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KRISLAI
MŪSŲ LAIKRAŠČIO VAJUS 
AUDRINGI METAI
LDS VEIKLOS METAI 
PROSTITUTES KNYGA 
SACHARINAS -

PAVOJINGAS
J. Gasiūnas

Mūšy laikraščio “Lais
vės” finansinis vajus eina 
labai gražiai. Tikimasi iki 
sausio 1 d. sukelti $15,000. 
Tai būtų nepaprastas laimė
jimas.

Prenumeratų atnaujini
mas ir naujų gavimas taipgi 
neblogai sekasi. Bet šiam 
svarbiam darbui reikia visų 
talkos, kad nei viena prenu
merata neliktų neatnaujinta 
ir kartu dar gauta nemaža 
naujų skaitytojų.

Jeigu mes visi vajinin- 
kams padėsime, tai ir šis 
sunkus darbas suteiks labai 
gerų vaisių.

Artinasi naujieji 1974 
metai. Atneša jie darbo 
žmonėms naujas kovas už 
didesnes algas ir darbo są
lygų pagerinimą.

Federalinė algų kontrolė 
baigsis balandžio mėnesi. 
Nemanoma, kad ji bus atnau
jinta, kuomet pragyvenimas 
be jokios kontrolės nesvie
tiškai iškilo.

Unijos ruošiasi masinėms 
kovoms. Streikų bangos gali 
apgaubti visą šąli. Didė
janti infliacija baisiai skur
dina milijonus žmonių. 
Energijos krizė ir nedarbo 
didėjimas taipgi gula ant 
liaudies pečių. Todėl 1974 
metai gali būt audroti.

•
1974 metų rugpiūčio 9 ir 10 

dienomis turėsime LDS 
seimą Pittsburghe. LDS se
kretorė Anne Yakstis rapor
tavo LDS Centro valdybos 
posėdžiui, kad pittsburghie- 
čiai smarkiai prie seimo 
ruošiasi.

Svarbu visoms kuopoms 
jau dabar ruoštis: pradžioje 
metų mobilizuoti narius 
Centro valdybos rinkimams, 
pagyvinti LDS naujų narių 
gavimui vajų ir Išrinkti de
legatus.

Todėl naujieji metai taipgi 
bus žymiai pagyvėjusios LDS 
veiklos metai.

Londone vienuolyno augin
tinė Norma Levy, kaip pro
fesionalė prostitutė, parašė 
autobiografinę knygą “I, 
Norma Levy”, kuri dabar 
smarkiai plinta po visą šąli 
ir pasiekia užsienį. Dabar ji 
daugiausia skaitoma.

Mrs. Norma Levy savo 
knygoje rašo, kaip Londonan 
atvykę kitų šalių prezidentai, 
premjerai ir kiti aukšti di
plomatai viešbučių kamba
riuose gauna jaunas mergi
nas, kurias parūpina jiems 
Anglijos užsienio reikalų 
raštinės ir sumoka po $100 
kiekvienai.

Kaip žinia, lytinis skanda
las pasiekė parlamentą. Iš
kilo aikštėn, kad lordas 
Lambtonas ir du karališki 
ministrai buvo Įsivėlę į tą 
skandalą ir buvo priversti 
rezignuoti.

•
Jei vartoji kasdien sacha

riną, kaip cukraus pavaduo
toją, dabar turi žinoti, kad
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Generalinis streikas prieš 
aukštas kainas, infliacija 
supurtė visą Prancūziją

Paryžius. Prancūzijos 
unijos, su komunistų ir kitų 
pažangių organizacijų para
ma, buvo paskelbusios 24 
valandų generalinį streiką 
prieš bekylančias aukštas 
prekių kainas ir bedidėjančią 
infliaciją.

Streikas buvo sėkmingai 
pravestas. Valdžia pripaži
no, kad infliacija šiais me
tais pakilo 11%, kuomet abel- 
nai Europoje pakilo 8%. Val
džia pažadėjo veikti, kad 
pragyvenimo kainų pakili
mas ir infliacijos didėjimas 
būtų sulaikytas. •

Kompartija raportuoja, 
kad 500 didžiųjų Prancūzijos 
korporacijų per pastaruo
sius penketą metų padarė 
pelno iki 100%, kuomet dar
bininkų padėtis pablogėjo, 
nedarbas padidėjo.

Los Angeles, Calif. Ma
žam lėktuvui susidaužius 
kalnuose, žuvo trys jame 
keliavusieji. Vienas jų buvo 
Bruce Yarnell, pagarsėjęs 
operos dainininkas ir akto
rius, 35 metų amžiaus.

Jis keletą metų dainavo 
San Francisco operoje, 1969 
m. dainavo New Yorko teatre 
“Oklahomos” vaidinime.

Paleidžia tūkstan
čius darbininkų

Detroitas. Automobilių 
korporacijos jau pradėjo pa
leisti iš darbo tūkstančius 
darbininkų ir nusitarė 1974 
m. sumažinti gamybą milijo
nu automobilių.

Jungtinė Automobilių Dar
bininkų unija svarsto, kaip 
sėkmingiau kovoti prieš ma
sinį darbininkų paleidimą iš 
darbo. General Motors jau 
paskelbė paleis 80,000.

WINDSOR. Visoje Kana
doje tebestreikuoja apie 15,- 
000 Fordo automobilių dar
bininkų, kurie reikalauja pa
kelti algas ir pagerinti darbo 
sąlygas.

Nixonas puola 
prosekiutorių

Washingtonas. Baltųjų 
rūmų sekretorius Ziegler 
pareiškė, kad Nixono paskir
tas naujasis specialus Wa
tergate prosekiutorius Leon 
Jaworskis jau pasidarė ne
pakenčiamas Nixono admi
nistracijai.

Jis nebepatinka Nixonui 
todėl, kad pasisakė už griež
tą baudimą visų, kurie kuo 
nors prisidėjo prie Water
gate skandalo.

Japonija ir Filipinai 
jau gauna aliejaus

Alžyras. Arabų konferen
cija nutarė padaryti išimtį 
Japonijai ir Filipinams. Ka
dangi abi šios šalys pasisakė 
prieš Izraelio agresiją, da
bar galės gauti arabų alie
jaus.

Kai kurios Europos šalys, 
dabar pasisakiusios prieš 
Izraelio agresiją, taipgi gaus 
aliejaus.

Čilės socialistai 
prašo paramos

Roma, Italija. Čia gautas 
Čilės Socialistų partijos at
sišaukimas i viso prasaulio 
darbo žmones prisidėti su 
parama Čilės liaudžiai kovo
ti fašizmą.

Atsišaukime kviečiama 
gelbėti tūkstančius politinių 
kalinių, tarp kurių yra ir 
Komunistų partijos genera
linis sekretorius Luis Cor- 
valan, kurio gyvybė tikrai 
pavojuje.

Pentagonui 
netrūksta

Washingtonas. Gynybos 
departamentas Įsakė alie
jaus ir gazolino kompani
joms dar šiais metais pri
statyti 825 milijonus galionų.

Tarp spalio 13 ir lapkri
čio 14 dienų lėktuvai nuvežė i 
Izraelį 22,330 tonų karo 
reikmenų. Militariniai lėk
tuvai ir dabar veža ginklus 
Izraelin. Pasirodo, Penta
gonui kuro netrūksta.

DUBLINAS. Premjeras 
Cosgrave informavo, kad 
Airija jau gauna Tarybų Są
jungos aliejaus.

San Francisko mieste TWA lėktuvų kompanijos streikuo
jantieji tarnautojai piketuoja, reikalaudami didesnio atly
ginimo ir protestuodami prieš kitų lėktuvų kompanijų tei
kiamą streikui laužyti paramą apie 2 milijonų dolerių i 
dieną.

Mainierių unijos konvencija 
nutarė visai netoleruoti
rasinės diskriminacijos

Paleidžia 200,000 iš darbo
Detroitas. General Mo

tors, Chrysler ir Fordo kor
poracijos paskelbė, kad iki 
sausio 1 d. paleis iš darbo 
daugiau kaip 200,000 auto
mobilių darbininkų ir dėl 
‘.‘energijos krizės” mažins 
automobilių gamybą, kitos 
kompanijos taipgi atleidžia 
iš darbo tūkstančius darbi
ninkų.

Pasirodo, kad 1974 metų 
modelio yra neparduotų 1,- 
500,000 automobilių. Dabar, 
pergyvenant “energijos kri
zę”, dar mažiau bus auto
mobilių parduota.

Taika-galima
Maskva. TSRS preziden

tas Podgornas ir premjeras 
Kosyginas pasiuntė arabų 
konferencijai sveikinimą, 
kuriame jie tvirtina, kad 
taika galima atsiekti Vidurio 
Rytuose.

Vyriausia taikai kliūtis, 
jie nurodo, Izraelio agresi
ja - nepasitraukimas iš už
kariautų arabų žemių, s . . .. i . .r
Padarė 37 nereika
lingas operacijas

Sacramento, Calif. Teis
mas nubaudė Mercy ligoninę 
ir dr. J. G. Nork sumokėti 
vienam ligoniui $3.7 milijono 
nuostolių už padarymą ne
reikalingos operacijos.

Kad pasipelnyti iš ligonių, 
dr. Nork prisipažino teisme 
padaręs net 37 visai nerei
kalingas operacijas.

Automobilių kompanijos, 
tačiau, neatsisako nuo mil
žiniškų pelnų, kuriuos darė 
per daugelį metų, taipgi ir 
dabar pelnai auga.

Žydai nori grįžti
Viena, Austrija. Apie 40 

žydų susirinko i Tarybų Są
jungos konsulato raštinę ir 
paskelbė sėdėjimo streiką. 
Jie reikalavo leidimo grįžti į 
savo gimtinį kraštą. Polici
ja turėjo juos išvaryti.

Daugiau kaip 250 tarybinių 
žydų, paragavę Izraelio duo
nos, atvyko i Vieną ir nori 
grįžti i Tarybų Sąjungą. 
Konsulate jie informuoti, kad 
turi laukti leidimo dokumen
tų.

Pasiekė Jupiterį
Mountain View, Calif. 

Amerikos nedidelis erdvė
laivis per 21 mėnesį kelio
nės padarė 620 milijonų my
lių ir už 8.1,000 mylių nuo 
didžiulės planetos Jupiterio 
skrieja aplink.

Erdvėlaivis Pioneer-10 
perskrido Jupiterio radiaci
jos lankus ir persiunčia 
spalvotas nuotraukas.

ROMA. Guinea-Bissau 
respublika, nauja valstybė 
Afrikoje, priimta į Jungtinių 
Tautų maisto ir agrikultūros 
organizaciją. Guinea-Bis
sau pasiskelbė nepriklauso
mybę rugsėjo 24 d. Portu
galija tebevaldo dar didelę 
šios respublikos teritoriją.

sacharinas turi palinkimą 
akstinti pūslėje vėžio ligą.

Nacionaliniai Sveikatos 
institutai, sacharino veiks
mą ištyrę, dabar paskelbė, 
kad gali susidaryti vėžio pa
vojus tiems, kurie kasdien po 
keletą kartų vartoja sacha
riną.

New Yorke daugiau kaip 1,500 antifašistų piketavo Čilės fašistų paramai suruoštą kon
certą Town Hall.

Pittsburgh, Pa. 1,500 de
legatų sveikino mainierių 
unijos prezidentą Arnold 
Miller, reikalaujantį pažan
gių reformų unijoje. Dele
gatai vienbalsiai nutarė Įdė
ti Į unijos konstituciją para
grafą, draudžiantį rasinę, 
tautinę ir lytinę diskrimina
ciją unijoje ir visur kitur.

Prez. Miller pareiškė, kad 
ši konvencija yra pirmutinė 
eilinių narių kontrolėje. Jis 
pabrėžė didelę svarbą išlai
kyti unijoje pilną demokrati
ją, kad narių teisės joje būtų 
apgintos ir daugiau nebeįsi- 
galėtų gengsterizmo diktatū
ra, kokia buvo Įsigalėjusi 
unijoje prie prez. W. A. 
Boule, kuris dabar teisiamas 
už dalyvavimą suokalbyje 
nužudyti Yablonskį.

Delegatai pasisakė už 6 
valandų darbo dieną šiuo 
metu, kai daug mainierių 
yra bedarbių gfetose, kai 
mechanizmas ir darbo sku
bumas mažina darbą kasyk
lose. Nutarė remti Kentucky 
valstijoje kovojančius mai- 
nierius už unijos pripažini
mą.

Konvencija atstovavo 
205,000 unijos narių.

•
MASSACHUSETTS valsti

joje yra daugiau kaip 60,000 
bedarbių. Nedarbas siekia 
6% visos darbo jėgos ir nuo
lat didėja.

Rasinės riaušės
Tongduckon, Pietų Korėja. 

Jungt. V aisti jų armijoje pra
sidėjo rasinės riaušės spa
lio 7 d. ir dabar neramumai 
tęsiasi ir plečiasi tarp ame
rikiečių Pietų Korėjoj.

Armijos komanda tyrinė
ja, kodėl tarp kareivių rasi
niai santykiai pablogėję. 
Juodieji kareiviai jaučia ra
sinę diskriminaciją.

•
SAN FRANCISCO, Calif. 

Nuo Golden Gate tilto nušoko 
ir prisigirdė 503-čias savi- 
žudys.

TSRS turi 7,000 
prekybos laivų

Maskva. Šiuo metu Tary
bų Sąjungą turi daugiau kaip 
7,000 prekybos laivų, kurių 
tonažas siekia 16,709,000 
tonų.

Keleivinių laivų skaičius 
taipgi didėja. Jais keliauja 
apie 40 milijonų keleivių Į 
metus.

Aliejus ir vaistai
Washingtonas. Vaistų ga

myba šiuo metu sumažėjo dėl 
aliejaus trūkumo. Dėl to 
galima tikėtis trūkumo kai 
kurių svarbių vaistų, kaip 
penecilino, kortizono.

Vaistų gamybos kompani
jos kreipėsi pas prezidentinį 
energijos komitetą tikslu 
gauti daugiau aliejaus.

•
WASHINGTONAS. Komu

nistų kandidatas Kolumbijos 
distrikto mokyklų tarybai 
Robert Lindsay gavo rinki
muose 1,450 balsų.

Daktarai kaltina 
tūlas kompanijas

Washingtonas. Daktarai 
S. M. Daum ir J. M. Stell- 
man paskelbė spaudos konfe
rencijai 448 puslapių savo 
knygą “Darbas Pavojingas 
Jūsų Sveikatai”.

Knygoje nurodoma, kad kai 
kurios kompanijos, norėda
mas dar daugiau pelno pada
ryti ir pasiteisindamos 
energijos krize, sumažina 
darbininkų skaičių ir dir
bantiems pablogina darbo 
sąlygas, priverčia skubiau 
dirbti, nesilaiko saugumo 
įstatų.

Knygoje rašoma, kad i 
metus darbuose užmušama 
apie 18,000, 200,000 palieka 
invalidais, daugiau kaip 2 
milijonus sunkiai sužeidžia, 
100,000 i metus miršta nuo 
darbuose gautų Įvairių ligų.

Apkaltino Chapiną

Washingtonas. Buvęs 
Nixono sekretorius D. L. 
Chapin apkaltintas už ket
verto kartų apsimelavimą 
Watergate skandalo grand 
džiurėje. Jį apkaltino nau
jasis prosekiutorius L. Ja
worskis.

Chapiną teismas gali nu
bausti iki 5 metų kalėjimo ir 
$10,000 pinigais.

Apvogė muziejų
Cambridge, Mass. Kele

tas plėšikų pasigrobė iš Har
vardo universiteto dailės 
muziejaus daugiau kaip vieno 
milijono dolerių vertės se
novės Graikijos ir Romos 
pinigų nakties metu.

Sargą surišę, jie išsinešė 
apie 6,000 monetų, kurių 
dauguma buvo 2,700 metų se
numo,

12,000 laukė maisto
Seattle, Wash. Daugiau 

kaip 12,000 skurdžių per 
porą dienų prieš Padėkų die
ną laukė gauti nemokamai 
maisto šaltame ir lietinga
me ore.

Nedarbas čia jau pasiekė 
6% visos darbo jėgos. Boeing 
lėktuvų kompanija irgi maži
na dirbančiųjų skaičių.•

HAVANA, Kuba. Čia gauta 
žinių, kad Čilės fašistinė 
valdžia tūkstančius politinių 
kalinių išveža Į neapgyventą 
Dawsono salą, kur yra di
džiulė koncentracijos sto
vykla. Tarp išvežtųjų yra ir 
Kompartijos generalinis 
sekretorius Corvalan.
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Komunistų programa 
nugalėjimui energijos krizės

Amerikos Komunistą Partija šiomis dienomis paskelbė 
pasiūlymus arba programą kovoti ir nugalėti energijos 
krizę. Su ja turėtą susipažinti kiekvienas amerikietis. Ji 
griežtai skiriasi nuo visą iki šiol paskelbtą šiuo reikalu 
programą.

Paskelbdama savo programą, Komunistą Partijos vado
vybė nurodo, kad šią krizę suplanavo ir pagimdė didžiosios 
aliejaus kompanijos pelnagrobiškais sumetimais. “Yra 
stoka gazolino ir šildomojo aliejaus ne todėl, kad būtu 
stoka kurui žaliavos”, sako partija. “Stoka yra todėl, 
kad didžiosios aliejaus korporacijos prieš tūlą laiką, aiškiai 
kriminališkoje konspiracijoje, nutarė nestatyti naują alie
jaus apdirbimo priemonių (“refineries”). Jos gerai ap
skaičiavo, kiek yra aliejaus apdirbama, kaip sparčiai ga
zolinas ir aliejus yra sunaudojami, ir tada nusprendė su
kurti energijos krize. Jau pernai buvo gazolino stoka, bet 
korporacijos nesiryžo statyti naują aliejui valyti priemo- 
nią. Štai kas parodo, kad jeigu iš Vidurio Rytą aliejus ir 
vėl pradėtą pilnai plaukti, energijos krizė neišnyktą. Kaip 
tik dėl to sąmokslo nestatyti naują priemonių, kūrininio 
aliejaus ir gazolino rezervai išsisėmė. Štai dėl ko nutrū
kimas importo iš Vidurio Rytą taip greitai buvo čionai 
pajustas”.

Tai didžiąją monopoliją konspiracija pakelti kainą ir 
padidinti savo pelnus. Tie monopolistiniai gengsterial 
paėmė mus už gerklės ir sako: “Leiskite mums pakelti 
kainą ir užteršti orą, arba!"

Akivaizdoje tokios situacijos, Komunistu Partija siūlo 
tuojau sunacionalizuoti visas energijos gaminimo priemo
nes ir vietoje Federalinės Energijos Administracijos įs
teigti naują demokratiškai išrinktą ir kontroliuojamą Na
cionalinę Energijos Tarybą.

Be to, Komunistą Partija nutarė tuoj pradėti visos šalies 
mastu kampaniją už šiuos reikalavimus:

1. Nutraukti kuro teikimą visoms militarinėms operaci
joms, tame ir gaminimui amunicijos.

2. Nutraukti teikimą aliejaus ir gazolino Izraeliui, Pietą 
Vietnamu!, Kambodijai, Pietą Afrikai ir Čilei, kol jie ten 
bus vartojami militariniams reikalams.

3. Priversti korporacijas mokėti darbininkams algas, 
kurie yra paleidžiami iš darbo dėl energijos krizės.

4. Neleisti turčiams naudoti kurą operavimui savo pri- 
vatišką lėktuvą, jachtą bei limozinu.

Tai labai svarbūs reikalavimai. Bet jie reikalingi ne 
tik nugalėjimui šios krizės, bet ir užtikrinimui, kad pana
šios krizės nepasikartotą ateityje.

Susirūpinimas jūrų ateitimi

ATEIZMAS PLINTA, 
BAŽNYČIA EINA iŠ MADOS

Tai jau pripažįsta ir 
Brooklyno pranciškonu 
“Darbininkas” straipsnyje 
“Kiek sekmadieniais eina i 
bažnyčią?” (lapkričio 23 d.). 
Girdi;

“Pagal Chicagos Opinijos 
tyrimo centrą Amerikos ka
talikai ima rečiau lankytis 
bažnyčioje sekmadieniais; 
1972 lankėsi 61 proc., 1973 - 
48 proc.

Skiriasi amžiaus atžvil
giu: jaunesni kaip 30 metą 
ir 1972 ir 1973 lankėsi be
veik vienodai - 40 proc., 
tarp 30 ir 49 metu 1972 m. 
lankėsi 62 proc., 1973 - 49; 
per 50 metu procentas nukri
to iš 76 iki 55.

Opinijos tyrėjai padarė iš
vadą: jei lankymas retės 
tokia proporcija kaip iki da
bar, tai jau 1974 skaičius ka
taliką, lankančiu bažnyčią, 
bus beveik tokis pat kaip pro
testantą. Protestantą 1972 
lankėsi 38 proc., 1973 - 36.

Pagal Gallupą 1971 katali
ką lankėsi 57 proc., protes
tantą 37, žydu 19. Nuo 1964 
metą protestantą ir žydu lan
kymas beveik nepasikeitęs”.

SMETONININKAS NORI 
DEPRESIJOS

Cleveland© “Dirvos” 
smarkusis galvočius Vytau
tas Meškauskas rašo:

“Dėl krizės pakilusios ir 
dar daugiau pakilsiančios 
kainos pagreitino infliaciją, 
kuri šiais metais sieks JAV 
7 ar 8%. Visa ta veda prie 
depresijos, kuri faktinai net 
būtą reikalinga, kad padėtu 
ūkiniams veiksniams su
siorientuoti naujoje situaci
joje. Administracija prie 
depresijos tačiau nenorės 
prileisti ir pradės pumpuoti 
viešąsias lėšas ūkio atkuti- 
nimui, kas savo keliu ves 
prie padidėjusios infliaci
jos”.

Bet depresija reikštu mi
lijonams darbininką nedar

Šiuo tarpu Jungtinėse Tautose vyksta pasaulinė jūrą 
klausimu konferencija. Tai jau trečia tokia konferencija. 
Ji prasidėjo gruodžio 3 d. ir tęsis dvi savaites. Joje da
lyvauja 148 valdžią atstovai.

Dar taip neseniai Į jūras, Į didžiuosius vandenis buvo 
žiūrima tik kaip Į svarbą maisto šaltinį. Kova ėjo tik už 
žuvavimo teises arba privilegijas.

Bet žmogaus protas mokslo pagalba Ištyrė ir surado, kad 
ten giliai po jūrą vandeniu slypi milžiniški dują, aliejaus 
ir brangią metalą šaltiniai. Ir jau nebestinga mums žinoji
mo, kaip tuos šaltinius pasiekti ir priversti tarnauti žmo
gaus buities pagerinimui.

Ir štai kova už juos. Kam jie priklauso? Kas turi teisę 
juos išnaudoti? Ar tik tie kraštai, kurie guli prie didžiųjų 
vandeną bei ją yra apsupti? Kaip su tais kraštais, kurią 
teritorija jūrą nesiekia? Kaip toli nuo pajūrinio krašto 
vandenys yra jo teritorija - už trijų mylią, už šimto mylią, 
už dvieją šimtą mylią, o nuo kur prasideda tarptautiniai 
vandenys, kuriuose lygias teises turi visos šalys?

Tai vis klausimai, kuriais šioji konferencija “prakaituo
ja”.

Gilaus dėkingumo žodžiai
Savo kalbą susitikime su Tarybą Sąjungos Komunistą 

Partijos vadu Leonidu Brežnevu Indijos premjerė Indira 
Gandhi pradėjo šiais žodžiais:

“Gerbiamas pone Generalinis sekretoriau!
Atvykęs čia-, Jūs savo akimis pamatėte ir galėjote Įsiti

kinti, kaip nuoširdžiai indai myli ir gerbia Jūsų šalį. Mes 
gerbiame Jus ne tik už tai, kad Jūs įžymus vadovas, ne tik 
už tai, kad Jūs atvykote iš didžios šalies, ne tik už tai, kad 
Jūs visą gyvenimą tarnaujate Tėvynei, ir ne tik už tai, kad 
Jūs pasiūlėte naują pagalbos neturtingiems ir engiamie
siems kelią.

Mes sveikiname Jus taip pat ir už tai, kad Jūs ištiesėte 
pagalbos ranką visiems viso pasaulio vargdieniams, vi- 
tiems, kurie kovojo už laisvę. Kartą mano tėvas Džavahar- 
las Neru pasakė, kad didžiausia dovana - kai dovanojama 
draugystė. Kaip tik tokią dovaną Jūs pasiūlėte mums.

Mes draugaujame su daug kuoir norime, kad mūsą drau
gystė augtą nuolat, mes norime, kad ši draugystė aprėptą 
kuo daugiau tautą. Bet kuo galima išmatuoti tikrą drau
gystę? Tikra draugystė ta, kuri siūloma sunkiomis minu
tėmis. Jeigu kažkas atsidūrė pavojuje - Štai tada Išgirsti 
paramos Ir pagalbos balsą, išgirsti užuojautą, štai tada 
gauti pagalba ypač svarbu. O Jūs padarėte tai ne kartą. 
Jūs demonstravote tai mums ne sykį.”

Tokiais žvėrdarbiais
jie didžiuojasi

Istorijos mokslą kandida
tas A. AUGUS “Tiesos” nu
meryje XI. 14 paskelbė 
straipsnį “Kruvinospėdos", 
kuriame analizuoja kruviną
ją banditą (reakcininkąvadi
namą “partizanais") veiklą, 
įtikinamais faktais Įrodoma 
kaip tas banditinis judėjimas 
kilo iš buržuazinią naciona
listą bendravimo su hitleri
ninkais, iš diversinią grupią, 
kurias hitlerininkai paruošė 
speciallnėse mokyklose ir 
siuntė Į Raudonosios Armi
jos užnugarį. Tai pripažįs
ta ir hitlerininkams tarnavęs 
J. Ambrazevičius, atvirai 
rašęs, kad lietuviškieji bur
žuaziniai nacionalistai buvo 
gavę “vokiškosios mokyklos 
patyrimą ir - partizaninei 
veiklai reikalingiausią prie- 
monią”. Hitlerininkai ne tik 
apginklavo banditinį pogrin
dį, bet ir patys dalyvavo jo 
veikloje. Štai 1944 m., lik
viduojant ginkluotą diver
santą būrius, nukautąją tarpe 
rasta apie 150 hitlerinės ar
mijos kareiviu ir karininką.

Sutriuškinus hitlerinę Vo
kietiją, lietuviu banditinis 
pogrindis orientavosi i kitas 
imperialistines valstybes. 
Jo vadeivos atvirai prisipa
žino, kad jie veikė JAV ir 
kitą žvalgybą uždavinius 
vykdydami. Provokacinį 
kurstojąjį darbą atliko JAV, 
Anglijos, Vatikano radijo 
siąstuvai, skelbdami apie 

bą. Mes atsimename, ką 
reiškė ir liaudžiai davė 
1929-1935 metu depresija. 
Jos linkėti gali tiktai darbo 
liaudies priešas.

NIEKŠO SAPALIOJIMAI

Chicagos kunigu “Drau
ge” (lapkr. 28 d.) J. Vaiče- 
liūnas, karštai pasveikinęs 
Čilėje militaristą pervers
mą fašistinio teroro, seilėja: 
“Kanada ir taip iš užsienio 
prisileido daug kriminalistą, 
kurią dauguma yra komu
nistai . . . Šiandien žodžiai 
komunistas, kriminalistas ir 
hipis yra labai artimos są
vokos. . .”

Komunistus tapatyti su 
kriminalistais gali tiktai pa
skutinis niekšas. Visi žino, 
kad komunistą vadovauja
muose kraštuose krimina
listu ir kriminališką nusi
kaltimą daug mažiau negu 
kapitalistiniuose kraštuose.

AŠTRIAI SMERKIA
CILEJE PERVERSMĄ

“Argentinos Lietuviu Bal
so” leidėjai labai aštriai ir 
teisingai pasisako prieš mi
litaristą pratęstą Čilėje per- 
versmą ir Įvestą fašistinį 
terorą. Jie teisingai sako:

“Visas kultūringas pa
saulis smerkia kruviną Chi
les kariuomenės perversmą, 
atnešusį vėl šaliai svetimu 
kapitalą priklausomumą ir 
naikinantį visus darbo klasės 
laimėjimas”.

Betgi, kaip žinia, mūsą 
lietuviškieji reakcininkai 
savo organuose “Naujieno
se”, “Keleivyje”, “Dirvo
je", “Drauge”, “Darbinin
ke” negali atsidžiaugti tuo 
baisiu susidorojimu su Al
lendes vadovaujama, demo
kratiniai žmonią išrinkta )£y- 
riausybe ir Įvestu teroru. 
Jie šį kruviną perversmą 
vadina “Čilės išlaisvinimu 
iš marksistą-komunistą 
priespaudos”. Aišku, kad 
jie nepriklauso kultūringam 
pasauliui.

“greitą išvadavimą”. Na
cionalistinio pogrindžio 
branduolį, jo vadovybę suda
rė žmonės, kilę iš išnaudo
toją sluoksniu, buvę aktyvūs 
nacionalistiniu organizaciją 
veikėjai, reakciniai buržua
zinės armijos karininkai, 
policininkai, įvairūs hitleri- 
nią okupantą talkininkai, - 
klasiniai ir idėjiniai socia
lizmo priešai. Jie suvilio
davo apgautus žmones iš kitą 
sluoksniu, o taip pat Įtrauk
davo prievarta. Pavyzdžiui, 
Jonavos rajono Gegužinės 
parapijos kelbonas S. Ru- 
džionis visiems, kurie ne
sutiko stoti i gaujas, grasi
no šeimą išžudymu. Gaujos 
dalyvis Matutis parodė, kad 
Šilutės bei Šilalės apylinkėse 
banditams tekę griebtis 
“bauginimo taktikos, susi
dorojant už nepaklusnumą".

Straipsnyje nurodomi fak
tai apie žvėriškus banditą 
darbus Lietuvos kaime, nes 
ją tarpe buvo tiesiog krau- 
gerią ir sadistu, kuriems 
žudymai ir kankinimai su
teikdavo malonumą. Nacio- 
nalžudikai nužudė, nukankino 
TRYLIKA TŪKSTANČIŲ 
žmonią. Daugiausiai tai buvo 
naujakuriai, gavę žemę iš 
tarybą valdžios, kolūkiečiai, 
apylinkią ir valsčią tarybą 
darbuotojai. Nužudytąją tar
pe daugybė vaiką, nes ban
ditai išžudydami ištisas šei
mas, nėščias moteris ir se
nelius.

IšMŪSŲIŠEIVIJOS
TtESIEMTEMEČIŲ

“Puslapiai apie neužmirštamus dešimtmečius”.

Puslapiai apie 
neužmirštamus dešimtmečius

Kasmet Tarybą Lietuvą 
aplanko daug svečią iš už
sienio. Paviešėti savo gim
tinėje, pamatyti tėvu, seneliu 
tėviškę atvyksta tautiečiai iš 
JAV, Kanados, Lotyną Ame
rikos ir kitą kraštą. Pagy
vėjęs užsienio lietuviu bend
ravimas su šiandienine Lie
tuva kelia didžiulį Nemuno 
krašto žmoniąsusidomėjimą 
lietuviškosios išeivijos gy
venimu, jos istorija. Lietu
voje plačiai žinomi pažan
gieji Amerikos lietuviu vei
kėjai, rašytojai, žurnalistai. 
Pastaraisiais metais Vil
niuje nuolat išeina knygos 
apie užsienio lietuvius, lau
kiami ir su didžiuliu dėme
siu skaitomi JAV, Kanadoje, 
Argentinoje, Urugvajuje 
išeinantys laikraščiai.

Neseniai JAV, taip pat Ta
rybą Lietuvoje buvo paminė
tos dvi gražios datos - 1970 
m. “Vilnis” atšventė savo 
pusės amžiaus jubilieją, o 
1971 m. “Laisvė” - garbin
gą 60 metą sukaktį. Ta 
proga “Vilnis” Chicagoje 
išleido knygą “Auksinis ju
biliejus” ir “Laisvė” New 
Yorke - “Laisvės” 60-me- 
čio Jubiliejinį Albumą”. Da
bar iš šią leidimą paimtą 
medžiagą išspausdino “Min
ties” leidykla Vilniuje kny
goje, pavadintoje “Iš mūsą 
išeivijos dešimtmečiu”.

Knygos sudarytojas Vilius 
Baltrėnas Įžanginiame žo
dyje rašo, kad abieją laik
raščiu sukaktims skirti gra
žūs leidiniai pasirodė esą 
turtingi mūsą tautiečiu gy
venimo ir visuomeninės

Šlykščiausią, kad tokius 
žvėriškus darbus užsienin 
pabėgę nacionalistai vadina 
kažkokia “rezistencija”, di
džiuojasi jais, o ją rašytojai 
rašo romanus ir scenos vei
kalus, vaizduoja tuos vaiku 
žudikus ir bailius kažkokiais 
“didvyriais”. Žymėtina, 
kad net ir toks reakcininku < 
šulas bei “apgalvoto teroro” 
š alininkas, kaip poetas
Aistis (Aleksandravičius), 
faktinai pripažino tą žudynių 
bergždumą. Tai buvęs savo 
tautos naikinimas; nes, kaip 
Aistis nustato, 98 procentai 
nužudytąją buvę lietuviai.

Tūkstančiai nužudytąją 
kapą, tūkstančiai randu ją 
artimąją širdyse - tokia lie- 
tuvią tautos sąskaita bandi
tinėms gaujoms ir ją dvasi
niams Įkvėpėjams, pasislė
pusiems už Atlanto ir ban
dantiems “istoriškai api
bendrinti partizaną veiklą" - 
taip baigia straipsnį “Tie
soje” A. Augus.

J. PALIUKONIS 

veiklos dokumentai. Jie pa
lankiai sutikti išeivijoje, jais 
susidomėta ir Tarybą Lietu
voje. Šiose knygose sukaup
ta daug vertingos medžiagos 
pažangiosios lietuvią išeivi
jos formavimuisi, visuome
ninės politinės bei kultūrinės 
veiklos istorijai, pateiktas 
didelis pluoštas autentišką, 
niekur neskelbtą atsimini
mu, keli šimtai Įvairaus po
būdžio nuotrauką. Prieš mus 
gyvai iškyla ne tik žymiausi 
“Laisvės”, “Vilnies” pub
licistai ir redaktoriai, kaip 
L. Prūseika, R. Mizara, L. 
Jonikas, A. Bimba, bet ir 
daugelis kitą, ištisus savo 
gyvenimo dešimtmečius pa
šventusią pažangiajai užsie
nio lietuvią spaudai, visuo
meninei kultūrinei veiklai, 
stovėjusią pirmosiose kovo
toją dėl socialinės pažangos, 
dėl demokratijos, dėl taikos 
gretose. Abu šiuos leidi
nius, pažymi V. Baltrėnas, 
būtą galima pavadinti savo
tiška JAV pažangiosios išei
vijos enciklopedija.

Knygą sudaro trys skyriai. 
Pirmasis skirtas pusės 
šimtmečio “Vilnies” keliui 
ir jos bendradarbiams. 
Spausdinami Vinco Andrulio, 
Romo Šarmaičio, Lauryno 
Kapočiaus, Prano Ulevičiaus 
straipsniai, Ksaveros Karo- 
sienės, A;isės Jonikienės, 
Jono Gasiūno atsiminimai, 
straipsneliai apie laikraščio 

‘kūrimąsi, jo darbą, bendra
darbius.

Antrajame skyriuje ran
dame straipsnius apie 
“Laisvę”, jos bendradar
bius, rėmėjus. Čia skelbia
mas Antano Bimbos straips
nis “Kaip epochos veidro
dis”, Antanas Petrikas pa
teikia žinią apie pirmuosius 
“Laisvės” leidėjus bei re
daktorius, Petras Naudžius- 
atsiminimą pluoštelį “Kaip 
mes steigėme “Laisvę”. 
Daugelyje straipsnelią lais- 
viečiai pasakoja apie save 
ir savo bičiulius. Čia skai
tome apie Povilą ir Nellie 
Ventas, Robertą ir Eleną 
Feiferius, Bronę ir Valterį 
Keršulius, Katriną Petri- 
kienę, Ievą Mizarienę ir dau
gelį kitu, visas savo jėgas 
paskyrusią pažangiajam
laikraščiui.

Skyriuje “Kultūrinės
veiklos baruose” rašoma 
apie Lietuvią Literatūros 
Draugiją bei jos atskirą kuo
pą veiklą. Čia randame įdo
mią žinią apie šios draugi
jos veiklą Kanadoje, apie 
Lietuvią Meno Sąjungą, jos 
chorą istoriją, pažangiečią 
klubus, moterą organizaci
jas.

ZŠ LAIŠKŲ
Gerbiamoji “Laisvės” 
redakcija!

Štai gal septynetą metą su 
dideliu pasitenkinimu skai
tau Jūsą “Laisvę”, kurią 
man užprenumeruodavo, da
bar jau velionis, Zavis gyve
nantis:

2108 N E. 7th Avė 
Ft. Lauderdale, Fla. 33305 

U. S. A.
ir štai lapkričio 29 d. laik
raštyje, kuris leidžiamas 
Lietuvoje, “Gimtasis Kraš
tas” perskaičiau liūdną ži
nutę, kad mirė mūsą gimi- 
naįtis S. Zavis, su kuriuo, 
paskutiniais metais, palai
kiau ryšius laiškais.

Gerb. redakcija, jeigu 
Jums nesudarys sunkumą 
prašau per laikraštį “Lais
vė” pareikšti užuojautą ve
lionio S. Zavio žmonai Bar
borai Zavis.

Linkiu daug kūrybinės 
energijos, geros sveikatos 
visam “Laisvės” redakci
jos personalui, o taip pat 
spaustuvės darbuotojams - 
1974 metais!

Su pagarba,
R. MATULIS

Vilnius, 1973 gruodžio 3

Gerbiama Redakcija:
Šią metą laikraščio mėn. 

23 d. gavau spalio mėn. 19 
dienos “Laisvės” numerį. 
Jame sužinojau gana man 
skaudžią žinią, nes buvo iš
spausdinta užuojauta, mirus 
mano broliui Ignui Sutkui, ir 
prisiminimai apie jį, para
šyti Ievos Mizarienės.

Širdingai dėkoju “Lais
vės” Redakcijai ir Ievai Mi- 
zarienei, nes jūsą dėka suži
nojau apie savo mylimo vie
nintelio brolio Igno Sutkaus 
mirtį.

Kadangi brolio jau nėra 
gyvąją tarpe, o jis man už
sakydavo taip mėgstamą jūsą 
laikraštį “Laisvę”, norė
čiau sužinoti, kaip būtą gali
ma pratęsti tolimesniam lai
kui “Laisvės” prenumeratą.

JUOZAS SUTKUS 
Kaunas, 1973.XI.28

NUO REDAKCIJOS: Gal 
atsiras kas nors iš velionio 
artimąją jums “Laisvės” 
prenumeratą atnaujinti.

|ĮW B TO g S
Europos centras yra Už

karpatės kaimelis Delovoje. 
Čia pastatytas obeliskas. 
Geografinis Azijos centras 
irgi yra TSRS teritorijoje.

•
Carinės Rusijos ligoninė

se tebuvo 208,000 lovą, da
bar ją TSRS - 2,398,000. 
Medicininę pagalbą ligo
niams teikia 39,000 gydymo 
įstaigą.

•
TSRS veikia daugiau kaip 

500 radijo stočių. Per parą 
jos dirba apie 1,500 valandą. 
Laidos transliuojamos 127 
kalbomis.

•
Vis plačiau imamas nau

doti Įmagnetintas vanduo. 
Toks vanduo nepalieka nuo
virą katiluose, pagreitina 
rūdą sodrinimo procesą ir 
padidina cemento atsparu
mą.

Knyga iliustruota nuotrau
komis.

Tarybą Lietuvoje šis Įdo
mus leidinys susilaukė daug 
skaitytoją. Tūkstančiams 
lietuvią jis pasakoja ne tik 
apie du svarbiausius JAV pa
žangius laikraščius, bet ir 
supažindina juos su šimtais 
geriausiu lietuviškosios 
išeivijos* sūną ir dukterų, iš
tisus dešimtmečius Įvairio
se Amerikos vietovėse ne
nuilstamai dirbančią švie
sios ateities labui.

V. PETKEVIČIENE

► /
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Lietuvos KP Centro Komiteto ir Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos iškilmingo posėdžio, skirto Įteikti 
respublikai Tautu draugystės ordiną, dalyviams buvo su
rengtas didelis šventinis koncertas. Jame dalyvavo apie 
pusantro tūkstančio Tarybų Lietuvos meno meistru ir sa
viveiklininką, taip pat TSRS valstybinio akademinio Didžio
jo teatro solistas TSRS liaudies artistas A. Vedernikovas, 
Moldavijos orkestras “Flueraš”. Baltarusijos TSR valsty
binis liaudies choras.

NUOTRAUKOJE: koncertuoja valstybinis nusipelnęs 
akademinis dainų ir šokią liaudies ansamblis “Lietuva”. 
Fragmentas iš kompozicijos “Po tėviškės dangum”.

A. STUZlNO nuotraukos

Didžiosios draugystės 
saulėje

JUSTAS PALECKIS

- Kokia jėga sujungia toki 
dideli kieki - daugiau kaip 
šimtą - tarybiniu tautu ir 
tautybią i bendrą valstybini 
organizmą? Kokią bendrą 
kalbą jūs surandate? - taip 
dažnai klausdavo mūsą dau
gelis iš 143 šalią atstovu, 
dalyvavusią Taikiąją jėgą 
kongrese Maskvoje.

- Toji jėga - Lenino padė
tieji nacionalinės politikos 
pagrindai, marksizmo-leni
nizmo ideologija ir vieningo
sios komunistą partijos vyk
domas vadovavimas. O mūsą 
bendroji kalba - tai nuošir
džios draugystės ir brolys
tės bei internacionalizmo 
kalba, - atsakinėjome mes.

Nelengva daugeliui kapita- 
listinią šalią atstovą supras
ti Tarybą Sąjungos tautą vie
nybes esmę. Jie gyvena to
kioje visuomenėje, kur ne tik 
turtuoliai eksploatuoja darbo 
liaudies mases, bet ir stip
resnės tautos slegia ir iš
naudoja mažąsias, kur dar 
dažnai siaučia tautinis šovi
nizmas, rasizmas.

Taip, didi ir galinga tary
biniu tautą draugystės jėga. 
Ji nenugalima ir amžina. 
Joje Įsikūnija senasis dės
nis - vienybėje-galybė. Gi 
vienybės negali būti be gi
lios, nuoširdžios, nesava
naudiškos draugystės, be ly
gybės, be tarpusavės pagar
bos ir meiles. Tai tokiuose 
santykiuose augo ir klestėjo 
tarybinės tautos didžiojoje 
mūsą socialistinėje Tėvynė
je - Tarybą Sąjungoje. Kaip 
visu tuo, ką turėjo, viena 
kitą remdamos, viena kitai 
pagelbėdamos.

Apie tai mes galvojome 
džiugią ir iškilmingą dieną, 
kada prie Tarybą Lietuvos 
valstybinės vėliavos greta 
Lenino ordino buvo pritvir
tintas Draugystės ordinas, 
suteiktas ryšium su Tarybą 
Sąjungos Įkūrimo 50-siomis 
metinėmis.

Tik prisiminę praeiti, ga
lime suprasti dabartį bei 
tuos milžiniškus pasikeiti
mus, kurie Įvyko mūsą res
publikos ir tautos, jos darbo 
žmonią gyvenime. Mes, vy
resniojo amžiaus žmonės, 
gerai prisimename kokioje 
skurdžioje būklėje buvo Lie
tuva caro laikais arba val
dant buržuazijai, kada liau
džiai teko tik vargas ir tam
sa. Nors Lietuva ne kokia
me nors Azijos ar Afrikos 
užkampyje, ji Europos cen
tre, tačiau joje šimtai tūks- 
tančią žmonią liko beraščiai 
arba mažaraščiai. Kiti šim

tai rūkstančiu bastėsi, netu
rėdami kur pritaikyti savo 
ranką ir proto jėgą, ieškojo i 
kuri pasaulio kraštą emi
gruoti, darbo ir duonos ieš
koti. Atsimename kaip var
gana buvo mūsą kultūra, ko
kiu vėžlio žingsniu slinko 
mūsą menas, mokslas, lite
ratūra, kokie menki knygą 
tiražai, kaip mažai mokyk
lą, teatrą, koncertą. Kaip 
liūdna buvo matant be vilties 
slankiojančius inteligentus 
bedarbius. . .Mažai kas 
tada pasaulyje apie lietuviu 
tautą ir jos kultūrą težinojo.

Ir kaip viskas, lyg burti
ninko lazdele pamojus, pra
dėjo keistis, vos mums Įs
tojus Į tarybinį socialistinį 
kelią. Prasidėjo didelis ir 
gyvas bendravimas su bro
liškomis tautomis ir respub
likomis. Tuoj i Lietuvą iš 
brolišką respubliką ne tik 
pradėjo plaukti mašinos ir 
įrengimai plečiamiems ir 
naujai statomiems fabri
kams. Lietuvos spaudoje pa
sirodė Majakovskio, Ticho- 
novo, Bloko, Tyčinos, Kupa- 
los, Pasternako, Leonidzės, 
Tvardovskio ir kitą tautą ra
šytoją kūriniai. Geriausi 
tarybiniai menininkai ir ją 
ansambliai vyko i Lietuvą. 
O rusą bei kitą respubliką 
spaudoje pasirodė lietuviu 
rašytoją kūryba, netrukus 
Maskvoje išleido Liudo Gi
ros ir Salomėjos Nėries poe
zijos knygas. Mūsą meninin
kai ir rašytojai energingai 
pradėjo ruoštis Lietuvos 
meno ir literatūros dekadai 
Maskvoje, kurią, deja, su
trukdė karas.

Visą tarybinią tautą krauju 
sucementuota draugystė pa
sireiškė Tėvynės karo fron
tuose. Rusą, ukrainiečiu, 
baltarusią, uzbeką, armėną, 
gruziną ir kitą tautą karią 
kapai Lietuvos žemėje visa
da primins kovas, kurią dėka 
lietuvią tauta išgelbėta iš 
pražūties hitlerinėje žmo- 
gėdrijoje Lietuvos karią da
lyvavimas Maskvos gynime, 
kovose Oriolo-Kursko lanke, 
Baltrusijoje ir Įvairiuose 
frontuose ligi pat Berlyno bei 
partizaną smūgiai hitleri
ninką užfrontėje, buvo lietu
vią tautos Įnašas Į šventąją 
kovą dėl Tarybą Sąjungos ir 
visą jos tautą laisvės ir ne
priklausomybės. Karo eigo
je išvaduotas Klaipė d os 
kraštas, po Tarybą Lietuvos 
vėliava susijungė lietuvią 
tautos žemės su Vilniumi, 
Kaunu ir Klaipėda.

Glaudaus bendradarbiavi
mo, tarpusavės pagalbos są
lygomis, su didele broliškąją 
respubliką parama vyko po
karinis liaudies ūkio atstaty
mas ir tolimesnis jo išvysty
mas. Tiktai todėl galėjome 
paleisti darban šimtus nauju 
fabriką ir gamyklą su Įvai
riausia ir sudėtingiausia 
produkcija, galėjome greta 
raudonstogio senojo Vilniaus 
pastatyti naują baltąjį Vilnią 
su Zirmūną, Lazdyną, Karo- 
liniškią rūmais bei žymiai 
praplėsti visus stambes
niuosius Lietuvos miestus, 
aprūpinti darbu apie pusant
ro milijono darbininką ir 
tarnautoją, kuriems nereikia 
dairytis Įvairią braziliju, 
ieškant darbo ir duonos.

Perimdama kitą tarybinią 
tautą bei pažangiausią žmo
nijos kultūros patyrimą, 
vystosi ir auga tarybinė Lie
tuvos kultūra, besiremianti 
nacionalinėmis liaudies tra
dicijomis. Skaitlingose tar- 
pusavėse meno ir literatūros 
dekadose bei mano ansamb- 
lią ir atskirą menininką ir 
rašytoją apsilankymuose 
keičiamės kultūros verty
bėmis, drauge augame kultū
rinėje sąveikoje, vieni kitus 
praturtindami. Dėka tokiam 
aktyviam bendravimui Lie
tuvos menininką ir rašytoją 
kūryba pasidarė plačiai ži
noma ne tiktai tarybinėse 
respublikose, bet ir toli už 
ją ribą. Daugelis mūsą dai
nininką, kino artistą, daili
ninką, rašytoją, poetą vardą 
yra Įgiję pasaulinį skambė
jimą. Lietuvos meno žodis, 
garsas ir vaizdas yra pasie
kę ne tiktai daugelį Europos 
šalią, bet ir kitus kontinen
tus.

Jei mes sakome “šimtme
čiai prabėgo trumpo laiko 
rėmuos” - tai ne poetinė 
hiperbole. Sunku ir išskai
čiuoti keliems šimtams metą 
Lietuvos laimėjimu laikro
dis pasuktas pirmyn per ke
letą pokarinią dešimtmečią 
įvairiose liaudies ūkio ir 
kultūros srityse. Jei elek
tros gamyba Lietuvoje pa
siekė 8 miliardą kilovatva- 
ladandžią ir apie 100 kartą 
pralenkė elektros gamybą 
buržuaziniais laikais, pa
skaičiuokite, kiek šimtmečiu 
reikėtą to pasiekti aną laiką 
tempais. Arba imkim aukš
tąjį mokslą, kurį pokario 
metais Lietuvoje pasiekė 
daugiau kaip 100 tūkstančiu 
žmonią, tuo tarpu kai per 20 
buržuazijos valdymo metą jį 
baigė vos 4-5 tūkstančiai. 
Tai tik pora pavyzdžiu.

Visa tai pasidarė galima 
todėl, kad esame nariai di
džiosios tarybinią tautą šei
mos, mūsą šlovingosios Ta
rybą Sąjungos, kurios visa 
galingoji jėga nukreipta į 
visą tautą, visą darbo žmo
nią gerovės ir kultūros kėli
mą, Į didžiąją žmonijos 
idealą Įgyvendinimą, taikos 
tarp viso pasaulio tautą už
tikrinimą, i komunistinės 
visuomenės sukūrimą.

Tad Komunistą Partija 
nuolat ragina rašytojus, me
nininkus, mokslininkus, mo
kytojus ir apskritai inteli
gentus savo kūryboje ir dar
be aukštai nešti partiškumo, 
liaudiškumo, internaciona
lizmo ir tautą draugystės 
vėliavą, nuolat taurtinti nau
jos visuomenės kūrėją pa
saulį. Savo pareigą visuo
menei ir liaudžiai kultūros 
veikėjai tinkamai gali atlikti 
tiktai aktyviai žengdami pir
mosiose kovotoją už komu
nizmo idealus gretose.

o
ŠIAULIAI. Puikią atsilie

pimą girdėti apie “Rūtos” 
fabriko saldainius. Ir štai 
šiauliečią gaminami šokola
do rinkiniai “Rūta”, “Aud
ronė”, “Katinėlis” ir “Gai
delis” gavo aukščiausią 
įvertinimą - valstybinį ko
kybės ženklą.

LAISVĖ

Ką byloja Lietuvos 
senkapiai

VILNIUS. Grįžo Lietuvos 
TSR Mokslą akademijos Is
torijos instituto archeologą 
grupė, tyrinėjusi Siaulią ra
jono Sauginią kaimo piliakal
nį ir senkapį. Kasinėjant pi
liakalnio aikštelę, aptiktos 
įdomios sudegusią mediniu 
gydybinią Įtvirtinimą lieka
nos, rankomis lipdytą puodą 
šukės, grubios titnago nuo- 
skalos. Tyrinėjimą metu su
rinkti duomenys rodo, kad 
Sauginią piliakalnyje žmo
nės gyveno pirmo tūkstant
mečio prieš mūsą erą pabai
goje ir pirmaisiais mūsą 
eros amžiais.

Netoli duobią rasta ketu
rioliktame - šešioliktame 
amžiuje žiestą puodą šukią. 
Tai rodo, kad, praėjus maž
daug tūkstančiui penkiems 
šimtams metą po to, kai buvo 
apleistas Sauginią piliakal
nis, jau keturioliktame-še
šioliktame amžiuje apylinkių 
gyventojai jame buvo Įsiren
gę kulto vietą - alką.

Senkapis, kurį taipogi ty
rinėjo archeologai, yra apie 
800 m. į šiaurės vakarus 
nuo minėto piliakalnio ant 
neaukštos Užbito kalvos. 
Kasinėjimą metu joje rasti 
net trisdešimt šeši griauti
niai V-VIII m, e. a. kapai. 
Vyrą kapuose daugiausia 
darbo Įrankią: kirvią, pei- 
lią, kalaviją, ietgalią. Mo
terą kapuose archeologai ap
tiko žalvarinią žiedą, antka- 
klią, apyrankią. Rasti ypač 
puošnūs moterų galvos pa
puošalai iš žalvarinią Įviją 
ir skersinuką. Siame senka
pyje taip pat nemažas skai
čius vaikišką kapą.

Ekspedicijos metu surink
ta medžiaga praturtino mūsą 
žinias apie Siaulią apylinkią 
praeitį.

o '
CLEVELANDAS. Žymiai 

padidėjo iš Ohio valstijos 
mašinerijos eksportas į Ta
rybą Sąjungą.

DRAUGYSTĖS DAINA

KOSTAS KUBILINSKAS

Nuo gintaro kranto jaunimas 
žvalus

Ateina, ateina, ateina,
O Baltijos vėjas vis kursto 

deglus
Ir dainą, ir dainą, ir dainą

Kur Vilniaus kalneliai žali 
kaip rūta,

Mes uždegėm laužą 
pašvaistę. . .

Nuo amžią čia grūmės 
lietuvią tauta

Už laisvę, už laisvę, už 
laisvę!

Už laisvę Tėvynės brangios!

Ant gintaro kranto jaunimas 
žvalus

Statybose pralenkė laiką
Ir žengia Į priekį, iškėlęs 

degius -
Už taiką, už taiką, už talką!

Jaunimui - svajonė!
Jaunimui - sparnai!

Jaunimui - pasaulio 
jaunystė!

Mus jungė, mus jungia ir 
jungs amžinai - 

Draugystė! Draugystė!
Draugystė! 

Draugystė darbe ir kovoj!

Vardan didingos ateities 
Draugystė lai klestės!

Taip atrodo naujoji Amerikos Komunistu Partijos emble
ma, kurią randame leidinyje “Party Affairs”. Joje sim
bolizuojami pramonės darbininkai, žemės ūkio darbininkai 
ir farmeriai ir moderniškoji technologija. Partijos sek
retorius Gus Hali sako, kad emblemos padaryme dalyvavo 
visa eilė pažangią dailininką. Iš daugelio priduotą pavyz- 
džią vadovybė parinko šiai gadynei tinkamiausią.

LIETUVOS PADANGĖJE
APIE POŽEMINIUS
VANDENIS

VILNIUS. Lietuvos TSR 
Geologijos institute Įvyko 
mokslinis techninis semina
ras apie požeminią vandenų 
atsargą dirbtinį papildymą.

Požeminią vandeną parei
kalavimas kaskart didėja.

Tarybą Lietuvos geologai 
vieni pirmąją šalyje sukūrė 
ir pradėjo taikyti naują po
žeminią vandeną atsargą 
dirbtinio papildymo metodą. 
Tuo tikslu projektuojami ir 
statomi specialūs hidrotech
niniai įrenginiai, kurie pa
didina vandenviečią našumą 
trečdaliu.

Vilniečiai specialistai 
šioje srityje talkininkauja ir 
kaimyninią respubliką geo
logams. Jie Įvertino pože
minią vandeną eksploataci
nes atsargas Pabaltijo res
publikose. Šiuo metu ruošia
mas Pabaltijo artezinio ba
seino hidrogeologinis mode
lis.. Be brolišką respubliką 
geologą, nemaža pranešimą 
šiam susitikimui paruošė ir 
Tarybą Lietuvos mokslinin
kai.

STATYBOS REKYVOJE

ŠIAULIAI. Atvažiavusiąją 
į Rekyvą žvilgsniai nukryps
ta į didžiulius gelžbetoninius 
pastatus. Tai malimo kom
binatas - viena didžiausią 
tokio pobūdžio fmonią Pa
baltijyje.

Kombinatas vienas, bet 
gamyklos trys. Ir visos jos 
didelės.

PRIE AGLUONOS UPELIO

AKMENS. Šiauliečiai in
žinieriai projektuoja prie 
Agluonos upelio 84 hektarą 
tvenkinį, iš kurio bus galima 
drėkinti 525 hektarus Agluo
nos tarybinio ūkio, Juciu ir 
Kivylių kolūkią kultūrinią 
ganyklą.

Projektuojant šį komplek
są, pirmą kartą Akmenės 
rajone numatoma masiškai 
panaudoti plačiabares lieti- 
nimo mašinas “Fregat”. Ją 
bus devynios. Ir kiekviena 
laistys nuo 43 iki 75 hektarą 
Plotą.

KYLA NAUJAS 
MIKRORAJONAS

PANEVEZYS. Į tuščią že
mės plotą šiaurinėje miesto 
dalyje atėjo šeštosios staty
bos valdybos Povilo Dunde- 
rio vadovaujamos brigados 
žmonės. Gyvenamasis na
mas, kurį jie pradėjo mon
tuoti, padarė pradžią antrojo 
Klaipėdos gatvės mikrorajo
no statybai.

Antrasis mikrorajonas - 
vienas iš keturią, sudarančią 
būsimą Klaipėdos gatvės gy
venamąją namą rajoną. Vi
same rajone ilgainiui bus pa
statyta beveik 400tūkstančią 
kvadratinią metrą gyvena
mojo ploto. Čia iškils mo
dernus kinas, darbininką 
klubas, prekybinis ir admi
nistracinis centrai, ištisas 
sporto kompleksas.

L. KAMINSKAITĖS 
PERGALE

VILNIUS. Trys mūsą res
publikos valtys dalyvavo tra
dicinėje Hanoverio (VFR) 
akademinio irklavimo rega
toje. Čia rungtyniavo Aus
tralijos, JAV ir VFR irkluo
tojai. Puikiai dyieją dieną 
varžybose pasirodė trenerės 
J. Aleksandravičienės auk
lėtinė kaunietė L. Kamins
kaitė, vienviete valtimi du 
kartus finišavusi pirmoji. Be 
to, ji kartu su vilniete N. 
Stulginskaite iškovojo antrą
ją vietą porinią dviviečią 
lenktynėse. Trečioji mūsą- 
keturvietės be vairininko - 
įgula (V. Golubauskas, A. 
Bereiša, E. Demidas ir A. 
Varnas) rungtyniavo kiek 
silpniau ir tenkinosi kukles
ne, ketvirtąja, vieta.

DRAUGIŠKI
DRENAŽININKŲ RYŠIAI

TAURAGE. Šio miesto ke
ramikos gamykla ir Vitebsko 
statybinią medžiagą kombi
natas gamins tą pačią pro
dukciją: drenažo vamzdžius, 
paprastas ir apdailos plytas. 
Prieš porą metą prasidėjęs 
baltarusią ir lietuvią socia
listinis lenktyniavimas duo
da naudos ir vienai, ir kitai 
įmonei.

AUTOMATINIAI RYŠIAI 
RAJONUOSE

TRAKAI. Nauja automa
tinė telefono stotis stojo ri- 
kiuotėn Trakuose. Vietos 
abonentai dabar gali patys 
rinkti Vilniaus numerius.

Šiais metais plačiai pra
dėti automatizuoti ryšiai 
’’Rajonas - sostinė”. Juos 
jau gavo Utena, Rokiškis, 
Anykščiai. Iš viso šiemet 
rajonuose numatoma sumon
tuoti keturiolika mūsą šalies 
gamybos automatinių tarp- 
miestinią stočią.

IŠAUGS VAISMEDŽIŲ 
MEDELYNAS

ŽIEŽMARIAI. Netoli 
Žiežmarių, prie kelio iš Kai- 
šiadorią Į Kruonį, klojami 
pamatai Kaišiadorią vais- 
medžią medelyno vaisią per-
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dirbimo Įmonei. Ji per me
tus galės perdirbti 2 tūks
tančius toną obuolią.

Dabar medelynas turi 200 
hektarą vaisius duodančio 
sodo. Artimiausiais metais, 
kaip praneša laikraštis “ Į 
komunizmą”, numatyta pa
sodinti dar beveik tokio pat 
dydžio sodą.

BITININKŲ SĖKMĖ

DOTNUVA. Žemdirbystes 
instituto eksperimentinis 
ūkis turi pusketvirto šimto 
šeimą bityną. Iš kiekvieno 
avilio čia išimta iki 12 kg 
pirmojo šią metu medaus. 
Daugiausia tai - liepą medus.

LENGVOSIOS
ATLETIKOS RŪMAI

Šiauliuose atidarytas vie
nas moderniausiu lengvosios 
atletikos maniežą Tarybą 
šalyje. Šiuose rūmuose 
įrengta 4,5 tūkstančio kvad- 
ratinią metrą ploto arena. 
Ji išklota nauja sintetine 
danga - sportanu, kurį su
kūrė tarybiniai specialistai.

Areną juosia 200 metru 
bėgimo ratas. Įrengti tie
sūs 100 ir 60 metrą bėgimo 
takai, šuolią ir metimą sek
toriai. Visi jie atitinka tarp
tautinius varžybą reikalavi
mus.

Naujuosiuose rūmuose ga
lima taip pat rengti sporti- 
nią žaidimą, šaudymo iš lan
ko ir kitokias varžybas. 
Ateityje, Įsigijus surenkamą 
sceną, Čia taip pat vyks kon
certai bei kitokie renginiai. 
Juos galės stebėti apie 3 
tūkstančius žiūrovą.

Manieže yra metodinis 
centras su konferenciją sale, 
medicininis punktas, proce
dūriniai dušai ir kabinetai, 
suomiškos pirtys. v

Dar vienas 
tragiškas 
prisiminimas 
iš jaunų dienų

Mūsą kaimynas neturėjo 
vaiką, tai samdė berną, 
mergą ir piemenį. Viene- 
riais metais jis turėjo 10 
metą piemenuką žąsims ga
nyti. Aš irgi buvau tik 10 
metą ir ganiau žąsis.

Vieną dieną abudu žąsis 
ganėme pamiškėje ir kepėm 
bulves. Užsibovinom ir pa
miršome apie žąsis, tad ke
letas žąsiuką per tvorą su
lindo Į avižas. Tas mūsą 
kaimynas pamatė, kad žąsiu
kai lesinėja jo avižas ir at
bėgęs šaukdamas, “aš tau, 
gyvate, pamokysiu kaip kepti 
bulves”, griebė tą berniuką 
ir stūmė tiesiai ant ugnies. 
Vaikas apdegė. O aš pabė
gau. Parbėgęs namo pasa
kiau tėvams apie tą baisu 
įvykį. Tėvas pasiėmė kirvį 
ir jau . norėjo eiti kaimyną 
“pamokyti”, bet motina jį 
atkalbėjo.

Tas berniukas tėvo nebe
turėjo, o motina gyveno ki
tame kaime. Niekas jai tuoj 
nepranešė apie jos sūnelio 
likimą. Tik už dvieju sa
vaičių ji apie tai sužinojo, 
bet sūnelio žaizdos jau buvo 
apgijusios. Ji buvo biedna, 
kamgi pasiskąs, kasgi jos 
klausys. Kitokioje santvar
koje toks žmogus būtą buvęs 
smarkiai nubaustas už tokį 
kriminališką pasielgimą su 
berniuku.

šiandien visokio plauko 
lietuviškieji reakcininkai 
šaukia prieš dabartinę Lie
tuvos valdžią, kad tokie žmo
nės, kaip tas mūsą kaimy
nas, Lietuvoje nebegali sve
timus vaikus mėtyti ant 
ugnies.

JUOZAS BIMBA
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Montreal, Canada 
su žymiuoju aktorium 
IS T. LIETUVOS

Kai šiuos žodžius skaity
site, tai žymus T. Lietuvos 
artistas, Valstybinės pre
mijos laureatas - DONATAS 
BANIONIS, kuris kaip aukš
to lygio menininkas, yra pla
čiai žinomas ne tik visoje 
T. Sąjungoje, bet išgarsėjęs 
savo meniniu talentu ir už
sienyje, bus jau sugrįžęs į 
Gimtinę, po trumpos viešna
gės Kanadoje.

Su svečiu teko susipažin
ti, kai jis lankėsi Montreale 
ir kai Quebec - T. Sąjungos 
Draugystės org. pastango
mis, svečio pagerbimui, 
buvo parodyta mokslinis, fi- 
lozofinis, fiktyvis filmas, 
kuriame Donatas atliko 
svarbiausią vaidmenį.

Nors šis žymus artistas 
dar amžiumi palyginti nese
nas, bet jau spėjo pasirodyti 
kino ir televizijos filmuose 
apie porą desėtką kartu, o 
Panevėžio dramos teatro 
scenoje yra vaidinęs netoli 
100 kartą. Jis savo vaidyba 
yra pasirodęs ir užsienyje.

Svečias čia būdamas ap
lankė kino, televizijos studi
jas ir kitas žymesnes vie
tas. Kad ir trumpą laiką 
čia viešėdamas, surado lai
ko susitikti ir su tautiečiais. 
Labai malonu buvo šiam 
simpatingam ir talentingam 
tautiečiui paspausti dešinę.

LABAI ĮSPŪDINGAS 
SOLIDARUMO MITINGAS

Šiuos žodžius rašant, po 
Kanadą lankosi Čilės milita- 
ristą Chuntos nužudyto pre
zidento SALVADOS ALLEN- 
DES NAŠLE - HORTENCIA 
ALLENDA. Gruodžio 1 d. 
kalbėdama Montreale “Fo
rum” stadione j virš 10,- 
000 minią (kai kurie laikraš
čiai šią skaitlinę žymiai su
mažino), kurią sudarė apie 
80% jaunimas, moksleiviai, 
ji pareiškė, kad Čilė yra ty
lintis Vietnamas. Chunta 
vykdo brutališkiausią ge
nocidą, kokios nėra buvę Lo
tyną Amerikoje. Būtą gali
ma palyginti tik su nacią Vo
kietija. Spauda po militarine 
kontrole, visoki rinkimai pa
naikinti, municipalinės val
džios paleistos, teisė strei
kuoti uždrausta, kaip ir tei
sė reikalauti tinkamo atlygi
nimo už darbą, kalėjimai 
prigrūsti geriausią Čilės ko
votoją, patriotą. Kairiojo 
sparno politinis ir nacionali
nis darbininką apsivieniji- 
mas įstatymais uždraustas.

Prezidento Allendės popu
liarios vienybės valdžia buvo 
ilgą metą sunkios kovos re
zultatas, ji sunkiai turėjo 
grumtis su žiauria buržua
zine reakcija, su fašistine 
jėga ir su užsienio didžio
siomis kompanijomis, ku
rios sauvališkai išnaudoja 
San Domingo, Guatemalą, 
Boliviją ir Braziliją.

Ji pareiškė, kad jos vyras 
buvo demokratas. Ji sakė, 
kad reakcija gali nužudyti 
liaudies vadus, bet negalės 
sunaikinti kairiojo fronto, 
kad jos vyras nėra miręs, 
jis liko simboliu kovos ir 
drąsos. Ji kreipėsi i daly
vius su prašymuparodyti in
ternacionalini solidarumą, 
kad išgelbėti tuos žmones, 
kurie yra žiauriai kankina
mi chuntos kalėjimuose. Ji 
pranešė spaudai, kad chunta 
nutarė neduoti daugiau leidi
mą vykti i užsieni tiems, 
kurie gavo prieglaudą užsie
nio ambasadose. Ji prašė 
daryti spaudimą i Kanados 
valdžią, kad ji reikalautą, 
kad tiems žmonėms būtu 
leista išvykti.

Mitingo dalyviai labai en
tuziastiškai dažnais atsisto
jimais ir aplodismentais 
sveikino viešnią ir šaukė: 
“Salyn militarinis rėžimas 
Čilėje! Vieninga liaudis nie
kad nepralaimės”.

Taipgi buvo labai entūzi- 
jastiškai sutiktas kalbėtojas 
CESAR CHAVEZ, Kaliforni
jos daržovią auginimo strei
kuojančią darbininką lyde
ris. Be kita ko, jis pareiš
kė: “Kadangi mes esame il
goje kovoje, mes geriau su
prantame ir kitą kovas! 
Marcel Papin kalbėjo kaip 
pasaulinės Darbo Federaci
jos lyderis. Jis pasakė, kad 
šis mitingas yra posūkis i 
darbininką solidarumą Que- 
beco provincijoje. Buvo ir 
daugiau kalbėtoju nuo skir
tingą organizaciją, uniją ir 
grupią.

Si mitingą sušaukė Quebe- 
co-Cilės solidarumo komi
tetas, kuri sudarė įvairiu 
uniją, organizaciją ir grupią 
atstovai, kad pareiškus in
ternacionalini solidarumą. 
Čilės liaudies kovai už lais
vę, Kalifornijos daržovią 
auginimo darbininkams, 
kurie jau seniai streikuoja 
prieš savo išnaudotojus, 
Graiką pasipriešinimams, 
palestiniečiams ir Quebec© 
streikuojantiems darbinin
kams.

Seniai teko dalyvauti to
kiame entuziastiškame mi
tinge.

PETRE KISIELIENE

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

MANO MYLIMO VYRO

Vinco Andrulio
vienerią metą mirties sukaktuvią. Jis mirė 1972 
m. gruodžio 10 d.

Liūdna, skaudu ir tuščia be tavęs.
JULIJA

Reikalinga LDS Centrui 
Raštinės Darbininkė

Lietuvią Darbininką Susivienijimo centro raštinei 
reikalinga darbininkė. Pageidautina, kad turėtu 
kiek nors supratimo apie raštinės darbą ir norėtą 
susipažinti su fraternale apdraudos (insurance) 
organizacija ir jos veikla. Įvairus darbas. Geros 
darbo sąlygos. Pilnai apmokėta, plačiai apimanti 
medikalė sveikatos apdrauda.

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

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

Phone: 212-641-6699

San Francisco, Cal.
MŪSŲ PADANGĖS ŽINIOS

Lapkričio 22 tradicinėje 
dienoje įvyko šauni pramo
ga su kalakuto pietumis 
Berkeley, Calif. Šią pramo
gą suruošė San Francisco 
LLD 153 kuopa.

Džiugu, kad šioje pramo
goje dalyvavo jau grizus! 
mūsą veikli keliautoja Ksa
vera Karosienė. Pramogos 
dalyviams ji pateikė įdomią 
kalbą apie Taikos kongresą 
Maskvoje. Ji taipgi lankėsi 
ir Lietuvoje.

Taipgi lapkričio mėnesio 
gražioje rudens dienoje ra
dosi gimtadieniu sukakčią 
jubiliatą: Antanina Chula- 
dienė, mūsą veiklios Viole
tos Taraškienės maloni ma
mytė, nepailstanti pobūviu 
darbuose ir bendrai veikloje 
Uršulė Burdienė. Svečio 
Edmundo Chulados gimta
dienis supuolė su jo mamytės 
A. Chuladienės gimtadieniu. 
Edmundas specialiai atvy
ko į Kaliforniją iš London
derry, N. H., už triją tūks- 
tančią mylią.

Tenka palinkėti jubilia
tams viso geriausio, o dau
giausia tvirtos sveikatos.

KS. KAROSIENĖS KALBA

Ks. Karosienė pateikė 
savo įdomią kalbą angliš
kai, nes pramogoje dalyvavo 
ir kitą tautą žmonią. Ksa
vera sakė, kad Taikingąją 
jėgą kongresas Maskvoje 
buvo vienas didžiausią. Da
lyvavo 144 salią delegacijos 
ir tik trys šalys neturėjo 
savo atstovybės.

šis kongresas vyko tuo 
metu, kai Vidurio Rytuose 
prasidėjo karas ir prez. 
Nixonas paskelbė branduoli
nę atsargą. Ta žinia kong
reso dalyvius labai sujaudi
no. Bet Brežnevo kalba de
legatus nuramino, nes jis pa
sakė, kad Tarybą Sąjungą dės 
pastangas karą sulaikyti ir 
tartis Jungtinią Tautą rezo
liucijos pagrindu. Jo kalbą 
sveikino visi kongreso daly
viai. Kongresas pasisakė 
prieš branduoliniu ginklu 
ruošimą, prieš karą, fašiž- 
ma ir t. t. <

Buvo skaudus susitikimas 
su Vietnamo delegacijomis. 
Jos kartojo, kad Amerikie
čiams karas yra užsibaigęs, 
bet ne jiems. Jiems dar vis 
krinta bombos nuo amerikie- 
čią paliktą lėktuvą ir ten pa
likti ginklai žudo žmones ir 
nekaltus vaikučius. Vietna
miečiai sakė, kad Amerika 
dar vis siunčia naują ginklu 
bei lėktuvą Thieu valdžiai. 
O Thieu valdžia tebelaiko ka
lėjimuose tūkstančius poli- 
tinią kalinią ir Amerika pri
stato taip vadinamas klėtkas, 
kuriose kaliniai uždaryti 
kankinami. Paleistieji kali
niai jau nebegali vaikščioti. 
Vietnamietė kalinė ašaroda
ma pasakojo, kad ji esanti 
viena tą išleistąją iš kalėji
mo klėtkos, kurioje pergy
veno, kai pustrečių metuką 
mergaitę prie motinos akią 
prikalė prie stalo vinimis.

Vietnamiečiai padovanojo 
Amerikos delegacijai žie
dus, nukaltus iš Amerikos 
lėktuvo, kuris buvo numuš
tas Pietą Vietname.

Kongreso delegatą daugu
mą sudarė jauni žmonės. 
Amerikos delegacijoje buvo 
150 žmonią, įvairią tautą ir 
rasią. Viso delegatą buvo 
apie 3,200.

Taipgi įvyko moterų posė
dis, kurį sukvietė Valentina 
Tereškova. Dalyvavo dele
gatės iš visą salią. Nutarta 
1975 metais turėti moterą 
išsilaisvinimo metus ir mo
terys pasižadėjo prie tą metą 
ruoštis.

Ksaveros kalba buvo nepa
prastai įdomi ir įspūdinga. 
Pobūvio dalyvią vardu reiš-

kiu Ksaverai didelį ir nuo- 
širdą ačiū už jos nemažas 
pastangas.

INSTITUTO METINIS 
PARENGIMAS

Gruodžio 2 d. Jack Tar 
viešbutyje įvyko American- 
Russian Instituto metinis pa
rengimas ir kartu atžymėji- 
mas Tarybą Sąjungos sukak
ties, taipgi per 40 metą gy
vuojančio šio instituto, kuris 
palaiko kultūrinius ryšius su 
Tarybą Sąjunga.

šioje pramogoje dalyvavo 
Tarybą Sąjungos 15 narią 
grupė, kurioje buvo įvairaus 
mokslo specialistą, kurie 
turi progą pasižvalgyti po 
San Francisko miestą vieną 
kitą dieną.

šios puikios pramogos 
programa buvo turtinga kal
bėtojais. Pirmininko parei
gas pravedė profesorius 
Jorge Acevedo, Kalifornijos 
universiteto ir chicano va
das. Įdomiai kalbėjo San 
Francisko konsulato parei
gūnas Porchkor, juodveidė 
Enola Maxwell, dalyvavusi 
Taikos kongrese Maskvoje, 
Fania Davis-Jordon, sesuo 
Angelos Davis ir įmonių uni
jos pareigūnė. Parengimas 
tikrai buvo sėkmingas.

SEKAMI MŪSŲ POBŪVIAI

Oakland o LLD 198 kuopa 
rengia pobūvį gruodžio 25 d., 
Kalėdą dieną, o San Francis
ko LLD 153 kuopos parengi
mas Naująją Metą dieną. Abu 
parengimai įvyks Berkeley, 
Calif.

L-MA

Bridgeport, Conn
IŠ LDS 74 KUOPOS 
SUSIRINKIMO

LDS 74 kuopos metinis su
sirinkimas įvyko gruodžio 2 
d., Liet. Jauną Vyrą Draugi
jos salėje, 407 Lafayette St. 
Pagal šiuos laikus, susirin
kimas buvo skaitlingas.

Susirinkimą vedė kuopos 
pirmininkas Wm.Kajackas.

Finansą sekretorius A. 
Marozas raportavo, kad kuo
pa turi 108 narius. Priminė, 
kad maža dalis narią daly
vauja susirinkimuose. Yra 
tam ir priežasčią: daug se
nyvo amžiaus narią norėtą 
dalyvauti susirinkimuose, 
bet jie savą automobilią ne
turi, o kiti ir negali ją vai
ruoti. Nemažai kuopoje yra 
jaunesnio amžiaus narią, 
kurie lengvai galėtą atvykti i 
susirinkimą, bet jie užsiėmę 
visokiais savais reikalais ir 
dėl to nepasirūpina nuvykti į 
kuopos susirinkimą. Dėl to 
susidaro nemažai sunkumo 
palaikyti kuopą veiklioje pa
dėtyje.

A. Marozas pareiškė, kad 
jis, gyvenimo aplinkybių 
verčiamas, rezignuoja iš 
kuopos finansą raštininko 
vietos. LDS centro pasirū
pinimu, į šį susirinkimą at
vyko Amelia Yuskovic iŠ 
Stamford, Conn. Ji apsiėmė 
laikinai atlikti kuopos finan

są sekretoriaus pareigas.
Po susirinkimo turėjome 

užkandžią ir draugišką pasi
kalbėjimą. Palinkėjome lai
mingos kelionės draugui A. 
Marozui, kuris jau pakėlęs 
sparnus skristi į Floridą. 
Taip tas mūsą gražus ir 
malonus pobūvis baigėsi.

M. ARISON

ĮVAIRIOS ŽINIOS

PITTSBURGH, Pa. Fede- 
ralinis teisėjas Weber nu
skyrė vasario 19 d. pradėti 
teismą buvusiam Jungtinės 
Mainierią Unijos prezidentui 
Boyle, kuris kaltinamas suo
kalbyje nužudyti Yablonskį.

•
PARYŽIUS. Vakarą Euro

pos Komunistą partijos turė
jo konferenciją lapkričio 
26-27 dienomis. Aptarė kovą 
prieš nedarbą, infliaciją, už 
taikos išlaikymą.

•
CHICAGO. Caterpilar 

Tractor Co. darbininkai, iš- 
streikavę 10 dieną, laimėjo 
savo reikalavimus.

BRUSELIS, Belgija. Dau
giau kaip 600 graiką antifa
šistą delegatą savo konfe
rencijoje nusitarė padidinti 
kovą su militarine diktatūra 
Graikijoje.

NHA BE, Pietą Vietnamas. 
Partizanai raketomis padegė 
didžiausį gasolino sandėlį. 
Gaisras jį visai sunaikino. 
Tuoj pasirodė gazolino trū
kumas Saigone.

Įvairenybės
Virš vienos Londono san

kryžos įrengti kabantys pe
rėjimai pėstiesiems. Jie 
daug pigesni už požeminius 
ir sumontuojami per vieną 
naktį.

šviečiantieji vabalai JAV 
valdininkams padeda ieškoti 
narkotiką. Pasirodo, šie gy
vūnai smarkiai reaguoja į 
kai kuriuos heroino chemi
nius junginius - pradeda la
biau žibėti. Policininkai juos 
laiko mažuose tinkleliuose.

•
Seniausiam Irano gyvento

jui - 135 metai. Jis turi 9 
sūnus ir 9 dukras, 164 anū
kus, proanūkius ir proproa- 
nūkius. Dar neseniai jis 
dirbo.

•
Anglas Kenas Vebas pa

siekė nepaprastą rekordą: 
per 448 dienas dviračiu nu
važiavo 161 tūkstantį kilo
metrą, kasdien įveikdamas 
po 360 kilometru. Ankstes
nis rekordininkas Bernhar- 
das Benetas tą pačią distan
ciją buvo įveikęs per 532 
dienas. Kenui Vebui priklau
so ir daugiau rekordą. 1958 
metais jis per 17 dieną nu
važiavo iš Kasablankos iki 
Kairo ir per 17 dieną - iš 
San Fransisko iki Niujorko 
(5.150 kilometrą).

BALTIMORE, MD.

Mirus

Juozui Kunigoniui
Reiškiame giliausią , užuojautą jo motinai J. 

Stanienei, jos vyrui J. Staniui, broliui Albertui ir 
jo žmonai, velionio žmonai, dukrai, žentui ir 
anūkei. Taipgi reiškiame užuojautą visiems ki
tiems giminėms ir draugams bei artimiesiems.

Betty Switzer
S. Povilaitis
J. Kasperavičius
Mr. & Mrs. P. Sciukas
Mr. & Mrs. Edward Deltuva
.Mr. & Mrs. William Deltuva 
J. S. Deltuva
Mr. & Mrs. Joseph Deltuva

K. A. Peckis
L. M. Antanaitis 
O. Antonaitiene
O. Buckler 
Dr. R. Buckler
V. Pecingis
C. Ozela
P. Paserskis

Kinijos mokslininkai padarė 
skrodimą 2,000 metų lavonui

Kinijoje moteris, palaido
ta prieš 2,000 metą, buvo da
bar atkasta ir padarytas 
skrodimas. Tokiu būdu Ki
nijos mokslininkai atliko ne
paprastą ir sudėtingą ekspe
rimentą ant stebėtinai gerai 
išsilaikusio moteriškės 
kūno. Visa skrodimo ir ty
rinėjimo procedūra buvo nu
filmuota ir dabar filmas ro
domas Kinijos miestuose.

Prieš 2,000 metą didikės 
kūnas buvo palaidotas net 6 
karstuose, kad nei mažiausia 
oro srovelė neįsiskverbtą. 
.Lavonas rastas 60 pėdą gi
lumoje, atkastas prieš me
tus laiko rytiniame Hunnan 
provincijos pakraštyje. 50 
minučių dokumentinis spal
votas filmas liudija, kaip 
buvo atidaryta lavono kauko
lė, išimtos smegenys, taipgi 
plaučiai, širdis ir kiti vidi
niai organai. Sukviesta ar
cheologai, anatomijos žino
vai, patologai, biochemikai 
ir kiti mokslininkai iš Pe
kino, šangajaus, Kantono ir 
kitą miestą. Jie atliko su
dėtingą eksperimentą, pakol 
kūnas dar buvo drėgnas.

Skrodimo ir tyrinėjimo 
metu jie sužinojo, kad mo
teriškė buvo apie 50 metą

amžiaus, turėjo gimdymą, 
turėjo A rūšies kraują. Tai 
surasta tyrinėjant kūno ląs- . 
teles, išimtas iš raumenų,, 
skrandžio, kepenų, kaulą ir 
plauką. Nebuvimas lovos 
nuogulio liudija, jog moteris 
mirė staiga, veikiausia šir
dies priepuoliu. Skrandyje 
ir žarnose rado melono sė
klą, kurias moteris valgiusi 
prieš mirtį.

Patikrinę apie 1,000 laido
tuvių dalyką, kaip tai šilką, 
lekerį, bambukus ir medžio 
dirbinius, mokslininkai nu
statė, kad ji buvo Han dinas
tijos žmona. Surasta ligų 
ženklai, kad ji turėjo didoką 
akmenį, plaučių kairioje pu
sėje, buvo džiovos ženklų. 
Prieš laidojant buvo balsa- 
muota tam tikrais chemika
lais ir palaidota6karstuose, 
todėl lavonas išsilaikė ne
paprastai gerame stovyje 
per 2,000 metą.

Minėtas filmas rodo, kad 
visi kape rasti radiniai žen
klina aukštai lavintą technikų 
darbą; taipgi rodo, kad tais 
laikas kiną aristokratija gy
veno luksusiniai, o darbo 
žmonės badmiriavo.

J. K-RIS

LAWRENCE, MASS.
Mirus

Josephine Tartoms Kaupin Šleivis
Reiškiame gilią užuojautą jos šeimai: sūnui 

Albinui ir Stefanijai, anūkams, kitiems giminėms 
ir draugams.

M. W. Sametis
C. Markūnas
A. J. Kodis
W. A. Račkauskas
V. Kaulėnas
S. B. Shlakis
M. Lagūnas
E. Kralikauskienė 
L. Chulada

P. Melus
O. Večkienė
O. Večkytė
M. P. Bulette 
J. N. Rudis
J. Blazonienė
K. Kaminskas
P. Galinis 
M. Yanąuart

K. Minko

WATERBURY, CONN.

Mirus

Anna DapSis
1973 m. lapkričio 26 d.

Reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą jos sūnui 
Bill, kitiems giminėms, draugams ir pažįsta
miems Amerikoje ir Lietuvoje.

B. N. SKUBLISKAS
B. J. SKUBLISKAS IR SEIMĄ
A. J. BALCHUM

GRAND RAPIDS, MICH

Mirus

Alex Gasparui
1973 m. gruodžio 8 d.

Reiškiame gilią užuojautą velionio žmonai Pe
tronėlei, dukrai, LDS Centro Valdybos narei Ruth 
•Bell, dukrai Volgai ir jos vyrui Russell, ir vi
siems velionio artimiesiems.

LDS CENTRO VALDYBA

SCRANTON, PA

Mirus

Bernardui Tuskevičiui
1973 gruodžio 2 d.

Reiškiame gilią užuojautą jo artimiesiems.

Ella SakeviČaitė
Jonas Gluoksnis
Margarita Gluoksnienė

Marė Cerkauskaitė 
A. Galinis 
K. Genys
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Draugiškos šalies pasiuntiniai
Hartford, Conn

Vokietijos DR Erfurto apygardos atstovai Želsvės kolūkyje

Jau dešimtį metų Lietuva 
draugauja su Vokietijos De
mokratinės Respublikos Er
furto apygarda. Švenčiant 
Šios draugiškos šalies 24 
nepriklausomybės metines, 
į mūsų rajonų atvyko partinių 
ir žemės ūkio organų delega
cija susipažinti su mūsų pa
siekimais žemės ūkio srity
je ir užmegsti draugiškus 
glaudesnius ryšius. Svečius 
prie miesto ribos pasitikome 
su tradicine sūduvietiška 
gira ir sūriais. Po to sve- 

, čiai nuvyko Į LKP Kapsuko 
; rajoninį komitetų draugiš
kam ir dalykiškam pokalbiui. 
Kiek pasilsėję draugai vo
kiečiai nuvyko j Kapsuko ka
pines padėti gėlių prie žuvu
sių revoliucionierių ir Že
maitės kapų. Atvykus maši
noms, nuvykome Į Černia
chovskio ir ŽeIšvelės kolū
kius, kur svečiams buvo pa
rodytos gyvenvietės, fer
mos, naujos statybos, buvo 
taip pat draugiškai pasikal
bėta ir pasidalinta darbo pa
tirtimi. Visam reidui vado
vavo rajono vykdomojo ko
miteto pirmininkas drg. R. 

į Pačėsa.

Po piet, atvykus dar vie
nam kolektyvui, Veimaro ka
meriniam orkestrui, Įvyko 
delegacijos susitikimas su 
miesto visuomene ir Vokie
tijos Demokratinės Respu
blikos 24 metinių iškilmin
gas minėjimas. Kalbėjo LKP 
Kapsuko rajono komiteto an
trasis sekretorius drg. Mar
kevičius A., mokytojaiKriš- 
čiūnienė ir Stundžėnas, o iš 
svečių pusės-Erfurto vyr. 
burmistras H. Sionpflugas ir 
Vokietijos Vieningos Socia
listų Partijos Erfurto apy
gardos sekretorius H. Frid
richas.

Laisves Choras rengia 
“Christmas Party” gruo
džio 16 dienų, šį sekmadienį. 
Pradžia 1 vai. po pietų. 
Kaina: garbės nariams $2, 
o svečiams $3. Daininin
kams Įėjimas veltui.

Laisvės Choras nuošir
džiai kviečia visus dalyvauti, 
popietę praleisti šventiškoje 
nuotaikoje.

Kas norite apsikeisti do
vanomis, atneškite pakietuka 
vieno dolerio vertės.

Bus skanūs pietūs. Bend
ras dainavimas. Turėsime 
eglutę ir salę papuošime or
namentais. Tai bus mūsų 
tradicinė pare.

Hartfordo Laisvės Choras 
linki visiems linksmų Kalė
dų ir Laimingų Naujųjų Metų.

Miami, Fla

Mes mylimų 
gauname per 

metus. Mums

Sveikinimas su Naujaisiais 
1974 metais

Gerbiamieji laisviečiai ir visas kolektyvas, 
sveikinu Jus visus rašto darbuotojus, rėmėjus 
laikraščio ir skaitytojus Jungtinėse Amerikos 
Valstijose ir Tarybų Lietuvoje. Taipgi sveikinu 
visų Lietuvos vadovybę. Nuoširdžiai linkiu vi
siems sveikatos, laimės, ilgo amžiaus, sėkmės 
apšvietos darbuose. Sveikinu visus teisingai dir
bančius ir kovojančius už taika, pergalę ir laisve!

JONAS SMALENSKAS
Miami, Fla.

Metinių švenčių proga sveikiname visus gimines 
Lietuvoje ir Amerikoje. Linkim visiems linksmai 
praleisti 1974 metus. Taipgi sveikiname ir lin
kime geros sveikatos “Laisvės” kolektyvui, skai
tytojams ir rėmėjams. Lai “Laisvė” gyvuoja per 
daugeli metų ir lai neša teisybės žodį visiems.

HELEN ir FRANK MANKAUSKAI 
Miami, Fla.

f Proga Naujųjų 1974 metų, sveikiname visus į 
? LLD narius. Linkime visiems daug laimės ir Į 
į sveikatos. Taipgi sveikiname ’’Laisvės” ko- j 
tf lektyvą ir visus geros valios žmones. Lai 
į sekantieji metai būna taikos ir tautų draugystės į 
į metai. Ą

LLD 75 kuopos 
nariai ir valdyba

Miami, Fla.

OAKLAND, CALIFORNIA

LLD 198 Kuopa

Po to Įvyko koncertas, ku
rio programa atliko Veimaro 
kamerinis orkestras ir sve
čiai dainininkai. Šio žinomo 
Vokietijos kolektyvo koncer
tas Kapsuke tam tikra pras
me yra istorinis, nes tai pir
mas užsienio kamerinės mu
zikos kolektyvas, pasirodęs 
mūsų padangėje.

Susitikimai praėjo labai 
nuoširdžioje ir draugiškoje 
atmosferoje.

V. GULMANAS

Sesios dienos Lietuvoje
Šių metų liepos mėnesį 

mano sūnėnas Edvardas 
Skralskis dar tik pirmu kartu 
lankėsi Lietuvoje. Dar prieš 
antrąjį pasaulinį karų jis 
lankė MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) ir 
tapo diplomuotas Inžinierius 
statybos srityje. Per antrą
jį pasaulinį karų tarnavo lai
vyne. Po karo baigė Preky
bos Administracijos kursus 
ir gavo Master’s Degree iš 
Harvardo universiteto.

Po keleto metų praktikos 
inžinierijos srityje 1954 me
tais Edvardas Įsikūrė ma- 
žloje lenciūginių piūklų Įs
taigėlėje - Oregon Chain Saw 
korporacijoje. Per 19 metų 
ta Įstaigėlė išsivystė i 
Omark Industries Corpora
tion su apyvarta apie $100,- 
000,000 per metus. Jis išbu
vo jos prezidentu šešerius 
metus. Dabar jis tos Įstai
gos konsultantas ir direkto
rių tarybos narys.

Mudviejų pokalbiuose Ed
vardas abejodavo, ar socia
listinėje santvarkoje, kur 
nėra kompeticijos, produk
cija ir prekybos galės veikti 
taip sklandžiai kaip kapita
listinėje sistemoje. Tačiau 
grįžęs iš Lietuvos jis man 
sakė, kad socialistinė siste
ma veikia ir veikia gana ge
rai, kiek jam tekę pastebėti 
per šešių dienų viešnagę 
Lietuvos sostinėje Vilniuje. 
Ten žmonės mandagūs, kul
tūringi ir patenkinti gyveni
mu.

Be to, ką su turistų grupe 
Edvardas matė Lietuvoje, jis 
viešėjo pas savo dėdę Jokū
bų Gabrėnų ir susitiko su 
pusbroliais ir pusserėmis. 
Jis buvo nustebintas jų kul
tūringumu ir nuoširdumu. 
Nors Edvardas yra Įpratęs

gyventi amerikoniškoje pra
bangoje, jam Lietuva atrodė 
gana gražiai. Ypač jį stebi
no jo dėdės Jokūbo, buvusio 
Lietuvos pilkasermėgio sū
naus kuklumas ir išmintis.

Pastaruoju laiku gavome 
laiškų iš Tarybų Lietuvos 
nuo savo giminių - Stasio ir 
Olesės Stankevičių kurie tarp 
kitko, rašo 
“Laisvutę” 
ketverius
“Laisvė” labai patinka. Yra 
pasiskaityti straipsnių, ko
respondencijų ir visokių ži
nių. Ypač “Laisvėje” telpa 
visokių fotografijų iš Įvairių 
pasaulio kraštų, taipgi daug 
iš Lietuvos. Šiaip gyvename 
labai patenkinti, nes apie 
savo namų turime 20 arų 
žemės, prisiauginame viso
kių daržovių - bulvių, mor
kų, kopūstų. Turime kar
vutę, porų paršelių ir apie 
tuzinų vištų. Tai pavalgyti 
turime užtenkamai. Galė
čiau ir daugiau kai ka para
šyti, bet mano akys nebe
myli rašyti ar skaityti. Tai 
tiek apie laiškų.

Ačiū Vincui Bovinui už 
straipsnį apie Stasį Michel- 
sonų, kuris tilpo “Laisvėje” 
lapkričio 16 dienų. Taipgi 
noriu pasveikinti “Laisvės” 
Krislų rašytojus A. Bimba 
ir J. Gasiūna, ir kitus visus 
“Laisvės” darbuotojus.

Lai gyvuoja miela “Lais
vė” dar daug, daug metų!

V. J. STANKUS

? Nuoširdžiai sveikiname visų “Laisvės” kolek- 
? tyvą, visus bendradarbius ir skaitytojus. Taipgi 
į sveikiname visus mūsų draugus ir gimines šioje 
į šalyje ir Tarybų Lietuvoje. Linkime visiems 
rf geros sveikatos ir sėkmės visuose darbuose.
S PETRAS IR MARYTE SMALSČIAI
tf Ludington, Mich.

Sveikina su ateinančiais NAUJAIS METAIS visus 
organizacijos narius ir visus pažangius lietuvius 
Amerikoje, Kanadoje ir kituose užsienio šalyse. 
Taipgi sveikiname gimines ir mūsų tėvynainius 
Lietuvoje.

Linkime, kad NAUJIEJI METAI atneštų daug 
laimės, sveikatos, taikos ir pažangos.

SVEIKINAME
Proga Naujųjų metų sveikiname visus gimines, j® 
draugus, bičiulius ir pažįstamus Amerikoje ir 
Lietuvoje. Linkime vi šiem s geriau šio s laimė s. Jį 
Lai būna taika ir tautų draugystė. §

JAMES ir MILLIE KANCERIAI g 
Wilton Manors, Florida

Binghamton, N. Y
Sveikinu su žiemos šventėmis visus pažangaus 

judėjimo laikraščių redaktorius, rašytojus ir 
skaitytojus čia Amerikoje, Kanadoje ir Tarybų 
Lietuvoje. Linkiu visiems sveikatos.

ŽIEMOS ŠVENČIU IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA 
| Sveikiname gimines, draugus, pažįstamus 
į. čia Amerikoje ir Lietuvoje. Linkime visiems 
į linksmai ir sveikai sulaukti naujuosius 1974 me- 
į tus. Lai būna taika pasaulyje!

JONAS VAICEKAUSKAS

Suprantama, per 6 dienas 
visko nepamatysi. Greitai 
Edvardas, gal ir aš, jei svei
kata leis, ir vėl vyksime i 
Lietuvą. Jis kalba gerai Lie
tuviškai, bet rašyti nekaip. 
Aš jį raginu parašyti Įspū
džius angliškai. Pamatysi
me.

PASTABA: Su didele šird
gėla turiu pranešti, kad mano 
sūnėnas Edvardas Skralskis, 
55 metų amžiaus, gruodžio 2 
dienų mirė nuo širdies smū
gio. Palaidotas Leicester, 
Mass., kape jo motinos, kuri 
mirė 1960 m. gegužės 15 
diena.

Binghamton, N.Y.
Aplankiau Nursing Home 

draugus Navalinskus - Anta
nų ir Josephine. Antanas jau 
apie 15 metų paguldytas į 
lovų. Tik su ratukais gauna 
“raidų”. Laikraščius dar 
gali skaityti. Skaito “Lais
vę” Ir “Vilnį ”. Dejavimo 
pas jį nesiranda.

Draugė Navalinskienė at
rodo silpnesnė. Abudu drau
gai labai interesuojasi apie 
padėtį visų kitų draugų ir 
pažįstamų. Matyti, jie gra
žiai sugyvena su Įstaigos 
slaugėmis ir darbininkais.

Girdėjau, kad ir draugas 
Antanas Žolynas serga. Tik 
nežinau, kur jis randasi - li
goninėje ar namie.

Linkiu visiems sveikatos 
ir pasimatymo jau namuose.

J. VAICEKAUSKAS

Wallingford, Conn.
Mirė Gediminas Gober, 

sulaukęs tik 40 metų am
žiaus. Paliko liūdinčius 
žmona, sūnų, dukrų ir moti
nų. Labai gaila jauno žmo
gaus. Giliausia užuojauta 
motinai ir šeimai.

J. KONCAS

Paieškojimas
Turiu labai svarbu reikalą ir < <
norėčiau susisiekti su Jonu 
ir Antanu Baubliais (Bube), 
kurie kada nors gyveno Bal- 
timorėje, Md. Jie paeina iš 
Klišių kaimo, Panemunėlio 
valsčiaus, Rokiškio rajono. 
Jei kas žinote ka apie juos, 
malonėkite pranešti:

Vanda Janakaitė
331 Ashbourne Rd.
Elkins Park, Pa. 19117

Prašau pranešti
Jonas Plekaitis ilgų laikų 

gyveno Chicagoje, bet pas
kutiniu laiku buvo apsigyve
nęs Los Angeles, Calif. Jis 
mirė šių metų lapkričio 18- 
dienų. Jis yra palikęs pini
gų “Laisvei”, “Vilniai”, 
“Liaudies Balsui” ir taipgi 
brolio sūnui, kuris iš Chica- 
gos išvyko i Brazilija, Pie

stų Amerikų. Jo vardas 
Feliksas ar Vincas Plekai
tis. Aš jo adreso neturiu, o 
aš esu velionio palikimo vyk
dytojas (“executor’’). Jeigu 
kas žinote apie jį, prašau 
pranešti man. Mano adre
sas toks:

Constantinas C. Liubinas 
3244 East Dundas Street 
Los Angeles, Calif. 90063

Jurgis ir Ona šilkai, 
Rocky Hill, Conn.

LINKSMŲ SEZONINIŲ ŠVENČIŲ 
linkiu visiems draugams 

ir pažįstamiems!

į Frackville, Pa. Suzana Kazokytė Jones

Leiskite ir man prisidėti prie Tarybų Lietuvos 
rašytojų su karštais linkėjimais Katrinai Petri- 
kienei sulaukus garbingo 80 metų gimtadienio. 
Linkiu draugei Petrikienei sulaukti dar daug gim
tadienių.

JONAS VAICEKAUSKAS
Binghamton, N. Y.

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

dų, prašome aplankyti ir mūsų miestų. Čia yra 
įsikūręs LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS, kuriame 
yra puiki salė. Parengimai Įvyksta kiekvienų 
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

Ketvirtasis Dešimtmetis
Kai

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
(LDS)

Veikia Kultūros ir Apdraudos Srityje
Stiprinimui Amerikos lietuvių kultūrinės veiklos 
Palaikymui ilgiems laikams lietuvybės Amerikoje 
Apsirūpinimui gera apdrauda ir pašalpa

PATAPKITE LDS NARIU
Gal jūs ir turite apdraudą. Bet ar pakankamai?
Kaip su jūsų šeimos nariais? Ar visi turi tinkamą 

apdraudą ir pašalpą?
Pagalvokite apie tai. Ir padarysite išvadą, kad jums 

ir jūsų šeimai būtų naudinga turėti daugiau apdraudos.
Jūs galite gauti gerą apdraudą ir pašalpą įsirašyda

mi į

LIETUVIU DARBININKŲ SUSIVIENIJIMĄ

LDS išduoda apdraudos paliudijimus (policies) 
sekamose sumose:

$150, $300, $500, $1,000, $2,000, $3,000 ir $5,000
Į LDS gali įsirašyti asmenys nuo 16 iki 60 metų 

amžiaus be daktaro egzaminacijos.

LDS VAIKŲ SKYRIUS
Į LDS vaikų skyrių galima įrašyti vaikus nuu gi

mimo dienos iki 15 metų amžiaus ant paprastos ap- 
draudos arba ant 20 metų endowment apdraudos 
sekamos sumose: $300, $500, $1,000 ir $2,000.

SVARBU APSIRŪPINTI SVEIKATOS APŪRAUDA
LDS suteikia savo nariams ne tik gerą gyvasties 

apdraudą, bet ir sveikatos apdraudą (pašalpą ligoje) 
už palyginamai neaukštą mokestį.

Į LDS pašalpos skyrių nariai priimami nuo 16 iki 
50 metų amžiaus.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS kuopą 
savo mieste arba į LDS centrą sekamu adresu:
ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS 

(Lietuvių Darbininkų Susivienijimas) 
104-07 102nd Street, Ozone Park, N. Y. 11417



6-tas puslapis LAISVĖ Penktadienis, Gruodžio (December) 14, 1973

Atsisveikinimo pietus
Amerikos lietuviams plačiai žinomas Lietuvos diploma

tas, Tarybų Sąjungos delegacijos Jungtiniu Tautu Generali
nes Asamblėjos sesijoje narys Vytautas Zenkevičiusgrįž- 
ta i Vilnių. Norime su juo gražiai lietuviškai atsisvei
kinti, palinkėti jam laimingos kelionės atgal i tėvynę ir 
per jį perduoti Lietuvos žmonėms musu nuoširdžiausius 
sveikinimus su naujais metais.

Tam Laisvės salėje ruošiami pietūs su gražia programa 
šį sekmadienį, gruodžio 16 d. Pradžia 1 valandą. Viskas 
baigsis dar su šviesa. Visi ir visos kviečiami dalyvauti.

PIETŲ RENGĖJAI

Hartford, Conn.
Laisvės choras rengia ka

lėdinę popietę šį sekmadie
nį, gruodžio 16,157 Hunger
ford St. Pradžia 1 vai. po-' 
piet. Bus su maišu ir kalėdi
nis diedukas. Jam reikės 
įdėti dolerio vertės dovaną. 
Kviečiame visus bičiulius 
dalyvauti. Užtikrinu, kad 
visi dalyviai gražiai laiką 
praleis baigiant šiuos metus.

Linksma pranešti, kad 
mūsų ligoniai taisosi, ją 
sveikata eina geryn. W. Bra
zauskas jaučiasi geriau. L. 
Butkevičienė jau žada netru
kus i namus grįžti.

V. K.

Baltimore, Md.
Skausmingas dienas per

gyvena mūsą mylima draugė 
J. Stanienė, kurios sūnus 
Juozas Kunigonis mirė lap
kričio 21 d. Chambersburg, 
Pa. Mirė po sunkios ligos, 
vos sulaukęs 56 metus am
žiais. Pagal jo pageidavi
mą, kūnas buvo sudegintas 
lapkričio 24 d.

Liūdi mirusio žmona Do
rothy, duktė Jo Ann Schuch- 
man, anūkas, brolis Albert 
Gidės, taipgi patėvis J. Sta- 
nis.

Išreikšdami didžiausią 
užuojautą motinai ir arti
miesiems, linkime daug 
tvirtos valios ir pasiryžimo 
sunkias dienas pergyventi. 
Žinome, kiek jūs esate svar
bi ir reikalinga Baltimorės 
veikloje. Lai mūsą užuojau
ta priduota daugiau jėgos 
darbuotis draugiją ir visuo
menės labui.

VINCO DUKTĖ

Easton, Pa.
Su L, Tilviko mirtimi 

netekome gero draugo ir il
gamečio veikėjo. Jis buvo 
ištikimas darbo žmonėms. 
Nors jau sunkiai bevaikščio
damas vistiek rinko prenu
meratas “ Laisvei” ir “Vil
niai”. Palaidotas miesto ka
pinėse prie jo gyvenimo 
draugės.

Taipgi mirė Petras Klova 
81 metą amžiaus. Prieš 
m irti jis sutiko, kad jo lavo
ną perduotą tyrinėti studen
tams Philadelphia, Pa.

Turime ligonią. Serga 
A. Ramanauskas ir Bronutė 
nestipra. Taipgi O. Muzike - 
vičienė susirgo. Trys«. sa
vaitės, kaip ranka sudėta į 
gipsą. Ji gyvena Budd Lake, 
N. J. Taip pat drauge Curlen 
pasidavė operacijai ligoni
nėn. Bet dabar po truputi 
gerėja.

E. KATINIS

LAIŠKAS
Dear Friend,

The year 1973 brought dif
ficult challenges to the Ame
rican Committee. The Nixon 
administration, very hard 
pressed by mounting prob
lems, launched diversionary 
dragnet raids against the 
foreign born. Over 15,000 
persons were arrested in 
Los Angeles and in New 
York - on the street, outside 
a theater, on subways, and in 
door-to-door searches.

The President of the Im
migration and Nationality 
Lawyers Ass’n wrote to the 
Attorney General: “Thirty 
years ago, on the streets of 
Germany, people were ques
tioned indiscriminately 
about their religion, and 6 
million died in the gas cham
bers. Fifty-two years ago, 
thousands of American citi
zens and lawful resident 
aliens were arrested and de
ported in the infamous Pal
mer raids.... Has his
tory not taught us more?”

The American Committee 
has played a major role in 
organizing national resist
ance to these 1973 raids. 
For example, in one month 
alone: a demonstration be
fore the Immigration and Na
turalization Service office in 
New York (May 4); a rally of 
over 300 persons (May 6) 
participated in by 23 repre
sentative groups; and a de
monstration (May 26) in front 
of the White House by dele
gation and visits to over 30 
Senators and Representa
tives. Our activities are 
more fully described in the 
full reports

The Committee endeav
ored courageously and ener
getically to meet the chal
lenges of 1973. We are con
fident that you will give as 
generously as you can so that 
we can more adequately meet 
those of 1974. We who are 
native born defend ourselves 
when we defend the foreign 
born!

With best wishes for the 
coming year,

Sincerely,
REV. LEE H. BALL,

Treasurer 
DR. PAUL LEHMANN, 

Chairman 
PROFESSOR

LOUISE PETTIBONE SMITH 
Honorary Chairman

•
KUMAMOTO, Japonija. 

Kilus gaisrui didžiulėje de- 
partmentinėje parduotuvėje, 
žuvo apie 100 žmonių, daug 
sužeistą, tūkstančiai vos ga
lėjo pabėgti.

Jiems lietuviška 
šermenine 
per prasta

Gruodžio 1 dienaNew Yor-<
ke Vaclovas Sidzikauskas, 
mirė sulaukęs 80 metu am
žiaus.

Kaip žinia, velionis buvo 
vienas iš veikliausiu, gud
riausiu ir atkakliausiu Lie- < < 
tuvos “vaduotoją”. Buvo il
gametis Vliko pirmininkas ir 
ne permaldaujamas Tarybą 
Lietuvos priešas.

Su Sidzikausko mirtimi 
“vaduotojai” neteko bene 
stambiausio savo vado.

Taip, matyt, suprato ir 
New Yor.ko apylinkės 
“veiksniai”. Jie įsakė lai
dotuvių direktoriui ponui 
Garšvai velionio palaikams 
pašarvoti surasti vieną iš 
brangiausiu ir puošniausiu 
šermeninią Manhattane. Pa
ties Garšvos ganagražišer
meninė ant Jamaica Ave. 
tam - dideliam garsiam žmo
gui esanti per prasta. Ir, 
žinoma, ponas Garšva turėjo 
ją įsakymą patenkinti. Jo 
šermeninė buvo tuščia, o jo 
globojami velionio palaikai 
“ilsėjosi” svetimtautiškoje 
šermeninėje. Sakoma, kad 
ponas Garšva jaučiasi labai 
įžeistu ir pažemintu. . .

RE P.

BAGDADAS. Iraką lanko 
TSRS Kompartijos delegaci
ja ir tęsia draugiškus pasi
tarimus Vidurio Rytu padė
ties reikalais.

Mirė
Gruodžio 6 d. mireW.Yo- 

nauskas, ilgametis “Lais
vės” skaitytojas ir rėmėjas, 
taipgi LLD ir LDS narys.

Pirmadienį, gruodžio 10 
d., drg. Yonausko palaikai, 
pagal jo paties reikalavimą 
prieš mirsiant, buvo sukre- 
muoti. Jis buvo pašarvotas 
Ballas šermeninėje, Brook- 
lyne.

* * *
Ruth Bell, LDS Centro iždo 

globėja, gavo liūdną ir skau
džią žinią šeštadienio, gruo
džio 8 dienos, rytą. Jos tė
velis Alex Gasparas, kuris 
gyveno Grand Rapids, Mich., 
mirė tą rytą.

Liko nuliūdime žmona Pe
tronėlė, dukra Ruth Bell, kita 
dukra Volga ir jos vyras 
Russell Morren, taipgi sep
tyni anūkai ir vienasporanū- 
kis.

Abu Gasparai visą laiką 
buvo uolūs rėmėjai mūsą 
spaudos ir organizaciją ak
tyvūs nariai.

Mūsą gili užuojauta Gas
parą šeimai.

IEVA MIZARIENĖ

The trash collector 
ranks ahead of 
the White House

The front page article in 
the News American by this 
title shows how the life in 
America has deteriorated 
during the past 10 years.

It says that Americans 
now place more confidence in 
their local trash collectors 
than they do in the White 
House, according to a natio
nal survey made by a poll 
for the Senate subcommittee.

Corruption issue ranks 
second to the worry over 
economic problems and in
flation. 1,596 individuals 
across the country were in
terviewed in mid-Septem- 
ber.

Corrupt politicians were 
seen as a real problem facing 
this nation.

Poll also measured public 
confidence in the government 
institutions. In a list of 22 
such institutions, the White 
House ranked dead last as 
an object of confidence.

ELSE

NEU YORKO 
NA U J IENOS
Yankee stadiono remonta- 

vimas miestui kainuos dau
giau kaip $50 milijoną. No
rima įrengti puikiausią 
sporto stadioną.

Kelios dešimtys Kataliką 
Mokytoju Federacijos narią 
piketavo St. Patricko kated
rą. Jie reikalavo prieš ka
lėdines šventes pasirašyti 
kontraktą su pakėlimu po 
$1,000 į metus visiems mo
kytojams.

Tūkstančiai protiniu ligo
nią paleisti iš ligoniniu na
muose negauna jokios tinka
mos priežiūros. Susidarė 
piliečiu grupė, kuri reika
lauja, kad ligoninės teiktą 
pagalbą paleistiems ligo
niams.

•
Kiną rajone (Chinatown) 

atidarytas Sveikatos Centras 
ant 34 Mulberry St.

Keturią metu kolegijos 
mokslą gaus 300 studentą, 
kurią šeimą pajamos yra 
žemos. Bet tokią neturtingą 
studentą yra tūkstančiai.

•
Lindsay administracija 

suplanavo pastatyti už $200 
milijoną konvencijoms cent
rą ant Hudson upes kranto 
tarp 44 ir 47 gatvių.

•
Town Hall koncerte new - 

yorkiečlai minėjo 40-metinę 
sukaktį nuo Jungtinią Valsti
ją užmezgimo diplomatiniu 
ryšių su Tarybą Sąjunga. 
Sveikino pagerėjusius tarp 
abieją šalią santykius.

•
Mieste sumažėjo apie 

400,000 pramoninią darbą. 
Vis daugiau darbininką pa
lieka be darbo.

•
33 mokytojai, paleisti iš 

darbo 1950 metą makartinėje 
ragangaudystėje, dabar teis
me laimėjo finansinį atlygi
nimą už jiems padarytą 
skriaudą.

RE P.

Garbinga 
sukaktis

Gruodžio 7 dieną laisvie- 
tis Kazimieras Milenkevi- 
čius atšventė savo 85-ąjį 
gimtadienį. Taip pat buvo 
linksmas įvykis šią metu 
lapkričio 11 dieną, nes Ka
zimieras ir jo žmona Vero
nica šventė savo vedybinio 
gyvenimo 62-ąją sukakti.

Draugas Kazimieras Mi- 
lenkevičius buvo vienas iš 
pirmąją “Laisvės” skaity
toją, kuri pradėjo išeidinėti 
1911 metais. Per visą laiką 
jis buvo nuolatinis lankytojas 
visą “Laisvės” parengimu, 
kai sveikata jam leido. Bet 
vėlesniu laiku jis turi bėdos 
su kojomis, tai turi prisi
laikyti prie namu.

Minėdamas savo 85-ąjį 
gimtadienį, drg. Milenkevi- 
čius į “Laisvės” fondą 
paaukojo $100.

Milenkevičią šeima linki 
“Laisvės” kolektyvui ir 
skaitytojams “Linksmu Ka
lėdą” ir “Laimingą Naują 
Metą”.

Kolumbijos universitetas 
pasirinko trustise jauną mo
terį Marthą T. Muse. Tai 
pirma moteris užima aukštą 
vietą šiame universitete.

Lietus daug 
pakenkė LDS 
13 kp. pobūviui

Gruodžio 9 d. iš nakties 
lietus mirkė New Yorką ir 
apylinkę. Sustojo tik apie 3 
vai. popiet. Todėl jis daug 
pakenkė LDS 13 kp. pobūviui.

Nors mažai dalyviu buvo, 
bet parengimas įvyko. Po
būvio tvarką gražiai vedė kp. 
sekretorė Anne Yakstis. 
Maloniai mus palinksmino 
savo dainomis Amilija Jes- 
kevičiutė-Young. Kuopos 
pirmininkė Elena Jeskevi- 
čiutė pasakė kalbą apie LDS 
svarbą, ragindama dalyvius 
įrašyti anukus ir suteikti 
jiems puikiausią kalėdinę 
dovaną. Aldona Zilninskai- 
tė-Anderson paskambino 
pianu keletą meliodiją. Nas
tė Buknienė jausmingai per
skaitė raštą apie Vilniaus 
650 metą sukaktį, taipgi apie 
motiną, kuri kare prarado 
keturis sūnus.

Antrąją programos dalį 
turėjo užpildyti Jonas Mikai
la su savo filmais. Bet 
dėl smarkaus lietaus jis 
neatvyko. Jo vietą užpildė 
J. Siurba, parodydamas nuo
trauką iš mūsą pramogą ir 
kitą sueigą.

Kuopos valdyba gerai pa
siruošė pramogai. Skaniu 
valgią buvo visiems pakan
kamai. Bendrai, parengimas 
gražiai praėjo, dalyviai vis
kuo pasitenkino. O tie, kurie 
pabijojo lietaus, nemažai 
nustojo.

Parengimo raportas bus 
pateiktas kuopos susirinki
me šeštadienį, sausio 12, 
Laisvės salėje. Pradžia 2 
vai. popietę. Valdyba kvie
čia visus narius dalyvauti.

RE P.

Moterų Klubo 
narėms

Niujorko Lietuviu Moterą 
Klubo susirinkimas įvyks 
trečiadienį, gruodžio 19 d., 
1:30 vai. po pietą. Sis susi
rinkimas bus ypatingai svar
bus, nes reiks išrinkti 1974 
metams valdybą.

Po susirinkimo bus vai
šės.

PIRMININKE

Klaidos pataisymas
Praeitame “Laisvės” nu

meryje žinioje “Gražiai pa
sveikę” pasakyta: “Prieš 
keletą metą man teko aplan
kyti” ir t. t., o turi būti: 
“Prieš keletą dieną” ir t. t. 
Atsiprašome drg. Grybą už 
mūsą klaidą.

SVEIKINAME
? Žiemos švenčią ir Naująją Metu proga savo jį 
? mylimas gimines Lietuvoje ir Amerikoje. Taipgi jį 
| sveikiname visus draugus bei artimus, “Laisvės” į 
| personalą ir Niujorko Moterą Klubo valdybą ir į 
į nares. ?

Lai 1974 metai atneša mums taiką visame pa- 
įf šaulyje.

MARGARET ir LEO JAKŠTAS 
Brooklyn, N. Y.

Susitikimas su turistais 
iš Lietuvos

GRUODŽIO 30 D., SEKMADIENI,

Gruodžio 13 d., trečiadienį, iš Tarybą Lietuvos atvyko 
skaitlinga turistą grupė. Joje yra įžymiu meno talentą. 
Ji lankysis visoje eilėje Amerikos didmiesčių.

Grįždami į tėvynę turistai sustos New Yorke. Susitiki
mą ruošia Aido Choras. Tai bus kartu ir tradicinis Naują
ją Metą sutikimas. Prasidės 1 valandą. Programa baigsis 
dar su dienos šviesa.

Durys atdaros visiems. Aidiečiai kviečia visus New 
Yorko ir apylinkės lietuvius susitikti su šiais nepaprastais 
svečiaiš ir praleisti popietę prie vaišią ir gražios progra
mos.

RENGIMO KOMISIJA

Ž IEMOS ŠVENČIŲ IR
NAUJŲJŲ METŲ PROGA

Sveikiname gimines, draugus, “Laisvės” skai- 
tytojus čia Amerikoje, Kanadoje, taipgi gimines ir 
draugus tėvynėje Lietuvoje.

JONAS IR JULIJA LAZAUSKAI
Ozone Park, N. Y.

SVEIKINAME
Žieminių Švenčių proga sveikiname visus 

mūsų draugus JAV ir Lietuvoje, taipgi ir gi
mines.

Lai Naujieji 1974 Metai atneša laimės, 
sveikatos ir sėkmės.

NASTĖ ir PRANAS BUKNIAI
Brooklyn, N. Y.

ŽIEMINIŲ ŠVENČIŲ IR

Sveikinu visus gimines, draugus ir pažįstamus J 
čia ir Lietuvoje. Linkiu visiems laimingu Naująją 
Metą, sėkmės ir sveikatos. į

FRANK YAKŠTYS į
Ozone Park, N. Y. į

SVEIKINIMAS

į. Giminėms, draugams ir bičiuliams visokerio- 
rf pos laimės šventėse ir laimingų .1974 metų.

V. J- Gasiūnai
Richmond Hill, N. Y.

į® SVEIKINAME SU ŽIEMOS ŠVENTĖMIS
Sveikiname gimines, draugus ir visus priete- 

® liūs čia Amerikoje ir Lietuvoje. Linkime visiems 
& geros sveikatos ir sėkmės gyvenime. Ypatingai 

naujų metų proga norime, kad taika užviešpatau- 
@ tų pasaulyje.

Nelė ir Povilas Ventai,
M ir sūnūs Konradas ir Povilas

Nuoširdžiausiai sveikiname visus gimines, ar- 
timuosius ir draugus šioje šalyje, Kanadoje. 
Pietą Amerikoje ir Tarybą Lietuvoje. Visiems 

m linkime geros sveikatos, daug laimės ir šviesiu 
W 1974 metą.

ILZE ir ANTANAS BIMBAI

SVEIKINIMAI

? Širdingai sveikiname savo gimines, draugus, 
įf bičiulius su žiemos šventėmis, su naujaisiais 
? metais Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje, linkėda- 
r
? mi viso geriausio.
rf Volteris ir Bronė Keršuliai
f Brooklyn, N. Y.




