
LAISVE—LIBERTY

THE LITHUANIAN WEEKLY PRICE 10c

OZONE PARK, N.Y„ 11417PENKTADIENIS, GRUODŽIO (DECEMBER) 7, 1973

1-------------------------------------- —-- --------------------
1 

LAISVĖ 
weekly 

1Q2-O2 Liberty Avė.
Osone Park, N. Y. 11417

Telephone: 841-6887
Area Code 21?

Entered aa second 

class matter at the 
Post Office of Jamai

ca, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879

------------------- - - -11

NO. 49 ★ ★ ★ ★

KRISLAI
PATARIMAS
MELAS ANT MELO 
STUDENTIJOS BALSAS 
KAINOS PERNAI IRSlEMET 
“DOVANA” IS VAKARŲ 
PROTINGA TAISYKLE

A. BIMBA

suLabai graži tradicija 
žieminėmis šventėmis pa
sveikinti artimuosius ir 
draugus. Sveikiname laiš
kais ir specialiomis korto
mis.

Bet, pirma tam reikia ap
sčiai laiko, antra - vis tiek 
visų, kurie verti pasveikini
mo, nepasieksi. Todėl pa
žangiųjų lietuvių tarpe jau 
yra gražiai įsigyvenusi tra
dicija savuosius ir artimuo
sius pasveikinti per “Lais
vę**. Toks sveikinimas puiki 
parama ir laikraščiui.

prezidento 
tikras “už-

Iš devynių

Su tomis 
“juostelėmis” 
burtas ratas”, 
teismo pareikalautų juoste
lių, kuriose įrašyti prezi
dento slapti pasikalbėjimai 
su jo pagalbininkais, dvi ka
žin kaip kažin kur dingo. Iš 
likusių septynių juostelių 
vienoje nėra įrašo. O ji 
svarbiausia. O joje buvo 
išrašytas 18 minučių pasikal
bėjimas. Sekretorė sako, 
kad panašiai “per klaidą” ir 
kitose juostelėse daugelyje 
vietų įrašas išsitrintas.

Klaida ant klaidos-geriau, 
melas ant melo! Ieškoma 
kvailių, kurie jais tikėtų.

Aštuoniasdešimt kolegijų 
ir universitetų studentų lei
džiamų laikraščių redakto
riai reikalauja prezidentą 
Nixoną apkaltinti ir išmesti. 
Jis yra sunkiai nusidėjęs, 
jie sako. Jis toje aukštoje 
vietoje negali būti paliktas.

Tuos jaunus redaktorius 
galima tiktai karščiausiai 
pasveikinti. Jie parodo savo 
rimtą susirūpinimą savo ša- i 
lies likimu.

Tuo tarpu Kongrese už 
prezidento apkaltinimą bal
sai yra susilpnėję
įsisvyruoti nuomonė, 
tų pastangų vis tiek 
neišeis. . .

Pradeda 
kad iš 
niekas

metuPalyginus praeitų 
spalio mėnesio mūsų gyveni- ! save susiburia paklusnių pa- 
mui reikalingų daiktų kainas stumdėlių klikas, ir tu su 
su šių metų to paties mene- jais nebesusikalbėsi. Jie 
šio kainomis, šiemet josde- tampa “amžinais** viršinin- 
vyniais procentais aukštes- kais. Jie tampa sustoržie- 

vėjusiais riebiai apmoka
mais biurokratais. Eiliniu < 
narių interesai jiems nebea- 
peina, pasidaro svetimi.

Todėl tik pasveikinti gali
me Jungtinėje Automobilistų 
Unijoje konstitucinę taisyk
lę, kad unijos prezidentas, 
sulaukęs 65 metų amžiaus, 
nebegali kandidatuoti ant
ram, trečiam ar ketvirtam 
terminui. Pagal šią taisyklę 
sako “Daily World**, da
bartinis prezidentas Wood
cock 1974 m. rinkimuose dar 
galės, jeigu norės, kandida
tuoti, bet 1976 metais jau bus 
peršokęs 65 metus ir turės 
užleisti vietą kitam.

Sumažinimui biuf-okratiz 
mo pavojaus panaši taisyklė 
turėtų būti įrašyta ir Į visų 
kitų darbo unijų konstituci
jas.

nės. Tai reiškia, kad val
džios pasakos, kad infliaciją 
mes jau beveik pažabojome, 
pasakomis ir pasilieka.

Ryšium su energijos krize 
pranašaujamas daugelio 
daiktų kainų dar didesnis pa
kilimas ateinančiais metais. 
Pavyzdžiui, kalbama, kad 
gazolino ir aliejaus, namų 
apšildymui vartojamo, ga
lionas gali pašokti iki viso 
dolerio!

Kalbėdamas apie komu
nistinių kraštų “ įvairias 
problemas”, Chicagos kuni
gų “Draugo” bendradarbis 
J. Vaičeliūnas priduria: 
“Komerciniai ir kultūriniai 
kontaktai su užsieniu komu- 

• nistiniams kraštams paga
mino dar vieną problemą - 
narkotikų vartojimą* ’.

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00
Kanadoje ..........   -........ $1*100
Kitur užsienyje ................. ..... 12.00
Jungtinėse Valstijose ..........  $9.00
Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų
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LIETUJAI SUTEIKTAS TAUTŲ DRAUGYSTES ORDINAS
Arabų-Izraelio nesusitarimas 

didina energijos krizę
Iškilmingas priėmimo posėdis 

įvyko lapkričio 28 dieną
Alžyras. 16 arabų valsty

bių galvų konferencija užgy- 
rė Jungtinių Tautų rezoliu
ciją, reikalaujančią, kad Iz
raelis pasitrauktų iš užka
riautų arabų žemių. Tai 
vienatinis kelias į taiką Vi
durio Rytuose.

Konferencija nutarė ne-( 
duoti arabų aliejaus Izraelio 
rėmėjams ar simpatikams, 
iki Izraelis nepasitrauks iš 
arabų žemių. Todėl Izraelio 
nesusitaikymas su arabais 
didina energijos krizę Euro
poje ir Amerikoje.

Konferencija taipgi nutarė 
neduoti aliejaus Portugali
jai, Pietų Afrikai ir Rodezi- 
jai, kurių rasistiniai valdo
vai brutaliai engia afrikie
čius.

Afrika raginalzraelį 
baigti agresiją

Addis Ababa, Etiopija. Ga
linga 42 valstybių Afrikiečių 
Vienybės Organizacija savo 
suvažiavime nutarė raginti 
Izraelį nieko nelaukiant pa
sitraukti iš okupuotų arabų 
žemių ir tuo baigti agresiją.

Suvažiavimas taipgi pasi
sakė, kad arabų valstybės 
sulaikytų aliejaus pardavi
mą rasistų valdomoms Pietų 
Afrikai, Rodezijai ir Portu
galijai.

ALŽYRAS. Žemės dre
bėjimas užmušė 6 žmones, 
sugriovė nemaža namuMan- 
soura ir Medjana mieste
liuose.

Nieko sau “laisvojo pa
saulio** dovana. Tai liga. 
Tikėkime, kad komunistiniai 
kraštai pajėgs jai užkirsti 
kelią pirma, negu jį pada
rys daug žalos.

Mums tik keista, kad mūsų 
dvasiškieji tėveliai šios li
gos plitimu džiaugiasi.

Mūsų darbo unijų bene di
džiausia vidinė nelaimė, tai 
biurokratizmas. Aukštieji 
viršininkai įsigali, aplinkui

Ragina sulaikyti 
aliejų rasistams

Addis Ababa, Etiopija. Af
rikos Vienybės Organizaci
jos generalinis sekretorius 
Ekangakis atsišaukė į arabų 
šalis su raginimu sulaikyti 

J aliejaus teikimą baltųjų ra
sistų kontroliuojamoms val
džioms Afrikoje.

Raginimas taikomas Pietų 
Afrikai ir Rodezijai, taipgi 
Portugalijai, kuri kariauja 
su afrikiečiais sukilėliais 
savo kolonijoje.

Palestiniečiai turi 
turėti atstovybę

Maskva. Tarybų Sąjunga 
ir Indija bendrai pasisakė, 
kad arabų su Izraeliu pasi
tarimuose taikos reikalas 
palestiniečiai privalo turėti 
savo atstovybę.

Vidurio Rytų taikos kon
ferencija negali būti sėkmin
ga, jei joje nedalyvaus pa
lestiniečių atstovai.

Sumažina kurą 15%
Washingtonas. Prez. Ni- 

xono raginimu lėktuvų kom
panijos sumažina kurą 15%. 
Reiškia, tiek bus sumažintas 
lėktuvų kursavimas. Kartu 
bus iš darbo tūkstančiai tar
nautojų paleisti.

Kai kurios kompanijos jau 
dabar paleido iš darbo apie 
10,000 darbininku. Prana- 
šaujama, kad nedarbas gali 
pakilti iki 8% visos darbo 
jėgos, kai bus suihažinta 
pramoninė gamybė dėl ener
gijos krizės.

Taikos šalininkai 
kovoja Izraelyje

Jeruzalė. Izraelio Darbo 
partijoje, kuri turi valdžios 
kontrolę, prasidėjo taikos 
šalininkų kova prieš valdžios 
militarinę politiką.

Jaunesnieji partijos nariai 
veržiasi prie vadovybės vai
ro ir nori susitaikymo su 
arabais, kad daugiau nebe
reikėtų kariauti.

Bombos 
siuntiniuose

Tel Avivas. Izraelio paš
to viršininkai informuoja, 
suradę iš Šveicarijos siun
čiamuose siuntiniuose bom
bų. Šveicarijos pašto virši
ninkai taipgi rado tokių pat 
siuntiniuose bombų.

Tokie siuntiniai adresuo
ti į keletą Izraelio viešbu- 

bus

val-

čių. Manoma, kad tai 
arabų teroristų darbas.
Šiaurės Airijoje 
sudarė koaliciją

Londonas. Anglijos
džia informuoja, kad jai pa
vyko sudaryti Siaurės Airi
joje koaliciją, kuri galėsianti 
tą teritoriją tvarkyti.

Koalicijon įeina 6 protes
tantai, 4 katalikai ir vienas 
valdžios atstovas.

Indijos sostinėje New Delhi TSRS vadas L. Brežnevas kal
ba į šimtatūkstantinę minią, susirinkusią jį sveikinti. 
Indijos ir TSRS vadai pasirašė 15 metų ekonominę ir pre
kybos sutartį, taipgi pasižadėjo bendrai veikti taikai iš
laikyti pasaulyje. Brežnevas siūlė Azijos valstybėms 
tartis dėl saugumo išlaikymo. (UPI photo).

Taikos pasitarimai 
gal prasidės gr. 18

Tel. Avivas. Izraelio val
džia sutiko dalyvauti taikos 
pasitarimuose su Egiptu, Si
rija ir Jordanu gruodžio 18 d.

JAV valstybės sekretorius 
Kissingeris siūlė abiem pu
sėm tą dieną pradėti taikos 
pasitarimus. Jeigu nesusi
darys tam kliūčių, tai gal ir 
prasidės pasitarimai.

PORTLAND. Oregon val
stijos, pavietų ir miestų 90,- 
000 tarnautojų iškovojo unijų 
ir streiko teises.

DEARBORN, Mich. Ap
skaičiuojama, kad Jungt. 
Valstijose tarp 45 ir 50 mi
lijonų moterų vairuoja auto
mobilius ir sudaro visų vai
ruotojų 42%.

Advokatai už naujus 
prezidento rinkimus

Washingtonas. Nacionali
nė Advokatų Gildija, turinti 
4,000 narių, nusitarė per
duoti teismui spręsti naujų 
prezidentinių rinkimų klau-

■ Simą.
Gildija nurodo, kad 1972 

m. Nixonas buvo išrinktas, 
apgavingu būdu ir papirki
mais, kuriuos atliko'didžio
sios korporacijos ir turtin
gieji asmenys’*. Todėl Ni
xonas esąs nelegaliai iš
rinktas ir turi būt atstatytas.

Katalikų vyskupai 
remia farmų streiką

Washingtonas. Nacionali
nė katalikų vyskupų konfe
rencija nutarė atsišaukti į 
visos šalies 48 milijonus ka
talikų su raginimu boikotuoti 
užstreikuotus vynuogynus ir 
salotas.

Konferencija pasisakė už 
paramą Jungtinei Farmų 
Darbininkų unijai, kuri va
dovauja farmų darbininkų 
streikui.

COLUMBUS, Ohio. Su
streikavo autobusų vairuoto
jai. Reikalauja atnaujinti 
vienų metų kontraktą.

HANOJUS. Vietnamo Dar
bo Unijų Federacija kaltina 
Amerikos imperialistus ir 
reakcionierius už nevertima 
Čilės liaudies valdžios.

BOSTONAS. Keletas šim
tų antifašistų piketavo Grai
kijos konsulatą, smerkdami 
militarinę diktatūra.

Kaltina Ameriką dėl 
perversmoGraikijoj

Stockholmas, Švedija. 
Graikijos politinių pabėgėlių 
vadas A. Papandreou kaltina 
Jungt. Valstijų Centralinės 
Žvalgybos agentūrą suruo
šimu nuversti Graikijos val
džią.

Jis tvirtina, kad naujasis 
premjeras A. Androutsopou- 
los keletą metų gyveno Chi- 
cagoje ir buvo žvalgybos fi
nansuojamas.

Siūlo panaikinti 
rasių diskriminaciją

Sydney. Australijos dar- 
biečių valdžia siūlo parla
mentui bilių visiškam panai
kinimui rasinės ir lytinės 
diskriminacijos.

Priimtas įstatymas su
teiktų visiems lygų atlygini
mą už tą pati, darbą. Šiuo 
metu moterys ir juodosios 
bei geltonosios spalvos žmo
nės gauna mažesnį atlygini
mą už tą patį darbą.

MASKVA. Tarybų Sąjunga 
nupirko iš amerikiečių pe- 
trocheminę firmą už $100 
milijonų.
Čilėje pragyvenimas 
jau pakilo 87.6%

SANTIAGO. Čilės Nacio
nalinis Statistikų institutas< 
raportuoja, kad spalio mėn. 
bendras pragyvenimas paki
lo 87.6%.

Namų statybos darbininkai 
jau paskelbė streiką. Dar
bininkų judėjimas prieš 
aukštas prekių kainas ir už 
didesnius atlyginimus ple
čiasi. Tikimasi daugiau 
streikų ir kitokių kovų.

MEKSIKOS MIESTAS.
Girtas vairuotojas kalnuose 
sudaužė autobusą ir užmušė 
15 keleivių, daugiausia vai
kų, vykstančių į iškilmingus 
atlaidus.

JERSEY CITY, N. J. Du 
šunes sudraskė iki mirties 6 
metų vaiką H. Russell.

NEW YORKAS. Lėktuvų 
kompanijos pakėlė 6% bilietų 
kainas užsienin keliaujan
tiems nuo sausio 1 
tiniams keleiviams

d. Vie- 
pakelta

FordoBUENOS AIRES.
įmonės Argentinoje vedėjas 
John A. Swint kidnaperių 
buvo užmuštas.

padėjęs Lietuvai 
Michailas Suslo-

28 d. įspūdingai

Vilnius (kablegrama). Nuo 
lapkričio 28 d. Lietuvos sos
tinė šventiškai pasipuošusi. 
Plaikstosi TSRS ir Lietuvos 
TSR valstybinės vėliavos, 
kabo daugybė meniškai nu
pieštų šūkių, transparantų, 
šlovinančiu neišardoma ta- < < 
rybinių tautų vienybę ir 
draugystę, vitrinose - Tautų 
Draugystės ordino padidin
tos reprodukcijos. Naktį 
miestas skendi Įvairiaspal
vių šviesų jūroje. Žmonės 
gyvena šventinėmis nuotai
komis.

įteikti Lietuvai Tautu f 4
Draugystės ordiną ryšium su 
praėjusiu Tarybų Sąjungos 
įkūrimo 50 metų jubiliejumi 
atvyko TSRS Kompartijos 
Centro komiteto politinio 
biuro narys, Centro komite
to sekretorius, pokario me
tais daug 
atsistatyti 
vas.

Lapkr.
papuoštuose Vilniaus Sporto 
rūmuose įvyko iškilmingas 
mitingas, skirtas įteikti 
Lietuvai Tautų Draugystės 
ordiną. Prezidiume pasiro
do M. Suslovas. Susirinku
sieji jį pasitinka stovėdami 
ir audringai plodami. Drau
ge su garbingu svečiu prezi
diume vietas užima Baraus
kas, Barkauskas, Charazo- 
vas, Ferensas, Griškevi
čius, Kairys, Mackevičius, 
Maniušis, Sniečkus, Songai
la, šumauskas, Astrauskas, 
Morkūnas, Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumo pirmi
ninko pavaduotojai Kuzmins
kas ir Vildžiūnas, ministrų 
tarybos pirmininko pava
duotojai Diržinskaitė, Drob
nys, Kulvietis ir Vazalins- 
kas.

Iškilmingą posėdį įžangi
niu žodžiu pradėjo Aukščiau
siosios Tarybos prezidiumo 
pirmininkas Šumauskas. 
Aidint iškilmingam mar
šui, į salę įnešamos Lietu
vos TSR vėliava ir kitos vė
liavos. Lietuvos vėliavą 
įneša Kauno Džeržinskio 
staklių gamyklos šaltkalvis, 
socialistinio darbo didvyris 
Sikorskis, revoliucinio judė
jimo Lietuvoje dalyvis Ba
ranauskas, Švenčionių rajo
no tarybinio ūkio direktorė, 
Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos deputatė Blaževi- 
čiūtė, Vilniaus pergalės fab
riko darbininkė, socialisti
nio darbo didvyrė Dolgopolo- 
va, Mokslų Akademijos fizi
kos ir matematikos instituto 
direktorius akademikas Sta- 
tulevičius, Lietuvos VRE di
rektorius, socialistinio dar
bo didvyris Noreika, Vil
niaus rajono Pergalės kolū
kio traktorininke, KP. Cen
tro komiteto narė Serzanto- 
vic.

Vilniaus miesto komiteto 
pirmajam sekretoriui Griš
kevičiui pasiūlius, iškilmin
go posėdžio dalyviai į gar
bės prezidiumą išrenka TSK 
Centro komiteto politinį biu
rą. Tribūnoje M. Suslovas. 

nuoširdžiai, karštais ploji
mais. Suslovas skelbia TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumo įsaką dėl Lietu
vos TSR apdovanojimo Tautų 
Draugystes ordinu ir prisega 
garbingą tėvynės apdovano
jimą prie Lietuvos vėliavos. 
Jį priima Lietuvos Kompar
tijos pirmasis sekretorius 
Sniečkus, Aukšč. Tarybos 
prezidiumo pirmininkas Su- 
mauskas, ministrų tarybos 
pirmininkas Maniušis, kau
nietis Sikorskis, šakių rajo
no Lenino kolūko pirminin
kas Glikas, Mokslų Akade
mijos prezidentas Matulis, 
Jonavos rajono Kulvos kolū
kio melžėja, socialistinio 
darbo didvyrėKuodienė, Vil
niaus Komunaro staklių ga
mybos tekintojas, socialisti
nio darbo didvyris Savelje- 
vas, revoliucinio judėjimo 
Lietuvoje dalyvis Stimburys, 
Kompartijos Klaipėdos rajo
no komiteto pirmasis sekre
torius Petrauskas, Lietuvos 
karinis komisaras, artileri
jos generolas majoras Pe
tronis, Vilniaus universiteto 
studentė Vaitonytė, meliora
cijos statybos valdybos ma
šinistas ekskavatorininkas 
deputatas Kozlovskis.

šiltai dalyvaujančiųjų su
tiktas, atsakomąją kalbą pa
sakė Sniečkus, žodįdartarė: 
darbininkų vardu Vilniaus 
statybos apdailos mašinų ga
myklos brigadininkas, so
cialistinio darbo didvyris 
Miltą, žemės ūkio darbuoto
jų vardu - Panevėžio rajono 
Melnikaitės kolūkio pirmi
ninkas, Aukščiausios Tary
bos deputatas Leisis, inteli
gentijos vardu - Mokslų Aka
demijos prezidentas Matu
lis, jaunimo vardu - Pedago
ginio Instituto studentė Va
nagaitė.

Ilgai trunkančiais aplodis- 
metais 
priėmė 
TSKP
TSRS Aukščiausios Tarybos 
prezidiumui ir TSRS minis
trų tarybai.

Užbaigiant iškilmingą po
sėdį, jo dalyviai pakiliai gie
da partinį himną Internacio
nalą.

posėdžio dalyviai 
sveikinimo laišką 

Centro Komitetui,

A. VAIVUTSKAS

Nixonui apkaltinti
Washingtonas. Keturi žy

mūs advokatai, studijavęNi
xonui apkaltinti klausimą, 
dabar paskelbė 169 puslapių 
raportą, kuriame jie nurodo 
28 specifikinius prasižengi
mus, kuriais pasiremiant 
galima prezidentą apkaltinti.

Amerikinė Civiliniu Tei- <
šių sąjunga taipgi paskelbė 
savo suradimus. Sąjungos 
raporte nurodyta 17 prasi
žengimų, kuriais galima Ni
xon ą apkaltinti.

LENINGRADAS. Kanados 
užsienio reikalų ministras 
Sharp pasakė spaudos konfe
rencijai, kad jis labai paten
kintas viešnage Tarybų Są
jungoje ir gerėjančiais san-

Jį posėdžio dalyviai sutinka i tykiais tarp abiejų Šalių.
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O kaip bus su mažosiomis partijomis?
Šiuo laiku plačiai diskusuojamas rinkiminių kampanijų 

finansavimas. Watergate skandalas dar kartą akivaiz
džiausiai parodė, kokia baisi korupcija yra kapitalistinių 
partijų praktikuojama per rinkimus. Siūloma rinkimines 
kampanijos finansuoti iš federalinės valstybės iždo, tai 
yra iš visų piliečių sumokėtų valdžiai mokesčių. Toks 
sumanymas jau pasirodė ir Kongrese. Jis gali būti priim
tas ir padarytas įstatymu.

Sumanyme siūloma abiems kapitalistinėms partijoms 
skirti iš federalinio iždo po 21 milijoną dolerių agitacijai 
už savo kandidatus į prezidentus ir viceprezidentus. Va
dinasi, ir mes, eiliniai piliečiai be jokios išimties, net ir 
tie, kurie esame priešingi demokratams ir republikonams, 
kurie turime savo partijas ir statome savo kandidatus i 
tas aukštas vietas, turėtume finansuoti agitaciją už savo 
priešus! Kiek iki šiol žinoma, sumanyme nė neminimos 
mažosios politinės partijos. Jos paliekamos “dievo 
valiai”!

Ji ten viešėjo dvi

arabų kalba jau nuo seniai 
jiems siūlė panaudoti naftos 
ginklą. Anksčiau, negu ara
bai tuo reikalu sutarė veikti 
vieningai, sovietai jiems 
aiškino, koks didelis ginklas 
yra sulaikymas naftos, kokie 
bejėgiai bus Vakarai. . . 
Tas mintis ir siūlymus so
vietai minėdavo ir arabų va
dams privačiai. . .” 
(“D.”, lapkr. 24 d.k

Tai sena visų reakcininkų 
antitarybinė melodija.
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V akaruose
Vytautas ZepĮięv.įęįųsų

Jungtinėse Tautose

Puikus pasiūlymas Azijai

Turime dar vieną Įrody
mą, kaip gražiai vystosi Ta
rybų Lietuvos ryšiai su už 
sienio šalimis. Iš “Eltos” 
pranešimo sužinome, kad 
spalio socialistinės revoliu
cijos 56-ųjų metinių proga 
į Indiją buvo nuvykus Lietu
vos TSR finansų ministro R. 
Sikorskio vadovaujama dele
gacija.
savaites ir aplankė devynis 
miestus
ma:

“ Iš vykom ė^ iš Indijos su 
maloniais jausmais, kaip pa
buvoję pas artimus bičiulius. 
Nėra abejonės, pasakė baig
damas drg. Sikorskis, kad 
mūsų draugystė su šia šąlį- 
mi dar labiau sustiprės ir 
išsiplės. Beje, ir Orisos 
bičiuliai pageidavo plėsti ry
šius su Tarybų Lietuva, 
keistis parodomis, literatū
ra, kino filmais, pasakojan
čiais apie geografiniu at
žvilgiu tolimų, bet siekiais 
ir troškimais artimų tautų 
gyvenimą”.

Pranešime sako-
KOVA UŽ KUNIGO
PALIKIMĄ<

m ir SNeseniai Chicagoje 
lietuvis kunigas B. Sugintas. 
Dabar, matyt, eina atkakli 
kova už jo palikimą*, Kova 
eina tarp kunigo gaspadinės 
P„ Kazlauskienės ir jos prie-

Lankydamasis Indijoje,Tarybų Sąjungos Komunistų Par
tijos vadas Leonidas Brežnevas aukštai iškėlė Azijos sau
gumo klausimą. Jis pasiūlė tuojau pradėti plačiausias dis
kusijas šiuo klausimu. Brežnevas teisingai pabrėžė: 
“Tik pasiekusios kolektyvinį saugumą, Azijos šalys ir 
valstybės galės sėkmingai spręsti ekonominius, kultūrinius 
bei socialinius gyvenimo reikalus”. Tose diskusijose, jis 
sako, turėtų dalyvauti visos Azijos šalys. Jis, žinoma, turi 
mintyje jų tarpe ir skaitlingąją Kiniją, kurios ryšiai su 
Indija, deja, nėra labai draugiški.

Jau gana seniai ir daug rašoma bei kalbama apie Euro
pos saugumą. Tuo reikalu neseniai jau ir konferencija 
įvyko Suomijos sostinėje. Tuo tarpu apie kelis kartus di
desnio ir skaitlingesnio gyventojais Azijos kontinento sau
gumą beveik nieko nesigirdėjo. Didelė garbė Tarybų Są
jungos vadovybei, kad ji yra iniciatorė atkreipti ne tik azi
jiečių, bet ir viso pasaulio dėmesį į Azijos saugumo rei
kalus. Reikia tikėtis, kad šis Brežnevo iškeltas klausi
mas nepraeis be plačiausio atgarsio.

Kad jie nebūtų pamiršti!

KUNIGAS APIE DIALOGĄ 
SU ATEISTAIS

Washingtone leidžiamas žurnalas “Liberty” vėliausiame 
numeryje kreipia visų mūsų dėmesį į reikalavimą amnes
tijos per Vietnamo karą pasislėpusiems nuo militarinės 
tarnybos jauniems amerikiečiams. Tokių jaunų vyrų yra 
labai daug, priskaitoma iki 150,000. Jie išsiblaškę po visą 
pasaulį. Labai daug jų randasi kaimyniškoje Kanadoje. 
Daugelis jau yra pastoviai įsikūrę svetimuose kraštuose, 
bet dauguma nėra atsisakę vilties kurią nors dieną sugrįž
ti į savo gimtinę. Jie tik laukia progos, kad galėtų su
grįžti be patekimo į kalėjimą.

Čia ne vieta gilintis į tų jaunų vyrų sumetimus arba pa
siteisinimus pasipriešinti militarinei tarnybai. Jie nėra 
kriminalistai. Jie dori jauni žmonės. Jie verti progos su
grįžti į tėvynę ir joje sukurti pastovų gyvenimą.

Bet gaila, kad tokia proga nesudaroma.- Iš tikrųjų, jų 
reikalai ir likimas pastaraisiais laikais visiškai pamiršti. 
Prezidentas Nixonas' juos pamiršo, Kongrese jau seniai 
apie juos nė žodžio nebesigirdi. O turėtų būti priimtas įs
tatymas, suteikiantis jiems besąlyginę pilną amnestiją. 
Ir ji turėtų būti suteikta be jokio delsimo. Tuo turėtų susi
rūpinti masinės organizacijos. Senatoriai ir kongresme
nai turėtų būti piliečių paraginti tuo susirūpinti.

Jau vien tik paprasčiausias žmoniškumas neleidžia 
šios jaunų žmonių grupės likimo pamiršti.

Jau "Vilna!’
Lietuviškieji reakcininkai (“vaduotojai”) uoliai platina 

anglų kalba leidinį “The Baltic States 1940-1972”, kuris 
buvęs net įteiktas neseniai įvykusiai Europos Taikos ir 
Bendradarbiavimo Konferencijai. Tai 120 pusi, brošiūra.

Leidinio tikslas, aišku, visam angliškam pasauliui nu
piešti Tarybų Sąjungą ir jos tarybines Pabalti jos respu
blikas (Lietuvą, Latviją ir Estiją) kuo tamsiausiomis spal
vomis.

Mums, žinoma, į akį krito leidinio skyrius apie Lietu
vą - “Communist Takeover and Occupation of Lithuania”. 
Nėra nė kalbos, kad jį paruošė mūsų lietuviškieji “vaduo
tojai”, bet jame net su žiburiu ieškodami nesurandame 
pavadinimo Vilnius. Jame skamba tiktai “Vilna” - sulie
tuvintas lenkiškas pavadinimas “Wilno”. Jeigu tiktai vie
ną kartą toks pavadinimas tepasirodytų, tai sakytum, kad 
čia bus tiktai korektoriaus klaida, grynai techniška klaida. 
Bet kai visame skyriuje nė kartą nepasirodo Vilnius, o 
perdėm skamba “Vilna”, tai jau kita istorija, ar ne?

Kaip žinia, lietuviškieji nacionalistai bendradarbiauja su 
tokiais pat reakciniais pabėgėliais iš socialistinės Lenki
jos. Anie gi sako, kad Lietuvos sostinė priklauso Lenkijai, 
ir kai jie Lenkiją “išvaduos”, jie Vilnių sugrąžins Lenki
jai* Tai ar tik nebus lietuviškų “vaduotojų” koncesija 
lenkams “vaduotojams”, kad gavus jų talką? Juk būtų di
džiausias įžeidimas mūsų “veiksniams” juos vadinti to
kiais ignorantals, jog nežino nė kaip Lietuvos sostinė yra 
vadinama. . .

Siais laikais daug kalba
ma apie dialogą tarp tikin
čiųjų ir ateistų. Ateistai 
mano, kad yra tokių dienos 
klausimų ir reikalų, pa v., 
kaip kova už taiką, kuriais 
galima surasti bendrą kalba 
su tikinčiaisiais.

Kaip į tai žiūri katalikų 
dvasininkija? Joje, matyt, 
yra aštrių pasidalijimų. 
Aišku, kad reakcingasis jos 
sluogsnis visomis keturio
mis priešinasi bet kokiam 
bendram frontui su ateistais. 
Bet, iš kitos pusės, joje yra 
elementų, kurie stoja už ben
dradarbiavimą tarp tikinčių
jų ir ateistų.

Tokių tarpe, matyt, randa
si lietuvis kunigas J. Gu
tauskas, kuris esąs parašęs 
ir išleidęs knygą “Dievas 
šiandien’’Kardelinių kana
diečių laikraštis “Nepri
klausoma Lietuva” (lapkri
čio 21 d.) paduoda iš tos 
knygos ištrauką. Kunigas 
Gutauskas sako?

“Dialogas reiškia daugiau 
negu paprastą dviejų asme
nų arba grupių pasikalbėji
mą. Dialogas nevedamas 
dėl paties dialogo. Dialogu 
siekiama tarpusavio pažini
mo, skirtingų pažiūrų iš
siaiškinimo, jų derinimo ir, 
jei galima, bendros platfor
mos suradimo, kurioje galė
tų bendradarbiauti ir siekti 
abiems pusėms priimtinų 
tikslų.

Tikinčiųjų dialogas su ne- 
tiklnčlalsiais yra tuo :ypa-t 
tingas, kad čia susitinka 
žmonės visai priešingų įsi-* 
tikinimų. Jis iš anksto yra 
pažymėtas didelio jautrumo 
ir net nepasitikėjimo ant
spaudu. Kaip tikinčiajam 
yra brangus jo tikėjimas, 
taip ateistui jo ateistinė pa
žiūra. Toks dialogas tik tada 
gali būti sėkmingas, kada 
vedamas tikros tolerancijos, 
kantrybės, pagarbos ir arti
mo meilės dvasioje”.

Jausdamos! nuskriausta, 
šeimininkė parašė kunigų 
“Draugui” nusiskundimą. 
“Draugo” redakcija atsisa
kė jį paskelbti. Tada Kaz
lauskienė tą laišką paskelbė 
menševikų “Naujienose”. 
Dabar tose pačiose “Naujie
nose” (lapkr. d.) ją smar
kiai vanoja koks ten kunigo 
Suginto “globotojas” A.Gul- 
binskas.

Ir dar kaip vanoja! Girdi: 
“Buvusi kuųigo Suginto šei
mininkė nebesuvaldo savo 
nervų ir iš gobšumo nebe- 
gaudama kunigiškų pajamų 
panoro įgelti tėvams jėzui
tams ir kitiems asmenimis, 
kurie rūpinosi, kunigo Su
ginto 
mu.

tinkamu palaidoji- 
” Ponas A. Gul- 

binskas kaltina(Kazlauskie
ne, kad visą kunigo palikimą 
ji tiesiog užgrobus. Sako, 
velionis “viską paliko jo iš p. 
P. Kazlauskienės nuomota- 
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me kambaryje. .Staiga mirus 
kun. Sugintui, ponia Kaz
lauskienė nieko i mirūsio 
kambarį neįsileido ir viską, 
kas liko jam mirus, pasilai
kė”. 

t

Nežinia, kuo; šioji vaina 
baigsis. Aišku, kad “po
niai” kunigo gaspadinei bus 
sunku prieš jėzuitų armiją 
atsilaikyti.

DIDELIS PASIKEITIMAS
Į GERĄJA PUSĘ

IR ČIA JIEMS SAPNUOJASI 
SOVIETAI

Chicagos kunigų ‘'Drau
gui” už visas mūsų bėdas su 
energijos stoka kalti ne ara
bai, ne mūsų kapitalistinė 
santvarką, bet toji jo “gar- 
ginama” Tarybų Sąjungą, 
arba stačiai “Sovietai”/ 
Prašome: ' <; < i ’ ; r

“Arabai yra tik vykdyto* 
jai to, ką sovietai jau* eilę 
metų jiems kalė i galvą. . „ 
sovietų radijo transliacijos

“Daily World” kolumnis- 
tas George .Morris mato 
Jungtinės Angliakasių Unijos 
vadovybės nusistatyme dide
li pasikeitimą, ir jį nuošir
džiai sveikina., . Kadaise, 
ypač šaltojo karo pavietrės 
laikais, angliakasių unijos 
lyderiai per , organą 
“UMWA Journal” ir kitais 
būdais vedė piečiausią pro
pagandą prieš Tarybų Sąjun
gą. O štai dąbar» nurodo 
Morris, tame žurnale vieš
patauja visiškai kitokia dva
sia. , Antai, , vėliausiame 
lapkričio 15 d. numeryje 
skaitome interviu su anglia
kasiu Tom Druaux, kuris tik 
buvo sugrįžęs iš Tarybų Są
jungos. Pasirodo, kad 
Draux buvo narys ameriki
nės valdžios mainais pasiū
tos delegacijos studijuoti 
Tarybų Sąjungos angliaka- 
syklose saugumo sistemą. 
Neseniai su tokiu pat tikslu 
Amerikoje lankėsi Tarybų 
Sąjungos delegacija.

Minėtą interviu padarė 
pats “Journal”, redaktorius 
Don Stillman ir jį pavadino 
“U. S. - Soviet Union Seek 
Joint Effort to Improve Mine 
Safety”. Užima du žurnalo 
puslapius. Tom Druaux pa
tirti ir parsivežti iš Tarybų 
Sąjungos Jąpū^žįai . ląbąi 
draugiški.

Užklausta^, .^r, ką gero 
davė jo kelięų£Jįrpatyrimai, 
Druaux, tarp kitko, atsakęs:

“Pirmiausia, yra svarbu 
viskas, ką unija gali išmok-

Amerikos sostines Wa- 
shingtono valstybinėse įs
taigose nutarta atjungti 750 
tūkstančių ‘ ‘nereikalingų’ ’ 
elektros lempučių, keliais 
laipsniais sumažinti tempe
ratūrą tarnybinėse patalpo
se. 0 . Anglijoje sumažin
tas civilines aviacijos lėk
tuvų reisų skaičius □ . o 
Sekmadieniais vietoj auto
mašinų Olandijos keliais 
rieda senamadiškos karietos 
ir kiti arklių traukiami ve
žini ai. . o

Beje, energetikos krizė 
Vakaruose, kurią sukėlė 
arabų valstybių nutarimas 
sumažinti naftos gavybą ir 
visiškai nutraukti jos tieki
mą šalims, remiančioms ag
resyvią Izraelio politiką, 
gali sukelti šiose šalyse ir 
žymiai rimtesnių padarinių. 
Kaip rašo Amerikos laik
raštis “Christian Science 
Monitor”, Vakarų Europai, 
kurioje Artimųjų Rytų nafta 
sudaro 80 procentų viso nau
dojamo kuro, dabar iškilusi 
grėsmė uždaryti visas pra
monės įmones.

Energetikos krizę Vaka
ruose dar labiau didina tai, 
kad milžiniškos naftos mo
nopolijos, naudodamosi su
sidariusia padėtimi, ketina 
pasipelnyti iš kuro stokos, 
padidindamos degalų kainas 
20-30 procentų. Vienas ir 
vilkiškų nepasotinamas ka
pitalistinio pasaulio dėsnių 
yra tas, kad monopolijos turi 
galimybę lobti net iš ekono
minių sunkumų, užgriūvan
čių šalis, kuriose šios mo
nopolijos veikia.

Kapitalistinės Vakarų ša
lys, kurios šiomis dienomis 
jaučia smarkų “naftos 
alkį”, dabar skina savo pa
čių politikos vaisius, nes 
ilgus metus besąlygiškai 
rėmė agresyvų grobikišką 
Telavivo kursą.

Naftą gaminančios arabų 
šalys nutarė pasinaudoti 
“juoduoju auksu” kaip ginklu 
kovoje už teisingas ir pa
grįstas valstybių - Izraelio 
agresijos aukų teises. Anks
čiau Vakarų kapitalistinės 
valstybės nebaudžiamai plė
šė Artimųjų Rytų šalių naf
tos ir kitus turtus, diktavo 
ir primetinėjo joms savo 
valią. Jeigu jos priešinosi, 
kalba buvo trumpa: darbo 
imdavosi “kanonierių diplo
matija”.

Tačiau dabar ne tie laikai. 
Socialistinių šalių remia
mos, pažangių viso pasaulio 
jėgų padedamos, arabų val
stybės gavo galimybę nau
doti savo turtus savais in
teresais, nacionalinio išsi
vadavimo kovos, kokia ir yra 
kov& prieš Izraelio agresiją, 
interesais. Ir galima pasa
kyti, kad “naftos ginklas” 
pasirodė efektyvus. Daugu
ma Vakarų Europos šalių 
pastaruoju metu buvo pri
verstos pakeisti savo pozi
ciją Artimųjų Rytų konflikte, 
atsiriboti nuo agresyvaus Iz
raelio vadovų kurso. Arabų 
šalių solidarumas, jų su
derinti veiksmai duoda rea
lių rezultatų.

SANTIAGO. Čilės fašisti
nė valdžia gražino 88 kom
panijoms pirmiau nacionali
zuotas nuosavybes.

ti padaryti kasyklas sauges
nėmis. Aš nepaisau, iš kur 
idėja ateina, bet jeigu ji pa
deda išgelbėti mūsų žmonių 
gyvybę, aš stoju už jos iš
bandymą praktikoje. Aš ne- 
prbpaguoju sočidlizmo ar
komunizmo, bet manyje pa- ;čios”. 
liko didelį įspūdį Tarybų pradžią sprendžiant sąžinės 
Sąjungoje kreipiamas dide
lis dėmesys į saugumą ka
syklose”.

Jau antras mėnuo,kai Lie- bet' kurtą religiją arba jokios ! 
tuvos TSR užsienio reikalų neišpažinti, būti ateistu. Ir 
ministro pavaduotojas Vy- dėl tų įsitikinimų valstybė 
tautas Zenkevičius, kaip nedaro jokio skirtumo, nė 
TSRS delegatas, dalyvaujaf viėnai pusei neduoda privile

gijų. Valstybė nesikiša' į 
religinių susivienijimų veik
lą, vykdomą pagal jų pačių 
kanonus, bet taip pat nelei
džia bažnyčiai kištis ir į 
valstybės įstaigų veiklą.

Savo kalba V. Zenkevičius 
užbaigę, pareikšdamas:. ,; • 

- į<ors tmūsų :šalyje ko
munistinė ir religinė mora
lės nesuderinamos, tarp ko- . 
m unistų-netikinčiųjų ir tį-'r 
kinčiųjų yra visiškas sutari
mas, bendraį kovojant už 
žmonijos šviesią ateitį, taį- 
ką, draugystę ir tautų sau
gumą.

Jungtinių Tautų 28-osios Ge
neralinės asamblėjos sesi
jos darbuose.

TSRS delegacijos sąra
šuose jo pareigos nurodytos 
kaip patarėjo, ir jis dalyvau
ja ne vieno kurio, bet eilės 
komitetų posėdžiuose. Dau
giausia jis dalyvavo trečiojo 
komiteto darbuose. Tai ko
mitetas, kuris svarsto 
cialinius, ekonominius 
kultūrinius reikalus,
ilgai svarstė klausimą dėl 
visų formų religinio 
kantumo likvidavimo, 
metų šiame komitete 
keičiama nuomonėmis
siūlymais, ieškant būdų, kaip 
geriau suformuluoti 
klausimu konvenciją.

so-
ir 

Jis

nepa- 
Daug 
pasi- 
ir pa-

UŽ VISPUSIŠKUMĄ

tuo SPECIALIAM
POLITINIAM KOMITETE

.Spalio 30 d. tame komitete, 
kalbėdamas TSRS vardu, Vy
tautas Zenkevičius nurodė, 
kad šiuo klausimu nevyksta 
susitarti todėl, kad jį bando
ma spręsti vienpusiškai/, 
Pabrėžė, kad pasaulyje dau
gelio faktorių įtakoje plintąs 
ateistinis judėjimas kasmet 
didina netikinčiųjų eiles ir 
kad daugelis tikėjimų mo- 
dernėja. Visų tų įvykių, 
šviesoje negalima ignoruoti 
ir diskriminuoti milijonus 
žmonių, kurie yra ateistinių 
įsitikinimų. Pagal statisti
ką, jis sakė, pasaulyje esama 
23 procentai gyventojų, kurie . 
nepriklauso bažnyčioms ar | 
neišpažįsta kokios nors re- ■ 
ligijos. Todėl ir jie turi tu- I 
rėti tas pačias teises, kaip 
ir kiti.

Priminęs, kad visoje eilė
je kraštų netikintys ir ateis
tai yra diskriminuojami, 
jiems neleidžiama naudotis 
lygiomis teisėmis su tikin
čiaisiais, prieš juos dirbti
nai nustatoma visuomenė, V. 
Zenkevičius apžvelgė padėtį į 
Tarybų Sąjungoje. Čia Di
džiojo Spalio socialistinės 
revoliucijos išdavoje priim
tieji įstatymai užtikrina ne
tikinčiųjų ir tikinčiųjų ly
giateisiškumą. Jis nurodė, 
kad 1918 m. sausio 23 d. 
Lenino iniciatyva buvo pa
skelbtas dekretas “Dėl baž
nyčios atskyrimo nuo valsty
bes ir mokyklos nuo bažny-

Tas Dekretaš davė

laisvės problemas. Pagal 
konstituciją TSRS piliečiai 
turi pilną laisve išpažinti

V. Zenkevičius dalyvauja 
ir specialaus politinio komi
teto darbuose. Pastaręjom 
sąyaitėm ten vyko diskusi jos 
dėl Specialios komisijos 
pranešimo apie arabų padėtį 
Izraelio užimtose žemėse. 
Jungtinėse Tautose jau nuo 
1967 m. karo buvo pradėta 
kelti, kad Izraelis tose teri
torijose nepaiso jokių gyven
tojų teisių. Buvo sudaryta 
Speciali komisija tai padė
čiai ištirti, bet Izraelis at
sisakė bendradarbiauti ir 
komisijos narių neįsileido. , 
Tačiau Komisija vistiek pa
rengė ir pateikė Jungt. Tau
toms gerai dokumentuotą 
pranešimą apie žmogaus tei
sių pažeidinėjimą.

Dabar specialusis komite
tas svarsto eilę rezoliucijų, 

ii kuriose reikalaujama, kad 
Izraelis sustabdytų savo 
okupacinį režimą. Dėl to 
pasisakė daug delegacijų. 
Vytautas Zenkevičius TSRS 
vardu kalbėjo lapkričio 22d. 
Jisai pabrėžė, kad Tarybų 
Sąjunga Izraelio agresiją 
1967 m. yra pasmerkusi nuo 

i pat pirmos dienos ir taip pat 
i Izraelio darbus, pažeidinė- 
i jant arabų teises, ir taipogi 
nuo pat pradžios reikalauja, 
kad Izraelis atsitrauktu iš < 
užimtų žemių, pagal anks
čiau priimtas rezoliucijas 
Saugumo Taryboje ir Gene
ralinėje asamblėjoje.

V. Zenkevičius priminė, 
i kad ir neseniai Maskvoje pą-<j. 
sjbaįgęs' Pasaulio, taikingųjų < 
jogų kongresas taip pat pąr
smerkė Izraelio okupaciją. 
Pabrėždamas, kad Tarybų 
Sąjunga stovi už taiką ir poli-
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Krislai iš
KAI KURIE ĮSPŪDINGI 
SKAIČIAI.

Kaip pasikeitė Lietuvos 
gyvenimas tarybiniais lai
kais, liudija kai kurie skai
čiai. Iš vienintėlio buržua
ziniais laikais Lietuvos gy
ventojų surašymo, įvykusio 
1923 metais, matome, kad 
tada 79 procentai gyventojų, 
vyresnių už 10 metų, dirbo 
žemės ūkyje. Pramonėje 
dirbo 6,2 procento, trans
porte - 1 proc., prekyboje 
2,4 proc. valstybiniuose ir 
visuomeniniuose darbuose - 
3,2 proc.

Tuo tarpu pagal 1970 m. 
gyventojų surašymų beveik 
pusė (49,2 proc.) gyventojų 
pragyvenimo šaltinis buvo 
darbas |monėse, įstaigose 
ir organizacijose. Žemės 
ūkyje dabar dirba tris kartus 
mažiau.- žmonių, negu 1940 
metais. Vien pramonėje dir
ba 28 proc. arba 420 tūks
tančių žmonių.

1940 metais darbininkų ir 
tarnautojų skaičius Lietuvo
je siekė tik 179 tūkstančių 
žmonių. Registruotų bedar
bių buvo tada 79 tūkstančiai, 
o apie 250 tūkstančių žmonių 
kaime buvo nereikalingi, tai
gi, praktiški bedarbiai.

Šiuo metu darbininkų ir 
tarnautojų skaičius viršijo 
1 milijonų 230 tūkstančių 
žmonių. Darbininkai sudaro 
54 proc., tarnautojai - 19,4 
proc., kolūkiečiai - 26,2 
proc. respublikos gyventojų.

1972 m. pabaigoje respub
likos liaudies ūkyje dirbo 
236 tūkstančiai specialistų 
su aukštuoju arba viduriniu 
specialiu mokslu. Iš to skai
čiaus 93 tūkstančiai baigusių 
aukštų jį ir 143 tūkstančiai - 
vidurinį, specialųjį mokslų. 
Palyginimui prisiminkime, 
kad 1940 m. tokių specialistų 
tebuvo 21 tūkstantis.

Dabar respublikoje dirba 
beveik 40 tūkstančiai moky
tojų, 10 tūkstančių gydytojų, 
daugiau kaip 10 tūkstančių

V. Zenkevičius
( Tąsa iš 2 pusi. ) 

tinį susitarimų Vid. Rytuose, 
V. Zenkevičius nurodė, kad 
arabų šalims TSRS buvo su
teikta efektinga politinė, 
ekonominė ir karinė pagalba 
kovoje su Izraelio agresija 
ir kad Tarybų Sųjunga ir to
liau taip darys.

U2 TAIKĄ VID. RYTUOSE

Tvirtindamas, kad taika 
Vid. Rytuose gali būti at
statyta tik nepriklausomy
bės, suverenumo ir teritori
nio integralumo pagrindu, v. 
Zenkevičius pabrėžė, kad vi
sos Izraelio laikomos arabų 
žemės turi būti išlaisvintos 
ir kad palestiniečių teisės 
turi būti respektuojamos.

Salia darbo komitetų posė
džiuose, V. Zenkevičius da
lyvauja ir Generalinės 
asamblėjos pilnaties posė
džiuose, o taip pat yra da
lyvavęs ir Saugumo Tarybo
je, kai ta be pertraukos po
sėdžiavo pastarojo karo Vid. 
Rytuose metu.

28-oji Asamblėjos sesija 
savo darbus užbaigs dar šie
met. Iki to laiko New Yorke 
bus ir Vytautas Zenkevičius, 
kuris, beje, savo laisvalaikiu 
susitinka su Amerikos lietu
viais ar atsilanko New Yor- 
ko laisviečių parengimuose. 
Lietuviai didžiuojasi, kad jų 
tautietis, gabus ir tarptauti
nėje veikloje prityręs dar
buotojas, dalyvauja Jungtinių 
Tautų darbe ir tuopačiupri
sideda prie visos žmonijos 
kilniųjų troškimų - siekiant 
įgyvendinti taikų ir drau
gystę visame pasaulyje.

VIEŠNIA

Lietuvos
mokslo darbuotojų. Tuo tar
pu 1940 m. tebuvo 9 tūkst. 
mokytojų, nepilni 2 tūkst. gy
dytojų, apie 900 mokslo dar
buotojų.

MUZIKOS MOKYKLOS 
TARYBŲ LIETUVOJE.

Lapkričio 3 d. įvyko gra
žios iškilmės Pirmojoje Vil
niaus vaikų muzikos mokyk
loje, esančiose greta Čiur
lionio vardo meno mokyklos. 
Muzikos mokyklai pastatyti 
dideli gražūs rūmai, kuriuo
se mokosi apie tūkstantis 
vaikų, turinčių gabumus mu
zikoje. Iškilmės įvyko ry
šium su kompozitoriaus 
BALIO DVARIONO vardo su
teikimu tai muzikos moky
klai. LKP Centro komiteto 
ir Ministrų Tarybos nutari
mų apie B. DVARIONO vardo 
suteikimų perskaitė švieti
mo ministras A. RIMKUS, ta 
proga pasveikinęs pedagogus 
ir mokinius. Pranešimų 
apie B. DVARIONO gyveni
mų ir kūrybinę veiklų pada
rė muzikologas J. GAUDRI
MAS. Sveikino eilės kitų 
muzikos mokyklų ir muzikos 
technikumų direktoriai bei 
Konservatorijos rektorius J. 
KARNAVICIUS.

Mokyklos vardu kalbėjo 
jos direktorius V.KABELIS. 
Paskui sekė koncertas, kurį 
atliko mokyklos mokinių sty
ginis orkestras, diriguoja
mas V. KASELIO, mokiniai 
KOSTAS BOGDANAS ir LI- 
JANA BARONAITE (pianis
tai), o taip pat Filharmoni
jos simfoninis orkestras, di
riguojamas J. DOMARKO, 
su smuikininku JURGIU 
DVARIONU (BALIOsūnumi). 
Visi atliktieji kūriniai buvo 
BALIO DVARIONO sukurti.

Ta proga verta priminti, 
kad šiuo metu Lietuvoje vei
kia 65 muzikos mokyklos, 
esančios švietimo ministe
rijos žinioje. Jos veikia vi
suose miestuose, o Vilniuje 
jų net keturios. Be to veikia 
penki muzikos technikumai, 
esu Aukštojo ir specialaus 
vidurinio mokslo ministeri
jos žinioje. Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose ir Pa
nevėžyje. Aukštoji moky
kla - Konservatorija - veikia 
Vilniuje, joje mokosi apie 
750 studentų.

Buržuazijai viešpataujant 
Kauno konservatorijoje mo
kėsi tik 259 studentai, o iš 
kitų tebuvo tik viena muzikos 
mokykla Šiauliuose.

BRAŽINSKAS - MELAGIŲ 
MELAGIS.

Kriminalistas ir žudikas 
Bražinskas, sėdįs Turkijos 
kalėjime už lėktuvo pagrobi
mų ir stiuardesės nužudymų, 
kaip girdėti, dedasi kažko
kiu *‘kovotoju už laisvę”. Iš 
tikro jis kriminalistas, sė
dėjęs tarybiniame kalėjime 
už išeikvojimus, bėgęs kad 
nereikėtų mokėti iš jo išieš
komų išeikvotų pinigų bei 
alimentų pamestai pirmajai 
žmonai. Būdamas Lietuvoje 
jis dėjosi nacionalistinių 
banditų auka, nes esu jo tėvų 
nužudę miškiniai banditai. 
Tuo jis dengėsi paduodamas 
malonės prašymus, kai sė
dėjo kalėjime ir prašėsi iš
leidžiamas. Ir tokį suniek- 
šėjusį kriminalistų naciona
listai taip uoliai gina, vaiz
duoja jį “didvyriu”. Mat, 
daugeliui jų, pabėgusių iš 
Lietuvos su hitlerininkais, 
jis yra “toks su tokiu”.

J. PALIUKONIS 
Vilnius, 1973.XI.15.

•
PA RYŽIUS. Prancūzijos 

Generalinė Darbo Konfe
deracija nusitarė finansiniai 
paremti Egipto ir Sirijos 
darbo unijas, kurios kare pa
nešė nemažų nuostolių.

"LAISVĖS" VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio ir baigsis 31 d. Gruodžio

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR TOKS:
Punktai

Connecticut vajininkai 0 . , □................................. 6,886
S. Rainard-G. Shimaitis, Brockton, Mass....................3,745
Brooklyn vajininkai .................................... ... . . . • 3,448
New Jersey vajininkai . .........................  2,918
St. Petersburg, Fla. - P. Alekna.......................... 1,772
J. Jaskevičius, Worcester, Mass..................................1,756
E. Repšienė, South Boston, Mass..................................1,728
V. Sutkiene-V. Trask, Oakland-San Francisco, Cal. 1,470 
Miami, Fla. - A. Svegžda-V. Bovinas ....... 1,438 
Kanados vajininkai ...................................  1,426

* * *
Baltimore, Md., - J. Stanienė................................. 1,176
Philadelphijos vajininkai .............................................. 1,034
Mc Uždavinis, Norwood, Mass......................  774
A. Račkauskienė-M. Sametis, Haverhill, Mass. . . 772
J. K. Alvinas, Detroit, Mich...................  709
A. Shupetris-S. Penkauskienė, Lawrence, Mass. . • 700 
Long Island vajininkai . ................................  508
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa......................  492
E. Kralikauskienė, Lawrence, Mass........................... 308
Rochester, New York .......................................  286
Binghamton, New York  ........................................... 236
P. Cesnikienė, New Kensington, Pa........................... 196
R. Stakėnas, Scottsville, Mich. ................................. 152
Chicago, Illinois ................................................  80
L. Tilvikas, Easton, Pa. .............................................. 76

Tai toks mūsų vajininkų stovis iki pabaigos lapkričio 27 d. 
* * *

Su naujais skaitytojais pasirodė F. Šimkienė iš Kearny, 
N. J. Ji net keturis naujus skaitytojus gavo i Lietuva, 
ačiū Bronei Ostopuk, kuri išrašė prenumeratas savo gi
minėms. Žinoma, šis kreditas eina New Jersey vajinin- 
kams. R. ir E. Feiferiai išrašė prenumeratų | Lietuvą - 
kreditas eina Brooklyno vajininkams. Iš Toronto, Kana
dos, prisiuntė vienų naujų prenumerata K. Kilikevičius. 
S. Rainardas irgi prisiuntė 1 naujų į Lietuva.

šį kartų Connecticut vajininkams labai gerai pagelbėjo 
M. Švinkūnienė iš Waterbury, prisiųsdama $57.75 prenu
meratoms ir $22 aukomis. O broektoniečiams atidavė 
visus savo punktus S. Puidokas iš Rumford, Me. S. Rai
nardas irgi šį sykį pasidarbavo neblogai ,prisiųsd am as 22 
prenumeratas ir $36 surinktų aukų. Brooklyno vajinin
kams atėjo į pagalbų Niujorko Lietuvių Moterų Klubaszat- 
naujindamas 6 prenumeratas į Lietuvų, taipgi pagelbėjo 
J. Lazauskas, J. K. Rušinskai ir E. R. Feiferiai.

New Jersey vajininkų vardas pakilo ačiū F. Šimkienei, 
kuri prisiuntė iš viso $226. Kanados vajininkai sustiprėjo 
ačiū montrealietei Petrei Kisielienei, kuri prisiuntė $140, 
o torontiečiai prisiuntė $70. Smagu matyti mūsų kaimynus 
kanadiečius pirmųjų dešimts kontestantų skaičiuje.

Iš San Francisco-Oakland gavome gražios paramos per 
V. Sutkienę - iš viso $341. O V. Taraškienė prisiuntė $59.

* * *

Ona Petrauskienė, Prospect, Conn................. $11.00
Andrius Rėklaitis, Bristol, Conn. ...... 6.00
Charles Lusas, Waterbury, Conn. ...... 2.00

Po $1.00: A. Latožius, Pranas Yocius ir V. Daunis. 
* * *

Nuo kitų gauta:
“Laisvės” rėmėjas, Rochester, N. Y...................... $100.00
Anna Krasnickas, Coventry, Conn. ....... 52.80
Aldona ir Vincas Grigaičiai ir Milda Kasparaitė,

Wilkes Barre, Pa., mirusių tėvelių prisiminimui $ 40.00 
Sarah ir Juozas Bimbai, Hawthorne, N. J.............. 25.00
John Bublevsky (Bubliauskas), Dearborn, Mich. . 21.00
K. Petrikienė perdavė jai suteiktą gimtadieniui

dovaną nuo Domicėlės Galinauskienės .... $ 20.00
Julia Gittzus, Bedford, Mass. ............................. 19.00
P. Gardauskas, New Britain, Conn......................, 11.00
Chas. Akscin, East Hartford, Conn. ....... 11.00
K. Valentukevičius, Auburn, Mass....................... 11.00
J. Stanys, Baltimore, Md. .......................... ... 11.00
J. Kupčinskas, Great Neck, N. Y....................... 11.00
Anne Yakštis, Richmond Hill, N. Y....................... 10.00
Viktoria Sasuta, Binghamton, N. Y....................... 10.00
John ir Mary Buzak, Daytona Beach, Fla. . . . 10.00
J. Gluoksnis, Scranton, Pa.................................... 10.00
Chas. K. Meškėnas, So. Ozone Park, N. Y. . . . 10.00
L. Bartkienė, Linden, N.J. . ........................... 7.00
Antanas Klimas, Fairfield, Conn. ........ 6.00
A. Taraška, San Leandro, Calif......................... . . 6.00
Helen Thomas, Hingham, Mass............................. 6.00
S. Puidokas, Rumford, Me....................................... 6.00
Walter Lyles, Sr., Murrysville, Pa....................... 6.00
Margaret Valinchus, New Haven, Conn. ...... 6.00
Mrs. J. Didjun, Hamden, Conn.................................... 6.00
Mikas Bradauskas, Detroit, Mich.......................... 6.00
J. Vaicekauskas, Binghamton, N. Y. ....... . 5.00 
Ig. Stasionis, Tuckahoe, N. Y. . .  ...................  . 5.00
J. Sleivis, Methuen, Mass. . ....................................... 5.00
J. D. ir E. Sliekai, Miami, Fla.................................... 5.00
Draugė iš Woodhaven, N. Y. ....................................... 5.00
A. Brazys, Baltimore, Md. ....................................... 5.00
A. Stukas, Lewiston, Me. . ...................................   . 3.00
J. Zale, Ozone Park, New York .............................. 3.09
Jurgis Kuodis, Windsor, Canada (per S. Masytę) . . 2.50 
John Wallan, Oakland, Cal. ............. 2.00
Rose Chenkus, W. Hazleton, Pa................................. 2.00
D. Bulauka, No. Andover, Mass................................. 2.00

Po $1.00: V. Navickas, Norwood, Mass.; S. Rakutienė, 
Norwood, Mass.; G. Bataitis, Dedham, Mass.; A. Barisger, 
Canton, Mass.; Julia Anskienė, Brooklyn, N. Y.; J. Motu
zas, Mexico, Me.; John Beleckas, West Somerville, N. J.; 
Pauline Cook, Auburn, Mass.; A. Antanaitis, Baltimore, 
Md.; E. Pažarskienė, Chicago, Ill.; C. Bartnick, San Diego, 
California.

* * *
Per sį laikotarpį aukų gavome $964.30. Iki šiol fondui 

surinkta $10,558.30.
Dėkojame visiems.

ADMINISTRACIJA

ATSIPRAŠOME; Aukų pranešime spalio 26 d. buvo pažy
mėta, kad J. Petrus gyvena Nashua, N. H., o tai turėjo būti 
Haverhill, Mass.

Liudvikas Klemas
1902-1973

■i "

Aukų rinkimo blankas grąžino su aukomis V. Sutkienė, 
surinkusi viso $215, kurie skiriami sekamai:

LLD 153 kp., San Francisco, Cal....................$100.00
Valė Sutkienė, San Francisco, Cal. ...... 50.00
Tilda King, San Francisco, Cal............. ... . 22.00
M. Baltulionytė, San Francisco, Cal. . . . 20.00
Dena Beers, San Francisco, Cal.................... 10c00
Vincas Burda, San Leandro, Cal.................... 5.00
J. ir M. Ginaitis, Santa Clara, Cal. .... 5.00
A. Norkus, San Francisco, Cal. ...... 2.00
A. Davis, Peninsula, Cal.............................. L00
Per S. Rainard, Brockton, Mass, gauta $35. Aukojo. 
Agota Kukaitienė, Brockton, Mass.................... $11.00
A. Petrukaitis, Buzzards Bay, Mass, .... 6.03
Marcelė Žaliukas, Brockton, Mass. .... 2.00
O. Klimas, Stoughton, Mass. ......... 4.00
J. Aliuk, Brockton, Mass.................... 3.00

Po $1.00: J. Sinkevich, Rose Walen, J. Valutke- 
vlch, M. Ambrose, K. Vasaris (Livo
nia, Mich.), Alf. Venslavich, M. Stul- 
galtls, Anna Vaitiekūnas, G. Budrel- 
kienė, J. Stoškus.

Per P. Kisielienę iš Montreal aukomis gavome $50.00:
L. Kisielis . . *....................$10.00
J. Urbanavičius................. 10.00
D. Norwich.................  10.00
J. Chichinskas.................... 5.00
J. Birželis.......................... 5.00 •
F. Spaičys........................... 5.00
J. Verbyla........................... 5.00

Per F. Shimkienę iš Kearny ir Newark, N. J. gavome $83 
aukų sekamai:

F. Shimkienė . .......................$25.00
N. Rakickas....................... 21.00
G. Kairis...................  11.00
B. Lutz.............................  11.00
A. Josmantas...................  11.00

Po $1.00: B. Juška, P. Raymond, Bronė Ostopuk,
J. Slėnis.

Per P. Alekną aukomis prisiųsta $43:
Elizabeth Ecenia, Tampa, Fla. ........ $25.00
A. Antanavičius, St. Petersburg, Fla. .... 11.00
A. Jocis, Clearwater, Fla..................... . . . 5.00

Po $1.00: K. Pakšys ir P. Narus.
Per P. J. Malinauską iš Fairport, N. Y.gavome $22 se

kamai:
P. O. Malinauskai.................. $10.00
F. Gricius.............................. 10.00
J. Totorius......................   . 2.00

Per M. Svinkūnienę iš Waterbury, Conn., gavome $22 
sekamai:

Puikus pasirodymas 
Olandijoje

Vilniaus M. K. Čiurlionio 
vidurinės meno mokyklos 
orkestro dalyviai ir pedago
gai jau seniai sugrįžo į Vil
nių iš Olandijos, kur per dvi 
savaites įvyko keliolika šio 
kolektyvo koncertų, o iš pas
kos paštu skrieja vis nauji 
ir nauji įvairių Olandijos 
miestų laikraščiai su recen
zijomis, atsiliepimais, ko
mentarais, gražiais įverti
nimais . . ♦ Kad merginų ir 
vaikinų iš Lietuvos koncer
tai labai sudomino Amster
damo, Harlemo, Delfto, Ha
gos, Antverpeno (Belgija) ir 
kitų miestų muzikos mėgė
jus ir jaunimą, vilniečiai 
aiškiai matė patys. Bet kad 
muzikos kritikai juos taip 
girs, tikriausiai, niekas ne
sitikėjo. . .

Nuo pirmojo koncerto 
Delfto Aukštosios technikos 
mokyklos aktų salėje iki pat 
gastrolių pabaigos visi pasi
rodymai turėjo didžiulįpasi- 
sekimų. įvairių Olandijos 
miestų muzikos mokyklų di
rektoriai, simfoninių orkes
trų dirigentai, radijo ir te
levizijos muzikinių laidų re
daktoriai, kompozitoriai, 
mokytojai ir šiaip klausyto
jai ne kartą reiškė savo sim
patijas jauniesiems muzi
kantams iš Lietuvos, gėrėjo
si jų puikiu grojimu. “Kaip 
jums pavyksta su tokiu jaunu 
orkestru taip meniškai su
groti labai sunkią progra
mą?” - nuolat teiravosi spe
cialistai pas orkestro diri
gentą Saulių Sondeckį. “Kas 
tai per mokykla Vilniuje ir 
kaip joje dėstoma, jeigu jau 
4^-os, 15-os, 16-os ir 17-os

metų jaunimas groja geriau 
už mūsų suaugusius profe
sionalus?” - klausinėjo kiti 
mokyklos direktorių Vytautą 
Sereiką ir jo pavaduotoją 
Birutę Minkevičienę.

Greta klasikų kūrinių, ku
riuos tegali atlikti labai pa
jėgūs orkestrai, vilniečiai 
Olandijoje grojo ir lietuvišką 
muziką - M. K. Čiurlionio 
Variacijas liaudies dainos 
“Bėkit, bareliai” tema, B. 
Dvariono pjesę smuikui su 
orkestru “Prie ežerėlio” ir 
modernišką F. BajoroToka- 
tą.

Ypatingą pasitenkinimą 
visur kėlė tai, kad kiekvie
name koncerte skambėdavo 
seniausio olandų kompozito
riaus Hendriko Andriseno 
Variacijos ir fuga. Pats se
nyvas muzikas, klausęsis 
koncerto Harleme, nuošir
džiai dėkojo S. Sondeckiui ir 
pareiškė dar niekad negirdė
jęs tokio tobulo ir nuoširdaus 
šio kūrinio atlikimo.

Kodėl jaunimo orkestro iš 
Tarybų Lietuvos pasirody
mus laikraštis “Zeeuwse 
Courant” juos pavadino “ge
riausiais 1973 metų koncer
tais” Olandijoje? Kaip ir 
pranašavo prof, van Hauwe, 
specialistus ir šiaip klausy
tojus nustebino aukštas kon
certų meninis lygis, kone 
profesinis jaunimo muzika
vimas.

Atsisveikindamas, P. van 
Hauwe pasakė: “Jūsų kon
certai padarė mūsų muziki
nei visuomenei didžiulį įs
pūdį ir buvo labai svarbus 
mūsų miestų muzikinio gy
venimo įvykis. Labai norė
čiau dar ne kartą išgirsti 
jūsų puikų kolektyvą, vėl su
sitikti su jumis ir Lietuvoje, 
ir Olandijoje”. K. NAINYS

Šių metų lapkričio 20d. po 
trumpos, bet sunkios ligos 
mirė personalinis pensinin
kas, LTSR nusipelnęs moky
tojas Liudvikas Klemas.

Sunku patikėti, kad mokyk
loje jau neteks pamatyti šio 
šviesaus, visad geros nuo
taikos ir kišenėje neieškan
čio žodžio pedagogo. Su 
kiekvienu jis rasdavo bendrą 
kalbą, kiekvienam tardavo 
malonų žodį.

Su velioniu m an teko dirbti 
nuo 1955 metų rugsėjo Įdie
nos, kai atvykau į Kapsuką 
ir prisistačiau pas jį į ka
binetą.

L. ’Klemas labai mylėjo 
gyvenimą. Matęs daug šilto 
ir šalto, jis taktiškai mokėjo 
prieiti prie kiekvieno žmo
gaus, buvo įdomus pašneko
vas, vis ieškodamas ko nors 
naujo, nežinomo. Nesvetimi 
jam buvo ir mūsų išeivijos 
reikalai, labai sielojosi dėl 
spartaus jaunimo nutautėji
mo, kritiškai žiūrėjo į 
“veiksnių” politiką Lietuvos 
atžvilgiu.

Liudvikas Klemas gimė 
1902 metų gegužės mėn. 17 d. 
Avikiluose, Marijampolės 
apskrityje. Pasimokęs porą 
metų pradinėje mokykloje, 
jis įstojo į Marijampolės 
gimnaziją, po to karo vėtros 
buvo nublokštas jKransoda- 
rą, kur mokėsi toliau. Su- 
grįžęs į Lietuvą baigč Ma- 
rijampolės gimnaziją ir iš
vyko į Karaliaučiaus univer
sitetą studijuoti, kur išbuvo 
iki 1924 metų. Vėliau, 1930 
metais baigęs Kauno Univer
siteto gamtos-matematikos 
fakultetą toliau tęsė pedago
ginį darbą Marijampolės Ry
giškių Jono gimnazijoje.

1949 metais buvo paskir
tas Kapsuko (Marijampolės) 
pedagoginės mokyklos di
rektorium. Šiose pareigose 
išbuvo iki 1962 metų, iki 
išėjimo į užtarnautą poilsį. 
Nežiūrint to, su mokykla jis 
ryšių nenutraukė, lankydavo 
mokinių vedamus užsiėmi
mus, padėdavo ruošti mate
matikos pamokas, dirbo mo
kyklos bibliotekoje.

Liudvikas Klemas labai 
mėgo savo mokyklą, jai skir
damas visas jėgas. O darbo 
pradžia buvo sunki. Kūrėsi 
kolūkinis kaimas, klasių 
kova dar nebuvo visiškai pa
sibaigusi. Jis vienok atsa
komybės nenusigando ir iš
vedė mokyklą į pirmaujan
čias gretas.

Už nuopelnus pedagoginė
je ir visuomeninėje veikloje 
L. Klemas buvo apdovanotas 
medaliais “Už šaunų darbą 
Didžiojo Tėvynės Karo 
metu” “Už darbo šaunu
mą”, eile garbės raštų. 1955 
metais jam buvo suteiktas 
LTSR nusipelniusio mokyto
jo garbės vardas.

Šviesus L. Klemo atmini
mas ilgai išliks buvusių jo 
bendradarbių ir auklėtinių 
širdyse.

Tebūnie Jums lengva, 
Sūduvos žemelė, kuriai 
paaukojot savo gražiausius 
metus.

V. GULMANAS 
(“L” kor.) 

•
BOSTONAS. Nušautas 

Melvin Cook, 9 vaikų tėvas 
32 metų amžiaus. Tai 117 
žmogžudystė šiemet atlikta 
Bostone.

t



4-tas puslapis

Pittsburgh, Pa. - Jungtinės Angliakasių Unijos preziden
tas Arnold R. Miller konvencijoje savo pranešime pareiškė, 
kad jo vadovaujama unija neleis anglies kompanijoms blo
ginti kasyklose darbo sąlygas neva vardan kovos prieš 
energijos krize. Ne kompanijų pelnai, bet angliakasių 
sveikatos apsauga turi ir turės būti pirmoje vietoje.

Konvencija prasidėjo gruodžio 3 d. ir tęsis vienuolika 
dienų. Joje dalyvauja 1,000 delegatų.

Apžiūrėjome Odesos miestą, 
džiaugiamės puošniu 

“Lietuvos” laivu
VYT. ALSEIKA 

m ūsų bendradarbis Vilniuje
II DALIS

PAŠĖLUSĮ PAŽANGA
JŪROS KURORTE - 
PALANGOJE

Taigi vilnietis, buvęs new - 
yorkietis (jau metai laimin
gai gyvenęs Lietuvos sosti
nėje) keliauja į Juodosios 
jūros, Kaukazo pakraščius. 
Jis plauks laivu. Jis nusi
leidžia Odesos aerouos
te. . . Bet čia leiskite ke
liais žodžiais prisiminti lėk
tuvus ir. . . lietuvišką Pa
langę. Taigi, kaip tik prieš 
kelionę į Juodęję jūrę, šių 
eilučiŲ autorius apie 11 dienų 
lankėsi Palangoje,

Tai buvo jau rugplūčio pa
baiga ir rugsėjo pradžia, kai 
dešimtys tūkstančių lankyto
ji^ jau buvo išvykę, bet jūra, 
nuostabusis jos pliažas arba 
paplūdinys - buvo tie patys 
ir jis visuomet žavi, visus 
vilioja. Apie tai bus kalba, 
kai minėsime Juodosios jū
ros, Kaukazo pietų maudy
nes.

Dabar žodis apie Palango
je nusileidžiančius ar kylan
čius lėktuvus. Kelis kart 
tyčia studijavau lėktuvų 
tvarkarašti Palangoje, ir kas 
gi paaiškėjo? Tik per viena 
parę iš Palangos pakyla ir iš 
kitur atskrenda net 70 lėktu
vų, jų tarpe didieji laineriai, 
patogūs, smagūs JAK-40, TU 
ir kai kurie mažesni. Vien 
tik į Lietuvos miestus kas
dien vasaros metu buvo bent 
40 “flaitų”, kaip sakoma 
Amerikoje. Ar tai nenuosta
bu? Ar tai ne milžiniškas 
progresas su prieškariniais, 
smetoniniais laikais palygi
nus? Prieš karę Palangoje 
nusileisdavo gal koki, penki 
lėktuvai. O dabar Palangos 
aerouostas, praėjusia vasa- 
rę gavęs tikrai modernų, 
erdvų pastatę, jau gali 
priimti oro lainerius iš viso 
pasaulio. . . Pažanga, ku
rios išties negalima nepa
stebėti ir - nepasididžiuoti.

ODESA VIRTO DIDELIU,
GYVU UOSTU
Seniau

davo: o, tai žulikų, vagių 
miestas,J^^cj|jj^gį^Jpje 
galima prekiauti ir suk

čiauti. Tai buvo seniau, nors 
ir dabar esama nemažai žydų 
ir prekiaujama. Žydai pi
liečiai tę miestą - uosta yra 
pamėgę, jų daug matysi gat
vėse. O dėl prekiavimo - tai 
Odesa yra virtusi tarybiniu 
Marseliu - jei iš ano pran
cūzų uosto zuja keleiviniai 
ir prekybiniai laivai po visa 
Viduržemio jūra, o iš jos 
pro Gibraltarę ar Bosforą - i 
kitas jūras, tai Odesa - pa
grindinis tarybinis Juodo
sios jūros uostas. Čia pre
kyba gyva su visu pasauliu, 
čia matysi daugybę ir preki
nių laivų, ir grakščius ke- 
leivinius-turistinius laivus, 
kurių keliolika, ypač vasaro
mis, tik ir plaukioja Krymo, 
Kaukazo ar Bosforo ar Batu- 
m', Gruzijoje kryptimis. Ir 
vienas tokių laivų - tas, su 
kuriuo teks plaukti. . .

Bet Odesa yra virtusi ir 
nemažu kultūros centru. Be 
to, ir sveikatos, gydyklų ži
nomu, vertinamu židiniu.

ISTORINIAI LAIPTAIIR 
PUOŠNI OPERA

Iš aerouosto savo bagažą 
nusigabenę i jūros uosta su 
taksi (kaip ir visur T. Są
jungoje, jie čia pigūs) nuta- 

! rėme pasidairyti po miestą, 
, juo labiau, kad tik vakare 
| numatytas laipinimas į lai
vą, c

šalia uosto jau matyti di
džiuliai, platūs laiptai. Gali 
jais lipti, bet gali keltis ir 
eskalatorium. Laiptai įdo
mūs ir istoriniai, savo laiku 
įamžinti S. Eizenšteino pa
statymo filme apie “šarvuo
ti Potiomkiną”. 1905 m. to 
laivo sukilę jūrininkai tais 
laiptais šturmavo miestą ir 
buvo apšaudomi caro karių. 
Nuo laiptų atsiskleidžia pui
kus vaizdas i uosta, jūra.

O pats miestas - nemažas 
ir pėsčias jo neapeisi. Ta
čiau rūpėjo pamatyti bent 
centrą, atseit “downtownę” 
su opera, pastatu, kuriuo 
miestas didžiuojasi ir - tik
rai pelnytai. Vienos ir Ode
sos architektą kurtas meno 
šedevras Ir ypatingai ope

ros vidus, salė, savo puoš
numu, auksu, žirandoliais, 
gali lygintis su geriausio
mis Europos operomis. Bet, 
kai tuo metu, dieną, vyko 
baleto spektaklis, Čaikovs
kio “Spragtukas”, i kuri 
pavyko gauti bilietus, tai - 
dėja, jis apvylė - ir solis
tais, ir dekoracijomis, ir 
visu pastatymu. Vilniaus 
operos - baleto teatro pa
statymas praėjusį sezoną 
buvo nepalyginti geresnis, 
puošnesnis. Vis dėlto, kas 
atkreipė dėmesį - tai mi
nios publikos, tūkstančiai 
mokyklinio jaunimo. Ir tai 
vyksta kiekvieną savaitgalį, 
12 vai. dienos metu.

Dar kiek žvilgsnių i mies
tą, dar užkandis valgykloje, 
pasidairymas po krautuves 
ir. . . jau reikia skubėti į 
jūros uostą, nes mūsų laivas 
jau pradės sodinti keleivius.

VOKIEČIŲ PASTATYTAS, 
MODERNUS, PATOGUS 
LAIVAS

“Litva” laivas jau stovėjo 
uoste. O prieš tai dar teko 
užsukti į vadinamą Jūros 
uosto pastatą ir, reikia pri
pažinti, jis nustebino savo 
modernumu. Švara, patogu
mais, įvairiais kioskais, su
venyrų krautuvėmis, valgy
klomis, automatais TV (jei 
nori paklausti žinių apie kokį 
laivą, kada jis plauks ar 
pan., meti monetą ir išgirsti 
balsę su atsakymu) - tas pa
statas gyvai priminė ne tiek 
nešvaraus, niūraus tamsaus 
New Yorko uosto pastatus, 
kiek aerouostus JAV mies-

Visi patenkinti, nes proga 
pamatyti, nors ir pro auto
buso langus Odesos miestą. 
Vadovė - savo miesto my
lėtoja (o kaip kitaip gali 
būti?) plačiai pasakoja apie 
miesto praeitį, apie tai, kaip 
jis buvo užimtas vokiečių - 
nacių, kaip jie buvo išgulti, 
kaip čia plėtėsi pramonė, 
uostas, kaip nuostabiai pra
dėjo plisti įvairios gydyklos, 
sanatorijos. Ir iš tikrųjų 
matome gražiai, tarp medžių 
ją akių specialisto Filatovo 
vardo akių kliniką, vietas, 
kur atvyksta specializuotis 
(daug medikų ir ne tik iš Ta- 
Irybų Sąjungos.

Miestas su daug medžių, 
su keliais įspūdingais pa
minklais (vienas jų princas 
Richelieu, bet ne kardinolas, 
kitas prancūzas, 1803-1814 

j m. buvęs pirmuoju Odesos 
gubernatorium) nusipelnęs 
miestui), su muziejais, žino
mu karo laivyno muziejum, 

i kurį teko ir aplankyti, ma- 
! tome Puškino namus (jo čia 
I gyventa ir dirbta), na ir ope- 
| rą, ir žinoma Deribasovska- 
ja prekybos gatvę.

Visų dėmesį kreipia dide- 
i lis parkas ir jame - obelis
kas, kur amžina ugnis,, įra- 
i šai nežinomo jūreivio gar- 
| bei. šalia sargybą eina ir 
; kas 20 minučių vieni kitus 
i keičia du vyrai kariai ir. . .
mergina. Vyrai stovi lyg 
suakmenėję, o merginai lei
džiama po kelių minučių kiek 
pavaikščioti aplink pamink
lą. įdomu, kad visos mergi
nos, kurios eina sargybę, - 
pilnos, atrodo, gerai nusi
penėjusios, storų blauzdų. 
Ties paminklu matyti ir visa 
eilė karo didvyrių, jūreivių 
ir povandeninių laivų įgulų 
narių kapai su pavardėmis.

Na, Odesą dar matysime 
grįždami namo. O dabar - 
jau laikas skubėti į “savo” 
laivę. 9 vai. vakaro pradės 
dirbti jo motorai ir laivas 
pasuks per jūrę Sevastopolio 
kryptimi.

(Bus daugiau)

Hartford, Conn.
RAGINA REMTI GERA 
BILIŲ

Laikraštis “TheCourant” 
atspausdino tokį laiškas

“Senator Ribicoff has in
troduced a bill that in my 
opinion is the best bill since 
the Social Security bill. It 
is long overdue.

This bill is called The Ca
tastrophic Health Insurance 
and Medical Assistance Re- | 
form of 1973. This bill | 
guarantees that all medical I 
costs above $2,000 and all | 
hospital expenses incurred į 
beyond 60 days will be com- i 

• pietely covered. The Social 
Security Fund will pay the 
cost (we can afford it).

Many families and single I 
persons have lost their en
tire life savings and homes 
due to long illness. We in 
New England are fortunate 
that we have in my opinion, 
the best bunch of senators in 
the country: Senators Hath- 
way, Muskie, Brooke. Ken
nedy, Weicker and Ribicoff. 
Write any or all of them (I 
did).

GEORGE MCNAMARA

Tai labai geras, mums 
visiems naudingas bilius. 
Visi turime jį paremti, pa
raginant laiške minėtus se
natorius už biliu balsuoti.

M'. BARNETT

HAVANA, Kuva. Sugedęs 
florid iečių lėktuvas buvo 
priverstas čia nusileisti. 
Kai sumokėta $11,000 už lėk- I 
tuvo pataisymą, 16 floridie- 
čių grįžo namo.

Bet jau skubi i laivą, pa
rodai savo kelialapį ir laivo 
pareigūnai nurodo kryptį, 
kur tavo kajutė (cabin). Man, 
jau aštuonis kartus plauku
siam JAV ar prancūzų jūros 
laineriais per Atlantą, į JAV 
ar iš jų i Europą, buvo ypa
tingai įdomu - o kaip gi at
rodys tas laivas, kuriam 
lemta dažnai kirsti ne tik 
Juodosios, bet ir Vidurže
mio jūros bangas? (Jis ve
žioja turistus į Marselį, 
Graikiją, Afriką, Rumunija).

Tai nedidelis laivas, aiš
ku, ne toks, koks savo laiku 
buvo “United States” ar 
“Elisabeth II”, ar mano pa
skutinis plauktas šaunus 
prancūzų laivas “France”. 
Dabartinis “Litva” turi bru
to (gross tonnage) - 4.721,9 
tonas, jo ilgis 122 metrai, 
plotis - 16 mtr., o keleivių 
jis gali paimti apie 300. šio 
grakštaus laivo greitis - 
daugiau kaip 18 jūros maz- 
gy.

Laivas, palyginti, nese
nas - 1961 m. pastatytas de
mokratinėje Vokietijos res
publikoje, vidaus įrengi
mai - atlikti suomiu meistru.< «
Kajutės, kurias teko matyti, 
pirmos ar antros ar net tre
čios klasės - patogios, o pir
mosios klasės kai kurios turi 
didžiulius langus, bet ne va
dinamus iliuminatorius. 
Taip, visai objektyviai rei
kia pripažinti - tai laivas, 
kurį negėda parodyti ir va
karų turistams. Visi pato
gumai nei kiek nesiskiria nuo 
transatlantinių laivų.

Laivo jaukūs restoranai, 
malonios patarnautojos, vi
sai geras maistas, gerai 
įrengtas poilsio kambarys 
(lounge). Jei ko trūksta 
šiame laive, tai, sakyčiau, 
dviejų dalykų - salės, kur 
rodytų kino filmus ir dides
nio baseino plaukioti, mau
dytis (dabartinis - mažas, 
tinkamas 2-4 žmonėms).

Bet jau vakaras, reikia 
įsitaisyti savo kabinose . . .

Laivas naktį tebestovi 
uoste, o rytą pranešimas per 
garsiakalbius: rinkitės lau
ke prie autobusų, važiuosime 
apžiūrėti miesto, o vakare - 
jau išplauksime.

LAISVĖ
NEŽINOMO JŪREIVIO 
KAPAS IR APYSTORES 
MERGINOS

Philadelphia, Pa.
Dienos sutrumpėjo, naktys 

pailgėjo. Man jau artinasi 
šešiasdešimt antroji čia žie
ma. Klasiniai darbininkų 
reikalai reikalauja didesnio 
rūpestingumo. Mūsų spaudos 
išlaikymas nedelsiamas. 
Reikėtų važinėti, vaikštinėti, 
ieškoti naujų skaitytojų. Ka
daise čia vajuose dirbdavo 
net keturi draugai-draugės. 
Du jų jau seniai mirę. Li
kusieji du nebeveiklūs.

LLD 10 kuopoje sergančių 
narių skaičius didėja. 
“Laisvės” vajininkė drg. P. 
Walantienė mažai bemato. 
E. Mulokaitė, J. Kazlauskas 
ir jo žmona kelių ligų spau
džiami. Drg. A. Lipčius ir 
vėl ligoninėje. F. Navar- 
dauskas, J. Meškauskas 
(Meško) ir jo žmona serga. 
Antanas Ramanauskas, iš 
Sellersville, Pa., paleistas 
iš ligoninės, girdi, “mes tau 
negalime pagelbėti”. Jo 
žmona Bronė turi širdies ne
galavimą.

PAŽIŪRĖJUS I SENĄ 
NUOTRAUKĄ

Dabar mane domina viena 
sena nuotrauka iš vieno iš- 
važiavimo-pikniko. Matau 
17 jaunų vyrų, 14 moterų, 10 
berniukų ir 6 mergaites. Sa
kytum: kas čia tokio, praei
to nebesugrąžinama. Bet Čia 
visi yra pažangiečiai. Antai, 
šalia Seno Vinco, pas kurį 
Gibbstone, N. J., piknikas 
įvyko, sėdi Jonas Petkevi
čius ir jo žmona Razalija. 
Tai sesutė Antano Baranaus
ko (Eidukevičiaus). Po tos 
1920 metų gegužinės jiedu 
išvyko į Maskvą pas brolį. 
Su jais paskui teko susiraši
nėti veik iki pasaulinio karo. 
Jie abu gerai mokėjo net še
šias svetimas kalbas. O tai 
buvo svarbu statant tarybinę 
santvarką. . .

Dabar šioje nuotraukoje 
matau tiktai tris vyrus ir dvi 
moteris dar gyvus. Tai Po
vilas Kutra su žmona, Do
mininkas Šolomskas su 
žmona ir R. Merkis. Iš tų 
jaunuolių veikiančiais su pa
žangiečiais yra tiktai Alber
tas ir Rožytė Merkiai.

Labai norėjau susieiti su 
Kutrais, ir tas man pavyko. 
Povilas Kutradar tvirtas se
nelis. Sako, “jau baigiu 91 
metus”. Skaito “Laisvę”, 
domisi lietuvišku veikimu, 
džiaugiasi gera sveikata. Jo 
žmona kiek jaunesnė.

Aplankiau ilgametį lietu
viškose draugijose veikėją 
Povilą Plungį. Jis kankina
mas nugarkaulio gedimu. 
Veik pora metų praleidęs 
ligoninėse. O tas labai iš- 
kaštinga. Gerai, kad jis tu
rėjo susitaupęs šiek tiek 
lesų.

Abiems Povilams linkiu 
dar ilgai pagyventi. Abudu 
gerai žinomi tarp lietuvių.

M. JUZlNTIŠKIS

DAMASKAS. Sirijoje di
deli šalčiai žymiai pakenkė 
vatos derliui.

PARYŽIUS. Galinga bom
ba sprogo požeminio trauki
nio stotyje. Užmušė 2, su
žeidė 6 žmones.

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 kiekviena 
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

l^enfctadienis, Gruodžio (December) 7, 1973

Rumunijos prezidentas Nicolae Ceausescu ir jo žmona 
Washingtone. Komunistų partijos vadas atvyko tartis su 
Amerikos vyriausybe prekybos ir Vidurio Rytų situacijos 
reikalais.

St. Petersburg, Fla.
LLD 45 KP. VEIKLA

Lapkričio 17 d. kuopos pa
rengimas buvo sėkmingas. 
Svečių prisirinko pilna LSC 
salė. Jau grįžo žiemavoti 
visi mūsų svečiai.

Į mūsų parengimus žiemę 
susirenka daug svečių, nes 
mūsų šeimininkės visuomet 
paruošia gerus pietus. Pie
tūs, kaip visuomet, buvo pa
teikti 12. Po pietų J. Mile
ris dar pakalbėjo iš savo 
viešnagės po Tarybų Lietu
vą. Po to sekė muzika ir 
šokiai bei žaidiniai iki vaka
ro.

Lapkričio 24 d. į LSC klu
bo pobūvį svečių prisirinko 
pilna salė. Vadovaujanti šei
mininkė M. Račkauskienė su 
savo pagelbininkėmis paga
mino kalakuto pietus.

Baigiant pietauti, klubo 
prez. Valys Bunkus pa
sveikino svečius, dėkojo už 
skaitlingą atsilankymą. Pri
minė, kad pensininkai turi 
būt dėkingi buvusiam prezi
dentui F. D. Rooseveltui už 
įvedimą senatvės pensijos ir 
buv. prez. L. Johnsonui už 
pasirašymą įstatymo, kuris 
suteikia pensininkams ne
mokama gydymą ir ligoninę. 
Todėl dabar galime paval
gyti kalakuto pietus. Jis 
taipgi pranešė, kad gruodžio 
8 d. klubo nariams pietūs bus 
duodami nemokamai. Kvietė 
tuos, kurie dar nėra klubo 
nariais ir pasižadėję, dabar 
įsirašyti.

Aldona Aleknienė pasvei
kino svečius iš toliau atvy
kusius ir paprašėpasirodyti. 
Adelė Pakalniškienė pakal
bėjo dienos klausimu ir pa
skaitė poemą. J. Sarkiūnas 

.sakė, kad mes esame lai
mingi, turėdami nuosavą pa
stogę. Čia mes susirenka
me, praleidžiame laiką ir 
apdiskusuojame mūsų pa
žangios veiklos reikalus.

Helena Smith iš Worces- 
terio pergyveno rimta ope
raciją. Šio laiku ji sveiksta 
pas savo tėvus H. ir J. šar- 
kiūnus. Ji buvo atvykusi į 
salę papietauti. Pasveikino 
St. Petersburgo pažangius 
lietuvius ir linkėjo visiems 
sveikatos ilgai gyventi ir 
džiaugtis savo atsiekimu, 
kad įsigijo gražią salę.

Pobūvyje matėsi svečių ir 
iš Miami, Fla. - J. ir S. Šu- 
kaičiai. šukaitis sveikino 
visus, perdavė linkėjimus 

nuo Miamio pažangiųjų lie
tuviu. Pas M. Gruzinskiene < * 
atvyko jos dukrelė Elz. Ad- 
diton iš Pittsburgh, Pa. Ta 
proga M. Gruzinskienė už- 
fundino visus pobūvio daly
vius po taurelę. Joms buvo 
sudainuota ilgiausių metų.

Plačiai žinomas pažangus 
visuomenės veikėjas Waite- 
ris Dubendris lapkričio 20 
d. Palms of Pasadeno ligo
ninėje buvo operuotas ant 
tulžies. Operacija pavyko 
gerai, ligonis jau pradėjo 
tvirtėti, nes jau gali valgyti 
pilną maistą. Jis galvoja po 
keleto dienų grįžti į namus, 
kur jį globos jo nuoširdi 
draugė Elz. Kairaitienė.

Lapkričio 14 d. po sunkios 
ligos mirė St. Petersburgo 
ligoninėje Povilas Pučko- 
rius, turėdamas 85 metus 
amžiaus. Paliko liūdinčius 
tris sūnus su šeimomis. Sū
nus John gyvena Pittsburgh, 
Pa. Kiti du - kituose mies
tuose. Palaidotas lapkr. 17 
d. Memorial Park mausolė- 
juje šalia savo prieš keletą 
metų mirusios žmonos. P. 
Pučkorius buvo pažangių or
ganizacijų narys ir Dainos 
mylėtojų choristas. Tai lai
dotuvių rytą prisirinko pilna 
Lee Williams šermininė su
teikti velioniui paskutinį pa
tarnavimą. Dainos mylėtojų 
choras, A. Pakalniškienės 
vadovybėje, sudainavo mo
mentui pritaikytas dainas. 
A. Pakalniškienė pakalbėjo 
apie velionio gyvenimą. Pa
baigoje dar padainavo solo 
“Toli toli”. Taip ir buvo 
atsisveikinta amžinai su bu
vusiu nuoširdžiu draugu.

Povilas Pučkorius gyvas 
būdamas paskyrė pinigų, kad 
jam mirus LLD 45 kp. ir 
klubo nariai jo prisiminimui 
turėtų pietus. Pietūs buvo 
suteikti lapkričio 20 d. LSC 
salėje. Juose dalyvavo vy
riausias jo sūnus Jonas su 
žmona. Baigiant pietauti, 
J. Mileris pakalbėjo apie 
velionio gyvenimo nueita ke
lia. <

Reiškiu gilią užuojautą jo 
artimiesiems.

PRANEŠIMAS

Gruodžio 8 d. klubo susi
rinkimas, valdybos rinkimas 
ir pietūs 12 vai. Gruodžio 
15 d. LLD 45 kp. parengimas 
ir pietūs 12 vai. Vieta: 314- 
15 Ave. So.

V. B-N£

ELMIRA, N. Y. Ištikusio
se tarp kalinių riaušėse su
žeisti 6 kaliniai ir vienas 
sargas. Sargams pavyko at- 
steigti tvarka kalėjime.•

MONTREALAS. šio mies
to Darbo Taryba vienbalsiai 
pasisakė už organizavimą 
darbininkų partijos Quebeko 
provincijoje.

AUSTIN, Texas. Čia su
sidarė komitetas padėti Či
lės liaudžiai kovoti sufašis- 
tine valdžia.
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Mexico, Me. I bęt ir kitus darbus atlikti,
i ir tai darbas buvo be jokio 

Lapkričio 17 dieną mirė atlyginimo, nes tuo laiku Ka- 
Adolfas Lindautas, sulaukės \ nados pažangūs lietuviai, ne-
84 metų amžiaus. Lietuvoje 
paėjo iš Kaulakių kaimo. 
Liko liūdesyje žmona Sophie 
ir dvi dukterys - Mrs. Adol- 
phie Perry, Mexico, Me., ir 
Mrs. Augenia Collins, Ber
wick, Me., taipgi brolis Ka
zimieras ir seserys Jadvyga 
ir Marijona Lietuvoje, taipgi 
žentai ir anūkas.

Velionis priklausė prie St. 
Roko Draugystės Rumforde 
ir buvo senas “Laisvės” 
skaitytojas ir rėmėjas. Li
kosi laisvai palaidotas lie
tuvių kapinėse.

Velionio duktė Mrs. Perry 
užkvietė visus laidotuvių da
lyvius pas savo dukrą į na
mus, South Rumford, Me. ir 
labai gražiai pavaišino.

Žmona, dukterys, žentai ir 
anūkas dėkoja visiems daly
viams už patarnavimą.

SENAS RUMFORDIETIS

darbo spaudžiami, vos galė
jo penktukais, dešimtukais 
paremti laikraščio išleidi
mą.

Už drg. J. Ylos ilgų metų 
išdėtą sunkų darbą, dirbant 
spaudos bare, ir kituose 
įvairiuose darbuose, geru 
žodžiu prisimena ne tik ka- 
bados, bet ir už Kanados ribų 
gyvenanti pažangūs tautie
čiai, todėl netenka abejoti, 
kad Jubiliatas, švęsdamas 
savo 70 m. sukaktį, iš savo 
bičiulių ir draugų susilauks 
gausių sveikinimų.

Nuo savęs sveikiname ir 
iš visos širdies linkime jam 
stiprios sveikatos, ištver
mės, rįžto, energijos ir to
liau dirbti tą kilnų darbą, 
kurį per daugelį metų puo
selėjate!

LIUDAS ir
PETRE KISIELIAI

ir Aidp choro 1920(m., taip7 
gi Lietuviui i čiliečių tdūbd. 
Ji visur darbavosi, iki su
sirgo prieš 4 metus.

Paliko liūdėsyje dukteris 
Aldoną Grigaitienę ir Mildą 
Kasparaite, su kuria ji gy
veno iki mirties. Taipgi liko 
sesuo Marie Šukienė, dvi 
anūkės - Arlene Macri, Pen
na State, Pa., Patricia 
Schappent, Boston, Mass., 
ir keturios proanūkės.

šeima taria nuoširdžią pa
dėką visiems už gyvas gė
les, kurias prisiuntė gimi
nės, organizacijos ir artimi 
draugai; taipgi už užuojautas 
per spaudą, asmeniškai ir 
laiškais, ir draugui Geniui 
už atsisveikinimo kalbą.

Tad, brangi drauge, ilsė
kis ir tegul būna lengva šios 
šalies žemelė! O mes pasi
likę tavęs neužmiršime.

A. M.

Easton, Pa.
Noriu pranešti, kad čia 

gruodžio 1 dieną mirė Leo
nas Tilwickas (Tilvikas). 
Mirė sulaukęs gražaus 91 
metų amžiaus.

Velionis buvo gimęs Lie
tuvoje, Palangoje, 1882 meti; 
spalio 25 dieną. Jis buvo 
sūnus Veronikos ir Vitkaus 
Tilvikų. Į Jungtines Valsti
jas atvyko 1907 metais, ir 
visą laiką išgyveno Eastone. 
Jis buvo įsteigėjas Easton 
Baking Company 1920 me
tais ir išbuvo jos savininku 
iki pasitraukimo 1951 me
tais, kuomet biznį pervedė 
savo trims sūnams.

Leono Tilviko žmona Mar
tha mirė 1968 metais.

Paliko liūdesyje trys sū
nus- Witold, Saylorsburg, 
Pa’, o Chester ir Carl Easto
ne. Taipgi 18 anūkų.

Velionio palaikai buvo pa
šarvoti Katinis Funeral 
Home, 2101 Northampton St., 
ir palaidoti gruodžio Easton 
Cemetery.

JOHN C. KATINIS 
NUO REDAKCIJOS: Drau

gas Leonas Tilvikas buvo 
nuoširdūs laisvietis ir ilga
metis “Laisvės” vajininkas. 
Mūsų giliausia užuojauta jo 
sūnams ir visiems artimie
siems.

Montreal Canada
PRASMINGAI NUEITAS 
GYVENIMO KELIAS

Gruodžio 22 d. savo sep
tyniasdešimtmetį atžymės 
plačiai žinomas, ne tik Ka
nadoje, bet ir už jos ribų, 
visuomenininkas, pažangių 
organizacijų kūrėjas, žiur- 
nalistas, o geriausiai žino
mas kaip Kanados lietuvių 
pažangaus laikraščio “Liau
dies Balso” (anksčiau buvu
sio “Darbininkų Žodžio”) 
pirmas ir dabartinis redak
torius JONAS YLA, kuris 
šiose pareigose Išdirbo 41 
metus.

Drg. Jonas Yla pirmą kar
tą išvydo šį pasaulį 1903 m. 
22 d. gruodžio. 1927 m. emi
gravo | Kanadą. Jo, kaip ir 
visų imigrantų, naujas gyve
nimas svetimoje šalyje, ne
glostė. Teko patirti daug 
kartumų, ypatingai užėjus 
krizei, depresijai, nedarbui. 
Patekęs audringame mūsų 
epochos verpete, pačiame 
jos sūkuryje, nesiryžo būti 
nuošaliu stebėtoju, bet akty
viai pradėjo fsitraukti į vi
suomeninį, kultūrinį ir poli
tinį darbą. Jis 1932 m. 
buvo vienas iš pirmųjų ini
ciatorių išleisti pažangų Ka
nados lietuvių laikraštį 
“Darbininkų Žodį”, dabar
tinį “Liaudies Balsą”. Jam 
teko tą laikraštį nuo patpir-

Brockton, Mass.
MIRĘ LIETUVIAI

Lapkričio 12 dieną po 
trumpos ligos mirė Dr. E. S. 
Morkis, sulaukęs 63 metų 
amžiaus. Gyveno 111 N. 
Pearl St., Brocktone. Buvo 
gimęs Cambridge, Mass. 
Mokėsi Veterinary Cornel 
College, N. Y., ir baigęs 
mokslą, atidarė gyvuliams 
ligoninę 1933 m. Brocktone. 
Ir per 40 metij aptarnavo 
Brocktono apylinkės ūkinin
kus. Palaidotas Melrose ka
pinėse. Liūdi žmona Elzbie
ta, sūnus Dr. Edward Mor
kis, Rayham, Mass., sesuo 
Clara Yusėnas, Arlington, 
Mass, ir anūkas Edward.

Lapkričio 14 dieną po ilgos 
ligos mirė Paulina Yesonis, 
po tėvais Skendulytė, sulau
kus 85 metų amžiaus, gyve
no 370 Ash St. Buvo gimus 
Lietuvoje, čionai išgyveno 65 
metus. Palaidota Calvary 
kapinėse. Liūdi jos vyras, 
keturios seserys, sūnus Al
bertas, keturi anūkai ir vie
nas proanūkis.

Lapkričio 4 dieną mirė 
Anna Raugiala, po tėvais 
Chestnut, sulaukus 73 metus 
amžiaus. Gyveno 56 Hoven- 
dou Avė. Buvo gimus Stough
ton, Mass. Palaidota Calva
ry kapinėse. Liūdi vyras, 
duktė Virginia Johnson, trys 
broliai - Adolph, Andrew ir 
Peter Chestnut, du anūkai ir 
trys proanūkiai.

Tebūna įnirusiems amžina 
ramybė, o užuojauta jų arti
miesiems.

S. R.

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 i kapus palydėjo 
gražus žmonių būrelis. Šer
meninėje ir kapinėse K. Ge
nys pasakė atsisveikinimo 
kalbą. Palikome velionę am
žinai ilsėtis tarp savo myli
mų t ė volių ir jos gyvenimo 
draugo Celestino Kasparo. 
Nuo kapinių dalyviai buvo 
pakviesti i Konafels resto
raną ir skaniai pavaišinti.

Velionė Kasparienė gimė 
Lietuvoje 1888 m. Atvažiavo 
į Ameriką dar tik 12 metų 
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 i r LDS nariai. 
Buvo narė Lietuviu Progre- 

[šyvių moterų susivienijimo

REDAKCIJOS PASTABA: 
šios korespondencijos pra
džia tilpo praeitame “Lais
vės” numeryje, bet kadangi 
beveik pusė jos buvo per 
mūsų neapsižiūrėjimą ap
leista, tai ją čia padavėme 
ištisai. Atsiprašome kores
pondentę A. M. užmūsųklai- 
dą.

Hartford, Conn.
Nelabai malonios žinios iš 

mūsų apylinkės. Walteris 
Brazauskas jau trečia savai
tė guli ligoninėje. Labai sun
kiai kovoja su keliomis ligo
mis. Ar jam pavyks jas nu
galėti ar ne, tik laikas paro
dys. Linkiu jam ir Elenutei 
ištvermės.

K. Butkevičienė irgi ligo
ninėje nuo lapkričio 12 die
nos. Bando užgydyti koją. 
Turėjo operaciją ir po trupu
tį eina geryn, bet labai pa
lengva. Labai pasigendame 
jūsų, Luiza, mūsų mažame 
būrelyje. Nuo širdies linki
me greitai ir pilnai susveik- 
ti.

V. K.

Binghamton, N. Y.
ŠIRDINGA PADĖKA

Neužmirštama viešnagė, 
kuria mano tėvas J. Vaice
kauskas man suteikė, daug 
malonumo man padarė. 
Lankėmės Tarybų Sąjungos 
miestuose Maskvoje, Lenin
grade, Ukrainos sostinėje 
Kijeve, Baltarusijos sosti
nėje Minske, taipgi gražia
me ir lietuviškame Vilniuje. 
Visur matėme pilna gėlių. 
Visur mus maloniai priėmė, 
pasitiko su gėlėmis ir atvira 
širdimi. Vaišino geru mais
tu ir gėrimais.

Mūsų grupė susidėjo iš 25 
žmonių įvairių tautų. Joje 
radosi ir trys mokytojos, 
kaip ir aš pati. Tai buvo 
malonu susipažinti ir pasi
kalbėti apie šią profesiją. 
Taipgi teko susipažinti tuose 
miestuose, kaip jie vaikus 
moko, nes jieneskupavomus 
informuoti, feuvo labai įdo
mu susipažinti su jų pažan
ga, kokią jie yra padarę.

Susipažinau su savo tetule 
Juze Kvetkiene, mano tėvo 
seserimi. Ji mus širdingai 
priėmė ir vaišino ir dar 
duonos ir torto dovana itei- < < 
kė, kurią parsivežėme, šir
dingai jai už viską ačiū. 
Gaila, kad nebuvo laiko pa
viešėti ilgiau. Mat visur 
teko skubėti.

Taipgi buvo smagu keliau
ti tarybiniu lėktuvu. Tris 
savaites paviešėjome Euro
poje, ko niekad nepamir
šime.

širdingai ačiū tėvui už to
kią malonią ir įspūdingą 
viešnagę*,r( , : / t

Dųkįę VIKTORIJA SASU'įA

IMPERIAL BEACH, Cal. 
Nuo gazo dujų apartmente 
žuvo motina su keturiais vai
kais.

Miami,Fla.
PUIKIAI ATŠVĘSTA 
PADĖKAVONIĘ DIENA

Lapkričio 22 dieną viešnių 
ir svečių prisirinko pilna 
Lietuvių Socialio Klubo salė. 
Tarp jų geroka dalis buvo ir 
ukrainiečių. Kaip jau įgy
venta tradicija, Padėkų Die
noje klubo nariai pietus gau
na veltui-nemokamai. Gal 
dėl to ir pagausėjo mūsų pub
lika. Pirmininkui J. K. pra
nešus, kad pietūs jau pa
ruošti, bematant prie stalų 
prisipilė visos kėdės, ir visa 
publika gražiai gardžiavosi 
mūsų gabių šeimininkių pa
teiktais lietuviško styliaus 
valgiais.

Pasivalgius, muzikantai 
užtraukė visiems lietuviams 
įprastą klumpakojį. Ir nuo 
čia visi, kas tik sveikas ko
jas turėjo, suko valcūkus, 
polkutes ir kitokius šokius.

Tarp daugelio svečių ir 
klubo pramogų lankytojų, tu
rėjau laimes susitikti ir at
naujinti pažintį su Julium 
Krasnicku. Krasnicką paži
nojau ir seniau, bet, per 
daug metų nebesutikęs, jau 
buvau apmiršes. Kaip žinia, 
J. Krasnickas gyveno Cle- 
velande ir ten užlaikė laik
rodėlių taisymo ir pardavi
mo krautuvę. Be to, jis va
dovaudavo chorams. Ir pats 
turi gerai išlavinta tenoro 
balsą, yra puikus solistas. 
Jis čia žada praleisti visą

žiemą. Tai labai gerai, gal 1 
ir mums floridiočiams pa- i 
vyks išgirsti gražiai skam
banti Juliaus tenoro baisa.

Buvo ir daugiau svečių iš 
tolimesnių kolonijų. Jau at
skrido kanadiečiai draugai 
Pempiai. Mat, Kanadoje nuo 
šalčio jau reikia drebėti, o 
pas mus saulėta ir šilta, bile 
dieną galima jūroje pasi
maudyti.

Džiugu dalyvauti su ge
rais žmonėmis geroje vie
toje.

L K-RIS

Belgijos užsienio reikalų 
ministras R. Enslande ra
portavo parlamentui, kad 
valdžia paragino Izraelį tuč- 
tuojaus pasitraukti iš oku
puotų arabų žemių, taipgi Į 
taikiu būdu išrišti pales
tiniečiu problemą.

©
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SVEIKINIMAS
į švenčių proga, sveikinu draugus ir drauges 
į Bostone ir apylinkėje. Linkiu visiems linksmai 
? sulaukti naujuosius 1974 metus.
? Lai būna taika pasaulyje!

L. PLUTIENE 
Dorchester, Mass.

SVEIKINIMAS ŽIEMOS

Sveikinu su Naujaisiais Metais visus gimines, 
draugus ir gerus žmones čia Amerikoje ir Lietu
voje, taipgi ir “Laisvės” personalą, va jininkus ir 
rėmėjus. Linkiu visiems geros sveikatos, sėkmės 
ir linksmų Naujų Metų.

JULIA GITTZUS
Bedford, Mass.

Žiemos švenčių ir Naujųjų Metų proga, sveikinu 
visus savo gimines, draugus ir drauges Ameriko- 
je ir Lietuvoje.

Linkiu visiems laimingų Naujų 1974 metų, lin- w 
kiu laimėjimą kovoje už taiką.

KAROLINA KAZLAUSKIENE W 
South Boston, Mass. W

Žiemos Švenčių Proga b
Sveikinu visus gimines, draugus ir bičiulius 

gyvenančius Amerikoje ir Lietuvoje, visus “Lais- 
vės” skaitytojus ir rėmėjus, linkėdamas sveika- 
tos, ištvermės ir geriausios sėkmės asmeninia- vi 
me gyvenime bei visuomeninėje veikloje.

Taikos, ramybės, daug saulėtų dienų 1974 me- 
tais! A1

MOTIEJUS KLIMAS H) 
East Brunswick, N. J. A

Su žiemos šventėmis ir 
Naujaisiais Metais

M*

5?

•u

Sveikinu visus draugus ir pažįstamus, čia Jung
tinėse Valstijose. Lietuvoje sveikinu visa Da- 
ripskų Saiką ir visus ten esančius gimines. 
’; Linkiu visiems laimingų Naujųjų Metų!

‘ : ;- : ‘ ’ BEN DARIN
Cleveland, Ohio

Reikalinga LDS Centrui 
Raštinės Darbininkė

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

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

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

Phone: 212-641-6699

DETROIT, MICH.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Walter Norkus
mire

I960 m. gruodžio 4 d.
Paliko dideliame liūdėsyje sergančią savo my

limą žmoną Anna, sūnų Walter su šeima, dukterį 
Frances gyvenančia Kalifornijoje su šeima, ir 
daug artimų giminių.

Minėdami jo 13 metų mirties sukaktį, tariame 
mylimu! vyrui ir tėveliui lai būna lengva jam Ame
rikos žemele.

Žmona - )\NNA NORKUS
Sūnus - WALTER 
Duktė - FRANCES 
ANŪKĖLIAI

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Benediktas Sutkus
ŠEŠERIU METU MIRTIES SUKAKTIS

Mirė gruodžio 8, 1967
Jo pelenai randasi Olivet Memorial Park 

Columberium.
Mielas Beni, nepamiršiu tavęs niekuomet. 

Dirbsiu del idėjos, dėl kurios tu dirbai, 
gyvas būdamas...

Valė Sutkienė, žmona
Kastulė Fabričius, sesuo 

ir giminės
San Francisco, Calif.

Ieškoma mirusiu LDS narių 
artimos giminės

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas nori surasti artimas 
gimines sekamų mirusių LDS narių:

1. Andrius Laumonas. Gyveno Wilsonville, Ill. Mirė
1943 metais. Turėjo brolį Lietuvoje: Daukniūnų kaime, 
Krinčino parapijoje, Biržų apskrityje.

2. Jonas Gašlūnas. Gyveno Chicago, Ill. Mirė 1944 me
tais. Turėjo seserį Lietuvoje, Panevėžio apskrityje.

3. Andrius Bilą. Gyveno Royalton, m. Mirė 1944 metais. 
Turėjo brolį Lietuvoje, Cesavos kaime,Veiverių paštas.

4. Adomas Skrebunas. Gyveno Raymond, Wash. Mirė
1944 metais. Turėjo brolį Lietuvoje, Karališkių kai
me, Ukmergės apskrityje, Želvos paštas.

5. Izidorius Katilis. Gyveno Bridgewater, Mass. Mirė 
1944 metais. Turėjo seserį Lietuvoje, Senamiesčio 
gatvė, Panevėžyje.

6. Adomas Vilkas. Gyveno Benld, Ill. Mirė 1949 metais. 
Turėjo dvi seseris Lietuvoje, Steponlškių kaime, Trakų 
apskrityje.

Prašome čia pažymėtas mirusių LDS narių gimines (arba 
giminių vaikus bei kitus artimuosius) atsiliepti J Sįpa- 
jieškojimą.

Taipgi būsime dėkingi visiems kitiems už suteikimą in
formacijų apie čia pažymėtų mirusių narių gimines.

Rašykite sekamu adresu:
LIETUVIŲ DARBININKĘ SUSIVIENIJIMAS 

104-07 102nd Street
Ozone Park, N. Y. 11417
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Aidiečiai kviečia
Gerbiami Aido Choro garbės nariai, rėmėjai, simpatikai 

ir laisviečiai! Kaip kasmet aidiečiai surengdavo smagius, 
linksmus Naujųjų Metų sutikimus, taip pat šiemet nusita
rėme tą pačią tradiciją pakartoti.

Kviečiame visus i mūsų Naujų Metų sutikimą gruodžio 
31 d. vakarą Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park. Turėsime puikią vakarienę, muziką, šokius ir visi 
dainuosime. Tas visas malonumas tiktai $5. Pradžia 8 
vai. Durys atdaros nuo 6 vai.

Bet prašome prietelių Įsigyti bilietus iš anksto, arba 
bent paskambinti “Laisvės” Įstaigon, pranešant, kad da
lyvausite. Telefonas: 641-6887. Galima ir per choris
tus Įsigyti bilietus.

RENGIMO KOMISIJA

Mirė Jonas Gužas
Vilnius (kablegrama). 

Lapkričio 30 d. Vilniuje mirė 
personalinis pensininkas Jo
nas Gužas (Antanas Puodžiū
nas), gimęs 1892 m. kovo 8 
d. Anykščių rajonoKatleriš- 
kių kaime. 1902-03 metais 
mokėsi Debeikių pradinėje 
mokykloje.

1912 metais atvyko į Jung
tines Valstijas ir gyveno iki 
1970 m. Jis dirbo vario lie
jykloje, paskui siuvėju, mo
kėsi vakarinėse mokyklose. 
1934 metais baigęs Dės 
Moines miesto farmaceuti- 
kos kolegiją Iowa valstijoje, 
Gužas Įsigijo chemijos 
mokslų bakalauro laipsni, 
bet darbo pagal savo specia
lybę negavo dėl savo pažan
gios visuomeninės veiklos. 
Dėl to jis nuo 1935 metų vėl 
dirbo Įvairiose New Yorko 
siuvyklose, o 1966 m. išėjo Į 
pensiją.

Visuomeninėje veikloje 
Jonas Gužas pradėjo daly
vauti Pirmojo Pasaulinio 
karo metais. Jis buvo Ame
rikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros narys ir nuolati
nis veikėjas kuopoje ir ap

skrityje, 1940-46 metais pa
žangios Pabaltijo tautų kul
tūrinės organizacijos finan
sų sekretorius. Atkūrus 
Tarybų valdžią Lietuvoje, 
pažangiojoje JAV lietuvių 
spaudoje ir žodžiu jis sten^ 
gėsi objektyviai nušviesti 
Tarybų Lietuvos ir visos Ta
rybų šalies laimėjimus.

Apie 20 metų Jonas dirbo 
Sveturgimių Teisėms Ginti 
lietuvių komiteto sekreto
riumi. Ypač reikšmingą 
darbą jis atliko savo kuklio
mis santaupomis remdamas 
JAV pažangiųjų lietuvių 
spaudą, rinkdamas pažan
giųjų JAV lietuvių organiza
cijų archyvinę medžiagą. 
Didelė dalis surinktos me- į 
džiagos buvopersiųsta i Vil
nių. Tarp surinktų leidinių 
yra ir Lietuvos Kompartijos 
pogrindžio sąlygomis leistų 
knygų. Ilgus metus Jonas 
Gužas dirbo vadovaujanti 
darbą New Yorko siuvėjų 
profesinėje sąjungoje.

1970 m. liepos mėnesį Jo
nas Gužas su žmona Stefanija 
Sasna atvyko i Tarybų Lie
tuvą ir apsigyveno Vilniuje. 
Jonas Gužas palaidotas Vil
niuje, Antakalnio kapinėse.

V. PETKEVIČIENE

<♦>

<♦>

NAUJŲJŲ METŲ PROGA

SVEIKINU
visus artimuosius, draugus ir bičiulius Amerikoje 
ir Lietuvoje. Linkiu sveikatos, sėkmės, džiaugs
mo ir daug energijos.

IEVA MIZARIENĖ 
Jackson Heights, N. Y.

WOODHAVEN, N. Y.

Naujųjų Metų proga
Sveikiname visus mūsų draugus, bičiulius ir 

gimines Amerikoje ir Lietuvoje. Linkime svei
katos, džiaugsmo, laimės.

ELENA IR PETRAS SIAURIAI

Linksmų Žiemos Švenčių f
Sveikiname su žiemos šventėmis ir naujaisiais ® 

1974 metais gimines ir draugus Amerikoje ir Ta- ® 
rybų Lietuvoje. Visiems linkime geros sveika- 
tos, laimės gyvenime. g

Lai būna TAIKA pasaulyje. g
KOSTULE ir jonas ruSinskaų

Brooklyn, N. Y.

Ilgiausiu MetŲ
Linkime mūsų mylimam tėveliui ir seneliui

Kazimierui Nečiunskui
stiprios sveikatos ir sekmas proga jo 83 metų 
gimimo dienos — gruodžio 7-ą. Netik jo šeima 
linki jam viso gero, bet ir jo artimi draugai ir 
bičiuliai, su kuriais jis per ilgus metus dirbo
kartu. Adela ir Aldona, dukros

ir jų vyrai
Eileen, Michael ir Ann-Marie,

Hicksville, N. Y. anūkai

<♦>

<♦>

<!>

<f>

<♦>

<♦>

•>

<p

Puikiai pavykusios išleistuvės 
ir sutiktuvės

NEW YORKO
NAUJIENOS

H. FEIFERIENE
Lapkričio 25 dieną, 1 va

landą p. p., Laisvės salėje 
įvyko ypatingas dvigubas pa
rengimas, kuriame atsisvei
kinome su mieluoju Edmun
du Juškiu, kuris, išdirbęs 
virš penketą metų Washing
tone, Tarybų Sąjungos pa
siuntinybės konsuliniame 
skyriuje, II-rojo sekreto
riaus ir konsulo pareigose, 
išskrido tos pačios dienos 
vakarą Aeroflot lėktuvu iš 
Kennedy Aeroporto i Tarybų 
Lietuvą.

Tuo pačiu laiku susipaži
nome su naujai paskirtu i 
Edmundo Juškio vietą kon
sulu Rimgaudu Mališausku ir 
jo malonia žmona Nijole. 
Malonu buvo matyti svečių 
tarpe atsilankiusius Tarybų 
Sąjungos delegacijos narį 
Jungtinėse Tautose Vytautą 
Zenkevičių ir “Moscow <
News” korespondentą Apoli
narą Sinkevičių su mieląja 
žmona Zinaida.

Povilas Venta, pakvietęs 
visus prie stalų, rengėjų 
vardu prašė pakelti tostą už 
mūsų svečius ir sudainuot 
“Ilgiausių Metų”. Įteikta 
viešnioms Nijolei Mališaus
kienei ir Zinaidai Sinkevi
čienei po gėlių puokštę.

Po vaišių, programos pir
mininkė Ieva Mizarienė savo 
įvadinėje kalboje priminė, 
kad mes new y orkiečiai esa
me laimingi, turėdami progą 
dažnai susitikti su atvažiuo
jančiais ir išvykstančiais 
svečiais iš Lietuvos. Turi
me progą su jais pabendrau
ti, arčiau juos pažinti.

Iškviesta kalbėti: Antanas 
Bimba, Apolinaras Sinkevi
čius, Vytautas Zenkevičius, 
Nijolė Mališauskienė, Rim
gaudas Mališauskas ir Ed
mundas Juškys. Kalbose pa
sidžiaugta Tarybų Lietuvos 
jaunesniąja karta, kuri vis 
daugiau pasižymi ne tik tė
vynėje, bet ir užsienyje. 
Šiandien Tarybų Lietuvos 
diplomatai randasi ne vien 
Jungtinėse Amerikos Val
stijose. Jie užima atsako
mi ingas pareigas Tarybų Są
jungos pasiuntinybių konsu
liniuose skyriuose - Švedijo
je, Kanadoje, Vietname, Ar
gentinoje ir kitose valstybė
se. Jais gali pasididžiuoti 
Tarybų Lietuva ir užsienio 
pažangieji lietuviai.

Washingtone pats pirma
sis lietuvis Tarybų Sąjungos 
pasiuntinybėje buvo Povilas 
Rotom skis. Paskui ten dirbo 
Laurynas Kapočius. Po Lau

ryno Kapočiaus, gan ilgą lai
ką, regis 10 metų, buvo. Vy
tautas Zenkevičius, paskui 
atvyko Edmundas Juškys. O 
dabar pradeda ten darbuotis 
Rimgaudas Mališauskas, ku
riam visi linkėjo geriausių 
sėkmių tame sunkiame, 
komplikuotame darbe.

Reikia priminti, kad Vy
tautas Zenkevičius savoje 
kalboje, tarp kitko, perskaitė 
sveikinimo raštą nuo Lietu
vos TSR Aukščiausios Tary
bos prezidiumo pirmininko 
Motiejaus šumausko, lie
čiant mūsų žymiosios veikė
jos Katrynos Petrikienės 
80-ąjį gimtadienį - jubiliejų, 
už kurį Katryna nuoširdžiai 
padėkojo.

Su atvažiavusiais tarybi
niais lietuviais i JAV mes <
labai greitai suartėjame. Jie 
visi draugiški, elgiasi kaip 
tikri bičiuliai. Toks jaus
mas mus jungė ir su Ed
mundu Juškiu. Kad šis šil
tas draugiškumas pasilaiky
tų, Walteris Keršulis ir Po
vilas Venta įteikė Edmundui 
dovana nuo visu susirinku- c <
šiųjų svečių.

Sueigos programą gražiai 
paįvairino solistas Viktoras 
Bekeris, solistė Nellie Ven- 
tienė ir Aido choras puikiai 
atliktomis dainomis. Solis
tams ir chorui pianu akom
panavo Mildred Stensler.

Pietų šeimininkėmis buvo 
Julė Lazauskienė ir Nellie 
Ventienė. Kitais darbais 
prisidėjo: Anne Yakštis, 
Natalija lešmantienė, Tessie 
Stočkienė, Nastė Buknienė, 
Jurgis Bernotą ir Povilas 
Venta.

Stalus puošė Bronės Ker- 
šulienės ir Julės Lazauskie
nės darželių gėlės. Už visą 
triūsą ir tokią puikią talką 
rengėjai širdingai dėkoja.

Jau gerokai sutemus, ma
lonus pobūvis artinosi prie 
pabaigos. Atėjo atsisveiki
nimo valanda su gerbiamu 
diplomatu Edmundu Juškiu, 
kuris su žmona Aldona ir 
vaikučiais paliko mumyse 
gražius, šiltus prisimini
mus.

Edmundas Juškys išvyko 
iš Laisvės salės tiesiog i 
Kennedy aerodromą. Aišku, 
Edmundas džiaugėsi grįžtąs 
į tėvynę, bet tuo pačiu kartu 
jam,matyt, buvo liūdnoka pa
likti tiek daug gero jam lin
kinčių draugų. Atsisveiki
nant pasisakėme: - “Iki pa
simatymo Vilniuje!”.

Brooklyne gimusi ir augu
si, taipgi vaidinimą pradė
jusi, mirė aktorė Constance 
Talmadge( 73 metų amžiaus. 
Ji su savo dviem vyresnėm 
sesutėm Norma ir Natalie 
Hollywoode iškilo kaip ty
liųjų filmų žvaigždės.

Išrinktas Majoras Beame 
jau pasiskyrė tris majoro 
deputatus, tarp kurių yra 
negras David Dinkins. Tai 
pirmas negras tokioje aukš
toje vietoje New Yorke.•

Padėkų dienos paradas 
buvo didelis ir spalvingas. 
Oras taipgi pasitaikė labai 
geras. •

Tebestreikuoja miesto ba
leto šokėjai, Filharmonijos 
muzikantai ir Modern Art 
muziejaus tarnautojai.

Areštuoti trys vyrai. Juos 
kaltina pavogimu labdaros 
(welfare) čekių $268,000 
vertės.

Naujųjų metų pasitikimui 
balius “Daily World” naudai 
įvyks penktadienį, gruodžio 
28, Casa Galicia salėje (bu
vusioje Webster Hali), 119 E. 
11 St., Manhattane. Pradžia 
10 vai. vakare ir tęsis iki 3 
vai. ryto. šokiams gros 
garsus orkestras. Rengėjai 
kviečia tą dieną pasižymėti 
ir baliuje dalyvauti.

Daugiau kaip 1,000 žmonių 
dalyvavo New Yorko univer
siteto salėje konferencijoje, 
kurioje buvo aptarta, kaip 
sėkmingiau ir vieningiau ko
voti rasizmą ir fašizmą. Da
lyvavo nemažai universitetų 
ir kolegijų profesorių.•

šimtai piketavo Ispanijos 
turisto raštinę, reikalauda
mi paleisti teisiamus 11 an
tifašistų Ispanijoje.

Lapkričio 6 d. rinkimuose 
komunistų kandidatai Ra
sheed Storey gavo 3,475 bal
sus majoro vietai, Judy 
Edelman kontrolieriaus vie
tai 4.112, R. Ristorucci 
miesto tarybos prezidento 
vietai 3,374. RE P.

Kultūrinė popietė 
sekmadienį

LDS 13 kuopa rengia Įdo
mią 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.c <

Po to seks dainų ir Įvai
rios muzikos programa. 
A milija 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. Visi da
lyviai galės sočiai prisivai- 
šinti.

Tad visiems rengėjai pri
mena, kaip bus svarbu ir 
smagu dalyvauti kultūrinėje 
popietėje. Maloniai ir nau
dingai praleisime laiką.

LDS 13 KP. VALDYBA

80-asis gimtadienis
New Yorko ir plačios apy

linkės pažangiesiems lietu
viams gerai pažįstamas Kle
mensas Briedis lapkričio 22 
dieną atšventė savo 80-ąjį 
gimtadienį. Atšventė tik su 
savo artimaisiais.

Draugas Klemensas labai 
ąpgailestavo, kad negalėjo 
pasikviesti daugiau savo 
idėjos draugų ir draugių. 
Mat, jam tai padaryti nelei
do jo sveikatos stovis, jis 
nesijaučia gerai.

Tą pačią dieną buvo at
švęsti draugų Briedžių sū
naus 30-asis gimtadienis, o 
anūko - 10-asis gimtadie
niai.
Kaip žinom, kai buvo, svei

kas, draugas Klemensas 
buvo labai veiklus mūsų pa
žangiajame judėjime žmo
gus. Gaila, kad per pasku
tinius keletą metų jis nebe
gali aktyviškai dalyvauti 
mūsų gretose.

Visi mes laisviečiai nuo
širdžiai linkime draugui 
Briedžiui geros sveikatos ir 
daug laimingų metų.

P. VENTA

Serga
Ignas Beeis dar vis randa

si ligoninėje, General Me
morial Hospital, Union, N. J. 
Kaip jau rašėme, jį kankina 
plaučių uždegimo liga.

Kalbėjome su jodukraGe- 
nevieve Wallace, kuri lanko 
tėvelį kasdieną. Ji sako, kad 
tik artimi giminės kol kas 
gali jį lankyti.

Linkime draugui Ignui 
greit sustiprėti. IEVA

Gražiai pasveikę
Prieš keletą metų man 

teko aplankyti du gerus lais- 
viečius - Juozą Zajankauską 
ir Klemensą Briedi. Man< < 
atrodo, kad abudu yra gero
kai susveikę. Abudu savo 
namuose.

Malonu buvo su jais pasi
kalbėti. Linkiu jiems lai
mės toliau taisyti savo svei
kata. J. GRYBAS

c

Pramogą Kalendorius

GRUODŽIO 9 DIENA

LDS 13 kp. rengia meninę 
popietę, Laisvės salėj, 2val. 
po pietį;. Bus trumpa, bet 
įdomi programa: filmas 
Lietuvos vaizdų ir muzikali- 
ne dalis. Užbaigsime su 
vaišėm. Dovana $2.

GRUODŽIO 31 DIENA 
NAUJŲJŲ METŲ BALIUS

Aido choras rengia Laisvės 
salėje Naujųjų Metų sutiki
mą, kuris prasidės 8 valandą 
vakaro. Svečiai bus gerai 
pavaišinti, po vakarienės šo
kiai. Bilietas - $5.

LLD 185 kp. 
susirinkimas

-Mūsų susirinkimas Įvyks 
Laisvės salėje gruodžio 11 
d., antradienį, 2 vai. popie
tę. Visi nariai raginami da
lyvauti. Turime svarbių rei
kalų, turėsime išsirinkti 
valdybą 1974 metams. Ti
kimės susirinkimo turėti ir 
vaišių.

KP. VALDYBA

Susižeidė
Aną sekmadienį Edmundo 

Juškio išleistuvėse daugelis 
klausinėjo, kodėl nesimato 
mūsų veikėjos Bronės Ker- 
šulienės. Dabar išduosiu 
“paslaptį”: Bronė kaip tik 
prieš parengimą krisdama 
labai skaudžiai susižeidė 
koją. Turėjo kreiptis gydy
tojo pagalbos. Dar gerai, 
kad kojos kaulas nebuvo nu
laužtas. Bet ją dar ir šian
dien kankina skausmai.

Linkime Bronei greitai ir 
pilnai susveikti.

REP.

Vyks į ligoninę
Profesorius Henry Juška 

telefonu pranešė, kad jo tė
velis, mūsų senas veikėjas 
ir menininkas gruodžio 10 
dieną pasiduos i Jewish Hill
side Medical Center ligoni
nę. Ten jis pergyvens ope
raciją ant akių. Kaip žinia, 
jau senokai draugui Juškai 
akys nebetarnauja kaip rei
kia. Tikimasi operacijos 
pagalba regėjimą sugrąžinti.

Mes visi nuoširdžiausiai 
to mūsų draugui ir linkime.

WASH1NGTONAS. Aukš
čiausiasis teismas 8 balsais 
prieš 1 nutarė, kad darbda
viai turi teisę nesamdyti ne- 
piliečių sveturgimių.

Nauja kelionių 
agentūra

Visiems žinomas Robert 
J. Ellyn, kuris per ilgą laiką 
(apie 21 metus) vedė kelionių 
biurą Union Tours agentūro
je, dabar atidarė nuosavą 
agentūrą. Jis sako, kad jam 
bus geresnės galimybės pa
tarnauti kelionių reikalu.<

Jo naujasis adresas: 
Robert J. Ellyn Travel, Inc. 
501 Fifth Avenue, prie 42nd 

Street
Suite 1605
New York, N. Y. 10017 
Telefonas: 687-0250

Linkime Ellyn sėkmės.
IEVA MIZARIENĖ

Vaizdelis iš išleistuvių ir sutiktuvių - iš k. į d.: A. Sinkevičius, R. Mališauskas, E. 
Mizarienė, Ed. Juškys, N. Mališauskienė, Z. Sinkevičienė, K. Petrikienė. II eilėje: Vyt. 
Zenkevičius, P. Venta, A. Bimba. S. Narkėliūnaitės nuotrauka

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




