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KRISLAI
NAUJI NERVŲ GAZAI 
ENERGIJOS KRIZE 
RASISTŲ SUOKALBIS 
KUBOS LAIMĖJIMAI 
vyriausias Žudytojas

J. Gašlūnas
Pentagonas nusitarė iš

leisti šimtus milijonų dole
rių naujų nervų gazų gamy
bai. Chemikalų kompanijos 
gaus riebų kontraktą, pasi
darys daug pelno, o taksų 
mokėtojai turės tas milži
niškas sumas padengti.

Militariniams reikalams 
pinigų niekad nestoka, bet vi
suomenės poreikiams jų 
nėra. Kiekviena Kongrese 
užgirtą kiek naudingesni bi- 
lių Nixonas vetuoja (atmeta), 
pasiremdamas finansinių 
fondų taupymo principu.

Kalbama apie taiką, tuo 
pačiu metu ruošiamasi nau
jiems karams.

Aišku, kad energijos trus- 
tas žymiai prisideda prie 
energijos krizės tęsimo. 
Aliejaus kompanijos dauge- 

> lyje vietų sulaikinėja alie
jaus gamybą tikslu daugiau 
pasipelnyti.

Energijos trustui visai ne
svarbu, kad nukentės dėl 
kuro stokos. O daugiausia 
tenka nukentėti neturtin
giems žmonėms. Jiems ten
ka šalčiuose gyventi mažai 
apšildomuose ar visai neap
šildomuose namuose.

Komunistų partija siūlo 
nacionalizuoti energijos 
pramonę. Tik tokiu būdu būtų 
nugalėta energijos krizė.

•
James Earl Ray, nuteistas 

99 metus kalėti už užmušimą 
dr. Martin Luther King, da
bar pridavė teismui pareiš
kimą, kuriame įvardija visą 
eilę piliečių, kaip dalyvių 
suokalbyje nužudyti Kingą.

Dokumente atžymėtų as
menų tarpe esą “aukšto ran
go žmonių”, kurie vadovavo 
suokalbininkams nužudyti 
Kingą.

Aišku, tai buvo rasistų 
suokalbis susidoroti su juo
dosios liaudies vadu.

Sausio 1 d. sukako 15 metų, 
kai Kubos liaudis, komunis
tų vadovybėje, nuvertė fa
šistinį diktatorių Batistą ir 
įsteigė socialistinę liaudies 
valdžią. ,

Nuo tolaiko Jungtinės Val
stijos nutraukė visus ryšius 
su savo kaiminka Kuba ir 
kartu paskelbė barbarišką 
boikotą, rėmė kontrrevoliu
cinius suokalbius ir įsiver
žimus į Kubą. Bet nieko su 
tuo nelaimėjo, revoliucinės 
valdžios nepajėgė nuversti.

Per 15 metų Kubos liaudis 
yra padariusi labai daug pa
žangos. Laikas ir Jungti
nėms Valstijoms pakeisti 
barbarišką diplomatiją ir 
užmegsti ryšius su Kuba.

Dr. W. P. Harvey tvirtina, 
kad nauji širdies ligoms gy
dyti suradimai nuo 1950 metų 
sumažino amerikiečių mir
tingumą 20% nuo širdies 
priepuolių.

Širdies ligų specialistas 
apskaičiuoja, kad tokiu būdu 
per tą laikotarpį išgelbėta 
gyvastis 51,000 žmonių.

Nepaisant tuo svarbiu rei-

Nixonas atsilygina aliejaus 
kompanijoms už gautus
$5 milijonus rinkimams

Izraelio rinkimai sutvirtino
dešiniųjų ir kairiųjų opo
ziciją valdžios programai

Washingtonas. Senatims | 
Watergate skandalo tyrimo 
komitetas turi raportą, kuris 
rodo, kad Nixono išrinkimui 
didžiosios aliejaus korpora
cijos sukėlė arti $5 milijo
nų. Raportą paskelbė kong- 
resmanas Les Aspin.

Nixono paskirtas federali
nis energijos direktorius 
Wm. Simon dabar paskelbė, 
kad su kovo 1 d. aliejaus ir 
gazolino kainos bus žymiai 
pakeltos - net 11 c. galionui. 
Toliau kainos gali siekti iki 
$1 galionui. Tai būsiąs kor
poracijoms “ekonominis 
skatinimas” daugiau alie
jaus pagaminti.

Exxon korporacija 1973 
metais padarė $1.6 bilijono 
pelno, kuris palyginus su 
1972 metais pakilo 59%. Taip 
pat ir kitos kompanijos pa
sidarė didžiulius pelnus ir 
šiais metais vėl naujus pel
nus kraunasi.

Daugelis dabar teigia, kad 
Nixonas tikrai aliejaus kor
poracijoms atsilygina už jam 
paramą rinkimuose. Didesni 
pelnai korporacijoms, dau
giau apiplėšiama visuomenė, 
ypač neturtingieji, daugiau 
kančių tenka skurdžiams pa
nešti.

Energijos krizė dar vis di
dėja. Krizės metu mažėja 
pramoninė gamyba, milijo
nai darbininkų netenka dar
bo, daugiausia nukenčia 
automobilių gamybos darbi
ninkai, Darbo Statistikų biu
ras skelbia, kad lapkričio 
mėn. jau buvo puspenkto mi
lijono bedarbių ir pustrečio 
mil. dalinai dirbančių. Šie
met bedarbių skaičius gali 
pasiekti 7 milijonus.

Ragina kovoti 
rasizmą

Lorain, Ohio. Nacionali
nis plieno darbininkų eilinių 
narių komitetas, kaltina 
Jungtinės Plieno Darbininkų 
unijos viršininkus už rasiz
mo toleravimą darbuose.

Komitetas nurodo, kad 
unijos viršininkai vengia in
formuoti narius apie rasiz
mo praktikavimą plieno pra
monėje. Ragina baigti ra
sizmą visur.

Venezuela pakėlė 
aliejaus kainą

Karakas. Venezuelos val
džia paskelbė žymiai pake
lianti aliejaus kainą. Dabar 
jau reikia už statinę mokėti 
$12.

Dabar Venezuelos aliejaus 
kaina maždaug lygi su arabų 
aliejaus kaina.

WASHINGTONAS. Preky
bos butas, Nacionalinis Fab
rikantų Susivienijimas ir ki
tos didžiojo biznio organiza
cijos ragina prez. Nixoną 
visai panaikinti kainų kon
trolę, tik palikti algų kontro- 
ię.
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kalu padarytos pažangos, ta
čiau širdies ir kraujagyslių 
ligos pasilieka pirmaeilės 
žmonių žudytojos.

873 amerikiečiai už- /
sienio kalėjimuose

Antioch, Turkija. Už nar
kotikų šmugeliavimą trys 
amerikiečiai buvo nuteisti 
mirtimi, bet vėliau mirties 
bausmė buvo pakeista viso 
gyvenimo kalėjimu.

Teisme raportuota, kad 
užsienio šalių kalėjimuose 
yra 873 amerikiečiai, apkal
tinti už įvairių narkotikų 
pardavinėjimą.

LOS ANGELES, Calif.-Pa
vieto viršininkai sutiko pa
mokėti $700,000 Sally Sala
zar, kurios vyrą policistas 
užmušė policijos užpuolime 
demonstracijos 1970 m. 
rugp. 29 d.

Thieu didina 
bombardavimą

MME. NGUYEN THI BINH

Budapeštas, Vengrija.
Pietų Vietnamo revoliucinės c
valdžios užsienio reikalų 
ministrė N. T. Binh spaudos 
konferencijai raportavo, kad 
Saigono diktatorius Thieu, 
gaudamas Amerikos para
mos, nuolat didina revoliuci
nės valdžios kontroliuoja
mos teritorijos bombarda
vimą.

Binh sako, kad per pasta
ruosius 10 mėnesių nebuvo 
ramios dienos, kad iš Saigo
no atlėkę lėktuvai nebūtų 
mėtę amerikiečių gamybos 
bombų.

NEW YORKAS. Ameriki
nis Draugų Tarnybos komi
tetas (religinių kvekerių or
ganizacija) ragina Nixono 
administraciją nutraukti pa
ramą Pietų Vietnamo val
džiai, kuri nesilaiko taikos 
sutarties, tęsia karą toliau.

Vaistų trustas 
apiplėšia publiką

Washingtonas. Senatinio 
sveikatos subkomiteto susi
rinkime senatorius Kennedy 
įrodinėjo, kad didysis vaistų 
trustas nesvietiškai apiplė
šia publiką.

Kennedy pasakė, kad nuo 
per didelio kiekio neteisingai 
išrašomų vaistų kasmet 
miršta maždaug po 30,000 
žmonių ir už tuos vaistus iš 
publikos vaistų trustas gau
na į metus apie $11 bilijonų.

Japonijos Moterų Sąjungos narės Tokijo mieste demonstra
tyviai protestuoja prieš aukštas pragyvenimo kainas, rei
kalauja kainas numažinti, infliaciją sulaikyti.

60,000 vietnamiečių 
žuvo paliaubų metu

Saigonas. Pietų Vietnamo 
valdžia skelbia, kad nuo pa
sirašymo paliaubų sutarties 
per 11 mėnesių apsišaudy
muose žuvo apie 60,000 viet
namiečiu.

Dėl apsišaudymų vieni ki
tus kaltina. Pasirodo, kad 
Saigono militarinė komanda 
nesiliauja bombarduoti 
Amerikos lėktuvais terito
rijos, kurią valdo revoliu
cinė valdžia. Diktatorius 
Thieu priešingas taikos su
tarčiai, tai jis ir ją laužo.

ANKARA. Turkijos mili- 
tarinis teismas nubaudė 151 
kairiųjų veiklos jaunuolį iki 
20 metų kalėjimo.

Energijos krizė 
kankina skurdžius

Washingtonas. Civilinių 
Teisių komisija pareiškė, 
kad Nixono administracijos 
planas taupyti energiją dau
giausia paliečia skurdžius, 
neturtingųjų vaikus, tautinių 
mažumų žmones.

Arti 13 milijonų dirbančių 
neturtingų motinų, turinčių 
žemiau 18 metų vaikus, neša 
sunkią energijos krizės naš
tą, skelbia komisija. Dides
ni taksai dar daugiau apsun
kins ir apiplėš neturtinguo
sius.

•
ULAN BATOR. Mongoli

jos dienraštis “Unen” kalti
na Kinijos vadus tautinio šo
vinizmo praktikavimu prieš 
kitas tautines mažumas.

Kubos liaudis Havanoje pasmerkė Čilės fašistų terorą, pa-

PA RYŽIUS. Prancūzijos 
Kompartija 1973 metais gavo 
62,218 naujų narių. Dabar

gerbė fašistų nužudytą prezidentą Allendę, jo vardu pava-($partija turi apie 410,000 na-
dino naują mokyklą. rių.

Kaltina Izraeli
Maskva. Tarybų Sąjunga 

kaltina Izraelį dėl buvusių 
tarybinių žydų bėgimo iš Iz
raelio į Austriją, kur jie 
prašosi grįžti į gimtinį 
kraštą.

Tokių iš Izraelio pabėgėlių 
dabar šimtai Austrijoje lau
kia progos grįžti į Tarybų 
Sąjungą. Izraelyje jiems 
buvo nepakenčiamos sąly
gos.

Senukų pora sušalo 
namie iki mirties

Schenectady, N. Y. 93 
metų Frank Baker ir 91 metų 
jo žmona Kalėdų vakare rasti 
savo namuose per didelius 
šalčius sušalę iki mirties, 
kai jiems už nepamokėjimą 
bilų buvo uždarytas gazu ap
šildymas.

Jie gaudavo mažą pensiją 
ir skurdžiai gyveno. Mano
ma, jie neturėjo iš ko bilas 
užmokėti. Gyveno apleista
me, aplūžusiame namelyje.

Rekordinis derlius
Maskva. Tarybų Sąjungo

je 1973 metais buvo rekor
dinis derlius, pralenkęs vi
sus kitus metus. Grūdų 
gauta daugiau kaip 222 mili
jonai tonų.

Gerai užderėjo medvilnė, 
cukriniai runkeliai, bulvės ir 
įvairios daržovės. Klima
tas buvo vidutiniai geras. 
Tikimasi 1974 metais pakel
ti žemės ūkio gamybą 6.4%, 
jei oras pasitaikys žemės 
ūkiui prielankus.

Tel Avivas. Izraelio par
lamentiniai rinkimai nedavė 
pageidaujamų taikai pasek
mių. Ultra reakcionierių 
Likudo blokas laimėjo 8 nau
jas vietas, dabar turės 39 
parlamente atstovus. Prem
jerės Goldą Meirvadovauja
ma Darbo Partija pralaimė
jo 6 vietas. Komunistai lai
mėjo dar 1 vietą, dabar tu
rės 4 atstovus.

Kad išlaikyti valdžios vai
rą, Goldą Meir mano suda
ryti koaliciją ir tokiu būdu 
pasilikti valdžios viršūnėje. 
Darbo Partija dabar turi 51 
atstovą iš visų 120 parla
mento narių. Meir su kai- 
riasiais nenori tartis dėl 
koalicijos. Tad manoma, kad 
ji tarsis su ultra dešiniai
siais, kurie yra priešingi 
taikai.

Iš Washingtono grįžo Iz
raelio gynybos ministras 
Dajanas, gerai nusiteikęs. 
Jis susitarė su Kissingeriu 
dėl paliaubų išlaikymo. Iz
raelis sutinkąs pasitraukti 
20 mylių nuo Suezo kanalo, 
jei Egipto jėgos bus suma
žintos rytiniame kanalo pa
kraštyje. Nixono adminis
tracija sutiksianti suteikti 
Izeaeliui $2.2 bilijono grei
tos ginklų paramos.

Genevoje pasitarimai tai
kos reikalu bus tęsiami.<

Grass Lake, Mich. Per 
daugelį metų čia ramiai gy- 
veho vyskupas Valerian D. 
Trifa, pabėgęs iš Rumunijos. 
Bet šiomis dienoms Imigra
cijos autoritetai, gavę skun
dų, pradėjo tyrinėti jo ’ eik
lų hitlerininkų okupi ei jos 
metu Rumunijoje prieš 30 
metų.

Pasirodo, kad vyskupas 
Trifa padėjo naciams gau
dyti ir žudyti žydus ir kitus 
naciams priešingus žmones. 
O jis čia atvykęs pareiškė 
nieko bendro neturėjęs su 
■fašįstų barbariška veikla.

Spaudoje jau paskelbta ne
maža vardų tų žmonių, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu pa
dėjo naciams žudyti žmones, 
o dabar Amerikoje gavo pi
lietybę. Jie taipgi bus tyri
nėjami.

•
DUBLINAS. Airija pasi

rašė su Tarybų Sąjunga pir
mą prekybos sutartį.

Aliejaus krizės nėra 
Tarybų Sąjungoje

Maskva. Geologijos mi
nistras Lev Ravninpaskelbė, 
kad Tarybų Sąjunga neturi 
ir ateityje neturės energijos 
krizės, kokią dabar pergy
vena kapitalistinis pasaulis.

Tarybų Sąjunga turi pa
kankamai savo krašte ener
gijos šaltinių. Energijos ga
myba plečiasi. TSRS turi 
jos parduoti ir užsieniui.

Mirė pasaulyje 
žymusis dailininkas

SIQUEIROS

Sausio 6 d. mirė visame 
pasaulyje pagarsėjęs daili
ninkas David A. Siqueiros 
savo namuose Meksikos 
miestelyje Cuernavaca, 77 
metų amžiaus, po sunkios 
vėžio ligos.

Siqueiros buvo muralistas 
(freskų, sienų piešėjas), ko
munistas, pasižymėjęs ko
votojas už liaudies reikalus. 
1960 m. Meksikos prezidento. 
Mateos įsakymu buvo areš
tuotas ir apkaltintas už “so
cialinės suirutės” kėlimą, c <
Tik didžiausi protestai iš 
visų pasaulio kampų jįpadė- 
jo iš kalėjimo išlaisvinti 
1964 m. Ispanijoj jis kariavo 
kartu su liaudimi prieš fa
šizmą. ( i

Jis dažnai lankydavo Ta
rybų Sąjungą ir kitas socia
listines šalis. Buvo apdo
vanotas Lenino Taikos pre
mija ir taipgi Meksikos Dai
lės premija.

Nacionalizavo ameri 
kiečių nuosavybę 

Lima. Peru valdžia nu
tarė nacionalizuoti didžiau- . 
šią amerikiečių kontroliuo
jamą kasyklų korporaciją vi
soje Lotynų Amerikoje.

Amerikiečių kompanija 
operavo kasyklas nuo 1902 
metų ir darė didžiuliui pel
nus. Mainierių atlyginimai 
buvo nedideli.

SEOUL, Pietų Korėja. 8 
žmonės žuvo gaisre, kuris 
sunaikino 150 parduotuvių.

MASKVA. Po 8 dienų So- 
juz-13 kelionės aplink Žemę, 
tarybiniai kosmonautai P. 
Klimuk ir V. Lebedev nusi
leido Kazachstane. Jie jau
čiasi gerai atlikę svarbią 
kelionę.
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Pagyvensime - pamatysime
Didžiausiame šios šalies mieste New Yorke turime nau

ją administraciją su majoru Abraham Beame priešakyje. 
Užimdamas tą aukštą vietą, naujasis “bosas” sudėjo mies
to piliečiams aukštus pasižadėjimus. Tarp kitko, Mr. 
Beame pasižadėjo taip vairuoti miesto reikalus, kad mes, 
niujorkiečiai, vėl didžiuosimės ir girsimės esą niujorkie
čiais. Žinant, kaip dabar mes vakarais jau bijome išeiti i 
gatvę, kad nebūtumėm apiplėšti arba užmušti, šipasižadė- 
jimą reikia skaityti labai aukštu, labai garbingu. . . Var
giai rasis toks niujorkietis, kuris nelinkėtų naujajam ma
rui pilniausio pasisekimo tose jo kilniose pastangose. . .

Kaip ten nebūtą, visi turime žinoti, kad Mr. Beame yra 
demokratas, rinkimus laimėjo kaipo demokratas. Tai labai 
reikšminga, nes tai reiškia, kad po daugelio metu pertrau
kos valdžia pereina Į Demokratu partijos rankas - tos 
partijos, kuri šio miesto istorijoje yra pagarsėjusi kaip 
“Tammany Hair’. Tai buvo korupcijos suėstu politikierių 
klika. Šiandien niekas nebekalba apie “Tammany Hall”, 
bet senosios kartos piliečiai jos nėra pamiršę ir turi pa
grindo bijoti, kad Mr. Beame vadovybėje ji gali būti pri
kelta iš “numirusią”.

Naujoje miesto valdžioje pažangiajai visuomenei žino
miausias ir artimiausias yra naujasis Miesto Tarybos pre
zidentas Paul O’Dwyer. Juo galima pasitikėti, kad jis tą 
aukštą vietą panaudos liaudies reikalams apginti.

Gal ir gerai, kad ji laimėjo1
Gruodžio pabaigoje Izraelyje Įvykę parlamento rinki

mai nieko nepakeitė. Nors sumažėjusiu balsą skaičiumi, 
rinkimus vėl laimėjo Mrs. Goldą Meir vadovaujama taip 
vadinama “Darbo sąjunga”, kuri susideda net iš kelią po- 
litinią grupią. Iš jos šalies vairą paveržti buvo pasimojus 
dešiniąją grupią koalicija “Lukud’’, kuriai vadovauja Me- 
nahem Begin.

Pranešimuose apie rinkimus nieko nebuvo kalbama apie 
pozicijos ir opozicijos naminiais reikalais politiką ir nu
sistatymą. Berods didelio skirtumo ir nebuvo. Opozicija 
siekė rinkimus laimėti smerkdama ir kritikuodama Mrs. 
Meir vadovaujamą vyriausybę už jos “pataikavimą” ara
bams. Mat, Izraelio valdžia kalba apie tam tikrus nusilei
dimus arabams dėl iš ją užgrobtą žemiu. Ji gal ir šūtiktū 
kai kurias sritis arabams sugrąžinti. Tuo tarpu Mr. Begin 
ir jo “sąjunga” reikalauja, kad nė viena pėda tą žemiu 
nebūtą arabams sugražinta.

Iš čia žiūrint i Vidurio Rytuose esančią padėti, atrodo, 
kad opozicijos laimėjimas būtą ją dar labiau pasunkinęs ir 
galimybės Izraeliui pasiekti susitarimą su arabais būtą 
smarkiai sumažėjusios. Kaip dabar dalykai sustovi, tai 
niekas nepasikeitė. Reikia tikėtis, kad derybos Ženevoje 
atsteigti Vidurio Rytuose taiką bus pagreitintos.

Kas ką rašo ir sako
O VISGI TO NET Ib JŲ 
NESITIKĖJOME

Prisipažinsime, kad mes 
nesitikėjome taip greitai su
laukti tos dienos, kada Chi- 
cagos menševiką “Naujieno
se” bus pradėta teisinti Lie
tuvoje 1926 metais Įvykdytą 
fašistinę perversmą ir gar
binti jo Įvykdytoją generolą 
Povilą Plechavičią. Bet štai 
gruodžio 31 d. “Naujienose” 
skaitome:

: “Vėl 1926 m. gruodžio 
mėn. Cechoslovaką akade
miją Prahoje baigęs Povilas, 
kai kurią mūsą partiją poli
tiką ir ją paveiktos jauno
sios karininkijos dalies pra
šomas, stojo priešaky aną 
paruošto perversmo ir ji 
sėkmingai, bent nepraliejęs 
lietuviško kraujo, pravedė”.

Dar gi ir biauriausias me
las, kad perversmas buvo 
įvykdytas be kraujo pralie
jimo. O kas sušaudė ketu- 
rius komunistą vadus, jau 
nekalbant apie smetoninio 
fašistinio teroro aukomis 
kritusius šiaip puikius lietu- 
vią tautos sūnus ir dukras.

Taip pat Plechavičius tei
sinamas ir garbinamas, kad 
bendradarbiavo su hitleri
ninkais. Štai:

1944 m. lietuvią visuome
nei pritariant ir vokiečiui 
okupantui leidus, Povilas 
Plechavičius ėmėsi organi
zuoti ir vadovauti savajai 
ginkluotai jėgai, vadin. Lie
tuvos Vietinė Rinktinė. Ji

Canada, Lat. Amer., per year, $10 00 
Canaaa, Lat. Amer. 6 months $550 
Foreign countries, per year, 112.00, 
Foreign countries, 6 months, $650

buvo tautai reikalinga daug 
nuo ko apsisaugoti.

Ne lietuvią tautai apsisau
goti, bet padėti hitlerinin
kams medžioti ir žudyti Lie
tuvos tarybinius žmones.
PRIPAŽĮSTA, KAD NIEKO 
NEŽINO APIE KRISTAUS 
GIMIMĄ

Sunku net tikėti, bet taip 
yra. Tiesiai iš pačią kleri
kalą lūpą. Kanados klerikalu 
organe “Tėviškės Žiburiai” 
(gruodžio 20 d.) net pirma
jame puslapyje ilgas 
straipsnis su antrašte: “Ar 
išganytojas Kristus gimė 
kada nors spalio mėnesyje, 
o ne gruodyje. Vadinasi, per 
beveik du tūkstančius metą 
katalikams buvo tikrinama, 
kad Kristus gimė gruodžio 
25 d. ir todėl tą dieną turime 
Kalėdas. Ir tikintieji tam 
šventai tikėjo.

Tai kaipgi kur kas sugal
vojo Kristaus gimtadieniu 
laikyti gruodžio 25 dieną? 
Pasirodo, kad tai buvopago- 
nią dovana Romos kataliką 
bažnyčiai. Tai jau pripažįs
ta ir skelbia šis klerikalu 
organas. Prašome:

“Pagonys germanai (tuo
met dar buvo pagonišką atgy
veną tarp Ari j aus šalininku 
germaną) šventė sausyje 
savo julinę šventę, o gruody
je - Šviesos šventę, pagal 
julinį kalendorių - gruodžio 
25, t. y. žiemos saulės są
vartos dieną. Roma Įsakė

LAISVĖ

Laiškas iš TSRS Aukščiausiosios
Tarybos sesijos

Mielas drauge ANTANAI ir 
visi LAISVIEČIAI!

Rašau šį laišką iš Krem
liaus, kur dalyvauju TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos 
aštuntojo šaukimo septinto
joje sesijoje. Tai jau pasku
tinė šio A. Tarybas šaukimo 
sesija, nes kitais metais turi 
būti nauji rinkimai, šioji se
sija buvo skirta Tarybą Są
jungos 1974 metu valstybinio 
liaudies ūkio išvystymo pla
no ir*valstybės biudžeto ap
svarstymui ir patvirtinimui. 
Kaip visada, prieš sesiją vy
riausybės pristatytieji pla
nas ir biudžetas buvo nuo
dugniai išnagrinėti ir ap
svarstyti atitinkamose ko
misijose, kurios Įnešė savo 
pastabas ir papildymus. Se
sijos išvakarėse Įvyko 
TSKPartijos Centro Komite
to plenumas, kuriame taip 
pat buvo plano ir biudžeto 
klausimai apsvarstyti ir 
principe patvirtinti. Paskui 
juos pradėjo svarstyti Aukš
čiausiosios Tarybos sesija.

Kaip paprastai, praneši
mai buvo padaryti abieju 
rūmą jungtiniame posėdyje. 
Juos patiekė Plano komisi
jos pirmininkas N. BAIKA- 
KOBAS apie liaudies ūkio 
planą, o Finansų ministras 
V. BARBUZOVAS apie val
stybės biudžetą. Paskui 
abieji rūmai - Sąjungos Ta
ryba ir Tautybių Taryba - 
tuos klausimus svarstė at
skiruose posėdžiuose.

Diskusijose dalyvavo dau
giau kaip 40 deputatą iš visą 
sąjunginiu respubliką, kai 
kurią autonominiu respubli
ką bei sričių ir apygardą. 
Nuo Tarybą Lietuvos kalbėjo 
deputatas ‘ K. MACKEVI
ČIUS - Profesinią Sąjungų 
Tarybos pirmininkas. Jis 
išdėstė mūsą respublikai rū
pimus klausimus ir papasa
kojo apie jos pasiekimus ūkio 
ir kultūros srityje. Pasiro
do, Tarybą Lietuvos pramo
nė palyginti su prieškari
niais laikais išaugusi 39 kar
tus, o elektros energijos ga
myba net 120 kartu. Tai ne
paprasti respublikos laimė
jimai, kurie pasiekti visoms 
tarybinėms respublikoms 
bendradarbiaujant, vienai 
kitą paremiant.

Tarybą Sąjungos biudžetas 
kartu su liaudies ūkio augi
mu ir kultūriniu bei sociali-<
nią poreikiu didėjimu metai 
iš metu didėja. Patvirtinta
sis 1974 metu biudžetas sie
kia 194 miliardu (bilijonu) 
300 milijoną 866 tūkstančią 
rublių. Biudžetas subalan
suotas su 212 milijoną 856 
tūkstančiu rubliu liekana, 
taigi pajamos viršija išlai
das.

Žymėtina, kad 1974 metu 
biudžete išlaidos valstybės 
gynimo reikalams mažesnės 
negu pereitame biudžete, 
įdomu, kad išlaidos gynybos^ 
reikalams siekia 17 miliardu 
650 milijoną rublią, o išlai
dos pensijoms žymiai dides
nės - 22 miliardai rubliu. 
Išlaidos gynybos reikalams 
sudaro tik apie 9 procentus 
visą išlaidą.

MŪSŲ LIETUVOS 
LAIMĖJIMAI IR REIKALAI

Tarybą Lietuvos biudžetas 
siekia 1 miliardo 765 milijo
ną 248 tūkstančiu rublią su
mos ir savo dydžiu seka po 
penkią stambiausiu respub-

švęsti Kristaus gimimą 
gruodžio 25, pabrėždama, 
kad toji diena yra ir tikroji 
julinė šventė (Jul reiškia 
džiaugsmą). Tokiu būdu ka
talikuose Į sivy r avo paprotys 
švęsti Kalėdas gruodžio 25.”

liką - Rusijos, Ukrainos, 
Baltarusijos, Uzbekijos ir 
Kazackijos. Jis didesnis už 
Gruzijos ir Azerbaidžano 
respubliką biudžetus, nors 
jos stambesnės ir teritori
ja, ir gyventoju skaičiumi. 
Valstybės biudžetas galėjo 
taip išaugti dėka plačiai išsi
vysčiusios pramonės ir že
mės ūkio, ypač gyvulininkys
tės pakilime.

> Milžiniškoji dalis pajamų 
mūsą respublikai tenka iš 
sąjunginio biudžeto. Pavyz
džiui, daugiau kaip 90 pro
centą respublikoje Įplau
kiančią pajamą nuo Įmonių 
apyvartos mokesčio, eina i 
Tarybą. Lietuvos biudžetą. 
Taip pat i respublikos biu
džetą eina visos pajamų mo
kesčio Įplaukos ir pusė pa
jamą pagal valstybinę pasko
lą. Tokios didelės pajamos 
užtikrina galimybę mokėti 
kolūkiams geras kainas už 
ją parduodamus valstybei 
gaminius, ypatingai mėsos 
ir pieno produktus, o taip pat 
skirti didelės lėšas staty
boms ir pramonės plėtimui.

Pagal patvirtintą liaudies 
ūkio vystybos planą Tarybą 
Lietuvoje numatoma pramo
nės gamybą padidinti d augiau 
kaip 6 procentais per 1974 
metus. Ypač sparčiai bus 
vystoma staklių, žemės ūkio 
mašiną, prietaisu, radijo, 
popieriaus ir medžio apdir
bimo Įmonių gamyba. Elek
tros energijos gamyba pa
sieks 10 miliardu kilovatva
landžių, mineralinių trąšu

Antanas Jonynas
Jis yra ne tik vienas iš žy

miausią šią dieną Tarybą 
Lietuvos poetą, bet ir visuo
menininkas -aktyvus dalyvis 
statyme naujo komunistinio 
gyvenimo. Jo literatūrine 
kūryba ir visuomenine veikla 
didžiuojasi visa lietuviu tau
ta.

Žurnalistas Domas šniu- 
kas paskelbė su poetu pasi
kalbėjimą, kuris baigiasi:

“Kaip paprastai daro žur
nalistai, pokalbio pabaigoje 
pasiteiravau, kokie arti
miausi kūrybiniai poeto pla
nai. Antanas Jonynas ir čia 
buvo be diplomatiją. Juo 
labiau, kad dabar gyvena kū
rybinio pakilimo metą., “Va
gos” leidyklai įteikęs poezi
jos rinktinę “Žmogaus šir
dis - kareivio širdis”. Į jį 
įeis posmai iš visu rinktinią, 
o taip pat neskelbtu eilėraš- 
čią skyrius. Apmąstymai 
apie poeziją, savąją kartą,

Majakovskį, V. Montvilą, 
S. Nerį, V. Grybą, V. Mo

gamyba - 2 milijonu toną, | 
kartono gamyba pakils 79 Į 
procentais, baldu gamyba - 
19 procentu.

1974 metais bus pradėta 
atominės elektrines, stam
baus pieno konservą kombi
nato statyba, bus tęsiamos 
Kauno šiluminės elektrinės 
ir Mažeikiu naftos perdirbi
mo gamyklos statybos. Nu
matoma pakelti cemento, 
langu stiklo ir medvilnės 
gamyklą pajėgumą. Tęsiant 
melioracijos darbus, respu
blikoje bus nusausinta 150 
tūkstančią hektarą ploto per- 
drėkintų žemiu. Detalinė 
prekių apyvarta valstybinėje 
ir kooperatinėje prekyboje 
padidės beveik pusšešto pro
cento, gyventoju buitinės pa
slaugos - daugiau kaip 8 pro
centais, tame skaičiuje kai
mo vietovėse daugiau kaip 10 
procentu.

Žodžiu, naujasis liaudies 
ūkio išvystymo planas ir biu
džetas užtikrina visos Ta
rybą Sąjungos, taip pat ir 
Tarybą Lietuvos tolimesni 
pakilimą, gyventoju ekono
minės būklės ir kultūros 
pakilimą, gyventoju ekono
minės būklės ir kultūros 
naują suklestėjimą.

Būkite sveiki, mielieji 
draugai, ta proga dar kartą 
sveikinu su prasidedančiais 
Naujais Metais ir linkiu, kad 
jie atneštu žmonijai galutinį 
visą karinią konfliktu užbai
gimą ir susidarytą sąlygos 
tvirtai taikai pasaulyje.

JUSTAS PALECKIS 
Maskva, 
1973.12.14

e
TEL AVIVAS. Izraelyje 

lapkričio mėnB pragyvenimo 
kainos pakilo 4%.

zūriūną, K. Kubilinską, P. 
širvį, E. Mieželaitį, J. Ma- 
cevičią ir kitus bus išsakyti 
publicistikos ir literatūros 
kritikos rinkiny. Turi šį tą 
ir iš satyros. . . Tai vis 
leidybiniai reikalai. O juk 
žinau, kad neduos ramybės 
ir laikraščių, ir žurnalą re
dakcijos, kurioms atsakyti 
taipogi negalės, šie straips
niai, jei vertinti grynai poeto 
požiūriu, ne visada dėkingas 
dalykas, dėmesio blašky
mas. Tačiau duoklė publi
cistikai, A. Jonyno nuomone, 
yra būtina pilietiškumo są
lyga.

Belieka pritarti, kad tikrai 
taip. Ir palinkėti, kad Anta
no Jonyno poezija ir ateity 
mus jaudintą savo visuome
niškumu ir nuoširdumu, jo 
satyra - bekompromisiniu 
tiesumu, o publicistiniai 
straipsniai liudytu, kad poeto 
jautri ranka jaučia kiekvieną 
laiko tvinksnį ir savo aktyvia 
pozicija jį stiprina”.
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IŠ LAIŠKU
Brangus draugai,

Sveikinu jumis Montrealio 
LLD kuopos vardu su Nau
jaisiais Metais, linkėdamas 
viso gero, o labiausia geros 
sveikatos ir pasisekimo jūsų 
darbuose.

Taipgi prašau perduoti 
nuoširdžiausius linkėjimus 
visam “Laisvės” štabui ir 
LLD Centro Komiteto na
riams, Tebūn.e mūsą visą 
1974 metams šūkis: Lai gy
vuoja taika pasaulyje!

JUOZAS URBANAVIČIUS 
Montrealio LLD kp. pirm.

Gerbiama Redakcija,
Priimkite nuo manes Nau-< 

jametinius sveikinimus ir 
geriausius linkėjimus.

Su pagarba,
O. GAUDUŠIENE 

Vilnius

Didžiai gerbiama Redakcija.
Nuoširdžiausiai dėkojame 

visam “Laisvės” kolekty
vui, taipgi Lukauskaitei Te- 
resaitai, kuri jau antri metai 
mus apdovanoja “Laisve” ir 
“Laisvės” jubiliejiniu albu
mu. šios Amerikos lietuvią 
dovanėlės - viso “Laisvės” 
kolektyvo vardai, pavardės 
ir nuotraukos su visą biogra
fijomis, puošiančiomis Jubi
liejinio Albumo lapus, pasi
liks mūsą širdyse neišdildo
mai visam mūsą gyvenimui.

Sveikiname visą “Lais
vės” kolektyvą su Naujai
siais metais, linkėdami ge
ros sveikatos ir pasisekimo 
kasdieniniuose darbuose.

VLADAS MARCINONIS 
ir šeima

Gailiūnai

Brangūs draugai,
Nuoširdžiai sveikiname 

Jus su Naujaisiais 1974 me
tais. Linkime kuogeriausios 
sveikatos, sėkmės darbuose 
ir laimes.

Su didžia pagarba -
RAMOJUS PETRAUSKAS 
Lietuvos draugystės ir 

kultūriniu ryšią su užsienio 
šalimis draugijos pirm.

Gerbiamas drauge,
Nuoširdžiai sveikinu • Jus 

su Naujaisiais mg^ais, linkė
damas geros sveikatos, toli
mesnės ištvermės ir sėkmės 
Jūsą kilniame darbe socia
lizmo ir pažangos labui. 
Daug laimės Jums ir vi
siems laisviečiams.

Su didžia pagarba -
R. MALIUKEVIČIUS 

Vilnius

Mieli “Laisvės” 
bendradarbiai ir skaitytojai!

Leiskite iš visos širdies 
Jus pasveikinti Naująją metu 
proga. Tegu šie metai Jums 
atneša laimės, sveikatos ir 
naują jėgą kovoje užtaiką, už 
pažangą, už tautu draugystę! 
Tegu stiprėja Jūsą gretos, 
įkvėptos naują taikos jėgą 
laimėjimą!

Sėkmės ir laimės Jūsą gy
venimo žingsniuose!

Jūsą
K. KEDAITIS

Maskva

Didžiai Gerbiamas 
mielas Redaktoriau

Sveikinu Jus visus iš so
cializmo sostinės - Mask
vos, linkiu kuogeriausios 
sveikatos ir sėkmės.

Dabar aš esu mokslinėje 
Komandiruotėje Maskvos K. 
Timiriazevo vardo žemės 
ūkio akademijoje, kur pla
čiai studijuojam ž. ū. ekono
miką ir planavimą. Iš Lie
tuvos ž. ū. Akademijos esa
me trys vyrai.

Si aukštoji mokykla yra 
viena iš seniausią ir geriau
sią.

Ji buvo atidaryta 1865 
metą rudenį ir vadinasi 
Maskvos Petro Razumovo 

žemdirbystės ir miškinin
kystės akademija.

šią Maskvos * akademiją 
1878 m. baigė įžymus lietu
vią rašytojas “Balanos 
gadynės” - autorius Mika
lojus Katkus, kuris veik visą 
gyvėnimą dirbo gimtajame 
Ažytėną kaime, - (Kėdainių 
rajone), švietė jaunimą ma
terialistinėje dvasioje, ko
vojo prieš klerikalizmą ir 
biurakratiją. Čia seniau 
vyko dideli ir jaudinantys re
voliuciniai įvykiai.

Dabar šioje akademijoje 
yra 7 fakultetai, kuriuose 
mokinasi apie keturis tūks
tančius studentu.

Čia studijuoja 52 tautybių 
jaunuoliai ne tik iš Tarybų 
Sąjungos, bet ir atvykusieji 
iš daugelio užsieninių val
stybių: iš Bulgarijos,Čeko
slovakijos, Lenkijos, Veng
rijos, Vokietijos Demokrati
nės Respublikos, iš Azijos, 
Afrikos ir Lotyną Amerikos.

Visuose fakultetuose da
bar mokinasi keli šimtai 
svetimšalių studentą, iš ją 
daug stažuotoją ir aspirantą.

Aš gyvenu studentą bend
rabutyje ir kiekvieną dieną 
matau, kaip draugiškai ir 
gražiai sugyvena visą tautų 
ir rasią studentai.

Visa akademijos studenti
ja susibūrusi į Draugystės 
Tarybą.

ši taryba atlieka didelį 
kultūrinį - masinį darbą. Ji 
sujungia visus vaikinus ir 
mergaites, atvykusius iš 
įvairią pasaulio šalių, at
skirą kalbą barjerais, bet 
siekiančią bendro tikslo - 
mokslo šivesos ir tapti aukš
tos kvalifikacijos žemės ūkio 
specialistais.

Maskvos K. Timiriazevo 
vardo žemės ūkio akademija, 
per 55 metą gyvavimo lai
kotarpį išmokino ir išleido 
dešimtis tūkstančią aukštos 
kvalifikacijos žemės ūkio 
specialistą, paruošė daug 
mokslo daktarą, profesorią 
ir įnešė labai didelį indėlį į 
Tarybą Sąjungos žemės ūkio 
mokslus.

A. GUČIŪNIETIS

DIDŽIAI GERBIAMAM 
“LAISVES” REDAKTORIUI 
DRG. A. BIMBAI

širdingai sveikiname su 
Naujais 1974 metais “Lais
vės” redakcijos kolektyvą. 
Jos rėmėjus ir skaitytojus, 
linkime visiems kuo geriau
sios sveikatos, sėkmės ir 
asmeniškos laimės.

Nauji metai teatneša lais
vę Čilės, Urugvajaus ir kitų 
šalių pavergtiems darbo 
žmonėms.

Taika, laisvė, lygybė ir 
brolybė teįsigali visame pa
saulyje.

Lietuvos Žemės ūkio 
akademijos darbuotojai

J. Petraitis
A. Navasaitis
J. Petrulis 
P. Kaušakis
K. Petrulis
S. Karčiauskas 
A. Trumpickas 
Pr. Šokas

1973.XII.20
Nareitiškėse •
Brangūs Draugai!

Nuoširdžiai sveikinu jus 
su Naujaisiais 1974 metais.

Gėriuosi ir didžiuojuosi 
jūsų nuveiktais darbais 
“Laisvėje” ir “Šviesoje”, 
pažangiąją Amerikos lietu
vią judėjime.

Karštai linkiu laimės, ge
ros sveikatos, sėkmės dar
buose, ilgą, vaisingą darbo 
metų.

Jūsų -
JUOZAS BALTUŠIS 

Vilnius

r
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MANO KELIONĖ Į 
PALANGĄ

MARGARET COWL-KAVALIAUSKAITĖ 
( Pabaiga iš praeito numerio )

Ta ve truputėlis Palangos 
vaizdo. Pasilieka su manim 
stiprus fspūdis Palangos re
voliucinių tradicijų nuo se
nos praeities, kada žemai
čiai kovojo išvaduoti savo 
gamtiškai gražią žemę nuo 
grobikų, iki Palangos žmo
nių bendraveiklos Lietuvos 
darbo žmonių kovose išva
duoti Lietuva imperialis
tams pataikūnų Lietuvos 
buržuažinės valdžios, ir iki 
socializmo pergalės.

Nuo Vilniaus | Palangą 
reikia važiuoti apie 8 valan
das. Su manim važiavo Bi
rutė Boreišienė, kuri giliai 
susipažinus su Lietuvos is
toriją ir Juozas Blažys, ku
ris meistriškai vairuoja 
automobilių. Jis dirba prie 
Lietuvos Kultūrinių Ryšių 
Komiteto. Juozas turi pla
čią pažintį su labai daug 
žmonių iš įvairių šalių, ku
rie svečiuojasi T. Lietuvoje. 
Važiavome per keletą mies
tų, per Ukmergės rajoną, 
kur Pivonijos miške naciai 
nužudė daugeli žmonių žydų 
kilmės ir nemažai karo be
laisvių. Ukmergės miestas 
vokiečių fašistų buvo beveik 
visai sudegintas. Dabar 
miestas pilnai atstatytas. 
Tarp naujų pastatų yra lūš
nelių, kurių architektūra yra 
su lietuviškais motyvais. 
Palaikai įžymaus Lietuvos 
rašytojo Bijūno palaidoti ant 
Šventosios upės kranto ties 
Ukmerge. Įvažiavome į 
Lietuvos 5-tą didžiausią 
miestą, Panevėžį. Miestas 
buvo nacių sunaikintas, tary
biniais laikais naujai atsta
tytas. Išdygo naujos pramo
nės, kaip televizijos pramo
nė, kurios dalys siunčiamos 
į Japoniją. Pastatyta naujas 
didelis viešbutis ir naujas 
teatras. Visur žaliuoja nauji 
medžiai. Raseiniai taip pat 
buvo labai sunaikinti. Hitle
rininkai padarė šias dvi vie
tas karo frontu.

Birutė Boreišienė gimė 
Šiauliuose. Dar labai jaunu
tė matė hitlerininkų barba
riškumus. Matė, kaip hitle
rininkai rinko ir siuntė į 
Vokietiją 13 metų berniukus 
ir mergaites darbui. Matė, 
kaip hitlerininkai mėtė pro 
langus mažus kūdikius. 
Matė, kaip hitlerininkai žudė 
karo belaisvius.

Šiauliai yra 4-tas didžiau
sias miestas Lietuvoje, dau
giausia apgyventas praminęs 
darbininkais. Tarybiniais 
laikais viskas naujai atsta
tyta. Kuršėnus tarybiniai 
žmonės prikėlė iš pelenų. 
Dabar vietoje dvarų, kolū
kiuose dirba gyvenimu už
tikrinti kaimiečiai.

Pravažiavo kiek pro Kre
tingą; Birutė sako, čia Tel
šiai, žemaičių sostinė. Už 
kiek laiko privažiavome 
Radviliškį - Šeduvos valgy
klą, kur mus viliojo seno 
malūno sparnai. Nusisuko
me nuo kelio ir ties malūnu 
pasitikome metalinius vel
niukus, kurie pasigrobę ži
bintuvus nušviečia kelią. Į 
malūną “Užuovėja” mus pa
kviečia “malūno dukterys”, 
padavėjos. Pagal žemaičių 
istoriją malūno pamatai pa
dėti daugiau kaip prieš šim
tą metų, dar baudžiavos lai
kais. Valstiečiai čia rink
davosi ne vien duonai grūdus 
malti, jie mainėsi paskiau
siomis naujienomis. Rad
viliškiečiai sugalvojo re
konstruoti malūną. Prisėsti 
prie stalo reikia ant miežių 
maišo ir paragauti gaivios 
malūnininko giros. Malūni-. 
ninko dukterys atneša maistž 
pintuose (šiaudų krepšelis),

lauknešėliuose (uždengtas 
medinis indas). “Užuovė
jos” kūrėjai siekė, kad tai 
būtų ne tik visuomeninio 
maitinimo įmonė, jie bran
gina gražias savo šalies tra
dicijas, nacionalinį folklorą, 
darbščiosios liaudies meną. 
Darbščiomis rankomis įkal
tos iš metalo ant malūno sie
nos figūros atspindi nacio
nalinį folklorą. Ant kėdžių 
atkaltės užrašai sveikina 
svečią: “kiek atrieksi, tiek 
ir valgysi”; “su pilvu nepa- 
slginčysi”; “Į malūną pa
kliuvęs miltotas A išeisi”; 
“sveteliai ar šauniai pailsė
jote, ar gerai atsigaivino
te?”; “ar pa jautėt miltų kva
pą”; “Gal tik velniai žino, 
kada vėl susitiksime “Užuo- 
vėje”. Toje “Užuovėjoje 
man buvo nepaprastas įspū
dis ir nebus užmirštas.

Prisirengiame grįžti į 
Vilnių iš Palangos. Aplankė 
mus generolas Vladas Kar
velis, pakvietė mus sykiu 
važiuoti atgal į Vilnių auto
mobiliu, kuris atsiųstas i 
Palangą iš Vilniaus. Gene
rolas Vladas Karvelis gimė 
kaime arti Šiaulių 1902 me
tais. O jau 1938 metais pa
siekė brigados generolo 
laipsnį. 1940 metais perė
jo į Raudonąją Armiją. 1941 
metais buvo generolo pava
duotojas 16-toje Lietuvos 
Divizijoje. 1943 metais buvo 
aktyviame karo fronte prieš 
hitlerininkus, kur buvo su
žeistas. Pasibaigus karui, 
generolas V. Karvelis dėstė 
V ilniaus universitete. 1961 
m. V. Karvelis išėjo į pen
siją. Sustokime, sako gen. 
Karvelis, ties Kriškalniu, 
kur yra naujai pastatytas pa
minklas pagerbimui karių, 
žuvusių vaduojant Lietuvą 
nuo hitlerininkų. Labai graži 
skulptūra - mergaitė lietu
viškuose rūbose, o viršuje 
skulptūros ąžuolo lapai. Su
stojome Ablangoje, Klaipė
dos rajone. Čia labai grau
dinga vieta. Vokiečiai fa
šistai išžudė vyrus, moteris 
ir vaikučius - sudegino visą 
kaimą. Kiekvieno nužudyto 
atminimui Lietuvos liaudies 
dailės meistrai padirbo 
skulptūras iš grynų ąžuolinių 
medžių. Ąžuoliniai medžiai 
įamžinti į Lietuvos liaudies 
gyvenimą. Taipalikimas se
nos praeities, kada lietuviai 
gyveno pagonijos laikotarpį 
ir kovojo už laisvę. Lietu
vos liaudies menininkai pa
naudojo gražias tradicijas ir 
Ablangoje įdrožė į ąžuoli
nius medžius savo meilę 
tiems, kurie žuvo Didžiaja
me Tėvynės kare. Kiekvieno 
žuvusio asmenybė įdrožta į 
ąžuolinę skulptūrą. Daugiau 
kaip šimtas skulptūrų tai 
prisiminimas visiems, kad 
žmonija neleistų niekados 
pasikartoti tokiem barbariš
kiems darbams. Tai pamo
ka, kad reikia visiems prisi
dėti prie skleidimo kovos už 
taiką visame pasaulyje.

SINTETINIO 
POPIERIAUS ATEITIS

Sintetinis popierius, gaminamas 
ii (vairių plastmasių, ne naujiena, 
tačiau iki iiol niekas dar neban
dė nustatyti, ar greitai jis įsi
skverbs j jprastinių medžiagų pa
saulį. Neaišku, kokių pasekmių tai 
turės ialims, eksportuojančioms 
žaliavas sintetiniam popieriui.

Batelio institute, Frankfurte, ti
riamos sintetinio popieriaus ga
mybos perspektyvos.

Šiuo metu plėvelės gaminamos 
ii polivlnilchlorido, polistirolo, 
polietileno ir polipropileno. Sin
tetinis popierius yra per brangus, 
kad darytų didesnę jtakq laikraš
tinio ir kitų rūšių pigaus popie
riaus gamybai Ir eksportui. Iš 
plastmasių bus gaminamas aukšr 
tos kokybės, labai patvarus Ir ne
peršlampamas popierius.

LAISVĖ

V. RUPAS

Iš samanotų bakužių - 
į baltus mūrus

Kas mena prieškarinį Lie
tuvos kaimą, be abejo, negali 
pamiršti tūkstančių medinių, 
šiaudiniais stogais bakūžių, 
išsibarsčiusių šlapiuose, 
krūmais apaugusiuose lau
kuose. Praūžęs karas taip 
pat paliko savo nelemtus 
pėdsakus. Daug sodybų buvo 
sudeginta, daugelis šeimų 
liko be pastogės. Todėl gy
venamųjų namų statyba nuo 
pat pirmųjų Tarybų valdžios 
metų Lietuvoje laikoma labai 
svarbiu uždaviniu.

Tačiau sunkiu pokario lai
kotarpiu, taip pat pirmai
siais kolektyvinio darbo me
tais kaimo gyvenamųjų namų 
statybai nebuvo galimybės 
skirti reikiamą kiekį me
džiagų bei lėšų. Kolūkiai ir 
tarybiniai ūkiai savo pagrin
dines lėšas visų pirma skyrė 
gamybinei bazei kurti: 
stambiems ūkio pastatams 
statyti, žemės ūkio maši
noms įsigyti, dirvoms me
lioruoti. Todėl gyvenamųjų 
namų statyba vyko nelabai 
sparčiai, vienkiemių skai
čius mažėjo nežymiai.

Ryškus posūkis kaimo gy
venviečių statyboje prasidė
jo 1967 metais. Pasinaudo
jant Tarybinės vyriausybės 
teikiamomis lengvatomis, 
taip pat žymiai sustiprėjus 
ūkių ekonomikai, atsirado 
galimybė smarkiai išplėsti 
gyvenamųjų namų statybą 
kaime ir pradėti planingą 
gyventojų perkėlimą iš vien
kiemių į gyvenvietes.

Besikeliantiems iš vien
kiemių gyventojams valstybė 
teikia labai didelę paramą, 
visų pirma, apmokėdama už 
pastatus ir sodus. Vidurinio 
vienkiemio savininkas už tai 
gauna apie 4 tūkstančius ru
blių. Be to, gyventojui be 
jokio atlyginimo paliekama 
visa nugriautų vienkiemio 
pastatų medžiaga.

Naujo gyvenamojo namo, 
tvarto ir daržinėj statybai 
valstybė lengvatinėmis są
lygomis duoda kreditą iki 
4,500 rublių vienai šeimai. 
Kreditas pradedamas grą
žinti trečiaisiais metais po 
jo gavimo. Mokami 2 pro
centai metinių palūkanų. 
Visais atvejais besikelian
tiems iš vienkiemių gyven
tojams, baigus naujo namo 
statybą, 1225 rublius kredi
to padengia valstybė ir 1,000 
rublių - tas kolūkis arba

Kaune paminklas keturiems Smetonos režimo sušaudytiems komunistams
Vėliavų šilkais, raudonų gvazdikų puokštėmis pražydo Kauno parkas, šventiškai pasipuošė jį juosianti 

centrinė miesto magistralė - V. Lenino prospektas. Vienas gražiausių miesto kampelių gruodžio 27 d. 
sutraukė tūkstančius kauniečių. Parke po šimtamečiais klevais pastatytas monumentas Keturiems ko
munistams, kurie po 1926 metų fašistinio perversmo Lietuvoje buvo suimti ir sušaudyti Kauno šeštajame 
forte. Bebaimių partijos sūnų Karolio Požėlos, Juozo Greifenbergerio, Kazio Giedrio ir Rapolo Carno 
palaikai čia perkelti ir palaidoti.

valstybinis ūkis, į kurio gy
venvietę šeima iš vienkie
mio persikėlė. Tuo būdu 
valstybiniam bankui Šeima 
turi grąžinti 2,275 rublius 
kredito per 15 metų.

Taigi, beiškelianti į gy
venvietę šeima iš valstybės 
bei ūkio vidutiniškai gauna 
apie 6,3 tūkstančio rublių 
(kompensacija už nugriautą 
vienkiemį ir negrąžinama 
kredito dalis>* kurių nebe
reikia grąžinti. Per pasta
ruosius pusseptintų metų 
Tarybų Lietuvos kaimo gy
ventojai, kurie išsikėlė iš 
vienkiemių, tokiu būdu gavo 
apie 120 milijonų rublių pa
ramą.

Be to, besikeliančioms iš 
vienkiemių šeimoms ūkiai 
nemokamai duoda transpor
tą medžiagoms susivežti, 
paskiria darbininkus iš ūkio 
statybos brigados namui sta
tyti, o dažnai ir visus sta
tybos darbus paveda ūkio 
statybos brigadai. Šiuo at
veju besikelianti iš vienkie
mio šeima be jokių didesnių 
rūpesčių gauna naują namą 
gyvenvietėje.

Pvz., pernai Jonavos rajo
no Blauzdžių kaimo valstie
tis Vaclovas Butkus pasi
statė Žeimių kolūkio centri
nėje gyvenvietėje mūrinįke- 
turių kambarių namą ir ūki
nį pastatą. Jo sodyba vien
kiemyje, sausinamame plo
te, buvo įkainuota 5,515 ru- 
bių. Naujo namo statybai 
gavo 4,5 tūkstančio rublių 
kreditą. 1,225 rublius pa
dengė valstybė, 1,000 ru
blių - kolūkis. Naujas gy
venamasis namas ir tvartas, 
kuriuos statyti padėjo kolū
kio statybininkai, kainavo 8 
tūkstančius rublių. Taigi 
Vaclovui Butkui savo santau
pų panaudoti beveik neteko. 
Jis prieš karą turėjo 9 ha 
žemės, iš jos tik 3 ha aria
mos - kita pelkės ir kemsy
nai. Todėl apie tokį namą, 
kokį dabar pasistatė, prieš 
karą jis ir galvoti negalėjo.

Tokių pavyzdžių yra kiek
viename rajone, kiekviena
me ūkyje.

Dabartiniu metu jau yra 
ūkių, kurių plačiuose laukuo
se jau nebeliko vienkiemių. 
Tai Vilkaviškio rajono Šei
menos, Kapsuko rajono 
Želsvelės ir Kauno rajono 
Salomėjos Nėries kolūkiai. 
Šiemet žada užbaigti kolū

kiečių perkėlimą į gyven
vietę ir Vilkaviškio rajono 
Rausvės kolūkis.

Centrinėje Rausvės kolū
kio gyvenvietėje jau pasta
tyti keturi aštuonbučiai ir 79 
vienbučiai namai, baigiama 
statyti pradinė mokykla, yra 
pirtis, parduotuvė, centrinė 
katilinė, įrengtas vanden
tiekis, kanalizacija, asfal
tuotos gatvės. 16 vienkie
mių, kurių pastatai geri, jie 
stovi prie kelių ir netrukdo 
dirbti laukų, ūkis numatė 
nekelti.

Taigi, persikeldamas į 
gyvenvietę, vienkiemio gy
ventojas ne tik apsigyvena 
naujame name, bet kartu jam 
sudaromos ir šiuolaikinės 
kultūrinio buitinio gyvenimo 
sąlygos, panašios į tas, ku
rias turi miesto gyventojai.

Šiais metais Lietuvos kai
mo gyvenvietėse turi būti 
pastatyta 7,5 tūkstančio vien 
tik individualinių bei koope
ratinių gyvenamųjų namų, 
neskaitant visuomeninių, ku
riuos stato kolūkiai, tarybi
niai ūkiai bei kitos kaime 
esančios organizacijos. Ta
čiau ir toki spartūs staty
bos tempai vis dar yra ne
pakankami. Todėl artimiau
siais metais numatoma dar 
daugiau namų statyti ūkių 
gyvenvietėse. Paspartinti 
statybas, be abejo, padės ir 
Alytaus skydinių namų kom
binatas, kuris kasmet ga
mins keturis tūkstančius to
kių namų.

J. ALIOTA

Vasaros pabaiga
Menu dienas, kada jurginai žydi 
Ir gladiolės plieskia po langais, 
Kai saulė vasarą išlydi 
Ištryškusiais visur žiedais margais, 

Kada, kas tiktai gali, 
Gyvybės taurę kelia 

Ir skuba džiaugtis paskutiniais spinduliais, 
Žvaliais! Mielais!

Saulėgrąžų laukai lyg gaisras dega, 
Ir obels linksta po sunkia našta.
Ugningas svaigulys dar maga, 
Vilioja širdį dar alsi kaitra, 

Visi, kas tiktai gyvas, 
Dar geria džiaugsmo syvus, 

Alsuoja godžiai šiluma paskutine, -
Ramia Baigme! . .

Toli ruduo tavasis dar. . jo Šalnos. . . 
Ugningi astrai dar ilgai žydės, 
Šermukšniais raudonuos pakalnės. . . 
Negreit dar gelsvas lapas suvirpės. . . 

Kol kas - žavus rugpiūtis, 
Tolokai dargios liūtys. . .

Lig soties vasaros įsiurbt krūtinė spės, 
Plazdės! Skardės!

Belgija susipažįsta su 
Lietuvos kultūra

V. PETRAUSKAITE

Tarybų Sąjungos įkūrimo 
penkiasdešimtųjų metinių 
proga pernai Belgijoje buvo 
surengtos TSRS kultūros 
dienos. Jų metu gyventojai 
supažindinti su įvairių tary
binių respublikų laimėji
mais, Rugsėjo mėnesįbelgai 
susipažino su Tarybų Lietu
vos kultūra. Štai ką apie šią 
draugystės šventę pasakoja 
Belgijoje viešėjusios dele
gacijos vadovas Lietuvos 
TSR Kompozitorių sąjungos 
valdybos pirmininkas, Aka
deminio Operos ir baleto 
teatro direktorius V. LAU
RUKAS.,

- TSRS Kultūros dienos 
Belgijoje surengtos Belgi
jos - Tarybų Sąjungos drau
gystės draugijos iniciatyva. 
Susitikimui‘su Tarybų Lie
tuvos pasiuntiniais, kaip pa
matėme vos tik nuvykę į šią 
šalį, buvo ruošiamasi iš 
anksto. Vieną savo leidžia
mo periodinio žurnalo nume
rių Belgijos - Tarybų Są
jungos draugystės draugija 
ištisai paskyrė mūsų respu
blikos gyvenimui, plačiai 
papasakojo apie Tarybų Lie
tuvos pramonės, ekonomikos 
ir kultūros laimėjimus.

Lietuvai, kaip ir kitoms 
tarybinėms respublikoms, 
skirtos dienos praėjo labai

3-ias puslapis

sklandžiai, susilaukė didelio 
plačiosios Belgijos visuo
menės susidomėjimo. Ypač 
tas pasakytina apie “Lietu
vos” ansamblio koncertinės 
grupės pasirodymus. Briu
selio Oderhemo rajono kul
tūros centro salė, kurioje 
telpa maždaug tūkstantis 
žiūrovų, koncertų metu buvo 
perpildyta. Vyko dieniniai 
koncertai vaikams ir jauni
mui.

Daug lankytojų sutraukė ir 
turtinga lietuvių profesiona
liosios dailės bei liaudies 
meno paroda. Ji buvo ati
daryta tuose pačiuose Oder
hemo kultūros centro rū
muose. Ypač patiko belgams 
gintaro dirbinių kolekcija.

Tarybų Lietuvos delegaci
ja turėjo oficialų susitikimą 
su Belgijos - Tarybų Sąjun
gos draugystės draugijos va
dovais.

Jaudinantį įspūdį mums 
paliko Korinjono miesto iš
vadavimo iš fašistų okupa
cijos 28-ųjų metinių minėji
mas, kuriame buvome pa
kviesti dalyvauti.

Tarybų Lietuvos kultūros 
šventė Belgijoje sutapo su 
čia rengiamu tradiciniu fla
mandų festivaliu. Mūsų de
legacijai festivalinio kon
certo teko klausytis Lioveno 
miesto šv. Petro katedroje.
Jo metu pirmą kartą čia buvo 
atliktas tarybinio kompozi
toriaus D. Kobalevskio “Re
kviem”. Ilgomis ovacijo
mis klausytojai apdovanojo 
autorių ir atlikėjus - Didžio
jo teatro solistus, Sofijos 
chorą bei Antverpeno or
kestrą, kuriems dirigavo 
pats Kobalevskis.

Be oficialių susitikimų, 
pokalbių, koncertų turėjome 
progos susipažinti su įdo
mia, gražia Belgijos šalimi. 
Tačiau didžiausią įspūdį 
mums paliko Belgijos žmo
nės, jų nuoširdumas, drau
giškumas ir pagarba mums - 
Tarybų šalies pasiunti
niams. O mes belgams pa
dovanojome lietuvaičių ran
komis išaustų juostų, kitokių 
lietuviškų suvenyrų, kurie 
primins jiems mažytį ginta
ro kraštą ir didžiąją Tarybų 
Sąjungą, kurios visos tautos i 
vieningai trokšta pasauliui 
taikos, nuoširdžios draugys
tės, gražaus kūrybiniodar- 
bo.
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Apie Lietuvos santykius su 
lietuviškąja išeivija

NUO REDAKCIJOS: Kaip žinia, neseniai Amerikoje lan
kėsi skaitlinga turistą grupė iš Lietuvos. Jos sąstate buvo 
ir “Gimtoje? Krašto” žurnalistas ir veikėjas Vilius Baltrū
nas. Kai kuriems mums teko su juo ir asmeniškai susipa
žinti. Mumyse jis, kaip ir visi svečiai, paliko labai malo
nų įspūdi.

Išvykdamas iš Lietuvos žurnalistas Baltrėnas turėjo 
platų pasikalbę jijną su Kultūrinių Ryšių su Užsienio Lietu
viais Komiteto pirmininko pavaduotoju Vytautu Kazakevi
čiumi. Pasikalbėjimas labai įdomus ir svarbus. Jis liečia 
mus, visą lietuviškąją išeiviją ir jos bendradarbiavimą su 
Tarybų Lietuva. Čionai ji spausdiname.

Žurnalistas 
BALTRĖNAS:

Išvykstame kelionėn po 
Jungtines Amerikos Valsti
jas. Po didžiuli, ekonomi
niu ir socialiniu atžvilgiu 
daugiaveidį kraštą, su kuriuo 
Tarybų šalis pastaraisiais 
metais atšviežino ir pagilino 
reikšmingą taikos labui, 
tautų bendradarbiavimui 
dialogą.

Kai bendrą kalbą suranda 
valstybės - kur kas sklan- 
desnis turi būti dialogas tarp 
atskirų žmonių, tų valstybių 
piliečių. Susipažinti su 
Jungtinėmis Valstijomis, 
patirti naujųjų santykių po
veikį skirtingai besitvarkan
čių kraštų gyvenimui, - sa
vaime įdomu ir svarbu. Bet 
čia ir savaime tenka pridur
ti: nė kiek ne mažiau įdomi 
iš arti lietuviškoji Amerika, 
rašytojo / žodžiais sakant, 
tėvų ir brolių takai, kadaise 
išminti svetimame žemyne. 
Tuo pačiu dar syki kyla klau
simas dėl šiandieninių Lie
tuvos ir jos išeivių bendra
vimo kelių. . .

Vytautas KAZAKEVIČIUS;
- Tur būt, niekad emigra

cijos ryšių su kraštu prob
lema nebuvo taip plačiai ke
liama, taip įvairiai aptaria
ma, kaip pastaraisiais lai
kais. Emigracijos kontaktai 
su kraštu turi ilgametę isto
riją, bet nuo pat jos pradžios, 
t. y. ir nuo masinės emigra
cijos pradžios, išeivio ryšiai 
su tėvyne buvo dešimtmečius 
palikti likimo valiai, jie pri
klausė nuo pavienės ar siau
rai organizuotos iniciatyvos, 
nuo ribotų socialinių gali
mybių. Ir pats išeivis, jo 
kultūrinis-dvasinis likimas 
dešimtmečiais negalėjo su
silaukti praktiškai gilesnio, 
iyairiapusiškesnio dėmesio 
tėvynėje. Argi gali kraštas 
susitelkti ties emigracine 
problema, kai emigracija 
nepaliaunamai srūva iš 
krašto todėl, jog jame neiš
sprendžiami esminiai socia
liniai tautos uždaviniai, ga
lintys pakirsti emigravimo 
šaknis? Šiandien, kai so
cializmo sąlygomis dvasinė 
ir kultūrinė, ekonominė ir 
socialinė Lietuvos pažanga 
yra likvidavusi emigracinio 
tautos “nubyrėjimo” prie
žastis, kai lietuviui namie 
užtikrintas darbas, mokslas, 
kai jis gali tenkinti augan
čius savo ir vaikų dvasinius 
poreikius, kai jis gyvena pa
žangiausių socialinių žmoni
jos pertvarkymų aplinkoje, 
apie emigraciją kalbame, 
kaip apie reiškinį, tolimą 
nuo paties krašto gyvenimo 
procesų, kuris kad ir keičia
si istoriškai, bet jau nebetu
ri tiesioginės įtakos krašto 
istorinei raidai, kuris stabi
lizavosi, ilgam svetur susi
formavęs, bet nepasipil- 
dantis. Dabar, kaip sako
ma, galima iš šalies žiūrė
ti į išeiviją. O tuo pačiu ir 
sutelkti jai pastovų, objekty
vų dėmėsi.

Kad emigracija neturi so
cialinių-tautinių šaknų Lie
tuvoje, rodo ir pačių išeivi
jos antitarybinių “teoreti
kų” rūpesčiai, kai jie pra
deda savo fantazijoms apie 

Lietuvos grįžimą į buržua
zinės santvarkos prieglobstį 
suteikti realumo pagrindus. 
Ir reikia pasakyti, jog realus 
mąstymas padeda jiems pa
sakyti nesimpatišką tiesą 
apie “išvadavimo” pavojus 
tautai. Prisimenu, vienas 
toks “teoretikas” gan rea
listiškai spaudoje svarstė, 
kas atsitiktų, jei šiandieni
nės Lietuvos vietoje atsiras
tų prieškarinė buržuazijos 
valdoma ir su kapitalistiniu 
pasauliu susiejusi likimą 
Lietuva. Toje Lietuvoje, 
pasak jo, reikėtų uždaryti 
kaip nereikalingus daugelį 
fabrikų, o likusius parduoti 
“geriems”, pajėgiems savi
ninkams. Tuo būdu savaime 
atsirastų didelė bedarbių ar
mija. Be to, kaime tektų pa
šalinti nereikalingus vado
vus ir specialistus (taip, 
specialistus, kuriuos tas 
“teoretikas” vadino dyka
duoniais ar pan.!). Priešta
rauti negalima: būtent, tokie 
socialiniai pakitimiai ir 
įvyktų. Ir štai tas “teoreti
kas” pagrįstai mato tolesnį 
tautos likimą panašių gali
mybių sąlygomis tokį: žmo
nės, netekę ir negaunantys 
darbo namie, būtų privers
ti emigruoti, ieškoti darbo 
svetur. Štai dėl ko, pasiro
do, verta grąžinti senąją 
ponų valdžią, štai kaip bur
žuazija supranta tautos in
teresus, tėvynės meilę ir 
patriotizmą! Toji pati bur
žuazija, kurios reikšmingi 
(beje, jau seniai užkimu
siais, gergždančiais balsais) 
ideologai moko mus, tarybi
nius žmones, patriotizmo, 
tėvynės meilės, gąsdina ta
riamais socialistinės sant
varkos pavojais lietuvių tau
tai - kurie moko patriotizmo 
komunistus, sudariusius lie
tuviui tokias sąlygas tėvynė
je, ' kur visiems jo talen
tams - plačiausia erdvė, kur 
jam nereikia ieškoti su šei
ma išeities svetur.

Anas “teoretikas”, nu
piešęs tokį vaizdą, aišku, ir 
pats nejaukiai jautėsi, tad 
ramino: ką darysi, girdi, 
emigracija būtų neišvengia
ma, bet reikėtų neprarasti 
ryšių su išeivija, ruošti ją 
sugrįžimui. Demagogiška iš 
esmės, ar ne? O juk čia dar 
nebuvo paaiškintos tolesnės 
pasėkos: juk uždarius dau
geli, fabrikų, atsisakius 
moksliškai organizuoto, val
stybiško, kolektyvaus žemės 
ūkio tvarkymo, tektą panai
kinti didžiąsias lietuvišku r <
talentų pasireiškimo organi
zacijas - tokius mokslinius 
institutus, kaip matemati
kos, chemijos, puslaidinin
kių ir kitus. Juk kam būtų 
Lietuvai gausūs šiandieni
niai matematikai, chemikai, 
fizikai, kam įvairiausios 
aukštųjų mokyklų specialy
bės, jeigu visa tai nepritai
koma namie? Vadinas, būtų 
dar viena, ypač skaudi tautai 
emigracija - protų, Intelektų 
emigracija. . .

Tuo pačiu suprantama, jog 
didysis šiandieninės Lietu
vos rūpestis emigracijai ne
siremia dėmesiu tiems anti
tarybiniams buržuazijos 
sluoksniams, kurių “patrio
tizmas” siekia tokios Lie
tuvos ateities. Tarybų Lie

tuva rūpinasi emigracija, 
remdamasi savo socialiniais • 
principais, savo naujojo gy
venimo ideologija, savo tik
ruoju patriotizmu, onemen- 
talitetu šitų, kurie jos liki
mą sieja su turtinių santy
kių tvarkoma ateitimi, t. y. 
buržuazine santvarka, ir 
savo išskirtine padėtimi 
krašte (argi nerodo jų nuo
latinių svajonių valdyti, o ne 
dirbti tautai tos šlykščios 
rietenos išeiviškose organi
zacijose?).

Todėl Lietuvos kultūrinių 
ryšių su tautiečiais užsieny
je politika remiasi nekinta
mais socialistiniais mūsų 
šalies principais, o ne kai 
kurių emigracinių sluoksnių 
siaurai suprantamu patrio
tizmu, mūsų manymu, iš
kraipančiu pačią meilės tau
tai, pagaliau, pačias patrio
tizmo ir humanizmo savo- 
kas. Toji politika remiasi 
ir tuo, jog pirmiausia išei
viui Tarybų Lietuva reika
linga, o ne - priešingai. Toji 
politika remiasi ir tuo, jog 
kultūriniai ryšiai yra ne ko
kia nors šiandieniniams 
mūsų gyvenimo būdui prie
šiškų jėgų malonė, bet mūsų 
santvarkos humaniškoji 
reikmė. Lietuva šiandien to
kia, kad gali padėti savo 
tautiečiui svetur, ko negali 
daryti ir apie ką net negal
voja tokios veiksnių garbin- 
namos “demokratijos” ir 
“laisvės”, jų proteguojamų 
socialinių santykių valsty
bės, kaip Graikija, Turkija, 
Portugalija, Ispanija, Italija 
ir kitos - kur santvarkos 
saugotojams, išpažįstan
tiems veiksniams artima< 
“patriotizmą”, visai nerūpi 
savo tautos žmonių likimas 
svetur, jų priverstinė nuola
tinė emigracija.

Tad, apsistoję ties emi
gracijos problema, mes su
prantame, jog būtent šian
dieninė Lietuva gali būti 
tvirta dvasinė-kultūrinė 
išeivio atrama, jog ji pajėgi 
ypač daug jam duoti.

Mes neslepiame, jog tuo 
pagrindu diferencijuojame 
ryšius su emigracija. Gilia 
pagarba ir nepajudinama iš
tikimybe gaubiame tautie
čius, kurie buvo ir lieka tų 
pačių su mumis socialinių 
principų, kurie tautos, jos 
dirbančios liaudies, ateitį 
sieja su pažangesniais pa
triotiniais ir humanistiniais 
motyvais. Sis santykis su 
mūsų pažangiais draugais 
dėl jokių priežasčių negali 
būti ir niekad nebus revizuo
jamas. Ir kategoriškai atsi
sakome bendrauti su tais, 
kurie lietuvių tautos likimą 
sieja tik su buržuazijos in
teresais, tik su turtiniais 
santykiais pagrįstos sant
varkos grąžinimu, tik su 
egoistiniais svetimų mūsų
krašto likimui monopolijų 
viešpatavimo siekiais. Bet 
tam didžiajam išeivių būriui, 
kuris dėl istorinių aplinkybių 
be blogos valios atsidūrė 
svetimose mūsų gyvenimui 
įtakose, tiesiama nuoširdi 
pagalbos ranka.

Šiandieniniai Lietuvos 
kontaktai su plačiajame pa
saulyje pasklidusiais tautie- * 
čiais yra įvairiabriauniai, 
ypač platūs: jie susiję ir su 
asmeniniu bendravimu tarp 
artimųjų, tarp įvairių spe
cialybių atstovų, jie susiję 
su kultūriniais-dvasiniais, 
mainais, su moksliniu emi
gracinės būties tyrimu, su 
bendrais socialiniais rūpes
čiais ir t. t. Nauji dviejų 
didžiųjų valstybių santykiai, 
be abejo, atveria tiems kon
taktams ir naujas galimybes, 
naujas erdves.

(Bus daugiau)

WASHINGTONAS. Per 
pirmuosius 1973 metų 9 mė
nesius didžiuosiuose mies
tuose smurtiškos krimina- 
lystės padidėjo 3%.

T. Žebrausko NUOTRAUKOJE: 
“Gandinga”.

naujasis Plungės viešbutis

Gražėja senoji Plungė
MIESTO GENERALINIS 
PLANAS

Tarsi iš paukščio skrydžio 
nufotografuota iškilo prieš 
mūsų akis senoji Plungė ge
neraliniame plane. Daugybę 
kartų sumažinti kvartalai, 
perpinti gatvių tinklu, nauji 
gyvenamiaji rajonai, želdi
nių juostos, pramonės maz
gas vatmanopopieriuje atro
do labai vaizdingai.

Komentuodamas generali
nį planą, rajono vyriausiasis 
architektas Zenonas Trimo- 
nis apibūdino Plungę, kaip 
augantį, su gražia ateitimi 
miestą.

Pramonės mazgą nuo se
namiesčio ir naujų gyvena
mųjų rajonų izoliuoja par
kas, želdiniai ir dirbtinė 
Plungės jūra, kurią sukūrė 
darbštūs statybininkai, už
tvenkę Babrungą.

Pirmasis naujas mikrora
jonas, kuriame apsigyvens 
apie penkis tūkstančius žmo
nių, jau baigtas statyti. Ma
lonu vaikščioti jo asfaltuoto
mis gatvėmis. Akį džiugina 
daugiaaukščiai stambių 
plokščių namai, dekoruoti 
raudonomis plytomis. Gy
ventojų patogumui čia atida
ryti gastronomas, kavinė, 
mokykla, vaikų darželis.

KVIEČIA “GANDINGA”
“Gandingos” - senovinės 

kryžiuočių sugriautos že
maičių pilies vardu pavadin
tas naujas buities ir visuo
meninio maitinimo komplek
sas, išaugęs pačiame miesto 
centre. Čia įsikūrė viešbu
tis, kavinė ir alaus baras.

Plungėje labai rūpinamasi 
žmonių buities reikalais. 
Mes apsilankėme modernia
me buitinio aptarnavimo 
kombinate su medų ateljė, 
mezgykla ir kitomis įmonė
mis. Nauja technika, pa
vyzdinga tvarka ir švara iš
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kėlė šią įmonę į pirmaujan
čiųjų gretas.

Mieste gausėja švietimo, 
kultūros, medicinos įstaigų. 
Iki 1975 metų jaunieji plun- 
giečiai gaus dar vieną naują 
vidurinę mokyklą. Kultūrinį 
gyvenimą pagyvinoplačiaek- 
raninis kino teatras. Pas
tatyta graži vaistinė, taip pat 
didelė rajoninė ligoninė su 
pagalbinių statinių ir įren
gimų kompleksu.

Plungė taps dideliu mies
tu. Jeigu dabar joje gyvena 
apie 17 tūkstančių žmonių, 
tai tikimasi, kad netolimoje 
ateityje miesto gyventojų 
skaičius patrigubės.

K. LIANDZBERGAS

Gamyba padidės 
dvigubai

Išsiuntęs į Austriją 12 
tūkstančių kėdžių, baldų 
kombinato kolektyvas baigė 
vykdyti pirmąjį svarbų šios 
šalies prekybos firmų užsa
kymą. Didelės tokių gaminių 
siuntos pastaruoju metu taip 
pat iškeliavo į Vengriją ir 
Vokietijos Federatyvinę 
Respubliką.

Šiauliečių baldžių paga
mintos kėdės žinomos jau 
keturiolikoje užsienio val
stybių. Didelę paklausą jos 
turi ir Tarybų šalyje. Todėl 
įmonė plečiama. Statomas 
naujas didelis, 900 kvadrati
nių metrų gamybinio ploto 
korpusas.

Naujasis gamybos komp
leksas pradės veikti 1974 
metų pabaigoje. Jame kas
met bus galima pagaminti iki 
723 tūkstančių įvairių kė
džių - dvigubai daugiau, negu 
dabar.

KARAKAS, Venezuela. 
Miesto taryba išvijo Čilės 
fašistų režimo atsiųstą at
stovą skleisti fašistinę pro
pagandą.

Padėkos žodis
Turiu prisipažinti, kad 

žengdamas per 70-tą slenks
ti buvau labai nustebintas. (
Gavau sveikinimų ne tik iš 
artimų ir gerai pažįstamų 
draugų ir draugių, bet ir iš 
užjūrio. Tikrai buvo malo
nu, kad mūsų gimtojo krašto 
veikėjai prisiminė toli už 
vandenyno seną emigrantą.

Negalėsiu visų sveikinimų 
su linkėjimais išspausdinti 
Liaudies Balse, betnorėčiau 
paimti nors po vieną iš Lie
tuvos, Jungtinių Amerikos 
Valstijų ir Kanados.

Pirmiausia telegrama at
siuntė pasveikinimą draugas 
Antanas Sniečkus, Lietuvos 
KP sekretorius. Jis sako: 
“Gerbiamas drauge Jonai 
Yla. Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės didžiai gerbia pa
žangių Kanados lietuvių nuo
pelnus darbininkiškame ju
dėjime, žino jų ištikimybę 
proletarinio internaciona
lizmo principams, jų gilią 
meilę Tarybų Lietuvai ir vi
sai didžiajai socializmo ša
liai. Jūs, būdamas pažan
gaus Kanados lietuvių laik
raščio vyriausiuoju redakto
riumi nuo pat pirmų jo dienų 
iki šiol, pažangių Kanados 
lietuvių judėjime turite ypač 
didelių nuopelnų. Liaudies 
Balso redaktoriaus autorite
tą ugdė ir jūsų akytvus daly
vavimas kultūrinėje pažan
gių tautiečių veikloje. Svei
kindamas jus su gražia su
kaktimi, amžiaus septynias
dešimtmečiu, noriu pasi
džiaugti, kad jūs iki šiol iš
tvermingai darbuojatės pa
žangios užsienio lietuvių 
spaudos baruose. Linkiu 
jums daug ištvermės kilnia
me darbe, daug sveikatos ir 
laimės”.

Laisvės redaktorius A. 
Bimba atsiuntė sekantį laiš
kutį : ‘'Mielas Drauge Jonai, 
Visas Laisvės kolektyvas ir 
visi laisviečiai nuoširdžiai 
sveikiname Jus Jūsų 70-ojo 
gimtadienio proga. Linkime 
Jums stiprios sveikatos ir 
daug saulėtų dienų. Jūsų il
gamete veikla pažangiajame 
Kanados lietuvių judėjime ir 
redaguojamu Liaudies Balsu 
visi didžiuojamės”.

Montrealiečiai, geri 
mano draugai, seni pažan
gaus judėjimo veikėjai, L. P. 
Kisieliai, A. E. Morkevičiai, 
J. A. Lesevičiai, J. J. Vilke
liai, J. E. Urbanavičiai, at
siuntė sekantį laiškutį (ir su 
dovana): “Mielas drauge
Jonai! Didžiai įvertiname 
Jūsų sunkų, ilgą, bet labai 
garbingai nueitą kelią, dir
bant Kanados pažangiųjų lie
tuvių visuomeniniame, kul
tūriniame ir apšvietos bare. 
Labiausiai įvertiname Jūsų 
didelį pasiaukojimą, per virš 
41 metus, redaguojant Kana
dos pažangiųjų lietuvių laik
raštį Liaudies Balsą. Tai 
darbas, reikalaujantis dide
lės ištvermės, ryžto ir pa
siaukojimo. Todėl, Jūsų 
garbingo 70 metų gimtadie
nio proga, iš visos širdies 
norime palinkėti negęstan
čios energijos, geros svei
katos, ryžto, kad dar ir toliau 
galėtumėte tęsti tą garbingą 
darbą, kurį per daugelįmetų 
puoselėjate”.

Draugas K. Kilikevičius, 
ilgametis Liaudies Balso ad
ministratorius, kartu su 
savo žmona Florence atsiun
tė atvirutę, kurioje sako: 
“Mielas drauge Jonai. Nuo
širdžiai sveikiname ir linki
me Tau, mielas drauge, stip
rios sveikatos ir laimingai 
sulaukti dar daug gimtadie
nių. Lai džiaugsmai ir lai
mė lydi Tavo ikišiolinį gar
bingą gyvenimą”.

Gavau daug sveikinimų te
legramomis ar atvirutėmis, 
kurių visų negalėsiu išvar
dinti. Bet norėčiau dar pa
minėti sekančius:

Jonas Yla, Liaudies Balso 
redaktorius, gruodžio 22 d. 
atžymėjo savo 70-tąjį gimta
dienį. Ta proga gavo daug 
sveikinimų ir linkėjimų.

Telegramomis sveikino 
Lietuvos Rašytojų Sąjungos 
valdyba, Donatas Rodą (Eltos 
žurnalistų vardu), Eva Mi- 
zarienė (LLD Centro Komi
teto ir narių vardu), Mont- 
realo Lietuvių Moterų Klu
bas.

Labai malonų laišką at
siuntė S. Šimkus, kuris su 
kitais tautiečiais nelabai se
niai lankėsi Kanadoje.

A. Drobnis, kurs 1967 me
tais lankėsi Kanadoje, at
siuntė per P. Pajuodį sveiki
nimą su dovanomis visai <
šeimai.

Gimtojo Krašto redakcijos 
kolektyvas atsiuntė laiška, 
kurį užbaigia: “Bičiuliškai 
spaudžiame Jūsų dešinę, lin
kėdami neatšimpančios žur
nalisto plunksnos, sveikatos, 
visokiariopos sėkmės gyve
nime”. Pasirašo V. Rei- 
meris, J. Kučkailis, St. Ka- 
šauskas ir N. Logminienė.

V. Kazakevičius, Kultūri
nių Ryšių su Užsienio Lietu
viais Komiteto vardu, at
siuntė labai malonų laišką. 
Užbaigdamas rašo: “Linki
me Jums daug sveikatos, 
daug šviesių dienų, daug iš
tvermės. Ir visų mūsų sva
jojamo susitikimo Tarybų 
Lietuvoje”.

Baigdamas noriu tarti šir
dingą ačiū visiems, kuriuos 
išvardinau, ir tiems, kurių 
ne išvardinau. Džiugu, kad 
nepamiršote.

Didelis ačiū torontie- 
čiams, kurie susitarę atvyko 
i namus net su savo vaisė- c 
mis.

Bet visa tai kelia ir rū
pestį. O kada gi aš galėsiu 
atsilyginti jums visiems? 
Juk ned augiausia laiko liko. 
Bet stengsiuosi.

Dar kartą širdingai ačiū.
J. YLA

Sunkius laikus 
pranašauja 1974 m.

Maskva. TSRS Komparti
jos dienraštis “Pravda” 
rašo, kad 1974 metais kapi
talistinis pasaulis turės la
bai sunkius laikus dėl ener
gijos krizės.

Dėl to darbo žmonėm s teks 
daugiausia nukentėti. Ne
darbas žymiai pakils.

■

SACRAMENTO. Kalifor
nijos valstijoje gimdymų 
skaičius žymiai mažėja, o 
mirtingumas padidėjo.

Trijų dienų savaitė
Londonas. Nuo sausio 1 d. 

visoje Anglijoje pravesta 
trijų darbo dienų savaitė 
tikslu daugiau energijos su
taupyti.

15 milijonų darbininkų al
gos sumažintos 40%. Apie 6 
milijonai darbininkų netenka 
darbo. Bedarbių gretos žy
miai oadidės.

•
ELIZABETH, N. J. Poli

cija areštavo 33 demons
trantus, reikalaujančius ap
kaltinti prez. Nixoną.

NEW DELHIS. Siaurės 
Indijoje nuo didelių šalčių 
mirė apie 200 skurdžių.
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San Francisco, Cal.
IS LIETUVOS GAUSI SVEČIŲ 
GRUPĖ

Gruodžio 20 dieną mūsą 
padangėje Jvyko maloni 
staigmena, nes gavome pro
gą pasidžiaugti, pasigėrėti 
su nemaža svečią grupe iš 
Tarybą Lietuvos. Grupės 
tarpe radosi žymią meninin
ką, žurnalistą, mokslo ir 
visuomenes d a r b u o t o j u.

Šios dienos įdomių svečią 
pasitikimą suruošė Oaklan- 
do LLD 198 kuopa Šuoru i u 
salėje Berkeley, Cal. Sis 
jauną mielą svečią pasi
tikim ui pobūvis buvo su pui
kiomis vaišėmis. Laike vai
šią veiklioji Ks. Karosienė 
šiltai pasveikino svečius iš 
toli. O grupės vadas JUOZAS 
NEKROŠIUS, Valstybinio 
spaudos komiteto pirminin- 
<as, pristatė svečius bei su
pažindino su mūsą vietiniais 
ialyviais.

PROGRAMA BEI GRAŽUSIS 
KONCERTAS

Po užkandžią trečią va
landą po pietų kilome i vir
šutinę salę, kurioje Lietu
vos žymūs artistai pateikė 
pilną žavėsio koncertą. Štai 
ant scenos pasirodė žymusis 
LIETUVOS KVARTETAS. 
Sis Lietuvos kvartetas yra 
didelis lietuviškos tarybinės 
muzikos puoselėtojas propa
guotojas. Jam suteiktas nu
sipelniusio kolektyvo garbės 
vardas. Jo dalyviams - E. 
Paulauskui, K. Kalinauskai
tei, J. Fledžinskui - suteikti 
LTSR nusipelniusio meno 
veikėjo, o R. Kulikauskui - 
nusipelniusio artisto vardai. 
Ir 1965 metais kvartetui pa
skirta RES PU BLIK INE

‘PREMIJA. Sis Lietuvos 
kvartetas koncertavęs už
sienyje Įvairiose šalyse.

Kvartetas mums pateikė 
du parinktus muzikos daly
kus, kurie labai žavėjo šio 
pobūvio dalyvius.

Kauno dramos teatro ak
torė RŪTA STALILIŪNAITE 
jaus m ingai pateikė eilė
raščius S. Nėr is “Nemu
nėlis" ir PETRO VAIČIŪNO 
“V a s i 1 kč 1 i a i". Konservą -
tor i jos studentas ANTANAS 
SMOLSKUS, birbininkas, 
su konservatorijos stu
dente, kanklininke, REGINA 
BURNECKYTE bendrai ir 
labai gražiai, meistriškai 
grojo J. Švedo “Piemenuko 
raliavimas", D. Abariaus - 
“Gimtinėje" ir “Liaudies 
Telšių klumpakojis". Kauno 
muzikinio teatro dainininkas 
J. M A LIKONIS, labai žavin
gai dainavo pasirinktas dai
nas. J. Malikonio balsas la
bai gražus ir tvirtas.

O va scenoje pasirodė ope
ros ir baleto teatro solistė 
E LENA S AULE VICIUTE, 
kuri kiekvieną klausovą 
sužavėjo savo aukštai lavin
tu gražiuoju balsu. Saulevi- 
čiūtė dainavo M. Petrausko 
"Kur tas šaltinėlis" ir T. 
Kelpšos “Lietus lynojo“. 
Taip gi Saulevlčiūtės su J. 
Mallkoniu DUETAI M. Pet
rausko “Jau vakaras buvo", 
“Atneše diedas". Tikrai šių 
abiejų dainininką nuostabiai 
gražūs balsai publiką žavėjo 
ir juos lydėjo gausūs aplo
dismentai. Ir kiekvieną kitą 
artistą lydėjo gausūs aplo
dismentai.

Dainininkam akampanavo 
birbininkas A. Smolskus ir 
kanklininkė R. Bumeckytė. 
O Lietuvos televizijos pra
nešėjas Vytautas Kybartas 
/programos eigoje pristatė 
artistus ir užbaigai jis šau
niai pasakė du satyriškus 
eilėraščius - Just. Marcin
kevičiaus “pasiilgau arklio" 
ir Maldonio “Mano kaimynas 
Adomas".

i Vardu koncerto dalyvių ir 
(nuo savęs reiškiu širdin

giausią padėką mieliem ar
tistam už ją muziką, dainą, 
eilėraščius ir bendrai už 
visą svečią šiltą, mielą 
draugiškumą. Mūsą širdyse 
ilgai, ilgai skambės jūsą mu
zika ir daina.

Labai apgailėtina, kad ši 
diena buvo darbo diena, to
dėl daugeliui nebuvo progos 
atsilankyti ir pasidžiaugti 
šiuo koncertu ir ranką pa
spausti visiems svečiams.

Čia seka kiti svečią grupės 
vardai: konservatorijos
dėstytoja B. VAINIUNAITE, 
komiteto ryšiams su tautie
čiais darbuotojas P. SINKE
VIČIUS, Archyvo Valdybos 
viršininkas F. BIELIAUS
KAS. Gimtojo krašto laik
raščio darbuotojas V. BAL- 
TRENAS, rašytojas teatro 
direktorius P. TREINYS, 
kultūros darbuotojas P. DZI- 
KARAS, medicinos mokslu 
kandidatas daktaras V. UR
MONAS, Vilniaus miesto 
prekybos viršininkas P. KU- 
KENIS, laikraščio “Litera
tūra ir menas" redaktorius 
V. KADAITIS, baldą kombi
nato direktorius S. PREIS- 
KEVIČIUS, Kolūkio pirmi
ninkas P. ALEKNAVIČIUS, 
antras kolūkio pirmininkas 
J. SIMAITIS ir vertėja A. 
DOBROVALSKYTE.

Šioje mūsą su Lietuvos 
svečiais malonioje sueigoje 
dalyvavo San Francisco kon
sulato pareigūnas SINGTSIN, 
Tarybą ambasadas iš Wa
shington pareigūnas MYSH- 
KOV ir San Francisko Ame
rican-Russian Instituto pir
mininkas DR. HOLLAND 
ROBERTS.

Užbaigai šios mielos ir 
niekad neužmirštamas die
nos, Lietuvos svečiai sudai
navo “Ilgiausiu metą". Ro
dės, kad net sales sienos ne
beišlaikys tą ją galingu, gra
žią balsą. -

Mūsą mieste Lietuvos 
svečiai gavo progą paviešėti 
tris dienas ir šiek tiek pa
sižvalgyti. Dar primintiną, 
kad mūsą Valerija Sutkienė, 
vieną jauką rytą svečiams 
išpirko gerus pusryčius. 
Užtai ačiū Valerijai.

Lietuvos svečiai j mūsą 
miestą atvyko iš Los Auge
lio, o iš čia juos išlydėjom 
link Chicagos.

Beje, nuoširdžiausia pa
dėka už juostelėje sveikini
mus San Franciskiečiams, 
kuriuos Lietuvos svečiai at
vežė.

Primintiną, kad šiai pra
mogai buvo nemaža darbo. 
Darbavosi M. irZ.Muzorai- 
čiai, Ig. ir M. Kamrauskai, 
V. Taraškienė, Machuliai, 
Karosai, K. Mugianienė ir 
kiti.

M. B-TE

So. Boston, Mass.
TURĖJOME SVEČIŲ Iš 
LIETUVOS

“Laisvėje" buvo rašyta, 
kad 24 iš Lietuvos atvykę 
turistai keliauja po J. A. V. 
Nors Bostonas, kažkodėl, ant 
jų turo sąrašo nebuvo mini
mas, tačiau gruodžio 25-ąiš 
Chicagos lėktuvu jie atvyko i 
kultūra pasižymėjusi, mūsą 
miestą. Buvo apsistoję Stat- 
ler-Hilton viešbutyje.

šalia to, ką juos autobusu 
vežiojo aprodydami Bostoną, 
mes lietuviai surengėme su 
turistais susitikimą A. L. P. 
Draugijos patalpose South 
Bostone. Įrengtą su jais pa
simatymą susirinko nema
žas žmonių būrys.. Keletas 
turistų buvo aukštai mene 
prasilavinusių, davė mums 
gražų koncertą. Manau, kad 
visi dalyvavusieji, išgirdę 
nepaprastai gražią muziką, 
eilėraščius, o ypatingai 
smarkias lietuviškas dai
nas, buvo pasitenkinę, nes 
buvo girdimas vien pagyri

mas artistams. Po tam vyko 
asmeniniai pokalbiai tarp 
turistą su publika.

* * *
Kitos žinios pas mus nie

kam nepalankios. Visokie 
trūkumai, vagystės, apiplė
šimai, žudynės. Mūsą mies
te per 1973-uosius metus 
per 130 asmenų buvo nužu
dyta. Man rodos, kad bedar
bė ir abelnas tarp biednąju 
skurdas priveda prie blogą 
elgesių. Zinomayyra ir ki
tokią prie blogą elgesiu pri
vedamą priežasčių. Turtin
gieji nepasidalindami bied- 
nuomenės rankomis jiems 
pagaminto turto, susipeša 
tarp savęs. . .

Gal ir perdaug perdeda 
kalbėdami apie energijos - 
garo, alyvos, elektros trū
kumus. Sakoma, kad bedar
bės didėjimo priežastys 
energijos trūkumai. Jeigu 
krautuvės, sandėliai būtą 
produktais neprikrauti, tai 
prie bedarbės, sakytume, 
privedė vadinami trūkumai. 
Bet kad faktinai jokią trū
kumą nėra. Tik turėk kiše
nę prikimštą doleriais, gau
si ko tik nori. Žinoma, vi
sokiu produktu kaina nesvie
tiškai iškilo. . .

* * *
Mirė buvęs geras progre- 

syvis žmogus Kazimieras 
Juška, seniau buvusio žy
maus ristiko Prano Juškos 
pusbrolis. Nors jis netikėjo 
bažnyčiai, tačiau gruodžio 
28-ą buvo palaidotas su re
liginėmis ceremonijomis.

Jis priklausė prie LLD 
So. Bostono kuopos, skaitė 
“Laisvę" ir kitokią progre
syvinę spaudą. Liūdesy liko 
žmoną, sesuo ir dūkte. Nuo
širdi užuojauta artimie
siems, o tau, Kazimierai, 
lai būna lengva ilsėtis šios 
šalies žemėje.

* * *
Kiekvieną šeštadienio po

pietę (antrą vai.) būna Whist 
pares, 318 W. Broadway, So. 
Bostone. Atvykę j pares 
praleidžiame porą valandą 
su draugais-ėmis ir atlieka
me kai kuriuos organizaci
nius reikalus.

A. K-a

Detroit, Mich.
IEVA MIZARIENE PAS MUS

Gruodžio 27 d. iš Los An
geles atskirdo pas mus 
“Laisvės" administratorė 
ir LLD Centro sekretorė 
Ieva Mizarienė, su savo anū
ke Dawn. Jos apsistojo pas 
Masius, St. Clair Shores.

Buvo daug darbo, bet 
mažai laiko, nes jos mus ap
leido gruodžio 30d., išskris
damos į Torontą kur gyvena 
drg. Mizarienės anūkas.

Viešnios aplankė gerus 
pažangiečius Adelę ir Joną 
Klimavičius. Nors jie abu 
gerai nesijaučia, bet vieš
nios buvo priimtos gražiai su 
skania vakariene.

Ant greitąją LLD 52 kp. 
pirmininkas Frank Nakas 
sušaukė draugą susirinkimą 
Detroito Lietuviu Kliubo pa
talpose. Buvo naudingas ir 
geras pasikalbėjimas su 
Centro sekretore apie atei
nantį LLD 60 metą sukakties 
atžymėjimą. Yra planas iš
leisti almanaką apie LLD 
gyvavimą. Detroito kuopos 
aprašimą apsiėmė padaryti 
St. Masytė, o nariai priža
dėjo jai suteikti visas in- ■ 
formacijas.

Po susirinkimo, Masytė 
nuVežė viešnias i gražų res
toraną ir vėliau pas Alfons 
ir Emma Rye 1 namus, kur 
buvo sukviesti jaunosios 
kartos žmonės pasimatimui 
su Mizariene. Vakaras buvo 
linksmas, ir buvo daug gerą 
kalbą apie lietuvių ateitį ir 
t. t. Tikiu, jog draugė Miza
rienė ’gavo gerus įspūdžius

iš Detroito čia gimusius ir 
augusią žmonių, kurie taip 
gražiai, darbuojasi mūsą pa
žangiose organizacijose.

Sekmadienį Masienė atsi
sveikino su viešniomis, pa
tiekdama joms skanius pie
tus. Draugė Mizarienė mus 
apleido linksma, nes gavo 
tris naujas prenumeratas 
“Laisvei". Ona Dočkus už
prenumeravo “L" savo gi
minei Tar. Lietuvoje; 
George Nausėda ir Jonas 
Klimavičius taipgi pradės 
skaityti “L". Prie to, drg. 
Mizarienė išvažiavo su pilnu 
rankinuku auką dėl “Lais
vės" fondo. Atrodo, kad jos 
atsilankymas i Detroitą buvo 
vertingas ir mums visiems 
malonus.

BALSUOSIME

Detroito LDS 21 kp. no
minavo Servit Gugą i LDS 
Centro prezidento vietą. 
Būtą gerai, kad ir kitos kuo
pos Amerikoje tą patį pa
darytą. Servit Gugas yra 
čia gimęs ir gražiai moka 
skaityti, rašyti ir kalbėti 
lietuviškai. Jis dabar yra 
kuopos finansų raštininkas 
ir iždininkas, o jo žmona 
Ruth Gugas gražiai rašo pro
tokolus lietuviu kalboje. Ga
lima sakyti, kad jie abu su 
kitų pagalba atgaivino kėglio 
turnyrą, kuris dabar yra pa
sekmingas ir šią vasarą bus 
dar geresnis, kuomet turny
ras įvyks Detroite.

Visi dalyvaukime LDS 
kuopą susirinkimuose ir bal
suokime už Servit Gugą į 
LDS Centro prezidento vietą.

T

NAUJAS MERAS

Su sausio 1 d. detroitogy-' 
ventojai per ateinančius ke- 
turius metus turės naują 
merą (majora). Jis yra 
Detroite pirmas juodosios 
rasės vyras. Jo vardas - 
Coleman A. Young. Jis buvo 
Michigano valstijos senato
rius per daug metu ir gerai 
atsižymėjo visuose darbuo
se. Iš jo kalbos rinkimuose 
ir užėmus savo naują darbą 
atrodo, kad gal jis galės su
vienyti visus detroitiečius ir 
panaikinti neapykantą tarpe 
juodą ir baltą gyventoju. Jis 
prižadėjo taiką, vienybę ir 
lygybę tarpe visą ir pagal jo 
pasiskyrimą į svarbius 
miesto valdžios darbus, at-, 
rodo, kad abi spalvos dirbs 
kartu be jokios diskrimina
cijos. To mes ir velijame, 
o svarbiausia, kad naujas 
meras geriau tvarkytą mies
to reikalus ir panaikintą pla
čiau išsišakojusį krimina- 
lizmą, kuris dabar siaučia 
Detroite.

STEFANIJA

Sellersville, Pa.
1973 metą paskutinę dieną 

buvo palaidotas Antanas Ra
manauskas, plačiai žinomas 
lietuvis farmeris. Antanas 
Ramanauskas kadaise gyve
no Philadelphijoje ir sykiu 
darbavosi su LSS 1 kuopos 
ir Lietuvių Literatūros 
Draugijos 10 kuopos nariais.

1917 metais buvo paimtas 
į pasaulinį karą. Antanas 
buvo karą priešas. Kariau
damas Prancūzijos žemėje 
prieš vokiečius panešė daug 
vargo, net ir nuodingą dują 
gavo į plaučius. Sugrįžęs iš 
kariuomenės, sakytum “did
vyris", šalies gynėjas, vėl 
turėjo vargti-rūpintis, kad 
surastą kokį darbelį, užsi
dirbtą pragyvenimą.

1922- metais iš Lietuvos 
.čia atvyko Braniutė K ačiuly- 
tė, su kuria Antanas apsive
dė, kad sykiu dirbant, gyve
nimas palengvėtą. Po kiek 
laiko įsigijo žemes sklypą, 
Sellersville, Pa., apylinkėje. 
Antanas dirbo Philadelphijo
je. Tai virš 30; myliu nuo 
namų. Parvykęs iš darbo^

sykiu su žmona ėmėsi ūkio 
darbo. J

Pas draugus Ramanauskus < 
tankiai atvykdavo lietuviai ir ,/ 
iš tolimesnės apylinkės. ’< 
Braniutė Ramanauskienė pa
garsėjo su skaniais lietuviš
kais sūriais. Philadelphie- į 
čią-chesteriečią parengi- ; 
mus Braniutė aprūpindavo ’ 
veltui tais sūriais.

Draugai Ramanauskai ne- ;• 
turėjo savo šeimos. A. Ra- į 
manauskas buvo stebėtinai 
įsimylėjęs į savo ūkio gyvu
lius ir darbą, susėjusį su 
tuomi. Senatvėje, rodosi, 
būtą verčiau pagyventi ra
miai, be rūpesčių, be būtino 
darbo, bet čią karvutė ir kiti 
gyvuliai “šaukiasi" šeimi
ninko . . .

Philadelphijos ir apylin
kės pažangiečiai pas drg. 
Ramanauskus yra turėję ke
letą sėkmingą spaudos nau
dai parengimą. Bet, štai, 
mirimai, senatvė pasunkino 
tas išvykas. LLD 10 kuopa 
bėgyje 20 dieną neteko trijų 
draugą.

Su pradžia septyniasde
šimt ketvirtąją metą,linkėją 
Braniutei Ramanauskienei 
ištvermes ir stiprybės per
gyventi šeimos vargą ir ne
pamiršti pažangiosios spau
dos.

R. M.

Easton, Pa.
PALAIDOTAS
V. J. STANKUS

Vincą J. Stanką parvežė iš 
Miami Springs, Fla., pas 
mus palaidoti. Vincas gyve
no Eastone daug metą, turėjo 
savo barbernią. Bet vėliau 
sumanė apsigyventi Florido
je ir ten gyveno iki mirties. 
Mirė turėdamas 89 metus 
amžiaus.

Vincas sakydavo, kad jis 
parvyks į Eastoną amžinam 
miegui. Taip ir buvo. Kartu 
atvykusi žmona viską su
tvarkė. Buvo pašarvotas 
Katinis šermininėje. Buvo 
daug gėlią nuo giminiu ir 
draugą. Laidotuvią direkto
rius pasakė atsisveikinimo 
žodžius šermininėje ir kapi
nėse.

Ilsėkis jmūs mielas draugę, 
ramiai, miegok amžinu mie
gu šaltoje žemelėje.

Mirė eastonietis Jokūbas 
Žąsytis, gimęs 1892 m. bir
želio 25 d. Atvyko iš Lietu
vos į Eastoną dar jaunas ir 
čia iki mirties gyveno.

Buvo jis katalikišką pažiū
rą, tai ir palaidotas katali
kiškai. Paliko liūdesyje du 
sūnus ir kelis anukus. Buvo 
rimtas žmogus ir su visais 
gražiai sugyveno.

Ilsėkis^ mūs tautos sūnus. 
Lai būna tau lengva šios 
šalies žemelė.

E. K.

Philadelphia, Pa.
atEjo kalėdos, apsėdo 
MUS BĖDOS

Mūsą Lietuviu Literatūros 
Draugijos 10 kuopa pergyve
na didelius sunkumus. Prieš 
trejetą savaičių palaidojome 
kuopos narę drauge Marga- 
retą Čerkauskienę. Ji mirė 
staiga.

Gruodžio 29 dieną palaido
jom e Elzbietą Mulokaitę. 
Velionė buvo prieš 30 metą 
atvykusi iš Lawrence, Mass. 
Buvo jau prasilavinusi vei
kėja ir rėmėja pažangaus ju
dėjimo. Ji dainuodavo Lyros 
Chore ir darbavosi kuopoje 
ir Šeštoje apskrityje. Prieš 
mėnesį pradėjo jausti kelią 
ligą spaudimą, kurio nebepa
jėgė nugalėti.

Apie velionę Elzbietą žinių 
turime tiek: Ji buvo apie 80 
metų amžiaus. Buvo gimusi 
Lietuvoje Buvalių vienkie
myje, Rokiškio apskr. Var
gingas gyvenimas buvo gim-

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

dą, prašome aplankyti ir mūsą miestą. Čia yra 
įsikūręs LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS, kuriame 
yra puiki salė. Parengimai įvyksta kiekvieną 
šeštadieni - 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

1
tinėje, bet nelengvas ir čia 
Amerikoje, kaip ir daugybės 
kitų lietuvių ateivių.

Velionės politinis suprati
mas buvo pažangus, kurį jį 
finansiniai remdavo gausiau 
už daugeli kitų. Prieš mirtį 
į testamentą įrašė, kad jo
sios santaupų likučiai būtų 
pasiųsti darbininkiškos 
spaudos paramai: “Lais
vei", “Vilniai" ir “Liau
dies Balsui". Tai puikus jai 
paminklas. Si tą paskyrė ir 
New Yorko Aido Chorui. Ir 
pageidavo, kad josios palai
kai būtų sukremuoti (sude
ginti).

Laidojimu rūpinosi P. 
Norkus. Buvo pašarvota jo 
naujojoje šermeninėje, 7109 
Rising Sun Avė. Ačiū P. 
Norkui už puikų patarnavi
mą.

Prie karsto padainavo Ly
ros Choro likučiai ir iš New 
Yorko Aido Choro atvykę 
Mildred Stensler ir V. Beke- 
ris.

Apie Elzbietos gyvenimą 
šermeninėje pakalbėjo drg. 
Puotienė, o krematorijoje R. 
Merkis. Po to visi buvo pa
kviesti pietauti.

R. M.

CROSSVILLE, Tennessee. 
Tekstilės darbininkai tebe- 
streikuoja nuo rugsėjo 1 d. 
Jie reikalau j a pr ipažinti uni
ją ir pakelti algas.

Paieško giminiu
Daktaras A. J. Palubins

kas, kuris yra uolus “Lais
vės" rėmėjas, norėtų susi
žinoti su savo giminėmis 
Lietuvoje ir Amerikoje. Jis 
yra gimęs Amerikoje ir gy
veno Haverhill, Mass., apy
linkėje. Jis turi gimines 
Norwood, Mass., (Trakima
vičius), bet daugiau nežino 
ar turi ar ne. Jo tėveliai 
mirę.

Jeigu kas jaučiate gimi
nystę, rašykite jam sekamu 
adresu:

Dr. A. J. Palubinskas 
University of California 
School of Medicine 
Dept, of Radiology

San Francisco, Calif. 94143

Nedarbas 
padidės 27%

Detroitas. Jungtinės 
Automobilių Darbininkų uni
jos viršininkai teigia, kad 
1974 metais bedarbių skai
čius gali pakilti 27.7%.

Energijos krizė laipsniš
kai priverčia mažinti auto
mobilių ir kitų pramonių ga
mybą. Tokiu būdu didina ne
darbą.

•
BISMARCK, N. D. Vienos 

ęęįmps 6 nariai žuvo, kai jų 
lėktuvas sudužo.

PHILADELPHIA, PA.

Mirus

Elzibietai Mulokaitęi
Gilią užuojautą siunčiame jos giminaičiams, 

LLD 10-tos kuopos nariams, o ypatingai 6-tos 
apskrities veikloje mes jos labai pasigesime.

6-TOS APSKRITIES VALDYBA 
Jennie Stanienė - Pirmininkė 
O. Kučiauskaitė - Sekretorė 
Juozas Stanys

Baltimore, Md.

SELLERSVILLE, PA.
Mirus

Antanui Ramanauskui
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai,gimi

nėms ir visiems artimiesiems.

J. E. Katinis 
Rožytė Merkiūtė
V. Poliepienė (Phillips)
P. Walant

H. Tureikienė
R. Merkis
Vincas Ramanauskas

WORCESTER, MASS.
Mirė

Ona Margis
1973 m. gruodžio 30 d.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionės sese- 
rei Barborai Simon ir jos šeimai ' taipgi kitiems 
artimiems, giminėms ir draugams.

J. Demikial
F. Kunigauskal 
J. Jaskevičiai 
F. Petrauskai 
J. Raulušaičiai 
H. Smith 
Draugas

J. Senka!
F. Petkūnai
V. Zitkai
J. Sabaliauskai
J. Jakaičiai
J. Petkūnas



6-t a s puslapis

Lietuvos turistų išleistuvės 
Naujųjų Metų išvakarėse

SEKMADIENI, SAUSIO 27d. "LAISVES” DIREKTORIAI 
RUOŠIA PIETUS SU VAIŠĖMIS IR MENINE PROGRA-

Laisviečiams jau teko iš
leisti keletą Lietuvos turis
tinių grupių ir pavienių ta
rybinių svečių, bet praėju
siųjų metų gruodžio 30-oji 
diena, Naujųjų Metų išvaka
rės, buyo ypatinga tuo, kad 
newyorkieciams teko susi
pažinti su įžymiais Tarybų 
Lietuvos menininkais, žur
nalistais, spaudos atstovais 
ir kultūros darbuotojais; 
viso - 24 asmenys, kurie at
vyko iš Tarybų Lietuvos 
gruodžio 12 dieną į JAV, pa
keliavo po mūsų šalies di
džiuosius miestus, pamatė 
amerikiečių gyvenimą ir su
sipažino su Amerikoje esan
čiais tautiečiais.

Kelionės pabaigoje lietu
viai turistai pabuvojo trejetą 
dienų New Yorke. Jungtinė
se Tautose įvyko sėkmingas 
Rusų Knygos Klubo sureng
tas tos grupės menininkams 
koncertas, o išvažiavimo 
dieną Aido Choras surengė 
jiems išleistuvių banketą.

Kadangi diena pasitaikė 
graži ir saulėta, tai žmonės 
pasidrąsino atvykti ir iš to
liau. Prigužėjo publikos pil
nutėlė “Laisvės” salė, kuri 
buvo skoningai išdekoruota 
įvairiais plakatais, juosto
mis, kas pridavė jaukią - 
šventišką nuotaiką. Pasiro
džius svečiams iš tėvynės, 
pasigirdo salėje aplodis
mentai, o aidietės pasitiko 
t autiečius su gėlėmis. Buvo 
malonu matyti svečių tarpe 
atvykusi iš Washingtono Ta
rybų Sąjungos pasiuntinybės 
konsulą Rimgaudą Mališaus
ką su žmona Nijole ir žurna
listą Apolinarą Sinkevičių su 
žmona Zinaida.

Mieluosius svečius pa
sveikino programos vedėjas, 
Aido Choro vicepirmininkas 
Jonas Lazauskas, pakvies
damas . pakelti tostą - su
skambėjo tradicinė daina 
‘Ilgiausių Metų”. Banketo 
n etų, protarpiais, buvo 
sveikinimų ir ilgesnių kalbų. 
Svečius iš tėvynės pasveiki
no “Laisvės” direktorių ta
rybos pirmininkas Povilas 
Venta. Ilgesnę kalbą pasakė 
“Laisvės” redaktorius An
tanas Bimba, pabrėždamas, 
kaip smagu matyti mūsų pa- 

( stogėje tokią didelę grupę 
svečių iš Tarybų Lietuvos. 
“Mes pažangieji lietuviai 
sutinkame juos su pasidi
džiavimu - “pareiškė jis. 
Baigdamas, prašė perduoti 
linkėjimus Tarybų Lietuvos 
šauniai vadovybei ir liau
džiai. Aido Choro mokytoja 
Mildred Stensler, pasveiki
nusi svečius, pakvietė turis
tų grupės vadovą, Lietuvos 
Spaudos komiteto pirminin
ką - poetą Juozą Nekrošių.

Gerbiamas svečias Juozas 
Nekrošius pasirodė ant sce
nos su krepšiu, kaip senelis 
Šaltis, prikrautu įvairiais iš 
Tarybų Lietuvos suvenyrais. 
Sveikindamas laisviečius, 

Iš kairės i dešinę: Kauno Muzikinio teatro solistas - Juo
zas Malikonis, Vilniaus Valstybinės operos ir baleto teatro 

^solistė - Elena Saulevičiūtė, Vilniaus Valstybinės Konser
vatorijos studentė (skambina ant kanklių) - Regina Burnec- 
kytė ir Vilniaus Valstybinės Konservatorijos studentas (pu- 
įčia birbynę) - Antanas Smolskus.

tarp kitko, jis pabrėžė, kad 
turistų grupei labai malonu 
baigti viešnagę “Laisvėje” - 
kelionė užbaigta reikšmin
gai, simboliškai.

iššaukė

Poetas Juozas Nekrošius
Išreiškiant pagarbą dide

lės sielos žmogui, “Lais
vės” redaktoriui ir žurna
listui Antanui Bimbai, jo ar
tėjančio 80-ojo'gimtadienio 
proga, Juozas Nekrošius ap
juosė Antaną su tautine juos
ta, pasveikino su jubiliejumi, 
o gerbiamieji svečiai palin
kėjo jam ilgiausių metų.

“Reikia pagerbti šeimi
ninkes, patarnautojas prie 
stalų ir kitus banketo darbi
ninkus”, pareiškė gerbia
mas svečias. Jis 
visą eilę mūsų veikiųjų 
aidiečių - laisviečių, ir kiek- 
vienam surado senelio Šalčio 
krepšyje po dovanėlę. Tas 
šiltas, malonus ir draugiš
kas momentas dar ilgai glū
dės mūsų širdyse. Visilais- 
viečiai reiškia nuoširdžią 
padėką.

Perduotas žodis žvaliajam 
svečiui pranešėjui, Vilniaus 
radio ir televizijos diktoriui 
Vytautui Kybartui, kuris, at
rodo, iš pirmos viešnagės 
dienos suprato mūsų gyve
nimo pulsą, pravedant pro
gramą, mokėjo prisitaikyti 
net su amerikoniškais ter
minais, kas pridavė spalvin
gumą ir pagyvino publikos 
nuotaiką.

Vytautas Kybartas
Su karštais aplodismen

tais, publika pasitiko žymųjį 
T. Lietuvos stygų kvartetą, 

kuriam 1965 metais buvo su
teikta Lietuvos TSR Respu
blikinė premija. Jautėme už 
didelę garbe išgirsti ši pa
saulyje pagarsėjusi stygų 
kvartetą “Laisvės” salėje. 
Jie parodė savo meistrišku
mą, atlikdami JuozoNaujalio 
“Svajonės” ir G. Hendelio - 
“Pasakalija”. Mus sužavėjo 
kvartetas savo darniu suta
rimu ir harmonija. Tai bus 
nepamirštamas istorinis 
įvykis mūsų pažangiosios vi
suomenės padangėje.

Kauno Valstybinio dramos 
teatro aktorė Rūta Staliliū
naite, kuri su dideliu pasi
sekimu T. Lietuvoje vaidino 
“Barbora Radvilaitė”, iš
stojo su dailiojo žodžio 
menu - poetu Antano Venc
lovos eilėraščiu “Tėviškė” 
ir Jono Meko eilėmis.

Rūta Staliliūnaitė

Malonu buvo pasiklausyti 
jaunų Vilniaus Konservato
rijos studentų, vos dvide
šimtuosius metus peržengu
sių ir jau laimėjusių pirmą
sias vietas: Reginą Burnec- 
kytę skambinant kanklėmis 
ir Antaną Smolskį pučiant 
birbynę. Juodu pagrojo 
“Ėsk, • karuvte”, “Telšių 
klumpakojį” ir L. Aba
riaus - “Gimtinėje”. •

Visuomet prisiminsime 
Vilniaus Valstybinės operos 
ir baleto teatro žvaigždę - 
solistę Eleną Saulevičiūtę, 
kurią man teko pirmu kartu 
išgirsti Kanadoje, Expo-67 
Pasaulinėje Parodoje. Ji 
padainavo Miko Petrausko 
“Kur tas šaltinėlis” ir Ta
lat Kelpšos harmonizuotą 
liaudies dainą - “Lietus ly
noja”. Buvo džiugu matyti 
ją mūsų tarpe. Na, o Elenos 
Saulevičiūtės ir Juozo Mali- 
konio duetas iššaukė karštas 
ovacijas.

Niekuomet nepamiršime 
aukštai prasisiekusio muzi
koje, šaunaus Kauno Muziki
nio teatro solisto Juozo Ma- 
likonio, kuris jautriai padai
navo 
ir S. Šimkaus - “Šia nakte- 

Raudonikio “Tėvynė

Juozas Malikonis at- 
pagrindines partijas 

Kilęs iš
lieka 
daugelyje operų.
Žagarės, kur gimė jau mums 
amerikiečiams žinomas žy
musis solistas Vaclovas 
Daunoras. Atrodo, kad Ža
garės apylinkė labai dosni 
tėvynei talentingais daini
ninkais.

Pabaigoje, įdomiai kalbė
jo Lietuvos TSR nusipelnęs 
kultūros veikėjas, Valstybi
nių Archyvų valdybos virši
ninkas, Feliksas Bieliaus
kas. • >

LAISVĖ

MA, 1 VAL. LAISVES SALĖJ E, 102-02 LIBERTY AVĖ., 
OZONE PARK, N.Y. AUKA $4. ŠIO POBŪVIO TIKSLAS
PAGERBTI MUSŲ IILGAMETJ"LAISVES” REDAKTORIŲ
ANTANĄ BIMBĄ PROGA JO 80-JŲ GIMTADIENIO 

SUKAKTUVIŲ.

Dalis parengimo publikos. Visos nuotraukos Jono Siurbos

&

Aido Choras nuoširdžiau
siai dėkoja Tarybų Lietuvos 
menininkams už maloniu va
landų suteikimą, už nep.asi- 
didžiavimą mus paguosti su 
lietuviška daina, muzika ir 
žodžiu. . .

Turistų grupėje buvo še
šios moterys. Kad jos pri
simintų savo apsilankymą 
“Laisvėje”, Anne Yakštis 
Įteikė joms nuo Moterų Klu
bo po kuklią dovanėlę.

Po svečių meninės pro
gramos, Mildred Stensler 
pravedė bendrą dainavimą, 
kur turėjo progos pasirodyti 
ir Aido solistai Viktoras Be- 
keris ir Augustas Iešmantą.

Išleistuvių popietė praėjo 
taip greitai, kad nė nepaju
tome, kaip mielieji sveteliai 
jau pradėjo rengtis išvažiuo
ti į Kennedy aeroportą. La
bai malonu buvo pabendrauti 
ir arčiau pažinti vis naujų 
žmonių iš Tarybų Lietuvos, 
šitaip vystosi plačios pažin
tys su tėvynainiais. Lietu
vos žmonės domisi Ameri
kos lietuviais, o mes tuo la
biau norime vis tampriau su
sirišti su tėvyne.

H. FEIFERIENE

ROBERT J. ELLYN

Mirus

Onai Titanienei
1973 m. gruodžio 28 d.

Reiškiame giliausią užuojautą dviem dukrom, 
dviem sūnums ir visiems kitiems artimiesiems 
bei draugams.

F. MAZILIENE ir DUKRA 
Brooklyn, N. Y.

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. Priruošimui dokumentų iškvietimui giminių iš

Lietuvos lankyti šeimas JAV
4. Kompetentiškas patarnavimas kelionių

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

AIDO CHORAS DĖKOJA

Aido Choras reiškia nuo- 
.širdžiausią padėką sunkiai 
dirbusiom Lietuvos turistų 
išleistuvių bankete: šeimi
ninkėm Julei Lazauskienei, 
Nellie Ventienei, Natalijai 
lešmantienei. Maistas buvo 
labai skaniai pagamintas ir 
svečiai buvo ypatingai pa
tenkinti.

Prie kitu darbu talkininką-< < 
vo: A. Lupševičienė, B.
Keršulienė, N. Buknienė, H. 
Feiferienė, M. Stensler, J. 
Bernotą, P. Venta, W. Ker- 
šulis, A. Iešmantą, R. Feife- 
ris, A. Mitchell, J. Lazaus
kas ir J. Grybas.

Dėkojame draugams iš 
Philadelphijos už gėles, J. 
Rušinskui ir A. Petraitienei 
už dovanas.

širdingai dėkojame visai 
turistų grupei iš Lietuvos už 
lauktuves.

AIDO CHORO VALDYBA

NEWARK. New Jersey 
valstijoj komunistų kandida
tas gubernatoriaus vietai 
Ken Newcomb gavo 2,007 
balsus.

NE F YORKO
NA U J IENOS
Mount Sinai ligoninės 

slaugė Mrs. Maria E. Sepul
veda buvo gatvėje nakties 
laiku dviejų moterų užpulta, 
apiplėšta ir peiliu sužeista. 
Užpuolikės pabėgo.

Barbara Gabard užsimušė 
iššokusi pro langą iš savo 
apartmento. Sirgusi nervų 
pakrikimu.

Miestas nupirko už $4 mi
lijonus Woodhaveno vandens 
sistemą, kuri aptarnauja 
150,000* Woodhaveno, Ozone 
Parko ir Howard Beach gy
ventojų.

Trys plėšikai apiplėšė 
Brooklyne Chemical Banką, 
pasigrobė $60,000.

Mokytojai organizuojasi 
prieš jų unijos bosą Albert 
Shanker, kuris nori užka
riauti 380,000 nariųnaciona- 
linės mokytojų unijos pre
zidento vietą. Jis artimai 
kooperuoja su AFL-CIOpre- 
zidentu Meany ir kitais uni
jų biurokratais.

Sausio 1 d. Abraham 
Beame užėmė majoro vietą 
dar ir su atlyginimo $10,000 
priedu. Miesto Taryba pa
kėlė atlyginimus majorui, 
kontrolieriui, Tarybos pre
zidentui ir miesto rajonų 
prezidentams po $10,000. 
Pakėlimui Lindsay buvo 
priešingas.

Brooklyne policija areš
tavo 18 žmonių, piketavusių 
Shop Rite supermarketą. 
Tarp areštuotų buvo 4 kata
likų vienuolės. Piketininkai 
reikalavo nepardavinėti už- 
streikuotų vynuogių ir salo
tų.

New Yorko moterų darbo 
unijų narių konferencija 
įvyks sausio 19 d. Gauna iš 
daugelio unijų nemažai svei
kinimų.

Sausio 1 d. amnestijos rei
kalautojų grupė, susirinkusi 
prie St. Patricko katedros, 
reikalavo paleisti iš Pietų 
Vietnamo kalėjimų politi
nius kalinius.

REP.
1-24) SUNESVEIKAVO

1 Sužinojome; kad praeitą 
savaitgali buvo gan smar
kiai susirgęs žurnalistas ir 
“Moscow News” korespon
dentas Jungtinėse Tautose 
Apolinaras Sinkevičius. Pa
sirodo, kad ji buvo “užklu
pęs” labai piktas virusinis 
gripas.

Džiugu, kad Apolinaro 
sveikata sparčiai taisosi. 
Nuoširdžiausiai linkime 
greitai ir pilnai susveikti.

RE P.

Penktadienis, Sausio (January) 11, 1974

Pramogų Kalendorius

KOVO 10 D.

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubas minės MOTERS DIE
NA, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y.

Moterų Klubo 
narėms

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo susirinkimas įvyks 
sausio 16 d., trečiadieni, 
1:30 vai. po pietų, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Dalyvaukime visos. Po 
susirinkimo bus kavutės, py
rago ir dar kai ko.

PIRMININKE

Ozon^ Park, N. Y.
1 LDS 13 kuopos susirinki
mas įvyks šeštadieni, sau
sio 12, Laisvės salėje. Pra
džia 2 vai. popietų. Turime 
nemaža LDS reikalų aptarti. 
Po susirinkimo visi dalyviai 
bus pavaišinti. Prašome 
visų dalyvauti.

VALDYBA (1-2)

LLD 185 kp.
nariams

Mūsų susirinkimas įvyks 
antradienį, sausio 15 d., 2 
vai. po pietų, Laisvės salė
je. Visi nariai raginami 
dalyvauti.

KP. VALDYBA

Aido Choro 
garbės nariai

Amelia ir Walter is Yuške- 
vičiai iš Stamford, Conn., 
aukojo - $10, Zuzana Kazo- 
kytė iš Frackville, Pa. - $5. 
Newyorkieciai Jurgis Ber
notą ir Uršulė Bagdonienė 
paaukojo po $5.

Nuoširdus ačiū.
VALDYBA

50 Years of
Marxist Press

NEW YORK. - This week 
end, Jan. 13, to be exact, 
marks the 50th Anniversary 
of the birth of a daily Marx
ist newspaper in the United 
States.

The Daily Worker, prede
cessor of the present Daily 
World, appeared in Chicago 
on Sunday, Jan. 13, 1924 in a 
16-page, 8-column format. 
J. Louis Engdahl, who 
earlier had edited the Chica
go Socialist, was the first 
editor of the Daily Worker. 
A $100,000 drive preceded 
publication.

The banner line of the first 
issue attacked the Dawes 
Plan for rebuilding the mili
tary power of Germany after 
World War I. Its second 
main headline was an expose 
of an explosion at a Pekin, 
Ill. plant that cost 40 lives.

A cartoon by Robert Minor 
on the Dawes Plan graphi
cally dominated the page.

From its beginnings, the 
Daily Worker, built mainly 
by the efforts of the Com
munists and supporters in 
the left wing of the American 
labor movement, placed its 
stress on the working class. 
Its chief slogans were: or
ganization of the unorga
nized; formation of indus
trial unions; building a Labor 
Pary; recognition of a trade 
with the Soviet Union, then 
the world’s only Socialist 
country; and organizing and 
educating the American 
workers for socialism.

The World Magazine this 
week end will carry 6 pages 
of material on the anniver
sary of the Marxist press.




