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KRISLAI
DVIVEIDE politika 
GAZOLINAS KARUI 
PIRMOJE VIETOJE 
GALVA RAUDA 

"PERNYKŠČIO SNIEGO"

J. Gasiūnas

Baigiasi senieji 1973 me
tai. Už poros dienu Įžengsi
me i Naujuosius 1974 metus 
su linkėjimais, kad jie būtu 
laimingesni žmonijai.

Šiais 1973 metais nema
žai atsiekta taikos reikalais: 
pasirašyta Vietnamo taikos 
sutartis, dabar sulaikyti mū
šiai Vidurio Rytuose ir eina
ma prie susitarimo tarp ara
bą ir Izraelio.

Bet, gaila, tikros taikos 
nei Tolimuose nei Vidurio 
Rytuose nėra. Dėl to di
džiausia kaltininkė yra mūsą 
šalies dviveidė politika: kal
bėti už taiką ir remti taikos 
priešus. Iš Amerikos gink
lai plaukia i Saigoną ir Izrae
li. < •

Mūsą kraštas smarkiai ka
muojamas energijos krizės. 
Prez. Nixonas kviečia visus 
taupyti kurą, pakentėti šal
tuose namuose, sumažinti 
pramoninę gamybą, sekma
dieniais nepardavinėti gazo
lino ir t. t. ir t. t.

Tuo pačiu metu Gynybos 
departamentas kasdien veža Į 
Saigoną po 23,500 bačką ga
zolino, kurio mums baisiai 
trūksta. O tą gazoliną Pietą 
Vietnamo diktatorius Thieu 
daugiausia vartoja agresijos 
tęsimui, taikos sutarties 
laužymui.

Mums kuro trūksta, bet ne 
karo reikalams.•

Jungtiniu Tautu apskaičia
vimu, Jungtinės Valstijos 
stovi pirmoje vietoje alie
jaus produkcijoje, Tarybą 
Sąjunga - antroje vietoje.

1971 m. Jungtinės Valsti
jos pagamino 490 milijoną 
tonu aliejaus, Tarybą Sąjun
ga - 377 milijonus, Iranas - 
227, Saudi Arabija - 223.

Tarybą Sąjunga smarkiai 
vejasi Jungtines Valstijas. 
Ji atidaro naujus aliejaus ir 
natūralinio gazo šaltinius Si
bire ir kitose vietose. Alie
jaus produkcijoje ji gali pra - 
lenkti mūsų šąli. Ir dabar < •
Amerika gauna aliejaus iš 
TSRS. •

Klerikalu "Draugo" ko- 
lumnistas Gedeminas Galva 
rauda, kad veiksniai tyli, kai 
reikia veikti".

Galva dejuoja, kad nuo to 
meto, kai Brežnevas lankėsi 
Washingtone, "Pabaltijo val
stybių vardas dingo ameri
kiečiu spaudoje. Tylos są
mokslas ten buvo palydėtas 
žodžiais: Pabaltijis de facto 
pripažintas Sovietu Sąjun
gai”.

Jungtiniu Valstiją genera
linis konsulatas Leningrade 
jau atstovauja ir Pabaltijui - 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai. 
Vadinasi, visos veiksniu gal
vos nebegali nieko daugiau 
besugalvoti. "Vadavimo" 
raketas nieko rrėbegali pada
ryti. e

Al. B. "Drauge" bando pa
kelti nupuolusi "vaduotoju" 
ūpą, sustiprinti dvasią. Jis 
rašo:

Vidurio Rytų taikos 
konferencija gerą 

pradžią padarė
Geneva. Vidurio Rytą tai

kos konferencija prasidėjo 
gruodžio 21 d. Izraelis, 
Egiptas, Jordanas, Jungtinės 
Valstijos, Tarybą Sąjunga ir 
Jungtinės Tautos atsiuntė 
delegacijas. Konferencijai 
pirmininkavo Jungt. Tautu 
gen. sekretorius Waldhei- 
mas, pirmininko pavaduo
tojai - Gromyko ir Kfssin- 
geris. (

Pirmoji diena buvo pa
švęsta kalboms ir pasiūly
mams. Gromyko pirmiausia 
pasakė, kad Vidurio Rytuose 
taika galima tik Jungtinią 
Tautą rezoliucijos pagrindu, 
jeigu Izraelis pasitrauks iš 
užkariautu arabu žemiu. < < < 
Arabą atstovai taipgi primi
nė, kad Izraelis turi baigti 
agresiją. Izraelio atstovas 
visaip sukinėjosi, kalbėjo 
apie kompromisus iš abieju 
pusią. Kissingeris daugiau 
pritarė Izraeliui.

Gruodžio 22 d. konferenci
ja buvo nutraukta su Įgalio
jimu komisijoms veikti ir 
kitai sesijai pasiūlymus su
teikti. Egiptas ir Izraelis 
turi susitarti dėl laikinos de
markacijos linijos. Sirija 
neatsiuntė delegacijos. Kon
ferencija vėl susirinks sau
sio mėn. po Izraelio parla
mentiniu rinkimu, kurie 
Įvyks gruodžio 31 d.

N .Y. gubernatorius

Albany, N. Y. Leitenantas 
gubernatorius Malcolm Wil
son užėmė gubernatoriaus 
vietą, kai Rockefelleris re
zignavo.

Naujasis New Yorko gu
bernatorius yra konservaty
vus, labai pamaldus katali
kas, kasdien lankąs bažny
čioje mišias. Jis gauna $85,- 
000 i metus. Tai didžiausias 
gubernatoriui atlyginimas 
Jungtinėse Valstijose.

Rockefelleris nusisprcndė 
ruošti keliai Baltuosiuos rū
mus - laimėti prezidento vie
ta 1976 m.<

PITTSBURGH, Pa. Jung
tinės mainierią Unijos kon
vencija nutarė savo centro 
raštinę iškelti isWashingto- 
no i kasyklą teritoriją.

"Mes nesame negyva, savo 
duona susirūpinusi masė, ku
rią baigia tirpinti malonūs 
šio krašto vėjai. Mes nesa
me pernykštis sniegas . .

Tikrai "vadavimo" darbas 
taip sutirpo, kaip pernykštis 
sniegas, nepalikęs jokio 
ženklo.

Energijos krizė ir 
Angliją kamuoja

Londonas. Anglijos prem
jeras Heath Įsakė nuo sausio 
1 d. dirbti tik tris dienas i sa
vaitę, kad būtą galima sutau
pyti daugiau energijos. Daug 
pramoniniu Įmonių mažina 
darbininką skaičių. Bedar
biu skaičius gali pasiekti 13 
milijonu.

Darbo unijos reikalauja 
žymiai pakelti algas, ruošia
si straikams. Geležinkelie
čiai jau buvo sustreikavę. 
Mainieriai atsisako dirbti už 
mažą atlyginimą.

Arabai teroristai 
užmušė 32 žmones

Roma, Italija. Penki pa
lestiniečiai teroristai, ban
dydami pagrobti Pan Am lėk
tuve ir lauko pusėje žuvo 32 
žmonės, tarp kurią buvo 11 
amerikiečiu.

Po to teroristai pagrobė 
vokiečiu lėktuvą. Jie reika- c «
lavo Graikijos valdžios pa
leisti du kalėjime esančius 
arabus teroristus. Kai tie 
kaliniai buvo paleisti, tai 
lėktuvą teroristai nusivarė i 
Kuwaita ir ten pasidavė be
sąlyginiai. •

TOKIJAS. Japonija pa
siuntė griežta raginimą Iz
raeliui pildyti Jungtinią Tau
tu rezoliuciją - Tuoj pasi
traukti iš okupuotu arabu že
miu.

$2 bilijonus 
skiria Izraeliui

Washingtonas. Senatas 55 
balsais prieš 31 nutarė skirti 
pusšešto bilijono doleriu už
sienio valstybių militarinei 
ir ekonominei paramai.

Iš tos sumos daugiau kaip 
$2 bilijonus skiria Izraeliui 
apginkluoti, kad jis galėtu 
agresiją prieš arabus tęsti.

Žiauri žiemužė
New Yorkas. Ankstyva 

žiema smarkiai suspaudė 
visą apylinkę. Gruodžio 16 
d. lietus virtęs i ledus ir 
sniegą stiklu pavertė kelius, 
vėtra nukirto elektros ir te
lefonu laidus daugelyje vietą.

Per keletą dienu šimtai 
tūkstančiu žmonių, ypač 
Conn, valstijoje, turėjo pa
tamsyje kentėti namuose 
šalti. Keliuose ištiko labai 
daug avariją. Daugelyje vie
tą transportaci ja buvo supa
ralyžiuota.

CHICAGO. Kalbėdamas 
apie energijos krizės padėti , 
Nixon bando nusukti žmo
nių dėmėsi nuo Watergate 
skandalo, sako senatorius 
Hartke.

DETROITAS. 600 Mont
gomery Ward darbininku 
streikavo 10 dienu ir laimėjo 
75 c., pakelti i dieną, taipgi 
page r in t i dar bo s ą lygas.

Šveicarijos mieste Genevoje Tautą palociuje Vidurio Rytą 
taikos konferencija

Kontraktoriai 
parėmė Nixoną

Washingtonas. Kongres- 
manas Les Aspin skelbia, kad 
gynybos reikmenų kontrakto
riai Nixono išrinkimui sukėlė 
arti pusšešto milijono dole
riu.<

Jie gavo iš Nixono riebius 
kontraktus, kurie davė jiems 
šimtus milijonu doleriu pel
no.

LUBBOCK, Texas. Par
tneriu Sąjunga vienbalsiai 
pasisako už Nixono apkaltini- 
ma.

•
BALTIMORE, Md. Buvęs 

Aukščiausiojo teismo teisė
jas Arthur Goldberg sako, 
kad Kongresas neturi kitos 
išeities, kaip tik svarstyti 
Nixono impyčinima.

Leidžia teršti orą
Washingtonas. Environ

mental Protection agentūros 
direktorius Train sutiko 
leisti kompanijoms rytinėse 
valstijose teršti orą.

Pasiremdamas energijos 
taupymu, Train leidokompa- 
nijoms vartoti angli , kuris 
buvo per keletą metu už
draustas, kaip didžiausias 
oro teršėjas.

MIAMI, P la. Lėktuvas, 
vežantis kalėdinės eglaitis i 
Venezuela, sudužo prieMia- 
mio aerouosto. 8 keleiviai 
užmušti.

Sudarė 
bendrą frontą

Tokijas. Japonijos komu
nistu, socialistu, komiteto ir 
socialdemokratą partijos su 
sitarė sudaryti bendrąfrontą 
kovoje už liaudies reikalus.

Siuketuriąpartiją atstovai 
parlamente sutiko bendrai 
laikytis prieš didžiojo biznio 
partiją atstovus, kurie gina 
pelnagrobiu reikalus.

OAKLAND COUNTY, Mi
chigan. 81 piketininkas buvo 
areštuotas piketuojant A & P 
parduotuves, raginant ne
pirkti užstrcikuotą vynuogių 
ir salotą. Buvo suruošta de
monstracija areštuotiems 
ginti.

I
 Laimingi! NaujŲjŲ Mėty! | 

linkime visiems “Laisvės” skaitytojams, bendra- 
darbiam?, korespondentams, va j ininkams, visuo- ® 
menės veikėjams ir visiems bičiuliams. Tegy- 
vuoja taika pasaulyje!

“LAISVĖS” PERSONALAS g

Motorciklistų riau
šėse žuvo 4 žmonės

Flint, Mich. Dvi jauną mo- 
torciklistą gengės t arp savęs 
sukėlė riaušes, kuriose žuvo 
4 jaunuoliai ir 6 buvo ligoni
nėn nuvežti.

Riaušėse buvo paleista 
darban revolveriai ir kiti 
Įrankiai. Ligoninėje trys 
randas kritiškoje padėtyje.•

BOSTONAS. Harvardo 
universiteto ir Mass. Tech
nologijos inst ituto tyrinėtojai 
skelbia, kad Jungtinėse Val
stijose 13 milijonu šeimą ne
turi tinkamu namą gyventi.

Užmušė Ispanijos 
premjerą Blanco

Madridas. Ispanijos fa
šistinis premjeras Luis C. 
Blanco, pasimeldęs bažny
čioje, išėjo i savo automo
biliu. Tuo metu bomba spro
go, užmušė Blanco, sargą ir 
vairuotoją.

Į laidotuves buvo nuvykęs 
ir Jungtinią Valstiją nauja
sis viceprezidentas F ordas.•

HANOJUS. Pietų Vietna
mo revoliucinė valdžia kalti
na Saigono diktatorių Thieu 
daugiau kaip 3,000 kartą su
laužiusi laikos sutarti. • *

Pasirašė sutartį
Praga. Vakarą Vokietijos 

kancleris Brandias čia atvy
kęs pasirašė sutarti su Če
koslovakija.

Sutartis ai steigia tarp 
abieju salią diplomatinius 
ryšius, taipgi užgiriadabar
tinius tarp abieju šalin rube- 
žius.

Nubaudė
18 polic istų

Chicago. 18 policistą gavo 
nuo 18 mėnesiu iki 6 metu 
kalėjimo kiekvienas už ėmi
mą kyšiu daugiausia išgėri
mu ištaigą.

Jie turėjo "$100 i mėnesi 
klubą", i kuri mokėdavo ta
verną savininkai, opolicistai 
juos pasidalindavo.

TUNISAS. 45 studentai 
prigėrė, kai m ii it arini sunk
vežimi vandens srovė nune
šė.

Lietuvos Aukščiausiosios 
t arybos sesija darbo 

žmonių gerovei
Vilnius (kablegrama). 

Gruodžio 20 d. pasibaigė 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos sesija. Ji ap
svarstė ir patvirtino respu
blikos valstybini liaudies 
ūkio vystymo 1974 metą 
planą ir valstybini biudžetą. 
Pranešimus padarė Lietuvos 
TSR ministru tarybos pirmi
ninko pavaduotojas, valsty
binės plano komisijos pirmi
ninkas Aleksandras Drobnys 
ir finansų ministras Ro- &
mualdas Sikorskis.

Numatyta, kad 1974 metais 
nacionalinės pajamos Lietu
voje padidės pusseptinto 
procento ir Sudarys daugiau 
kaip penkis milijardus rub
liu. Sparčiai bus ugdoma 
mašinų gamybos, chemijos 
pramonė, didinama prekių 
gamyba, daug statoma. Pla
nuojama, kad Lietuvos žem
dirbiai 1974 metais išaugins 
grūdu virš pusės milijono 
tonu daugiau negu 1973 m. 
Iš brolišku respubliką bus 
gauta 5,540 traktorių, 1,150 
naujausiu kombainu, 3,700 
sunkvežimiu ir daug kitos 
technikos, kuri palengvins 
žemdirbiu darbą.

Padidės ir realiosios gy
ventoju pajamos. Numatyta, 
kad kiekvienas gyventojas 
uždirbs penkiais procentais 
daugiau negu 1973 m. Be to,

Nixono pareigūnai 
su maisto trustu

Washingtonas. Senatorius 
James Abourezk kaltina 
Nixono administracijos pa
reigūnus, kuriems pavesta 
prižiūrėti maisto reikalus, 
artimai kooperuojant su 
maisto trustu.

Agrikultūros sekretorius 
Earl Butz gaudavo kasmet po 
$30,000 atlyginimo, kaip di
rektorius keliu maisto kom
paniją. Panašiai ir kiti 
maisto priežiūros pareigūnai 
palaiko artimus ryšius su 
maisto kompanijomis.•

ROMA, Italija. Kidnape- 
riai paleido bilijonierią šei
mos 17 metu jaunuoli J. Paul 
Getty, kai jiems buvo apmo
kėta arti $3 milijonai. Jis 
Italijoje gyveno su hipiais.

500,000 bedarbių 
Michigano valst.

Detroitas. Energijos kri
zė Michigano valstijoje su 
1974 metą pradžia gali padi
dinti bedarbiu gretas iki pu
sės milijono.

Spalio mėn. visoje šalyje 
nedarbas pakilo nuo 4.4%iki 
4.7%, visos darbo jėgos. Mi
chigano valstijoje jau pasiekė 
6.2%, bet gali pasiekti ir 8%.•

TORONTO, Kanada. 105,- 
000 Ontarijos provincijos 
mokytoją turėjo vienos die
nos protesto streiką prieš 
valdžios siūloma Filiu,kuris i <
neprielankus mokytojams. 
Mokytojai taipgi reikalauja 
pakelti algas.

šeimos biudžetui labai pa
lankiai atsilieps ir didėjan
tys visuomeninio vartojimo 
fondai. Skaičiuojama, kad iš 
ją kiekvienai šeimai 1974 m. 
teks maždaug po 1,000 rub- 
lią. Šias nepastebimas lė
šas sudaro nemokamas 
mokslas, medicijos paslau
gos, pensijos, pašalpos, ne
mokami kelialapiai i sana
torijas, poilsio namus, ku
rortus ir kitos tarybinio 
žmogaus gerovės reikmės. 
Joms 1974 metais Lietuvoje 
bus sunaudota daugiau kaip 
pusantro milijardo rubliu.

Biudžeto lėšos, patvirtin
tos 1974 metams, be kitako, 
leis pastatyti beveik 50,000 
nauju butą. Kaimo vietovėse 
bus pastatyta 7,500 gyvena
mąją namą, kurią daugelis 
turės visus patogumus.

Švietimui skiriami asig
navimai padės sparčiai Įgy
vendinti privalomą vidurini 
mokymą. 96% moksleiviu, 
baigusią 8 klases, toliau mo
kysis bendrojo lavinimo arba 
specialiose mokyklose. Lie
tuvos aukštosios mokyklos 
išleis 7,000 Įvairią sričių 
specialistą. Kultūros Įstai
gą tinklas per metus padidės 
dešimtimis biblioteką, kino 
teatrą, kaimo kultūros namu, 
darbininką klubą.

V*. PETKEVIČIENE

A ssne i t f-d Pres’

Socialistas laimėjo
Karakas. Carlos Andres 

Perez išrinktas Venezuelos 
respublikos prezidentu. Nau
jasis prezidentas yra social
demokratas.

Perez pareiškė, kad aliejų 
jis sulaikys Jungtinėms Val
stijoms, bet kartu žiūrės, kad 
Lotyną Amerikos šalys nebū
tu nuskriaustos.

Amerikos aliejaus kompa
nijos turi Venezueloje in- 
vestmentą daugiau kaip $2 bi
lijonus. Rockcfelleriu šeima 
daug pelno daro.

Katalikai kovoja 
už demokratiją

Seoul. Pietą Korėja. Kele
tas šimtų kataliką po mišią 
sudarė sostines centrinėje 
gatvėje demonstraciją, rei
kalaujančią demokratiniu re
formų.

Tokiu demonstraciją 
Įvyksta ir kituose miestuose. 
Aktyviai jose dalyvauja stu
dentai. Kartu reikalauja 
ekonominės nuo Japonijos 
n e p r i k I a u s o m v h ė s.
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Atsisveikinant 1973 ir sutinkant 1974
Kaip istorikai už dešimties ar šimto metu apibūdins 

šiuos 1973-osius metus, su kuriais žmonija jau atsisvei
kina?

Bus tokiu, žinoma, kurie juos laikys vienais iš pačiu ge
riausių. Bet bus ir tokių, kuriems jie atrodys vienais iš 
tamsiausių bent jau šios kartos žmonių istorijoje. Argu
mentų susiras kiekvienas savo pozicijai apginti.

Kaipgi mums, paprastiems žmonėms, jie atrodo? Ką 
mes patys juose pastebėjome ir pergyvenome?

Pradekime nuo namų, nuo šalies, kurioje mes gyvena
me, nuo Jungtinių Amerikos Valstijų. Reikia pasakyti, kad 
šie metai Amerikos žmonių masėms ekonominiai buvo 
sunkūs. O atsimename, kaip pradžioje metų prezidentas 
Nixonas ir jo ekonomistai mums garantavo, kad infliacija 
jau beveik supliekta, bent jau taip pažabota, jog ji labai, 
labai sulėtintai bekils aukštyn, gal tik pustrečio procento 
per visus metus. O ką gavome? O ką turime? Pasirodo, 
kad tie “pranašai” arba nieko nenusimanė apie tikrą eko
nominę šalies padėti, arba tyčia mus ir pasauli apgaudi
nėjo. Pasirodo, kad infliacija per šiuos metus pakilo ne 
pustrečio, bet pusdevinto procento! Niekados šios šalies 
istorijoj per vienerius metus infliacija nebuvo tokiu tamptu 
taip aukštai iškilusi.

O kas už ją užmokėjo? Mes, Amerikos žmonės, už viską, 
kas reikalinga mūsų gyvenimui, užmokėdami 8.2 proc. 
brangiau. Tokiu būdu ant tiek mūsų gyvenimas pasunkėjo, 
pabėdnėjo. Taip, jog šiandien, užverčiant paskutini šių 
1973 metų istorijos lapą, mes, Amerikos žmonės, bendrai 
paėmus visus, gyvename prasčiau ir sunkiau negu prieš 
penkerius metus.

Ar 1974 metai žada būti tuo reikalu šviesesni, geresni? 
Nesimato. Jie dargi žada būti sunkesni. Niekas nė nebe
kalba apie kainų kili mo sulaikymą. Tik vėl esame maitina
mi ta pačia apgavyste, kad 1974 metais infliacija kilsianti 
daug lėčiau, pakilsianti tik kokiu procentu kitu. Bet vis 
tiek ji kils. Niekas iš valdžios pusės nė nekalba apie mo

nopolijų pažabojimą, kad jos negalėtų dar skaudžiauapi 
plėšinėti darbo liaudį.

Iš kitos pusės, tarptautiniuose santykiuose šie metai 
gali pasididžiuoti ir kai kuriais gana žymiais laimėjimais. 
Per juos pasiektos paliaubos Pietrytinėje Azijoje (Vietna
me, Kambodijoje) ir Vidurio Rytuose (tarp Izraelio ir ara
bų), ir santykiai tarp Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos, nepaisant reakcinių jėgų pastangų juos pabloginti, ne
pablogėjo, ir Europos šalys su skirtingomis socialinėmis 
santvarkomis pradėjo surasti bendrą kalbą gerinimui san
tykių, ir Azijos - Afrikos šalys pradėjo apsivienyti kovai 
prieš imperializmą, atsilikimą bei skurdą, ir derybos ap
ribojimui branduolinio ginklavimosi žada teigiamų rezul
tatų ir t. t. Ir, kaip atrodo, yra pagrindo tikėti, kad šie 
gera kryptimi procesai nesustos ir 1974 metais. Tuo visu 
negalima nesidžiaugti, to visko negalima nesveikinti.

Mes, lietuviškoji išeivija, žinoma, galime tiktai karš
čiausiai pasveikinti Tarybų Lietuvos darbo liaudies ir jos 
šaunios vadovybės šiais metais pasiektus gražiausius lai
mėjimus pramonėje, žemės ūkyje, apšvietoje, moksle, 
kultūroje bei sveikatos apsaugos srityje. Šie metai buvo 
mums turtingi svečiais iš mūsų gimtojo krašto. Tikime, 
kad tuo patimi nemažiau galėsime pasidžiaugti ir 1974 me
tais.

Palydėdami 1973 metus istorijon, mes prisidedame prie 
visos žmonijos troškimo, kad 1974 metai būtų pasaulinės 
taikos klestėjimo metai!

O visiems mūsų skaitytojams ir rėmėjams nuoširdžiau
siai linkime geros sveikatos ir daug, daug laimės!

Arabų teisingo reikalo priešai
Arabai teroristai savo baisiam žygiuineturi jokio pateisi

nimo. Jų užpuolimas ant amerikinio lėktuvo Romoje ir nu
žudymas 32 žmonių neva išlaisvinimui dviejų arabų, kurie 
laikomi kalėjime Graikijos sostinėje, yra skaudus smūgis 
visam arabų reikalui. Labai galimas daiktas, kad jie yra 
arabų reikalo priešų pasamdyti šaltakraujiški žmogžudžiai. 
Juk toks teoristinis žygis sukels pasipiktinimą milijonuose 
žmonių. Ir tas pasipiktinimas neapsiribos tiktais penkiais 
teroristais, bet, kaip paprastai tokiais atvejais būna, palies 
visus palestiniečius arabus ir labai pakenks jų kovai už at
siėmimą jų žemių.

Kad ir teisingiausias reikalas nepateisina tokio kovos 
būdo. Jis tik nelaimė nuoširdžiausiai kovojantiems žmo
nėms už savo teisingus reikalus.

Mes, pažangieji žmonės, toki būdą griežčiausiai atmeta
me ir pasmerkiame.

Remtinas praktiškas pasiūlymas
Atrodo, kad ne tik socialistinės, bet ir visos kapitalisti

nės šalys turėtų nuoširdžiausiai pasveikinti ir priimti Ta
rybų Sąjungos pasiūlymą visiems militarinius biudžetus 
sumažinti 10 procentų ir tas lėšas paskirti suteikimui eko
nominės ir kitokios pagalbos besivysiantiems kraštams. 
Bet taip nėra. Pav., dar nė viena NATO bloko šalis nepasi
sakė už pasiūlymą. Matyt, laukia, ką pasakys Jungtinės 
Amerikos Valstijos. Tuo tarpu Amerikos vyriausybe tyli.

Negali būti dviejų nuomonių, kokia sunki militariniams 
reikalams išlaidų našta slegia visą žmoniją. Tai matokiek-

PASIŪLYMAI KOVAI 
SU ENERGIJOS KRIZE

Plačiai kapitalistinėje 
spaudoje pasireiškiąs ko- 
lumnistas Norman Cousins 
smarkiai bara valdžią ir sta
to jai rimtus klausimus ry
šium su energijos krize. 
Jam atrodo, kad mūsų val
džia nenori arba nepajėgia 
rimtai kovoti su energijos 
stoka. Štai keletas jai klau
simu:

Jeigu valdžia rimtai susi
rūpinusi kritiška alyvos sto
ka, tai kodėl leidžia milijo
nus galionų eksportuoti i Ja
poniją?

Kokiems galams valdžia 
palaiko tris milžiniškas oro 
jėgų bazes, kurios suėda mi
lijonus galionų alyvos, o vi
siškai nereikalingos šios ša
lies saugumo reikalams? 
Juk lygiai tokias pat bazes 
turi armija ir laivynas?

Amerikos valdžia užsie
niuose laiko daugybe milita- 
rinių bazių, kurios nereika
lingos Amerikos saugumui. 
Kodėl jų nepanaikina?

Kodėl valdžia užlaiko dau
gybę • džetinių lėktuvų, ku
riais naudojasi viršininkai ir 
kurie suėda milijonus galio
nų gazolino, kodėl jiems 
nepasinaudoti komericiniais 
lėktuvais? Kodėl, pavyz
džiui, valdžia turėjo parū
pinti gubernatoriui Ronald 
Reagan didžiuli valdžios lėk
tuvą kelionei i Tolimuosius 
Rytus?

Arba, štai, kokiems ga
lams reikia prezidentui už
laikyti net dvi rezidencijas 
(vieną Floridoje, kitą Calif.) 
visuomenės lėšomis?

Kolumnisto Cousins su
pratimu, tai visaparodo, kad 
mūsų valdžia neduoda žmo
nėms pavyzdžio, kaip reikia 
kovoti su energijos krize.

RODYK JIEMS ŠIRDĮ , O JIE 
SAKYS, KAD PLAUČIAI

Clevelando smetoninkų 
“Dirvoje” (gr. 14 d.) kokio 
ten St. Permino lūpomis 
bandoma pasišaipyti iš viso 
Lietuvos kultūrinio gyveni
mo, nepripažįstamas joks 
lietuvių tautos gimtinėje lai
mėjimas arba pasiekimas 
per pastaruosius trisdešimt 
metų. Pav., Lietuva didžiuo
jasi savo bibliotekomis, ku
rių turi net 2,498. Arsme- 
tonininkai džiaugiasi? Nieko 
panašaus. Girdi, “ir šie 
skaičiai verčia svarstyti, čia 
pat pastebėjus, kad viena bi
blioteka atitenka 1,300 as
menų. Tai rodo nepraktišką 
bibliotekų steigimą. 
Atrodo, nėra dar projekto 
bibliotekas stambinti, su
kaupti jose stambesnius lek
tūros telkinius”. Ot tau ir 
protas. Būtų geriau, kad 
būtų tik kelios stambios bib
liotekos, kurios ypač kaimo 
žmonėms būtų nepasiekia
mos.

Tas pats su kino Įrengi
niais, arba teatrais. Jų Lie
tuvoje esma 1,541. Kam jų 
tiek daug? Permino protu, 
būtų geriau, kad tik keli, bet 
labai stambūs kino Įrengi
niai būtų tik didmiesčiuose. 
Suk velniai mases žmonių 
kaime ir mažmiesčiuose, 
kuriems tie Įrenginiai būtų 
nepasiekiami.

O, va, lietuvių tauta di
džiuojasi savo spauda-laik
raščiais ir žurnalais. Sme- 
tonininkui nieko nereiškia: 
Viena, laikraščiai niekam 
verti, girdi, nes jie tik “ke
turių puslapių blogo popierio

laikštai”, antra, ir, matyt, 
svarbiausia, “masinis to
kios spaudos tiražas - joks 
kultūrinio gyvenimo rodik
lis”.

Ir taip, punktas po punkto, 
smetonininkų akimis ir pro
tu, mūsų tauta Lietuvoje nie
ko nėra pasiekus, nieko nėra 
nuveikus.

Ir jei taip, tai, žinoma, ir 
ji pati niekam verta, ar ne?

IŠ LAIŠKŲ J
Sveikinu “Laisvės” re

daktorius, administratorę ir 
visus darbuotojus su Naujai
siais Metais ir linkiu sveika
tos ir jėgų dirbant liaudies 
labui.

BRONIUS FEIZA
“L.” skaitytojas 

Lietuva

Gerbiamieji vienminčiai
Skaitydamas pažangių 

Amerikos lietuvių spaudą, 
daug sužinau apie Jūsų gy
venimą bei veikla ir mums < <
svetimą kapitalistini pasau
li. Kartais net tenka nuo
širdžiai nusišypsoti. Vadi
nasi, su kapitalizmu kažin 
kas darosi. Ką gi, reikia 
laukti tolesnių rezultatų.

Sveikinu visus Liaudies 
Sūnus ir Dukras Naujųjų 1974 
metų proga, linkiu ištvermės 
ir viso ko geriausio. Dary
kite ką nors, kad Jūsų vice
prezidentai, prezidentai ir 
kiti milijonieriai ne juokintų 
pasaulio!

VA LD ALINAS JUNEVIČIUS 
Kaunas

Linkiu visam “Laisvės” 
kolektyvui sveikatos, sėk
mės ir ilgiausių metų “Lais
vei”:. Šįmet čia žiema anks
tyba ir šalta. Sniego daug. 
Medžiai apšerkšniję. Labai 
gražus vaizdas. Iki pasi
matymo. ! ;

J. andrulienE 
Vilnius

Brangūs laisviečiai,
Su .naujais^ Metais sveikinu 

“Laisvę” ir visą jos kolek
tyvą. Linkiu jums geros sėk
mės geroje nuotaikoje sutikti 
1974 metus. Linkiu pakelti 
taures už Taiką ir Laisvę 
tarp visų tautų.

Tau, mieloja “Laisve”, 
linkiu lankyti mūsų tautie
čius išeivijoje ir brangioje 
tėvynėje Tarybų Lietuvoje.

Viso geriausio, brangieji.
A. PUSINIS 

S. Paulo

Vilniaus V. Kapsuko Uni
versiteto Mokslinė Bibliote
ka sveikina visus laisviečius 
su naujaisiais 1974 metais.

Oro laikrodis
Prancūzų specialistai 

pradėjo konstruoti laikrodi, 
kuri varys. . .oro tempe
ratūra. Projekte numatyta, 
kad laikrodžio mechanizmas 
pavers mechanine energija 
mažiausius aplinkos tempe
ratūros pakitimus. Laikro
dis bus hermetiškas, labai 
tikslus. Valyti laikrodi nu
matoma vieną kartą per. . . 
600 metų,

Milano gyventojas Džinas 
Rinkeris, kuriam buvo ruo
šiamasi išpiauti akląją žar
ną, staiga nušoko nuo ope
racinio stalo. Vėliau jis 
paaiškino išgirdęs, kaip jau
nas gydytojas tarė vyresnia
jam kolegai: “Sis priklau
so man. Aš dar turiu pasi
treniruoti”

ir Lietuva

vienas rimtai galvojantis žmogus. Jos sumažinimui netu
rėtų prieštarauti nė vienas žmonijai gero velijantis valdi
ninkas. ' ;

. J I

Reikia tikėtis, kad šis protingas Tarybų Sąjungos pasiūly
mas nepraeis be atgarsio visuomenėje. Kapitalistinių 
kraštų valdžios bus spiriamos pasiūlymą dpsvarstyti.

Šių metų gruodžio 24 dieną 
sukanka 175 metai, kai gimė 
(1798) didysis lenkų poetas 
Adomas Mickevičius - lais
vės, lygybės, brolybės, tautų 
solidarumo idėjų skelbėjas 
ir puoselėtojas.

A. Mickevičiaus gyveni
mas ir kūryba yra glaudžiai 
susiję su Lietuva. Jis kilęs 
iš senos lietuviškos Rimvy- 
dų-Mickevičių giminės. 
Vaikystę praleido Naugardu
ke, kur buvo Lietuvos praeiti 
primenančių paminklų - pi
lies griuvėsiai, Mindaugo 
kapas, Lietuvės slėnis, kur 
sklido pasakojimai apie lie
tuvių kovas su kryžiuočiais.

Baigęs Naugarduko moky
klą, poetas 1815-1819 m. 
studijavo Vilniaus universi
tete. Jis čia gavo puikų iš
simokslinimą, išsiugdė rim
tą požiūri Į literatūrą, Įpra
to kūriniui kelti svarbius 
auklėjamuosius uždavinius. 
Čia jis susidomėjo Lietuvos 
istorija, kuri vėliau davė 
daug medžiagos poeto kūry
bai, susif ormavo demokrati
nes pažiūras, o Filomatų or
ganizacijoje pasiruošė pras
mingai visuomeninei veik
lai. Jau Vilniuje pasireiškė 
ir dideli poetiniai gabumai.

1819 metų rudeni A. Mic
kevičius išvyko mokytojauti 
Į Kauno apskrities mokyklą 
ir čia praleido kelis sun
kius, bet labai reikšmingus 
savo gyvenimo metus, su
brandinusius asmenybę ir 
talentą. Kaune poetas pajuto 
sunkią, menkai apmokamo 
tarnautojo dalią, akivaz- 
džiai susidūrė su sociali
niais prieštaravimais, at
kakliai gilino ir turtino in
telektą, išgyveno pirmąją 
meilę, sukėlusią dramatiš
kiausių jausmų. Čia jis su
kūrė “Odę jaunystei”, bala
des bei romansus, “Graži
ną”, “Vėlinių” II ir IV dalis.

Tuos labai skirtingo pobū
džio kūrinius jungia vienas 
bendras bruožas - protestas 
prieš nykią feodalinę tikro
vę, prieš carini despotizmą, 
žmogaus pavergimą ir paže
minimą. Antai “Odėje jau
nystei” pasisakoma prieš 
menkystę, gyvenimą be pelė- 
kių, skatinamą siekti kilnes
nių idealų, ilgėtis “laisvės 
aušrinės”. “Gražinoje” 
poetizuojama pasiaukojimo 
dėl savo tėvynės idėja. Kai 
kuriose baladėse ir ypač 
“Vėlinių” II dalyje aštriai 
skamba protesto balsas 
prieš baudžiavinę priespau
dą, prieš dvarininkų egoizmą 
ir žiaurumą. O “Vėlinių” IV 
dalyje, apdainuojančioje tau
rius jausmus, reiškiamas 
protestas prieš to meto gy
venimo blogi, slopinusi pa
kiliausius žmogaus pergyve
nimus.

1824-1829 m. gyvendamas 
Rusijoje, siejamas artimos 
draugystės su poetais deka
bristais Ryliejevu, Bestuže- 
vu, su Puškinu ir kitais rusų 
rašytojais, A. Mickevičius 
neužmiršo Lietuvos. Jis ko
respondavo su čia likusiais 
bičiuliais, Lietuvos ilgėsi 
jausmingai išreiškė “Krymo

sonetuose”. Rusijoje poetas 
sukūrė ir žymiausią savo 
veikalą Lietuvos istorijos 
tematika “KonradąValenro
dą”, kuriame istorinių vaiz
dų priedangoje kvietė i žūt
būtinę kovą prieš carizmą, 
pavergusi tėvynę. Čia jam 
kilo mintis parašyti ir dramą 
“Barbora Radvilaitė”.

1829 metais išvykęs iš Ru
sijos ir gyvendamas sunkų, 
prieštaringą emigranto gy
venimą, taip pat palaikė ry
šius su Lietuva, savo kūry
boje ir ypač korespondenci
joje dažnai minėjo lietuvio 
ir Lietuvos vardą. Ypač jo 
santykis su Lietuva buvo ak
tyvus 1830-1831 metų suki
limo laikotarpiu. Ryšium su 
sukilimo Įvykiais apsigyve
nęs Poznanės apylinkėse, o 
vėliau Drezdene, sukūrė 
“Vėlinių” III dali, tą Įkvėp
tą kovos su priespauda tra
gediją. Siame kūrinyje, kur 
poetas pasikelia i aukščiau
sias kūrybos sferas, atsi
spindi Įvairių Lietuvos vie
tų - Vilniaus, Kražių, Pane
vėžio, Kauno gyvenimas. Net 
šio veikalo antraštėje yra 
išrašytas Lietuvos vardas: 
“Vėlinės”, III dalis, “Lie
tuva”.

1832 m. apsigyvenęs Pa
ryžiuje, A. Mickevičius su
kūrė Įžymiąją savo poemą 
“Poną Tadą”, vaizduojančią 
bajorų gyvenimą ir jųpoliti- 
nes nuotaikas 1812 metų iš
vakarėse. Nors poemos 
veiksmas vyksta nebe etno
grafinėje, bet istorinėje Lie
tuvos dalyje, Naugarduko 
apylinkėse, su Lietuvą šį 
veikalą sieja Įvairūs ryšiai. 
Čia iškylapriešunijinės Lie
tuvos vaizdai, jos politiniai 
veikėjai: A. Tyzenhauzas, 
K. Radvila, J. Jasinskis. 
Vaizduojamos Vilniaus bei jo 
apylinkių vietos, susijusios 
su 1794 metų sukilimu. Poe- 

• moję atsispindi Įvairios 
Lietuvos gyvenimo instituci
jos: teismai, prekybos san
tykiai su kaimyninėmis val
stybėmis. Dažnai minimas 
Vilniaus universitetas. Ypač

skaitytojui veikalą labai ar
timą daro ir tas šiltas krei
pimasis poemos pradžioje: 
“Tėvynė Lietuva mielesnėuž 
sveikata”.c

A. Mickevičius išgarsino 
Lietuvos vardą plačiame pa
saulyje.

Didžiojo lenkų poeto kūri
niai Į lietuvių kalbą buvo 
pradėti versti dar XIX a. 
pradžioje. Juos vertė tokie 
įžymūs lietuvių rašytojai, 
kaip S. Daukantas, A. Bara
nauskas, Maironis, V. Ku
dirka, Mačys-Kėkštas. Ypač 
aukšto meninio lygio verti
mų susilaukėme tarybiniais 
metais. V. Mykolaičio-Pu
tino išversti “Krymo sone
tai”, “Konradas Valenro
das”, keturios “PonoTado” 
giesmės bei J. Marcinkevi
čiaus išverstos “Vėlinės” 
ir “Gražina” yra žymus 
įvykis, populiarinant A. Mic
kevičiaus kūrybą Lietuvoje.

A. Mickevičiaus kūryba 
labai teigiamai skatino lie
tuvių romantinės poezijos 
raidą. Ji darė poveikio A. 
Baranausko, Maironio, V. 
Mykolaičio-Putino ir kitų 
poetų kūrybai.

A. Mickevičius Lietuvoje 
minimas kaip didis poetas 
ir didis žmogus, skelbęs kil
nias tautų draugystės ir bro
lybės idėjas.

J. RIŠKUS 
Vilniaus

Valstybinio pedagoginio 
instituto docentas

Sterilizavimas 
ugnimi

Kaip rašo žurnalas “Chi- 
mija Į žiznį”, Prancūzijoje 
sukurtas naujas konservavi
mo būdas “steriliem”. Jis 
ypatingas tuo, kad indeliai 
konservams sterilizuojami 
atvira dujinių degiklių lieps
na, o po to atšaldomi.

Sis būdas tuo geresnis už 
anksčiau naudotą steriliza
vimą autoklavuose, kad in
delių paruošimo procesas 
yra nenutrūkstamas ir grei
tas.

Dujos prieš dujas
Degant kurui, šiluminėse 

elektrinėse susidaro daug 
dujų degimo produktų, kurių 
žalingiausia - sieros dvide
ginis.

Lenkijos specialistai pa
siūlė išmetamąsias dujas 
neutralizuoti amoniako ga
rais. Neutralizacijos reak
cijos pasigaminusios me
džiagos dar kamine pra
skiedžiamos šalto oro srove. 
Krintant temperatūrai, to
kiose katilinėse dujose atsi
randa 1 mikrono dydžio amo
nio druskų kristalėliai, kurie 
gerai tirpsta vandenyje.

HIGHWAY ROBBERY
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Pasibaigus Pasauliniam taikingųjų jėgų kongresui Mask
voje, Vilniuje svečiavosi grupė jo dalyvių iš JAV, Angli
jos, Gambijos ir Barbadoso.

NUOTRAUKOJE: svečiai susipažįsta su Vilniaus sporto 
rūmais.

A. PALIONIO nuotrauka

MŪSŲ BENDRADARBIS VILNIUJE A PRAŠO TOLIMESNIUS 
VAIZDUS KRYME, PAKELIUI Į KAUKAZO PAKRAŠČIŲ 
SOČI, SUCHUMI IR KITAS VIETAS

Matėme totorių rūmus
ir dar kitus gražioje Yaltoje, 

kur padvelkė istorija ...
VYT. ALSEIKA

IV DALIS

Jau pirmoji kelionės diena 
Kryme ir - tiek Įspūdžių. 
Priešpiet stebino tie didžiu
liai, išgaubti paveikslai, 
realybės imitacijos - mūšių 
1855 ir 1944 m. pavaizdavi
mai, mūsų galvas sunkino 
skaičiai, pavardės, pulkų pa
vadinimai. O popiet ieško
jom, savarankiškai, kitokių 
įspūdžių - mūsų šešių gru
pelė susitarė su šoferiais ir 
prašėme mus nuvežti apie 
15 mylių toliau nuo miesto i 
Krymo gilumą, kur norėjo
me pamatyti garsų Bachči- 
sarajaus “fontaną”, rūmus, 
kur gyveno chanai, turėję 
savo haremus. . .

FONTANAS IR CHANAS, 
KURIS TURĖJO 290 
ŽMONŲ. . .

Vienas mūsų dviejų taksi 
šoferių begaliniai šnekus. 
Jis visą laiką mums dėstė 
apie Krymą, rodė kalnų tu
nelius, išgręžtas skyles, 
uolas, kur karo metais bū
davo ne tik slepiamas mais
tas, bet veikdavo irfabrikai, 
mokyklos. Kelias vis vin
giuoja, matyti ir geležinke
lio linija, kuri vietomis sle
piasi tuneliuose ir kuri karo 
laikais suvaidino didžiuli 
vaidmenį.

štai jau ir Bachčisarajus, 
Vietovės praeitis tikrai Įdo
mi, nes nuo 15 šimtmečio 
ligi 1783 m. čia buvo Krymo 
totorių chanų sostinė, puikūs 
chanų rūmai, statyti 1503 
m. ir dabar juose - muzie
jus. Taksi šoferis mums 
pasakojo apie chanus, apie 
tai, kaip vienas jų turėjęs 
290 žmonų, iš kurių dvi bu
vusios svarbiausios - pir
moji ir - mylimiausioji.

Rūmuose apžiūrime įvai
rius kambarius, buvusi ha
remą, žinoma, daugeli mūsų 
sudomino Marijos Potockai- 
tės “ašarų tryškynė” arba 
žinomas Bachčisarajaus 
fontanas, apdainuotas ruso 
Puškino 1820 m., o vėliau, 
1825 m. Jamžintas ir mūsų 
Adomo Mickevičiaus Krymo 
sonetuose.

SKUBAME ATGAL, NES 
GREITAI - JAU JALTA . . .

Apžiūrėję chanų “pale
čių’*, dar įlipę i bokštą, ap
sirūpinę atvirukais, jau lipo
me | savo taksi mašinas, 
nes... laikas skubėti i 
laivą, jau laukia vakarienė, 
o mūsų juk pirmoji pamai
na. . . Dar tą pati vakarą 
laivas kels inkarą ir išplauks 
netolimai kelionei į bene ži
nomiausią Krymo vietovę - 
Jaltą (angly kalba - Yalta).

Artėja pusiaunaktis, turė
tume jau būti savo guoliuose, 
bet. . . vis lauki, juk mūsų 
laivas dar prieš dvyliktą, 
sako, fplauks i Jaltą, tą ži
nomą Jaltą. . . Taip, pro 
langą jau matai tūkstančius 
žiburių, laivas jau tikrai su
stojo uoste ir. . . skubi i 
viršų. Čia visai kitoks vaiz
das su Sevastopoliu palygi
nus, paliai laivą - gatvė su 
palmėmis, šimtai žmonių, 
tokiu vėlyvu laiku, atrodo, 
tave specialiai sutinka, 
na. . .ir šiltas, švelnus, 
kvapnus oras. Taip, mes jau 
pietiniame Kryme, kur kas
met ilsisi dešimtys tūkstan
čių Tarybų Sąjungos piliečių, 
kur savo metu gyvendavo tik 
turtuoliai.

KUR BRENDO VYNUOGES, 
KUR SALDUS ROŽIŲ 
KVAPAS. . .

Mes jau garsiojoje Jaltoje, 
kuri kai kam kelia ir pykčio 
jausmus (sako, joje galiūnai 
buvo pasidalinę pasau
li. . .). Tačiau dabar Jalta, 
po palyginti ramaus, tik at
siminimais gyvenančio Se
vastopolio mums atrodė lyg 
koks pramogų, nerūpestingų 
žmonių židinys ar mišinys. 
Ir daug kas mūsų negalvoja 
apie miegą ir skuba i Pa
krantės - arbaNaberežnaja - 
gatvę ties jūra, kuri čia pati 
svarbiausia ir pati mėgia
miausia pasivaikščiojimo 
vieta.

Bet kodėl toji garsi vieta 
vadinama Jalta? Pagal vie
ną legend apries daugeli d au
geli metų pajudėjo iš Kon
stantinopolio daug laivų ieš
koti naujų žemių. Kai tik 
laivai atsirado “Nesvetingo
je jūroje”) toks senais lai
kais buvo dar vienas tos jū
ros vardas), kai kilo smarki 
vėtra, o jūreiviai daugeli 
dienų vis laikėsi, jų vandens 
ir maisto atsargos vis ma
žėjo ir, štai, . . . jie pajuto 
švelnų vėją, o jų žvilgsniai 
tolumoje atsirėmė j kalnus. 
Jie tada sušuko: “Yalos, 
yalos!” - tie žodžiai reiškė 
krantas, krantas! Laivai nu
leido savo inkarus toje že
mėje, kur saulė je brendo vy
nuogės ir kur galėjai ore 
visur užuosti saldų rožių 
kvapą. . .

. . . O ŠTABISTAI MUS 
PAKELE iš miego

Tą naktį, nors ir neišlipo
me į krantą, iš tikrųjų pa
dvelkė švelniu oru, bet atėjo 
rytas ir mūsų “štabistai” 
jau kelia iš miego, praneš

dami: rinkitės prie trapo 
grupėmis, vyksime pėsti ap
žiūrėti miesto. Susirenka
me, susijaudinę daugelis vi
sai pamiršta šiltesni rūbą ir 
kas gi pasirodo? Nuo jūros 
pučia žvarbus, šaltas vėjas 
ir. . .niekas jau negalvoja 
apie rožes, apie vynuoges, 
nors pastebi jau žymiai dau
giau, kaip Sevastopoly, sub
tropinių medžių - palmių. 
Nors ir nešilta, bet mūsų 
trečioji grupė kantriai stovi 
netoli laivo, gi miesto pa
skirta vadovė vėl ištisai pa
sakoja vietos istoriją, pri
mena Lenino 1930 m. pa
skelbtą dekretą apie “Krymo 
panaudojimą dirbančiųjų gy
dymo reikalams” ir vėl že
ria datas, pavardes. □ o Pa
galiau grupelė pajuda ir 
einame, dairomės, stebi
mės, kiek ir pykstame (vel
niop reikalingas čia tas vė
jas . o J. Bet jis vis pučia 
ir jūros bangos siaučia kran
te. Matome, kaip čia skir
tinga augmenija.

VIETA, KURIOJE LANKĖSI 
DAUG MENO ĮŽYMYBIŲ

Popiet laisvas laikas ir 
vaikštai Pakrantės gatve, 
stebi, kiek čia ypač daug 
vienos tautybės žmonių 
(žydų), kaip jie naudojasi 
žemės malonumais, na, o 
bangos vis šliaužioja po pa
krantę, tik žiūrėk, kadnesu- 
šlaptumei. . . Čia daug vi
sokiausių krautuvių ir šam
pano parduotuvės, kur gali 
už rubli ir 20 kapeikų išgerti 
stiklą to puikaus sovietinio 
gėrimo (šiaip šalyje jis visur 
pardavinėjamas bonkomis), 
kiti skuba i suvenyrų krautu
ves, treti - įsigyja knygučių 
apie Jaltą anglų ir kitomis 
kalbomis. Tai juk vieta, kur 
atvyksta turistai iš viso pa
saulio, kur dažnai uoste su
stoja dideli turistiniai lai
vai. Bet. . . tas nelemtas 
vėjas ir kiek dėl jo netenki. 
Juk štai buvo numatyta ap
lankyti vadinamą Auksini 
pliažą - maudynių vietą ir 
nuostabų Kregždžių lizdą - 
pilaitę, pastatytą 1912 m. 
ant uolos kauburio, virš 
jūros. . .

Ant kalnu išsidraikiusi <
Jalta - tikrai savotiška, įdo
mi, patraukli, aišku - geram 
orui esant. Savo klimatu ji 
lyginama su Neapoliu ar Nica 
bei Madridu. Ir ji didžiuoja
si, kad joje trumpiau ar il
giau apsilankydavo, gyven
davo žymūs rusų kūrėjai - 
rašytojai, muzikai, kaipMu- 
sorgskis, šaliapinas, Glazu
novas, Gorkis, kelis kartus 
čia lankėsi ir gyveno Čecho
vas, dar ir Majakovskis ir 
kiti. Gražiai Įrengtas at
skirame name Čechovo mu-
ziejus, bet į jį patekti - ne 
juokai, vis šimtai lankytojų, 
ekskursijos, lauki, lauki ir 
nesulaukęs turi. . . atsisa
kyti.

PER KALNUS AUTOBUSAIS 
I LIVADIJOS RŪMUS<

Kitos dienos rytas ir gar- Į 
siakalbis praneša; visiren-j 
kamės prie trapo, autobusais | 
vyksime | Livadija, į Alup- 
ką, Voroncovo rūmus. 
Ir . . . vėl pučia šaltas vė
jas, bet malonu jau tai, kad 
nereikės pėsčiom žiopsoti į 
pastatus, medžius, kad tave 
žada nuvežti kažin ką įdo
maus parodyti. Ir toji ke
lionė buvo pati Įdomiausia 
Jaltos lankymo dalis.

Autobusai greitai nerią 
kalnais, lenkia įvairias sa
natorijas, kai kur ir rūmus 
(kur prieš 1920 m. dar gyve
no tik turtuoliai), ne viena 
sanatorija dar statoma ir 
tarnauja kurios nors įstai
gos žmonėms. Popusvalan- 
džio pamatome jau Livadijos 
rūmus. Štai ir parkas. Pa
tys rūmai - puošnūs, italų 
renesanso stiliaus. Čirška

_______ LAISVE ____ 
foto kameros. Bet. . „ ne-| 
leidžia matyti rūmų vidų, nes 
nuo 1925 m. Livadija jau 
virto sanatorija kaimo žmo
nėms ir kas mėnuo čia ilsisi 
apie 750 žmonių. Dar dveji 
rūmai ir juose sanatorijos, 
poilsio, gydymosi vietos.

O mūsų vadovė, ta pati iš 
vakardienos, su kumpa nosi
mi, mus nuveda prie kitos 
rūmų pusės ir rodo i lan
gus: - Tai vot čia, 1944 m. 
vasario mėnesi, tarėsi trys 
karo nugalėtojai: Stalinas, 
Roosevelt ir Churchill. Ma
tot tą kambarį, čia dabar 
valgykla, bet galit pasižiūrė
ti bent pro langus. . .

Ir ji pasakoja, koks pro
tingas buvęs Stalinas, koks 
sunkus ligonis - Roosevelt ir 
kaip visa buvo daroma, kad 
USA prezidentas turėtų visus 
patogumus (jis tada ir gyveno 
virš posėdžių salės), na, o 
Churchill buvo gavęs rezi
denciją keliom dienom už 
kokių 10 mylių, kur, savo 
malonumui, jis galėjo nakvo
ti britų architekto pilyje . . .

Taip, tos Livadijos rūmai 
jau dvelkė istorija. Žvelgei 
pro langus į tą salę su sta
lais, kur dabar ateidavo val
gyti šalies paprasti darbi
ninkai. O juk čia buvo spren
džiamas mūsų pasaulio, ypač 
Europos šalių, likimas.

150 KAMBARIŲ 
VORONCOVO RŪMUOSE 
ALUPKOJE

Vaikščiojame po gražų 
parką, patenkame į vadina
mą “tropinką”, bent poros 
mylių ilgio keliuką, kuriuo 
caras su savo šeimos na
riais vaikščiodavo kalne
liais, miškeliais, grožėjosi 
jūros vaizdais. Ir čia jau 
istorija. . .

Kiek žemiau, jau arčiau 
jūros Oreandos vietovė, taip 
pat priklausiusi carams. O 
dabar čia vėl sanatorijos, 
vilos, kur daroma ne senojo, 
bet - naujojo pasaulio istori
ja. Ten kartais poilsiauja 
Tarybų Sąjungos vadovai,ten 
Brežnevas 1969 m. kalbėjosi 
su vokiečiu kancleriu Brand- «
tu.

Važiuojame dar toliau i 
vakarus nuo Jaltos, | Alup- 
ką, kur vėl daug sanatorijų 
ir kur lankysime žinomus 
rūmus bei parkus. Tai rū
mai, kuriuos projektavo 
britų architektas Edward 
Blore, jie pastatyti gotiška
me stiliuje ir prieštarybi- 
niais laikais juose rezidavo 
Novorosijos gubernatorius - 
generolas Voroncovas. 
Siaurinė rūmų dalis pastaty
ta pilies stiliuje, su bokštais 
ir tiesiog primena Ispanijos 
Alhambros tvirtove Grana-< 
d oje.

O patys rūmai - dabar di
džiulis muziejus, su 150 
kambarių, kurių tik dalis 
prieinama turistams. Įsi
movę šliures, tyliai žengia
me kambariais, stebime dai
lininkų paveikslus, antikinių 
skulptūrų kopijas, visur - 
gotiškąjį stilių. Iš rūmų pa
tenkame i terasas, kurias 
“saugo” trys liūtų poros - 
miegančių, bundančiųjų ir 
budrių - skulptūros. Dide
lis, puošnus parkas, fonta
nai, įvairi augmenija, ro
dos, ir galo nesimato.

Bet. . . viskam ateina 
galas. Autobusai spalvin
gais keliais, vingiais lei
džiasi žemyn, arčiau jūros 
bangų, kalnuose pastebime 
kapinaites.

Žinai, kad dar daug ko ne
matei, pav., Nikitos botani
kos sodo su jo 700 akerių 
plotu. Dar neragavai bent 11 
vyno rūšių, gero vyno, kuris 
gabenamas iš netolimų Ma- 
sandros vynuogynų, kur jo 
dideli sandėliai. Kiti dar 
nuskubėjo į turgų, ieškojo 
vynuogių.

O laivas jau laukia. Dvi 
dienas pykino vėjas, neleido 
ir maudytis, bet. . . vis- 
vien jau daug ką matei. Po 
patį perlą - Soči miestą.

(Bus daugiau)

Įvairenybės
Paryžiuje atidarytas cen

tras, kuriame psichiatrai ir 
sociologai pataria pacien
tams, kuo užsiiminėti lais
valaikiu ir kas geriausiai 
veikia savijautą.

Viename kubiniame metre 
Sibiro upių vandens yra 0.08 
gramo aukso. Kubiniame 
metre jūrų vandens yra 0.004 
gramo aukso. Viso pasaulio 
jūrose ir okeanuose yra d au
giau kaip 10 milijardų tonų 
aukso.

•
Jeigu surinktume visas 

dulkes, tvyrančias virš Niu
jorko, tai kiekvienam miesto 
kvadratiniam kilometrui 
tektų po 25 tonas kiekvieną 
mėnesį.

•
Kaltinamasis į teisėjo 

klausimą, kodėl jis Londono 
zoologijos sode į krokodilo 
narvą įmetė ašarinę bombą, 
atsakė: “Norėjau nors kar
tą išvysti krokodilo ašaras*’.’

Kai kuriose JAV kavinėse 
naudojamos stiklinės, ku
rias, išgėręs kavą, arbatą 
ar kitą gėrimą, gali suval
gyti.

Mat, jos keptos iš specia
lios tešlos, ne tirpsta ir ne
keičia gėrimo skonio.

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

dą, prašome aplankyti ir mūsų miestą. Čia yra 
' įsikūręs LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS, kuriame 
yra puiki salė. Parengimai įvyksta kiekvienąi 
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

MIAMI, FLORIDA

Gruodžio 17, 1973, mirus

Vincui J. Stankui
Reiškiame širdingą užuojautą velionio žmonai 

Elzbietai Stankienei, visiems Vinco Stankaus 
giminėms ir draugams Amerikoje ir Lietuvoje. 
Liūdime.

Charles Stankus Stanley V. Stankus
Sophie Stankus Frances Dapkewicz

3-ias puslapis

Binghamton, N.Y.
LDS 6 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Gruodžio 3 dieną Sokol 
salėje Įvyko LDS 6 kuopos 
narių priešmetinis susirin
kimas. Nors nariai per 
spaudą ir telefonu buvo kvie
čiami dalyvauti šiame susi
rinkime, tačiau kuopos val
dybos pastangos iš nariu pu
sės buvo neįvertintos, ir la-< 
bai mažas skaičius teatsi- 
lankė. Draugai nariai, jūs 
darote neatleistiną klaidą, 
nelankydami susirinkimų.

Pirmininkė A. Maldaikie- 
nė iškvietė valdybą rapor
tuoti. Sekretore O. Wellus 
perskaitė pereito susirinki
mo tarimus ir finansine at- < 
skaitą. Finansų sekr. Mary 
Lynn pranešė, kad visi na
riai yra pilnai užsimokėję 
duokles už 1973 metus, ligo
nių nėra. Iždininkė Helena 
Pagiegalienė pareiškė, kad 

; kuopos reikalai gerai ve
dami.

Toliau seke valdybos rin
kimas 1974 metams. Nes
kaitlingame susirinkime 
nesirado narių, kurie ap
siimtų būti kuopos valdyboje. 
Tai tokiu būdu dabartinė vai- <
dyba turėjo pasilikti ir 1974 
metams. Pirmininku A. 
Maldaikiene, nutarimų sekr. 
Ona Wellus, finansų sekr. 
Mary Lynn.

Dabartinė iždininkė Hele
na Pagiegalienė atsisakė to
liau eiti iždininkės pareigas, 
tai į jos vietą iždininke li
kosi išrinkta dabartinė vice
pirmininkė Jenny Broun, o 
vicepirmininke niekas neap
siėmė. Rinkimas paliktas

sakančiame susirinkime. I 
kuopos knygų peržiūrėjimo 
komisiją apsiėmė A. Mal- 
daikienė, J. Broun ir O. Ki- 
rcilienė.

Kilo mintis pakeisti laiką 
ir susirinkimus laikyti die
nos metu. Mary Lynn sutiko 
pasiteirauti pas salės savi
ninkus, ar bus galima gauti 
vietą.

Sekantis LDS 6 kuopos me
tinis narių susirinkimas 
įvyks sausio 7 dieną Sokol 
salėje, 226 Clinton St. Pra
džia 7 vai. vakare. Kaip me
tinis susirinkimas, visi na
riai privalo dalyvauti. Bus 
pateiktas raportas iš kuopos 
metinės veiklos ir vicepir
mininkes rinkimas. Labai 
svarbu visiems žinoti. Kuo
pos sekr. Ona Wellus.

Jūsų ONA WELLUS

PAGARBA
CI1RIZANTEM Al

Mėgstamiausia japonų 
gėle - chrizantema. Chri
zantemos puošia ir kuklius 
darželius, ir didžiulius par
kus. Japonų selekcininkai 
sukūrė net valgomųjų chri
zantemų veisles. Šios gėlės 
turi po 250 plačių, baltų ir 
sultingų žiedlapių, iš kurių 
gaminamos salotos. Išdžio
vinti chrizantemų žiedai - 
vaistai nuo peršalimo ir ape
titą žadinanti priemonė.

Chrizantemą išaukštino 
japonų poetai, apdainavo dai
niai. Jos garbei rengiamos 
liaudies šventės. Valstybi
niame Japonijos herbe ir vy
riausybės antspaude vaiz
duojama šešiolikalapė chri
zantema. Aukščiausias šios 
šalies apdovanojimas - chri
zantemos ordinas.

BINGHAMTON, N. Y.
MIRUS

Izidore Vėžis
Reiškiame giliausią užuojautą jo giminėms ir 

visiems aetimiesiems.

O. Vėlius 
F. Ewanew 
W. Ewanow

J. Lynn
M. Lynn

PITTSBURGH, PA

Mirus

Sophijai Monskienei
Gruodžio 10 d., 1973 m

Reiškiame gilią užuojautą velionės dukterims 
Elianor Morris, Frances Dugan, sūnui William 
Monski, anūkams, proanūkiams ir visiems arti
miesiems!

H. Kairienė
B. Shimkienė
M. Zdankienė
K. ir J. Melniai

P. Paulauskienė
E. Vicinienė
O. Miller-Miliauskienė
J. ir M. Mažuknai

I BROCKTON,
1 Mirus

MASS.

Mary Patsienei 1
Mes jos draugės ir draugai reiškiame užuojautą jos 
sūnams Ludwig ir Albertui, marčioms, anūkams, 
artimiems giminėms ir jos draugams.

Marijan Gutauskas J. Skirmontienė
S. Rainard P. Markevičius Į
G. Shimaitis A. Markevičienė 1
O. Latukienė Ch. Ustapas 1
E. Zeletsky P. Orontienė Į
R. Wallen B. Ambrozienė 1
B. Navickas A. Svirskienė Į
K. Cheraska s* Grakauskas 1
A. Vaitėkūnienė s. Abišala 1
J. Gutauskas v. Biliūnas 1
Ada White Julia Gerulskienė 1
A. Chestnut Anna Ustopienė Į
L. Smith b. ir S. Saukai Į
K. Butkienė b. Lapinskienė i
Al. Skirmont į

O. Klimienė, Stoughton, Mass. I
B. Copp-Klimienė, Stoughton, Mass. 1
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Prie Vinco Stankaus
karsto

Ir vėl paskutinįkartą atsi
sveikinome su draugu, vei
kėju, kuris jau nežada grįž
ti į šį neramų pasaulį. Jis 
palieka savo artimuosius gi
mines, draugus čia Ameri
koje ir Lietuvoje. Vincas 
Stankus buvo pašauktas to 
gamtos įstatymo, kuris 
sako: Kas žemėje gimsta - 
tas ir miršta. Žmogus, kaip 
ir gamta, turi savo grožio 
pražydėjusį pavasarį ir va
sarą. Jaunatvėje mes pilni 
energingų svajonių ir didin
gų idealų. Bet ateina ta šal
toji žiema ir į amžiną poilsį 
išveda mylimos šeimos ir 
visuomenės darbuotojus. 
Mirties liūdesio momentą 
lietuvių poetas Julius Jano
nis sekamai išreiškė: “Ne
verkit pas kapą narsiųjų 
draugų” ir “nelaistykit jų 
kapo gailiąja rauda, bet tęs
kit pradėtą jų žygį”.

Šie poeto žodžiai išreiškia 
ir šio momento prasmę - 
mes turime tęsti tą darbą, 
kurį mums palieka mirę 
draugai. Raudomis ar aša
romis mes negalime grąžinti 
žmogaus gyvybę. Vinco 
Stankaus pavyzdingas ir vai
singas gyvenimas mums pa
lieka gražius prisiminimus. 
Jo gyvenimo biografija yra 
susijusi su darbais šeimoje 
ir visuomenėje. Jo amžiaus 
89 metai buvo sąmoningai iš
gyventi.

Vincas Stankus gimė 1884 
metais Lietuvoje, Ukmergės 
apskrityje, Bukaižių kaime. 
Jo tėveliai Stankevičiai buvo 
mažažemiai valstiečiai. 
Vincas buvo jų šeimoje jau
niausias tarpe šešių brolių ir 
dar tik 8 metų būdamas, tapo 
piemenėliu. Tėvai neištesė
jo Vincą leisti į aukštesnio 
mokslo mokyklas. Pradinį 
mokslą jis gavo tik kaimo 
mokykloje. Tačiau jis gerai 
pramoko ne tik skaitymo ir 
rašto, bet ir rusų ir lenkų 
kalbos. Mažame tėvų ūkyje 
šešiems vyrams nebuvo pa
kankamai nei darbo, nei že
mės. Sulaukęs jauno vaikino 
amžiaus, Vincas galvojo ir 
svajojo apie girdėtą “aukso” 
kraštą, kur tūkstančiai jaunų 
lietuvių ir lietuvaičių tais 
laikais vyko laimės ieškoti. 
Poetas VI. Mozūriūnas tą 
laikotarpį vaizdingai išreiš
kia eilutėmis:
Kažkur ten buvo aukso 

kraštas, 
Toli - reikėjo mariom 

plaukti.
Ir plaukė žmonės laimės 

rasti
Ir grįžti žadėjo, prašė 

laukti.
Tai buvo mūsų kelionė iš 

vargingos mylimos Lietuvos 
Amerikon. Bet prižadai 
grįžti tik kai kuriems pavy
ko. Šiandien Amerikoje Vin
co amžininkų karta jau spar
čiai retėja.

laimės sykiu su jo klasės 
visuomene. Skaitė laikraš
čius ir knygas. Vincas savo 
atsiminimuose rašė, kad 
pirmas jo skaitytas laikraš
tis Amerikoje buvo “Saulė”. 
Bet ta “saulė” nešvietė ke
lią j geresni gyvenimą. Tad 
jis greitai surado laikrašti 
“Kova”, kurią tais laikais

Aš 12 mėty ken-

įvairenybes
Namuro (Belgija) miesto 

skyrybų teisėjas sutaikė 
daugelį besiskiriančių šei
mų, tačiau jis buvo bejėgis 
sutaikyti Lekortjė šeimą. 
Štai ką vyras papasakojo 
teisme:
čiau, kai žmona man diriga
vo namuose, naudodama gon
gą, kai žiemą vertė praustis 
šaltu it ledas vandeniu. Ta
čiau kai ji įdėjo į pypkę 
garstyčių, norėdama atpra
tinti mane rūkyti, supratau, 
kad apsirikau, pasirinkda
mas gyvenimo draugę”.

LAISVĖ

S
SVEIKINAME

Proga žiemos švenčių ir Naujųjų Metų sveiki
name “Laisvės” visą personalą, visus skaityto
jus, bendradarbius, vajininkus ir korespondentus. 
Taipgi sveikiname visus draugus, gimines Ameri
koje ir Lietuvoje.

Linkime visiems sėkmės ir sveikatos.
J. ir M. STRIŽAUSKAI 

Bridgeport, Conn.

St. Petersburg, Fla.
Žiemos švenčių proga sveikiname visus mūsų 

gimines ir draugus gyvenančius čia Jungtinėse 
Valstijose ir Lietuvoje.

Linkime visiems laimingų Naujų Metų.
WALTER ir KLEOFASA KELLEY

Nauju Metu Proga
SVEIKINU

b 
b 
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Vincas Stankus atvyko 
Amerikon 1903 metais. Pra
džioje jis dirbo žemdirbys
tės, geležies, cukraus ir 
audimo pramonėse. Tuo 
metu, Vincas prisimena, už 
24 dolerius pas ūkininką 
(farmer!) reikėjo dirbti 3 
mėnesius. Tokiame darbe 
Vincas nerimo, jis ieškojo 
geresnio ir pelningesnio 
darbo. Pastoviam gyvenimui 
ir darbui jis įsikūrė Easto- 
ne, Pa. valstijoje. Ten jis 
įsteigė nuosavą įmonę - 
plaukų kirpyklą, kurioje Vin
cas dirbo sėkmingai iki išė
jo į savanorišką pensiją.

Šioje “aukso” šalyje, Vin
cas greitai suprato, kad ir 
Amerikos darbininkui auk 
sas gaunamas tik sunkiu dar
bu ir prakaitu. Jis siekė tos

junga. Socialistinis laikraš
tis, jo skelbiamos idėjos tapo 
Vinco Stankaus gyvenimo 
siekiu ir tikslu. Jis pamilo 
laikraščius, kurie propaguo
ja žmonijos pažangą, kovoja 
už taiką pasaulyje.

Kaip tik Vincas atvyko gy
venti Eastone, ten jis tapo 
LSS 42 kuopos nariu. Šioje 
kuopoje Vincas atliko rašti
ninko pareigas apie 17 metų. 
Jis tuo metu rašė korespon
dencijas “Kovoje”. Vėliau 
jis iki pat mirties skaitė 
“Laisve”, “Vilni” ir rašė 
korespondencijas šiems 
laikraščiams. Paskutinė 
Vinco rašyta koresponden
cija tilpo “Laisvėje”š.m. 
gruodžio 14 dienos laidoje, 
bet jos autorius jau nematė 
laikraštyje - tą dieną Vin
cas mirė. Jau būdamas mir
ties patale, Vincas parašė 
man laiškutį “Laisvės” pre
numeratos ir finansinio va
jaus reikalais. Ir pasakė: 
“Labai norėjau važiuoti į 
mitingą, bet kenčiu didelį 
skausmą ir turiu pasilikti 
namuose”.

Floridoje Vincas ir Elz
bieta Stankai apsigyveno 
1950 metais. Čia jie pri
klausė LLD 75 kuopoje, da
lyvavo įstęigime Lietuvių 
Socialio Klubo, lankė visų 
organizacijų sueigas ir pra
mogas. Vincas gausiai rėmė 
pažangiąją spaudą. Vinco 
Stankaus mirtis atėmė iš 
mūs tarpo pažangų, susipra
tusį draugą.

58 metų prancūzę Izofą 
Vastom teismas nubaudė pi
nigine bauda už. . . per
nelyg didelę jėgą. Madam 
Vaston, turinčiai sunkiaatle
čio svorį, nepatiko įkyrus 
vieno praeivio dėmesys. 
Vaston vienu smūgiu pagul
dė jį ant šaligatvio, sulaužy
dama tarpuakį. Nukentėjęs 
pasirodė esąs dziudo mo
kytojas.

Sveikinu visus draugus ir drauges čia Ameri- vi 
koje, visus gimines ir draugus Tarybų Lietuvoje, W 
visą “Laisvės” kolektyvą, visus skaitytojus, vaji- ** 
ninkus ir rėmėjus ir visą LLD Komitetą.

Linkiu visiems geros sveikatos, linksmų ir lai
mingų Naujųjų Metų. Lai šie Nauji Metai atneša 
taiką pasaulyje!

0 visus artimuosius draugus ir bičiulius Amerikoje 
ir Lietuvoje.

į Linkiu sveikatos, sėkmės, džiaugsmo ir daug 
? energijos.
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JForcester, Mass

b

Linksmų metinių švenčių linkime draugams ir

giminėms, Amerikoje ir Lietuvoje. Visiems ge-

BORISAS PUZINAS

fe

EVA KRALIKAUSKAS 
Lawrence, Mass.

b ■ 
b 
b 
fe

HELEN TAMAŠAUSKIENĖ
Hingham, Mass.

ros sveikatos ir laimingų Naujų Metų!

j? TEKLĖ ir PAUL NUKAS
tf No. Andover, Mass.

X.-.’ 
h

h

SVEIKINAME

Linkime laimingų Naujųjų Metų, sveikatos.

SVEIKINAME

M

Metiniu Švenčiu Proga

M

MILDRED ir BENJAMINAS F. KUBILIUSPasineri j būtį, sveika, ramią, 
Numetęs seną gėlą lyg lapus. 
Širdim apglėbęs išganingą žemę, 
Jauti gyvybės saulėtus lakus.

L\g paminklai buvusių sodybų 
Rymo vešlūs medžiai pakely. 
Vietoj ežios ir pirmykščio sklypo 
Vien laukai, laukai, laukai žali.

fe

Ir graudulys, ir nerimas apkarsta. 
Dvasia ištroško Boldino šviesos. 
Išsaugok širdį — didelę ir karštą, — 
Ir spalyje sėkmė nusišypsos.

Iš gatvių šurmulio ramybės jūron 
Pasineri, — tylu, net spengia ausyse. 
Nors medžiai stūkso pusnuogiai, paniurę 
Neliūdi atjaunėjusi dvasia;

O virš jų — vaiski erdvių žydrynė, 
Debesėlių kosminiai laivai.
O žalioji Motina Tėvyne,
1 erdves ir tu iškeliavai!

Nuoširdžiai linkiu linksmų žieminių švenčių ir 
laimingų Naujų Metų Laisvės Choro nariams, 
mieliems draugams, giminei čia ir Lietuvoje.

Tegul taika būna visame pasaulyje!

Žieminių švenčių proga, visus mūsų draugus, 
gimines Amerikoje ir Lietuvoje, Kanadoje ir 
Pietų Amerikoje.

Skausmai nurimsta ir užgyja žaizdos, 
Priblėsta polėkių ugnis skaisti, 
Tačiau negęstančios kūrybos žaizdras 
Į skambų varį perlydo mintis.

Su Naujaisiais 1974 Metais bei žiemos šventė
mis sveikinam mielas mūsų draugus-drauges taip 
jau Laisvės rėmėjus, darbuotojus ir skaitytojus. 
Visiems linkime sveikatos ir sėkmės visame 
kame.

M-

JONAS ir MARIJONA GINAlClAI 
Santa Clara, Calif.

Mylimai giminei, draugams, pažįstamiems čia 
ir Lietuvoje

LINKSMŲ KALĖDŲ
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

M 
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ELENA ir WALTER BRAZAUSKAS 
Hartford, Conn.

SOPHIE ir JURGIS STASIUKAlClAI 
Fairview, N. Y.

Norėdamas įrodyti, kad 
posakis “dramblys porce
liano sandėlyje” nėra be
prasmis, didelės Naujojo 
Orleano parduotuvės savi
ninkas Džeimsas Brentas 
įleido į savo parduotuvę. . . 
dramblį. Milžinas praleido 
beveik tris valandas tarp 
tūkstančių lėkštučių, puodu
kų, taurių, grafinų ir nieko 
nesudaužė, nieko nenumetė. 
Užtat minia žioplių sukūlė 
porceliano dirbinių už tūks
tantį dolerių.

SAN DIEGO, Calif. Repu- 
blikonai ruošė lapkričio 11 
d. masini susirinkimų “Ni- 
xono paramai”. Tikėjosi 1,- 
500 žmonių, bet dalyvavo tik 
75.

SEOUL, Pietų Korėja. 15 
žymių politikų, mokslininkų 
ir dvasiškių reikalauja at- 
steigti demokratiją pirma, 
negu “rimta nacionalinė kri
zė” šalį apims.

Žieminiu Švenčiu ir
Naujuju Metu Proga

Sveikinu visus gimines gyvenančius Lietuvoje ir 
Amerikoje. Taipgi širdingiausi sveikinimai Lais
vės Choro nariams.

Linkiu visiems linksmų kalėdinių švenčių ir lai
mingų Naujųjų Metų.

KONSTANCIJA MILLER 
Hartford, Conn.

Į Proga žieminių švenčių sveikiname su Naujai- 
f siais Metais “Laisvės” kolektyvą, “Laisvės” 
f skaitytojus, Literatūros Draugijos narius, taipgi 
■ Tarybų Lietuvoje brolius ir seseris ir draugus.
l Linkime, kad 1974 metai būtų laimingi ir, kad 

pasaulyje taika gyvuotų tarp visų tautų.

ELŽBIETA PILKAUSKIENĖ 
J. JASKEVICIUS

SVEIKINAME

Su Žieminėm Sventem
Sveikiname ‘"Laisvės” administraciją ir visą 

kolektyvą, gimines, pažįstamus, drauges klubie- 
tes. Linkime visiems sveikatos ir laimingų Nau
jųjų Metų. Sergantiems nariams linkime greit 
sustiprėti.

J. E. KASMOClAI 
Huntington, N. Y.

SAN LEANDRO, CALIF.

Naujųjų Metų proga
Sveikinam visus mūsų draugus, bičiulius ir gimi
nes Amerikoje ir Lietuvoje. Linkime sveikatos, 
laimės, daug džiaugsmo ir TAIKOS 1974 metais.

JUOZAS ir KSAVERA KAROSAS 
ir

PRANAS BALČIŪNAS

Sveikiname su 1974 metais visus gimines, drau- 
fe gus-drauges ir pažįstamus, gyvenančius Tarybų 
fe Lietuvoje, Amerikoje ir kitur. Sveikiname visus 
fe rašytojus, kurie savo įdomiais raštais puošia 
fe pažangią spaudą. Sveikiname visus, kas tik dirba 
fe dėl žmonių apšvietos ir šviesesnio laimingesnio 

žmonių gyvenimo.
Linkime visiems laimingų 1974 metų!

JONAS ir MARIJONA MAŽUKNAI 
Pittsburgh, Pa.

LOUISE BUTKEVICH 
Hartford, Conn.

Sveikiname visus mūsų artimuosius gimines ir 
jS draugus, kurie gyvenate Amerikoje ir Tarybų 
įfy Lietuvoje. Linkime Jums geriausios sveikatos, 

laimingų Naujų Metų gyvenime ir visuomenės 
fe darbuose. Mes linkime, kad pasaulyje viešpa- 
fe tautų taika.

FRANK ir MARY KVIETKAI 
Miami, Fla.
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Su Naujais Metais
Nuoširdžiai sveikiname 1974 metų proga gimines, 
draugus ir bičiulius Tarybų Lietuvoje ir Ameriko
je. Visiems linkime geros sveikatos, daug laimės 
ir sėkmės per visus metus. Tebūnie šie 1974 me
tai taikos metai visame pasaulyje.
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g SVEIKINIMAS g 
B Naujųjų Metu proga nuoširdžiai sveikiname B 
B visus gimines, draugus ir pažistamus Amerikoje B
Ž? ir Tarybų Lietuvoje. Taipgi sveikiname visą § 
-į “Laisves” kolektyvą, skaitytojus ir rėmėjus. W

Linkime visiems linksmu ir laimingu Naujųjų g 
B Metų, geros sveikatos ir sėkmes darbuose.
B Lai gyvuoja “Laisvė” daug metų! Lai gyvuoja
B taika visame pasaulyje. B
B WALTER ir MILDA ŽUKAS, Gulfport, Fla. B
B H. ŽUKAITĖ PINE ir šeima B
g HELEN ŽUKIENfi, Binghamton, N. Y. g

!
g Brockton, Mass. g
Sį Sveikinu su žiemos šventėmis ir Naujaisiais Sį 

Metais visus savo gimines, drauges ir draugus B 
Amerikoje ir Lietuvoje. B

Linkiu sveikatos ir daug, daug laimingų metų. B

BRONE LAPINSKIENĖ-K AIRIUTĖ B 
(Iš Lietuvos - Montvidų kaimo) B

I
 Naujųjų Metų Proga |

Sveikiname “Laisvės” kolektyvą, skaitytojus, B 
rėmėjus bei vajininkus, LDS veikėjus ir LLD 
narius. Taipgi sveikiname gimines ir bičiulius S 
Amerikoje, Kanadoje ir Tarybų Lietuvoje. įfa

Linkime visiems tvirtos sveikatos ir laimės, B 
sėkmės gyvenime 1974’metais ir taikos pasaulyje. B 

VALYS ir VERA BUNKAI B 
St. Petersburg, Fla. S?

'k

Žiemos Švenčių Proga
Sveikiname visus gimines, draugus ir pažįsta

mus Amerikoje, Brazilijoje ir Lietuvoje. Linki
me linksmų švenčių ir laimingų Naujų Metų, taipgi 
sėkmės ir sveikatos visiems.

DAME, JOE ir SŪNUS MANKOFSKY 
Crown Point, N. Y.

SAN FRANCISCO, CALIF.

Naujųjų Metų Proga
Sveikinu visus mano gimines, draugus, pažįs

tamus Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. Taip pat 
sveikinu “Laisvės” kolektyvą, skaitytojus, rėmė
jus, vajininkus. Vėlinu, kad “Laisvė gyvuotų dar 
daugelį metų ir kovotų už palaikymą taikos pa-

SAN FRANCISCO, CALIF.

Naujųjų Metų Proga
LLD 153 Kuopa

Sveikina Lietuvių Literatūros Draugijos Centro 
Valdybą ir visus narius, “Laisvės” kolektyvą, 
skaitytojus, rėmėjus ir visus taikos šalininkus. 
Velina sėkmės visiems.

VALDYBA ir NARIAI

St. Petersburg, Fla. g
Šiais “taupos” metais su asmeniniais laiške- 8? 

liais nelankome Jūsų. Todėl sveikiname visus 
per “Laisvę” su Naujaisiais 1974 Metais. Tegy- 
vuoja Taika ir Visų Kraštų ir Tautų Vienybė. į®

J. K. ir HELEN SHARKEY-šARKIŪNAS B

Mes sveikiname ir linkime linksmų žiemos 
švenčių ir laimingų naujųjų 1974 metų visiems 
giminėms ir draugams Amerikoje ir Lietuvoje.

Linkime visiems būti sveikiems.
ft

Pranas ir Kazimiera Chereškai
Brockton, Mass.

w B

I
S V E I K I N A M E B

Su žiemos šventėmis visus gimines ir draugus 
gyvenančius Tarybų Lietuvoje, Amerikoje irkitur. B 
Lai būną laimingi 1974 metai dėl visų! B

K. ir J?. MELNIAI W 
Springdale, Pao B

SVEIKINU B
Su Naujaisiais Metais visus gimines ir draugus 

čia ir Lietuvoje. Linkiu visiems laimingų ir B 
taikingų Naujų Metų. B

GEO. WARESON B
Brooklyn, N. Y. B

I Žiemos Švenčių Proga
Sveikinam su Naujais Metais visus draugus ir 

į gerus žmones čia Amerikoje ir Lietuvoje, taipgi ir 
x “LAISVĖS” personalą, vajininkus ir rėmėjus. 
§ Linkime visiems geros sveikatos, sėkmės ir links- 
£ mų Naujų Metų.
| ‘ JUOZAS ir JENNIE STANIAI

a

Naujų Metų Sveikinimas
į Linksmų ir laimingų Naujųjų Metų linkiu į 
$ “Laisvės personalui, darbuotojams, asmeniniams į 
S draugams ir draugėms ir giminėms šioje šalyje Į
5 ir Tarybų Lietuvoje. fi
? Lai gyvuoja taika pasaulyje! *
2 ALISĖ JONIKIENĖ *
* Chicago, Ill. j

Su Naujaisiais Metais sveikinu visus draugus 
ir artimuosius čia Amerikoje ir Lietuvoje. Vi
siems linkiu geros sveikatos ir daug laimės.

GEORGE STASIUKAITIS

Brockton, Mass.
? Sveikinu su žiemos šventėmis ir Naujais 1974 
| Metais savo artimus, gimines, drauges ir draugus 
| čia Amerikoje ir Lietuvoje. Linkiu visiems ilgų 
| metų ir daugiausia sveikatos, nes sveikata yra 
a brangiausia už viską.

STANLEY RAINARD

Su NAUJAISIAIS 1974 METAIS gimines, gyvenan
čius Amerikoj ir Tarybų Lietuvoje, artimus drau
gus ir drauges, taipgi “Laisvės” kolektyvą. Lin
kime stiprios sveikatos ir energijos švietimo dar
buose.

VINCENTAS ir URŠULĖ BURDAI 
San Leandro, Calif.

f Su žiemos šventėmis ir naujaisiais 1974 metais 
į sveikinu gimines, draugus ir drauges Amerikoje 
? ir Tarybų Lietuvoje. Visiems linkiu geros svei- 
? katos, ir laimės gyvenime.
į Lai būna taika ir ramybė pasaulyje!
į PETRONĖ ŽUKAUSKIENĖ
rf Westwood, Mass.

SVEIKINAME

Su NAUJAISIAIS 1974 METAIS gimines, gyve
nančius Amerikoj ir Tarybų Lietuvoje, artimus 
draugus ir drauges, taipgi “Laisvės” kolektyvą. 
Linkime stiprios sveikatos ir energijos švietimo 
darbuose.

VINCENTAS ir URŠULĖ BURDAI 
San Leandro, Calif.

Setauket, L.l.
Gruodžio 14 d. mirė Stefa

nija Evans-Ivanauskienė, po 
tėvais Čeponytė, sulaukusi 
83 metų amžio.

I Ameriką Stefanija atvy
ko 1910 metais, iš Pampie- 
mių miestelio. Dirbo Brook- 
lyne lietuvių rūbų siuvyklo
se susipažinus su Juozu Iva
nausku, 1912 metais sukūrė 
šeimyninį gyvenimą.

Stefanija, kaip daugumą tų 
laikų Lietuvos mergaičių, 
buvo mažamokslė, bet ji 
brangino knygas, skaitė laik
raščius, rėmė spaudą sulyg 
išgalės.

šeimai augant, (užaugino 
ir išmokslino du sūnus-vie
nas tapo inžinieriumi, kitas 
pasirinko biznio profesiją) 
1927 metais, už apie 60 mylių 
nuo miesto, Ivanauskai įsi
gijo žemės sklypą, kuriame, 
sulyg lietuvių papročio, pra
dėjo “ūkininkauti”. Per 25 
metus, kada tik būdavo dar
bo, Ivanauskas pėsčiomis 
pasiekęs geležinkelio stotį, 
vykdavo į darbą. Paprastam 
siuvėjui nelengva buvo iš
mokslinti vaikus. . .

Pradėjus ūkininkauti, jie 
įsigijo karvutę, paršelių, 
paukščių. Savo laiku, jų so
delyje dūzgė net 10 bičių avi
lių. Daržovių, vaisių jų so
dyboje užaugdavo su pervir
šiu. Vasaros metu visada 
būdavo poilsiautojų ir svečių 
pas juos, o namo grįždami, 
svečiai išsiveždavo sveiko- 
gero maisto.

Stefanija buvo labai malo
naus būdo. Kas tik atsilan
kydavo pas Juos, visi buvo 
motiniškai priimti - pavai
šinti, pakviesti vėl atvykti.

Mirtis Stefaniją palietė 
netikėtai: besitriūsiant pa
jutus nuovargį, atsigulė ir 
užmigo amžinai.

Daivis šermeninėje, Port 
Jefferson, Stefanijos karstą 
gaubė daug gražių gėlių vai
nikų, lyg tai ji ilsėtųsi savo 
mylimam gėlių darželyje. 
Palaidota Holy Sepulchre ka
pinėse, Coram, L. I., gruo
džio 18 d.

Liudėsyj likosi Juozas, su 
kuriuom Stefanija pavyzdin
gai praleido savo gyvenimą, 
ir sūnūs Bronius ir Jonas, 
taipgi šeši anūkai.

Lietuvoje gyvena du bro
liai. Prieš kelis metus Ste
fanija lankėsi Lietuvoje.

Į kapus Stefanija palydėjo 
didelis būrys jos artimųjų ir 
draugų. Palydovai buvo pa
kviesti į puošnų Elks res
taur aną pietums.

Ilsėkis, mieloji Stefanija. 
Tave artimieji, ir kas tik 
Tave pažino, visada prisi
mins su didele pagarba.

K. PETRIKIENĖ

Miami, Fla.
Gruodžio 8 dieną Aido 

Choras turėjo prieškoncer- 
tines dainų pamokas. Po 
koncerto turėjome gražias 
vaišes atžymėjimu Marytės 
Paukštaitienes gimtadienio. 
Taipgi tuo pačiu sykiu minė
jo savo gimtadienius šie 
draugai: Alena Hinman, S. 
Saimenas ir J. Daugirda. 
Visi keturi draugai buvo pa
gerbti. Choras sudainavo 
“Linksmą gimtadienį” ir 
“Laimingų ir ilgų metų”. 
Linkėjo jiems geriausios 
sveikatos ir laimingo gyve
nimo. Stalai buvo parengti 
įvairiu skaniu maistu. Buvo 
keletas trumpų kalbų ir svei
kinimų. J. W. Thomsonas 
paskaitė Marytės Paukštai- 
tienės garbei gimtadienio 
dainą.

Marytė Paukštaitienė pri
klauso prie Aido Choro nuo 
pat jo susiorganizavimo per 
praėjusius dešimt metų ir 
nuoširdžiai darbuojasi. Ga
mina mažiems parengimams 
ir koncertams maistą be at
lyginimo. Taipgi Aido Cho
ras taria nuoširdžiausią ačiū

draugui J. Paukštaičiui. 
Jisai pagelbsti Marytei su
pirkti maistą ir virtuvėje pa
ruošti. Draugai M. ir J. 
Paukštaičiai yra užsipelnę 
didelės pagarbos.

KONCERTAS

Gruodžio 9 d. įvyko sėk
mingi Aido Choro pietūs ir 
gražus koncertas. Priėjo 
pilna L. S. K. salė Choro 
rėmėjų ir prietelių. Nebuvo 
tiek publikos tikėtasi, šei
mininkės net ir maisto pri
trūko. Programa buvo ne
trumpa ir graži. Talentai 
gerai atliko savo užduotų va
dovybėje Birutes Ramoškai
tės.

Aido Choras atidarė kon
certą su dainomis “Sveiki 
gyvi, mūs svečiai” ir “Ko 
liūdi, berželi”. Alena Hin
man sudainavo porą dainelių 
solo. Miss M. Raigius pa
skambino pianu solo. Alena 
Mankauskienė padainavo 
solo “Pro vyšnių sodą”, o 
paskui ji ir F. Mankauskas 
sudainavo duetu “Saulutė nu
sileido” ir “Žodis išeiviui”, 
M. Nevins akordionu pagrojo 
porą kavalkų. Aš tikiu, kad 
M. Nevins ir ateityje pa
linksmins mus. Ukrainą 
Choras vadovybėje Mage- 
rowskio puikiai padainavo.

Vyrų Choras sudainavo 
“Ar tu žinai, mano broli” ir 
“Ulonai”. Julius Krasnic- 
kas sudainavo solo “Tykiai, 
tykiai Nemunėlis teka”, 
“Bernužėli nesvajok”, “Vi
sur kitur” ir vieną rusiškai. 
Aido Choras uždarė koncertą c 

gražiomis dainelėmis.
Drg. V. Bovinas trumpai 

pakalbėjo apie Miką Pe
trauską ir jo nuveiktus dar
bus meno srityje.

Aido Choras dėkojaprie- 
teliams ir rėmėjams už 
skaitlingą atsilankymą ir 
gausią paramą.

J. W. THOMSONAS

Brockton, Mass.
Gruodžio 13 dieną mirė il

gametė Brocktono gyventoja 
Mary Potsienė. Mirė sulau
kus 89 metų amžiaus. Buvo 
gimus Lietuvoje. I šią šalį 
atvyko 1901 metais ir visą 
laiką išgyveno Montelloje. 
Buvo apsišvietusi, pažangių, 
laisvų pažiūrų moteris. 
Skaitė “Laisvę”, visados, 
pagal išgalę, paaukodavo 
mūsų spaudos reikalams. 
Atsinaujindama “Laisvės” 
prenumeratą velionė sakė: 
Nesijaučiu gerai, jeigu nu
mirčiau, tai laikraštį per
leiskite kam nors kitam. Te
gul skaito.

Mary priklausė prie vieti
nių draugijų, kaip tai - LLD 6 
kuopos, Tautiško Namo, il
gus metus buvo Birutės 
Draugijos komitete. Visados 
aplankydavo sergančius na
rius. Daug dirbo parengi
muose prie valgių paruoši
mo.

Buvo pašarvota Jakuvonio 
koplyčioje. Daug gėlių puošė 
jos karstą. Palaidota gruo
džio 17 dieną Melrose kapi
nėse, kur ir jos velionis 
vyras palaidotas.

Liūdi jos sūnūs Liudwigir 
Albert Potsiai Brocktone, 
anūkai Sgt. Robert L. Potsus. 
Dover, Del., ir James Aud
rey Crockett, Canton, Mass., 
ir vienas proanūkis.

S. Rainardas pasakė atsi
sveikinimo kalbą koplyčioje 
ir kapinėse. Visi palydovai 
buvo pakviesti sugrįžti į 
graboriaus svetainę ir tinka- 
mai pavaišinti.

Tebūna Jai amžina ramy
bė, o užuojauta Jos artimie
siems.

S. R.

PHILADELPHIA, Pa. Apie 
300 moterų iš 25 nacionalinių 
unijų turėjo čia konferenciją, 
kurioje aptarė, kaip sėkmin
giau kovoti už savo teises.

Cliffside, N.J.
Adelė Bakūnienė parkrito 

ir sąmonę prarado. Buvo 
kaip negyva. Nuvežta ligoni
nėn (Holy Name Hospital, 
Teaneck, N. J.) ir už dviejų 
dienų atgavo sąmonę. Ligo
ninės daktarai mano, kad ji 
galės netrukus namo grįžti.

Prieš penketą metų ji pra
rado dešinę koją ir kairės 
kojos du pirštus nuplovė. 
Viskas buvo gerai. Ant ne
laimės dabar susirgo. Na
muose viską pati pasidary
davo ir sergantį savo vyrą 
prižiūrėdavo.

J. Bakūnas jau daug metų 
serga Parkinsono liga, o 
dabar pradėjo prarasti ir re
gėjimą. Gerai, kad turi ge
rus vaikus, kurie visada pa
deda.

Gaila nelaime ištikusiu C f

draugų. Linkiu ligas nuga
lėti.

GEORGE STASIUKAITIS

Hartford, Conn.
Mieli Draugai!

Labai esu dėkinga visiems 
už meilę ir simpatiją, kurią 
parodėte man būnant ligoni
nėje. Beveik penkias savai
tes išbuvau ir visada turė
jau lankytojų, nežiūrint oro 
įvairumo. <

Ačiū už dovanas ir už 
lankymą, už gražias gėles 
ir už prižiūrėjimą mano 
namo.

Taipgi įvertinu sveikini
mus su šventėmis ir linkėji
mus sveikatos. Visiems at
sakyti asmeniškai neįmano
ma. Tad priimkite mano 
visiems padėką ir linkėjimus 
per “Laisvę”.

LOUISE BUTKEVICH

Pittsburgh, Pa.
Gruodžio 10 dieną, 1973 

m., mirė Sophia Monskienė. 
Gruodžio 13 d. buvo palaido
ta į Charter kapines - ten, 
kur jos vyras Jonas Mons- 
kis yra palaidotas prieš 26 
metus.

Sophia Monskiene paliko; 
dukteris Eleanor Morris, 
Frances Dugan, sūnų Wil
liam Monski, 11 anuku, 7 
proanukus, daug giminių ir 
draugų.

Sophia Monskiene iš Lie
tuvos iš Lietuvos atvažiavo 
į Ameriką 1906 metais, bū
dama tik 16 metų, Ameriko
je išgyveno 67 metus. Ve
lionė buvo narė: LDS 160 
kp., LLD 87 kp„ SLA 86 kp. 
ir Lietuvių Kapiniu Moterų. 
Draugijos. Kol sveika buvo, 
visados dirbo tų draugijų 
parengimuose ir susirinki
muose, buvo nepavaduojama 
darbininkė. Per paskutinius 
kelerius metus, sunkios li
gos spaudžiama, buvo ati
traukta nuo veikimo. Gaila!

Po daug gyvenimo metų, 
po atliktų daug gerų darbų, 
Sophia, ilsėkis ramiai!

J. K. M.

Cleveland, Ohio
LDS 55 KUOPOS NARTŲ 
ATIDŽIAI

Kuopos susirinkimas 
įvyks sausio 3 d., 1 vai. po
piet, ICA svetainėje, 15901 
St. Clair Ave. Bus renkama 
nauja kuopos valdyba, taipgi 
įvyks nominacijos j LDS 
Centro valdybą. Ateikite ir 
balsuokite už jums patinkan- 
čiausius narius į Centro ir 
kuopos valdybas.

Visi būsite pavaišinti. 
Visi dalyvaukite.
Kviečia LDS kp. VALDYBA 

•
Londonas. Anglijos 

Kompartija smerkia trijų 
dienų darbą, kaip sumažini
mą darbininkams atlyginimo 
ant 40%. Ragina kovoti prieš 
valdžios reakcinę politiką.

•

CHICAGO. Mirė 19 metų 
amžiaus Mort Schaffner, ak
tyvus komunistas.
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GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

* * *

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

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
Punktai

Connecticut vajininkai ...................................... . . 6,960
S. Rainard - G. Shimaitis, Brockton, Mass. .... 4,127 
Brooklyn vajininkai.................................................   4,024
J. Jaskevičius, Worcester, Mass. ......... 3,354 
St. Petersburg, Fla. - P. Alekna......................  2,952
New Jersey vajininkai.....................................  2,918
Philadelphia vajininkai..................................  2,760
E. Repšienė, S. Boston, Mass...............................  . 1,868
Miami, Fla. - A. Švėgžda - V. Bovinas ...... 1,822
V. Sutkienė - V. Trask, Oakland-San Francisco, Cal. 1,654

* * *
Kanados vajininkai ..................................................  1,466
Baltimore, Md. - J. Stanienė............................  . 1,280
J. K. Alvinas - Frank Nakas, Detroit, Mich. .... 1,083 
M. Uždavinis, Norwood, Mass...............................   . 774
A. Račkauskienė - M. Sametis, Haverhill, Mass. . 772
A. Shupetris - S. Penkauskienė, Lawrence, Mass. . 710
Long Island vajininkai .........................................  544
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa......................  528
E. Kralikauskienė, Lawrence, Mass............. ... 514
W. Briedis, Nashua, N. H.....................................  510
Binghamton, N. Y...................   356
Rochester, N. Y.....................................  286
R. Stakėnas, Scottsville, Mich............................  248
P. Cesnikienė, N. Kensington, Pa.......................  196
Chicago, Ill..........................................................................88
L. Tielwich, Evanston, Pa......................  76

* * *

Philadelphijos punktus pakėlė A. Lipčius iš Eddyston, 
Pa., prisiųsdamas 8,350 už 22 prenumeratas i Lietuvą, 4 
į JAV ir $50 aukų į fondą.

J. Jaskevičius iš Worcesterio ši syki prisiuntė $190 - už 
prenumeratas $129 ir $61 aukomis nuo sekamų draugų:

J. Pattison, Worcester, Mass. .... $43.00
Elz. Pilkauskienė, " " " .... 11.00
Lucy Auseius, ” " ” .... 5.00

Po $1.00 M. Shipman ir P. Caroll................... 2.00
M. Uždavinis prisiuntė blanką su $189.00 nuo sekamų

draugų:
LLD 9 kp. Norwood, Mass. . . . $100.00
William Zilaitis, ” ” ” ... 50.00
Nellie Grybienė, ” ” ” ... 25.00
Joseph ir Mary Sadauskai, Norwood, Mass.$ 10.00
Frank Preibis, Walpole, Mass.............  4.00

S. Rainardas, Brockton, Mass, prisiuntė $111.00 už pre

Si sekmadieni, gruodžio 30 d., Laisves saleje 1-ma vai. 
dideli Nauju Metu sutikimo pietus su pilnomis vaisomis 
ir susitikimas su svečiais is Lietuvos. Puiki muzikos- 
dainu programa. Uz viską $5. Aido Choras visus kviečia

NEW YORKO Iš moterų klubo susirinkimo

Tai toks vajininkų stovis buvo su pabaiga gruodžio 12 d, 
* * *

Su naujais skaitytojais pasirodė J. Jaskevičius iš Wor- 
cesterio su 5, P. Alekna iš St. Petersburgo su 1, R. Merkis 
iš Philadelphia su 1, Kanados vajininkai iš Toronto su 1 ir 
,W. Briedis iš Nashua, N. H., kuris tik Įstojo i vajininkų 
tarpa, su 1.

numeratas $75 ir $36 aukų:
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. . . . $25.00
Ch. Ustupis, ” ” ... 6.00
Mary Potsus, ” ” ... 3.00

Po $1.00 - S. Zyys ir B. Mocikaitė ...... $ 2.00
Per V. Bovina iš Miami gauta $88.00 iš kurių $36.00 

aukomis:
J. Balčiūnas . .................... $15.00
F. M. Kvietkai........  6.00
J. M. Kanceriai .... 5.00
J. M. Koch ....... 5.00
V. J. E. Stankai.............  5.00

Eva Kralikauskienė, Lawrence, Mass, prisiuntė aukomis
$31.00 nuo sekamų:

Eva Kralikauskienė prisiminimui mirusio vyro Vinco
ir sesutės Marijonos..................................  $20.00

Stanley Karpowich, Methuen, Mass.......................... 5.00
Mrs. Frances Sharpe,........................................... 2.00
Mr. ir Mrs. J. Kodis ...............................  2.00
Bevardė.................................................  2.00

Per P. Alekna, St. Petersburg, Fla., per du atveju pri
siuntė $231 prenumeratomis ir $56 aukomis:

Anne Degutis prisiminimui mirusio vyro Vinco, St.
Petersburg, Fla............................................  $10.00

Ona Stakėnienė, Brandon, Fla................................ 8.00
R. Zaluba, W. Medway, Mass.......................................7.00
Antanas Ruseckas, St. Petersburg, Fla.......................6.00
Antosė Sholunas, ” " " ” ............... 5.00

SVEIKINIMAS
John Shtukas, Seminole, Fla.........................  5.00
A. Fercik, St. Petersburg, Fla.........................  4.00
Wm. Stakėnas, Brandon, Fla...................................... 4.00

J Su Naujaisiais 1974 Metais sveikinu visas drauges 
į ir draugus, taipgi visus pažįstamus ir pažįstamas. 
a Linkiu, kad pasaulyje viešpatautu taika ir ramybė. 
į IGASIA DANILEVIČIENE
a Brooklyn, N. Y.

Po $1.00: Helen Smith, J. K. Sharkey, J. Rūbas,
John Blaskis, J. White, F. Bunkus, J. Bakšys . . .$ 7.00

Sveikinu
? Proga Naujųjų metų sveikinu visus gimines, 
f draugus, bičiulius ir pažistamus Amerikoje ir 
| Lietuvoje. Linkių visiems geriausios laimės. 
? Lai būna taika ir tautų draugystė.
? ’ JONAS GRYBAS
I Richmond Hill, N. Y.

MeeeveMeMGevveseseeeMį

|
| Naujuju 1974 Metu proga |

Sveikiname klubo narius ir visus klubo lankyto- jį 
jus. Linkime visiems stiprios sveikatos ir laimės & 
sekančiais metais. w

Mieli tautiečiai, atostogaudami Miamio apylin- 
kėje užsukite Į LIETUVIŲ SOCIALI KLUBĄ. Čia g 
duodami geri pietūs sekmadieniais. g

LIETUVIŲ SOCIALIS KLUBAS g
2610 N. W. 119 St., Miami, Fla. gKviečia valdyba. g

ROBERT J. ELLYN
pirmiau buvęs kelionių vedėjas 

Union Tours, Inc.
dabar praneša, kad jis darbą veda 

nuosavoje agentūroje

Robert J. Ellyn Travel Inc.
501 Fifth Ave., (prie 42nd St.), suite 1605

New York, N. Y. 10017 
Telefonas: (212) 687-0250

R. J. Ellyn specialistas tvarkyme kelionių 
Į Lietuvą nuo 1956 metų.

Patarnavimas visiems, kurie nori:
1. Vizas turizmui

(grupėmis bei individualiam važiavimui)
2. Vizas svečiavimuisi pas gimines.
3. Priruoširtiui dokumentų iškvietimui giminių iš

Lietuvos lankyti šeimas JAV
4. Kompetentiškas patarnavimas kelionių

priruošimul visame pasaulyje.
Skambinkite bei rašykite MR. ELLYN dėlei 
teisingų informacijų.

* * * A
Nuo kitų gauta:

E. Klimienė, Manchester, Conn................... ... . $1,000.00
Juozas S. Deltuva, Baltimore, Md....................... 100.00
Draugas......................................................... 100.00
L. Bagdonas, Pittsfield, Mass............................. 70.00
Ben Darin, Cleveland, Ohio................................ 32.00
S. Skuragis, Detroit, Mich................................... 20.00
A. Klepasky, Somerville, N. J. .......................... 16.00
Helen Zukienė, Binghamton, N. Y.......................... 15.00
Mary Babarskienė, Easton, Pa.......................... 11.00
W. Briedis, Nashua, N. H................................... 11.00
U. Kamaitis, Brooklyn, N. Y............................. 11.00
Anna Daukus, Livonia, Mich. ......... 11.00
F. J. Deltuva, Baltimore, Md................................ , 10.00
Ona Raskevich, Bellevue, Canada................... 10.00
Eva Lekienė, Lexington, Mass............................... 10.00
N. P. Dudonis, Chester, Pa............. .................. 10.00
Frances & Walter Giraitis, prisiminimui jo mo

tinos Onos, Wethersfield, Conn................... $ 10.00
Dorothy Shultz, Oregon City, Ore.......................... 10.00
F. Pikūnienė, Shenandoah, Pa................................ 10.00
Mrs. T. Lapin, Hudson, N. H................................ 6.00
Mary Kaunas, St. Clair, Pa................................ 6.00
Marcelė Balukonis, Wilkes Barre, Pa................ 6.00
F. Varaška, Woodhaven, N. Y......................  6.00
Chas. Pempė, Hollywood, Fla................................ 6.00
Suzana Kazokytė Jones, Frackville, Pa................ 5.00
P. Kuliaskas, Gardner, Mass. . .......................... 5.00
J. Bublevsky, Dearborn, Mich................................ 5.00
Vincent ir Amelia Kazėnas, Johnson City, N. Y. . 5.00
M. K. Barnett, Hartford, Conn................................ 5.00
John-Uršulė Daugirdai, Miami, Fla............. ... . . 5.00
Blanche Novik, Miami Beach, Fla.......................... 5.00
S. Radušis, Somerville, N. J.........................  5.00
Bronė Lapinskienė, Brockton, Mass....................... 5.00
M. Cherkauskas, Scranton, Pa.............................. 5.00
A. Shupetris-S. Penkauskienė, Lawrence, Mass. 5.00 
J. Svirnelis, Nashua, N. H. ...... ....................... 3.00
Ig. Kamarauskas, Oakland, Cal..................  3.00
A. Galinis, Scranton, Pa......................    3.00
P, Busiančius, Nashua, N. H. . .r............. ... 2.00
F. Balčiūnas, San Leandro, Calif............................. 2.00
F. Masys, Sudbury, Ont., Canada.................................2.00
E. Galinis, Scranton, Pa............................................ 2.00
Mrs. E. Katinis, Easton, Pa...................................... 2.00

Po $1.00: U. Simoliuniene, Binghamton, N. Y.;
Anna Banulis, Billevica, Mass.; B. Dominauskas, Brook

lyn, N. Y.; A. Marozas, Bridgeport, Conn.; Paul J. Blieka, 
Canby, Ore.; Adelė Petraitienė, Brooklyn, N. Y.;W.Miku- 
lėnas, Miami Beach, Fla.; R. Chalada, Miami Beach, Fla.; 
Anna Alukonis, Hudson, N. H.; J. Corosa, Hudson, N. H.; 
Martha Monis, Nashua, N. H.; Adomas Pauliukaitis, Phi
ladelphia, Pa.; Albert Mitchell, Detroit, Mich.; Mrs. D. J. 
Burnett, Canterbury, Conn.; Geo. Wareson, Brooklyn,N.Y.;. 
John Stanis, So. Boston, Mass.; S. J. Shukis, So. Boston, 
Mass.; Aniceta Zigmonth, Detroit, Mich.; B. Tuškevičius, 
Scranton, Pa.; J. E. Kosmach, Huntington, N. Y.

* * *
Per ši laikotarpi aukų gavome $2,050.00. Iki šiol fon

dui surinkta $12,608.30.
Dėkojame visiems.

ADMINISTRACIJA

NAUJIENOS
Vandalai išdaužė daug ant

kapių ir mausoliejų Bayside 
Cemetary ir žydų kapinėse 
Ozone Parke, nuvertė tvorą, 
kuri kainavo $6,000.

•
Harleme 19 metų jaunuo

lis Larry Hodge nušovė savo 
17 metų amžiaus draugę ir 
paskui pats nusišovė.

•
Bronxe trys plėšikai api

plėšė turčių namą, pasigrobė 
$290,000 vertės bonų, džiu- 
lerių ir $20,000 pinigų. Tai 
puikios jiems kalėdinės do
vanos.

Du langų valytojai ir vie
nas taisytojas nukrito nuo 
30-to aukščio, kai pastolis 
neišlaikė.

•
George Metesky, kaip iš

protėjęs kriminalistas išbu
vęs 17 metų kalėjime, dabar 
pripažintas nepavojingu ir 
paleistas namo vykti Į Wa
terbury, Conn. Jis per 16 
metų savo darbo bombomis 
terorizavo New Yorką, iki 
buvo sugautas.

Policistas R. Cameric 
teisme prisipažino, kad iš
keitęs netikrų čekių $29,800 
vertės ir su savo žmona ir 
dviem vaikais išvykęs pake
liauti po Ameriką. Buvo 
suimtas Ohio valstijoje. Jam 
gręsia 4 metų kalėjimas.

•
Gazo tanko sprogime už

mušto R. ’ Rubino našlė ir 2 
vaikučiai gavo $310,000 at
lyginimo. Vasario mėnesį 
sprogimo metu užmušta 40 
darbininkų.

Bronxe 18 metų G. Badger 
areštuotas ir kaltinamas 
namų padeginėjimu.

e
Harlemo masiniame susi

rinkime Kompartijos pirmi
ninkas Winston ragino remti 
afrikiečių išsilaisvinimo ju
dėjimą.

Brooklyno moterys, kovo
jančios už taiką, sušaukė 
masinį susirinkimą gr. 14 d., 
kuriame ragino amnestuoti 
visus karo priešus.

. •
Kolumnistė Sylvia Porter 

rašo, kad New Yorke unijis- 
tai gauna 52% daugiau atly
ginimo, kaip neunijistai. Tai 
verta būti unijų nariais.

REP.

ANNAPOLIS, Md. Buvęs 
viceprezidentas Spiro Agnew 
prašė teismo, kad jam advo
kato laipsnp tik laikinai su
spenduotų, o ne visai atimtų.

LONDONAS. Pavogtame 
automobilyje arti parlamen
to rūmų sprogo galinga bom
ba, kuri sužeidė 54 žmones. 
Tai esąs katalikų teroristų 
darbas.

Nors šio mėnesio 19 diena 
buvo šalta ir gatvės ledusu- 
caustytos, bet Moterų Klubo 
susirinkimas vistiek Įvyko. 
Susirinko nedidelis būrelis 
narių aptarti klubo einamuo
sius reikalus, o po susirin
kimo, atšventėme klubo vi
cepirmininkės Adelės Rai
nienės gimtadienį.

Po valdybos raportų, kal
bėta apie klubo tolimesnę 
veiklą. Jau laikas pagalvo
ti, kaip atšvęsime Tarptauti
nę Moters Dieną. Apie pa
rengimą pasikalbėsime se
kančiame susirinkime, o 
data jau paskirta - kovo 10 
dieną, 1974 metais.

Moterų Klubą sveikina su 
Naujausiais Metais narė iš 
Kauno - Danutė Šumskienė. 
Panašius sveikinimus siun
čia su $5 auka: Veronika 
Pranaitienė, Margareta 
Cowl ir Zuzana Jones iš 
Frackville, Pa.

Mūsų ilgametė narė Mar
celė Yakštienė, dėl silpnos 
sveikatos, negali atsilanky
ti Į susirinkimus. Ji svei
kino klubą su $1 auka ir 
įteikė Įvairių smulkių dova
nėlių laimėjimams. Klubas 
dėkoja už aukas ir dovanas.

Mirė klubo narė Ona Wal- 
musienė. Ji tapo palaidota 
Cypress Hills kapinėse.

Vienbalsiai nutarta palikti 
tą pačią klubo valdybą: I. 
Mizarienė - pirmininkė, A. 
Rainienė - vicepirmininkė, 
Br. Keršulienė - sekretorė, 
N. Ventienė - iždininkė, A. 
Yakštis - finansų sekretorė 
ir H. Feiferienė - kores
pondentė. Palinkėta joms 
sėkmingai darbuotis toliau.

I. Mizarienė pranešė apie 
turistų grupės viešėjimą iš 
Lietuvos, kurioje yra šešios 
moterys. Visos profesiona
lės, pasiekusios aukštą išsi- 
lavinim ą. Jų tarpe viena Vil
niaus konservatorijos stu
dentė. Nutarta šios grupės 
išleistuvių bankete, kurį 
rengia Aido Choras Laisvės 
salėje šio mėnesio 30 dieną, 
įteikti visoms grupės mote
rims nuo Moterų Klubo po 
dovanėlę.

Palinkėjome laimingos 
kelionės klubo pirmininkei 
Ievai Mizarienei, kuri šio 
mėnesio 20 dieną išvyko i 
Californiją. Iš ten pasuks Į 
Detroit, ir dar toliau J šiau
rę - i Kanadą.

Po susirinkimo, vaišių 
metu, atšventėme Adelės 
Rainienės gimtadienį. A. 
Yakštis šventiškai papuošė 
stalą, o H. Siaurienė paga
mino, specialiai šia proga, 
įvairių skanėsių. Pasigar- 
džiuodamos vaišinomės, 
minėdamos, kad apsigavo tos 
narės, kurios neatsilankė Į 
susirinkimą.

Vaišių išlaidas padengė H. 
Siaurienė ir E. Norbutienė. 
Prie vaišių prisidėjo O. Do- 
bilienė ir A. Rainienė. Reiš
kiame širdingą padėką.

Apie Adelę Rainienę gali

ma būtų prirašyti labai daug. 
Ji buvo viena iš pirmųjų Mo
terų Klubo narių ir bandė 
įrašyti Į klubą kuo daugiau
sia moterų. Per metų metus 
darbuojasi LDLD II-sios ap
skrities valdyboje, užimda
ma sekretorės pareigas. 
Labai daug vaidinusi Liau
dies Teatro perstatytuose 
veikaluose ir buvo valdybo
je. Daug metų dirbo Lietu
vių Meno Sąjungoje. O kiek 
jinai dalyvavusi Įvairiose 
demonstracijose už taiką, 
kiek kartų važinėjo po kitus 
miestus kaipo taikos delega
tei Visus tuos darbus ji 
atlieka rūpestingai ir kuk
liai, nesididžiuodama. Ji 
draugiška ir maloni, jos dar
bai kalba ir Įrodo jos Įsiti
kinimus.

Vaišių pabaigoje Adelė 
Rainienė padėkojo už taip 
gražų pagerbimą, o mes vi- 
_us sudainavome jai "Happy 
Birthday". Linkime miela- 
jai Adelei dar daug šviesių 
ir garbingų metų!

H. FEIFERIENE

Draugu nuoširdus 
pas isventimas

Nuoširdžiai dėkoju mie
liems draugams, su kuriais 
nuo jaunystės dienų dirbome 
dirbtuvėse ir organizacijo
se, už aplankymą manęs 
mano sunkioje nelaimėje. 
Esu suimtas paralyžiaus ir 
gyvenu Long Island Nursing 
Home.

Tai tiuvo tie geraširdžiai 
draugai iš Woodhaveno - Jo
nas Grybas, Jurgis Bernotą, 
Jonas Bikulčius ir Vincas 
Baltrušaitis. Jie ne tik mane 
aplankė, bet dar ir apdova
nojo Įuiriais vaisiais, o 
Jurgis Bernotą ir penkine pi
nigais.

Didžiausia ir nuoširdžiau
sia jiems padėka už jų toli
mą kelionę ir pasišventimą.

KAZYS NECIUNSKAS, 
Buvęs brooklynietis

Sveikina su 
Naujais Metais 
Didžiai Gerbiamos Moterų 
Klubo narės - Moterys,

Iš visos širdies linkiu 
Jums geros sveikatos, ilgų 
gyvenimo metų, našaus dar
bo kultūros ir pažangios 
minties labui.

Tegul Jus lydi kūrybinė 
sėkmė ir asmeninė laimė.

Su pagarba, 
danute Šumskiene
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Susižeidė
New Yorko Lietuvių Mote

rų Klubo narė Danilevičienė 
pranešė, kad krisdama 
smarkiai susižeidė taip pat 
klubietė Elzbieta Laurenkus. 
Koją susilaužė. Labai gaila. 

, Linkime Elzbietai greitai 
susveikti.




