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KRISLAI
GRAŽIAI IR GARBINGAI 
JŲ NUOPELNŲ

NEPAMIRŠIME
JAU IR LIETUVOJE 

PROBLEMA!
MIELAJAM JUBILIATUI 
AUKŠTA, SKAUDI KAINA 
Žymiajam astronomui

A. BIMBA

Šitie mano Krislai šiemet 
jau paskutiniai. Šia proga 
noriu visus laisviečiusj įžen
giančius į 1974 metus, nuo
širdžiai pasveikinti ir palin
kėti daug laimės ir geros 
sveikatos. Taipgi noriu vi
sus paraginti nepasilikti 
skalnais už 1973 metus. 
Kiekvienas savęs paklauski
me: Ar mano ‘'Laisvės” 
prenumerata atnaujinta? Ar 
aš jau paaukojau į “Lais
vės” penkiolikos tūkstančių 
dolerių fondų? Ar mano na
rinės duoklės mūsų pažan
giosiose organizacijose yra 
pasimokėtos?

•
Pernai Lietuvoje, kaip ži

nia, mirė mūsų nuoširdi vei
kėja Stefanija Sasna (Gužie
nė), o šįmet apie ta patį lai
kų iš gyvųjų tarpo išsibrau- 
kė jos gyvenimo draugas, 
taip pat labai nuoširdus ir 
veiklus mūsų judėjimo daly
vis Jonas Gužas. Jie tikrai 
laimingi buvo tuo, kad pasku
tines savo gyvenimo dienas 
galėjo praleisti gimtinėje, 
kuriai jų meilės nė valandė
lei nebuvo išblėsinę ir di
džiausi toliai nuo jos.

Mes jų ir jų nuopelnų dar
bo liaudies kovai už naujųjį 
rytojų nepamiršime, kol gyvi 
būsime.

Tarybų Lietuvoje leidžia
mame labai puikiame žurna
le “Mokslas ir Technika’’ 
(Nr. 11) skaitau keistu pava
dinimu labai įdomų Leono 
Perkumo straipsnį “Svytuo- 
klinė migracija”, kuriame 
plačiai kalbama apie Lietu
vos miestams ir pramonei 
augant iškilusių naujų prob
lemų. Kalbama apie už
miesčių ar priemiesčių gy
ventojus. Antai, girdi, jau 
dabar “kas aštuntas Vilniaus 
dirbantysis, o Kaune, Šiau
liuose ir Panevėžyje - kas 
penkioliktas, priklauso vadi
namajai užmiestinių gyven
tojų grupei”.

Jiems jau vien susisieki
mo su darbaviete proble
ma nelengvai išsprendžia
ma.

Tiesa, jie laimingi, kad jie 
gali kvėpuoti tyru oru, bet jie 
turi anksčiau keltis ir vėliau 
vakarienę valgyti. . .

•
Si šeštadienį, gruodžio 22 

dienų, kanadiečių “Liaudies 
Balso” ilgametis redakto
rius Jonas Yla minės savo 
70-ąjį gimtadienį.

Šios garbingos sukakties 
proga, mes, “Laisvės” ko
lektyvas ir visi laisviečlal 
Jus, mielas drauge Jonai, 
nuoširdžiausiai sveikiname 
ir linkime Jums geros svei
katos ir daug, daug laimingų, 
šviesių dienų.

Stoka energijos. Visi tu
rime nukentėti. Ir žada būti 
dar blogiau. Gal ateinančiais 
metais keliais milijonais pa-

Čilės fašistu valdžia nužudė 
15,000 žmonių, tūkstančiai 

kalėjimuos

Kongresas blogina su TSRS 
santykius, bando varžyti 
prekybą ir kooperaciją

Stockholmas. Buvęs Šve
dijos ambasadorius Čilėje 
Harald Edelstan tvirtina, kad 
nuo rugsėjo 11 d., kai fašis
tiniai generolai nuvertė liau
dies valdžių, jau išžudė dau
giau kaip 15,000 liaudiečių. 
Fašistai laiko kalėjimuose 
ir koncentracijos stovyklose 
dešimtis tūkstančių antifa
šistų.

Fašistų valdžia pripažino 
Švedijos ambasadorių Edel- 
stamų nepageidaujamu ir 
tuoj išvarė. Edelstamas 
sako, kad Jungtinės Valsti
jos tikrai žinojo prieš per
versmų apie ruošiamų fa
šistinį sukilimų rugsėjo 11d.

Švedijos valdžia panaikino 
su Čilės liaudies valdžia pa
sirašytų sutartį, suteikian
čių Čilei $10 milijonų.

New Yorko valstija 
mažėja gyventojais

Federalinio Cenzo biuro 
apskaičiavimu, New Yorko 
valstija per metus laiko su
mažėjo 102,000 gyventojų, 
kuomet kitos valstijos paau
go.

Manoma, kad ir federali
nės valdžios finansinė para
ma gali būt proporcionaliai 
sumažinta.

Panaikinta kontrolė 
automobilių kainom

Washingtonas. Valdžia 
panaikino kainų ir algų kon
trolę automobilių pramonei. 
Dabar automobilių kompani
jos galės kelti kainas, kiek 
norės.

American Motors, Fordas 
ir General Motors jau sutiko 
pakelti mažiesiems automo
biliams po $150, dides
niems - po $200. Kitos kom
panijos tų patį padarys.

gausės ir bedarbių armija. 
Kalti tie, kurie mus valdo.

Jie kalti ne tik todėl, kad 
savo klaidinga politika su
kiršino arabus. Jie darkal- 
tesni, kad per paskutinius 
trisdešimt metu su didžiau
siu pasiutimu bilijonus ir 
bilijonus dolerių eikvojo 
gaminimui ir tobulinimui 
atominės bombos, o pa
miršo vystyti ir gaminti 
atominę energijų panaudoji
mui mūsų gyvenimo bui- 
tlniems reikalams.

Juk atomas yra neišse
miamas energijos šaltinis. 
Protas ir mokslas jau seniai 
žino, kaip tų šaltinį panau
doti ir išnaudoti. Tai kodėl 
nebuvo tas daroma?

•
Gavau ir perskaičiau dvi 

mokslines autografuotas 
brošiūras. Viena brošiūra 
apie planetų Venerų ir pa
vaidinta “Venera”, o kita 
apie Marsų, bet pavadinta 
“Raudonoji Planeta”. Jas 
parašė ir prisiuntė astrono
mas Antanas Juška. Didelis, 
nuoširdus, Jums, mielas as
tronome, ačiū.

Nepamiršiu susitikimo su 
Jumis, kai Jūs anais metais 
lankėtės mūsų Amerikoje. 
Tikėkime, kad kada nors kur 
nors dar susitiksime.

Kviečia padėti Čilės 
politiniam kaliniam

Praga. Pasaulinė Darbo 
Unijų Federacija, turinti 
daugiau kaip 150 milijonų na
rių, kviečia viso pasaulio 
darbininkus visais galimais 
būdais remti Čilės fašistų 
kankinamus politinius kali
nius, tarp kurių yra ir Kom
partijos sekr. Corvalan.

Atsišaukime nurodoma, 
kad politinių kalinių rėmi
mas yra kartu ir kova prieš 
fašizmų Čilėje, už demo
kratijos atsteigima.

Komunistai laimėjo
Kopenhaga. Danijos par

lamentiniuose rinkimuose 
komunistai laimėjo 6 vietas 
(pirmiau jie neturėjonei vie
nos vietos). Tai skaitosi ne
mažas komunistų laimėji
mas.

Socialdemokratai, turėję 
valdžių savo kontrolėje, rin
kimuose daug pralaimėjo. 
Pirmiau turėjo 78 vietas, da
bar beturi 46 parlamente 
vietas. 

f

MASKVA. Pagarsėjęs 
amerikietis artistas Chuck 
Connors atvyko i Tarybų 
Sųjungų gaminti dokumenti
nių filmų. Washingtone jis 
susitiko su Brežnevu ir su
sitarė.

TSRS paštaženkliai 
Allendes pagarbai

Maskva. Tarybų Sąjungą 
išleido paštaženklius su bu
vusio Čilės prezidento Al
lendes paveikslu.

Ant paštaženklioužrašyta: 
“Salvador Allende, Čilės 
respublikos prezidentas 
Tarptautinės Lenino premi
jos laimėtojas”.

Prašo paramos 
Čilės kovotojams

Montrealas. Čilės fašistų 
nužudyto prezidento Allen- 
dės žmona Hortensia Allende 
dabar keliauja po Kanadų. 
Ji prašo paramos padėti Či
lės kovotojams prieš fašisti
nį režimų.

Ji matėsi su Kanados 
premjeru Pierre Trudeau 
tikslu gauti paramos antifa
šistams, pasitraukusiems iš 
Čilės, taipgi politiniams ka
liniams.

Čilės politinių kalinių grupė Dowsono salos koncentracijos 
stovykloje. Fašistiniai sargai juos ten kankina. Daugeliui 
gresia mirtis.

Konferencija Vidurio Rytų
I

taikai gruodžio 21 dieną
Geneva, Šveicarija. Gruo

džio 21 d. prasideda Vidurio 
Rytų taikai konferencija, ku
rioje dalyvauja Izraelis, 
Egiptas, Sirija, Jordanas ir 
kai kurios kitos arabų val
stybių. Taipgi joje dalyvau
ja Jungtinių Valstijų ir Ta
rybų Sųjungos delegacijos.

JAV valstybės sekretorius 
Kissingeris jau aplankė ke
letu arabų valstybių, taipgi 
Izraelį geresniam konferen-

Susitarė protestan
tai ir katalikai

Londonas. Anglijos ir 
Airijos valdžios galvos, kar
tu su Siaurės Airijos pro
testantų ir katalikų atsto
vais, po 50 valandų pasita
rimų, susitarė remti protes
tantų ir katalikų koalicijų, 
kuri perims Siaurės Airijos 
valdžios gaires.

Susitarimas, tačiau, ne
patenkina kraštutiniųjų pro
testantų ir katalikų, kurie 
laikosi susistatymo toliau 
tęsti kova.

TEL AVIVAS. Izraelio 
Kompartijos gen. sekreto
rius Vilner sako, kad Izrae
lio valdžios agresyvi politika 
smarkiai žemina Izraelio 
prestižų visame pasaulyje. 
Sis karas dar daugiau pažei
dė valdžios programa.

PITTSBURGH, Pa. Strei
kuoja autobusų ir troleibusų 
tarnautojai. Transportacija 
sulaikyta 300,000 kasdieni
nių keliautojų. Streikieriai 
neklauso teisėjo raginimo 
grįžti darban. Jie reikalau
ja naujo kontrakto.

PRAGA. Pasaulinė Darbo 
Unijų Federacija pasmerkė 
Urugvajaus prezidentą - dik
tatorių Bordaberry už areš
tavimą Kompartijos genera
linio sekretoriaus Arismen- 
di ir daugelio kitų kairiųjų 
kovotojų.

Visiems “Laisves” vajininkams
“Laisvės” vajus baigsis su gruodžio 31 d., bet duosime 

vajininkams laiko prisiųsti paskutines prenumeratas bei 
aukas iki sausio 15 d. Reiškia, viskas bus priskaityta 
vajininkams iki sausio 15 d. Kas mus pasieks po sausio 15 
d., jau nebus priskaityta prie vajaus.

Kadangi man teks išvykti iš New Yorko tarp gruodžio 20 
d. ir sausio 2d., tai prašau visų palaukti su laiškais iš 
administracijos.

IEVA MIZARIENE 
Administratorė

cijos paruošimui. Jis kon
ferencijoje susitiks su Tary
bų Sąjungos užsienio reikalų 
ministru Gromyko.

Pirmiausias konferenci
joje klausimas: nustatyti 
tarp arabų ir izraeliečių mi- 
litarinių jėgų demarkacijos 
liniją, kurią saugos Jungti
nių Tautų sargai. Paskui 
teks rišti kiti svarbūs taikos 
klausimai.

Planas energijos 
krizei nugalėti

New Yorkas. Komunistų 
Partija paskelbė savo planą 
energijos krizei nugalėti. 
Partija ragina panaikinti F e- 
deralinę Energijos adminis
traciją ir demokratiniu būdu 
išrinkti naują Nacionalinę 
Energijos Tarybą, kuri na
cionalizuotų ir kontroliuotų 
visos šalies energijos gamy
bos priemones.

Partija primena, kad prie 
dabartinės administraci
jos didžiosios aliejaus kom
panijos energijos krizės 
metu jau daro milžiniškus 
pelnus, apiplėšdamos visuo
menę, bet krizės nemažina.

•
WASHINGTONAS. Kong

rese įgirtas ir prisiekdin
ta.., Gerald Fordas patapo 
40-ju viceprezidentu. Jis 
yra konservatyvus, darbo 
žmonių priešas.

BEIRUTAS. Lebanonas 
paskelbė, kad jis nutraukia 
visus ryšius su fašistine 
Portugalija.

Kaltina motinos 
nužudymu

Miami, Fla. Mrs. Mary 
A. Cropper buvo policijos 
ieškoma ir pati pasidavė 
areštui. Ją kaltina nužudy
mu savo motinos New Yorke.

Jos motina Mrs. Mary M. 
Axelson rasta nužudyta savo 
apartmente. Ji buvo poete ir 
rašytoja 82 metų amžiaus.

Washingtonas. Kongrese 
dauguma, paveikta žydų zio- 
nistų propagandos, nubalsa
vo neduoti paskolų ir kredi
tų Tarybų Sąjungai, kol ji 
neišleis žydų i Izraelį.

Toks nutarimas yra kartu 
reikalavimas, kad Tarybų 
Sąjungą leistų Jungtinėms 
Valstijoms kištis j vidaus 
reikalus, kas visai tarptau
tiniuose santykiuose ne
priimta. O tai reiškia, kad 
dauguma kongresmenų bando 
bloginti santykius, varžyti 
prekybą ir kooperaciją tarp 
abiejų didžiųjų valstybių.

Šiemet prekyba su TSRS 
smarkiai pakilo, pasiekė bi
lijoną dolerių vertės. Ji 
naudinga tiek Tarybų Sąjun
gai, tiek Jungtinėms Valsti
joms. Didesnis eksportas j 
Tarybų Sąjungą suteikia dau
giau biznio ir darbų. Tie, 
kurie bando varžyti prekybą, 
kenkia savo šalies reika
lams.

Olandija pasisakė 
prieš Izraeli

Haga. Olandijos valdžia, 
pirmiau rėmus Izraelį,dabar 
pakeitė savo nusistatymą. 
Pirmą kartą pareiškė, kad 
Izraelis nelegaliai laiko pa
grobęs arabų žemes.

Olandija primena savo bi
čiuliui Izraeliui, kad jau lai
kas pasitraukti iki senųjų 
1967 metų rubežių ir susi
taikyti su arabais. Matyt, ją 
smarkiai paveikė arabų alie
jaus sulaikymas, kurį Olan
dija nelengvai pergyvena.

•
VENECIJA, Italija. Kom

partijos surengtame masi
niame susirinkime Čilės, Is
panijos ir Graikijos politinių 
kalinių paramai sukelta trys 
milijonai lirų ($500,000).

Bažnyčių delegacija 
Rytų Vokietijoje

Berlynas.* I Vokietijos 
Demokratinę Respubliką at
vyko Amerikos bažnyčių de
legacija, susidedanti iš 
Jungtinės Kristaus Bažny
čios vadovų.

Delegacijai vadovauja ku
nigas T. Ledbetter. Delega
cija atstovauja 2 milijonus 
narių. Dr. Ledbetter pasa
kė, kad Amerikoje nužudyto 
Martin Luther King idėjos 
laimi kovoje prieš rasizmą.

Aliejaus trūkumas
V. Europą kamuoja

Londonas. Vakarų Euro
pa, užėjus didesniems šal
čiams, sunkiai pergyvena 
aliejaus trūkumą, ši žiema 
gali būt labai sunki, jeigu 
greit negaus aliejaus iš ara
bų.

Energijos krizė mažina 
pramoninę gamybą, smar
kiai didina nedarbą. Auto
mobiliais važinėjimas sek
madieniais ir šventadieniais 
daugelyje šalių draudžia
mas.
W. A. Boyle 
pralaimėjo

Washingtonas. Aukščiau
siasis teismas 8 balsais 
prieš 1 atmetė buvusio mai- 
nierių unijos prezidento 
W. T. Boyle apeliaciją. G tai 
reiškia, kad Boyle turipasi- 
mokėti $130,000 bausmės ir 
gražinti unijai $49,250, ku
riuos jis nelegaliai išeikvojo 
politinių kandidatų paramai 
rinkimuose. Jam taipgi gre
sia 5 metų kalėjimas..

Tuo pačiu metu Boyle ap
kaltintas ir teismui pristaty
tas, kaip suokalbininkas nu
žudyti savo oponentą Yab- 
lonskį. Jis bandė dideliu 
miegamųjų pilių kiekiu nusi
žudyti, bet nepavyko, ligoni
nėje buvo atgaivintas ir da
bar laukia teismo. 

/

Studentai laimėjo
Seoul, Pietų Korėja. Viso

je ' šalyje studentų demon
stracijos prieš demokrati
nių teisių varžymą gavoma- . 
sinį pritarimą ir privertė 
valdžios kabinetą rezignuoti.

Studentai taipgi reikalau
ja, kad Amerikos militarinės 
jėgos butų ištrauktos ir leis
ta tartis su Siaurės Korėja 
dėl abiejų šalių vienybės.

Reakcija Urugvajuj
Montevideo. Urugvajaus 

prezidento Bordaberry įsa- 
ku atimtos legalios teisės 
komunistų ir socialistų par
tijoms, taipgi studentų ir 
kitoms kairiųjų organizaci
joms. Kartu suvaržyta uni
jų veikla.

Dabar Urugvajuje reakcija 
pilnai įsigalėjo, kaip Čilėje 
ir Graikijoje. Tai skaitosi 
Amerikos imperializmo lai
mėjimu.

$200 milijonų nau
jiems nervų gazams

Washingtonas. Armijos 
valdovybė nusitarė išleisti 
$200 milijonų naujausioms 
nervų gazams, kurie būsią 
daug saugesni, bet kare d au
giau priešui žalos gali pa
daryti.

Senųjų nervinių gazų su
naikinimui ir ginklų siste
mos naujiems nervams pa
keitimui taipgi apie $200 mi
lijonų bus išleista. Manoma, 
bendrai bus išleista apie 
$500 milijonų.
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Valio, mūsų sesėms!
Gruodžio 11d. Philadelphljos mieste buvo atlaikytas labai 

svarbus moterų unijisčiu pasitarimas. Jame dalyvavo 
apie 300 moterį iš 25 darbo unijų. Pasitarimo tikslas: 
sušaukti visos šalies mastu darbo unijų moterų narių kon
ferencija, kuri aptartų moterų padėti ir vaidmenį darbo 
unijose.* Pasirodo, kad reikia moterų išsilaisvinimo ir 
darbininkų organizacijose. Nors, pavyzdžiui, yra unijų, 
kurių narių didelė dauguma yra moterys, bet joms vado
vauja išimtinai vyrai. Tokia padėtis toliau nepakenčiama. 
Visokia diskriminacija prieš moteris turi eiti laukan iš 
darbo unijų!

Nacionalinė moterų unijisčiu konferencija numatoma 
1974 m. kovo 23-24 dienomis Chicagoje. Su pasitarimu 
Philadelphijoje, atrodo, yra padaryta gera pradžia.

Mrs. Shelli Sonstein iš Amerikinės Televizijos ir Radijo 
Artistų Federacijos labai teisingai pasakė: “Iki šiol darbo 
unijos mūsų reikalais rimtai nesirūpino. Bet dabar daly
kai kinta. Mes negalime apsieiti be unijų, o unijos - be 
mūsų”.

Mes galime tiktai pasveikinti ši labai svarbų moterų 
žygi kovoje už lygias teises.

Ar jam tyla bus "gera byla”?
Nelsono Rockefellerio rezignavimas iš New Yorko vals

tijos gubernatoriaus vietos laikomas labai svarbiu politiniu 
įvykiu ne tik šioje valstijoje, bet visoje šalyje. Nors jis 
viešai savo pasitraukimą grindžia noru visą savo energiją 
panaudoti darbui dviejose federalinėse komisijose, bet juo 
niekas netiki. Visiems aišku, kad jis ruošiasi 1976 metų 
prezidentiniams rinkimams. Dar kartą jis yra pasišokęs 
būti Republikonų partijos kandidatu. Gerokai padirbėjęs 
iš anksto, buvęs gubernatorius mano savo kandidatūrai, 
laimėti savo partijos suvažiavimo daugumą.

Ponas Rockefelleris savo pusėje turi dideli pliusą netik 
savo Watergate skandalu nesuteptose rankose, bet ir savo, 
ir savo daugybės bičiulių nesuskaitomuose milijonuose 
dolerių. Jis mano, kad laimėjęs nominacijas, jis be dide
lio vargo laimėtų ir rinkimus.

Bet sunku pasakyti, koki poveiki i 1976 metų preziden
tinius rinkimus turės Watergate skandalas. Dar niekur 
Rockefelleris nėra pasmerkęs Watergate “didvyrių” su 
prezidentu Nlxonu priešakyje. Jis, matyt, mano, kad ty
lėjimu jis gėriau iškels savo vardą ir išsipopuliarins bal
suotojų masėse. Jis mano, kad tylėjimas jam puikiai ap
simokės.

Bet tai klausimas. O gal demokratams ims ir pavyks 
tuos balsuotojus įtikinti, kad kas Watergate aktorių nepa- 
smerkėztas yra jų bičiulis, ir todėl reikia jo saugotis, ne
galima juo .pasitikėti, negalima jam nepavesti šalies 
vairą.

Tai visa dabar, žinoma, tik spekuliacija.

Ar jie pagalvoja?
Rūpestingesni pasaulinės situacijos stebėtojai šiandien 

klausia: Ar dabartiniai Izraelio ir pasaulinės žydų koloni
jos sionistiniai vadai sustoja ir pagalvoja, kur jų nūdienė 
politika juos veda ir kuo ji gali baigtis, jeigu trumpoje 
ateityje nebus pakeista? Juk jų ši politika yra galingas 
vanduo antisemitizmo malūnui ne tik arabų kraštuose, ne 
tik čia Amerikoje, bet visame pasaulyje. Jau nekalbant 
apie jų agresyvų politiką Vidurio Rytuose prieš arabus, 
jėga užgriebiant ir atsisakant jiems sugražinti jų žemių 
didelius plotus, kuomet arabai jau sutinka Izraelį pripa
žinti ir padaryti taiką su juo, jų politika prieš Tarybų Są
jungą mūsų šalies Kongrese, kuri kenkia tarpe šių kraštų 
prekybai ir geriausiems šios šalies ekonominiams inte
resams, gimdo antisemitinius sentimentus milijonuose 
amerikiečių.

Labai galimas daiktas, kad senatorius Jacksonas ir jo 
vadovaujama reakcinė klika Kongrese apgalvotai ir są
moningai kiša nosį į Tarybų Sąjungos vidinius reikalus 
neva užtardami tarybinius žydus, su tikslu nustatyti Ame
rikos opiniją prieš žydus. Bet daleiskime, kad jie tokių 
tikslų neturi ir nesiekia, tačiau jų tokia politika gali baig
tis tiktai meškišku patarnavimu ne tik Izraeliui, bet vi
siems žydams.

Labai laikas visiems tos pragaištingos politikos šalinin
kams rimtai pagalvoti, kur ji gali juos nuvesti. '

Stambi auka “Laisvei”
Draugė Elzbieta Klimienė, velionio Aleko Klimo žmona, 

prisiuntė $1,000 į “Laisvės” fondą ir rašo, kad aukoja šia 
stambią sumą prisiminimui jos mylimo vyro, kuris mirė 
šiais metais vasario 23 d.

Draugai Klimai gyveno Hartforde per ilgus metus, bet 
dabar Elzbieta persikėle gyventi Manchesteryje, Connecti
cut valstijoj.

Širdingai dėkojame mielai draugei Klimienei.
ADMINISTRACIJA

MIKROELEKTRONIKA

Japonų firma ‘Tosiba” 
gamina mažiausią pasaulyje 
elektrinį skustuvą. Jis šra
tinuko dydžio. Sausų bateri

jų pakanka skustis tris sa
vaites. Tokį skustuvą pato
gu naudoti. Juo galima nu
siskusti net vykstant J dar
bą, jei namuose neužteko 
laiko.

__________________________________ LAISVĖ_______

Kas ką rašo ir sako IŠ LAIŠKU Kibirkštis, kuri pagimdė didįjį gaisrą

PAŠAIPA PRAKTIKOJE

Bostono menševikų “Ke
leivio” redaktorius tuos pa
šiepia savo kolegas, kurie, 
net ir jo supratimu, jau 
perdaug giliai atsikrankštė 
spiaudo ant nūdienio Lietu
vos gyvenimo. Kodėl, girdi, 
tiesiog nekalti mūsų jauni
mui į galvas, “kad Lietuvos 
kultūrinis, ekonominis ir ki
toks gyvenimas visiškai bai
gėsi su sovietine santvar
ka”, kad “dabar ten nėra nei 
traktorių, nei automobilių, 
nei naujų fabrikų ar pastatų, 
ir ten vištos nededa daugiau 
kiaušinių”, kad “po mūsų 
išvykimo gerų lietuvių dabar 
Lietuvoje tėra tik kokie 8 ar 
10”, kad “rašytojų, muzikų, 
dainininkų, dailininkų - nėra 
nė vieno, verto minėti, nėra 
ir jų vertos dėmesio kūry
bos’’, kad “ten nėra jokių 
naujų mokslo ištaigų, vertų 
dėmesio mokslininkų ir jų 
darbų”, kad ten “nėra jokių 
tikrų Lietuvos pastatų, res
tauruotų pilių ar žavaus 
gamtovaizdžio fotografijų, 
nes ten aplamai nieko neliko 
ir nieko nėra po mūsų”, ir
t. t. (“K.”, gruodžio 4 d.)

Graži pašaipa Lietuvos 
šmeižikams. Bet pagrindi
niai ji teisinga. Juk kaip tik 
tokia niekinančia ir šmeižiš- , 
ka propaganda užpildyta visa i 
“vaduotojų” spauda. Ar 
“Keleivis” yra išimtis? 
Nėra jokia išimtis. Argi jis 
ne lygiai tokia propaganda 
“šviečia” (mulkina) savo 
skaitytojus? Argi per visus 
paskutinius trisdešimt metų 
nuo pat tarybinės santvarkos 
susikūrimo Lietuvoje, “Ke
leivis” pripažino Tarybų 
Lietuvai nors vieną gerą, 
gražų, naudingą pasiekimą 
arba laimėjimą kurioje nors 
srityje - industrijoje, žemės 
ūkyje, moksle, kultūroje, 
mene, dailėje, literatūroje? 
Ne, nepripažino, nesurado, 
juo nesidžiaugė, nesididžia- 
vo.

NAUJA ŠALIS NAUJU KELIU

Bangladeš yra jauniausia 
Azijos respublika. Jos sos
tinė yra miestas Daka. Ten, 
pasirodo, prieš kelias die
nas įvyko respublikos Ko
munistų Partijos suvažiavi
mas. “Eltos” koresponden
tas iš Daka rašo:

“Bangladešo Komunistų 
partija, nurodoma progra
moje, tai mokslinio socializ
mo partija, kuri vadovaujasi 
marksizmo-leninizmo mo
kymu. Jos tikslas - pasta
tyti Bangladeše socializmą.

Šalies vyriausybė, pažy
mima Bangladešo komunistų 
programoje, vykdo nepri
klausomą neutralų kursą, 
užmezgė draugiškus santy
kius su Tarybų Sąjunga ir 
kitomis socialistinėmis ša
limis. Visų šių pažangių 
priemonių dėka politiniame, 
ekonominiame ir socialinia
me Bangladešo gyvenime 
prasidėjo revoliucinis pro
cesas. Liaudis įgijo gali
mybę plėsti šį procesą, ben
dradarbiaudama susocialis- 
tine stovykla, ji kuria eko
nomiką, nepriklausomą nuo 
imperialistų įtakos, likvi
duoja feodalizmo liekanas ir 
žengia nekapitalistinio vys
tymosi keliu”.

Jauna šalis, jauna Komu
nistų partija kelyje į socia
lizmai<

BUS ATSILYGINTA
NAUJAIS LAIMĖJIMAIS

Lietuvos darbo liaudies 
vadas Antanas Sniečkus su 
pasididžiavimu sako:

“Tarybų Lietuvai įteiktas 
Tautų draugystės ordinas, 
kuriuo ji, kaip ir kitos bro

liškosios respublikos, apdo
vanota už didelius darbo 
žmonių nuopelnus, vystant ir 
stiprinant TSR Sąjungą, stip
rinant socialistinių nacijų ir 
tautybių draugystę bei bro
lišką bendradarbiavimą, už 
didelį indėlį i ekonominį, 
socialinį politinį ir kultūrinį 
Tarybų valstybės vystymą.

Džiaugsmo ir pasididžia
vimo kupinos respublikos 
darbo žmonių širdys. Jie 
pasiruošę į aukštą apdova
nojimą atsakyti naujais 
darbo žygiais, naujais lai
mėjimais. Tai rodo geros 
žinios iš įmonių, kolūkių ir 
tarybinių ūkių, įvairių darbo 
kolektyvų. Kartu kolekty
vuose sutelkiamas pagrindi
nis dėmesys neišspręstiems 
klausimams, trūkumams, 
nesklandumams, trukdan
tiems dar našiau dirbti. Da
roma visa, kad būtų sėkmin
gai baigti lemiami penkme
čio metai ir viso penkmečio 
plano užduotys”.

(“Tiesa” gr. 8 d.)

JIS TURI SUNIEKINTI KAD 
IR GRAŽIAUSIA 
SUMANYMĄ<

Juk blaivaus proto žmogus 
tik pasveikins paraginimą 
Lietuvos rašytojams kuoar- 
timiausius. ryšius užmegsti 

į ir palaikyti su kolūkiečiais 
ir gamyklų darbininkais. 
Kaip tik taip ir daro Algi
mantas Zurba žurnale “Ko
munistas” (1973 m., spalio 
numeryje). Jis sako:

“Pusmetis, o gal ir metai, 
kiti, praleisti darbo kolekty
ve, bendraujant su juo, tyri
nėjant jo istoriją, įsijungus į 
jo kultūrinį gyvenimą, nelik
tų rašytojui be pėdsakų, pa
gimdytų ir publicistinius, ir 
grožinius kūrinius, besire
miančius nauja, įdomia ir 
sistemingesne dabarties pa
tirtimi, patraukiančius sod
riu gyvenimiškumu, aktua
liomis žmogaus dvasinio gy
venimo problemomis, 
labai svarbu, nes 

Tai 
tik turi-

ninga patirtimi ir giliu gy
venimo pažinimu besire
mianti literatūra gali pil
niausiai atsakyti į labiausiai 
rūpimus laikmečio klausi
mus, gali vaisingiausiai auk
lėti naujų dienų žmogų”.

Bet kaip šį puikų, gražų 
pasiūlymą supranta arba 
vertina Chicagos menševiko 
laikraščio redaktorius? Jam 
nepatinka. Jis šaukia: 
“Rašytojus varys metams į 
kolchozus” (“N.”, gr. 8 d.).

Argi Algimanto Zurbos 
žodžiuose sakoma, kad ra
šytojai turi būti verčiami 
arba varomi eiti i kolūkius <
bei gamyklas? Nesakoma. 
Taigi, menševikų laikraščio 
redaktorius begėdiškai per 
akis meluoja.

VLADIMIR VIARDO

Tai dar tik 23 metų labai 
žymus tarybinis pianistas. 
Jis jau debiutavo1 New Yorke 
Carnegie Hall. Muzikas turi 
sutartį per šį sezoną gas
troliuoti Jungtinėse Valsti
jose.

Vilnius, 
1973 m. gruodžio 7 d.

GERBIAMI TAUTIEČIAI!

Jūsų nešamas tiesos žodis 
apie gimtinę, apie svetur 
gyvenančių tautiečių kasdie
ninius rūpesčius, jų kultūri
nę veiklą su nekantrumu lau
kiamas kiekvieno pažangaus 
lietuvio šeimoje. Mes nuo
latos žavimės Jūsų šventa 
ištikimybe gimtajai Nemuno 
žemei, kuri drauge su bro
liškomis Tarybų Sąjungos 
tautomis sėkmingai baigia 
kūrybingo penkmečio tre
čiuosius metus.

Graži šiandien Tarybų 
Lietuva. Tartum gulbės iš 
tolo baltuoja kolūkių gyven
vietės, naujomis gamyklo
mis puošiasi Alytus, Utena, 
Mažeikiai, laimingi ir guvūs 
šiandien mūsų krašto žmo
nės. Malonu, kad šiame pa
kiliame akorde teigiamai 
skamba ir mūsų Draugijos 
vardas, neseniai savo narių 
ataskaitinėje - rinkiminėje 
konferencijoje apžvelgusios 
kelerių metų veiklą, stipri
nant kultūrinį bendradarbia
vimą tarp Tarybų Lietuvos 
ir užsienio šalių pažangio
sios visuomenės.

Baigiasi metai. Metai, 
kurie pradėjo tirpdyti “Šal
tojo karo” ledus. Ir šiuos 
metus ilgai minės pasaulio 
tautos - jie tapo posūkiu į 
Taikos kelią.

Nuoširdžiai sveikiname 
Jus, brangūs tautiečiai, Nau
jųjų metų proga. Lai ir 
Naujuose Jus lydi gera nuo
taika, žvali sveikata ir kū
rybinis entuziazmas.

Lietuvos draugystės ir kul
tūrinių ryšių su užsienio ša
limis draugijos Prezidiumo 
vardu -

R. PETRAUSKAS

“LAISVĖS” REDAKCIJAI

Brangus draugai,
Karštai sveikinu Jūsų re

dakcijos kolektyvą ir laik
raščio skaitytojus Naujųjų 
Metų proga, linkiu visiems 
tyro džiaugsmo, daug geros 
sveikatos ir nepailstamo 
darbo paruošiant ir platinant 
pažangiąją spaudą.

Jūsų -
L. VALBASYS, JR.

Vilnius 
1973, gruodis

Ilgiausių metų linkime 
šauniam “Laisvės” kolekty
vui.

R. ir J. RUGIENIAI 
Vilnius

SVEIKINU!
Daug laimės ir geriausios 

sveikatos visiems laisvie- 
čiams.

TILLA ir JUOZAS LUKAI 
St. Petersburg, Fla.

Gerbiamoji “Laisvės” 
Redakcija,

Siunčiu Jums ir visiems 
“Laisvės” skaitytojams il
gesingą sveikinimą ir nuo
širdžiausius linkėjimus ar
tėjančių 1974 Naujųjų Metų 
proga. Tebūna jie dar gi
lesnės ir blaivesnės Taikos 
metais. Teranda tautos tikrą 
visuotinės santarvės raktą!

Šia proga geriausius lai
mės linkėjimus siunčiu ir

Šviečiantys grybai

Pietryčių Australijoje 
dažnai surandami savotiški 
grybai: tamsoje jie taip
smarkiai švyti, jog galima 
skaityti laikraštį.

Šie grybai auga tik pavasa
rį ir rudenį ant nuvirtusių 
apipuvusių medžių, senų kel
mų ir pūvančių lapų krūvose.

Penktadienis, Gruodžio (December) 21, 1973

1773 metų gruodžio 16 dieną į Bostono uostą pribuvo 
West Indies kompanijos laivas su arbata. Grupė ameri
kiečių patriotų sulipo į laivą ir tą arbatą suvertė į jūrą, 
tuo išreikšdami pasipriešinimą Anglijos viešpatavimui 
kolonijose. Tas įvykis istorijoje vadinamas “The Boston 
Tea Party” ir laikomas pradžia Amerikos revoliucijos 
prieš Angliją už kolonijų laisvę ir nepriklausomybę. Nuo 
to laiko sukako du šimtai metų.

Šis dailininko raižinys vaizduoja tą įvykį.

MŪSŲ SVEIKATOS REIKALAIS

Ar pasiruošę įveikti gripą?
Doc. Juozas OSAITIS

Medicinos mokslu kandidatasc

Nors medicinos mokslas 
sparčiai žengia priekin, gri
pas tebėra mažai suvaldoma 
infekcija. Susirgimų juo pa
dažnėja beveik kiekvieną 
žiemą, o kai kuriais metais 
užplūsta epidemijos. Svar
biausia jų priežastis - tai 
ligos sukėlėjų - virusų įvai
rumas, greitas jų kitimas. 
Po ligos atsiradęs atsparu
mas (imunitetas) negalioja 
kitam, naujai plintančiam vi
ruso tipui; be to, imunitetas 
trunka apie 3-4 metus. Ypač 
imlūs gripui maži vaikai, nes 
jie dar neturi savo kraujyje 
prieš jį antikūnių.

Pastebėta, kad pastarai
siais dešimtmečiais gripo 
epidemijų padažnėjo. Kas 
skatina naujų ligos sukėlėjo 
tipų atsiradimą dar nėra 
išaiškinta, tačiau jam plisti 
šiais laikais padeda žmonių 
telkimasis miestuose, pra
monės centruose, mokslo 
įstaigose ir kituose kolekty
vuose, padidėjęs susisieki
mo greitis, pagyvėję ryšiai 
tarp šalių. Liga pirmiausiai 
išplinta dideliuose miestuo
se, paskui pasiekia periferi
ją, o vėliausiai ir mažiausiai 
paliečia kaimo vietoves.

Epidemijos paprastai kyla 
žiemą, gruodžio-sausio mė
nesiais. Žiemos metu pa
lankesnės sąlygos perduoti 
užkratą: patalpos vėdina
mos rečiau, o išbūna jose 

• žmonės kur kas ilgiau, negu 
vasarą. Sumažėja ultravio
letinių spindulių, kurie žudo 
mikrobus. šalčiui virusas 
atsparus ir puikiai išsilaiko. 
Tuo tarpu peršalimas su
trikdo kapiliarų veiklą, pa
žeidžia gleivinių apsauginį 
barjerą kvėpavimo takuose, 
palengvina sąlygas apsi- 
krėsti bakterijomis ir viru
sais. Žinoma, peršalus daž
nai susergama tik paprasta 
sloga arba vadinamuoju kvė
pavimo takų kataru. Gripo 
epidemiją motyvuoti vien 
peršalimu būtų neteisinga, 
tačiau pastarasis vis dėlto 
turi labai didelę reikšmę. 
Pastebėta, kad liga daugiau 
paplinta ten, kur oras už
terštas dulkėmis, dūmais, 
nuodingais garais.

Užkratą platina sergąs 
žmogus (kosėdamas, čiaudė
damas, kalbėdamas) su 
smulkiais seilių ar gleivių 

savo bičiuliams Pranui ir 
Marytei Kvietkams Maja
myje, Floridoje, dėkodamas 
už nenutrūkstančią puikiau
sią dovaną - kasmetinę 
“Laisvės” prenumeratą. Ji 
čia vis labiau patinka.

Pranas KAIREVIČIUS 

lašeliais, paskleisdamas 
juos patalpoje, autobusuose 
ir kitur. Rečiau apsikrečia- 
ma per indus, žaislus ir ki
tus buities daiktus. I vaikų 
kolektyvus, ligonines ir kitas 
uždaro tipo įstaigas gripą 
dažniausiai atneša susirgę 
darbuotojai, lankytojai.

Gripas paprastai praside
da staiga. Smarkiai pakyla 
karštis, krečia šaltis, skau
da raumenis, kaulus, galvą, 
akių obuolius. Ligoniui 
džiūsta burna, peršti gerklę, 
užgula nosį. Vargina sausas 
kosulys, prikimsta balsas, 
parausta veidas, akys, oypač 
gerklė. Kritus temperatū
rai, dar keletą dienų ligonis 
jaučiasi nusilpęs, prakaituo
ja, neturi apetito.

Seni, nusilpę žmonės ir 
maži vaikai serga savotiš
kai: temperatūra jiems ne
būna tokia aukšta, tačiau li
goniai suglebę, ima greitai 
dusti; jų lūpos pamėlsta, vei
das pablykšta. Kūdikiai ret
karčiais ima vemti ar vidu
riuoti. Sunkiais ligos atve
jais jiems gali sutrikti są
monė, atsirasti traukuliai, 
kraujosrūvos ir, laiku nesu
teikus medicinos pagalbos, 
gali ir mirti.

Nuo gripo mirštama gana 
retai. Bet dažnai jis, pri
sidėjęs prie kitos ligos, la
bai apsunkina padėtį. Taip 
yra todėl, kad gripo virusas 
slopina bendras organizmo 
apsigynimo reakcijas, pa
kerta natūralųjį atsparumą. 
Jis gali suaktyvinti aprimu
sią tuberkuliozę, reumatą, 
inkstų, plaučių, žarnyno ir 
kitas ligas.

Dažniausiai gripas kom
plikuojasi plaučių, ausų, 
nervų, šlapimo takų uždegi
mais, rečiau, bet vis dėlto 
gali sutrikdyti širdies, sme
genų ir kitų organų veiklą.

Perspėdami gyventojus 
apie galimą gripo epidemiją, 
primename, jog tuo metu 
neišnyksta 1 ir kitos ligos. 
Kad neužtestume tokiu su- < < 
sirgimų, kaip apendicitas, 
vidurių šiltinė, meningitai ir 
kt. sukarščiavus reikia 
kviesti gydytoją į namus. 
Tai ypač svarbu vaikams, 
kuriems ir pats gripas kelia 
nemažą pavojų.

Užsikrėtus gripu, nereikia 
stengtis persirgti juo vaikš
čiojant. Šitaip ligonis plati
na užkratą ir rizikuoja susi
laukti komplikacijų. Sukarš
čiavus reikia atsigulti, ir 
gerti ko nors karšto, pakai
tinti kojas karštame vande
nyje. Ypač rekomenduojami 
vitaminai. Antibiotikus, 
hormonus ir kitas Stirniai

( Nukelta į 3 pusi.)
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Leonas Stepanauskas

Naujametinis laiškas
iš Berlyno

Jeigu 1973 metai būtų taip 
sukusi aplink savo ašį kaip 
kad New Yorko ir Berlyno 
paštų įstaigos | mano pa
stogę gabeno LAISVĘ, tai pa
matytume labai linksmą pa
veikslą. . .

Pirmiausia ant žemės ru
tulio būtų užsilipusi sausio 
paskutinioji diena, o tiktai 
paskui pamažu būtų atsiradę 
ir pačios pirmosios sausio 
dienelės.

Sniegas būtų pirmiau iš
tirpęs, o tik paskui iškritęs.

Rugelius būtume pirmiau 
nupjovę, o tik paskui sėję.

Netgi Kalėdų ir Naujųjų 
metų eglučių žvakeles pir
miau gesintume, otiktai pas
kui žiebtume. . .

Štai maždaug tokia tvarka 
ir eile gaudavau ir tebegaunu 
mūsų “Laisvės” numerius. 
Vis tiktai, galų gale, jie atsi
rasdavo mano rankose. Pa
sidalindavau ir su kitais ber
lyniečiais, kurie mokalietu- 

’ vių kalbą. Ir mus labai džiu
gino kiekvienas gražiau pa
vykęs puslapis ar visas nu
meris.

Neseniai savo “Rudens 
dainoje”, kuri buvo atspaus
dinta “Laisvės” spalio 19 ir 
lapkričio 2 numeriuose, pla
čiau pasakojau apie tuos 
reikšmingus įvykius, kurie 
žengia per senąją Europą, 
kurių pulsas taip stipriai 
jaučiamas ir mūsų Berlyne.

Tegul man šiame laiške 
bus leista, kaip tatai nuo 
seno įprasta Kalėdų proga 
(aplink mane visuose lan
guose jau žiba eglutės; ogi 
ypač visus berlyniečius 
linksmina Unter den Linden 
gatvėje |kurtas “Kalėdų tur
gus’* su karuselėmis, spal
votais žiburiais, loterijomis 
ir mažų bei suaugusių vaikų, 
tai yra, vaikų nuo aštuonių 
iki aštuonių dešimčių metų 
balsais), taigi tegul man bus 
leista daugiau pakalbėti 
“šeimyninėmis” temomis.

( Atkelta iš 2 pusi.) 
veikiančias priemones turi 
skirti gydytojas. Kartu jis 
sprendžia, ar galima ligoni 
palikti namuose, ar būtina 
siųsti | ligoninę. Jei ligonis 
gydosi namuose, jį reikia 
atskirti, kiek įmanoma, nuo 
sveikųjų, ypač vaikų. Juos 
apsaugoti padeda atskiras 
kambarys, širma, marlinės 
kaukės. Svarbu gerai vė
dinti patalpas, indus plauti 
karštu vandeniu ir kt. Ligo
nis laikomas užkrečiamu iki 
penktos susirgimo dienos.

Vaikų kolektyvuose šiems 
tikslams naudojamas prieš- 
gripinis serumas, specialus 
gamaglobulinas. Gripo pro
filaktikai suaugusiems nau
dojama vakcina, kuri ret
karčiais sukelia reakciją, 
lengvą gripą. Tačiau dėl to 
nereikia vengti vakcinacijos. 
Ji gerokai sumažina serga
mumą.

Visiškai užkirsti kelia < 
gripo epidemijai nė viena iš 
minėtų priemonių nepajėgia. 
Todėl reikia vengti masinio 
susibūrimo vietų, anksti izo
liuoti ligonius, tinkamai šil
dyti ir vėdinti patalpas, švi
tinti jas kvarco spinduliais; 
uždrausti ligonių lankymą, 
neleisti sergantiems gripu 
eiti | darbą, o ypač - aptar
nauti valkus. Siūlome var
toti dezinfekcijos priemo
nes, kaukes ir skiepytis, kai 
bus skiepijama darbavie
tėse. Labai svarbu protingai 
grūdintis, vengti peršalimų.

Kovai prieš gripą sudaro
mi smulkūs planai mies
tuose, rajonuose ir atskiro
se jgyvendinimas priklauso 
ne tik nuo medikų, bet ir nuo 
visų gyventojų sąmoningu
mo.

Labai “šeimyniniu” ir 
mums bendru laikau tą atsi
tikimą, kad tą pat dieną, kai 
LAISVĖJE pasirodė mano 
“Rudens dainos” pabaiga, 
lapkričio 2, toli Berlyne cen
triniuose universiteto rū
muose vyko 25-toji-jubilie
jinė Vokietijos Demokrati
nės Respublikos Baltistų 
konferencija. I jos progra
mą buvo Įtrauktas taipgi 
“baltisto paštas”. Štai žo
dis suteikiamas vokiečiu ra- < 
šytojai - vertėjai Irenai Bre- 
ving (ji išvertė daug knygų iš 
lietuvių i vokiečių kalbą). 
Rašytoja-baltistė painfor
muoja apie medžiagas, ku
rios amerikiečių “Laisvė
je” buvo skelbiamos apie
VDR baltistų darbą. Paskui 
Irena Breving paskaito ver
timą “prierašėlio”, kurį re
daktorius A. Bimba paskelbė 
“Laisvės” 1973 metų balan
džio 27 dienos numeryje po 
straipsniu “Kai bičiulis 
švenčia gimtadienį” (Berly
no universiteto profesoriaus 
V. Falkenhano 70-mečio 
proga). Tiesioginis “Lais
vės” žodis profesoriui-VDR 
baltistų prezidentui labai su
jaudino ne vien jį patį, čio
nai apie tai išgirdusį, bet 
taip pat ir kitus konferenci
jos dalyvius.

Iš Bauceno miesto-sorbų 
kultūrinės sostinės (kaip ži
nome, sorbaitai vienintelė 
nacionalinė-tautinė mažu
ma, gyvenanti socialistinėje 
Vokietijoje) atėjusio prane
šimo (autorius istorikas 
daktaras Fridas Metškas) 
sužinojome, kad i sorbų kal
ba ruošiamą plačią biblio
grafiją lietuvių-sorbų tautų 
ryšių tema įtraukiami ir visi 
sorbus lietę straipsniai iš 
“Laisvės”.

Rašau, o šalia žaidžia duk
relė Daina. Mamytė išėjo į 
berlynietiškąjį “kalėdų tur
gų*’. Dainelę (dabar jai ket
virtieji eina) įkalbinau ne
trukdyti, nes, girdi, Kalėdų 
seniui laišką rašau. Turiu 
visus jos norus sudėti. . . 
Todėl ji man ir netrukdo.

Va čia ir dainaStepanaus- 
kaitė iš Berlyno ant Naujųjų 
Metų slenksčio linki laimės 
ir sveikatos visiems LAIS- 
VIECIAMS.

Tik retkarčiais darau per
traukėles. Mat, mes turime 
tokį bendrą žaidimą. Turi
me tris dideles lėles ir meš
ką. Jos moka “kalbėti”. 
Tai yra mes už jas kalbame. 
Štai dabar lėlės “paval
gė**. . . Reikia pasakyti 
“ačiū”. Daina už jas kalba. 
Kaip dėkoja lietuviška Lėlė?! 
Aišku, AČIŪ. Kaip sako toji 
vokiškoji Puppe? OglDAN- 
KE. Bet dar mes turime 
lėlę SABINA. Ji kalba ru
siškai. Ir Daina ant viso 
kambario šaukia SPASIBO! 
O meška? Ir meška turi 
savo kalbą. Už ją Daina sto
ru balsu sako: THANK YOU. 
Ir tain lėlės visom šiom

Įvairenybės

GAISRŲ NAUDA?

Po miško gaisro pradeda 
intensyviai augti krūmai; dėl 
to sumažėja žolės elniams ir 
kitiems žolėdžiams gyvū
nams. Be to, susikaupia 
daugiau lengvai degančios 
medžiagos, o tai savo ruožtu 
kelia dar didesnių gaisrų pa
vojų.

1971 m. 1376 ha miško 
plote gaisras sunaikino krū
mus, ir elnių pagausėjo. Pa
lankesnės mitybos sąlygos 
susidarė ne tik elniams, bet 
ir miške ganomiems galvi
jams, triušiams ir net vana
gams, kurie minta triušiais.

JAV miškų ūkio specialis
tai atlieka eksperimentus su 
vadinamaisiais valdomais ir 
planuojamais gaisrais.

Šiemet rugpiūtyje planuo
jamas gaisras 850 ha miško 
plote, norint išsaugoti kara
liškuosius elnius, kurių ma
žėja dėl maisto stokos. Jeigu 
eksperimentas pavyks, val
domas gaisras sunaikins 
krūmynus ir ten galės augti 
žolės ir medžių ūgiai, taigi 
elniams padaugės maisto.

Planiniai gaisrai griežtai 
kontroliuojami: miško plotai 
deginami dalimis, tad gyvū
nai gali pabėgti nuo ugnies.

POŽEMIO PASLAPTIS

Krokuvos Vavelio pilies 
katedros požemiuose spe
ciali komisija atidarė Di
džiojo Lietuvos kunigaikščio 
ir Lenkijos karaliaus Kazi
miero Jogailaičio kapą. Su
rasti karaliaus palaikai ir jo 
kalavijas. Tyrinėtojai tikisi 
surasti ir karališkuosius 
valdžios ženklus.

Kazimiero kapas egzis
tuoja jau beveik 500 metų. 
Atlikus restauravimo d ar bus 
katedroje, karaliaus palaikai 
vėl bus palaidoti.

SACHAROJE SNINGA

Žurnalas “Afrika i Azija 
segodnia” rašo, kad Sachara 
dažnai lyginama su didžiule 
įkaitusia keptuve. Tačiau 
šioje dykumoje žmogui tenka 
kentėti ne tik nuo karščio, 
bet ir nuo šalčio. Dykumų 
tyrinėtojas vokietis Gelfri- 
das Vejeris Sacharoje užre
gistravo - 18 C. Pačiame 
dykumos centre jis pateko i 
tokią sniego pūgą, jog, kaip 
pats rašo, “per sniego pūgą 
nemačiau net savo ištiestos 
rankos”.

kalbom šnekasi, įvairiom 
progom. . . Jau atsiranda 
ir problemų! Vakar Daina iš 
vaikų darželio grįžo labai 
susirūpinusi. . . “Tėte, 
kaip tu sakai “DENKEN”? 
(ji, mat, eina i vokišką vaikų 
darželį). Norėjau šypsotis 
kaip visada, bet staiga su
pratau kad jau reikia su 
Daina labai rimtai kalbėti. 
Ir paaiškinu, kad vokiškasis 
‘ ‘denken” tai lietuviškai gal
voju, tu galvoji, jis galvoja, 
reiškia “galvoti”. “Ašgal
voju, tu galvoji, jis galvoja, 
mes galvojame. . ” “Artu 
galvoji?’* - pertraukia mane 
Daina. “Taip, taip, taip. . . 
Tai visų svarbiausia, mano 
brangi dukrele. Tai visų 
svarbiausia buvo praėjusiais 
ir ateinančiais NAUJAI
SIAIS - 1974 metais. “GAL
VOTI”.

Su Naujais, laimingais ir 
sveikais 1974 metais, mie
lieji laisviečiai!
/

NUO REDAKCIJOS: Jūsų 
prisiminimus apie mokytoją 
L. Klemą prie progos at
spausdinsime atskirai. La
bai ačiū jums už bendradar
biavimą.

LAISVĖ

Naujame Vilniaus gyvenamajame rajone - Lazdynuose pra
dėjo veikti didelis prekybos centras. NUOTRAUKOJE cen
tro bendras vaizdas. Dabar Vilniuje yra penki dideli pre
kybos centrai. G. SVITOJAUS nuotrauka

Maskvoje traukia akį ne tik 
Kremlius, bet ir požemio 

transportacija
VYT. ALSEIKA, 

mūsų bendradarbis Vilniuje
III DALIS

MŪSŲ BENDRADARBIS 
VILNIUJE, TOLIAU PASA
KOJA APIE RUDENS KE
LIONĘ JUODOSIOS JŪROS 
PAKRAŠČIAIS

Pilnas laivas lietuvių ir 
bent dauguma jų jaudinasi: 
na, kaip gi atrodys tas Kry
mas, Kaukazas? Oman, lai
vais Atlanto okeaną išraižiu
siam šešiolika kartų, tiek 
pat ir šiaurės jūrą ar La
manšo kanalą, labai rūpėjo 
susipažinti su Juodąja jūra. 
Juk ji gyvuoja milijonus 
metų, jos plotas - 160,000 
kvadr. mylių, taigi toks pats, 
kaip ir Baltijos jūros, betgi 
vandens Juodojoje jūroje, jos 
baseine esama bent 20 kartų 
daugiau kaip Lietuvai arti
moje Baltijos jūroje. O ko
dėl ta jūra/ vadinama Juo- 
d ąja? Mat, jos spalva žymiai 
tamsesnė, negu Viduržemio 
jūros, o Juodąja ji buvo pra
dėta vadinti tik prieš kelis 
šimtmečius, anksčiau žmo
nės ją vadino Rusų jūra, Su
dak jūra ir dar kitaip.

MŪSŲ LAIVO “STABAS” 
KALBASI PER 
GARSIAKALBIUS

Laivas “Litva” vis tolsta 
nuo Odesos, žemė jau toli ir 
nuo Odesos, žemė jau toli ir 
štai po 12 valandų 9 vai. 
ryto būsime jau Sevastopolio 
uoste. Laivo kabinoje veikia 
radijo aparatas ir garsiakal
bių sistema. Čia jau skirtu
mas su atlantiniais laivais, 
nes dėl didelių nuotolių ten 
negalėdavai pasiklausyti pa
skutinių radijo naujienų. 
Garsiakalbis Čia veikdavo 
dvejopai - kartais praneši
mus skelbdavo pats laivo 
kapitonas, rusų kalba, pa
vyzdžiui, apie tai, kad laivas 
iš uosto išplauks tokią tai 
valandą ir visiems kelei
viams būtina bent pusvalandį 
anksčiau būti “namie”. 
Dažniausiai garsiakalbius 
“okupuodavo” lietuviai, 
ekskursijos vadovai su savo 
štabu, vis pranešdami: 
draugai, reikia jau keltis, 
jau laikas pirmai (ar antrai) 
pamainai, “šiftui”, eitipus- 
ryčių, pietų ar vakarienės, 
arba - kad prašome rinktis 
prie trapo, t. y. toje vietoje, 
kur nuleisti laipteliai iš lai
vo, kur prasidės ekskursija į 
miestą ar mūsų lauks auto
busai.

KAPITONAS SUPAŽINDINO 
SU SAVO STABU

Jau pirmą plaukimo vaka
rą laivo kapitonas pakvietė 
į “lounge”, saloną susipa-( 
žinti su savo vadovybe, pa
galbininkais. Minkštuose 
suoluose susėda keleiviai ir 
ant paaukšnimo mato išsirl- 

kiavusius vyrus ir moteris, 
ne tik laivo personalo narius, 
bet ir savo ekskursijos, kaip 
čia buvo sakoma - “krui
zo” - štabo narius, trys vy
rus ir dvi merginas.

Kapitonas, pasirodo, jau 
ilgus metus plaukioja, jau 
daug metų vadovauja laivui 
“Lietuva** (Litva), gerai pa
žįstąs ir Lietuvos šalį. Jis 
papasakojo, kaip šiame laive 
plaukiodavo įvairūs lietu
viški ansambliai, kaip jie 
sugebėdavo įvairinti laiką, 
džiuginti keleivius. O da
bar jau pora metų jokie an
sambliai kažin kodėl nesi
rengia į jūros keliones.

Kapitonas pasakoja apie 
laivo atsiradimą, pateikia 
skaičius ir ta proga pristato 
savo padėjėjus, net ir val
gyklos vadovybę. Vėliau d ar 
kartą buvo kapitono ir vieno 
iš padėjėjų susitikimas su 
keleiviais, kai šie grupelė
mis buvo pakviesti į kapito
no “tiltelį** (vieta, kur lai
vas vairuojamas) ir ten buvo 
aiškinama, kaip dažnai nau
dojama automatika. Kai kam 
buvo stebėtina, kad kartais 
nėra reikalo naudoti laivo 
vairą, laivas ilgesnį laiką 
tam tikra kryptimi gali 
plaukti pats, automatiškai, 
be vairininko veiksmų. . .

Šokiai iki pusiaunakčio, 
O RYTA - SEVASTOPOLIS

Pasibaigus kapitono pri
statymams, čia pat sugaudė 
linksmas orkestras. Kelei
viai linksminosi ligi pusiau
nakčio. Toje salėje ir dar 
dviejose vietose veikė barai. 
11 ar 12 vai. nakties daugu
ma jau eina gulti, nes dažnu 

j. Šimonis

Gimtine Brangi!
O

Gimtine mano, šalie gražioji,
Kur Gedimino pilis aukštoji, 
Kur upių kloniai keliaut vilioja, 
Kur kelio juostą laukai vynioja!

Žavingos tavo senovės dainos, 
Didžiulis lobis mokslingiems ainiams. 
Kelionėj skamba jų mielas aidas, 
Nuo jų nušvinta nuliūdęs veidas.

Buvai daug kartų stipriųjų grobis, 
Liepsnojo, degė per karą trobos, 
Bet šiandien regi akis paplentėj 
Portretais margą pirmūnų lentą.

Svečiuos atvykęs kaip draugas lankos 
Gruzinas, rusas, slovakas, lenkas. 
Svetingą ranką visiems ištiesi, - 
Tegu pamato tėvynę Šviesią!

Jei ką nors gero, tauraus sukūrei, 
Visi, kas geidžia, lai pasižiūri.
Kilnia idėja ką sužavėti, 
Vadinas, sėklą, vaisingą sėti.

Gaivus ir giedras tėvynės skliautas, 
Vienodai svarbios ir mažos tautos.

Progresą žemėj ir jos skleist gali, 
Rytojų rodyt kaip idealą.

Tavy, tėvyne, mes - nemirtingi, 
Darbai, mums žuvus, paliks nedingę: 
Gyvensim, kursim tavuosiuos ainiuos, 
Kaip mus, įkvėps juos gimtinės dainos.

Graži tu mano brangi tėvyne, 
Vilčių, stiprybės gaivus šaltini!
Senovės turtai tavi gaivina, 
Žmonijos labui plušėt masina.

JUOZAS NEKROŠIUS

Lyg Ąžuolai
Vėl Vaivos juostą lietūs skalbia 
Pačiam birželio gražume.
Lyg ąžuolai tvirti, nekalbūs 
Šaknim bendraujam su žeme.

Ne vieną šimtmetį taip stovim - 
Sakom greta, širdim gteta.
Tą meilę didelę, pastovią 
Jau bandė smurtas ir klasta.

Brendu per sraunią, skaidrią brastą.
Ubuoja Volungės kleve.
Jeigu prarasčiau savo kraštą, 
Prarasčiau amžinai save.

atveju pirmajai keleivių pa
mainai tekdavo keltis 6:30 
vai. ryto ir 7 vai. reikėdavo 
skubėti pusryčių, o po valan
dos garsiakalbiai jau kvies
davo antrąją pamainą. 
Bet . o o pusę “kruizo” at
likus, padėtis pasikeitė - tie, 
kurie buvo pirmojoje, atsi
dūrė antrojoje pamainoje ir 
atvirkščiai (atseit, pirmieji 
laimėjo valandą miego. .)

Jau rytas, baigiami valgyti 
pusryčiai ir mūsų štabo na
riai informuoja per garsia
kalbius: laivas po valandos 
bus Sevastopolyje, prašome 
visas grupes būti “prie tra
po*’, ten lauks autobusai, 
vyksime apžiūrėti mieste. . 
(Čia dar pora žodžių: visi 
keleiviai buvo padalinti į 10 
grupių, kiekviena jų išsi
rinko savo seniūną - vadovą 
ar vadovę. Grupėmis su
skirstymas palengvindavo 
keliauti autobusais ar vado
vams - gidams aiškinti kur 
nors aikštėje, gatvėse ar 
muziejuose).

ČIA PAT “SAULES 
PUSIASALIS”, KUR 
GYVENO ROOSEVELT

Daug kas skuba į viršų, į 
laivo denį. Ir tai vykdavo 
dar bent keletą kartų, jei lai
vas prie kranto priartėdavo 
pusryčių metu, po jų, ar vė
lai vakare. Juk įdomu pa
matyti naują, daugeliui ne
matytą žemę. Pirmoji su
stojimo vieta - Krymas - 
tiek metų, nuo jaunystės, 
girdėtas, tiek apie jį skaity
ta, tokios žiaurios ten vyko 
kautynės su vokiečiais na
ciais - įsiveržėliais. Paga
liau, kas gi negirdė jo, kad ten 
1944 m. taršei ir kelias die
nas praleido Amerikos pre
zidentas Franklin Delano 
Roosevelt.

Tai juk pats piečiausias 
europinės Tarybų Sąjungos 
dalies iškišulys ir jei ne 
siaurutė, 4.4 mulių pločio 
žemės juosta, kuri jungia 
Krymą su plačiąja Rusija, 
tai šį pusiasalį būtų galima

3-ias puslapis
laikyti didele sala. Ji ne
maža, nes jos dydis - 16,- 
000 kvadr. mylių.

Ir štai esame Sevastopo
lyje, laivas lėtai prisiarti
na, pritvirtinamas virve, nu
leidžiami laipteliai, girdėti 
trumpi laivo kapitono pa
tvarkymai - visa tai laivo 
keleiviams smalsu stebėti, o 
sausumos žmonėms vėl įdo
mu žiūrėti į grakštų laivą 
su keliais aukštais.

MIESTE - LIETUVIŠKO 
FILMO REKLAMOS. . .

Skubame žemyn, keleiviai 
būriuojasi prie autobusų, 
mūsų trečioji grupė greit 
suranda savo mašiną, visos 
vietos užimamos ir šalia 
vairuotoje jau įsitaisiusi su 
mikrofonu rankoje visai įdo
mi, sakytum, net elegantiš
ka vadovė - gidė. Ji mūsų 
trečiai grupei vadovaus iš
tisą dieną, kol būsime šiame 
mieste, turinčiame, šalia 
nedaugelio kitų Sąjungoje - 
herojaus, didvyrio vardą. .

Autobusai pajuda ir tuoj 
pastebi, kad miestas visai 
beveik naujas, atstatytas, 
nes mūšių su vokiečiais lai
kais jis buvo sugriautas iki 
pamatų, sako, buvo telikę vos 
keturi sveiki namai.

Autobusai kyla gatvėmis į 
viršų, jau esame centre - 
“downtown” ir nejučiom pa
stebi kino teatrų reklamas. 
Ir. . . jos lietuviui malo
nios. Štai rodomas dviejų 
dalių (serijų) lietuvių gamy
bos Vilniuje istorinis filmas 
“Herkus Mantas” kaip jis, 
vaizduojąs kovas su kryžiuo
čiais, tinka šiame mies
te. . o kitur matome - 
netrukus bus rodomas, tiesa, 
bendro lietuvių studijos ir 
Maskvos “Mosfilmo”, bet 
lietuvio Zalakevičiaus pa
statymo ir su keliais lietu
viais aktoriais filmas “Tas 
saldus žodis - laisvė”. Kaip 
žinoma, šis filmas praėjusią 
vasarą laimėjęs pagrindinį 
prizą Maskvoje tarptautinia
me filmų festivalyje. Tos 
“Laisvės” užrašus matėme 
ir kituose miestuose, ir vi
sur mirgėjo Zalakevičiaus 
pavardė ir tai, kad tai iš da
lies Lietuvos kino studijos 
darbas. Žmogus sau pagal
voji - lietuviai ne prasti ir 
tarptautinio filmo meno sri
ty, nes, štai, lietuviškus fil
mus žiūri milijonai įvai
riausių tautybių žmonių, net 
ir Vidurio Azijos respubli
kose. Smetoninės santvar
kos laikais toki dalykai būtų 
buvę laikomi tiesiog fantazi
ja. . .
PANORAMA APIE 
KAUTYNES PRIEŠAIS 19 
ŠIMTMETYJE

Autobusai pakyla dar 
aukščiau ir sustoja prie ap-

( Tąsa 4 pusi.)



4-t a s puslapis

Praėjusiame numeryje “Laisvos”, prie “Liūdno Prisi
minime,-” drauges Julijos Andrulicnčs, jos vyro Vinco An
drulio mirties sukaktuvių, turėjo būti jo nuotrauka. Per 
klaidą spaustuvė neįdėjo. Tad čia talpinamo d. Andrulio 
nuotrauką ir atsiprašome d. Andrulienės.

ADMINISTRACIJA

Žiemos švenčių ir Naujų Metų proga, sveikinu 
visus, savo gimines, draugus ir drauges Ameri
koje, Lietuvoje ir Kanadoje .

Linkiu visiems laimingų - -uų) Metų.

N. ir P. DUDONIAI
Chester, Pa.

Maskvoje

Brockton, Mass.
oveikinu su žiemos šventėmis ir Naujaisiais 

1974 Metais Stefaniją ir Benny Saukus ir jų šeimą, 
Stellą ir John Gutauskus ir ją šeimą, visus arti
mus gimines, draugus ir pažįstamus čia Ameri
koje ir Lietuvoje. Būkite sveiki visados.

MARIJONA GUTAUSKIENE

SVEIKINIMAS

Žieminių švenčių proga, sveikiname visus gi
mines, draugus, pažįstamus Amerikoje ir Lietu
voje. Linkime laimingų Naujųjų Metų.

FRANK ir JULIA KENTENIAI 
Rochester, N. Y.

( Atkelta iš 3 pusi.)
valaus pastato. Čia pirma
sis mūsų kelionės didysis 
Įspūdis, nes galime pamatyti 
panoramą, kurioje pavaiz
duota Sevastopolio gynyba 
1854-1855 m., tiksliau paro
dytas herojiškas miesto gy
nimasis 1855 m. birželio 6 
d., kai teko atremti žymiai 
stipresni, puolusi priešą - 
anglų ir prancūzų dalinius. 
Toji panorama, dailininko- 
batalisto F. Rūbo darbas, 
karo laiku buvo smarkiai 
nukentėjusi, bet 1954 m. ke
lių dailininkų atnaujinta. Po 
Borodino mūšio Maskvoje 
Panoramos, tai antras toks 
taip dėmėsi sukaustąs mūšio 
pavaizdavimas - ne tik dro
bėje, bet ir realybei arti
mais karių, karininkų, net 
gailestingųjų seserų make
tais, kurie stebina savo pre
cizija, kruopštumu.

O mūsų aiškintoja, grakš
čioji dama, tik dėsto istori
nes datas, beria pavardes, 
pulkų ar kitų dalių numerius 
ir jauti, kaip jai svarbu, kad 
mes, svetimieji, pagautu- 
mėm to miesto - didvyrio 
dvasią, buvusius herojiškus 
laikus, žmonių pasišventi
mą, savo gimtos žemės gy
nimą - ligi paskutinio krauje 
lašo. .. Taip, visa tai 
mums jau aišku. Tiesa, kiti 
vėl klauso, bet daugiau stebi 
skoningai apsirengusią va
dovę, gražių veido bruožų 
ir - tikrą savo miesto pa- 
trie

LAISVĖ

St. Petersburg, Fla.
Gruodžio 1 d. LSC salėje 

įvyko LLD 45 kp. priešmeti- 
nis susirinkimas. Kp. pirm. 
J. Mileris atidarė susirin
kimą, o A. Pakalniškienė ji 
pravedė.

Kp. valdyba pateikė rapor
tą. Pirmininkas paprašė dė
mesio. Susirinkimas nutarė 
pasiųsti Kanados “Liaudies 
Balsui” paramos $100.00. 
Taipgi nutarė Dainos mylė
tojų mokytojai A. Pakalniš
kienei Įteikti nuo kuopos do
vaną už jos pasiaukojimą 
paįvairinti mūsų pobūvius su 
dainomis.

LLD centro pirm. K. Pet- 
rikienė prisiuntė kuopai 
laišką. Ji rašo, kad 1975 
metais bus LLD jubiliejus, 
kuriame bus išleistas 'Al
manachas. Svarbu, kad LLD 
45 kuopa, kaip didžiausia 
visoje organizacijoje, būtų 
tinkamai atžymėta, ypač jos 
veikla, šiam darbui išrinkta 
komisija: J. Mileris, Al. 
Aleknienė, A. Pakalniškie
nė, Justas Stančikas, J. šar- 
kiūnas.

Nutarta užprenumeruoti i 
Lietuvą daktarams Anelei ir 
Baleslovui Pikčiams žurna
lą “JRL of Neurosurgery”. 
Prie prenumeratos sufinan- 
sais prisidėjo A. Ruseckas, 
H. Smith, J. Stančikas, V. 
Smalstienė, M. Lideikienė, 
A. Brever, V. Kasper, R. 
Zaluba.

Išrinkta 1974 m. kuopos 
valdyba: pirm. J. Mileris, 
protokolų sekr. A. Aleknie
nė, fin. sekr. T. Lukienė, ižd. 
P. Alekna. Prie bilietų par
davimo P. Mockapetris, už 
baro dirbti P. Alekna, jo pa
galbininkas J. Lukas. Kuo
pos knygas patikrins Justas 
Stančikas, J. šarklūnas ir 
J. Keller. Muziką šokiams 
tvarkys Julius Grebllkas. 
Kuopos knygyną prižiūrės P. 
Bunkus.

Po susirinkimo šeiminin
kės patelkė pietus. Po pietų 
buvo minėtas Vilniaus 650- 
tasis metinis jubiliejus. 
Programą pravedė A. Alek
nienė. J. Mileris savo kal
boje sakė, kad Vilnius yra 
lietuvių tautos širdis. Šiais 
metais man viešint Lietuvoje 
vaikščiojau po Vilniaus gat
ves, stebėjau Įvairaus sti
liaus architektūros statybą. 
Balti nauji pastatai nepa
prastai gražiai puošia mies
tą. Ne tik Vilniuje, bet vi
soje Lietuvoje auga nauji ra
jonai. Lietuvos jaunoji karta 
išsimokslinusi ir didžiuojasi 
socialistine santvarka. Mi
leris patarė nuvykti Lietu
von tiems, kurie išgali ir 
pamatyti jos naują gyvenimą.

Dainos mylėtojų choras, 
A. Pakalniškienės vadovybė
je, sudainavo “Lietuva bran
gi šalelė”, “Vilniuje žydi 
liepos” ir svečiams pra
šant sudainavo Floridos pen
sininku himną. * <

Paminėjimo programa 
su gausiais dalyvių

aplodismentais.

LSC KLUBO VEIKLA

Gruodžio 8 d. Įvyko LSC 
klubo susirinkimas. Pir
miausia tylos minute buvo 
pagerbtas miręs klubo na
rys Povilas Pučkorius. Klu
bo prez. V. Bunkus pranešė, 
kad per mėnesi laiko i klu
bą Įsirašė 12 garbės narių. 
Jis supažindino visus su nau
jais nariais. Taipgi pranešė, 
kad šiandien pas mus yra 
viešnia iš Revera Beach, 
Fla., Antonette Buivydienė 
ir šiandien ji tapo mūsų 
klubo narė. Ačiū jai. V. 
Bunkus kalbėjo, kadangi 
mūsų salė gražiai sutvarky
ta, tai nuomininkų turime 
gerą įkaičių. Jie padengia 
išlaidas ir dar klubui lieka 
paramos. Jis kvietė board- 
direktorius pasisakyti. Visi 

- šturmavi- baigėsi

NUO PANORAMOS Į 
DIORAMA SU VOKIEČIŲ 
PUOLIMU. . .

Jau reikia skubėti į auto
busus ir vėl važiuojame, bet 
jau už miesto, keturias my
lias, pakylame i Sapun kalną 
ir vėl prieš mūsų akis at
siskleidžia savo miesto, 
savo Tėvynės gynėjų didvy
riškumo vaizdai. Čia vadi
nama Diorama, kiek kukles
nė už aną, bet pakankamai 
vaizdingai parodo 1944 m. 
gegužės 7 d. vykusi to Sapun 
kalno puolimą
mą. Vokiečiai buvo atremti, 
ir tas mūšis štai vis do
mins Sevastopolio lankyto
jus. Netoli matėme susta
tytus iš vokiečių armijos 
laimėtus ginklus - tankus, 
patrankas, kitus ginklus.

Taip, visas miestas bei jo 
apylinkės dvelkia buvusio
mis kovomis, kur liejosi 
kraujas, žuvo tūkstančiai 
žmonių miesto, kuris am
žiams bylos apie didvyriš
kumą.

Tai matyti ir iš daugelio 
paminklų pačiame mieste - 
garsaus admirolo P. S. Na- 
chimovo (1802-1855) ir kitų. 
Čia pat ir Nachimovo vardo 
aikštė, o jūroje paminklas 
pasakoja apie įvykius seniau 
ir 1944 metais.

Mums rūpėjo pamatyti dar 
daugiau Įdomybių.

UJu J'iugiau)

sakė, kad klubo reikalai 
tvarkomi kooperatyviai.

Klubo finansų raportą pa
teikė T. Lukienė. Pranešė, 
kad klubo atidarymo paren
gimas buvo sėkmingas, turė
jome daug svečių ir klubui 
liko gražios paramos. Ka
dangi A. Pakalnkškienės va
dovybėje Dainos mylėtojų 
choras dainuoja ir klubo pa
rengimuose, tai klubas Įtei
kė jai kuklią dovanėlę. Ade
lė padėkojo klubui ir 45 kuo
pai už dovanas.

Išrinkta 1974 m. klubo val
dyba: prez. Valys Bunkus, 
viceprezidentas Walteris 
Dubendris, protokolų sekr. 
Al. Aleknienė, fin. sekr. 
Tille Lukienė, iždininkas Jo
nas Rūbas. Direktoriai: Po
vilas Alekna, Juozasšarkiū- 
nas, Pranas Bunkus, Jonas 
Mileris, Juozas Keller, šei
mininkė M. Raškauskienė 
sutiko gaminti maistą ir 1974 
m. Jai pagelbės A. Raš
kauskas, P. Simėnienė, Mar
garet Klišis, taipgi sutiko 
dirbti komisijoje.

Po susirinkimo šeiminin
kės pavaišino visus. Buvo 
iškviesta viešnia A. Buivy
dienė. Ji pasveikino pobūvio 
dalyvius ir pagyrė St. Pe
tersburg© pažangius lietu
vius už Įsigijimą šio namo 
ir gražiai išdabintos salės. 
Palinkėjo visiems geros 
sveikatos ir draugiškai veik
ti pažangiame judėjime.

PRANEŠIMAS

Kalėdinis parengimas 
Įvyks šeštadieni, gruodžio 
29, pietūs 12 vai. Naujųjų 
metų sutikimas Įvyks antra
dieni, sausio 1, pietūs 12 vai. 
Vieta: 314-15 Ave. So.
Prašom visų Įsitėmyti ir 
dalyvauti.

V. B-NE

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kuopos susirinki

mas Įvyks sausio 5 dieną 
toje pačioje vietoje. Prasi
dės 3 valandą po pietų.

Draugai ir draugės, visi 
atsilankykite. Pasveikinsi
me vienas kitą suNaujaisiais 
Metais. Pasitarsime apie 
veikla 1974 metais. <

Nepaisant senatvės ir ligų, 
dar yra draugų, pilnų ener
gijos, kurie gali ir nori veik
ti. Taipgi šiame susirinkime 
pasimokėsime duokles už 
1974 metus.

KVIEČIA VALDYBA

New Haven, Conn.
Tęsė šolūnas sugrįžo i 

New Haveną pas savo sūnų ir 
dukrą, kad nusiramintų po 
mirties savo gyvenimo drau
go Kazio, kurį palaidojo 
prieš porą mėnesių. Sakė, 
kad labai ilgu vienai gyventi. 
Sūnus ir dukra padės pa
miršti liūdėsi. <

•
Gavau pranešimą iš 

Bridgeporto, kad vienas LDS 
kuopos ir apskrities narys 
išvyksta Į saulėtąją Floridą 
apsigyventi. Nelengva bus 
surasti kitą tokį veiklų ir 
gabų žmogų kaip draugas 
Maroza, kuris užimtų jo vie
tą.

Mūsų kolonijoje daug viso
kių gandų apie stoką kuro 
apšildymui namų. Vaidinin
kai sako, kad jeigu ir gaus 
aliejaus, tai reikės brangiai 
mokėti. Žmonės sako: 
“Turtingiausia šalis visa 
serga betvarke”.

J. KONCAS

WASHINGTONAS. Louis 
Harris poll skelbia, kad 44% 
amerikiečių mano, jogNixo- 
nas turįs ryšių su Water
gate skandalu ir esąs prasi
žengęs Įstatymams.

Falandėlė su jaunaisiais
T. Lietuvos turistais

J. Siurbos nuotrauka

Gruodžio 12-ojidienabuvo 
ypatinga tuo, kad tą vakarą 
teko sutikti Kennedy aero- 
porte vieną atvykusią turistų 
trupę iš Tarybų Lietuvos ir 
palydėti kitą grupę lietuvių 
jaunuolių, grįštančių iš ke
lionės po Ameriką.

Pabuvojus su jais valan
dėlę laiko aerodrome, nes 
jau buvo išskridimo laikas, 
pasirodė, kad jų grupė buvo 
labai mišri - kiekvienas iš
silavinęs ir patyręs savo 
amate ar profesijoje. Sku
botai, vienas iš grupės man 
surašė turistų pavardes:

VYTAUTAS BARAUSKAS 
(grupės vadovas) poetas, 
“Jaunimo Gretos” redakto
rius.

VANDA KLIKŪNIENĖ - 
švietimo ministro pavaduo
toja.

GRAŽINA ŽEMAITYTE - 
audėja iš Kauno.

ALMA SMILGIENE - jau
nimo organizatorė iš Pane
vėžio,.

VANDA RAJŪNIENĖ - te
levizijos gamybos darbinin
kė iš Šiaulių.

IDA JEMTAKAITYTE - 
inžinierė iš Klaipėdos.

JUOZAS KENDRE - inži

ų

W.ii

SVEIKINAME »
Žieminių švenčių proga, visus mūsų draugus, W 
gimines Amerikoje ir Lietuvoje, Kanadoje ir w 
Pietų Amerikoje. J?

Linkime laimingų Naujųjų Metų, sveikatos. W
SOPHIE ir JURGIS STASIUKAlClAI H 

Fairview, N. Y.

Oakland, Cal.
SVEIKINAME SU ŽIEMOS ŠVENTĖM IR 

NAUJAISIAIS METAIS

gimines, draugus, pažįstamus Amerikoje ir Lie- |
tuvoje ir “Laisvės” kolektyvą. n

Linkime visiems geros sveikatos. a
A. K. MUGIANIAI %

SVEIKINU SU ŽIEMOS ŠVENTĖMIS IR 
NAUJAISIAIS METAIS!

Visus gimines, draugus ir pažįstamus šioje 
šalyje ir Lietuvoje, taipgi ir “Laisvės” persona
lą. Visiems linkiu daug laimės ir sveikatos 1974 
metuose.

Lai būna pravesta pastovi taika pasaulyje!
ANNA DAUKUS ir ŠEIMA 

Detroit, Mich.

SVEIKINU SU ŽIEMOS ŠVENTĖMIS 
IR NAUJAISIAIS METAIS

visus savo gimines, bičiulius ir pa- 
Taipgi sveikinu ir m ano mylimo miru-

Sveikinu 
žįstamus. 
šio vyro Antano Shultz-šato visus draugus, kai
mynus ir gimines.

Linkiu visiems sveikatos ir ilgo gyvenimo.

DOROTHY SHULTZ-ŠATAS 
Oregon City, Ore.

Penktadienis, Gruodžio (December) 14, 1973

nierius iš Elektrėnų.
ALGIS NEDZEVECKAS - 

jaunimo turizmo biuro pir
mininkas.

ALGIS GLIZNYS - darbi
ninkas iš Panevėžio.

ANTANAS JOKUBAUS- 
KAS - darbininkas iš Kauno.

ALGIS NOREIKA - kolūkio 
pirmininkas iš Mažeikių.

Įdomu buvo susipažinti su 
Tarybų Lietuvos jaunesniąja 
karta, su socialistinės sant
varkos auklėtiniais, kurie 
galėjo atsiekti savo užsi
brėžtus norus, tikslus ir 
aukštąjį mokslą. Jų ateitis 
šviesi ir naši.

Smagu buvo, nors trumpai, 
su jais pabuvoti, pasikalbėti. 
Stebint juos, žinai, kad šis 
jaunimas duos didelį Įnašą i 
Tarybų Lietuvos kultūrinį ir 
visuomeninį gyvenimą.

H. FEIFERIENE

Jau 12 metų Krokuvos gy
dytojas Janušas Kukulskis 
renka futbolo klubų ir są
jungų ženklelius. Jo kolek
cijoje, bene vienintelėje to
kioje visame pasaulyje, - 
apie 13 tūkstančių ženklelių 
iš 120 šalių.

Worcester, Mass.
“Laisvės” vajus artinasi 

prie pabaigos. Ir man tenka 
eiti vajininko pareigas per 20 
metų. Tenka su skaitytojais 
pasikalbėti apie laikraščio 
politinį turinį ir išgirsti 
įvairių nuomonių. Betdau-( 
guma sutinka, kad “Lais
vės” dabartinė politinė lini
ja teisingai vedama.

Daug skaitytojų nusiskun
džia, kad “Laisvę” dažnai 
gauna pavėluotai. Vieni kal
tina laikraščio leidėjus, kiti 
vietinį paštą. Man teko jau 
tris kartus aplankyti vietinį 
paštą ir padaviau skundą 
laiškų išnešiotojų superin
tendentui. Jis sako, kad kai 
tik ką gauna, tai ir išnešioja. 
Aš atsakiau, kad vieni skai
tytojai gauna laikraštį penk
tadienį, o kai kurie gauna tik 
pirmadienį. Sunku pasakyti, 
kas kaltas - New Yorko ar 
Worcesterio paštas.

šiemet labai mažai žinių 
telpa laikraštyje iš Worces
terio. Jei ne “Laisvės” 
piknikas-pietūs liepos pra
džioje sėkmingas ir davė 
gražaus pelno pažangiai 
spaudai, tai būtų buvę dar 
mažiau žinių. Bet pas mus 
gyvuoja LLD ir LDS kuopos, 
bet jos mažai veikia, nes ne
beturime kur susirinkti. Tai 
abiejų kuopų sekretoriai iš- 
kolektuoja iš narių duokles 
ir pasiunčia Į centrus. Vei
kimo todėl ir nėra.

Veik visi pažangių draugi
jų nariai paseno, vieni mirš
ta, kiti serga. Prieš Padėkų 
dieną M. Sukacienė prie pe
čiaus ruošėsi, paslydo ir 
koją nusilaužė. Dabar ran
dasi ligoninėje. Pažangios 
spaudos rėmėja Ona Margis 
jau trečia savaitė serga ir 
guli ligoninėje. Margaret 
Šučius, mūsų parengimų pa
tarnautoja, visuomet prisi
dėjusi su darbu virtuvėje, 
randasi ligoninėje. LDS 57 
kp. finansų sekretorė Helen 
Smith-Janulytė po sunkios 
operacijos gydosi pas ma
mytę Floridoje.

Linkime ligoniams greit 
sutvirtėti ir grįžti pas sa
vus.

JASKEVlClUS

Žieminiu 
švenčių proga

Nuoširdžiausiai sveikinu 
gimines ir draugus kaip čia 
Amerikoje, taip Lietuvoje, 
linkėdamas visiems stiprios 
sveikatos ir sėkmės kasdie
niniame gyvenime.

Tegu būna taika pasaulyje!
J. BIMBA 

Hawthorne, N. J.

Paaeka giminei
Mano antrosios kartos se

sutė Sofija Lipčienė užsakė 
man laikraštį “Laisvę”. Aš 
ją gaunu jau daug metų. Už 
tą brangią dovaną širdingai 
dėkoju. Laikraštis labai ge
ras - raidės didelės, daug 
naujienų ir pasiskaitymo 
straipsnių.

Sudie, miela sesute. La
bai prašau pratęsti man 
“Laisvės” prenumeratą ir 
ateinantiems 1974 metams.

L. NABAŽAS, 
pensininkas 

Mažeikių raj.
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IR DAR MALONI STAIGMENA

Šaunioje atsisveikinimo ŠIA ULIU

popietėje
Ilgai prisiminsime praeito 

sekmadienio popietę Laisvės 
salėje. Gražesnę, kultūrin
gesnę, linksmeshę sueigą 
sunku ir įsivaizduoti. Tik 
gaila, kad mūsą nedaug te
susirinkome. Kaltininkas - 
negailestingai šiurkštus 
oras.

Bet tie, kurie susirinkome 
atsisveikinti su žymiuoju 
lietuvią tautos diplomatu Vy
tautą Zenkevičiumi, džiau
giamės orą nugalėję ir da
lyvavę. Tos mūsą mielo
sios šeimininkės? Mačiau 
virtuvėje ir patarnaujant 
prie stalą net keturias - 
Nelę Ventienę, Adelę Rainie
nę, Nataliją lešmantienę ir 
Ona Babarskienc. Kiek< « 
kruopštaus darbo jos turė
jo įdėti, kad pagamintu tiek 
daug tokio įvairaus ir ska
naus maisto. Didžiausias ir 
nuoširdžiausias joms ačiū. 
Taigi smarkiai darbavosi P. 
Venta, Jurgis Bernotą ir gal 
dar kuris kitas.

sukurtomis melodijomis 
mūsą chorai ir solistai mus 
žavi beveik kiekvienoje suei
goje, ir štai ją autorius čia 
su mumis! Kokia netikėta, 
maloni staigmena!

Na, žinoma, ir čia mes tu
rėjome progą pačiam kom
pozitoriui akompanuojant, 
kai kurias jo sukurtas me
lodijas išgirsti. Jas labai 

atliko choras ir jo 
- Viktoras Bekeris 
Ventienė. Priedui 

pats kompozitorius

Sveikinu visus savo gimines, draugus ir drauges 
su metinėmis šventėmis Amerikoje ir Lietuvoje. 
Linkiu visiems daug laimės, sveikatos ir pasauli
nės taikos visiems laikams.

J. M. STANELIS 
St. Petersburg, Fla.

NA U JIENOS
KETVIRTASIS
RESPUBLIKOJE

gražiai 
solistai 
ir Nelė 
dar ir
vieną kitą kūrinį pianu pa
skambino ir padainavo. Taip 
aukštai iškilęs muzikos pa
saulyje, bet jis toks mums 
artimas, draugiškas, malo
nus! Dar reikia pastebėti,
kad kompozitorius Algis
Bražinskas gražiai pakal
bėjo apie savo profesiją, o 
valgant pietus Viktoras Be- 
keris per magnetofoną gro
jo svečio kompozicijas.

VYTAUTAS ZENKEVIČIUS
Popietei pirmininkavo 

Ieva Mizarienė. Programa 
susidėjo iš dvieju daliu - 
kalbą ir dainą-muzikos.

Kaip panašiose sueigose 
priimta, pirmiausia ėjo su 
Vytautu atsisveikinimai. Iš
kviesti šie žodį kitą tarti ir 
jam palinkėti laimingos ke
lionės atgal į tėvynę: Ann 
Yakštys, K. Petrikienė, Vy
tautas Beleckas, Almus Šal
čius, Apolinaras Sinkevi
čius, Povilas Venta ir A. 
Bimba.

Na ir, žinoma, atsisveiki
nimo žodį tarė drg. Zenke
vičius. Šioji Jungtinią Tau
tą Generalinės Asamblėjos 
sesija, kurioje, kaipTarybi- 
nės delegacijos narys, jis 
aktyviškai dalyvavo, buvus 
gana sėkminga. Žinoma, 
smarkiai ją veikė įvykiai 
Vidurio Rytuose, konfliktas 
tarpe Izraelio ir arabu. Dar
bas buvęs nelengvas. Tekę 
daug naktų nedamiegoti. Pa
linkėjęs mums laimės, svei
katos, ryžto ir džiaugsmo, 
pažadėjo perduoti Lietuvos 
veikėjams mūsą geriausius 
linkėjimus, ir visus užkvietė 
atvykti į viešnagę Lietu
von.

ALGIS BRAŽINSKAS

Popietės dainą-muzikos 
programos dalyje turėjome 
tikrai nepaprastą maloną 
surprizą. Kaip ir paprastai, 
“kaltininkė” - mūsą mieloji 
Aido Choro mokytoja Mild
red Stensler. Atvykdama iš 
New Jersey ir atsivežė ir 
mums pristatė įžymųjį Ta
rybą Lietuvos kompozitorių 
Algi Bražinską. Pasirodo, 
kad kompozitorius šiuo tarpu 
vieši pas savo tėveli Pitts- 
burghe, ir štai šiandien jis 
pas mus, su mumis. Juk jo

St. Petersburg, Fla
Paskyrėme popietę aplan

kyti mūsą pažangaus judėji
mo veteranus ir stambius 
rėmėjus.

Walteris Dubendris yra 
Piliečiu klubo vicepreziden
tas. Jo įnašas didelis ir žo
dis svarbus. Visur pasireiš
kia svarbiuose momentuose. 
Gaila, pergyveno rimtą ope
raciją. Dabar džiugu, kad 
laimingai sveiksta, stiprėja 
namuose. Jis rūpinasi pa
žangia veikla ir spauda. 
Tuoj apmokėjo porą “Lais
vės” prenumeratą į Lietuvą 
ir davė auką į vajaus fondą 
$50.

Juozas Stanelis, ilgesnį 
laiką negalavęs, jau kiek su
stiprėjęs atsilanko į paren
gimus. Skundžiasi, kad netu
ri jėgą prisidėti prie darbo, 
bet finansiniai visados gau
siai prisideda. Tad šį kartą 
pridavė $100, skirdamas 
trims “Laisvės” prenume- 
ratams ir likusius $67 į 
“Laisvės” vajaus fondą.

Petras Steponaitis buvo 
ištiktas širdies atakos, grį
žęs iš ligoninės sėkmingai 
stiprėja. Jis pasimokė jo už 
prenumeratas ir įteikė į 
fondą $14.

Sekantis sustojimas buvo 
pas J. ir M. Judžentus. Ma
rytę radome vieną namuose. 
Juozas veteranu ligoninėje. 
Jį ištiko namuose nelaimė, 
susilaužė koją. Be to jis yra 
artrito ir kitą ligą kankina
mas. Gaila gero žmogaus, 
buvusio veiklaus meno sri
tyje. Žmona irgi “stroke” 
paliesta prieš keletą metą, 
dabar viena vargsta namuo
se.

Draugams reikėtų nepa
miršti ilgai sergančią. Rei
kėtų aplankyti tuos, kurie 
nebegali dalyvauti parengi
muose. Ligoniams linkime 
greit pasveikti.

VAJININKAS P. A.

PARYŽIUS. Prancūzijos 
geležinkelią darbininkai 
streikavo 4 dienas, reikalau
dami pakelti algas ir sulai
kyti infliaciją, kuri šiemet 
pakilo 11%.

TEL AVIVAS. Izraelio 
valdžia paskelbė įvedanti 
greižtesnę šalyje cenzūrą 
prieš bedidėjančią valdžiai 
opoziciją.

PARYŽIUS. Prancūzijo
je į metus miršta daugiau 
kaip 30,000 žmonių nuo al
koholizmo. Tik nuo širdies 
ligą kiek didesnis esti mir
tingumas.

" Visiems draugams ir draugėms linkime geriau- 
g sios sveikatos, ilgiausią metą Jūsų gyvenime ir 
? visuomeninėje veikloje. Tegul Naujuose Metuose 
£ laimi taika, žmonijos brolybė ir lygybė.
| VINCAS ir MITZE BOV1NAI
į Miami, Fla.

NAUJŲJŲ METŲ SVEIKINIMAS

| Sveikinu visus savo gimines ir draugus čia ir 
į Lietuvoje, taipgi visą “Laisvės” personalą, vaji- 
| ninkus, korespondentus ir visus skaitytojus.
tf Mano linkėjimai visiems geriausios sveikatos ir 
£ laimės 1974 metams ir, kad “Laisvė” dar ilgai 
į galėtą lankyti darbininką namus.
? ANASTAZIJA^AUKŠTIENE
į Miami, Fla.

SVEIKINU

Viena didžiausią Guberni
jos pramoninio rajono įmo- 
nią - antroji gelžbetoniniu 
konstrukciją gamykla po iš
plėtimo ir rekonstrukcijos 
tapo namą statybos kombi
natu. Tai ketvirtoji Tarybą 
Lietuvoje tokia įmonė, kuri 
ne tik gamina stambias 
plokštes surenkamiems na
mams, bet ir pastato tuos 
namus.

Naujojo kombinato kolek
tyvas šiauliečiams jau per
davė eksploatuoti pirmą gy
venamąjį kvartalą. Jame - 
naujos serijos namai, turin
tys 45 arba 75 erdvius, pa
togiai suplanuotus butus. 
Tokius pat namus įmonė sta
to Naujojoje Akmenėje, Ma
žeikiuose, Radviliškyje, 
Tauragėje ir kitur. Metu pa
baigoje numatyta pradėti ga
minti konstrukcijas ir de- 
vynią aukštu surenkamiems 
namams.

Pradėjęs dirbti visu pajė
gumu, kombinatas per metus 
pastatys apie 200,000 kvad- 
ratinią metrą gyvenamojo 
ploto.

Oakland, Cal.
Svenčią ir Naująją Metą proga sveikinu savo 

bendraminčius idėjos draugus, progresyvąją 
spaudą ir visą liaudį kovojančia už lygybę ir pa
sauliniai pastovią taiką. Taipgi sveikinu visą 
“Laisvės” kolektyvą, darbuotojus ir rėmėjus. 
Sveikinu visus gimines Amerikoje ir Lietuvoje, 
“Gimtojo Krašto” kolektyvą, Kultūriniu Ryšiu 
komitetą, “Tiesos” redakciją, Sveikinu Urugva
jaus “Darbo” kolektyvą ir Argentinos “Vagos” 
darbuotojus.

IGNAS KAMARAUSKAS

Detroit, Mich.
? Sveikiname visus mūsą gimines, draugus, drau- 
? ges, pažįstamus. Sveikiname visus taikos šali- 
| ninkus Amerikoje, Lietuvoje ir Kanadoje. Linki- 
į me linksmą žiemos švenčiu ir laimingą Nauju 
į- Metą. Lai su šiais Naujaisiais Metais išnyksta 
įf visos bėdos, lai pražūna karai, skurdas, baimė 
įj ir lai ateina visiems linksma laiminga laimė.

F. ir S. NAKAS

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Prano Martin

w

f Su žiemos šventėmis ir Naujaisiais 1974 Metais 
I brolį Praną Mockapetrį, Gulfport, Fla.; brolį Vy- 
L tautą ir jo šeimą, visus gimines ir draugus čia 
| Amerikoje ir Lietuvoje. Linkiu daug ilgu metą ir 
& sveikatos.
& ONA klimienE-mockapetraitE
S Stoughton, Mass.
$ (kilusi iš Prieną)

SVE IKINU

su žiemos šventėmis ir Naujaisiais Metais visus 
gimines, draugus ir pažįstamus Amerikoje. Ta
rybą Lietuvoje sveikinu Denią, Šulinską irDems- 
kią šeimas.

Linkiu visiems sveikatos ir laimės.
ANNA DOČKUS 

St. Clair Shores, Mich.

SVEIKINAME

Proga žieminią švenčią ir Naująją Metą, svei
kiname visus gimines, draugus ir drauges, “Lais
vės” personalą ir skaitytojus čia Amerikoje ir 
lietuvoje.

Linkime laimingą Naująją Metą.

KAZIONE ir STASYS RADUSIAI
Millstone, N. J.

San Leandro, Cal.
ALEKSAS ir VIOLETA TARASKAI 

bei ANTANINA CHULADIENE

Sveikiname savo gimines, draugus, drauges, pa
žįstamus čia Amerikoje ir Lietuvoje, taipgi 
“Laisvės” personalą su NAUJAISIAS METAIS.

Sveikinu su Naujaisiais 
1974 metais f

Linkiu sveikatos ir geriausio pasisekimo vi- 
suose darbuose laikraščio “Laisvės” darbuoto- $5 

’ jams, skaitytojams, draugams, giminėms ir vi- j® 
( stems pažįstamiems. Širdingiausiai sveikinu ® 
t Lietuvos Kultūrinią Ryšiu su Užsienio Lietuviais J* 
f Komitetą ir visus kitus su kuriais susitikau lan- jįz 
f kydamasi Lietuvoje 1970 metais.
' Linkiu visiems sveikatos ir energijos darbuo- 
f tis dėl pastovios taikos visame pasaulyje.

' APOLIONIJA BECIENE O

, Miami, Fla. jS

su kokybes Ženklu

“Rūtos” konditerijos fab
riko darbuotojai desertinio 
baro brigadininką Birutę Va- 
liukienę pasveikino su didele 

^sėkmes jos sukurtam saldai
niu rinkiniui “Katinėlis ir <
gaidelis” suteiktas Valsty
binis kokybės ženklas. Tokio 
įvertinimo susilaukė ir dar 
du saldainiu rinkiniai - 
“Rūta” ir “Audronė” , kurie 
gaminami taip pat pagal 
įmonės darbuotoju pasiūlytą 
receptūrą. Sėkmės paska
tintas, fabriko kolektyvas 
atestavimui ruošia dar vie
nuolika gaminiu, ją tarpe ka
ramelę “Anyžių”, “Gaide
lis”, dražė “Avietėlė” 
su vitaminu C, šokoladiniu 
saldainią rinkinius “Žemai
tija”, “Erškėtrožių likeris” 
ir kt.

šiuo metu produkciją, pel
niusią aukščiausią įvertini
mą - Valstybinį kokybės 
ženklą, gamina jau penkios 
miesto įmonės: baldu kom
binatas, televizorią gamyk
la, mėsos bei pieno kombi
natai ir “Verpsto” trikotažo 
fabrikas.

NAUJOS SPORTO BAZES

Gražią dovaną gavo šiau
liečiai sporto mėgėjai: Dau
kanto gatvėje statybininkai 
atidavė eksploatuoti lengvo
sios atletikos maniežą. Tai 
didžiausias ir moderniau
sias tokio pobūdžio įrengi
nys visame Pabaltijyje.

Pastaraisiais metais 
Šiauliuose atsirado ir kitą 
naują sporto bazią. šalia 
kultūros ir poilsio parko 
įrengtas dar vienas stadio
nas, Vytauto gatvėje - užda
ras plaukymo baseinas, pa
statyta keletas dideliu uni
versaliu sporto saliu.

V. MAIZIUS 
BRUSELIS;* Belgija. 

Europos bendrosios rinkos 
valstybės susitarė pasmar
kinti kovą prieš infliaciją, 
kuri šiais metais pakilo 8%.

WASHINGTON AS. Ame- 
rikiečią inžinierią ir geologą 
grupė išvyko į Tarybą Są
jungą studijuoti Sibiro gazo 
Šaltinius.

LOS ANGELES. Daugiau | 
kaip 100,000 superparduotu- i 
vią darbininką Kalifornijoj * 
paskelbė streiką ir piketuo- ' 
ja 60 superparduotuvią. į

Mano brangus sūnelis mirė prieš dvejis metus. 
Jis apleido pasaulį ir paliko mane didžiausiame 
liūdesyje. Aš negaliu sulaikyti ašarą.

Ilsėkis, mano mielas sūneli, šaltoje žemelėje. 
Aš tavęs nepamiršiu kol gyva būsiu. Lankysiu 
tavo kapą su gėlėmis ir gailiomis ašaromis.

NATALIJA LENIGAN

BALTIMORE, MD.
Mirus

Juozui Kunigoniui
Reiškiame gilią užuojautą draugei J. Stanienei 

netekusiai sūnelio, vos sulaukusio 56 metą am
žiaus. Taipgi mūsą užuojauta jos draugui J. Sta
niui, žmonai Dorothy Kunigonis, dukterei Joann 
Schuchman ir jos šeimai ir broliui Albert C. Gil
der.

A. I. BIMBA 
W. WARBURTON

NEW KENSINGTON, PA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Kostantas Stašinskas
mirė

1970 m. gruodžio 27 d.
Jau sukako treji metai kai negailestinga mirtis 

visiems laikams atskyrė nuo mūsą mylimą vyrą, 
tėvą ir senelį.

‘MARIJONA STAŠINSKIENE, žmona 
Dvi dukros, žentas, sūnus, marti, 

ją šeimos ir giminės.

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

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

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



6-tas puslapis

Atsisveikinome 
ant visados

Gruodžio 6 d. mirė Vale
rijonas Yonauskas. Mirė su
laukęs 83 metus amžiaus. 
Jo palaikai buvo pašarvoti 
Brooklyne Matthew P. Bal
las šermeninėje, 660 Grand 
Street, ir buvo sukremuoti 
(sudeginti) gruodžio 10 d.

Velionis V. Yonauskas 
buvo atvažiavęs iš Lietuvos, 
iš Žemaitijos, prieš pirmąjį 
pasaulini karą, ir čia ilgą 
laiką išgyveno. Buvo pa
prastas darbininkas. Dirbo 
visokius darbus ant ūkiu, o 
paskiausia dirbo fabrike už 
valytoją. Visą laiką buvo su 
pažangiaisiais lietuviais. 
Buvo laisvas. I kremetoriją 
ji palydėjo būrelis jo giminią 
ir draugu.

Palydovai buvo pakviesti 
pietums i valgyklą ant Me
tropolitan Avė.

Tai taip musu senieji lie
tuviai vienas po kito ir iške
liauja į amžinasti.

GEO. WARESON

M

M
M

M 
y

M

Naujųjų Metų proga
Nuoširdžiai sveikiname “Laisvės” kolektyvą, 

bendradarbius, vajininkus, skaitytojus, rėmėjus, 
tautiečius užsienyje kurie dirba kultūros darbą 
žmonijos labui.

Taipgi sveikiname bičiulius Amerikoje, Tarybą 
Lietuvoje, Pietą Amerikoje ir Kanadoje.

Linkime visiems sėkmės, tvirtos sveikatos, 
laimės gyvenime, energijos ryžto pažangioje veik
loje 1974-uose metuose.

Lai būna Taika pasaulyje!

LLD 45 KP. VALDYBA ir NARIAI
St. Petersburg, Fla.

M fe

M SU NAUJAIS 19 74 METAIS g

S* Linkime visiems - “Laisvės” personalui, skai- S? 
5/ tytojams, rėmėjams - sveikatos, ištvermės su- S? 
g laukti TAIKOS visame pasaulyje. g
p J. ir J. JORDAN W

Three Bridges, N. J. g

M SVEIKINAME W

g Proga Naująją metą sveikiname visus gimines, W 
draugus, bičiulius ir pažįstamus Amerikoje ir ®

S? Lietuvoje. Linkime visiems geriausios laimės. g
g Lai būna taika ir tautą draugystė. g
I? WALTER ir AMELIA JUŠKEVlClAI g
M Stamford, Conn. g

Fairport, N. Y. |
LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ 5?

Sveikiname su žiemos šventėmis ir naujaisiais g 
Metais gimines ir draugus Amerikoje, Kanadoje, g 
Pietą Amerikoje ir Lietuvoje. g

Linkime geros sveikatos ir laimės gyvenime. Sf
Lai būna taika pasaulyje. W

PETRAS ir ONA MALINAUSKAI W

Linkime visiems draugams ir pažįstamiems. 
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

AUGUSTAS ir NATALIE IEŠMANTAI
Queens Village, N. Y.

SVEIKINAME

? Su žiemos šventėmis ir Naująją Metą proga, 
? sveikiname visus gimines, draugus, pažįstamus 
? Amerikoje ir Lietuvoje.
? Linkime visiems sveikatos ir ilgo amžiaus.

TERESE ir STASYS SIMAS
Jamaica, N. Y.

Smagi žinia
Mūsą poetas, žymus me

nininkas Jonas Juška šešta
dieni grižo iš ligoninės po 
operacijos ant akies. Jonas 
pats paskambino Į “Lais
vę”. Atrodo, kad niekur 
nieko. . . Kaip pirmiau vi
sada buvo linksmas, pilnas 
ūpo, taip ir dabar.

Sveikiname Joną, sugrįžu
sį iš ligoninės, ir tikimės, 
kad ne už ilgo, pilnai atga
vęs sveikatą, vėl dalyvaus 
mūsų tarpe. IEVA

Serga
Sekmadienį sueigoje Mar- 

gareta Kavaliauskaitė pra
nešė liūdną žinia, kad Saint 
Petersburge jos sesutė Ag
nes Jurevičienė gavo stroką 
ir tapo paguldyta Į ligoninę. 
Linkime draugei Agnes ligą 
nugalėti ir pilnai susveikti.

WASHINGTONAS. Arti 
10,000 motery visoje šalyje 
yra teisią studentės. Tai tik 
9.4% visą teisiu studentą.

Penktadienis, Gruodžio (December) 21, 1973LAISVE

Susitikimas su turistais 
iš Lietuvos

GRUODŽIO 30 D., SEKMADIENI,

Gruodžio 13 d., trečiadienį, iš Tarybą Lietuvos atvyko 
skaitlinga turistą grupė. Joje yra Įžymią meno talentu. 
Ji lankysis visoje eilėje Amerikos didmiesčiu.

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 
svečiais ir praleisti popietę prie vaišią ir gražios progra
mos.

Gruodžio 12 dienos vakare 
Aeroflot lėktuvu į Kennedy 
aeroportą atskrido iš Tarybą 
Lietuvos 24 turistai, kurie 
per aštuoniolika dieną pake
liaus po Amerikos didžiuo
sius miestus: Washington, 
Los Angeles, San Francisco, 
Chicago ir New York. Grupė 
susidaro iš Įžymią kultūros 
darbuotoją ir menininką. Ją 
tarpe randasi solistė Elena 
Saulevičiūtė -Zabulienė, 
Kauno muzikinio teatro so
listas - Juozas Malikonis, 
Kauno Valstybinio dramos 
teatro aktorė - Rūta Stali
liūnaitė ir žymusis Lietuvos 
styginis kvartetas, kuris 
daug gastroliavęs po Viduri
nę Aziją, Europos šalis ir 
Pasaulinėje Parodoje Kana
doje, Montreal - Expo-67.

NEW YORKO 
NAUJIENOS
Trys detektyvai apkaltinti 

išgavimu kyšiais $3,000 iš 
cigarečią šmugelninko.•

Exxon kompanija, kuri pri
stato alieją ir gazoliną mies
tui, dabar informuoja, kad 
pristatymą sumažins 14%. 
Todėl miestas pergyvens 
kuro trūkumą.•

Du plėšikai pasigrobė iš 
sandelio kalėdiniu laikrodu
ką $500,000 vertės.•

Valstijos prokuroras ryti
nėje miesto dalyje iššoko iš 
5 aukšto savo apartmento ir 
užsimušė. Jis paliko raštu- 
ką, kad jis senai planavęs 
nusižudyti.

Keletas šimtą studentą, 
daugiausia juodieji ir puer- 
torikiečiai, piketavo Brook
lyne švietimo Tarybos raš
tinę. Protestavo prieš ma
žinimą mokykloms fondu.•

Daugiau kaip šimtas anti
fašistą kovotoją demonstra
vo prie Jungtiniu Tautą būs
tinės, smerkdami Kambodi- 
jos diktatorių Lon Nol, rei
kalaudami jo agentus išmesti 
iš Jungtiniu Tautą ir kad 
Jungtinės Valstijos sulaikytą 
jam paramą.•

425 juodosios moterys tu
rėjo konferenciją St. John the 
Divine katedroje. Jos nusi
tarė aktyviai dalyvauti kovo
se už juodąją moterų teises.

•
Daugiau kaip 2,500 žmonių 

dalyvavo vynuogių ir salotą 
boikoto mitinge, kuriame 
tarp kitą kalbėtoją buvo ir 
majoras Lindsay.•

Apie šimtas puertorikie- 
čią sudarė piketą prie “N. Y. 
Times” pastato. Protesta
vo, kodėl dienraštis neprie
lankiai nušviečia ją kovas už 
Puerto Rico nepriklausomy
bę ir remia Amerikos impe
rialistinę politiką.

Tūkstančiai newyorkiečią 
pasirašo ant peticiją, reika
laujančią išlaikyti transpor- 

, tacijos 35 centą mokestį.
RE P.

Kvartetas Įrašęs daug muzi
kos ir i plokšteles. Mums 
newyorkieciams taip pat teks 
išgirsti šiuos talentinguo
sius menininkus.

Turistą grupė iš Tarybą 
Lietuvos susidaro iš šių as- < 
meną:

JUOZAS NEKROŠIUS 
(grupės vadovas) - T. Lietu
vos valstybinės leidyklos po
ligrafijos ir knygą prekybos 
komiteto pirmininkas, - poe
tas.

PETRAS ALEKNAVI
ČIUS - Prienų rajono kolūkio 
pirmininkas (Vinco Andriu
lio gimtinė).

STEPONAS ARCIŠKEVI- 
ClUS - Kauno baldą kombi
nato direktorius.

VILIUS BALTRŪNAS - 
“Gimtojo Krašto” korės-

Wagner International

Martha Deane

Mirė 65 metu amžiaus pa
garsėjusi W0R radijo stoties 
programos vedėja nuo 1941 
metą Martha Deanne, žmona 
Wm. B. Taylor. Vėžio liga 
ją pasmaugė.

Mūsų užuojauta
Valerie Kazlauskienė-pra- 

nešė telefonu, kad ji gavusi 
liūdną laišką iš Lietuvos, 
kad mirė jos motina Paulina 
Melvydienė, gyv. Biržą raj., 
Lamakeliu kaime.

Mūsą užuojauta Valerijai, 
jos broliui Povilui bei sesu
tei Kaziūnei Pavilonienei.

JUOZAS ir
JULIA LAZAUSKAI

We were better off 
10 years ago

I talked to Jenny Stanys of 
Baltimore the other day and 
expressed my deepest sym
pathy upon the death of her 
son. Fie was only 56. It was 
a great loss to Jenny and the 
families.

As it is nowadays, we can’t 
help talking about the present 
political situation also when 
we meet or phone each other.

“We are going backwards 
instead of progressing in this 
country,” said Jenny. Such 
a rich, beautiful country but 
Nixon is ruining it”.

I agreed with her. Like I 
saw an article in a paper 
which said that Americans 
were happier with their lot 
10 years ago. Nationwide 
survey showed that 71 per 
cent of those questioned said 
they were better off 10 years 
ago than today. Those poli
tical scandals and shortages 
today worry, aggravate and 
disgust people.

ILSE 

pondentas.
FELIKSAS BIELIAUS

KAS - Valstybiniu archyvą 
valdybos viršininkas.

REGINA BURNECKYTE - 
Vilniaus valstybinės konser
vatorijos studentė.

BIRUTE VAINIŪNAITĖ - 
Vilniaus valstybinės konser
vatorijos dėstytoja.

PETRAS DZIKARAS - Mi
nistrą Tarybos Kultūros 
skyriaus vedėjas.

ELENA SAULEVlClŪTĖ- 
ZABULIENĖ - Vilniaus val
stybinės operos ir baleto 
teatro solistė.

VYTAUTAS KYBARTAS - 
Lietuvos radio ir televizijos 
pranešėjas.

PETRAS KUKENIS - Vil
niaus miesto prekybos val
dybos viršininkas.

ROMUALDAS KULIKAUS
KAS - Lietuvos Valstybinio 
styginio kvarteto dalyvis.

JUOZAS MALIKONIS - 
Kauno muzikinio teatro so
listas.

EUGENIJUS PAULAUS
KAS - Lietuvos Valstybinio 
styginio kvarteto dalyvis.

VYTAUTAS RADAITIS - 
“Literatūra ir Menas” vy
riausias redaktorius.

JONAS SIMAITIS - Mažei
kiu rajono “Lenino keliu” 
kolūkio pirmininkas.

ANTANAS SMOLSKUS - 
Konservatorijos studentas.

RŪTA STALILIŪNAITE - 
Kauno Valstybinio dramos 
teatro aktorė.

PRANAS TREINYS - Vil
niaus Valstybinio dramos 
teatro direktorius.

JURGIS FLEDŽINSKAS - 
Lietuvos Valstybinio stygi
nio kvarteto dalyvis.

KORNELIJA KALINAUS
KAITĖ-F LEDŽINSKIENE - 
Lietuvos Valstybinio stygi
nio kvarteto dalyvė.

VECIŠLOVAS URMONAS - 
Kauno Medicinos Instituto 
profesorius.

GENOVAITĖ DOBRO
VOLSKYTĖ - Inturisto dar
buotoja - vertėja.

PRANAS SINKEVIČIUS - 
Kultūriniu Ryšiu su Užsie
nio lietuviais draugijos re
ferentas.

ši grupė sugrįžta i New 
Yorką 27 dieną gruodžio, o 
28-tą dieną, jie pakviesti 
dalyvauti Jungtinėse Tauto
se, kur šios grupės meni
ninkai turės progos pasiro
dyti jiems specialiai su
rengtame koncerte.

Lietuviams teks susitikti 
su svečiais iš Lietuvos Lais
vės salėje, šio mėnesio 30 
dieną. Kadangi svečiai tą 
dieną jau grįžta i tėvynę, tai 
Aido choras rengia jiems iš- 
leistuvią banketą. Newyor
kieciams susidaro puikios 
aplinkybės arčiau su jais su
sipažinti ir pasikalbėti. Tad 
nepraleiskite šios vieninte
lės progos.

H. FEIFERIENE

Mirė
Gruodžio 11 d. mirė Ona 

Walmusiene ir buvo palaido
ta gruodžio 14 d.

Ona Walmusienė buvo 
sveikesnė ir dar galėjo išeiti 
iš namą, tai mažai buvo to
kią pobūvią, kuriuose ji ne
dalyvavo. IEVA

Susitiksime-išgirsime

Iš kairės i dešinę: Eugenijus Paulauskas, Jurgis Fledžins- 
kas, Kornelija Kalinauskaitė ir Ramualdas Kulikauskas.

RENGIMO KOMISIJA

1 SVEIKINIMAS
w Žieminią švenčiu proga nuoširdžiausi sveikini- M 
W mai visiems mano draugams ir bičiuliams. W 
S? Visiems linkiu geros sveikatos, laimingo ir s? 
g ilgo gyvenimo. g
g JUOZAS WEISS g
g Brooklyn, N. Y. g

Sezoninis Sveikinimas
Sveikinu su Kalėdomis ir laimingais naujai

siais 1974 metais brolius, seseris ir jų šeiniais 
Lietuvoje, ir visas kitas gimines Lietuvoje ir 
Amerikoje. Taipgi Biržuose švogerką Amelią 
Sablickienę ir jos šeimą ir gimines. Taipgi Ame
rikoje visus draugus-drauges ir pažįstamus, vi
sus “Laisvės” skaitytojus ir visus taikos šalinin
kus.

Aš gimiau ir augau Vilniaus apskr., Videniš
kių parap., Molėtų valsčiuje, (dabar rajonas), 
Kalniškiu kaime.

MATTHEW SIMON
354— 14th St., Brooklyn, N. Y.

WE WISH OUR MANY CLIENTS 
A HAPPY NEW YEAR

and thank them for their patronage.

x At the same time we wish to announce that we 
a now have a larger selection of automobile models 
a including the new

MOSKVICH STATION WAGON 426 and 427, 
well known MOSKVICH 412, 408,
ZHIGULI 2101, 2103, STATION WAGON 2102 
and the moderately priced ZAPOROZHETS 968, 
as well as Motorcycles, Refrigerators, Tev. Sets 
and the ever-popular PREFERENTIAL-ROUBLE

GIFT CERTIFICATES

eagerly desired by every recipient. Illustrated 
brochures (in colour) of all Automobile Models & 
other information mailed on request.

P0D4R0GIFTS, INC.
240-Fifth Ave.
New York, N. Y. 10001.

Tel.: (212) 685-4537




