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KRISLAI
PO PASISVEIKINIMŲ IR 

LINKĖJIMŲ
IR GALI TAIP BŪTI. . . 
PUIKUS LAIMĖJIMAS. 
nesvietiškas

“įsimylėjimas”
NEJAUGI PAMIRŠO MUS? 
GARBINGAS

PRIPAŽINIMAS

A. BIMBA

Sū naujaisiais metais bei 
žieminėmis šventėmis svei
kinimų ir linkėjimų audra 
praūžė. Natiji metai, bet 
senos godos. Mūsų judėjimo 
reika'lams linkėjimų neuž
tenka. Reikia nuoširdaus, 
kruopštaus darbo,atsidavimo 
ir pasiaukojimo, kad mūsų 
spauda klestėtų, kad mūsų 
organizacijos gyvuotų. Tuo 
turime rūpintis kiek pajėgia
me.

Man atrodo, kad kai turė
sime visus rezultatus ranko
se, pasirodys, kad “Lais
vės” vajus puikiai pavyko, 
buvo vienas iš pačių sėkmin
giausių. Šlovė visiems lais- 
viečiams, kurie kuo nors 
prisidėjo prie padarymo jo 
tokiu! •

Vienas labai aukštas kapi
talistas, duonkepyklų savi
ninkų susivienijimo lyderis, 
mus visus išgąsdino iki mir
ties! Jis pareiškė, kad mes 
netolimoje ateityje už duonos 
kepalų (vieną svarą) turėsi
me mokėti visą dolerį! Da
bar, kaip žinia, jau mokame 
51 centą.

Jo pranašystė gali “gra
žiai” išsipildyti. Ar manote, 
kad grūdų, miltų, malūnų ir 
kepyklų trustas pasigailės 
mums paskutinį kailį nuo nu
garos nulupti, duonutės kai
ną taip iškeliant, kad dauge
liui amerikiečių ji pavirs 
didžiausiu liuksusu!

O vis tiek labai norisi pa
sveikinti šalies Aukščiau
siąjį Teismą. Jonutarimas, 
kad tos valstijos bei vieto
vės, kurios nepripažįsta Ko
rn unistų Partijos kand id a tų 
legališkais, turinčiais teisę 
būti ant baloto greta kitų par
tijų kandidatų, elgiasi nele- 
gališkai, laužo Konstituciją 
ir turi liautis taip daryti, yra 
svarbus demokratijos lai
mėjimas.

Aukščiausiajam Teismui 
Komunistų Partija buvo pa
siskundus delsu jos kandida
tais pasielgimo Indiana val
stijoje 1972 metų rinkimuo
se. Jie nebuvo pripažinti, 
pasiremiant būk tuo, kad Ko
munistu Partija agituojanti 
jėga nuversti ne tik Indiana 
valstijos, bet ir visos šalies 
valdžią.

Šios šalies visokio plauko 
reakcininkai nesvietiškai 
įsimylėjo J didįjį Tarybų 
Sąjungos šmeižė ją Alek
sandrą Solženiciną. Jam 
visą barzdą plikai nubučiuoti 
yra pasiryžę ir mūsų lietu
viškieji reakcininkai. Nors 
jie visus kitus rusus kas
dien pakaria po kelius kar
tus, šį garbina ir laiko šven
tuoju.

Rašytojo Solženicyno pa
sirinktasis vaidmuo aiškus: 
padėti pasaulio reakcinin
kams drumsti tarptautinius

Panama reikalauja teisių 
valdyti Panamos Kanalą;

JAV pasitarimus tęsia

Tarybiniai piliečiai smerkia 
kapitalistams tarnaujančius 

Sacharovą ir Solženiciną
Washingtonas. Valstybės 

sekretorius Kissingeris in
formuoja, kad JAV ambasa
dorius Bunker ir Panamos 
respublikos užsienio reikalų 
ministras AntonioTacktęsia < 
pasitarimus Panamos Kana
lo kontrolės klausimu.

Per daugelį metų pana
miečiai reikalauja pilnų tei
sių valdyti Panamos Kanalą, 
kuris pusiau perkerta Pana
mos teritoriją ir kurį Jung
tinės Valstijos valdo jau nuo 
1903 metų. Už laivų per- 
plaukimą Kanalu Jungt. Val
stijos pasidaro daug pelno.

Jungt. Valstijos ne tik Ka
nalą kontroliuoja, bet ir Ka
nalo zoną 550 ketvirtainių 
mylių dydžio valdo kaip savo 
žemę. ♦

Zaire kasyklas 
nacionalizuoja

Londonas. Zairės respu
blika, buvusi Belgijos kolo
nija Congo, nacionalizuoja 
aukso, deimantų ir anglies 
kasyklas.

Kasyklas daugiausia valdė 
Belgijos finansieriai. Da
rydavo didžiulius pelnus, nes 
afrikiečiai jiems dirbo pus
dykiai.

Infliacija didėja
Tokijas. Visose Azijos 

kapitalistinėse šalyse ne
svietiškai didėjo infliacija. 
Daugelyje šalių jau pasiekė 
iki 15%. Pragyvenimo kai
nos pakilo net iki 20%.

Ūauguma gyventojų kenčia 
nedateklių, skurdą. Ryžiai, 
svarbiausias Azijos gyven
tojams maistas, pabrango 
17%.

vandenis, neleisti laimėti 
Tarybų Sąjungos politikai už 
taikų tautų ir valstybių su 
skirtingomis socialinėmis 
santvarkomis sugyvenimą.

Chicagiškės “Vilnies” 
redaktorius Stasys Jokubka 
rašo, kad Chicagos apylinkė
je mokslinių studijų reika
lais jau, senokai lankosi žy
mus Lietuvos mokslininkas 
A. Žukauskas. Su juo jau 
buvę susitikta.

Aš galvoju: Nejaugi šis 
svečias apsiribos tik Chica- 
ga? Amžinai ant jo užsirūs
tintumėme, jeigu jis sugrįž
tų i tėvynę neaplankęs mūsų 
New Yorko ir nedavęs mums 
laisviečiams progos jį apka
binti ir jam dešinę paspaus
ti. . .

/

Tarybų Sąjungos vadovybė 
gražiai pagerbė Pabaltijo 
respublikas - Lietuvą, Lat
viją ir Estiją. Už puikų jų 
pasirodymą penkmečio tre
čiųjų metų plano Įvykdyme, 
joms suteiktas Tautų Drau
gystės ordinas. Nepamirš
tos ir jų šauniosios sosti
nės - Vilnius, Ryga ir Tali
nas. Joms suteiktas Lenino 
ordinas.

Aišku, kad toks pripažini
mas jas paskatins taip pat 
garbingai pasižymėti ir ket
virtųjų metų plano įvykdy
me.

Jungtinių Valstijų karei
viai saugo Panamos Kanalo 
zoną nuo panamiečių.

Katastrofiška pa
dėtis Anglijoje

Londonas. Toriu valdžios< 
įsakas energijai taupyti jau 
veikia. Darbininkai dirba tik 
tris dienas, betkalbama, kad 
bus priversti dirbti tik dvi 
dienas i savaitę. Milijonai 
darbininkų paleisti iš darbo.

Anglijos ekonomistai ap
skaičiuoja, kad bedarbių 
skaičius gali pasiekti 15 mi
lijonų. Tai katastrofiška 
darbininkams padėtis. Kal- 
bama^ kad valdžia paleis 
parlamentą ir paskelbs nau
jus rinkimus.

PARYŽIUS. Naujuosius 
metus prancūzai sutiko liūd
nai, kai maistas pakilo net 
12%. Mėsos kainos pakilo 
net iki 40%.

Aliejaus kompanijas 
skundžia teismui

Detroitas. Advokatas 
James A. Tucker skundžia 
teismui 12 didžiųjų aliejaus 
kompanijų. Skundas reika
lauja $270 bilijonų atlygini
mo už visuomenei nuosto
lius.

Skunde pasakyta, kad alie
jaus kompanijos slaptai su
sitarė Jungtinėse Valstijose 
didinti energijos krizę ir iš 
to pasidaryti daugiau pelno. 
Tuckerio apskaičiavimu, 
kompanijos pasidarė $270 
bilijonų pelno.

TOKIJAS. Japonija dėl 
aliejaus krizes sumažino 
eksportus nuo 15 iki 25%. 
Eksportai labai reikalingi iš 
Japonijos daugeliui Azijos 
šalių.

Bando panaikinti 
streikui draudimą

Pittsburgh, Pa. 35 Jungti
nės Plieno Darbininkų unijos 
nariai kreipėsi i teismą 
tikslu pripažinti tarp unijos 
viršininkų ir plieno pramo
nės susitarimą nestreikuoti <
priešingu unijos konstituci
jai.

Skundėjai nurodo, kad uni
jos viršininkai neleido na
riams balsavimu sutarties 
užgirti. Tokiu būdu sutartis 
yra nelegali ir teismas turė
tų ją panaikinti.

Sutartis neleidžia plieno 
darbininkams streiku reika
lauti algų pakėlimo, kai pra
gyvenimo kainos smarkiai 
pakilo. Darbininkų kovos yra 
suvaržytos.

Vilniaus “Tiesoje” tilpęs Panamos respublikos žemėlapis 
parodo, kaip Panamos Kanalas perkerta pusiau Panamos 
žemę. Kanalo zoną valdo Jungt. Valstijos. Panamiečiai 
reikalauja, kad amerikiečiai pasitrauktų iš Panamos že
mės.

Energijos gamybą 
nacionalizuoti

Washingtonas, Mass, val
stijos juodieji legislatoriai 
nutarė raginti energijos ga
mybą ir pristatymą naciona
lizuoti. Minnesotos AFL- 
CIO priėmė panašią rezoliu
ciją. Pacifiko pakraščio 
unijos irgi už nacionalizavi- 
ma. «

Nacionalizavimo idėja 
smarkiai plinta visoje šaly
je. Tai esąs vienatinis būdas 
nugalėti energijos krizę.

Social Security 
pakels 11 proc.

San Clemente, Calif. 
Prez. Nixonas nenorom pa
sirašė Kongreso priimtą So
cial Security pakėlimą 11%.

Apie 30 milijonų ameri
kiečių gaus kovo mėn. padi
dintus čekius 7% ir liepos 
mėn. - 4%. Taipgi bus pa
gerinti benefitai akliems ir 
invalidams pensininkams, 
bet bendrai ligoniams padi
dino ligoninėse mokestį.•

BUCHARĘSTAS. Rumuni
joje lankėsi Kubos Moterų 
Federacijos delegacija. 
Kvietė teikti paramą Čilės 
kovotojams priešfašizmą.

. ,. . i . 1974 metu modelio 1,660,-
Didieji bankai valdo 000 neparduotų automobilių.
visą Šalies pramonę

Washingtonas. Senatinia- 
me raporte atžymėta, kad 
New Yorko didieji bankai ir 
kitos didžiosios finansinės 
įstaigos pilnai -kontroliuoja 
visą šalies pramonę.

Didžiausią galią pramonė
je turi Chase National Ban
kas, kurio kontrolėje yra 20 
didžiųjų korporacijų.

Kai Amerikoje ir Japonijoje trūksta aliejaus, tuo pačiu 
metu Japonijoje amerikiečių militarinė bazė Kanagawa 
mieste pilnai arpūpinta aliejumi ir gazolinu. PsiVeiksle 
parodomi pilni aliejaus tankai. Visos amerikiečių milita- 
rinės bazės turi pakankamai kuro. Taipgi iš Amerikos pa
kankamai kuro gauna Pietų Vietnamo ir Kambodijos dikta
toriai.

Čilės kardinolas 
smerkia terorą

Roma. Čilės kardinolas 
Silva Henriquez paskelbė pa
reiškimą katalikų laikrašty
je, kur jis smerkia fašistini 
režimą.

Kardinolas sako, kad mi
litarinė valdžia jau “padarė 
agresyvius žygius prieš ka
talikų bažnyčią”, kuri nesu
tinka užgirti fašistinį reži
mą. Nemaža katalikų taipgi 
yra Čilės kalėjimuose, kartu 
su socialistais ir komunis
tais.

DONALSONVILLE, Ga. Iš 
Marylando kalėjimo pabėgęs 
Carl J. Isaacs teisme rastas 
kaltu 6 farmerio šeimos na
rių nužudymu ir nuteistas 
mirtimi nubausti.

General Motors 
paleido 38,000

Detroitas. Naujųjų metų 
pradžioje General Motors 
korporacija paleido visai iš 
darbo 38,000 darbininkų ir 
priedu laikinai paleido 48,- 
000.

Kitos automobilių kompa
nijos taipgi žymiai sumaži
no dirbančiųjų skaičių. 
Kompanijos skundžiasi turį

Nedarbas Michigano val
stijoj smarkiai padidėjo, 
pragyvenimo kainos pakilo 
9%.

PITTSBURGH, Pa. Plieno 
trustas padidino kainas su 
sausio 1 d. iki $22 už toną. 
Už padidintas plieno kainas 
pasidarys pelno bilijoną do
leriu. <

.Maskva. Dienraščio 
“Pravdos” kolumnistas Ju
ris Žukovas parodė užsienio 
spaudos korespondentams 
šimtus tūkstančiu laišku. < < 
Korespondentai susipažino 
su tu laišku turiniu. Visi < •
laiškų rašytojai griežtai 
smerkia kapitalistams tar
naujančius Andriejų Sacha
rovą ir Aleksandrą Solženi- 
cina, kurie nuolat šmeižia 
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Tarybų Sąjungą.
Laiškų rašytojai ragina 

patraukti šiuos išdavikus 
teisman ir tinkamai nubaus
ti. Tokių laiškų Žukovas 
gauna maždaug po 200 į die
ną. Kitos įstaigos taipgi 
daug jų gauna. Piliečiai pro
testuoja, kam valdžia išdavi
kus laiko ramybėje ir leidžia 
burnoti prieš socialistinę 
santvarka.

<

Žukovas nurodo, kad tary
binėje visuomenėje išdavikai 
neturi Įtakos, tik susilaukia 
pasipiktinimą.

Kompartija plečia 
savo veiklą Italijoj

Roma. Italijos Komunistų 
partijos Įtaka smarkiai 
auga. Komunistų simpoziu
me ekonominiais reikalais 
dalyvavo visų partijų eks
pertai. Tik patys dešinieji 
nedalyvavo. Susirinkusi pu
blika daugiausia palaikė ko
munistų pusę.

Vakarų Europoj Italijos 
komunistų partija yra di
džiausia, turinti daug pagar
bos ir įtakos. (

35,000 žuvo Čilėj
Paryžius. Kompartijos 

organas “L’Humanite” 
skelbia, kad Cilėjefašistinio 
perversmo metu žuvo apie 
20,000 žmonių, vėliau Čilės 
fašistai' sušaudė 15,000.

Komunistų dienraštis pa
duoda žinias iš Buenos Aires 
laikraščio “El Mundo”, ku
rio korespondentas per
versmo metu buvo Čilės sos
tinėje ir matė visą padėtį.

•
LOS ANGELES. Kalifor

nijos Demokratų Taryba ra
gina Kongresą pasmerkti 
Čilės fašistini režimą. « <

Trafiko nelaimės 
sumažėjo 26.6%

Albany, New Yorkovalsti
joje lapkričio mėn. trafiko 
nelaimės sumažėjo 26.6%. 
Trafike žuvo 213 žmonių, 77 
mažiau, kaip 1972 m. lapkri
čio mėn.

Per pirmuosius 1973 metų 
11 mėnesių N. Y. valstijoj 
trafike žuvo 2,920. Trafiko 
nelaimės sumažėjo tik tada, 
kai buvo Įvesta 50 mylių 
greičio važinėjimas.

•
WASHINGTONAS. Penta

gono generolai ir admirolai 
gauna gerus steiko ir ge
riausios žuvies pietus už 
$2.10. 25,000 tarnautojų dir
ba 6 Pentagono kafeterijose 
ir sutaiso geriausius val
gius.

i

Reakcinė spauda 
nuodija atmosferą

Maskva. TSRS spaudos 
agentūra Tass skelbia, kad 
“Vakarų reakcinė spauda” 
visu smarkumu pradėjo nuo
dyti taikos atmosferą pasau 
lyje.

Toji spauda, cituodama 
A. I. Solženicino antitarybine 
knygą, bjauriai niekinančią 
socialistinius atsickimus, 
žymiai prisideda prie pa
gerėjusių tarptautinių san
tykių ardymo.

DETROITAS. Tris dienas 
šventiškos celebracijos 
vyko, kai išrinktas negras 
Coleman Young užėmė ma
joro vietą.

Burma - "socialis
tinė respublika’’

Rangoon. Burma, minėda 
ma 26 metų nepriklausomy
bės nuo A ngli jos sukak t i , pa
skelbė naują konstitucija, 
kurią 90% piliečių referen
dumu užgyrė.

Nauja konstitucija nusako, 
kad Burma bus “socialistinė 
respublika”. Valdžia taipgi 
paleido iš kalėjimų 1,21 2 po
litiniu kalniu.•

DETROITAS. Miesto ta 
ryba ragina prez. Nixon a re
zignuoti arba ji impyčinti.

35,000 amerikiečių 
karių Tailande

B a n gk o k a s. J u n g t i nes
Valstijos ištraukė iš Tai
lando 3,700 karių, t ai dar pa
siliko tvirta jėga - 35,000 
karui paruoštų karių.

JAV ten laiko tvirtas mi- 
litarines jėgas Pietų Vietna
mo ir Kambodijos diktatorių 
paramai, jei pasirodytų rei
kalinga tokia parama jų re
žimams išlaikyti.•

Bis R K E LEY. K a 1 if or n i jos 
kalnuose rado 6 milijonų 
metų senumo lokio kaulą.

Viengungis su 
100 kačių teisme

East Hartford, Conn. 74 
metų amžiaus viengungis 
Walter Bachman per 15 
metu prisivaisė 100 kačių 
savo apartmente. Kaimynai 
pasiskundė sveikatos de
partamentui, kad jo katės su
daro dvokimą ir nešvara.

Sveikatos inspektoriai 
bandė jį perkalbėti kates pa
šalinti, bet jis nesutiko. Tai 
visas reikalas atsidūrė teis 
me.
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Ekonominio spaudimo įrankis
Visas kapitalistinis pasaulis, ypač industriniai aukštai 

išsivysčiusios šalys staiga atsidūrė gan rimtoje krizėje. 
Del stokos alyvos ir gazolino pasidarė stoka energijos, nuo 
to pradėjo rimtai šlubuoti visas jų ekonominis aparatas. 
Tų skaudžiai jau jaučiame, ir kiekvienas eilinis amerikie
tis.

Visa kaltė suverčiama ant arabiškų kraštų, iš kurių ka
pitalistinės šalys importuoja labai daug alyvos. Kaip žinia, 
arabai, “atsimokėdami” kapitalistinėms šalimis už jų 
rėmimą Izraelio agresijos, smarkiai nukirto alyvos eks
portavimą. Tam sumažinimui atpildyti per dieną ar sa
vaitę alyvos iš žemės gelmių neištrauksi. Tai puikiai su
pranta ir arabai.

Bet, žinoma, krizės apsireiškimą Amerikoje, Japonijo
je, Prancūzijoje, Italijoje ir kituose kraštuose iššaukė ne 
tik sumažėjimas alyvos plaukimo iš Vidurio Rytų. Atsira
do ir daugiau faktorių. Bene svarbiausias, tai kapitalisti
nių monopolijų, pelnus kraunančių iš prekybos su energija, 
naudojimasis proga iškelti iki padangių alyvos kainą. Pav., 
gazolino kaina keliama beveik kasdien. Tokių nesvietiškų 
pelnų kapitalistinės mūsų šalies monopolijos dar nebuvo 
mačiusios visoje istorijoje. Kainos kyla ne tik ant gazo
lino, bet ant visų gyvenimui reikalingų daiktų.

Kaip ten bebūtų, dėka krizės su energija Amerikoje va
roma biauriausia propaganda prieš arabus. Pamirštama, 
kad arabai kariauja už teisingą reikalą, už atsiėmimą savo 
žemiu.

Aišku, kad arabai savo reikalui naudoja ekonomini spau
dimą. Kas jau kas, bet mes amerikiečiai neturime jokios 
teisės už tai ant jų visus šunis karti. O kaip su mūsų 
Amerika? Ar ji ekonominio ginklo nenaudoja? Naudoja, 
ir dar kaip! Geriausią pavyzdi turime mūsų “panosėje”. 
O ką mes padarėme su Kuba? Kai tik ten įvyko revoliuci
nis perversmas ir susikūrė liaudies valdžia, su ja buvo ne 
tik visi diplomatiniai ryšiai nutraukti, bet tuoj buvo uždė
tas griežčiausias embargo ant eksporto į Kubą ir importo 
iš Kubos. Ir šiandien jis griežčiausiai tebeveikia. Juk jeigu 
ne Tarybų Sąjungos ir kitų socialistinių kraštų skubi pa
galba. Kuba būtų buvus seniai pasmaugta. Tai nėra jokia 
paslaptis. Tai puikiausiai žino ir mato kiekvienas ame
rikietis, ’ ' ’ '

Taigi, kai amerikietis kaltina ir keikia arabą už suma-* 
žinimą eksporto alyvos į Ameriką, jis turi pagalvoti, kad 
dar su mažesniu pateisinimu tą patį ginklą jis vartojo 
prieš kubietį. Arabai kovoja už atisėmimą savo žemių, 
bet kur kokius Amerikos žemių plotus yra užgrobę Kubos 
žmonės?!

Tai kam tie "popieriai” priklauso?
Prezidentas Nixonas per keletą metų yra beveik nemo

kėjęs jokių mokesčių (taksų) nei federalinei valdžiai, nei 
Kalifornijos valstijai, kurią jis skaito savo pastovą gyve
nimo vieta. Na, o jo pajamos milžiniškos. Jis gauna du 
šimtus tūkstančių dolerių per metus algos ir keletą desėt- 
kų tūkstančių dolerių išlaidoms padengti. Be to, jis jau 
milijonierius, tai juk gauna nemažai tūkstančių už invest- 
mentus bei nuosavybes. Bet mokesčių nemoka. Tikras 
skandalas!

Kuo prezidentas teisinasi? Labai “paprastai”. Kadai
se jis buvo viceprezidentu. Pas jįsusikuopė labai daug vi
sokių oficialių dokumentų. Jis juos paaukojo Nacionaliam 
Archyvui.

Jų kaina? Didelė, labai didelė: daugiau negu pusė mili
jono dolerių. Ir štai dabar jis tą gražią sumą priskaito 
prie savo mokesčių. Taip su savo viceprezidentiniais po
pieriais anais metais padaręs Johnsonas ir nemokėjęs val
džiai taksų už savo pajamas bei už algą, taip dabar turįs 
teisę Mr. Nixonas padaryti su savo popieriais.

Jau ir buržuazinė spauda nebegali suprasti šios keistos 
situacijos. Antai, “The N. Y. Times” sausio 9 d. veda
majame tiesiog protestuoja. Juk tie popieriai yra oficia
lūs dokumentai. Prezidentas arba viceprezidentas ir kiti 
aukšti pareigūnai dirba už algą, o ne už dyką. Taip pat visi 
kiti, kurie nors pirštą yra pridėję prie tų dokumentų su
darymo, dirbo už iš valdžios gaunamą algą. Todėl tie do
kumentai nėra jokia prezidento arba viceprezidento pri- 
vatiška nuosavybė, ir todėl jis neturi teisės kam nors 
juos parduoti arba paaukoti ir jų kainą į savo taksus įskai
tyti. Taip daryti yrą apgavystė, suktybė.

Su “Times” išvedžiojimais reikia pilnai sutikti.

Žymiausi dailininkai - komunistai !
Šiomis dienomis iš gyvųjų tarpo išsiskyrė meksikietis 

dailininkas David Alfaro Siqueiros. Mirė sulaukęs 77 
metų amžiaus. Velionis buvo pripažintas ir laikomas 
vienu šios gadynės įžymiausių dailininkų. Bet jis buvo 
daugiau negu dailininkas: jis buvo kovotojas už paprasto
sios, dirbančiosios liaudies reikalus. Jo vardas buvo 
garsus ne tik Meksikoje, bet visame pasaulyje. Jis buvo 
Meksikos Komunistų Partijos narys ir veikėjas. Per tūlą 
laiką netgi buvo Komunistų Partijos sekretoriumi.

Pernai mirė ispanietis, dailininkas Pavlo Picasso. 
Mirė sulaukęs virš devyniasdešimt metų. Buvo pripažin
tas ir laikomas šios epochos žymiausiu dailininku. Kiek
vienas jo kūrinys laikomas neįkainuojama brangenybe. 
Pavlo Picasso irgi buvo komunistas.

Svarbu, kad nei Siqueiros, nei Picasso neslėpė savo re
voliucinių įsitikinimų ir partiškumo. Jie tuo didžiavosi. 
Jie mirė drąsiais kovotojais už darbo liaudį. Garbė jiems!

__________________ _______________LAISVĖ___ _

Kas ką rašo ir sako i
PASITIKĖJIMAS
DARBO LIAUDIMI

Pasitikdamas 1974 metus, 
Tarybų Sąjungos Komunistų 
Partijos Centro Komitetas 
išleido kreipimąsi, kuris, 
žinoma, paliečia visą šalį, 
tame tarpe ir Lietuvą. Jis 
baigiasi:

“Priešakyje daug darbų - 
sudėtingų ir ‘atsakingų. Le
nino partija tvirtai tiki di
džia kūrybine mūsų liaudies 
energija, liaudies, kuri su
geba įveikti bet kuriuos sun
kumus kelyje į tikslą. O 
mūsų tikslai kilnūs ir huma
niški - Tėvynės klestėjimas, 
visų tarybinių žmonių gerovė 
ir laimė.

Mūsų nauji socialiniai ir 
ekonominiai laimėjimai tu
rės didžiulę internacionali
nę reikšmę, dar labiau pa
didins patraukiamąją socia
lizmo jėgą, padės toliau kelti 
tarptautinį Tarybų šalies 
autoritetą. Sėkmingas ko
munistinės visuomenės kū
rimas - deramas tarybinės 
liaudies indėlis, stiprinant 
socialistinę sandraugą, stip
rinant taiką ir tautų saugu
mą, indėlis į socialinę žmo
nijos pažangą.

TSKP Centro Komitetas 
įsitikinęs, kad tarybiniai 
žmonės dar aukščiau pakels 
visaliaudinio socialistinio 
lenktyniavimo vėliavą ir 
savo pasiaukojamu, spartuo- 
liškū darbu pirma laiko 
įvykdys planines užduotis ir 
socialistinius įsipareigoji
mus 1974 metais.

į naujas darbo pergales 
brangūs draugai, į naujus 
darbo žygius tolesnio mūsų 
Tėvynės galios stiprėjimo, 
komunizmo statybos mūsų 
šalyje vardan!”

Mes neabejojame, kad 
Lietuvos darbo liaudis ne- 
suvils šalies vadovybės. 
Savo pasiekimais visose gy
venimo ir darbo srityse Lie
tuva nebus paskutinė tarybi
nių tautų šeimoje.

APSPIAUDĖ IR JUOS
Tokia didelė, tokia graži, 

tokių puikių lietuvių tautos 
sūnų ir dukrų grupė pabai
goje praėjusių metų lankėsi 
Amerikoje! Mes, pažangie-r 
čiai juos pasitikome ir svei
kinome išskėstomis ranko
mis. Didžiausia mums buvo 
garbė su jais susitikit, pa
sikalbėti, paspausti jiems 
dešinę.

O kaip juos sutikto buržua
ziniai nacionalistai, taip va
dinami “vaduotojai” ir 
“veiksniai”? Jie giliausiai 
atsikrankštė mieluosius sve
čius tiesiog apspiaudė.

Jie buvę ruso parinkti ir 
čia atsiųsti, ir, girdi, “veik 
kiekvienam artistui buvo 
pristatytas politrukas, kurio 
pareiga buvo sekti, kas su 
kuo susitinka ir ką kalba”, 
kad “jie buvo saugomi kaip 
maži vaikai” ir kad čia, 
Amerikoje, jų “didžiausios 
priėmėjos buvo tos pačios 
beraštės gaspadinės” ir 1.1. 
(“Naujienos”, sausio 5 d.).

Skaitai žmogus ir galvoji: 
Kas tiems sutvėrimams iš

“N.” ir kitų, /‘vaduotojų” 
laikraščių pasidarė, kad jų 
širdyse prirūgo tiek daug 
baisios neapykantos Lietuvai 
ir jos žmonėms, mūsų tau
tos sūnams ir dukromis?! 
Kiekvienas, kuris tik buvo iš 
Lietuvos atvykęs per pasku-' 
tinius trisdešimt metų, buvo 
jų išniekintas, apšmeižtas, 
apspiaudytas!

KAD TIEMS KOMUNISTAMS 
IR SEKASI!

Dar kartą Chicagos kunigų 
“Drauge” (sausio 2 d.) įžy
musis galvočius P. Gaučys 
užsimanė kapitalistinį pa
saulį pagąsdinti komunistais 
ir komunizmu. Komunistai 
tikrai siekią pasaulį “už
valdyti” ir, kas, girdi, pik
čiausia, kad “naivūs vaka
riečiai jiems padeda”.

Iš jų prancūzai esą kvai
liausi ir naiviausi. Girdi:

“Dėl Prancūzijos egoisti
nės laikysenos negalima nė 
kalbėti apie Europą, kaip 
lygų JA V ir Sovietų partnerį. 
Neišmintinga Prancūzijos 
politika neigiamai veikia 
NATO šalių nuotaikas, o JAV 
surizgusi vidaus būklė, kartu 
paėmus, sudaro galintį nu
kristi i Kremliaus sterble < < 
aukso obuolį, kurio jis taip 
seniai ir godžiai laukia.”

Kas, žinoma, blogiausia, 
tai kad vargšas ponas Gaučys 
pasirodo bejėgis tą “pa
vojingą” situaciją pakeisti. 
Taip, matyt, jau Gaučiaus 
dievo duota, kad komunistai 
anksčiau ar vėliau turi pa
saulį užvaldyti.

•
Jei ne daugiau, tai nė kiek 

ne mažiau yra išsigandęs ir 
So. Boston menševikų “Ke
leivio redaktorius. Jis tie
siog gvoltu šąukia:

‘ ‘ Ar bus^-Mko^M^'1 Aš* 
ungyje ir pelenuose? įžy
mieji žurnalistai William 
Randolph Heąrst, Jr., ir Jo
seph Alsop 'bando įžvelgti 
tikruosius S'įvietų Sąjungos 
tikslus. Kiniįją ji galinti pa
versti pelenais, o Vakarus 
paklupdyti, užspausdama pa- 
gerglyje aliejaus arteriją”.

Girdi, “žymieji žurnalis
tai siūlo pasistatyti Ameri
kai klausimą, ar ji norinti 
išlikti?” (“K.”, sausio 8 d.).

Suprantama, menševikų 
laikraščio redaktorius 
karštai pritaria Alsopo ir 
Hearsto nusistatymui. Bet, 
girdi: “kitas klausimas, ar 
šie žurnalistų įspėjantieji 
žodžiai prasikals pro užkala, 
kėjusias senatorių ir val
džios pareigūnų ausis”.

Jauniesiems 
sportininkams

KAUNAS. iNauji mokslei
vių fizinio lavinimo namai 
atidaryti pačiame miesto 
centre. Architekto J. Putnos 
projektas šiame komplekse 
numatė specializuotas sales 
krepšiniui, tinkliniui, spor
tinei ir meninei gimnastikai, 
įruoštas baseinas besimo
kantiems plaukti. Greta 
sporto salių yra medicininės 
kontrolės kabinetai.

Tl ME r O STOP BUYING OF ELECTIONS!
Disclosures of huge contributions made hy business moguls in the last presidential election have 

spurred a cry for legislation to provide government financing of campaigns for federal offices. Under 
the present setup, the AFL-CIO charged. "America’s political kystem has been corrupted beyond be
lief by money." 13 "Labor”

Penktadienis,

Sausio 22 d. Lietuvos rašytojai, veikėjui, Tarybų Sąjun
gos Aukščiausiosios Tarybos deputatui, Socialistinio Dar
bo Didvyriui Justui Paleckiui sukanka 75 metai.

šia garbinga proga “Laisves” kolektyvas ir visi Ame
rikos pažangieji lietuviai siunčia mielajam jubiliatui nuo
širdžiausius sveikinimus su linkėjimais sveikatos, neiš
semiamos kūrybinės energijos ir daug, daug saulėtų dienų.

Taikingųjų Pasaulio
Jėgų Kongresas

“Šis kongresas yra ne tik 
taikos gynėjų, bet ir kūrėjų 
kongresas”, pasakė Pasau
liniame Taikingųjų Jėgų 
Kongrese, laikytame 1973 m. 
spalio 25-31 dienomis Mask
voje, šio istorinio susirinki
mo Paruošiamojo Komiteto 
pirmininkas Romesh Chand- 
ros.

šie žodžiai, trumpai pasa
kius, vaizduoja naują situa
ciją, kuri iškilo iš ilgos pa
saulio žmonių kovos už tei- 
singą demokratinę ir pasto
via taika. 'Jie reiškia ta, 4 < »
kdd taikingas sugyvenimaš 
tarp valstybių su skirtingo
mis valdymosi sistemomis 
jau pradėjo nugalėti antihu
manišką, nelogišką ir atgy
venusia sąvoką, kad vienin
telis būdas išsprendimui 
skirtumų tarpe šalių lieka 
tiktai įtūžimas ir kruvinas 
karas.

šis Pasaulinis Taikingųjų 
Jėgų Kongresas pasilieka 
įkvėpimu visiems taikos ša
lininkams pasaulyje. Jis tin
kamai primins tiems šaltojo 
karo kurstytojams, kurie dar 
vis bando pakeisti istorijos 
eigą, kad taikos jėgos ir so
cialinis progresas tapo na
šesnis už imperialistų reak
cijos ir karininkų jėgas.

Sis kongresas įrodė, kad 
bendrai organizuota visų ša
lių veikla, tai yra, visų šalių 
žmonių organizacijų veikla, 
paremta Tarybų Sąjungos 
taikos pozicija, kurią labai 
aiškiai išdėstė Leonidas 
Brežnevas, ir kitų socialis
tinių šalių poziciją, kuri vis 
didesnis skaičius taikingųjų 
šalių remiama, ima viršų. 
Tas yra garantija, kad kryp
tis į tarptautinį santykių pa
lengvėjimą (detente) gali būti 
jau nepakeičiama kaip poli
tinėje, taip militarinėje sri
tyje, ir kad taikingas sugyve
nimas tarpe tautų jau gali 
tapti normaliu pamatu san
tykiams tarpe skirtingų so
cialinių sistemų.

Ir taip viso pasaulio tai
kingos jėgos iš 144 šalių su
sirinko Kremliuje į Kongre
sų Palocių. Pagal Komunis-' 
tų partijos generalio sekre
toriaus Leonido Brežnevo 
išsireiškimą, tai buvo “tai
kos kovotojų delegacijos iš 
socialistinių šalių, iš kapi
talistinių šalių, ir iš išsi
vysiančių šalių”.

Tarybų šalies sostinėje 
šių trijų svarbiausių pasau
lyje revoliucinių krypčių 
žmonės sėdėjo šalia vienas 
kito.

Šioje salėje, kur vyko is
torinė taikingų jėgų plenari
nė sesija, išgirdome JAV 
prezidento Nixono alerravi- 
mą (įsakymą) visoms Ame
rikos karinėms branduoli
nėms jėgoms būti pilnai pa- 
siruošiusioms karui, kuris 
baisiai sukrėtė visą pasaulį. 
Mums tuo momentu visi 
klausimai, kaip branduolinis 
nusiginklavimas, tarptauti
nių santykių palengvėjimas, 
agresija ir kiti, susiliejo į 
viena klausima, būtent: dėti 
dar didesnes pastangas, kad 
taikingosios jėgos pasaulyje 
būtų dar labiau sustiprintos.

Žiūrint i ši masini susi- < < < 
rinkimą, išsireiškimas, kad 
tai istorinis susirinkimas, 
atrodė neganėtinas. Atsto
vai socialistiniu šalių ir at- 4 <
stovai nuo darbininkų jauni
mo, studentų,, inteligentų, 
dvasininkų, ir moterų iš im
perialistinių vakarų šalių, ir 
drąsių kovotojų už naciona
linį išsilaisvinimą visų pen
kių žemynų, susirinko bend
ram siekiui. Prieš keletą 
metų toks kongresas būtų 
buvęs neįmanomas. 4 <

Kongrese didelę ovaciją 
sukėlė pasirodymas Tarybų 
Sąjungos Politbiuro, o se- 
.kančią dieną kongresas la
bai karštai plojo Leonidui 
Brežnevui kuomet jis baigė 
savo kalbą, kurioje pranešė, 
kad Izraelio karo klausimas 
yra sprendžiamas, ir kad 
Tarybų Sąjunga stovi už tai
kingą susitarimą. Delegatai 
aiškiai matė kontrastą tarp 
Tarybinių žmonių ir jų val
džios politikos už taiką ir 
išsilaisvinimą ir JAVNixono 
politikos, kuri ruošė pasau
lio žmonės sugrąžinti į bom
bų slėptuves ir isteriją, kuri 
buvo šią šalį apėmus prieš 
dešimtmeti. c

šis kongresas vyko tuo 
metu, kuomet Vidurio Rytuo
se karas liepsnojo, kuomet 
Čilėje demokratinės jėgos 
buvo kriušinamos, ir kuomet 
buvo grėsmė naujo praplėsto 
karo Indokinijoje. Bet sykiu 
šis kongresas vyko ir tuo 
metu, kuomet pasaulio so
cialistinių šalių taikinga po
litika sumažino tarptautinį 
įtempimą. Visur žmonės 
pradėjo reikalauti teisingos 
ir pastovios taikos.

Sis kongresas atsišaukiau 
visų dalyvaujančių organiza
cijų ir veiklų narius užgini 
raportus ir rekomendacijas 
tuojautinei veiklai.

KSAVERA
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IŠ LAIŠKŲ
Gcrb. redakcija,

Sveikiname Jus su Nau
jais 1974 Metais ir linkime 
sėkmės Jūsų sunkiame ir 
atsakingame darbe.

BARKAUSKŲ šeimą 
Kaunas
1973.XII. 25

širdingiausi linkėjimai 
Naujais 1974 metais. Daug 
laimės, sėkmės ir ištver
mės Jūsų sunkiame ir gra
žiame darbe linki.

A. ir V. GURMANAI 
Kapsukas, 
1974.1.2

•
Visą mielą “Laisvės” 
kolektyvą

Naujųjų 1974 Metų proga 
nuoširdžiai sveikinu ir linkiu 
geriausios kloties asmeni
niame gyvenime.

Tegul Jūsų nuoširdus dar
bas, dideli rūpesčiai nelieka 
be atgarsio. Tegul daugiau 
jaunimo prisijungia prie šio 
kilnaus darbo ir glaudžiau 
juos riša su brangia Tėvų 
žeme.

Geros sveikatos, giedrios 
nuotaikos ir neblėstančios 
energijos Jums visiems linki 
Jūsų ilgametė laikraščio 
skaitytoja.

V. ANDRIUšKEVIČIENĖ 
iš Kaišiadorių raj.

P. S. Labai esu dėkinga 
savo dėdei ir dėdienei F. ir 
A. Markevičiams iš Brock- 
tono už “Laisvės” prenume
ratą.

V. A.
•

Linkime šviesaus kūrybi
nio džiaugsmo, asmeninės 
laimės, stiprios sveikatos.

“VAGOS” LEIDYKLA 
Vilnius

Gerb. A. Bimba,
Ačiū Jums už “Šviesa” ir 

“Laisvę”. Linkiu geros 
sveikatos ir sėkmės kūrybi
niame darbe. Sveikinu jus su 
Naujaisiais metais bei artė
jančiu gražiu jubiliejumi.

Su pagarba,
MARIJA MACIJAUSKIENĖ

Brangūs draugai,
Sveikiname Jus su Naujai

siais 1974 metais. Jums ir 
visiems “Laisvės” bendra
darbiams linkime daug svei
katos, laimės ir sėkmės Jūsų 
darbuose bei žygiuose.

MICHALINA ir
EUGENIJUS MEŠKAUSKAI 

Vilnius
•

Laimingų, kūrybingų 
1974-ųjų metų Jums linki 
Lietuvos TSR Rašytojų Są
jungos

VALDYBA.
•

Mieli draugai iš “Laisvės”!
šiame laiške randate SL

OGO vertės čeki. Tai auka< 
mūsų progresyviai spaudai 
nuo buvusios Labor Lyceum 
Organizacijos, Harrison, 
N. J., kuri likosi likviduota.

Nors gaila, kad taip atsi
tiko, bet kitos išeities ne
buvo. Dauguma narių mirė, 
o likusieji nekreipė dėme
sio į namo reikalus. Be to, 
jokio parengimo nebebuvo 
galima surengti. Per du 
metus svetainė buvo tuščia, 
išlaidos buvo didelės, o nuo
mos mažos. Todėl ir prisiė
jo įstaigą likviduoti.

Dabar, draugai, kas link tų 
pinigų. Prašome juos pa
skirstyti sekamai:

“Laisvei” $300.
“Vilniai” $300.
“Daily World” $300.
“Liaudies Balsui” $50.
Urugvajaus “Darbui” irgi 

$50.
Tad ir visa tūkstantinė.

Draugiškai,
PETRAS

RAMOŠKA-RAYMOND 
Buvęs įstaigos gaspadorius. 
Harrison, N. J.
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Paminėta pirmojo Lietuvos istoriko
Simono Daukanto gimimo sukaktis

Vilniaus visuomenė, mokslininkai, darbininkai, studentija gausiai susirinko i LTSR 
Ateizmo Muziejų paminėti Lietuvos istoriko, etnografo, rašytojo Simono Daukanto gi
mimo 180-sias metines.

. , . Nuskamba kanklininkių atliekama maloni liaudies melodija. Tai lyg Įvadas pra
dedant minėjimą. Jį Įžanginiu žodžiu atidaro muziejaus direktoriaus pavaduotojas'pro
pagandos reikalams'Edmundas Rimša, pabrėždamas, kad S. Daukantas kritiškai vertino 
krikščionybės Įvedimą ir jos “nuopelnus” lietuviu tautai.

Pranešimą apie S. Daukanto gyvenimą, mokslinę ir literatūrinę veiklą, padarė LTSR 
Mokslų Akademijos Istorijos instituto, istorijos mokslų daktaras Vytautas Merkys.

Ta dieną buvo atidaryta S. Daukantui skirta paroda, kurioje eksponuojamos nuotrau
kos,* jo darbų leidiniai išleisti Įvairiais metais, tame tarpe ir Amerikos lietuvių litera
tūrinių draugijų.

Antanas MARTINIONIS

ŽURNALISTAS:

- Kuo konkrečiai pasireiš
kia pastarųjų metų ryšių su 
išeiviais politikos vaisiai? 
Štai metų pradžioje Įvyko 
kultūrinių ryšių su užsienio 
lietuviais komiteto plenu
mas, kuriame buvo išryškin
ti pagrindiniai komiteto 
veiklos barai. Daug kas nu
matyta ateičiai, dargine vie- 
neriems metams i priekį. 
Tautiečiai, be abejo, domisi, 
kaip tie sumanymai, numa
tymai realizuojami.

Vytautas KAZAKEVIČIUS;

- Per eilę metų, be abejo, 
jau turėjo nusistovėti darbo 
specifika, jo kryptis, tačiau 
turiu pasakyti, jog kiekvieni 
metai kuo nors papildo dar
bo rūpesčius, ką nors naujo 
atneša. Tai ir patvirtina 
mintį, jog kontaktai su emi
gracija dabar yra ypač Įvai- 
riabriauniai, platūs ir pras
mingi. Daug kam atrodyda
vo, jog mūsų darbo Įtampa 
siejasi su vasara, kai Lietu
vą lanko gausūs išeiviai, kai 
turime daug rūpesčių, glo
bodami būreliais suplūstan- 
čius svečius. O iš tikro tai 
tik dalis visų darbų, tai tik 
viena mūsų kompetencijos 
sritis. Atvirai šnekant, da
bar mūsų darbų ritme nėra 
jokio skirtumo tarp vasaros 
ir žiemos.

Kas be ko, turime ir mielų 
rūpesčių, globodami savo bi
čiulius, besisvečiuojančius 
Lietuvoje, norinčius pasi
semti čia kuo daugiau kultū
rinės patirties, žinių. Visa
da ypač malonu būna tarp 
svečių ar globotinių turėti 
mūsų pažangius bičiulius, 
kurie j šiandieninę Lietuvą 
keliauja kaip Į savą kraštą, 
kuriems tarybiniai žmonės - 
savi ir brangūs. Štai ir šiais 
metais lankėsi Ks. Karosie- 
nė, M. Cowl-Kavaliauskaitė, 
J. Mileris-Dzūkelis ir dau
gelis kitų JAV lietuvių. Ne- 
paslaptis, jog mūsų patirti
mi ir pagalba mielai pasi
naudoja daugelis išeivijos 
inteligentų, jaunimo atstovų. 
Komitete apsilanko ir eili
niai turistai, ir privačiom 
vizomis viešintys - vis tik 
pakanka ir pažįstamų svetur, 
ir mūsų vardai neblogai tarp 
išeivių žinomi, ir atsiranda

Nuotraukoje: kalba V. Merkys;
bendras salės vaizdas.

Apie Lietuvos santykius su
/

lietuviškąja išeivija
(Tąsa iš pereito nr.)

žmonių, kurių kultūriniai 
kontaktai natūraliai atveda 
pas mus.

Tačiau dabar ypač išsi
plėtė mūsų kultūrinis baras, 
mūsų galimybes supažindi
nant Lietuvos žmones su 
išeivijos gyvenimu ir rūpes
čiais. Komiteto darbuotojų 
paramos pageidauja redak
cijos - ir tas mūsų bendra
vimas su “Pergale”, “Kul
tūros barais”, rašytojų są
junga, dailininkų sąjunga, 
muzikais, kultūros ministe
rija yra nuolatinis, pasto
vus. Na, o tai savaime ne 
tik laiko ima, bet ir reika
lauja gilinti, plėsti žinias. 
Kadangi klausiama apie atei
tį ir tolesnio darbo numaty
mus, tai nesunku suprasti, 
jog ir ateičiai šis bendravi
mo kompleksas plėsis.

Leidžiama nauja lietuviš
ka tarybinė enciklopedija. 
Mes čia emigracijos klausi
mais ir autoriai, ir konsul
tantai, ir bendradarbiai. Su
manė universitetas supažin
dinti lituanistus su pokarine 
emigracine literatūra - štai 
jau ir paruošėme paskaitų 
ciklą, kuris vien rankraščio 
per 3,5 mėnesio sukaupė apie 
300 puslapių. Toks “švie
čiamasis” darbas rūpi ne tik 
universitetui, bet ir kitiems 
kultūros židiniams. Čia ne
retai mes esamekviečiami i 
talką. Vadinasi, ir čia dar 
didelis darbo baras ateičiai, 
įpareigoja ir dalyvavimas 
Mokslinėse komisijose, 
skirtose emigracijos nagri
nėjimams, kurie organizuo
jami per Mokslų akademijos 
Istorijos instituto sektorių 
ir Partijos istorijos institu
tą.

Ypač daug tenka bendrauti 
su mūsų leidyklomis. Mes 
ne tik pateikiame pasiūlymus 
ar patariame, ką vertėtų iš
leisti susijusio su išeivija ar 
išeivijai, bet ir tiesiogiai 
dalyvaujame leidybiniame 
procese - skaitome rank
raščius, recenzuojame, ruo
šiame patys knygas ir t. t. 
Štai ir šiais metais aktyviai 
ar tiesiogiai mums dalyvau
jant išėjo “Laisvės” ir 
“Vilnies” albumų rinkinys 
“Iš mūsų išeivijos dešimt
mečių”, beletristikos apie 
išeivių gyvenimą knyga 
“Emigranto dalia”. Išleista 
Minioto knyga apie Balfą.

Paruoštas ir baigiamas 
spausdinti (deja, ir vėl pa
vėluotai. o o) eilinis mūsų 
kalendorius - apie 44 Lietu
vos miestus. (Dalisnuotrau
kų bus spalvotos.) Atiduoda
mas L. Joniko raštų rinki
nys. “Minties” leidykla lei
džia knygą apie A. Bimbą.

Na, o ateičiai pasiūlymų ir 
planų daug. Štai ruošiami 
V. Andrulio, R. Mizaros pu
blicistikos raštai, pasiūlėme 
išleisti M. Kavaliauskaitės- 
Cowl, K. Vidiko-Tauro, J. 
Milerio-Dzūkelio knygas, 
žinomų pažangių publicistų 
rinktinę, knygą apie Įžy
miausius pažangios spaudos 
darbuotojus ir t. t. Dėl kai 
kurių jau ir sutartys su lei
dyklomis pasirašytos. Nori
me, kad pasirodytų knyga 
apie Kanados lietuvius, kurių 
istorija pas mus dar mažai 
žinoma.

Toliau rūpi ir išeiviškos 
grožinės literatūros leidi
mas. Atiduodamas spaudai 
J. Mikuckio memuarų rank- 
rastis. Ruošiama ir jo poe
zijos rinktinė. “Vagai” siū
lome A. Tūlio, S. Vitaičio, 
jauniausių išeivijos poetų 
rinkinį ir t. t. Vadinas, ir 
vėl - tiesioginiai mūsų veik
los barai.

“Poezijos pavasario” su
darinėtojai neužmiršta taip 
pat paprašyti talkos kvie
čiant i leidinį išeivijos auto
rius.

O juk jau turime dokumen
tinį filmą apie išeiviją, pri
sidėjome prie eilės parodų 
rengimo ir t. t.

Drauge, kaip matote, for
muojasi ir prasminga kultū
rinio bendravimo kryptis, 
kultūrinio darbo sritis.

Na, ne paslaptis ir tai, jog 
turime labai plačią kores
pondenciją su išeivija vi
suose pasaulio kraštuose.

Kadangi ir taip pernelyg 
Iužsišnekėjau, tad tikiu, kad 
ir apie kitus mūsų rūpesčius 
tautiečiai žino ir girdi.

ŽURNALISTAS:

- I tolimą, svetimą, tačiau 
per gerą šimtą metų, ar ne 
tiesa, savotiškai “sulietu
vintą” žemę iškeliaujame 
pačioje metų pabaigoje. Tai
gi mums tenka maloni parei
ga iš Lietuvos Į užjūrius 
nugabenti naujametinius žo

džius, naujametines nuotai
kas. Sutiksime ten daugelį 
tautiečių, kurie šiemet, per
nai ar užpernai viešnagėjo 
Lietuvoj, žvelgė i tėvų že
mes gyvenimą smalsiomis 
svečių akimis. Sutiksime 
ten ir gal dar daugiau išeivių 
mėlynomis Nemuno akimis, 
su dešimtmečių ilgesiu tose 
akyse. . .

Vytautas KAZAKEVIČIUS:

- Pirmiausia, neaprėpia
mas glėbys geriausių linkė
jimų visiems pažįstamiems 
Amerikoje. Prasidėjo nau
jametinių sveikinimų siunti
mas, kuris gruodžio ir sau
sio mėnesiais nepaliaunamu 
srautu tekės, kaip Įprasta, 
nuo mūsų ir pas mus. Bet ši 
proga tokia puiki pasakyti 
dar kelis nuoširdžius linkė
jimų žodžius pažangiems bi
čiuliams ir visiems geros 
valios tautiečiams Ameriko
je, jog savo ir visų bendra
darbių vardu dar sykį linkiu 
Naujaisiais metais daug gerų 
susitikimų tėvynėje ir Ame
rikoje valandų, jog dar sykį 
reiškiame bendra vilti, kad ( » 

1974-ieji bus taikos, tautų 
bendradarbiavimo, demo
kratijos pergalių ir visiems 
mums brangaus Nemuno 
krašto tolesnio klestėjimo 
metai.

Na, o mūsų keliautojams 
Naujus metus, matyt, teks 
sutikti kažkur kelionėje, kur 
nei laiškais, nei telegramo
mis nepasieksime. Tad te
gul jiems būna ši kelionė 
pati šviesiausia 1973-aisiais 
ir tegul jie ikeliauja i Nau
juosius metus su šviesia 
nuotaika, su turtingiausiais 
įspūdžiais, su gražiausiomis 
ir realiomis viltimis.

V. KAZAKEVIČIUS 
1973.XII. 7.
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Širdingai dėkoju
Praėjusių metų (1973) pa

baiga man buvę labai nedė
kinga. Gruodžio 17 dieną 
mano gyvenimo draugas, 
Vincas J. Stankus, taręs pa
skutinius žodžius, amžinai 
nutilo. Tą dieną jis baigė 
gyvenimo svajones ir kan
čias. Paliko mane tarsi 
pritrenktą liūdesiu be vyro 
ir draugo - vienišą. Netikė
tas smūgis sujaudino mano 
širdį ir nervus. Išrodė, kad 
jau atėjo ta rudeninė gyveni
mo neviltis.

Bet greitai pajutau, kad ir 
šios nelaimės momentu aš 
ne vieniša, o gyvenau tarpe 
gerųjų giminių ir nuoširdžių 
organizacijų draugų. Mano 
liūdesio momentu jie teikė 
man pagalbą, reiškė užuo
jautą ir ramino mano sujau
dintą širdį. Šermeninėje 
ir LSK salėje gražias liūde
sio kalbas pasakė J. Kance- 
ris, V. Bovinas, M. Friberg. 
Prie palydovų priėmimo ir 
užkandžių labai gražiai dar
bavosi J. ir M. Paukštaičiai, 
J. ir M. Kochiai, J, ir U. Dau
girdai. Neužmiršiu brolio 
šeimą, ypač jų sūnų St. J. 
Stankų, kuris buvo man pa
tarėjas ir tvarkytojas Vinco 
laidotuvėse.

Velionis Vincas J. Stankus 
buvo palaidotas Easton, Pa., 
kapinėse - ten per daugelį 
metų Vincas gyveno ir dirbo. 
Eastoną jis pasirinko ir am
žinam poilsiui. Ten jam pa
skutines kalbas šermeninėje 
ir prie kapo pasakė grabo- 
rius Katinis.

Visiems laidotuvių daly
viams, kurie kuo nors pa
dėjo man liūdesio valando
je, kurie reiškė užuojautas 
spaudoje velionio giminėms 
ir draugams - REIŠKIU ŠIR
DINGĄ DĖKUI!. Lai būna 
Vincui J. Stankui amžinas 
poilsis, bet jis visada bus 
gyvas mano prisiminimuose.

ELZBIETA STANKUS

Pernai gruodžio menesyje 
Vilniuje išvydo šviesą leidi
nys “Lithuania Today-8” 
(anglų, vokiečių ir rusų kal
bomis). Jame Valstybinės 
plano komisijos pirmininkas 
A. Drobnys pasakoja apie 
Lietuvos pramonės ir žemės 
ūkio pasiekimus Tarybų val
džios metais, o ypač šiame 
penkmetyje.

Tęsiamas supažindinimas 
su Lietuvos miestais. Si « 
kartą pasakojama apie Šiau
lius - jų istoriją, spartų 
augimą šiandien, jų naująją 
pramonę.

Poetas V. Reimeris poe
tiškai dalijasi mintimis apie 
netoli Šiaulių esančius Kur
šėnus, apie gimtojo kampe
lio grožį , jo nagingus žmo
nes, apie tai, kad Kuršėnai 
iš apleisto miestuko tapo 
tvarkingu mūriniu miestu.

Daug puslapių skirta der
lingai Vidurio Lietuvai - jos 
žemdirbiams, jos laukų me
lioravimui. Pasakojama 
apie “Ėriškius” - vieną ge
riausiu siu vietų kolūkiu. 4 1 I . C

Gausiai iliustruotas nuo
traukomis pasakojimas apie 
Lietuvos jaunimą ir jo vietą 
mūsų visuomenėje.

“Susipažinkite: Zigmas 
Januškevičius”. Taip vadi
nasi straipsnis apie šį žymų 
Lietuvos mediką, jo moksli
nius darbus kardiologijos 
srityje.

Leidinyje supažindama su 
Vilniaus Istorijos-Etnogra
fijos muziejumi - vienu tur
tingiausių Lietuvoje.

Kaip visada, daug infor
macijos apie Lietuvos kul
tūrinius ryšius su uždienio 
šalimis.
i i: .» » ...

Atiduotas spaudai jau ir 
“Lithuania Today - 9”. 
Jame pateikiama nemaža ži
nių apie Vilnių, atšventusį 
650 metines.

Pasakojama apie Alytų, 
jo nepaprastą išaugimą pa
staraisiais metais. Įdomus 
reportažas apie Kauno F. 
Deržinskio staklių gamyklą, 
jos metrologus, kuriančius 
labai tikslius staklių (maši
nų) gamybos ir parametrų 
matavimo prietaisus.

Supažindama su Lietuvos 
eksportu ir importu, užsie
nyje populiariausia mūsų 
pramonės produkcija.

Įdomus straipsnis-inter- 
viu apie maisto produktų 
gamybos ir vartojimo lygį 
Lietuvoje. Šiuo atveju Lie
tuva yra vienoje iš pirmau
jančių vietų pasaulyje.

Apie mūsų Lietuvą anglų 

ir kitomis kalbomis
Pasakojama apie kuriamą 

nacionalinį parką Rytų Lie
tuvoje - Ginričių, Lakajų, 
Aisetos ežerynus, jų puikią 
žmogaus nesužalotą gamtą, 
įdomius žmones.

Kultūrinių Ryšių skyriuje 
paminėtina: Lietuvos meno 
kolektyvų viešnagė Belgijo
je, Danijoje, Vengrijoje, 
Lietuvos ir Bialystoko ry
šiai. Lietuvos ir Erfurto 
(Demokratinės Vokiečių 
Respublikos) draugystės ry
šių dešimtmečio minėjimas.

***

Ruošiamas “Lithuania 
Today - 10”. Jame daugiau
sia vietos bus skirta M. K. 
Čiurlioniui, kurio gimimo 
metines minėsime 1975 me* 
tais.

AR. MEDONIS

Panavėžio 
Naujienos

KAD ŠALYJE BŪTŲ 
DAUGIAU AUTOMOBILIŲ

Pastaruoju metu Panevė
žyje bene sparčiausiai ple
čiama autokompresorių ga
mykla. Jau baigiamas sta
tyti dvylikos aukštų labora- 
torinis-inžinierinis korpu
sas, Įpusėtas didžiulis lieji
mo cechas, o veikiantys 
įmonės cechai kasmet ap
rūpinami naujais našiais 
įrengimais.

Neseniai mechaniniame 
ceche sumontuota nauja 
technologinė linija, kuri 
pradėjo gaminti pirmuosius 
autokompresorius dar tebe
statomai didžiulei automo
bilių gamyklai prie Karnos. 
Kai bus pasiektas projektinis 
linijos pajėgumas, per metus 
panevėžiečiai patieks 50 
tūkstančių naujųjų kompre
sorių. Tačiau tai nebus riba.

<

Po poros metų numatyta pa
statyti dar vieną korpusą, 
kuris Karnos automobilių ga
myklai kasmet patieks po 
300 tūkstančių autokompre- 
soriu. «

Užbaigus statybas, Pane
vėžio autokompresorių ga
mykla bus didžiausia tokio 
profilio Įmonė Tarybų Są
jungoje ir savo produkcija 
padės plėtoti Šalies automo
bilių pramonę.

ĮKURTUVES NAUJAME 
RAJONE

Panevėžio parodomojo 
statybos tresto kolektyvas 
baigė statyti pirmąjį Klaipė
dos gatvės gyvenamųjų namų

DANAS KAIRYS

Siūbuojantys tiltai
KOVŲ DEL TARYBŲ VALDŽIOS 

VETERANAMS

Vaidenasi išblyškęs žaibas kruvinas 
Iš sukryžiuotų kardo ašmenų;
Žaizdų ir žygių dienos kupinos, 
Nakties dangus raudonas nuo leipsnų.

Atrodo, tyliai vėl uždegsim laužus, 
Ugnelė šiaušis vėjy pašilės. . . 
Ir tartum mėlyni žalčiukai šliaužios 
Vingiuoti dūmų kaspinai žolėj . . •

Nusės plaukuos pavojų dulkės šiltos, 
Kulka suzvimbs tartum širdies vagis. 
Siūbuojantis, be galo ilgas tiltas
Piestu, man krintant, stosis prieš akis.

Ir būsiu daigas, žaibo sulankstytas, 
Ir būsiu medžio išrauta šaknis . . .
Palatoj švis pabudęs baltas rytas, 
Į veidą plieks saulėlydžio ugnis.

Kažkas atsiųs man laišką ligoninėn, 
Mergaitės nuotrauka laiške spindės. 
Pernakt sapnuosiu jūras ir žvaigždynus - 
Liepsnos ryški ir didelė žvaigždė.

Kažkas draugams praneš džiaugsmingą 
žinia. <

Kažkas užgydyt žaizdą paskubės.
Ir viską gaubs žvaigždėtoji mėlynė 
Tartum žarijų prikrėsta duobė.

Aš - Tėvynė
Aš - Tėvynė!
Aš Tave pagimdžiau.
Mano duona Tave išaugino.
Mano vandenys prausė Tau veidą.
Vėjai plaukus gelsvus glamonėjo, 
Kaip jautrūs ir švelnūs pirštai. 
Aš - Tėvynė.
Prigluski prie mano krūtinės -
Paklausysiu,
Kaip plaka širdis, 
Aš patikrinsiu Tavo pulsą. 
Aš - Tėvynė, 
Kiekvienas sūnus -
Mano rūpestis,
Džiaugsmas ir skausmas.
Aš - Tėvynė!
Aš Tave pagimdžiau,-
Aš ir karstą sukalsiu pušinį.
Aš - Tėvynė!
Vadink mane motina, 
Sauk - 
Lietuva -

JUOZAS NEKROŠIUS

mikrorajoną. Keli tūkstan
čiai panevėžiečių gavo naujų 
būtu raktus ir atšventė i kur- 
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tuves.
Klaipėdos gatves gyvena

mųjų namų rajoną, kuris pa
gal Nevėžį nusidrieks iki Sa- 
vitiškio, sudarys keturi mi
krorajonai. Be gyvenamųjų 
namų, jame bus pastatytas 
kino teatras, vidurinė mo
kykla, parduotuvės, vaikų 
lopšeliai-darželiai, nemažai 
kitų visuomeninės paskirties 
pastatų. Ilgainiui naujajame 
rajone apsigyvens daugiau 
kaip 40 tūkstančių panevė
žiečių.

Sparčiai plečiasi ir nauja
sis Žemaičių gatvės mikro
rajonas, nusidriekęs palei 
Žagienos upelį. Kartu su 
daugiabučiais gyvenamai
siais namais šiemet čia iški
lo dešimtoji miesto vidurinė 
bendrojo lavinimo mokykla.

PARODOS, PARODOS. . .
Kai 1973 metais duris at

vėrė naujieji miesto Parodų 
rūmai, parodos juose keitė 
viena kita. Pirmiausia čia

<

savo pasiekimus demonstra
vo miesto pramonės Įmonės 
ir organizacijos, vėliau savo 
kūrybą parodė miesto daili
ninkai, o juos pakeitė liau
dies menininkai.

Lapkrityje Parodų rūmuo
se veikė net dvi ekspozici
jos. Lietuvos ir Latvijos 
Dailininkų Sąjungos specia
liai panevėžiečiams paruošė 
dviejų kaimyninių respublikų 
tapytojų darbų parodą, ku
rioje eksponuojama daugiau 
kaip 120 paveikslų. O antra
jame rūmų aukšte Įsikūrė 
Panevėžio zonos liaudies 
meistrų grafikos, skulptūros 
ir tapybos paroda “Šlovė 
darbui”.

KAS GERIAUSIA - 
KAIMYNAMS

Daugiau kaip savaitę kai
myniniame Kupiškio rajone 
tesėsi Panevėžio miesto kul- <
tūros dienos. Pačiame Ku
piškyje, Antašavoje, Aliza- 
voje, Subačiuje, Skapiškyje 
ir kitose vietose koncertavo 
“Ekrano” gamyklos kaimo 
kapela ir pavyzdinis estradi
nis ansamblis, autokompre
sorių gamyklos mišrus cho
ras ir vyrų ansamblis, pa
rodomojo statybos tresto, 
tiksliosios mechanikos ga
myklos, cukraus fabriko ir 
daugelio kitų miesto Įmonių 
saviveikliniai kolektyvai.

Keletą spektaklių kupiškė
nams parodė Panevėžio ope
retės liaudies teatras ir lėliu 
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liaudies teatras. Savo dar
bų parodas surengė panevė
žiečiai dailininkai, meninės 
fotografijos meistrai ir 
vaikų dailės mokyklos auklė
tiniai. A. AMBRASKA



•1-tas puslapis

Jungtiniu Valstijų < em t ino Žvalgybos Agentūra (ČIA) 
Graikijoje vieną m i Iii arinę fašistinę diktatūrą pakeitė 
kita, žiauresne.

LAISVĖ

"LAISVĖS" VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

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

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
Punktai

Connecticut vajininkai..................................................
St. Petersburg, Fla. - P. Alekna.............. ... . » » .
Brooklyno vajininkai . . ......................... ...
S. Rainard - G. Shimaitis, Brockton, Mass................
J. Jaskevičius, Worcester, Mass. »
Philadelphia vajininkai ............... 
New Jersey vajininkai . .................. ...
E. Repšienė, So. Boston, Mass. ..........
Kanados vajininkai .................
Miami, Fla. - A. Švėgžda, V. Bovinas ......................

7,193 
4,670 
4,456 
4,163 
3,354 
3,240 
2,954
2.348 
1,976 
1,944

i x nkl adieu i s

M. Lynn. Binghamton. N. Y. .......... . 
Ona Wellus. Binghamton, N. Y. . . . . . » . . . . 
J. Žemaitis, Cleveland, Ohio ........... 
F. Preibus, Walpole, Mass. ........... 
A. Balčiūnas, Montreal. Canada ......... 
E. Juraitis, Montreal, Canada ..........

5.00 
5.00 
4.00 
4.00 
3.00
3.00

Anna Macy, Voluntown, Conn. .......... 2.00
Petras Petrulis, Verdun, Que., Canada ...... 2.00
Magdalena Smith, Bethlehem. Conn. ........ 2.00

1
Po $1:00; Adam Karpan, Lake Worth, Fla.; Geo. Bagdona- 

vich, Hudson, Mass.; M. Žvirblienė, Brooklyn, 
N. Y.; M. Silanskis. Baltimore, Md.; Kristina 
Tolius. Waterbury. Conn.; J. Shebeda, New Bri
tain, Conn.; A. Yurka, Cleveland, Ohio; Ruth 

Gugas. Detroit, Mich.; FrancesNorbut, Chicago, 
Ill.; A. Lalis, Brockton, Mass.; A. Bačėnas, 

Bexley. Ohio; Bronė Kalušis, Fitchburg, Mass.; 
J. Daugirdas, Miami, Fla.

* * *

Gerb. drg. Redaktoriau,
mieli laisv iečiai!

V. Sutkienė - V. Trask, Oakland-
San Francisco, Cal. . . . 1,754

A. Račkauskienė - M. Sametis, Haverhill, Mass. . 1,358 
Baltimore, Md. - J. Stanienė ........... 1,358
J. K. Alvinas - Frank Nakas, Detroit, Mich. . . . 1,157
M. Uždavinis, Norwood, Mass..................  894
A, Shupetris - S. Penkauskienė, Lawrence, Mass. . 870
Long Island vajininkai ................ 688 
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa. ........... 528
E. Kralikauskienė, Lawrence, Mass. ........ 514
W. Briedis, Nashua, N. H. .............. 510
Binghamton, New York..................  500
Rochester, New York ................ 490 
R. Stakėnas, Scottsville, Mich. ........... 248 
P. Cesnikienė, New Kensington, Pa. ........ 196

Per šį laikotarpį gavome aukomis $1,112. Iki šiol į fondą 
surinkta $1^,720.30. Dėkojame visiems.

* * *
ATSIPRAŠOME: Paul ir M. Karpavich, Nashua, N. H. auko
jo $50, o buvo parašyta (lapkričio 23 d. “Laisvėje”), kad 
tai Nashua, N. Y. Atsiprašome.

ADMINISTRACIJA

Pirmiau noriu Širdingai 
pasveikinti visą šaunu 
“Laisvės” kolektyvą su 
Naujais 1974 metais, palin
kėti daug sėkmės ir ištver
mės darbe.

Buvau neseniai Vilniuje, 
kur pagaliau susitikau su 
mūsų korespondentu Berly
ne drg. L. Stepanausku, taip 
pat Jums rašančiu.

Oras labai pabiuro. snie
gą leidžia, daug purvo. Ta
čiau Vilniuje jau jautėsi 
šventiškos nuotaikos. Iš
naudodamas savo buvimą 
sostinėje, apsilankiau ir M. 
Čiurlionio meno mokykloje 
M. Petrausko minėjime. Ži
noma, mūsų muzikologu Bu 
rokaitės ir V. Landsbergio 
paruošti pranešimai buvo iš
samūs, ypač V. Landsbergio. 
Tačiau, mano nuomone, jie 
daugiau tiktu profesionalu 
rateliui, bet ne masinei audi
torijai. Todėl ir paties M. 
Petrausko muzikos buvo pa

lyginti nedaug, nors galima 
buvo ir daugiau duoti. Savo 
prisiminimus paskaitė ir po
puliarusis mūsų architektas, 
“Birutės” dalyvis V. Žem
kalnis-Landsbergis. Minė
jime dalyvavo ir Kipro bei 
Miko Petrausku žmonos.

Artėja pirmasis Lietuvos 
fotomeno draugijos suvažia
vimas, kuriam visi ruošiasi, 
tuo labiau, kad jis žada būti 
idomus. Smulkesne medžią- < * 
gą išsiusiu pasibaigus su
važiavimui (sausio 4 d.)

Lietuvos Fotomeno Drau
gija, susikūrusi apie 1.969 
metus, nuveikė dideli darbą, 
išugdydama būrį talentingu 
fotografų, parodžiusiu vi
sam pasauliui mūsų Lietu
vė lę ir josžm one s. M. B a - 
ranauskas, V. Butyrinas, A. 
Kunčius, A. Macijauskas, R. 
Rakauskas, L. Suikas, A. 
Sutkus, V. Straukas savo 
darbais yra žinomi netik pas 
mus, bet ir užsienyje. Vi

Isuomeninė kultūrinė foto
grafijos reikšmė Lietuvoje 
taip pat išaugo, ką liudija ir 
tas faktas, kad tikrai bran
džios nuotraukos tvirtai užė
mė savo pozicijas mūsų 
perijodikoje.

Šie metai fotoparodų at
žvilgiu Kapsukui buvo der
lingi. įvyko tokie renginiai, 
kaip pirmoji respublikinė ju
moristinės fotografijos pa
roda, bulgarų fotomeninin- 

!kės R. Bojadžijevos darbų 
ekspozicija, V. Gulmano 
“Objektyve-X tarpt, pasau
lio studentų ir jaunimo fes
tivalis Berlyne 1973“ ir kt. 
O štai, gruodžio mėnesio 27 
dieną buvo atidaryta ir VU

Be abejo, nerasime lygiai 
panašių dviejų vandens 
lašu, kristalu ir t. t.. Pana- 
šiai yra ir su parodomis. 
Labai geraį»kad žmonės dir
ba, ieško, bet nereikalinga 
vien tuo mėgautis ir nema
tyti, kas aplinkui dedasi. No
risi tikrai pasveikinti savo 
kolegas, palinkėti jiems sėk
mes darbe.

Na, baigsiu šį sykį savo 
Naujametinę korespondenci
ja-

Jūsų
V. GULMANAS 

Kapsukas, 
1974.1.2 d.

Pažymėjo klaikios 
tragedijos metines

. ROKIŠKIS. Miesto gyven
tojai neseniai paminėjo 
kraupią tragediją, įvykusią 
prieš 30 metų. 1943 m. 
spalio mėnesį hitlerininkai 
sudegino Miliūnų, Lauciūnų 
ir šlapcikių kaimus, išžudė 
beveik visus jų gyventojus, 
kurie plačiai rėmė Žemaitės 
partizanų junginį. šiame 
junginyje prieš okupantus ir 
jų talkininkus buržuazinius 
nacionalistus kovojo apie 500 
liaudiesi keršytojų.
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L. Tilvikas, Easton, Pa............... ...  76
* * *

Tai toks vajininkų stovis buvo iki gruodžio 24 d. Dar 
numatoma daug pasikeitimų vajininkų punktuose ir bandy
sime su sekančiu raportu parodyti užbaigą. Kaip žinote, 
vajininkams buvo duota laiko iki sausio 15 d. prisiųsti pa
skutines prenumeratas bei aukas į fondą.

* * *

Su naujais skaitytojas pasirodė P. Alekna iš St. Peters
burg, Florida, su 3 į Lietuvą; E. Repšienė iš So. Boston, 
Mass., su 1 į U. S. A.lr 1 į Lietuvą. Kiti, kurie prisiuntė 
po 1 i U. S. A.; M. Ramanauskas (perdavė kreditą S. Pen- 
kauskienei, Lawrence, Mass.) ir D. G. Kass, Allendale, 
N. J. (kreditas New Jersey vajininkams).

* * *
St. Petersburgo P. Alekna smarkiai pašoko pirmyn su 

punktais. Jis prisiuntė 17 atnaujinimų 3 naujus skaityto
jus ($216) ir $139 aukomis, viso $355. štai aukotojų Sąra
šas: J. M..Stanley, St. Petersburg, Fla. . . .$67.00

W. DuLendris, St. Petersburg, Fla. . . . 50.00
P. F. Stepon, Gulfport, Fla. 14.00
Antonette Buivydienė, Riviera Beach, Cal. 6.00 

Po $1.00: J. Gendrėnas ir Natalie Lenigan (abu iš
St. Petersburg) .......... ..o $ 2.00 

Vajininkės A. Račkauskienė ir M. Sametis, Haverhill, 
Mass., prisiuntė blanką su $77 aukomis ir 11 atnaujinimų 

prenumeratomis ($108). Seka aukotojų sąrašas: 
Dr. A. J. Palubinskas, San Francisco, Cal. .... $25.00 
P. M. Yocumskas, Haverhill, ^Mass. ........ 11.00
J. Poperinis, Haverhill, Mass. ........... 11.00 
M. Albert (aukoja pagerbimui mirusio sūnaus John

Albert), Lowell, Mass. ......... $11.00 
P. K. Karpich, Lynn, Mass. ............ 6.00
K. Morkūnas, Lawrence, Mass. .......... 5.00
L. Chulada, Lawrence, Mass. ........... 3.00
M. Čižiūnienė, Lowell, Mass. ........... 3.00
Po $1.00: N. Rameika ir B. Gumauskas (abu iš Ha

verhill, Mass.). ...............................  $ 2.00
P. Malinauskas, Fairport, N. Y., prisiuntė blanką su $66.

' Tai aukos iš Rochesterio apylinkės:
Gedimino Klubas .................. $50.00 
Antanas Orlon, Glen Edan, Webster, N. Y. ... . 10.00
Alfonse Krampas, Webster, N. Y. ........ . 5.00
Wm. Berkewich, Webster, N. Y. ......... . 1.00

* * *
Nuo kitų gauta:

Labor Lyceum Draugija, Kearny, New Jersey, per
P. Ramoška.....................  $300.00

Po parodos atidarymo. Šnekasi gyd. P. Zaronskis ir LKP 
Kapsuko rajoninio komiteto antrasis sekretorius A. Mar
kevičius.

Kazimieras Milenkevičius, Brooklyn, N. Y., proga 
85 m. gimimo sukaktuvių..$100.00

Karl A. Zuk, Riverside, Calif. ................................ 60.00
Ksavera ir Juozas Karosai, San Leandro, Calif. . 50.00
Edwardas Strellis, Longueuil, Que., Canada . . . 48.00
Veronika Baleišienė, Valley Stream, N. Y. . . . . 32.00 
S. Peterman, Woodruff, Wisconsin, per

E. N. Jeskevičiūtę...................................... $ 25.00
V. Pranaitienė, Flushing, New York ....... 20.00
Jonas Kasparavičius, Baltimore, Md. ...... 20.00
Anna Dočkus, St. Clair Shores, Mich. ...... 11.00
V. Phillips, West Berlin, N. J. ...............................   . 1L00
Victor Preikšą, Lake Geneva, Wis.............. ...  11.00
Pauline Radusky, Roslyn, N. Y. ......... . 11.00 
K. Yenkelun, Waterbury, Conn. .......... 6.00
Charles Danisevich, Waterbury, Conn. ....... 6.00 
Paul Papievis, Jacksonville Beach, Fla. ...... 6.00 
V. Bulovą, Philadelphia, Pa. . .....................  6.00
A. Zaruba, Norwood, Mass. ...............................................6.00
Walter J. Duda, Woodbury, Conn.....................  6.00
Michael Milbut, Tamaqua, Pa........................................ 6.00
E. Švėgžda, Miami, Fla........................................................6.00
M. Paužienė, Toronto, Canada.................................... 5.00
U. šįmoliūnienė, Binghamton, N. Y............................. 5.00
(Ji aukojo $6, bet pereitoj atskaitoj buvo pažymėta tik $1) 
Clementine Jankus, Dorchester, Mass...................... $ 5.00
J. ir J. Jordan, Three Bridges, N. J. (pabauda už

nedalyvavimą “L” koncerte)...............$ 5.00
F. Vaivila, Hamilton, Ont., Canada.....................  5.00
P. Walant, Philadelphia, Pa....................................... 5.00
N. Yudikaitis, Johnson City, N. Y......................................5.00

Waterbury, Conn.
1973 m0 gruodžio 26 dieną 
po ilgos ligos Water buri o 
ligoninėje mirė Charles Du
sas. Gyveno 49 1 lewey St.

'Buvo gimęs ir augęs Lie
tuvoje, sūnus Kazio ir Mary 
Dusų. Atvyko i šią šąli jau
nas būdamas ir gyveno šiame 
mieste per 65 metus.

Buvo narys Lietuviu Pilie
čiu Politinio Klubo ir Lietu- «
vių Neprigulmingo Politinio 
Klubo. Jaunas būdamas per 
daugelį metų dirbo Scovill 
Mfg. Co. Buvo išėjęs i pen
siją apie prieš 18 metu.

Liūdesyje likotrys sūnūs- 
Edward, Alphonse ir Ed
mund. Visi gyvena Water
bury. Dvi seserys - Mrs. 
Marcela Mikletonas ir Mrs. 
Mary Banavich. Abi gyvena 
Waterbury. Vienas anūkas 
ir keli seserų vaikai.

Laidotuvių direktorius 
buvo John Stokes iš Stokes 
Funeral Home. Buvo palai
dotas laisvai gruodžio 28 
diena Lietuviu laisvose ka- * <
pinese Waterbury, ten, kur jo 
žmona yra palaidota jau 
prieš daug metų.

Šermenys buvo didelės, i 
kapus palydėjo apie 20 ma
šinų. Po laidotuvių visi pa
lydovai buvo užkviesti ant 
pietų i Harten House ir buvo 
gerai pavaišinti.

Charles Dusas buvo lais
vas ir gero būdo žmogus, 
su visais gražiai sugyveno. 
Per daug metų buvo “Lais
vės” skaitytojas ir jos rė
mėjas. Lanke mūsų paren
gimus ir juos paremdavo. 
Nebuvo tokio parengimo, kad 
jis nebūtų dalyvavęs jame.

Mes visi Waterburio drau
gės ir draugai apgailestauja
me, kad mirtis išskyrė jį iš 
mūsų tarpo. Reiškiame gilią 
užuojautą jo sūnams, sese
rims, anūkui ir kitiems, ar
timiems giminėms jų liūdno
je valandoje. O jūs, Charles, 
ilsėkis ramiai Lietuviu 
laisvose kapinėse.

M. SVINKUNIENE 
NUO REDAKCIJOS: Labai 
atsiprašome draugą Genį ir 
velionio Bernardo artimuo
sius, kad ši korespondenci
ja, dėl mūsų neapsižiūrėji
mo, tapo taip suvėluota.

Kaimynų kovinė 
draugystė

VARĖNA. ries 30 metu 
Baltarusijos-Lietuvos pa
sienyje buvo sukurtas Ko- 
tovskio partizanų būrys. Su
kakties proga buvęs šio par
tizanų būrio vadas I. Jevdo- 
kimovas ir komisaro pava
duotojas komjaunimo reika
lams I. Filinovas pasakoja, 
kad būryje prieš hitlerinius 
okupantus petys įpetįkovojo 
ir baltarusiai, ir lietuviai. 
Partizanų būrį plačiai rėmė 
Lybežerio, Dubičių, Manto- 
tų, Padubičių, Stoju, Raku, 
Paramėlio, Matilių, Katros 
ir kitų kaimų gyventojai.

Scranton, Pa.
Sekmadienio rytą, gruo

džio 2 d., pažangietis Ber
nardas Tuškevičius, 77 m. 
a., matomai, buvo nuėjęs į 
valgyklą papusryčiauti ir 
grįždamas, nedaėjęs keletą 
blokų prie savo gyvenimo 
vietos^ sukrito ant šalygatvio 
ir vežamas į ligoninę mirė, 
pakirstas širdies smūgio.

Bernardas buvo siuvėjas 
ir turėjo savo įstaigą, susi
darančią iš dviejų kambarių, 
kur ir gyveno vienišas jau 
per daugelį metų. .Jo žmona 
Zofija ir duktė Milda, p taip 
pat ir brolis Dzimis, gyvena 
Lietuvoje. Čia turėjo brolį 
ir seserį, bet jie jau yra 
mirę. Jis pats keletą kartų 
lankėsi Lietuvoje. Ten ap
sivedė ir su žmona grįžo į 
šią šalį, bet kiek pagyvenę, 
vėl grįžo atgal į Lietuvą. 
Bet ten ne ilgai teko gy
venti. Prieš Antrą pasaulinį 
karą gavo įspėjimą nuo 
Amerikos konsulo, kad grįž
tų atgal i Ameriką, nes iš
rodo, kad gali prasidėti ka
ras. Kaipo Amerikos pilie
tis ir tarnavęs šios šalies<
armijoje ir aplaikęs tą per
spėjimą, palikęs savo šei
mą, grįžo į šią šalį, o ka
ras prasidėjo dar jam esant 
kelionėje.

Praėjus karo audrai, jis 
dar porą kartų buvo nuvykęs 
į Lietuvą, bet ten ilgai neuž
truko. Vis grįždavo atgal, 
ir čia darė pragyvenimą iš 
siuvėjystės. Dar prieš savo 
netikėtą mirtį, svajojo - gal 
ateinančią vasarą galėsiąs ir 
vėl apsilankyti tėvynėje, bet 
staigioji mirtis viską nu
traukė.

Bernardas buvo LLD 39 
kp. narys ir buvo “Laisvės” 
skaitytojas per daugelį metų, 
bet šiaip veikime nedalyvau
davo ir tuomet, kai dar pa
žangiečiai turėdavo sueigas, 
parengimus. Gyveno, galima 
sakyt, vienišą gyvenimą, bet 
buvo gero būdo ir būdavo 
malonu su juomipasikalbėti. 
Kadangi aš artimai jo gyve
nu, tai gana tankiai pas jį 
užeidavau, pasikalbėdavau. 
Pora dienų prieš jo staigią 
mirtį, pabuvojau pas jį apie 
pusvalandį laiko. Kalbėjo
mės apie praeitį, jaitfįfetėje 
vykusius įvykius. Išeidamas 
žadėjau ir vėl jį aplankyti, 
visai nepamanęs, kad tai 
buvo paskutinis apsilanky
mas.

Velionis buvo pašarvotas 
Noreikos šermeninėje. Lai
dotuvėmis rūpinosi jo se
sers duktė. Pagal jo palik
tą testamentą, jis buvo su- 
krematuotas Maple Hill Cre- 
matorijoje Wilkes Barre, 
Pa.

Ilsėkis amžinai, drauge, 
pavirtęs į pelenus, o męs 
tave atminsime, kol gyvi bū
sime.

K. GENYS

Sausio (January) 1 8, i »

Lietuvos 
p a dangėje

VEIKIA NAUJA MOKYKI.A

ZARASAI. Šiemet čia ati
daroma nauja kaimo profesi
nė technikos mokykla, kurio
je ruošiami plataus profilio 
mechanizatoriai ir traktori
ninkai.

- Kai bus mokykla pilnai 
įrengta, - pasakė mokyklos 
direktorius Jonas Ivaška, - 
kasmet paruosime Zarasų. 
Ignalinos ir Biržų rajonų / 
ūkiams 600 mechanizatorių. «

ATIDENGTAS PAMINKLAS

MOLĖTAI. Mackoniukai
me garsaus tarybinio karve
džio Vytauto Pumos gimti
nėje, pastatytas paminklas.

Ant jo kovotojo barelje
fas ir žodžiai “Čia gimė ir 
augo Vytautas Puma (1893- 
1937)”. Sį paminklą sukūrė 
skulptorius L. Kamarauskas 
ir architektas J. Stravins
kas.

MOKYKLA KOLŪKIO 
LĖŠOM IS

SAKIAI. Rajono Silgalių 
kolūkyje ūkio lėšomis pa
statyta moderni pradinė mo
kykla.

Tai jau antra pradinė mo
kykla, pastatyta Sakių rajo
ne 1973 metais. Neseniai 
tokią pat 60 vietų mokyklą, 
pastatytą ūkio lėšomis, pra
dėjo lankyti “Sūduvos” ko
lūkio mažieji. Mokykla Sil
galių kolūkyje jau 26-ta šie
met pastatyta mūsų respub
likoje kolūkių ir tarybinių 
ūkiu lėšomis. <

GYVENVIETE GRAŽĖJA

ŠILUTE. Kiekvienais me
tais gražėja Šilutės rajono 
Juknaičių tarybinio ūkio gy- 

•venviete. Dabar čia statomi 
ir daugiabučiai gyvenamieji 
namai su visais patogumais. 
Tokiuose namuose šiais me
tais jau įsikūrė 18 ūkiodar- 
bininkų, specialistų ir mo
kytoji! šeimų. Baigiamuose 
statyti dar dviejuose daugia
bučiuose namuose irgi greit 
įkurtuves.

Lietuvių Tautos 
didvyris

KAROLIS PETRIKĄ
Pernai Lietuvoje pasiro

dė žymaus veikėjo Felikso 
Bieliausko parašyta brošiū
ra apie šį lietuvių tautos 
sūnų, kuris 1941 metais krito 
kovoje su hitlerininkais Ma
rijampolės apskrityje. Žuvo 
jis dar tik 36 metų būdamas. 
Smetonininkų viešpatavimo 
laikais Karolis buvo pakar
totinai kalinamas ir perse
kiojamas Bet jis buvo ko
munistas ir joks jo perse
kiojimas nepalaužė jo ryžto 
paaukoti viską, net ir gyvy
be, darbo liaudies reikalui.

Brošiūroje “Karolis Pe
triką” autorius Bieliauskas 
išsamiai nušviečia šio tau
tos sūnaus garbingai nueitą 
gyvenimo kelią. Neabejoja
me, kad Lietuvoje brošiūra 
yra plačiausiai skaitoma.



Pcnktau ionis, Sausio (January) 18, 1974

Vincas Andrulis sugrįžo į Tėviške .
Tūkstančiai žmonių spalio 

menesio 11 dieną suvažiavo 
ir suėjo i Stakliškes. Čia 
vyko pažangaus Amerikos 
lietuviu veikėjo, “Vilnies” 
laikraščio įkūrimo iniciato
riaus Vinco Andrulio palai
kų pagerbimo - laidotuvių 
ceremonialas.

. . .Eina ir eina žmonės 
pro gėlėse ir vainikuose 
skęstančią urną su Vinco 
Andrulio palaikais. Stakliš- 
kiečiai, prieniškiai, kiti štai 
atvykf. iš Vilniaus, Kauno, 
kaimyninių rajonu. Prieš 
kiek metu išėjo varganas 
vaikinukas iš Gripiškių, iš
klydo i pasauli, - ar besiti
kėjo šitokios pagarbos? . . 
Ak, žinoma, būtu sugrįžęs 
gyvas - ne liūdesio, o 
džiaugsmo ašaros spindėtu, 
štai, ano žilo senuko, gal 
Vinco Andrulio vienmečio, 
akyse.
... Į paskutinę garbės 

sargybą stoja Lietuvos KP 
CK pirmasis sekretorius A. 
Sniečkus, Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko pavaduotoja L.! 
Diržinskaitė, respublikos i 
kultūros ministras L. Šepe
tys, TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos deputatas J. Palec
kis, partijos Prienų rajono 
komiteto pirmasis sekreto
rius J. Mintaučkis, V. An
drulio laidojimo komisijos 
nariai, kiti vadovaujantys 
respublikos partiniai ir ta
rybiniai darbuotojai.

Urna su V. Andrulio palai
kais, apsupta šimtu vainiku, 
lydima i Stakliškių kapines. 
Po Stakliškių kapinaičių kle
vais ir uosiais, ant gražaus 
kalnelio - paminklinis ak
muo. Prie jo Lietuvos TSR 
Žurnalistą sąjungos pirmi
ninkas J. Karosas pradėjo 
gedulingą mitingą. Po jo 
gražiai, jaudinančiai tarė at
sisveikinimo žodžius “Tie
sos” laikraščio redaktorius 
A. Laurinčiukas, apie dide
lius V. Andrulio nuopelnus 
visam pažangiam interna
cionaliniam JAV darbo žmo 
nių judėjimui kalbėjo Lietu
vos kultūrinių ryšių su už
sienio lietuviais komiteto 
.pirmininko pavaduotojas V.
Kazakevičius.

V. Andrulio jaunystės me
tais skurdi gimtosios Dzūki
jos žemė nepajėgė išmai
tinti savo sūnaus, ir jis buvo 
priverstas išvykti svetur 
ieškoti duonos. Dabar, kal
bėjo Prienų rajono Tarybos 
vykdomojo komiteto pirmi
ninkas A. Budbergis, iš pa
grindų pasikeitė valstiečių 
gyvenimas.

- Neatpažintum, Vincai, - 
sakė kalbėtojas,. - šiandien 
ir gimtojo Stakliškių mies
telio, kurio purvinomis gat
vėmis kadaise vaikystėje 
bridal į apgriuvusią pradinę 
mokyklą. Šios gatvės šian
dien asfaltuotos ir gerai ap
šviestos. Senosios pradinės 
mokyklos nėra - miestelio ir 
apylinkių vaikai - eina j nau
ją vidurinę mokyklą. Yra 

ambulatorija, kultūros na
mai. Gaila, draugas Vincai, 
kad visų šių pakitimų, visos 
šios pažangos Tau gyvam 
esant neteko pamatyti.

Mus, prieniečius, giliai 
sujaudino žinia, kad V. And
rulio valia buvo atsigulti am
žinam poilsiui gimtosiose 
vietose. Sis jo noras - ryš
kus Įrodymas, kaip karštai 
jis mylėjo savo gimtinę, 
kokia brangi jam buvo tė
viškės žemė. Eis metai, bet 
i ši kalneli niekad neužžels 
takas - Čia visuomet ateis 
Tavęs prisiminti, pagerbti 
vis naujos laimingos Tavo 
tėvynainių kartos!

Jaudinančiai skambėjo ir 
Stakliškių vidurinės mokyk
los mokytojos G. Tekorytės 
kalba, poeto V. Reimerio žo

TRUPUTIS HUMORESKOS

“Ir ant tos uolos aš pastatysiu
1 v v • 99savo bažnyčią

B. JAUNIŠKIS

- Čia šventa valstybės sie
na, - kiek pabrėžtinai tarė 
gidas.

Pradžioje nesusigaudėme, 
Iš kur mieste, tarp dau
giaaukščių namų, gali atsi
rasti valstybinė siena. Ir 
kodėl ji šventa? Matyt, gidai 
visur mėgsta sutirštinti fak
tus.

Prie mūsų autobuso priėjo 
policininkas. Ne, ne polici
ninkas. Visai ne iki šiol 
matyta uniforma. Sis vil
kėjo mėlynu munduru, ant 
galvos pūpsojo meškinė ke
purė. Rankoje jis laikė ali- 
bardą. Atrodė lyg būtų iš 
viduramžių karališkų sostų 
gvardietis.

Iki žiūrinėjo dokumentus, 
kiek tolėliau gatvėje paste
bėjome visą rikiuotę su to
kiais pat mėlynais, raudo
nais ir net geltonais mundu
rais, skvernais užlaužtais 
užpakalin, gvardiečių. Juos 
muštravo galionuotas, su 
raudona plunksna kyveryje, 
naujausiu ginklu ginkluotas 
žandaras. O po patikrinimo 
kiek pavažiavus, Įsibrovė
me Į mašinų spūstį. Apie 
jas ir tarp jų zujo skubėjo 
juodomis sutanomis kunigai, 
rudais, baltais ir pilkais abi
tais, per pusiaują perrištais 
balto neilono virvėmis, kurių 
galuose kadaravo po tris 
mazgus-vienuoliai ir vie
nuolės. Pastarosios buvo 
apsigaubusios baltais vua
liais, prisidengusios tam
siais gaubtais. Sukiojosi 
barzdoti misionieriai. Ir 
kiekvienam ant krūtinių ka
daravo sidabriniai, net auk
siniai su brangakmeniais 
medalijonai bei kryžiai.

Dabar be jokių paaiškini
mų, kaip buvę katalikai, ge
rai supratome, kad pateko
me Į dvasinę valstybę Citta 
dėl Vaticano, kuri neturi 
savo tautos, net savo žemės.

džiai.
Po gedulo mitingo Respu

blikos nusipelnęs kolekty
vas, Kauno radijo gamyklos 
choras “Banga” atliko Ju
liaus Janonio žodžiais su
kurtą M. Petrausko dainą 
“Neverkit pas kapą”. Urna 
su V. Andrulio palaikais Įde
dama i nišą, iškaltąpamink- 
liniame akmenyje.

Pirmiausia prie paminkli
nio akmens suliepsnojo rau
donų gvazdikų puokštė, kurią 
padėjo V. Andrulio žmona 
Julija. Paskui V. Andrulio 
amžino poilsio vieta paskęs
ta vainikuose, gyvose gėlėse.

Takas i kalneli po Stakliš
kių uosiais ir klevais nieką- 
da nebus užsnigtas, niekada 
neužžels.

J. ALEKNAVIČIUS

Jos nariai išsibarstę po visą 
platųjį pasauli, siekdami 
tiek baltųjų, tiek juodųjų - 
be jokios rasės skirtumo - 
pavergti visų žmonių sielas.

Spraudžiantis pro sutano
tus žmones, gidas mums pa
rodė tik šventajam sostui 
priklausanti paštą su savo 
skiriamaisiais pašto ženk
lais, vieną iš galingiausių 
Europoje radijo stočių su 
milžiniškais bokštais, iš 
kurių ištisomis valandomis 
sklinda šventajam sostui pa
geidaujamos dvasiniu fana
tizmu persunktos idėjos, po
licijos ir žandarmerijos rū
mus, rūmus dvasinės akade
mijos.

Pagaliau mes Įžengėme i 
šventosios valstybės cen
trą - švento Petro aikštę. 
Čia dar didesnė spūstis il
gaskvernių ir munduruotų 
vyrų. Kartais praeidavo 
moterys vienuolės su mini 
abitais, netgi be gaubtų ant 
galvų. Bet visumoje aplin
ka atrodė kiek teatrališka. 
Bet tai nebuvo teatras. 
Kiekvienas savojoje unifor
moje stengėsi išreikšti savo 
pažiūras.

Sustojome tarp Lorenso 
Bemini puošniausios pa
saulyje kolonados, išsilen
kusios lyg pertrūkęs mil
žiniškas žiedas. Virš jos 
stogo pusrutuliais rikiavosi 
tarsi kokie kariai šventųjų 
puošnios statulos. Šonuose 
šniokštė kelių kaskadų sau
lėje žvilgantys fontanai, o 
viduryje rymojo aukštas 
egiptietlškas obeliskas.

Ir čia, tarp daugybės dva
sininkų ant vieno jų plačia- 
šonės sutanos-riasos krūti
nės pastebėjau kryžių su 
dviem kryžiokais. Ant gal
vos jis nenešiojo skrybėlės, 
kaip daugumas kitų jo luomo 
vyrų, o dėvėjo mažą kepurė
lę skufiją. Pažinau - tai

LAISVE
pravoslavų archirėjus. Su 
juo šnekučiavosi protestantų 
pastorius, kurio ątlapę blik
sėjo misinginis kryželis.

- Ko jie Vatikane? - pa
klausiau gido. - Atskalūnai 
nepripažįsta šventojo sos
to? o o

- Dabar ir protestantai, ir 
provoslavai, ir katalikai - 
visas krikščioniškasis pa
saulis baigia suartėti. Pra
deda kartu vieną dievą gar
binti, - atsakė gidas, klup
telėjo priešais švento Petro 
baziliką, lyg atsiprašydamas 
dievą už pasakytą tiesą, ir 
greitomis nuvedė i vidų.

Įėjus i šventovę, žvilgsni 
pagavo milžiniškos mozai
kos, vitražai, tapybos pa
veikslai. Žengėme žvilgan
čiomis marmurinėmis grin
dimis tarsi per ledą. Mir
guliuojantys spindulių at
švaistai, smilkalų stiprus 
kvapas kiek svaigino. O 
akys Įsismelkė i kupolo kar- 
nyzą.

“Tu es Petrus et super 
hane Petram aedificaboEce- 
lesiam adversus aem” 
perskaitėm žinomą bažny
čios Įkūrimo Įstatymą.

Aplink Įrašą žiojojo apvali 
kupolo tuštuma. Pačiame 
jos skliaute su žila barzda, 
išsidraikiusiais ilgais plau
kais grožėjosi dievas. O 
šalia mūsų, kairę ranką ap
sivyniojęs odiniu tubuchatu, 
prie kaktos pritvirtinęs 
ragą, apsigaubęs dryžuota 
talasa, o ant galvos užsidė
jęs jermulką, iš storo mal
dyno Toros meldėsi rabinas.

- Ko jis bažnyčioje? - 
nustebęs paklausiau gidą.

- Konferencijon atvyko. 
Krikščionys vienijasi. Tai 
ir meldžiasi bažnyčioje. Juk 
dievas tėvas tai tas pats 
dievas Jahvė. 1

- Bet jie didvo sūnų nu
kryžiavo, tai kiip ji leidžia 
i bažnyčia? 1

- Kristus irgi buvo žydas. 
Tiesa? . . Tai * Žydai, kaip 
norėjo, taip ir pasielgė su 
savo tautiečiu.’ šventasis 
tėvas dabar už Kristaus kan- 
cias atleido izraelitams nu
sidėjimus, - gidas vėl klup
telėjo ir persižegnojo.

Suaidėjo didieji varpai. 
Sutilindžiavo „ signorėliai. 
Žvilgėdami pasidabruotomis 
kapomis, vyskupai su rūks
tančiais kodylais išėjo iš 
zakristijos smilkyti maldi
ninkų. Kiti, apsirengę 
paauksuotais arnotais, iškil
mingai nešdami auksines 
vyno taures, pridengtas 
keturkampėmis i kietomis 
drobėmis palėmis, gaudžiant 
vargonams ir giedant klieri
kų chorui, artinosi prie 
skaisčiai iliuminuotų alto
rių daryti stebuklų - atna
šauti, ir ant tos uolos aš pa
statysiu savo bažnyčią, ir 
pragaro vartai jos nenuga
lės (lot).

Mes susirūpinome išeiti. 
Bet akys vėl sustojo prie 
neįprasto reginio. Ant pa
tiesto kilimėlio, su kutosi- 
niais sandalais, pilku su juo
dais apvadais čačvanu, and 
galvos baltu tiurbanu skaitė 
Koraną musulmonų imamas. 
Jam patarnavo panašiai, tik 
kiek paprastesniais musul
moniškais drabužiais mula, 
o pastarajam - muodzinis. 
Tačiau jie buvo nusisukę nuo 
altorių ir žiūrėjo i rytus.

- Kaip musulmonai gali 
melstis bažnyčioje? - vėl 
paklausiau gidą. - Jų tikė
jimas, griežtai priešingas 
krikščionių tikėjimui. Am
žiais nesuderinamos islamo 
dogmos su bažnyčios, cerk
vės ar iškalos dogmomis. 
Jie net savo atskirą d angų ir 
pragarą turi. Ir dabar su 
savo, galima sakyti, prie
šais vienoje maldykloje lyg 
mečetėje. Kaip gL išei
na? . .

- Bendras frpntas prieš 
pragaro galybę net ir prie
šus suartina. Greit sujungs 

ir bendrą avide ir bus pa
saulyje vienas tikėjimas 
ir. . . vienas' vięšpats - 
dievas tėvas ar Alachas.

- O kas gi ta pragaro ga
lybė? . .

- Taigi, o . jūs! Komu
nistai! Argi šito nežinot?!

Gidas vėl kluptelėjo ir du 
kartus persižegnojo.

- Vadinas, bendras fron
tas? . o

- O kaip gi, senjorai! - jis 
vėl klūpetelėjo.

O kai išėjome iš Petro 
šventovės, apsupom gidą ir 
dar kartą paklausėme:

- Argi tokie pavojingi ko
munistai, kad Vatikane vyks
ta konferencijos, suvažiavi
mai, simpoziumai, vienijant 
tikybas?

- Baisūs, - jis tris kartus 
persižegnojo. - Visi, ir pa
storiai, ir-archirėjai, ir ra
binai, ir imamai, irnet šven
tasis tėvas, visi bijo pasilikti 
muziejinėmis retenybėmis, 
kaip karaliai, carai, monar
chai. Baisiai bijo. Tai ir 
kuria bendrą pasaulini fron
tą.(

- O kodėl pats po kiekvie
no paaiškinimo žegnojies? - 
dar paklausėme judraus 
gido.

- Žinote, aš - prisitaikė
lis: truputi bažnyčiai, tru
puti ateistams.

Philadelphia, Pa.
RETĖJA 
KORESPONDENCIJOS '

Norwood, Mass.
Mūsų LDS 3 kuopos finan

sų sekretorė OlgaZarubicnč 
per daug metų dirbo Bostone 
viename banke. Prieš pat 
Naujus Metus ji išėjo i pen
siją. Prieš jai pasitraukiant
is darbo, bent savaitė anks
čiau, jai buvo suruoštas at
sisveikinimo - išleistuvių 
banketas. Visi dalyviai tame 
pokylyje spaude Olgai dešinę 
ir linkėjo geros sveikatos ir 
laimingo, gražaus gyvenimo.

Kuo toliau, vis rečiau ir 
rečiau rašomos “Laisvėje” 
žinutės iš Philadelphijos. 
Taip nejučiomis susilaukė
me tokiu laiku, kad žinučių 
rašėjams pristigo akyse 
šviesos, pirštuose miklumo, 
ir bendrai energijos. Am
žiaus krūvis slegia visus, 
organizacijų narius ir buvu
sius energingus veikėjus.

Šausio 5 dieną Įvyko LLD 
10 kuopos susirinkimas.. 
Narių dalyvavo vidutiniai. 
Vos pradėjus susirinkimą, 
visi nariai su didžiausiu liū
desiu nulenkėm žemai savo 
galvas, prisimindami savo 
tris brangius ir mylimus 
draugus, kurie taip trumpu 
laiku, viens nuo kito, už
merkė savo akis amži
nai . « .

Ilgametes “Laisvės” va- 
jininkas drg. R. Merkis pra
nešė, kad jisai dar darbuo
jasi pagal išgalę. Pasimo- 
kėjus draugijos metines 
duokles, nutarta nelaikyti 
susirinkimo vasario mėnesi 
dėl blogų orų.

Filadelfiečiai pasitiko 
šiuos 1974 metus labai rim
tai ir ramiai. Laikrodžiui 
atsisukus ligi dvyliktos va
landos, iškišiau galva per 
duris, pažiopsoti, kaip pa
sitinkami naujieji 1974 me
tai.

Aš nustebau! Gatvės tuš
čios, išskyrus kelis jaunuo
lius, kurie pora kartų pyp
telėjo triubomis, ir pora re
volverio šūvių nuaidėjo. Tai 
ir viskas. Nesimatė kaimy
nų atvirose duryse, sveiki
nančiu vienas kita “Linksmu c < <
Naujų metų!”

Dėl ko žmonių ūpas buvo 
taip žemai nupuolęs, sunku 
pasakyti . . . Bet man be
gyvenant Filadelfijoje dvide
šimt septintus metus, tokio 
ramaus Naujųjų metų pasiti
kimo nebuvo. \

Dėl lietingo oro, neįvykto 
nė Naujųjų metų tradicinis 
“Mummers” paradas. Buvo 
atidėtas sekmadieniui ir ge 

rai pavyko, nes buvo giedra 
diena ir nešalta.

“L.” REPORTERIS

WASHINGTON AS. Prez. 
Nixonas pasirašė $1.8 bilijo
no darbų bilių, kuriam jis 
buvo priešingas.

•J-Lis puslapis

Bet Gigai neteko ilgai 
džiaugtis tais gražiais linkė
jimais. Sausio 9 dieną Olga 
pasidavė i Norwood miesto 
ligoninę dėl sunkios opera
cijos.
Linkiu Gigai laimingai ope
racija pergyventi ir sutvir
tėjus grįžti i savo mylimus 
namus ir šeimą.

M. UŽDĄ V IN IS

TURINAS, Italija. Lėktu
vui sudužus arti aerodromo, 
žuvo 39 žmonės, tarp jų 
buvo 4 amerikiečiai.
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Sveikinu
t- Nuoširdžiai sveikinu “Laisvės” kolektyvą ir 
r - skaitytojus Lietuvoje, Amerikoje ir Kanadoje.
u Linkiu laimingų 1974 Naujųjų Metų, tvirtos
f sveikatos ir laimės gyvenime.
[ JOSEPHINE AUGUTIENĖ
! Miami, Fla.

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

dą, prašome aplankyti ir mūsų miestą. Čia yra 
Įsikūręs LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS, kuriame 
yra puiki salė. Parengimai Įvyksta kiekvieną 
šeštadieni - pietūs 12 vai., o vėliau šokiai ir 
draugiški susipažinimai. Taipgi, reikalui esant, 
suteikiame informacijas norintiems apsigyventi 
mūsų apylinkėje.

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

ST. PETERSBURG, FLORIDA

Mirus

Anthony W. Celkis
Reiškiame gilią užuojautą sūnui Eugene, dukrai 

Zita Zimbo, broliui Julius, jų šeimoms, visiems 
artimiesiems ir pažįstamiems.

J. ir J. White Drg. Jurėnai
A. Bruwer J. Pujshis
K. ir W. Kelley A. ir P. Aleknai
M. Gružinskienė M. ir W. Žukas
M. ir V. Repečkai S. Vaineikis
J. ir T. Lukai E. Šnerpunas
M. Klishus V. Paulauskas
L. Novak V. ir E. Valley
S. ir J. White F. Mockapatris
M. ir A. Raškauskai 0. ir F. Bunkai
J. Greblik V. ir V. Bunkai
A. ir J. Rainiai ' V. Smalstienė
M. Rutkowski J. Stančikas
H. Sholunas J. Stanelis
J. Judickas P. ir J. Keller
V. Casper A. Yutis
M. Vilkauskienė V. Alexander
H. ir J. Sarkiunai M. Alexander

KEARNY, N. J.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Edvardo F. Shimkaus
mirė

1970 m. sausio 23 d

Jau ketveri metai kai mirė mano brangus sūnus. 
Su liūdesiu prisimename Tave. Pasiliksi mūsų 
širdyse ir mintyse ant visados.

FELICIJA - 
EUGENAS -

\ SONYA

motina 
brolis 
žmona

CAROL ir LORRAINE - dukros



6-t a s puslapis LAISVĖ Penktadienis, Sausio (January) 18, 19 74

San Francisco, Cal.

PRAMOGA SU GIMT 
SUKAKTIMIS

Sausio pirmą dieną, taiyra- 
Naujų Metu dieną turėjome 
šaunią pramogą su pietumis 
musu priprastoje salėje 
Berkely, Calif. Tarpe pra
mogos dalyvių buvo šiltu, bi
čiulišką 1974 metu sveikini
mų ir gerų vaišių, kurias 
rūpestingai paruošia mūsų 
mielosios šeimininkės.

Taipgi šios dienos nepa
prastoje pramogoje radosi 
dvi mielos bičiulės, kurios 
puikiai atžymėjo savo gimta
dienius. Martha Kamaraus
kienė savo 65-ojo gimtadie
nio proga dalyvius vąišino 
su tostais. O, va, mūsų ma
lonioji ir buvusi niujorkietė 
Josephine Valilytė-Anscott 
savo 80-ojo gimtadienio pro
ga stambiai apdovanojo se
kančias Įstaigas bei spaudą: 
San Francisco American- 
Russian Institutui paaukojo 
šimtą dolerių, “Laisvei” ir 
“Vilniai” po $80. Be to, 
Josephine sumokėjo visas 
šios pramogos su pietumis 
lėšas.

Ta proga jubiliatės Jose
phine ir Martha gavo nuo 
pramogos dalyvių daug nuo
širdžių sveikinimų ir dainą 
“Ilgiausių metų”.

Vardas pramogos ruošėjų, 
dalyvių, apdovanotų ištaigų 
ir nuo savęs reiškiu mielą
ją! Josephine nuoširdų ačiū 
ir linkiu būti sveikai ilgus 
metus.

Šios pramogos darbą pui
kiai atliko Valė Sutkienė su 
keliomis talkininkėmis. O 
joms puikiai padėjo Ignas 
Kamarauskas.

SUSIRINKIMAS

Sausio 6 dieną įvyko 1974 
netų pradžios San Francis
co LLD 153 kp. ir LDS 58 kp. 
susirinkimas. Deja, pasi
girti negalima skaitlingu na
rių atsilankymu. Tiesa, 
mūsų kuopų nariai pasklydo 
po plačią apylinkę, tai ne
lengva susirinkti. Be to, šiuo 
metų laiku Californiją ir 
mūsų apylinkę dažnai lanko 
nemažas lietus su audra.

Tarp kitko, LLD kuopos 
nariai nutarė paaukoti Lite
ratūros Draugijos reikalams 
šimtą dolerių ir laikraščiui 
“Vilniai” $20. Sekretorė V. 
Sutkienė pranešė džiugią ži
nią, kad su 1974 metų pra
džia į mūsų 153 kuopą įsto
jo trys nauji nariai. Taipgi 
kuopos sekretorė Marytė Gi- 
naitienė ir Valė Sutkienė 
davė įdomų metini kuopos 
veiklos raportą. Prie to, 
džiugu, kad abiejų kuopų val
dybos dėl 1974 metų liko tos 
pačios.

Kuopos vajininkė V. Sut
kienė pranešė, kad bendrai 
su Violeta Taraškiene spau
dos vajuje darbavosi kiek tik 
jėgos leido ir iš to rezulta
tai buvo geri.

1974 metų proga norisi 
nuoširdžiausiai pasveikinti 
ir viso geriausio palinkėti 
mielajam “Laisvės” kolek
tyvui, skaitytojams ir vi
siems ge.tos valios žmo
nėms.

M. B-TE

NEW YORKO 
NAUJIENOS

Sausio 7 d. anksti ryto 
sprogo bomba prie Komu
nistų partijos nacionalinės 
raštinės. Nieko nesužeidė, 
bet namui žalos padarė. Tai 
šeštas toks sprogimas per 
pastaruosius 14 mėnesių. 
Tai esąs fašistinių gaivalų 
darbas.

•
Miesto Taryboje šiuo metu 

yra 4 moterys ir visos de
mokratės. Pirmiau buvo tik 
dvi moterys. Miesto Taryba 
susideda iš 43 narių. Tai 
moterų atstovybė tebėra vi
sai maža.

A stori joje policija suėmė 
sunkvežimo vairuotoją M. 
Grilo, kuris vežė 5,343 kar
tonus be taksų mokėjimo ci
garečių.

•
Negrų, puertorikiečių ir 

skurdžiai gyvenančių rajo
nuose tenka brangiau sumo
kėti už receptus ir daktarų 
išrašytus vaistus nuo 15 iki 
25 procentų, negu turtinges
niais apgyventuose rajonuo
se. Ir maistas ten branges
nis.

•
Areštuotas 25 metų am

žiaus Bronxo gyventojas 
Jose Ortez kalėjime pasiko
rė. Jis buvo kaltinamas 
grasinimu nužudyti žmoną, 
kuri su juo nebesugyveno.■ •

Naujasis policijos komi- 
sionierius M. J. Codd iške
lia 1,000 policistų iš rašti
nių darbo į gatves patru
liuoti.

New Yorko ligoninės vėl 
pakelia ligoniams mokestį 
nuo po $5 iki $15 į dieną. 
Dabar daugelyje ligoninių 
tenka mokėti už dieną nuo 
$158 iki $189.•

“Daily World” mini 
marksistinio laikraščio 50 
metų sukaktį. 1973 metais 
dienraštis gavo 12,000 naujų 
skaitytojų. Dabar turi apie 
40,000 skaitytojų. Finansi
nės paramos sukėlė $150,- 
000.

•
Žydų moterųklubųfedera- 

cija kovoja prieš aukštas 
maisto kainas. RE P.

Brockton, Mass.
Gruodžio 31 d. LLD 6 kuo

pa turėjo parengimą pasiti- 
kimui naujų 1974 metų pas 
Ch. Ustupą. Nedaug narių 
Nusirinko, tik 16. Prie pa
rengimo suruošimo daugiau
sia pasidarbavo darbščioji 
draugė Anna Markevičienė, 
o jai pagelbėjo K. Butkienė, 
R. Wallen, L. Smith ir Ch. 
Ustupas. Buvo duoti skanūs 
pietūs.

Sueigoje buvo aptarta, ką 
mūsų kuopa nuveikė per 1973 
metus ir ką galės veikti 1974 
metais. Buvo prisiminta ir 
mūsų spauda. Nutarta pa
sveikinti “Laisvės” perso
nalą su naujais metais, paau
kojant į penkiolikos tūkstan
čių dolerių fondą $15.

Taip užbaigėme 1973 
metus. S. RAINARD

Milijonai pagerbė
Sausio 14 d. Jungtinėse 

Valstijose milijonai žmonių 
vienokiu ar kitokiu būdu pa
gerbė rasistų užmuštą negrų 
vadą dr. Martin Luther King 
jo 45-tame gimtadienyje.

Atlanta, Ga., kur King buvo 
gimęs, per dvi dienas buvo 
celebracijos. Daugelyje 
miestų mokyklos buvo užda
rytos.

Iš LDS 13 KP. 
veiklos

Sausio 12 d. įvyko LDS 13 
kp. susirinkimas. Valdybos 
raportas rodo, kad kuopoje 
viskas tvarkoje, visi nariai 
užsimokėję mokestis už 1973 
metus ir šiame susirinkime 
nemažas skaičius pradėjo 
mokėti už 1974 metus.

Kp. f in. sekr. Anne Yaks- 
tis raportavo, kad kp. narė 
Lasas serga ir kad mirė 
Ona Titanienė ir A. But- 
kauskas. Atsistojimu miru
sieji pagerbti.

Priimta vienos naujos na
rės aplikacija. Siame vaju
je jau turime 5 priimtas 
naujas aplikacijas. Laukia
me daugiau įsirašant ar ap
draudę pasikeliant.

Kp. ižd. Wm. Malin rapor
tavo, kad kp. parengimas, 
nors buvo dėl blogo oro visai 
neskaitlingas, pelno davė 
apie $24. Pelnyta tiek todėl, 
kad valdyba ir kai kurie na
riai aukojo maisto. Nusitar
ta kitą parengimą suruošti 
kada nors pavasarį sveikatos 
reikalais.

Nusitarta turėti LDS Cent
ro Valdybos narių nomina
cijas sekamame kp. susirin
kime šeštadienį, vasario 9, 
Laisvės salėje, Ozone Park, 
N. Y. Pradžia 2 vai. popiet. 
Kviečiami visi kp. nariai 
dalyvauti ir atlikti organiza
cinę pareigą: nominuoti 
Centro Valdybos narius. Po 
susirinkimo visi dalyviai bus 
pavaišinti.

Kl. Briedis, nors ir ne
tvirtas, lazdele pasiremda
mas atėjo ir atsinešė like
rio bonką, kad visus su Nau
jaisiais Metais pavaišintų. 
Palinkėjome jam sveikatos 
ir ilgiausių metų.

J. G.

Liūdna sukaktis
1974 metų sausio 13 dieną 

sueina metai, kai mirė mūsų 
mielas dėdė Vincas Guris 
(Gurevičius).

Mielas Vincai, tebūna tau 
lengva Amerikos žemelėje. 
Mes, tavo brolio ir sesers 
vaikai, negalime nei tavo 
kapelio atlankyti, liūdime ir 
amžinai neužmiršime.
ANELE, VYTAS, ANTANAS 
Kalvarija

TEL AVIVAS. Izraelio 
Kompartija kviečia visus ko
voti prieš aukštas pragyve
nimo kalnas ir taksų naštą.•

NEW DELHIS. Indijoje nuo 
didelių šalčių mirė 213 žmo
nių.

Pagerbsme nenuilstamą 
veikėją Antaną Bimbą

Švęsdami Antano Bimbos 80 metų jubiliejų, drąsiai gali
me pasakyti, kad kartu atžymime Amerikos lietuvių prog
resyvių judėjimą.

Antanas Bimba visą savo subrendusį gyvenimą paaukoję 
kovoms už visų darbo žmonių geresnį gyvenimą. Nebuvc 
Amerikoje tokios valstijos ar lietuvių kolonijos, kur Anta
nas nebūtų aplankęs su savo prakalbomis, pranešimais. 
Nesyk! jam teko nuo priešų nukentėti, bet jis visuomet 
drąsiai ėjo pirmyn ir mus drąsino tą patį daryti: kovoti 
už geresnį gyvenimą. Už tai mes visi Bimbą pažįstame ir 
gerbiame.

Sulaukęs 80 metų amžiaus ir dabar nesėdi rankas sudė
jęs. Važiuoja į piknikus, sako prakalbas, renka aukas ir 
prenumeratas “Laisvės” išlaikymui. O sunkiausias da
bartinis darbas, tai dieną iš dienos sėdėti kukliame “Lais
vės” redakcijos kambaryje, redaguoti “Laisvę” ir “Svie- _ ~ 9 J sa . <

“Laisvės” direktoriai nutarėme surengti pagerbimo 
banketą su programa sekmadienį, sausio 27 d., 1 valandą. 
Pasirodykime, kad mes labai įvertiname jo atliktus dar
bus. Širdingai kviečiame visus šios plačios apylinkės lais- 
viečius ir prietelius dalyvauti pagerbimo bankete Laisvės 
salėje, Ozone Park, N. Y.

P. VENTA
“L.” direktorių pirm.

• ■

Iš mano atostogų
Gaila, kad mano planai jau 

buvo sudaryti ir negalėjau 
atidėti kelionės, o labai no
rėjau pasilikti New Yorke, 
kada buvo sutiktuvės ir iš
leistuvės skaitlingos turistų 
grupės iš Lietuvos.

Pirmiausia buvau nuvyku
si pasimatyti su mano sesu
te ir švogeriu Hollywood, 
Calif,, kurių nebuvau mačiu
si jau apie 4 metus. Būda
ma Hollywoode, bandžiau su
sisiekti su mano gerais 
draugais Walteriu ir Maryte 
Raitais, bet žieminių švenčių 
laiku, matyt, jie buvo užimti. 
Negalėjau pasiekti jų nė te
lefonu. Džiligu, kad galėjau 
pasikalbėti su drauge O. 
Bernatiene, kuri labai paki
liu ūpu pranešė apie jų su
rengtą koncertą turistams 
dyaugam s i'^ ' Lietuvos.” Ir 
Bernatiene sakė, kad jie nie
kad nesitikėjo, kad galėtų 
tokiu greitu laiku suruošti 
taip puikų pdbūvį.

Mano švogeris buvo susi
žeidęs, neturėjome automo
bilio, tad ir buvo sunkoka kur 
nors toliau išvykti.

Iš Hollywood© vykau į De
troitą bei St. Clair Shores 
pas Stefaniją ir jos mamytę 
Teofilę Masienę. Kaip ir vi
sad a, ten praleidau tikrai 
puikiai ir naudingai tris die
nas.

Vieną dieną Stefanija su
šaukė LLD 52 kuopos valdy
bos ir kai kurių narių posė
dį, kur aš galėjau pakalbėti 
apie mūsų Draugijos veiklą, 
o ypatingai apie ruošimąsi 
1975 metais paminėti mūsų 
60-metų sukakti,. Atrodo, 
kad detrpitiečiai gražiai pa
sirodys su savo veikla mūsų 
Almanache. Jie išrinko Ste
faniją rūpintis tuo reikalu, o 
ji mano aplankyti visus se
nesnius narius ir sudaryti 
gerą istoriją apie Detroito 
LLD kuopos darbus.

Smagu buvo praleisti vieną 
vakarą su Amerikoje gimu
siais mūsų judėjimo drau
gais pas Emma ir Alfons 
Rye. Tikiu, kad iš šio suėji
mo LLD kuopa gaus iš jau
nesnės kartos narių.

Kaip ir visada, detroitie- 
čiai neišleido manęs tuščio
mis. Parsivežiau $91 
“Laisvei” gavau tris naujus 
skaitytojus: O. Dočkus už
rašė savo giminaitei i Lietu
vą, Stefanija ir Teofilė Ma- 
sienė užrašė savo geriems 
draugams Klimavičiams, 
pas kuriuos, beje, buvome 
sustoję ir labai gražiai pra
leidome vakarą prie puikių 
vaišių, ir George Nausėda 
užsisakė “Laisvę”. Auko
mis parvežiau:’

S. Masytė ir T. Masie- 
nė / . , . l.............$20

Vincas Kirvela ... 10
Anna Daukus .... 10

John G. Urban, Jr. . 10
Jonas ir Adelė Klima-
Geo. Nausėda ...... 1 

vičiai .......... 10
Širdingai dėkoju.
Iš Detroito sustojau To

ronte pas savo giminaičius 
.dviem dienom. Ten susisie
kiau su draugais Ylais, kurie 
pakvietė mane pas save ir 
gražiai pavaišino. Atvyko 
draugas Kostas Kilikevičius. 
Čia irgi plačiai pasikalbėjo
me apie mūsų reikalus, o 
ypatingai apie LLD. Prašiau 
draugų nepamiršti parašyti į 
Almanachą apie kanadiečių 
veiklą šioje Draugijoje. 
Taipgi kviečiau organizuoti 
grupę vykti į Lietuvą su LLD 
ekskursija 1975 metais.'

Draugė Ylienė įteikė lais- 
vįečiams skanių saįdainįų 
dėžę, kurias ragauname iki 
šiandien.

Sugrįžau gerai nusiteiku
si, nepaisant, kad radau 
aibes susikrovusio darbo. 
Bandysiu greit atlikti už
vilktas pareigas.

IEVA MIZARIENE

Padėkos žodelis
Brooklynietis draugas Jo

nas Mikaila keletą dienu< c

smarkiai padirbėjo “Lais
vės” įstaigoje prie aptvar- 
kymo Redakcijos bibliote
kos. Darbas puikiai atlik
tas. Draugas dirbo be at
lyginimo. Didelis, nuoširdus 
jam ačiū.

REDAKCIJA

NEW YORKO DIDŽIOSIOS 
BIBLIOTEKOS PRANEŠIMAS;

Library Exhibit Highlights
16th Century Lithuania

“Five Centuries of the 
Statute of the Grand Duchy of 
Lithuania” - a new exhibit 
drawn from the resources of 
the Library’s Slavonic Divi
sion and commemorating one 
of the legal and political 
milestones in the history of 
Eastern Europe - is current
ly on view at The New York 
Public Library, 5th Avenue 
and 42nd Street.

In an effort to portray 
Lithuania of the 16th centu
ry, the exhibit features such 
items as the “Gerardi Mer- 
catoris et I. Hondii ATLAS 
NOVUS” - a 1638 Mercator 
atlas open to display the 
boundaries of the Grand 
Duchy and a 1575 Byelorus
sian bible published by the 
Mamonich firm of Vilna 
which also printed the 1588 
edition of the “Statute”. 
Also on display are likenes
ses of Zygmunt August (Si
gismund August), King of 
Poland and Grand Duke of

Tai Elena Saulevičiutė, Lie
tuvos Akademinio Operos ir 
Baleto Teatro solistė. Su 
savo gražiu, talentingu ir 
aukštai išlavintu balsu ji mus 
žavėjo Laisvės salėje įvy
kusiame Aido choro suruoš
tame susitikime su turistais 
iš Lietuvos. Tie, kurie ją 
girdėjo, jos dainavimą ilgai 
prisimins.

S. Narkeliūnaitės nuotr.

Labai pasitenkinusi 
viešnage

Antradienį LLD 185 kuo
pos susirinkime sutikau 
Violą Venskūnienę. Ji tiktai 
sugrįžusi iš Miami, Fla. Ten 
sakosi išbuvusi net šešias 
savaites. Viešėjo pas drau
gus Nevinsus. Esanti labai 
pasitenkinusi šia viešnage. 
Oras buvęs labai geras ir 
sveikas. Tartum pajaunė
jusi.

Aš tik dabar bijau, kad ir 
šioji mūsų pažangietė, susi
žavėjusi Florida, nesugal
votų ten skristi ir pastoviai 
pasigyventi.

RE P.

Mirė
Elzbieta Repšienė iš Dor

chester, Mass., pranešė te
lefonu, kad sausio 14 d. mirė 
Julija Rainardienė. Ji palai
dota sausio 16 d. Mt. Hope 
kapinėse, Dorchester, Mass.

Julija buvo žmona mūsų 
bendradarbio, vajininko 
Stanley Rainardo. Jie ne taip 
seniai persikėlė gyventi į 
Montello, ilgus metus gyveno 
Dorchesteryje. Julija taipgi 
buvo mūsų judėjimo veikėja, 
solistė.

Mūsų visų laisviečių di
džiausia užuojauta draugui 
Rainardui ir jo šeimai.

IEVA

Lithuania who promulgated 
the “Statute” and Leon Sa- 
pieha, the Chancellor of the 
Grand Duchy who played an 
important part in putting the 
code into effect.

The exhibit contains a 
number of reprints of the 
“Statute” and a representa
tive sample of the numerous 
analyses and studies of the 
code. Written in such lan
guages as Byelorussian, Po
lish, German, Russian, Uk
rainian and Lithuanian, these 
works give some indication 
of the influence of the “Sta
tute” in the development of 
the nations of Eastern 
Europe.

“Five Centuries of the 
Statute of the Grand Duchy of 
Lithuania” is on exhibit, free 
of charge, through February 
28, 1974, in Thę New York 
Public Library’s Second 
Floor Central Corridor, 
Monday to Saturday, 9 a. m. 
to 6 p. m..

Pramogą Kalendorius

KOVO 10 D.

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

Aido Choro nariams
Po ilgų dainavimo atosto

gų susirinkime visi į pamo
kas penktadienį, sausio 25, 
Laisvės salėje, Ozone Park, 
N. Y. Pamokų pradžia 7:30 
vai. vakare.

Turėsime gerai pasiruoš
ti Antano Bimbos 80 metų 
jubiliejaus atžymėjimui sau
sio 27 d. su atitinkamomis 
dainomis.

J. GRYBAS, 
Aido Choro pirm.

Aplankė laisvietį
Jurgis Bernotą pasakoja, 

kad neseniai jis, J. Grybas, 
W. Baltrušaitis ir Bikulčius 
aplankę seną ir kadaise 
labai veiklų laisvietį Charįps 
Nečiunską, kuris, kaip ži
nia, gyvena Central Island 
Nursing Home. Džiugu, gir
di, kad mūsų Charles gerai 
nusiteikęs, rūpinasi mūsų 
judėjimo reikalais, klausi
nėja apie draugus ir drauges. 
Jis yra LLD 185 kp. narys 
ir per Jurgį užsimokėjo 
duokles net už trejus metus.

Drg. Nečiunskas labai 
gerbia tuos, kurie jo nepa
miršta ir laikas nuo laiko jį 
aplanko. Jo dabartinė gyve
nimo vieta;. 825 Old Country 
Road, Plainview, L. I., N. Y., 
11803, Room 121.

Lankėsi "Laisvėje”
Maspethietis Adomas Če

pulis praėjusį antradienį ap
silankė pas mus. Jis atvežė 
pluoštą dolerių iš maspe- 
thiečių draugų. Ačiū Ado
mui už tokią gražią pagalbą 
ne tik “Laisvei”, bet ir 
Brooklyn© vajininkams. 
Adomas atvežė $71, iš kurių 
už vieną naują prenumeratą į 
Lietuvą.

Adomas sakė išėjęs į pen
siją. Tikiu, kad jis galės da
bar dažniau atvykti į Aido 
Choro pamokas ir pagelbėti 
mums kituose darbuose.

Dėkojame Adomui
IEVA

Still Watergate
It looks like Watergate is 

going to stay with us the rest 
of our lives. Someone said: 
“What happened at Water
gate - did someone drown?” 
If the answer is “No”, then 
why all the hue and cry? 
Why all this clamour for 
impeachment and resigna
tion? I don’t recall hearing 
or reading where anyone was 
hurt!”

This is a very stupid view. 
How anyone can say anything 
like this at this time it’s be
yond me.

Hurt? How many people 
were misled by the Nixon ad
ministration? How many 
men are in jail because of 
Watergate? How many fa
milies have suffered months 
and months of agony, shame, 
financial difficulties because 
of Watergate? And this per
son presents the question: 
“Was anyone hurt?” Many 
lifetime careers have gone 
down the drain and more and 
more people are still being 
hurt by Watergate. It is a 
good tiding that comparative
ly very few people think and 
feel the way the above men
tioned person does. The 
majority of the people want 
corrupt politicians out from, 
government.

ILSE,




