodosios jūros pakraščių 
miestus, sieks Krymą ir pie
tų Kaukazą. Išperki vadina
mą kelialapį ir jau gali ruoš
tis kelionei. Tai grynai tu
ristinė kelionė, nes kiti ke
lialapiai skiriami gydytis. O 
dabar, sumokėjęs tam tikrą 
rublių sumą (daugiau 200), 
jau žinai, kad gauni maistą, 
nakvynę, vadovus, jei reikia 
ir medicinos pagalbą, na, ir 
priedo dar įvairias pramo
gas.

O miestai, kuriuos žadėta 
aplankyti, buvo šie: Odesa 
(iš šio didelio uosto pietų 
Ukrainoje mūsų laivas iš
plauks į jį kelionei baigian
tis sugrįš), šuolis į Krymą- 
pirmiausia į savo keliais gy
nybos žygiais garsų Sevasto
polį, toliau Jalta, kur 1944 
m. vasario m. buvo susitikęs 
Roosevelt, Stalinas ir Chur
chill, iš jos - išilgai Juodo
sios jūros į garsųjį Soči jau 
Kaukaze, bene prašmatniau
sią T. Sąjungos kurortą su 
dažniausiai švelniu klimatu 
per ištisus metus. Toliau - į 
patį piečiausią punktą šalies 
Juodosios jūros pakraščiuo
se, Turkijos pasienį - Batu
mi, iš jo - vėl atgal į šiau
rę, į Suchumi (abu tie mies
tai įeina į Gruzijos terito
riją), toliau dar labiau į 
šiaurę į Novorosijską, žino
mą miestą savo buvusiomis 
kautynėmis su nacių okupan
tais ir iš jo vėl šuolis. į 
Krymą - į Feodosiją, seną 
miestuką, kur nuo seno vei
kia, milijonų lankomas jū
ros vaizdų meistro, tapytojo 
Aivazovskio paveikslų mu
ziejus - galerija.

Visi miestai patrauklūs 
kuriuo nors bruožu - ar mu
ziejais, ar botanikos sodais, 
paveikslų galerijomis, etno
grafijos muziejais, teatrais, 
buvusių istorinių mūšių pa
noramomis ar net beždžio
nių auginimo vietomis - so
dais, pagaliau, subtropine 
augmenija.

Atrodo, beliko tik sėsti j 
laivą ir. . .

BET PIRMA - SĖSK I 
lėktuvą Vilniuje"

Kad pasiekti laivą, Odesos 
uostą, o iki jos iš Vilniaus 
apie 1.100 km. (arba apie 
750 mylių) reikia skristi lėk
tuvu. Porai grupių keleivių 
iš Vilniaus (kiti važiavo iš 
kitų vietų) buvo pasamdyti 
du “charter” lėktuvai TU- 
124 ir jau rugsėjo 14d., visą 
dieną prieš laivui išplau
kiant, lėktuvas pakilo iš Vil
niaus aerouosto. Ekskursi
jos vadovas Daraševičius 
prieš lipant kiek prakaitavo, 
jaudinosi, nes kai kas vėla- 
vosi, o pagal sąrašą turėjo 
būti tiek ir tiek keleivių.

Pagaliau, viskas tvarkoje, 
visi sėdi savo vietose, varto 
lietuviškus dienraščius ar 
žurnalus. Stiuardesė gražia 
lietuviška tarsena praneša, 
kad po valandos ir 20 minu
čių nusileisime Odesoje. Vi- I 
s as lėktuvas beveik ištisai | 
lietuviškas.

VISIŠKA DEMOKRATIJA 
KELEIVIŲ TARPE

Keleiviai atvykę iš įvai- | 
riaušių vietų Lietuvoje. Čia i 
matai vilniečius, kauniečius, Į 
biržiečius, gydytojus, inži
nierius, moksleivius. O čia 
štai sėdi su skarelėmis pora < 
kolūkių moterų, galbūt mel
žėjų, matyti keli fabrikų dar
bininkai, keli amatininkai, 
Klaipėdos turistinės sporto 
bazės viršininkė, įvairių 
ministerijų Vilniuje parei
gūnai, sekretorės, ligoninių 
tarnautojos, na, Įvairiausių 
profesijų žmonės.

Žodžiu, visuotina, pilnuti
nė. . . demokratija. Visi

Lietuvos įspūdžiai
J. P. MILLER

Norėčiau daug ką pasakyti 
tiems mūsų broliams ir se
sutėms lietuviams, kurie il
gisi savo mielos tėvynės 
Lietuvos, bet per daug metų 
jos nebematė, ypatingai 
tiems, kurie paliko tėvynę 
prieš kelis desėtkus metų 
dar savo brangioje jaunatvė
je. Rodosi, parvykęs visų 
pirma nori pamatyti savo 
gimtinį kaimą, pasveikinti 
savo buvusius bičiulius. Juk 
tavo mintyse jie dar gyvi, tu 
juos matai ne senelius-su
linkusius, o jaunus, links
mus ir pasiruošusius laimėti 
pasaulį.

Mes, senosios kartos lie
tuviai išeivijoje, esam iš
vykę į užsienį jau daugiau 
negu 50 metų, ir nerei
kia nei aiškinti, kad per pusę 
šimto metų daug kas keitėsi. 
Aš nebuvau buvęs Druski- c 
ninkuose, o jie šiuo laiku la
bai yra pasižymėję kaipo 
garsūs sveikatos kurortai. 
Nebuvau buvęs Palangoje. 
Tai miestas prie marių. Jis 
ne tik pagarsėjęs laivų sta
tyba, žuvininkyste, bet ir di
delės vertės papludiniais, 
smėlio kopomis ir gintaro 
radiniais. Kas tik atsilan
ko į Palangą, visi stengiasi 
surasti gintaro šmotelių, 
kaip ramus gyventojas sten
giasi užsiauginti ir rinkti 
daržoves savo darže.

Vieną gražų rytą mums 
paskambina į Neringos vieš
butį iš Kultūrinių Ryšių su 
Užsienio Lietuviais Komite
to raštinės ir klausia: “Kur 
norite važiuoti nors ant4-rių 
dienų - į Palangą ar į Drus
kininkus? O gal norite va
žiuoti į savo gimtinį kaimą 
ir ten pabuvoti 5-kias die
nas?”,.

O, sakau, toks didelis pa
siūlymas . . .Duokitemums 
pagalvoti ir nusispręsti.

Sprendėm: į Palangą ne
benorime važiuoti todėl, kad 
mes čia Floridoje gyvename 
arti Meksikos užlajos, gali
me sūriame vandenyje mau
dytis ir ant smėlio sėdėti 
kiek tik mes norime. Va
žiuoti į kaimą ant 5-kių die
nų, nenorime, gal mums ne 
patiks. I kaimą atsilanky
sime vieną dieną, tai ir už
teks. . . Nusprendėm va- 
važiuoti į Druskininkus.

Šeštadienį mus paima Ko
miteto automašina ir prista
to Druskininkuose prie Dai
navos sanatorijos raštinės. 
Mums vieta jau buvo užsaky
ta ir paskirta. Mus pasiti
ko vyriausioji sanatorijos 
gydytoja Elena Kriaučiūnai- 
tė, draugiška, maloni, links
ma, aukšto išsilavinimo mo
teris.

Čia gavome švarų, didelį 
kambarį, o gal geriau tiktų 
sakyti - du kambarius, nes 
viena jo dalis vadinasi sve
čių priėmimo skyriumi. Ir 
tiesa, čia mus aplankė mūsų 

l giminės iš Kapsuko, Vilka- 
' viskio, Jonavos ir Lietuvos 
TSR Valstybinio Akademinio 
Dainų ir Šokių Liaudies An- 

| samblio “Lietuva” vaidinto
ja ir baleto šokėja Laima 
Juknaitė-Kauzonienė. Čia

lygūs, visi atstovauja įvai
riausius sluoksnius ir visokį 
amžių, nuo vaikystės ligi 
gal 70 metų, visi tik šypsosi 
ir laukia būsimų pergyveni
mų tose šalies srityse to
liau į pietus, kur, kaip drau
gai jiems sakė - vėl pratęsi 
vasarą, o mes, vargšai, jau 
pradedame rudens dienas.

Besišnekučiuojant štai jau 
matyti jūros žydrumas ir 
jau - Odesos miestas. Rei
kia dairytis, kur gi čia tas 
Morskoj vogzal, arba Jūros 
uostas.

(BUS DAUGIAU) 

mus aplankė Robertas 
V. Kapsuko universiteto vi
suotinės istorijos katedros 
docentas. Su juo praleidom 
du ilgus vakarus pokalbiuo
se. Kilnus jis yra žmogus, 
aukšto išsilavinimo lietuvy
bės puoselėtojas.

Trečią dieną mūsų čia vie
šėjimo buvome užkviesti į 
kilnų Lietuvos TSR V AND ir 
SL Ansamblio vakarą, vai
dinimą ir šokius, kurie vyko 
didžiojoje operoje.

Leiskite man nors trum
pais žodžiais paliesti, kas 
tas per ansamblis “Lietu
va”. Tai Lietuvos Meno, 
Kultūros ir Dailės žiedas. 
Imtų puslapius ir puslapius 
popierio viskam aprašyti. 
Aš visą savo gyvenimą my
lėjau dailę, meną, vaidini
mus, šokius, bet niekada o 
niekada nebuvau matęs tokių 
talentų, taip išlavintų, taip 
dainą esu dainavęs choruo
se; nusimanau apie muziką, 
esu grojęs instrumentą, 
klarnetą. Nusimanau ir apie 
ansamblius, nes mano dukra 
yra buvusi profesionalė ba
leto šokėja - “ToeDancer”. 
Aš gėrėjausi jos gabumais 
tame mene. Ne mažiau, o 
daugiau aš gėrėjausi An
samblio “Lietuva” vaidini
mu, dainomis, o už vis dau
giau - baleto Šokiais.

O, tiesa, šis baletas vaidi
na ir šoka ne New Yorke, 
ne Amerikoje, o tėvynėje 
Lietuvoje. Čia visi iki vieno 
laimingi, kad jie galėjo to 
visko siektis ir atsiekti, savo 
gimtinėje. Jiems nereikėjo 
keliauti į užrubežį ir links
minti kitos tautos žmones tik 
už šaltą atlyginimą, už pini
gą. Jie linksmina savo liau
dį, kuri didžiai juos gerbia 
ir atviraširdžiapriima. Ap
lodismentai, aplodismentai! 
Sienos dreba, stogas gali pa
kilti į orą. Ašara ne tik 
svečiams iš tolimųkontinen
tų vilgo veidą iš to džiaugs
mo, bet ir vietiniai gyvento
jai visa širdžia dėkavoja 
jiems. Ot, ir kalbi savo 
sieloje, kad lietuvis gali 
duoti menui tą, ko nei viena 
kita tauta nebeduoda.

Atsiminsiu aš ši vakara< * < 
Druskininkuose, atsiminsiu 
aš Lietuvos TSR Valstybinį 
Akademinį Nusipelniusį Dai
nų ir Šokių Liaudies Ansam
blį “Lietuva”, kaip aš ilgai 
gyvensiu. Garbė mums būti 
Lietuviais!

St. Petersburg, Fla.
Nuoširdus ir didelis ačiū 

visiems mano mieliems 
draugams ir draugėms už 
asmenišką manęs aplankymą 
man būnant ligoninėje ir už 
prisiuntimą gražių kortelių 
linkėjant man geros sveika
tos ir ilgo amželio.

Ir tai tik tas gali suprasti, 
kuris yra buvęs ligos par
blokštas, kaip malonu ir 
lengva ant širdies, kuomet 
jauti savo draugų šiltą at
jautimą ir paguodą. O kai 
sugrįžti į namus ar paren
gime, daug kas sako: gaila, 
kad nežinojau, kokioje ligo
ninėje buvote, tai ir būčiau 
aplankęs.

Tad aš patarčiau mūsų ko
respondentams, kad pažy
mėtų mūsų spaudoje, kokio
je ligoninėje mūsų draugas 
ar draugė yra padėti. Man 
rodos, kad tai nebūtų sunku 
padaryti.

NATALIJA LENIGAN

WASHING TONAS. Penta
gonas patvarkė, kad milita- 
riniams reikalams būtų kuro 
pirmenybė, kad tam tikslui 
būtų kasdien skiriama 300,- 
000 bačkų aliejaus.



4-tas puslapis

IGNAS KAMARAUSKAS

Viešnagė Tarybų Lietuvoje
(ĮSPŪDŽIŲ TĘSINYS)

Jonas Aničas apgynė isto
rijos mokslų daktaro dizer- 
taciją. Jis šiuo metu yra 
Lietuvos TSR Mokslu akade
mijos istorijos instituto sek
toriaus vadovas. Jis parašė 
keletu knygų. Štai jos:

1. “Katalikiškasis kleri
kalizmas Lietuvoje 1940-44 
metais”, išleista 1972 m.

2. “Socialinis politinis ka
talikų bažnyčios vaidmuo 
Lietuvoje 1945-52 metais”, 
išleista 1971 m. Knyga pa
rodo, kaip tais laikais reli
gija veikė.

3. “Dvasininkų dalyvavi
mas ginkluotosiose naciona
linio pogrindžio diversijo
se”.

4. “Reakcinių dvasininkų 
politinės diversijos prieš 
socialistinę santvarkų”.

5. “Dvasininkijos dife
renciacija ir prisitaikymas 
prie naujų socialinių politi
nių sąlygų”.

Aš esu laimingas, kad ga
lėjau tas knygas gauti. La
bai ačiū jų autoriui.

Lietuvos keliais link Kau
no važiuoji 80 mylių j valan
dą ir nesijauti greičio. Auto
mobiliai ir sunkevžimiai tik 
zvimbia pro sali. Arklių 
beveik visai nesimato. Mat 
ir jie išėjo j pensiją. O Lie
tuvos gamtos grožis žavėja, 
visur gėles žydi, laukai pa
kvipę žiedų kvapu. Rugia
pjūtės laikas, visur matosi, 
kaip mašinos eina viena po 
kitos.

Štai ir Kaunas. Visur ma
tosi didelė 5-9 aukštų apart- 
mentinių namų statyba. Pa
statai su balkonais prie lan
gų, visur gėlių vazonais pa
sipuošę. Gatvės visur šva
rios. Aplankėme vieną kitą 
bažnyčią. Matėme jose tik 
apie tuziną sėdinčių senyvą 
moterų.

Muziejuje matėme Da
riaus ir Girėno paveikslus 
ir jų lėktuvo dalis bei jų su
plėšytus drabužius.

Algis Vailionis, mūsų va
dovas, nusivedė mane ir iš 
Chicagos Feliksą ir Heleną 
Beadalius į “Trijų merge
lių“ restoraną, kur buvome 
skaniai ir sočiai pavaišinti. 
Vėliau mums aprodė IX for
tą, kur hitlerininkai išžudė 
tūkstančius tarybinių ir kitų 
tautų žmonių. Vaikščiojome 
po drėgnus-šlapius urvus, 
kur kaliniai buvo laikomi ir 
kankinami.

Kaune lankėmės pas Jurgi 
Keliuotį, “Kauno audiniai” 
firmos direktorių, kuris 
mane prisiminė, kai jis vie
šėjo Jungtinėse Valstijose. 
Jis mus pavaišino ir išgėrė
me tostą už jo ir Kaliforni
jos lietuvių sveikatą. Dar 
jis įdėjo parvežti kalifornie- 
čiams “Palangos” buteli. 
Jis parodė, kokius puikius 
tame fabrike audžia audi
nius, net malonu žiūrėti.

Dar su šviesa grįžome į 
Vilnių. A. Vailionis užsakė 
skanią vakarienę. Po to 
išėjome pasivaikščioti Vil

Poezijai
Tu esi man šviesi, kaip žydėjimas kvepiančių sodų, 
Tu esi man Švelni, kaip čežėjimas žiedlapių šilko. 
Be tavęs mano dienos vis plaktųs ir plaktųs vienodai, 
Tarsi vilnys, kurias tirštos ežero miglos apvilko.

Eis čia vasaros, rudenys, žiemos. . . tik tu neišeisi, 
Kris čia ūkana, saulė ir sniegas... tik tu nenukrisi. 
Lyg tyriausiu krauju išmaitintąjį ilgesio vaisių 
Tave nešiu širdy per gyvenimo sūkurį visą.

Ir džiaugsmu, ir skausmu su tavim aš perpus dalinuosi, 
Nes mane tu gyvenimui, darbui ir kovai prikėlei.
Kol tu mano minčių nors kukliais želmenėliais žaliuosi, 
Tol gyvensiu ir aš kiekvienam jų jaunam žeimenėly. ..

Tad skambėk, mano lyra, kaip skamba pavasario naktį 
Čia lakštingalos tyras varpelis Šešėly lazdyno. 
Tik tavęs aš labiau kaip gyvybės bijausi netekti, 
Nes ir ją mano žemė lyg pumpurą tau išsprogdino.

Tu esi man šviesi, kaip žydėjimas kvepiančių sodų, 
Tu esi man švelni, kaip čežėjimas žiedlapių Šilko. 
Be tavęs mano dienos vis plaktųs ir plaktųs vienodai, 
Tarsi vilnys, kurias tirštos ežero miglos apvilko.

K. Kubilinskas

niaus gatvėmis, kur pilna 
žmonių ir 10 vai. vakare.

Kitą dieną vykome į mano 
gimtinę apylinkę-A lytų, Pu
nią, Butrimonis, Birštoną 
bei Jezną. Tai mano jaunys
tėje buvo išminti takai. Aly
tus visai pasikeitęs. Visur 
matosi didžiausi pastatai, 
medvilnės fabrikas ir ki
tos įmonės. Alytus visur 
apsuptas miškais. Mieste 
pilnos prekių krautuvės ir 
pirkėjų labai daug.

Rumšiškėse įdomi vieta. 
Ten yra muziejus, kur val
stybė nupirkusi senus vals
tiečių namus pastato, kaip 
jie buvo pirmiau. Tai paro
do tikrą valstiečių gyvenimą. 
Malūnai taipgi kaip ir mu
ziejai. Nuvykome į Bačko- 
nis, kur moderniškai įreng
tame restorane vakarienia
vome. Po to grįžome į Vil
nių.

Aplankiau savo gimtąjį 
Silgionis. Viskas pasikeitę, 
tik beržai ir riešutų rųedžiai, 
kuriuos sodinau 1924 m., pa
silikę ir užaugę dideli* Sa
manotos bakūžės jau nebėrą, 
bet žemė ta pati. Dabar 
žemdirbiai daug lengviau 
dirba ir geriau gyvena. Nauji 
namai kaip ir mieste. Turi 
dujas, ęįektrą, radijo ir te
levizijos aparatus, kaip ir 
mieste^ Turi įvairių vaisių 
ir daržovių. Per penkias 
dienas galėjau viską pama
tyti, kaip valstiečiai gyvena. 
Turi pakankamai ir gėrimų, 
o prie jų atsiranda linksmų 
lietuviškų dainų.

Aplankiau ir. Raižių tary
binį ūkį, kųrip pirmininkas 
Petras Ulčikas paaiškino, 
kaip dabar liaudis lengvai 
dirba, nes mašinos visą sun
kųjį darbą atlieka. ^Mari
nomis aria if akėjailiauna 
ir kulia, bulves kasa ir t. t.

Iš kolūkio grįžęs į Vilnių 
smarkiai susirgau, Tuoj 
pribuvo jauna daktarė, pri
rašė vaistų, kurie kainavo 
$12.60. Amerikoje tokie 
vaistai būtų kainavę $22.50. 
Daktarai lankė ir nei vienas 
centas nekainavo. Greitai 
jie mane pagydė.

Rugsėjo 18 d. buvo suruoš
tas piknikap Prienų rajone 
prie Nemunb kranto. Važia
vo keli autobusai iš Vilniaus, 
o mus vežė automobiliu. Pa
sukome į Vinco Andrulio tė
viškę Gripiškių kaimą. Ap
žiūrėjome Andrulio namuką, 
kur jis' buvo gimęš ir Nu
traukiau paveikslą. Po tam 
nuvykome į Stakliškių kapi
nes, kur palaidoti Andrulio 
palaikai gražioje vietoje ant 
kalnelio.

Pasiekėme pikniką, į kurį 
privažiavo daug žmonių, grį
žusių iš Argentinos, Urugva
jaus, Brazilijos. Jie rengia 
pikniką kartą į metus pasi
matyti ir draugiškai laiką 
praleisti. Valgėme argenti- 
nišku papročiu iškeptą jau
tieną “asada”. Teko susi

rikti su bendraminčiais bi
čiuliais Jonu Smilgium, A. 

Kisielių, J. Domku ir kitais. 
Piknike dalyvavo apie 500 
žmonių. Ten buvo iš Argen
tinos atvykusi turistė Adelė 
šniokaitė, iš JAV M. Kava
liauskaitė, J. Mileris su 
žmona ir kiti. Iš Vilniaus 
atvyko L. Diržinskaitė, V. 
Kazakevičius, A. Laurinčiu- 
kas, rašytojas J. Baltušis,
L. Kapočius ir kiti. Tai 
buvo istorinis įvykis. Po 
vaišių tęsėsi kalbos, lietu
viškos dainos ir draugiški 
pasikalbėjimai.

Žurnalistų susitikime da
lyvavo V. Kazakevičius, A. 
Laurinčiukas, Vo Reimeris 
ir kiti. Tai buvo mums drau
giškas susitikimas ir pasi
liks ilgai atminčiai.

Rugpiūčio 22 d. 7 vai. ryto 
mus išlydėjo giminės ir 
draugai, o Onutė Eidukaitytė 
šiltos kavutės atnešė, nes 
ryte buvo gana vėsus oras. 
Lėktuvas neša mus į Mask
vą, palydi mus A. Vailionis. 
Nakvojome Maskvoje. Teko 
aplankyti miesto centrą 
Kremlių. Visur didžiausias 
švarumas. Su gėlėmis atei
na jaunuoliai prie Nežinomo 
kareivio paminklo ir palik
dami gėles pagerbia žuvu
sius karius. Taipgi matėme 
Metro požeminius trauki
nius, apžiūrėjome daugelį 
krautuvių, kurios pilnos 
žmonių.

Rugpiūčio 23 d. A. Vai
lionis parūpino mums lėktu
vą į Kopenhageną, iš ten 
skridome milžinišku lėktu
vu, darančiu 615 mylių į 
valandą ir į 8 valandas pa
siekėme Chicagą.

Chicagoje išbuvau 5 die
nas. Buvau apsistojęs pas 
savo sesers dukrą Clarą 
Wandą. Rugpiūčio 26 d. da
lyvavau “Vilnies“ piknike, 
kur taipgi linksmai laikas 
buVo ^praleistas tarp daugelio 
vilniečių. Skambėjo lietu
viškos dainos. Parvežęs 
įdaviau Onutės Eidukaitytės 
dovanas piknikui. Redakto
rius Jokubka iškvietė ir 
mane pasakyti įspūdį iš Lie
tuvos. Pasakiau, kad mes 
praleidome Lietuvoje laiką 
linksmai. Visur buvome 
priimti su broliška meile.

Rugpiūčio 28 d. jau buvau 
San Francisce, kur manęs 
laukė mano žmona Martha. 
Taip ir baigės mano kelionė. 
Noriu išreikšti padėkos žodį 
Lietuvos TSR vyriausybei ir 
Kultūrinių ryšių šu užsienio 
lietuviais komiteto vadovy
bei už man suteiktas galimy
bes ir globą.

Lietuvos 
mokslininkai - 

laureatai

Didžiosios Spalio socia
listinės revoliucijos 56-ųjų 
metinių išvakarėse paskelb
tos 1973 m. TSRS Valstybi
nės premijos labiausiai pa
sižymėjusiems mokslo ir 
technikos specialistams, li
teratūros, meno ir architek
tūros darbuotojams.

Technikos srityje TSRS 
Valstybinių premijų laurea
tais tapo ir grupė Tarybų 
Lietuvos mokslininkų. Už 
elektrorentgenografijos pa
ruošimą ir įdiegimą į me
dicinos praktiką premija ap
dovanoti: I. Žilevičius, A. 
Kaminskas, V. Cepenka - 
Elektrografijos mokslinio 
tyrimo instituto darbuotojai, 
o taip pat medicinos mokslų 
daktarai K. Ambrozaitis ir
M. Šneideris.

1973 m. Lenino komjauni
mo premijas VLKJS CK biu
ras paskyrė Kauno Politech
nikos instituto jauniesiems 
mokslininkams V. Zdanavi
čiui, M. Rondomanskui, R. 
Jonušui ir A. Palioniui - už 
precizinių rotorių sistemų 
virpesių tyrimą ir pareng
tas priemones jiems paša
linti.

LAISVĖ

ĮVAIRIOS ŽINIOS

SIOUX FALLS. South Da- 
kotą valstijoje 1930 m. buvo 
84,300 farmų, šiuo metu liko 
tik 44,000. Pirma farmos 
bendrai turėjo po 400 akrų 
žemės, dabar turi po 1,000.

•
WASHINGTONAS. Kong

resinis paskyrimų komitetas 
prieš Nixono administraci
jos norą sumažino 12%mili- 
tarinių fondų užsieniui.

PITTSBURGH, Pa. 65 Ro
mos katalikų kunigai pasira
šė pareiškimą, kuriame ra
gina Kongresą atstatyti Ni- 
xoną iš prezidento vietos. 

I NEW BRUNSWICK, N. J. 
Policija areštavo daugiau 
kaip 50 žmonių šioje apylin
kėje. Juos kaltina narkotikų 
pardavinėjimu.

Į •
PRAGA. Čekoslovakijoje 

j 1972 m. bendras gyvenimo 
lygis pakilo 10%, palygi
nus su 1970 m. i

LIS BONAS. Porgugalijos 
į diktatorius Caetano giriasi 
į laimėjęs rinkimus, kai tik jo 
i partijos kandidatai tebuvo 
I rinkimų sąraše.

MASKVA. Leonidas Brež- 
' nevas lapkričio 26d.išvyks- 
į ta lankytis Indijoje. I
' DARBININKAS IŠRADĖJAS

KAUNAS. “Ketono“ fab
riko pameistrys Zigmas 

Į Kundrotas - geras didžiųjų 
i kotoninių kojinių mezgimo 
mašinų specialistas. Tobu
lindamas šių mašinų valdy- 

1 jis padarė konstrukci
joje kai kurias pataisas. Pa
gerėjo produkcijos kokybė. 
Sis originalus techninis 
sprendimas buvo gerai įver
tintas Atradimų ir išradimų 
komitete. Z. Kundrotas gavo 
autorines teises. Tai “Ko- 
tono“ fabrike pirmasis dar
bininkas išradėjas.

Savo kūrybines mintis 
techninei pažangai skiria ir 
šaltkalvis J. Grudzinskas, 
tekintojas J. Kareiva, kolo- 

I riste S. Slavinskienė, kiti 
| racionalizatoriai. Šiemet jie 
Į pateikė daugiau kaip 60 pa- 
I siūlymų. įmonė kasmet su- 
i taupys apie 30 tūkstančių 
rublių.

BUDAPEŠTAS. Vengrija 
pasiuntė 5,000 tonų kviečių 
Afrikon nuo sausros badau
jantiems Sahel rajone.

PAMĖGĘS MUZIKĄ

RASEINIAI. Pažvelgus į 
guvų šio senuko veidą, neat
rodo, kad jam jau aštuonias
dešimt. Užtenka pamatyti, 
kaip jis vikriai sukasi fer
moje (dirba ten kūriku) arba 
kai padeda žmonai daržuose. 
O vakarais Juozas Tverkus 
pravirkdo savo seną smuike
lį. Su smuiku Juozas susi
draugavo ankstyvoje jaunys
tėje.

Kai kūrėsi kolūkiai Juozas 
tapo Raseinių rajono “Be- 
birvos” kolūkio nariu. Da
bar jo smuikas linksmindavo 
darbo draugus.

Prieš porą metų kolūkyje 
duris atvėrė nauji kultūros 
namai. Juozas atėjo groti į 
kaimo kapelą, o netrukus 
pats ėmė jai vadovauti.

Gerbia senąjį muzikantą 
žmonės. Juozas Tverkus - 
Raseinių rajono “Bebirvos” 
kolūkio garbės kolūkietis.

Įvairenybės
Leningrado mokslininkas 

V. Makejevas nustatė, kad 
Taimyro pusiasalio pakran
tės kasmet pakyla 2 mili
metrus. šis procesas jau 
trunka pustrečio milijono 
metų.

Kaimo gyventojas per mi
nutę įkvepia į plaučius apie 
40 milijonų dulkių, miestie
tis - apie milijardą.

Charkovo odininkai išsi- 
gudrino nunerti nuo jaučio 
tris kailius. Tai daroma su 
specialiomis mašinomis, 
kurios suskaldo odą į tris 
sluoksnius. Du sluoksniai 
naudojami chromo gamybai, 
trečias - galanterijos reik
menims.

Visų pavojingiausia vieta 
JAV yra. . . virtuvė. Sta
tistikos duomenimis, praė
jusiais metais virtuvėse 
žuvo 26,500 žmonių, 3 mili
jonai buvo sužeisti. Palygi
nus su 1971 metais, tokių 
atsitikimų padaugėjo net 50 
procentų.

Penktadienis, Lapkričio (November) 30, 1973

WATERBURY, CONN.

Joseph Pakutka
mirė

1973 m. rugpiučio 24 diena
Lietuvių Literatūros Draugi jos 28 kuopos valdyba 
ir nariai reiškia gilią užuojautą jo sesers dukte
rims ir sūnui čia Amerikoje ir jo broliams ir 
kitiem artimiems giminėm Lietuvoje.

L. L. DRAUGIJOS 28 KUOPOS VALDYBA.

St. Petersburg, Fla.
Malonūs tautiečiai, važiuojant atostogų į Flori

dą, prašome aplankyti ir mūsų miestą. Čia yra 
įsikūręs LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS, kuriame 
yra puiki salė. Parengimai įvyksta kiekvieną 
šeštadienį - pietūs 12 vai., o vėliau šokiai ir 
draugiški susipažinimai. Taipgi, reikalui esant, 
suteikiame informacijas norintiems apsigyventi* 
mūsų apylinkėje.

LITHUANIAN SR. CITIZENS CLUB 
314 - 15th Avė. South 
St. Petersburg, Fla. 33701

WILKES BARRE, PA.

Mirus

Amelijai Grybutei Kasparienei
Reiškiame giliausią užuojautą jos artimiesiems.

ANTANAS IR LUCY (Rauduvė) PAKELEVlClAI
Pittston, Pa.

SCRANTON, PA.
Mirus

Marytei Truikienei
1973 m. Lapkričio 5

Reiškiame gilią užuojautą jos artimiesiems.
Jonas Gluoksnis
Margarita Gluoksnienė
Ella Sakevičlūtė

Mare Cherkauskiute 
Banis Tuškevičius 
Kazys Genys

WILKES BARRE, PA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Emilija Grybaitė Kasparienė
mirė

1973 m. spalio 25 d.* * *
C.S. Kasparas

mirė 
1948 m. lapkričio 20 d.& * *

Mūsų mamytė ir tėtis paliko dideliame liūdesyje 
dukteris Aldona Grigaitienę, Mildra Kaspariūtę ir 
žentą Vinca Grigaitį. Taipgi liko dvi anūkės Mrs. 
Arlene Macri ir Mrs. Patricia Schappert; keturios 
proanūkės Mrs. Lynda VanDusen, Mrs. Carol 
Kornzak, Cyndie ir Eileen Macri.

Ilsėkitės ramiai, mūsų brangieji. Mes Jūs nie
kad nepamirštame.

ALDONA IR MILDA
DUKROS
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Penktadienis, Lapkričio (November) 30, 1973

Waterbury, Conn.
Juozas Pakutka gyveno 69 

Arlington Ave. Mirė rugpjū
čio 24 dieną. Buvo palaido
tas Riverside Cemetary. 
Laidotuvės buvoprivatiškos.

Liūdesyje paliko keturios 
sesers dukterys ir vienas 
sesers sūnus. Lietuvoje pa
liko brolis ir kiti artimi gi
minės.

Juozas Pakutka buvo 
“Laisvės” ir “Liaudies 
Balso” skaitytojas ir narys 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos 28 kuopos per daug 
metų, ir visados jis gausiai 
paremdavo tuos laikraščius 
ir draugijų aukomis. Taipgi 
per daug metų prenumeruo
davo tris “Laisvės” į Lie
tuvą dėl savo giminių.

Mes visi apgailestaujame, 
kad netekome gero draugo.

Gili užuojauta jo gimi
nėms čia Amerikoje ir Lie
tuvoje jų liūdnoje valandoje. 
O jūs, Juozai, ilsėkis ra
miai Amerikos žemelėje.

•
Spalio 12 dieną po trum

pos ligos St. Mary’s ligoni
nėje mirė Antanas Rakoža, 
sulaukęs 82 metų. Gyveno 
95 Karen St.

Buvo gimęs Lietuvoje 1890 
m. gruodžio 7 dieną. Atvyko 
i šią šąli jaunas būdamas ir 
per daug metų gyveno šiame 
mieste. Buvo narys Lietu
vių Piliečių Politinio Klubo. 
Jaunas būdamas dirbo per 
daug metų Anaconda Ameri
can Brass Co. Buvo išėjęs 
į pensiją jau keli metai at
gal.

Liūdesyje paliko duktė 
Mrs. Victoria Novak ir 
augintinis Stanley Teklinski. 
Abudu gyvena Waterbury. 
Penki anūkai ir keli brolio 
vaikai.

Laidotuvių direktorius 
buvo iš Deliniks Funeral 
Home, 17 Congress Ave. 
Buvo palaidotas Lietuvių ka
pinėse Waterbury, ten, kur 
jo moteris yra palaidota.

Buvo labai gero būdo žmo
gus ir su visais gražiai su
gyveno. Skaitė “Laisvę” 
per daug metų ir visuomet 
atsinaujindamas prenume
ratą dar ir paaukodavo i 
“Laisvės” fondą. Buvo na
rys Lietuvių Literatūros 
Draugijos 28 kuopos ir vi
suomet atsilankydavo į 
draugijos parengimus ir juos 
paremdavo . Gili užuojauta 
jo dukterei, žentui, auginti
niui, anūkams ir kitiem jo 
artimiem giminėm jų liūd
noje valandoje, o jūs, Anta
nai, ilsėkis ramiai Lietuvių 
kapinėse.

“Laisvės” vajaus reika
lais man teko atlankyti drau
gus “Laisvės” skaitytojus, 
kurie serga. Vincas Kara
lius dabar randasi Jones 
Nursing Home, 41 Millville 
Ave., Naugatuck, sako, kad 
jo kojos ir protas neveikia 
gerai. Atrodo, yra sunkiai 
sergantis.

Vincas Daunis, kuris gy
vena 20 Spring St., Nauga
tuck, serga. Turėjo opera
ciją ant galvos, bet gero jam 
nepadarė. Jis serga ir turi 
kas nors ji prižiūrėti.

Abudu yra geri draugai, 
“Laisvės” skaitytojai ir 
L. L. D. 28 kp. nariai. Lin
kiu abiem geros sveikatos.

• .
Buvom nuvykę į Bristol, 

Conn., atlankyti draugą An
drių Rėklaiti. Jis neseniai 
sugrąžo J namus iš ligoninės. 
Sako, sveikata nepergeriau
sia, bet dar laikaus. Drau
giškai pasikalbėjome, atsi
naujino “Laisvės” prenu
meratą ir dar paaukavo j 
“Laisvės” fondą. Linkiu 
draugui geros sveikatos.

M. SVINKŪNIENE

OAXACA, Meksika. Bušai 
nuslydus nuo kelio užmušta 9 
žmonės, sužeisti 29.

Scranton, Pa.
I

Žiaurioji mirtis su savo 
■ “negailestingu dalgiu” be 
pasigailėjimo kertamus, se
nos kartos ateivius. Neper- 
seniausia palaidojome drau
gę Kasparienę*Wilkes Barre 
ir. . .čia Scrantone Tamu- 
lionienę, o lapkričio 5 d. 
mirė Marė Truikienė. Gai
la, nežiūrint, kad ir Truikie
nė jau buvo išgyvenusi virš 
80 metų. Kadangi jos viena
tinė duktė mirė prieš apie 
vienerius metus, tai, mato
mai, pagreitino ir jos mirti. 
Prieš keletą mėnesių, dar 
būdavo pasikalbame per te
lefoną, bet ir tuomet jau nu
siskųsdavo, kad nesijaučia 
gerai. Po tam ir tas nutrū
ko. Kadangi ji gyveno vie
niša, tai sunegalėjus, turėjo 
pasiduoti į paliegėlių namus, 
kuriuose ir užbaigė savo gy
venimą. Marytė priklausė 
prie LDS 82 kuopos ir prie 
LLD 39 kp. Kuomet dar buvo 
veikimo, ji dalyvavo sueigo
se ir susirinkimuose.

Mirus pirmam vyrui Ma
cevičiui, ji susituokė su 
Liudviku Truikiu, kuris irgi 
mirė prieš keliolika metų. 
Tai taip miris ir išnaikino 
Truikiu šeima. < <

Margarita ir Jonas 
Gluoksniai randasi blogoje 
padėtyje. Juodu sunkios li
gos vargina jau per ilgą lai
ką. Dar gerai, kad arti
mieji ir kaimynai kaip kada 
ištiesia pagalbos rankas.

Draugas Galinauskas, sir
gęs per tūlą laiką, dabar 
jaučiasi geriau.

•
Prieš kiek laiko trys mo

kinukai ėjo iš mokyklos 
namo. Juos pasivijo auto
mobilyje sėdinčios dvi ypa- 
tos ir pasiūlė juos pavėžėti. 
Du iš jų sutiko ir ilipo į tą 
automašiną, o trečias atsi
sakė jų paslaugos. Bet tie
du mokinukai, 11 ir 12 metų, 
nepasiekė savo namų. Sujudo 
visas miestas jų ieškoti, ir 
tik po kelių dienų surado iš
matų krūvoje nužudytus. Dar 
ir dabar nesiliauja ieškoji
mas tų niekšų, kurie taip 
žvėriškai pasielgė. Mano
ma, kad vienas iš jų buvo; 
vyras, bet išrodė kaip mo
teris. Tam trečiam moki
nukui taip rodė. Jis žinojo 
koks automobilius ir kokia 
jo spalva, bet “laisnio” nu
merio neužsirašė.

Tai kokios baisybės deda
si mūsų Amerikoje.

K. G.

Cleveland, Ohio
Lietuvių Moterų klubo su

sirinkimas įvyko lapkričio 8 
d. Palton pirmininkavo su
sirinkimui. Dalyvavo gra
žus moterų būrelis ir kele
tas vyrų. Pirmiausia pa
gerbta mirusi narė Elzbieta 
StasiukeviČius. Valdyba pa
teikė savo raportus. Teresė 
Chepla ir jos dukrelė Fr. 
Miką įteikė porą dolerių klu
bo reikalams.

Mirusioms narėms klu
bas duoda gražų gėlių vaini
ką ir dalyvauja apeigose.

Išrinkta darbšti komisija 
paruošti kalėdinius pietus 
sekančiam susirinkimui 
gruodžio 13 d., ketvirtadie
ni, 12 vai. Narėms pietūs 
veltui, svečiams $1.50. Vis
kas bus ICA svet., 15901 St. 
Clair Ave. Taipgi klubas 
išrinks valdybą 1974 m. 
Kviečia visas dalyvauti ir 
atsivesti svečių.

•
LDS 55 kp. valdyba prane

ša, kad gruodžio mėn. nebus 
susirinkimo. Sekantis su
sirinkimas įvyks sausio 3 d., 
1974 m., 1 vai. popiet, ICA 
svet., 15901 St. Clair Ave.

Susirinkime bus vaišių. 
Prašome visus narius ir 
svečius dalyvauti, pasivai
šinti pradedant naujuosius 
1974 metus.

Lapkričio 6 d. rinkimuose 
Ralph Perk, turėdamas gerą 
rekordą, lengvai supliekė 
demokratų kandidatę Merce
des Cotner. Perk išrinktas 
miesto meru dviem metam. 
Miesto tarybos pirmininkas 
Geo. Forbes lengvai laimėjo 
rinkimus.

Devyni mažųjų partijų 
kandidatai tegavo tik 317 
balsų, kadangi jie nebuvo 
rinkimų sąraše ir balsuoto
jams reikėjo jų vardus įra
šyti. Nors buvo graži diena, 
bet piliečių rinkimuose ma
žai dalyvavo. O tai žymiai 
pakenkė demokratų kandida
tams.

Sumišęs ir įsigėręs poli- 
cistas Cyril J. Rovansek lap
kričio 4 d. į pusę valandos 
sušaudė savo žmona Patricia <
ir du savo vaikus, o antrame 
aukštyje nušovė Jerry Di 
Loretą, jo žmoną ir du jų 
vaikus. Tada pats persišovė.

Jo bute ant stalo rasta pus- 
galionis degtinės, pusiau iš
tuštintas. Taip jis ramino 
savo nervus, nes ruošėsi eiti 
ant operacijos.

•
Čia kalbėjo kolegijos salė

je Stokely Carmichael, ame
rikietis negras gyvenantis 
Afrikos Ugandoj. Susirinki
me dalyvavo tik 75 studentai.

Jis piršo visų afrikiečių 
vienybę ir “Amerikos sunai
kinimą”. Bet jokio pasise
kimo neturėjo.

J. P.

Wilkes Barre, Pa.
Amilija G. Kasparienė ant 

visados atsiskyrė iš mūsų 
tarpo spalio 25 d. Palaidota 
spalio 29 d. Lietuvių lais
vose kapinėse, šermenyse 
dalyvavo ir į kapus palydėjo 
gražus žmonių būrelis. Šer
meninėje ir kapinėse K. Ge
nys pasakė atsisveikinimo 
kalbą. Palikome velionę am
žinai ilsėtis tarp savo myli
mų tėvelių ir jos gyvenimo 
draugo Celestino Kasparo. 
Nuo kapinių dalyviai buvo 
pakviesti į Konafels resto
raną ir skaniai pavaišinti.

Velionė Kasparienė gimė 
Lietuvoje 1888 m. Atvažiavo 
i Amerika dar tik 12 metu < < * 
mergaitė su savo tėveliais ir 
apsigyveno Scranton, Pa. 
1910 m. ištekėjo už Celesti
no Kasparo. Poroje labai 
gražiai sugyveno ir išauklė
jo dvi dukteris. Jie buvo 
visą laiką pažangiame lietu
vių judėjime. Buvo “Lais
vės” skaitytojai ir rėmėjai. 
Jie buvo LLD ir LDS nariai. 
Buvo narė Lietuvių Progre
syvių moterų susivienijimo 
ir Aido choro 1920 m., taip
gi Lietuvių Piliečių klubo. 
Ji visur darbavosi, iki su
sirgo prieš 4 metus.

Miami, Fla.
Čia noriu paminėti geros 

širdies draugus ir priete- 
lius.

Mano gyvenimo draugas 
Juozas Sliekas serga jau aš- 
tuoneri metai. Sunkios ligos 
labai suvargintas fiziniai ir 
dvasiniai. Aš neturiu jėgų jį 
namie laikyti ir prižiūrėti, o 
ligoninėje pastoviai; nelaiko. 
Reikia atiduoti į Convale
scence Home. Bet tokios 
vietos nepripažįsta Medi
care, nes labai brangi. Ir 
jeigu neturi privatiškos 
slaugės, tai priežiūra labai 
prasta. Už kambarį ir pri- 
vatišką slaugę per vieną mė
nesį turėjau sumokėti 5 šim
tus dolerių.

Mano laimė, kad turime 
labai gerą gydytoją, tai jo 
pastangomis gavome kamba
rį apskrities ligoninėje. 
Nors ligoninė labai gražioje 
vietoje ir švariai užlaikoma, 
bet abelnai nėra geros tvar
kos. Pažiūrėkime kodėl. 
Ogi todėl, kad stoka darbi
ninkų. Tikros komedijos.

LAISVE

Viešnagė St. Peters burge, Fla
Lapkričio 10 d. įvyko me

tinės sukaktuvės nuo įstei
gimo Lithuanian Senior Citi
zens Club (Pagyvenusių pi
liečių klubo) seniau buvusio
je ir labai apleistoje Laiš
kanešių svetainėje, kur LLD 
per eilę metų rengdavo savo 
parengimus. Ten keletas 
miamiečių irgi turėjome 
progą dalyvauti.

Aš, mano žmona Mae, d. 
Aleksynienė, Jonas Sma- 
lenskas, Miamio Aido choro 
pirmininkas Juozas Viginas 
ir choristė C any mano ma
šina nuvykome į tą istorinį 
pokylį „

Žiūriu ir stebiuosi. Kur 
tik prieš metus laiko buvo į 
garažą panašus pastatas, ku
rio sienos iš lauko buvo ap- 
trešusios, rąstgalių primė
tytas, piktžolėmis ir kito
kiais krūmokšniais apaugę 
patvoriai; dabar stebuklas. 
Patvoriai apravėti, rąstga
liai surinkti, visur švaru, 
automobiliams pastatyti vie
ta asfaltuota. Iš lauko vis
kas lietuviškoje, gaspado- 
riškoje tvarkoje. Kur lietu
vio darbščioji ranka palie
čia ten, lyg Magic Wand (ma
giškas skeptras) iš betvar
kės viską pakeičia į tvarką 
ir grožį.

Svetainė jau sausakimšai 
pilna žmonių. Dairausi, čia 
ir vėl stebuklas. Čia ir vėl 
tvarkingo lietuvio darbštumo 
ženklai. Svetainė atrodo 
daug šviesesnė ir erdvesnė. 
Raudonmedžio spalvos sien- 
nos, skoningų spalvų langų 
užlaidos, moderniškos elek
tros lempos ir kitos vidaus 
dekoracijos sudaro skonin
gą išvaizdą ir jaukią nuotai
ką. '

St. Peterslkirgo Sr. Pilie
čių klubas nebūtų tuo, jei ten 
nesirastu žmonių, siekiančiu 
savo idealų. Kad ir už 4,000 
mylių nuo savo gimtojo kraš
to, nors ir neprilygsta di
džiūnų palociams, bet visgi 
yra lietuvybės židinys, kur 
lietuviai, prievakaryje savo 
gyvenimo, savo auksinėse 
amžiaus dienose, po žyd
riuoju Floridos dangumi, su
sirenka pasiklausyti lietu
viškos dainos, apsišnekėti 
lietuviškai.

Tenka priminti St. Peters- 
burgo Sr. Citizens klubo ini- 
cijatorius ir veikėjus. Tai 
buvo LLD kuopa ir jos nariai. 
Per eilę metų jie nuomavo 
senas patalpas ir rengė pa-

Milijonai negali gauti darbo, 
o čia trūksta darbininkų!

Ir aš pati esu labai suvar
gus dvasiniai, bet laiminga 
esu, kad turiu gerų draugų 
ir prietelių, kurie mane už
jaučia, man nuoširdžiai sim
patizuoja. Štai Marytė ir Jo
nas Kochai. Nežinau, kaip 
be jų pagalbos aš galėčiau tai 
visą pergyventi. Mat, čia 
transportacija prasta, o aš 
automobilio neturiu. Jie ne
tik automobilium patarnauja, 
bet ir viskuo kitu. Šie du 
draugai yra pagelbininkai vi
siems, kam tik yra reikalas. 
Nors ir jie patys yra gydy
tojo priežiūroje, bet jie pa
galbą suteikia visiems. 
Taipgi į pagalbą ateina Elz
bieta ir Alfonsas Švėgždai, 
kada tik yra reikalas. Olga 
Šimkienė taipgi visų ligonių 
prietelka, gelbsti kiek galė
dama. Aš LLD draugų ir 
draugių nesu užmiršta. Visi 
linkui manęs labai gražiai 
atsineša, man prijaučia. 
Spaudoje parašo draugai 
Kanceris, Daugirdas, Bovi
nas. Dar turiu paminėti 
drauges M. Kvetkienę, E. 
Milerienę bei kitas drauges 
už pašaukimą telefonu ir su
raminimą.

Visiems ir visoms didelis, 
nuoširdus ačiū.

EMMA K. SLIEKIENE 

rengimus, iš kurių pelnas iki 
cento ėjo progresyvių spau
dai. Jie be jokių atlyginimų 
čia dirbo. Kadangi to pasta
to savininkai nusprendė jį 
parduoti, tai susiorganiza
vęs klubas jį nupirko ir per - 
remontavo į puikią svetainę. 
Kiek man žinoma, pirmose 
veiklos eilėse yra Mileriai, 
Aleknos, Bunkai (abu bro
liai), Greblikas ir eilė kitų, 
kuriuos visus čia neįmano
ma įvardyti. Bet vietiniai 
juos žino ir gerbia^

Meno srityje darbšti Ade
lė Pakalniškienė, Dainos 
Mylėtojų choro vadovė, yra 
nepavaduojama. Jos choras 
puikiai atliko meninę pro
gramą. Walteris Žukas, 
buvęs eilę metų Brooklyno 
Aido choro ir kitų tos apy
linkės chorų vedėjas, prie 
piano pamargino programą. 
Jis akomponavo ir Mae Ga- 
brėnienei, kuri sudainavo 
solo porą dainelių. Jos bal
sas turiningas.

J. Mileris ir D. Lukas la
bai ryškiai nušvietė įdėtas 
pastangas šio klubo įstei
gimui. Bet tas nesumažino 
reikšmės programos vedėjo 
ir kitų kalbėtojų išsireiški
mų. Suprantama, buvo skir
tingų minčių ir pasiginčiji- 
mų, bet tas nesutrukdė dar
bo. Skirtumai išrišti de
mokratiniu būdu. Rezultatai 
puikūs.

Nuo savęs linkiu klubie- 
čiams draugiškai sugyventi 
po saulėtos Floridos dangu
mi ir leisti prievakarines 
gyvenimo dienas ramioje 
santaikoje savo klubo patal
pose.

Noriu širdingai padėkoti 

MIAMI, FLORIDA

Koncertas - Banketas
įvyks

1973 m. gruodžio 9 d. .
L. S. Klubo salėje^ <?,

2610 N. W. 119 St., Miami ; 
rengia ;

MIAMIO LIETUVIŲ AIDO CHORAS, 
vadovybėje B. Ramoškaitės-Mann 

Koncertas ruošiamas prisiminimui Miko Petraus
ko 100-ųjų metinių gimtadienio. Aido Choras su
dainuos porą M. Petrausko kompozicijų, taipgi bus 
solistės ir duetistai. Dalyvaus ir ukrainiečių 
choras. c •

Pietūs bus duodami 12:30 vai.
Koncertas prasidės 2:30 vai.

ST. PETERSBURG, FLORIDA

Mirus
Paul J. Pučkoriuį

Reiškiame gilią užuojautą sūnums John V., 
Paul R., in Theodore, anūkams, visiems kitiems 
giminėms, draugams ir pažistamiems.

A. ir A. Jocis A. Pakalniškienė A. Brumer
M. Vilkauskiene A. Celkis M. Dayozac
P. Steponaitis J. ir T. Lukai J. Stančikas
M. Terres P. ir A. Aleknai V. Paulauskas
V. Lapatta V. ir V. Bunkai S. Yuknis
A. ir P. Lukai W. ir K. Kelley J. Judickas
B. ir V. Casper J. ir J. White J. ir P. Keller
D. Mikolajūnas P. ir O. Bunkai M. Rutkowski
S. Cooper J. ir S. White G. ir N. Evans
M. Chepels C. Rūkas J. ir H. Sarkūnai
M. Casale J. ir S. Bakšiai H. Smith
A. Casale S. Vaineikis W. ir M. Žukai
J. Stanialis J. Greblik J. ir P. Stančikai
T. Sholūnas M. Klishus J. ir M. Miller
M. Stelnys A. ir M. Raškauskai J. ir O. Rubai
L„ ir A. Tvaska J. ir A. Shtukai F. Mockapatris
H. Sholūnas A. Yutis V. ir E. Valley
N. Petronis J. ir E. Galvan M. Rutkowski
P. Semėnas T. ir S. Chebot H. Žilinskienė
A. Antanavičius M. Sharova N. Šereika
P. ir A. Navickai N. Lenigan V. Smalstienė
J. Blaskis R. Zaluba J. Puishis
P. Blaskienė T. ir V. Norwell N*Sorenson
S. Petryn F. Adaman F. ir A. Kalanta
A. Peters M. Adaman F. Sm ilgy s
B. ir O. Putrimai M. Gružinskienė L. Sthllgys :
A. Fertik
V. ir M. Repečkai

M. Tvaskienė
G. ir J. Gendrėnas

S. Nagy

Aldonai Aleknienei, Jonui 
Mileriui, Bunkams, Grebli- 
kui ir visiems kitiems už 
tokį draugišką mūsų priėmi
mą. Taipgi negaliu nepri
minti ir savo senų draugų, 
kaip Stasio Vaineikio, pui
kaus solisto, ir Walterio 
Žuko bei jo žmonos Mildos, 
su kuriais mes 1927 metais 
draugavome. Gaila, kad 
Walterio sveikata neperge
riausia. Visiems ilgiausių 
metų.

INŽ. GABRĖNAS

Chicago, III.
Čikagoje ruošiamasi sta

tyti aerodromą Mičigano 
ežero dugne (16 kilometrų 
nuo miesto centro). Aero
dromui parinkta 4,400 hek
tarų vieta per 30 kilometrų 
nuo kranto. Iš pradžių čia 
bus supiltas 7.5 metro 
skersmens pylimas, kuris 
iškils 7 metrus virš jūros. 
Po to bus išpompuotas van
duo. Ežero gylis - 10-16 
metrų. Beje, žemės sklypai 
Čikagoje tokie brangūs, kad 
statyti paprastą aerodromą 
kainuotų tik du kartus pigiau, 
negu kainuos jį įrengti eže
ro dugne.

Skuodiškių kelionė
SKUODAS. Didėlei grupei 

rajono moterų-aktyvisčių 
surengta ekskursija po Tė
vynę. Kelionės dalyvės - 
rajono ūkių ar įmonių mote
rų tarybų pirmininkės, ga
mybos pirmūnės, geros dar
bo organizatorės. Tai - bui
tinio gyventojų aptarnavimo 
pirmūnė Veronika Ramonie
nė, gydytoja Irena Kopūstie
nė, Skliaustės kolūkio selek- 
cininkė Angelija Juodienė, 
“Pabaltijo” kolūkio moterų 
tarybos pirmininkė Janina 
Karečkienė ir kitos.

____ ______ 5-tas puslapis

Floridiečiui laiškas
1973 m. lapkričio mėn. 5 d.

Mielas bičiuli ir 
drauge, gerbiamas 
Jonai Smalenskai!

Ką tik grįžęs iš Maskvos - 
Pasaulinio taikingųjų jėgų 
kongreso, kuriame teko da
lyvauti delegatu nuo Lietuvos 
TSR, radau Jūsų malonų 
laišką su 2 foto nuotraukom, 
už ką širdingai dėkoju. Nuo
traukose Jūs toks žvalus, 
stiprus, kad Jums gali pavy
dėti jaunuoliai, o aš labai 
džiaugiuosi Jūsų šaunumu, 
nes Jūs toks, kiek jau seniai 
Jus pažįstu, esate ir gyveni
me. Labai nuoširdus, atvi
ras ir geras nuostabus žmo
gus, ištikimas Tėvų žemei. 
Mes Jus labai gerbiame ir 
didžiuojamės Jumis.

Pasauliniame taikingųjų 
jėgų kongrese dalyvavo dau
giau 3,200 delegatų iš 144 
šalių, įvairių pažiūrų, rasių, 
tikybų. Kongresas tęsėsi 10 
dienų. Po plenarinių posė
džių veikė 14 komisijų. Visi 
delegatai rado bendrą kalbą 
taikos klausimais mūsų pla
netoje. Ypatingai visus su
žavėjo pustrečios valandos 
be pertraukos trukusi drg. L. 
Brežnevo kalba, kuri apėmė 
visus šių dienų klausimus, 
liečiančius kovą už taiką ir 
taikų sambūvį, kurią pirmą 
kartą prieš 56-erius metus 
paskelbė Didysis Leninas. 
Visi supranta, kad su ginklu 
šiandien kalba menka. Vė
liau ar anksčiau tai neduos 
gero žmonijai. Ir aš tikiu - 
taika nugalės karą! Toks 
kongresas, kur dalyvautų 
tūkstančiai delegatų, svečių, 
stebėtojų, žurnalistų - pir
mas Žemėje, kaip ji gyvuoja. 
Nebuvo atstovų iš vienos 
stambios šalies, bet tikiu jie 
turės būti ateityje panašia
me kongrese.

Ir neatsitiktinai šis kong
resas vyko Maskvoje, mūsų 
šalies sostinėje, iš kur jau 
daugiau pusšimčio metų, 
ypač paskutiniaisiais me
tais, skamba žodžiai, šau
kiantieji į taikų sambūvį mi
lijardus žmonių. Ypač dide
lis asmeniškas indėlis šioje 
kovoje už taiką ir taikų sam
būvį visų mūsų planetos gy
ventojų, TSKP generalinio 
sekretoriaus L. Brežnevo, 
ką pabrėžė kongreso delega
tai.

Didelį įspūdįpadarė S. Al- 
jendės žmonos Ortensijos 
Bussi de Aljende kalba ir 
ypatingai žuvusio teisėto Či
lės prezidento Salvadoro A1- 
jendės paskutinioji prieš
mirtinė kalba - kreipima
sis į Čilės liaudį, užrašyta 
magnetofono juostoje. Dau
gelis dalyvių nesulaikė aša
rų.

Anksčiau kalbėdavo: ”bi 
vis pacem parabellum”, da
bar - “Si vis pacem para 
padum”. (“Nori taikos - 
ruoškis karui”, dabar - 
“Nori taikos - ruoškis tai
kai” iš lotynų kalbos V. K.). 
Ir tie taikos šūkiai skamba 
visose šalyse, net ir tose, 
kuriose per pirmąjį ir an
trąjį pasaulinius karus ne
sprogo bombos, nežuvo žmo
nės ir materialinės gėrybės.

Pas mus - pirmas rudens 
menuo, bet ne šalta, to 4 -8 
šilumos, o naktį -0-4 šal
čio. Jūsų knygą Kuckailis 
smarkiai stumia į pabaigą, 
dabar jau leidyklos reikalas.

Mano knyga pasirodys lap
kričio pabaigoje arba gruo
džio mėnesį. Kaip žadėjau, 
Jums prisiųsiu.

Linkiu Jums, mielasprie- 
teliau ir nuoširdus drauge, 
sveikatos, gerovės ir sėk
mės gyvenime bei darbuose 
ir kovoje už taiką pasaulyje.

Sveikinu Jus su Didžiojo 
Spalio šventėmis ir linkiu 
Jums viso kuo geriausio.

Jūsų bičiulis - 
VL. KARVELIS
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LIETUVOS PADANGĖJE
KRAŠTOTYROS
ENTUZIASTU DARBAI

Daugiau kaip 500 Tarybų 
Lietuvos kolūkių, tarybinių 
ūkių ir gamyklų istorija pra
dėjo rašyti respublikos 
kraštotyrininkai. Jie kaupia 
pirmųjų kolūkiečių, pirmųjų 
kolūkių pirmininkų atsimini
mus, pasakojimus apie kovas 
už naujo, socialistinio kaimo 
sukūrimų, renka medžiagų 
apie nūdienos žmones - ga
mybos pirmūnus, racionali
zatorius, visuomenininkus.

Nemaža vertingos me
džiagos apie kolūkių kūri
mąsi sukaupė Šilalės, Ra
seinių rajonų kraštotyros 
entuziastai. Telšių rajono 
Šatrijos kolūkio istorijų at
spindi turtinga ekspozicija 
visuomeniniame ūkio muzie
juje, kuri įsteigė vietos 
kraštotyrininkai. Sumaniai 
parinkti eksponatai vaiz
džiai rodo didžiulius pasi
keitimus, kurie Įvyko val
stiečių buityje, Įsitvirtinus 
kolūkinei santvarkai.

Ekspedicijos revoliucinių 
kovų vietomis, kolūkių ir 
tarybinių ūkių istorijos tyri
nėjimai pritraukė Į krašto
tyrininkų gretas daug žem
dirbių, žemės ūkio specia
listų, ūkių vadovų. Iš viso 
Lietuvos TSR Paminklų ap
saugos ir kraštotyros drau
gijoje dabar priskaičiuoja
ma apie 40 tūkstančių narių.

FILMAS APIE
MYKOLĄ KARKA

Visa respublikos nusipel
niusio meno veikėjo Mykolo 
Karkos kultūrinė veikla su
sijusi su Panevėžio miestu. 
Čia dar 1918 metais jis su

būrė scenos mėgėjų trupe, 
kuri pastatė G. Landsber
gio-Žemkalnio “Blindą”, 
čia organizavo pirmųjų 
miesto dainų šventę, statė 
muzikinius scenos veikalus, 
dramas, organizavo chorus, 
buvo visų dainų švenčių Pa
nevėžyje vyriausiasis diri
gentas. Plačių vagų M. Kar
ka taip pat išvarė, mokyto
jaudamas Panevėžio muzi
kos kursuose, muzikos mo
kykloje.

Panevėžio mėgėjiška kino 
studija “Spindulys” sukūrė 
apie Mykolą Karkų, jau pra
dėjusi savo amžiaus devin
tųjų dešimti, kino filmą. 
Šioje dokumentinėje juostoje 
dalyvauja taip pat dar du ži
nomi Karkos: populiarus 
kino ir teatro aktorius My
kolo sūnus Gediminas ir anū
kas Arūnas, sėkmingai de
biutavęs Lietuvos kino stu
dijos sukurtame filme “Ma
žoji išpažintis”.

“Spindulio” studijos pla
nuose - sukurti kino justas 
apie TSRS liaudies artistą 
Juozų Miltini, respublikos 
liaudies artistų Donatų Ba- 
nioni, revoliucinio judėjimo 
veteranus, pramonės įmonių 
pirmūnus.

V. PETKEVIČIENE

Praėjusiais metais Japo
nijoje atlikta tikra revoliu
cija. Pagal specialų Įsaky
mų raudonų lempų, degančių 
prie Įėjimo į geišų namus, 
spalva pakeista melsva. Da
bar raudonos lempos dega 
prieš policijos komisariato 
duris. Kol kas ir geišos, ir 
policininkai skundžiasi, kad 
klientai niekaip negali pri
prasti prie permainos.

Liūdna Sukaktis

Ona Nečiunskiene
Mirė 1954 m.

§ių metų gruodžio 7 dienų sukaks devynių oi ikti 
metai kai mirtis at skyrė m an o mylimą gyvenimo 
draugę ir dukterų motiną. Mes jos liūdime.

Kazys Nečiunskas, vyras 
Adele ir Aldona, dukterys 
J. Wilson ir B. Farrel, žentai

Hicksville, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.

Mirus

Petrui Višniauskui- Jones
Reiškiame giliausia užuojauta jo šeimai ir visiems 
artimiesiems.

Iš moterų klubo susirinkimo
Si kartų įvykęs Moterų 

klubo susirinkimas šio mė
nesio 21 diena, 2 vai. p. p. 
Laisvės salėje, buvo skubiai 
pravestas, nes tą diena at
šventėme žymiosios JAV vi- 
suomenininkės Katrynos Pe- 
trikienės 80-ųji gimtadienį 
ir norėjome pašvęsti dau
giau laiko jubiliatės pager
bimui. ų .

Susirinkimų pravedė 
pirm. Ieva Mizarienė, pra
nešdama, kad gautas gražus 
rankdarbis nuo draugės Onos 
Silkienės iš Rocky Hill, 
Conn., už kurį, prie geros 
progos, padarytas pelnas bus 
atiduotas “Laisvei”.

Po valdybos raportų, pri
minta, kad sekančiame su
sirinkime bus renkama nau
ja klubo valdyba, tad prašo
me visas nares gausiai at
silankyti į susirinkimą ir 
pareikšti nuomones ne tik 
apie valdybos veikla bet ir 
apie paties klubo nuveiktus 
per ištisus metus darbus.

Atnaujintos šešios “Lais
vės” prenumeratos į Tary
bų Lietuvą. Tuo pačiu ra
giname nares užprenume
ruoti “Laisvę” Į Lietuvą 
ne tik savo giminėms, bet ir 
draugams. Mūsų laikraštis 
tėvynainiams labai patinka, 
skaitomas su Įdomumu ir 
dar perduodamas iš rankų Į 
rankas.

Malonu buvo matyti Į su
sirinkimų atsilankiusią Onu
tę Čepulienę su sesute Ele
na 
Mich

nebuvo plačiau pažymėta 
spaudoje, aišku, kad daugiau 
narių ir svečių būtų atsilan-

Vaišių metu mūsų mielajai 
solenizantei buvo Įteikta net 
du korsažai. Vienų įteikė 
Anna Yakštis nuo klubo, o 
kitų - Margaret Cowl.

Po įvadinės kalbos, Ieva 
Mizarienė pakvietė pakalbėti 
visuomenininke Margaret 
Cowl, žurnalistų Apolinara 
Sinkevičių, kuris sveikinda
mas nuo savęs ir žmonos 
Zinaidos, įteikė dovana ir 
apjuosė Katrynų su lietuviš
ka juosta. Taip pat perdavė 
pačius šilčiausius sveikini
mus nuo Tarybų Sąjungos de
legacijos nario Jungtinėse 
Tautose - Vytauto Zenkevi
čiaus ir Tarybų Sąjungos pa
siuntinybės Washingtone 
konsulinio skyriaus II-o jo 
sekretoriaus Edmundo Juš
kio.

“Laisvės” redaktorius 
Antanas Bimba, sveikinda
mas nuo viso kolektyvo, pa
brėžė Katrynos darbus kri
tiškiausiuose veikimo mo
mentuose. Priminė kad, ji 
buvo visuomet pirmose eilė
se ir kad jos atlikti darbai 
lai būna inspiracija kitiems 
veikėjams.

O solenizantės sūnus Ar
turas Petriką pasveikino 
mamų angliškai: “Happy 
birthday, mom”.

Katryna gavo dovanų ir iš 
Vilniaus nuo seserų Eidu- 

Jurgutiene iš Detroit,I kaityčių, kurias parvežė 
kuri tuomet pas ją Ksavera Karosienė, sugrįž- 

viešėjo. Tai maloni ir drau- dama 
giška moteris

iš Taikos Kongreso 
Maskvoje ir viešnagės Vil
niuje. Visa tai labai gražu 
ir reikšminga.

Katryna Petrikienė savo 
įkalboje dėkojo už gėles, ku- 
i rias ji labai myli, išsamiau 
i palietė savo gyvenimą atva- 
i žiavus į Ameriką, į laimės 
' šalį. Kokia skaudi buvo jos 
i gyvenimo pradžia Ameriko- 
įje! Man Įstrigo jos pasisa- 
i kymas, kaip ji atvažiavusi Į. 
•; užsienį dar jaunutė, tik še- 
i šiolikos metų, papuolė, anot 
į Katrynos, Į gyvenimo dugną. 
[ Bet pasitaikė susitikti su

K. PETRIKIENE j draugais, kurie gero linkėjo 
J. Siurbos nuotr. ir padėjo jai suprasti jos 

Auku gauta nuo sekančiu sun^V gyvenimą. Tiktai pa- 
Kasmočienė - žanSus judėjimas, teigė Ka- 

\ x x;. tryna, išgelbėjo ją nuo tam- 
MažUienė - X$3^O. K?- $2*. saus gyvenimo dugno. 
E. Danilevičienė užsimokėjo ra^e Į pažangias organiza- 
$5, palikdama amžina nare. cijas, rašė straipsnius laik- 

Po susirinkimo, prie vai- raščiams, redagavo porą 
šių stalo buvo gražiai pa-j žurnalų ir net turėjo laiko 
gerbtas draugės Katrynos ; pašvęsti meno saviveikloje, 
Petrikienės jubiliejus. Prie i vaidindavo veikaluose. Buvo

draugių: E.
$3; E. Lavrinkus - $5; F r

$5, palikdama amžina nare

vaišių prisidėjo Elena Jur- 
gutienė, Adelė Rainienė ir 
pati Katryna Petrikienė. 
Moterų klubas nuoširdžiai 
dėkoja draugėms už aukas 
ir dovanas.

PAGERBTUVES

Kas yra Katryna Petrikie
nė, nereikia aiškinti. Jos 
vardas yra plačiai nuskam
bėjęs ne tik Šiaurės ir Pietų 
Amerikoje, bet ir Tarybų 
Lietuvoje. Ji žinoma ne tik 
tarp pažangiųjų lietuvių, bet 
ir kitose srovėse. Apie jos 
nuveiktus darbus tilpo platūs 
aprašymai Vilniaus “Tieso
je” ir “Gimtajam Krašte”. 
Ji, kaip matote “Laisvėje”, 
gavo daug jubiliejinių svei
kinimų iš Tarybų Lietuvos 
nuo vyriausybės ir kultūros 
darbuotojų. Visi ją karštai 
sveikina, kaipo užsienio lie
tuvių kovotojų už darbo žmo
nių reikalus.

Kadangi Katryna Petrikie
nė yra viena iš pirmųjų Mo
terų klubo tvėrėjų ir per 
ilgus metus buvus klubo pir
mininkė, tad atiduodant jai 
tinkamų garbę, po susirin
kimo buvo surengtos vaišės, 
į kurias atsilankė ir keletas 
svečių. Gaila, kad apie tai

įsi- <

LLD Centro komitete irLDS 
Centro valdyboje. O kiek 
kartų ji dalyvavusi Įvai
riuose suvažiavimuose!

Katryna Petrikienė, švęs
dama savo 80-ųjį gimtadie
ni, atrodo graži, vikri, ir 
nepatingi atvažiuoti į pa
rengimus ir susirinkimus, 
nors gyvena apie 100 mylių 
nuo New Yorko. Tiesa, jų 
atveža sūnus Artūras, ir už 
tai sakome jam: “Bravo!”.

Baigiant, aš taip pat noriu 
pasisakyti, kad dar jaunose 
dienose dažnai girdėdavau iš 
tėvų lūpų apie Katryna Pe- 
trikienę, kuomet jinai atva
žiuodavo į Ansonia Connec
ticut sakyti prakalbas, o kuo
pų veikėjai (kartu ir mano 
tėvelis), rūpinosi, kaip gra
žiau ir geriau priimti vieš
nių - kalbėtoją.

Moterų klubas ir visa pa
žangioji lietuvių visuomenė 
sveikina Katryna Petrikienę 
su šiuo garbingu jubiliejumi, 
linkėdami geriausios svei
katos ir daug šviesių dienų.

H. FEIFERIENE

SAIGONAS, Pietų Vietna
mas. Viesulas užmušė 51 
žmogų, be pastogės liko 
145,060. Nuostoliai siekia 
milijonus dolerių.

N/II YORKO
NAUJIENOS
Daugelis šio miesto gydy

tojų iš Medicare ligonių pa
sidaro “aukso kasyklas”, 
sako Blue Shield viceprezi
dentas C. F. Ammirati. Jie 
priduoda Medicare Įstai
goms žymiai padidintas bilas 
ir gauna 
mus.

didelius atlygini-

šimtų piketavo 
misija prie Jungt. 

Reikalavo sulaikyti

Keletas
Graikijos
Tautų
Graikijoje terorų ir atsteig-
ti demokratijų. Sveikino 
Graikijos kovotojus prieš fa
šistini režimų.

Washington Heights gaisre 
11 žmonių apdegė. Gaisrų 
gesino 160 gaisragesių.

Bronxo gyventojas II. 
Clark išėjo gatvėn nusipirkti 
sekmadienio laidos laikraš
ti. Trys vaikėzai jį užpuolė, 
bandė apiplėšti ir peiliu pa
plovė.

Brooklyne 9 jaunuolių gen- 
gė pasigavo 13 metų mer
gaitę ir visi iš eilės jų prie
vartavo.

Chase Manhattan bankas 
raportuoja, kad iš jo kas nors 
išvogė daugiau kaip 15 mili
jonų dolerių vertės šėrų ir

Miesto policistai ir gais- 
ragesiai dabar gauna įmetus 
po $14,300, sanitacijos dar
bininkai po $12,886, mokyto
jai po $15,750, raštinių dar
bininkai po $8,261. Taipgi 
gauna nemaža kitų benefitų 
ir užtikrintos nemažos pen
sijos.

Mieste namų statyba su
mažinta 17%.

19-kos ligoninių slaugės 
sudarė protesto piketą prieš 
Nixono programa sumažinti 
ligoninėms fondus. Jos 
skundžiasi negavusios nuo 
1971 metų joki®* algų pakė
limo.

RE P.

Kansas City, Mo. “The 
National Catholic Reporter” 
skelbia, kad dauguma katali
kų esą nepriešingi aborcijai, 
jeigu gimdymas motinos 
sveikatai pakenktų, nuo iš
prievartavimo nėštumas 
būtų, arba invalidas vaikas 
gimtų.

F'1 1 " ą!'===

Pramogų Kalendorius

GRUODŽIO 9 DIENA

LDS 13 kp. rengia meninę 
popietę, Laisves salėj, 2val. 
po pietų. Bus trumpa, bet 
įdomi programa: filmas 
Lietuvos vaizdų irmuzikali- 
nė dalis. Užbaigsime su 
vaišėm. Dovana $2.

william Piazza

Policija areštavo Sam 
Piazza ir jo sūnų William. 
Kaltina, kad jie pasamdė už 
$10,000 John Donnelly su
sprogdinti ir sudeginti namų 
ant 218 St. ir Jamaica Ave. 
Donnelly susprogdino namų, 
bet ir pats jame žuvo.

OSLO. Norvegijos valdžia 
nori draugiškų diplomatinių 
santykių su Tarybų Sąjunga 
ir žymiai padidinti prekyba 
tarp abiejų šalių.

ROMA. Italijos komunis
tai ragina nacionalizuoti 
aliejaus korporacijas tikslu 
nugalėti energijos krize.

Kultūrinė popiete 
gruodžio 9

LDS 13 kuopa rengia Įdo
mių kultūrinę popietę sek
madienį, gruodžio 9, Lais
vės salėje, Ozone Park, N. Y. 
Pradžia 2 vai. popiet. Do
vana $2.

Bus trumpa, bet labai gra
ži meninė programa. Jonas 
Mikaila rodys gražius Įvai
riaspalvius filmus. Matysite 
Vilniaus Lazdynų naująjį ra
joną, žavėjantį Druskininkų 
kurortą, Trakus ir gražiuo
sius ežerus, V. Andrulio tė
viškę Stakliškes. Filmai 
užims viena valanda laiko.< *

Po to seks dainų ir Įvai
rios muzikos programa. 
Amilija Jeskevičiutė-Young 
mums padainuos naujausių 
dainų. Aldona Žilinskaitė- 
Anderson skambins pianu 
žavėjančias meliodijas. 
Taipgi bus ir kitų Įvairumų.

O kas nežino skanių vaišių, 
kokias paruošia LDS 13 kuo
pos šeimininkės.
lyviai 
šinti.

Tad 
mena,
smagu dalyvauti kultūrinėje 
popietėje. Maloniai ir nau
dingai praleisime laikų.

LDS 13 KP. VALDYBA

TARP LIETUVIU
Džiugu pranešti, kad mūsų 

“Laisvės” darbininko Bill 
Malin mama ir Moterų Klubo 
nare Ona Malinauskienė- 
Malin jau sugrįžo Į namus. 
Kaip žinome, ji išbuvo ligo
ninėje tris mėnesius. Lin
kime jai greit sustiprėti.

Malinauskienė gyvena 30 
Avenue V, Brooklyn, N. Y. 
Būtų gerai, jeigu mūsų narės 
pasiųstų jai pasveikinimo at
virukų bei aplankytų ja. 

* * *
“Laisvės” koresponden

tas ir mūsų Draugijų narys 
Ignas Beeis, kuris gyvena 
Union, N. J., lapkričio 19 d. 
buvo nugabentas Į Union Ge
neral Hospital. Ten daktarai 
surado jam plaučių uždegi
mų. Linkime draugui Ignui 
greit susveikti.

šių žinią pranešė telefonu 
Jurgis Stasiukaitis.* * *

Praėjusį sekmadienį sun
kiai susirgo ir tapo ligoninėn 
išvežta Uršulė Bernotienė, 
žmona “Laisvės” direktorių 
tarybos vice-pirmininko. 
Rašant šių žinutę dar netu
rėjome žinių apie d. Uršulės 
padėtį.

Padėka

t

IEVA

Visi da-
galės sočiai prisivai-

visiems rengėjai pri- 
kaip bus svarbu ir

Reikalinga LDS Centrui 
Raštinės Darbininkė

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo centro raštinei 
reikalinga darbininkė. Pageidautina, kad turėtų 
kiek nors supratimo apie raštinės darbų ir norėtų 
susipažinti su fraternale apdraudos (insurance) 
organizacija ir jos veikla. Įvairus darbas. Geros 
darbo sąlygos. Pilnai apmokėta, plačiai apimanti 
medikalė sveikatos apdrauda.

(Šiuo reikalu gali atsiliepti ir vyras).
Prašome kreiptis sekamu adresu:

104-07 102nd Street
Ozone Park, N. Y. 11417

Phone: 212-641-6699

Sveikinkite savuosius 
per “Laisvę”

Su žiemos šventėmis, su Naujaisiais Metais 
sveikinkime savo artimuosius ppr laikraštį “Lais
vę.” Bus laikraščiui parama ir pasieksite visus 
su vienu parašymu. Bet nedelskite — tuojau 
prisiųskite savo sveikinimus. Kaina * nuo $5.00. 
Kas norite didesnio formato tai $10.00.

Administracija

Visi praėjusį sekmadienį 
dalyvavusieji Tarybų Sųjun- 
gos Ambasados Jungtinėse 
Valstijose konsuliarinio 
skyriaus sekretoriaus Ed
mundo Juškio išleistuvėse 
Laisvės salėje buvome pa
sotinti labai skaniu lietu
višku maistu. Už tai didelis 
ačiū priklauso populiaraus 
Winter Garden savininkui 
Vytautui Beleckui, kuris di
džiąja to maisto dalį paruo
šė, atvežė ir paaukojo. Tai 
labai graži dovana.

Dar kartą nuoširdžiai dė
kojame Jums, p. V. Beleckai.

RENGĖJAI

SINGAPORAS, didžiausias 
aliejaus apdirbimo centras 
Pietryčių Azijoje, sulaikė 
aliejaus pardavimų Jungtinių 
Valstijų militarinėms ba
zėms Azijoje.

A Wonderful 
Person

Roberta Peters - talent, 
beauty, personality. She is a 
famous Metropolitan opera 
star. It was a pleasure to 
see her on TV the other day 
as a mystery guest on a pa
nel show “What’s My Line”.

She was asked about her 
trip to the Soviet Union this 
past spring and she said it 
had been wonderful, exciting. 
She had • performed in the 
opera “La Traviata” and 
got an award of honor.

“Do they give flowers 
there?” she was asked.

“O, yes!” She gestured 
with arms that they were 
coming from above and from 
all over.

It had really been a very 
successful and exciting trip 
and the people in the Soviet 
Union had been just wonder
ful to her.

She was asked to come 
back to that panel show soon 
again and tell them more 
about it.
agreement:

She smiled in 
“Da, da”.
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