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Šiomis dienomis sukako 
penkiasdešimt metą nuo 
mirties proletarinės revo
liucijos vado ir pirmosios 
socialistinės valstybės Įkū
rėjo Lenino. Kaip šiandien 
atsimenu, su kokia baime 
1924 metą sausio 21 dieną 
šią liūdną žinią sutikome 
viso pasaulio pažangieji 
žmonės: Kas bus su ta jau
nute valstybe, iš visą pusią 
kapitalistą apsupta? Ar at
silaikys ir išsilaikys?

Ir atsilaikė, ir išsilaikė. 
Daug daugiau, tūkstanti kar
tą daugiau: ji ne tik atsilai
kė, bet tapo viena iš didžiau
sią ir stipriausią valstybių. 
Jos Idėjos laimėjo visoje 
eilėje kitą šalią. Socializ
mas tapo milžiniška jėga. Po 
jo vėliava klesti ir Nemuno 
kraštas - mūsą senoji tėvy
nė Lietuva.

Šiandien skaitote galutina 
m ūsų praėjusio vajaus ata
skaitą. Tikiu, kad ji giliau
siai džiugina kiekvieną lais- 
vietį. Pasibrėžtas tikslas 
pilnai pasiektas.

Tas parodo, kad mes, už
sispyrę, dar galime pajudinti 

žemę .
Nuoširdžiausiai sveikinu 

kiekvieną ir visus, kurie pri
sidėjote prie to puikaus pa
sisekimo.

istorijoje jos tokiu ne-

Exxon kompanija pasi- 
net 59 % pelno.

Jau visos didžiosios alie
jaus korporacijos viešai pa
sigyrė pernai pasiektais 
milžiniškais pelnais. Visoje 
savo
buvo pelną neturėjusios. 
Štai, 
darė

Panašiai giriasi General
Motors ir kitos automobilią 
gaminimo korporacijos. Ge
neral Electric džiaugiasi to
kią gerą, pelningą metą dar 
nebuvo turėjusi per visą savo 
gyvavimą.

Na, o maisto apdirbimo ir 
paruošimo kompanijos jau 
nutuko beveik iki sprogimo.
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VISA TARYBŲ SĄJUNGĄ PAGERBĖ A NT ANA SNIEČKŲ
Nixoną patraukė teisman už Šimtametis “Laisves” skaitytojas Dešimtys tūkstančiu žmonių
nelegaliai fondų eikvojimą
Washingtonas. Kongres- ‘ 

menai Louis Stokes ir Bella 
Abzug, bendrai su Ekonomi
nio Teisingumo Judėjimu ir 
Mississippi valstijos skur
džią Ruby Ann Wade šeima, : 
patraukė federalinin teisman 
prezidentą Nixona. Kaltiha ji 
nelegaliai išeikvojimu taksu 
mokėtoją fondu savo asmeni- 
niems reikalams.

Skundėjai nurodo, kad 
Nixonas išeikvojo 13 milijo
nu dolerią federalinią fondu 
savo nuosavybių remontavi- 
mui San Clemente, Calif, ir 
Key Biscayne, Fla. Kadangi 
Generalinė Tarnybos Admi
nistracija ir Slaptoji Tarny
ba leido Nixonui savo nuo- 
savybią remontui ir gražini
mui eikvoti visuomeninius 
fondus, tai tos dvi Įstaigos 
patrauktos teisman.

Tuo pačiu metu, skundėjai 
sako, Nixonas žymiai suma
žino skurdžią paramai fon
dus ir tokiu būdu jis labai 
nuskriaudė skurdžią šeimas.

Vyskupai ragina 
naikinti rasizmą

Salizbury, Rodezija, 6 Ro
mos kataliką vyskupai pa
reiškė, kad valdžia turėtą 
naikinti rasistinę politiką 
pagrindiniai tikslu šalyje iš
laikyti tarp rasią taiką.

Daugelis kataliką kunigu 
taipgi kritikuoja rasistinę 
valdžios politiką.

Maistu mažinti 
vaikų mirtingumą

Washingtonas. Senatinio 
komiteto tyrinėtojai skelbia, 
kad dėl prasto maisto šešti 
per didelis kūdikią mirtingu
mas, ypač skurdžią šeimo
se.

Komitetas rekomenduoja 
daugiau skirti finansų skur
džią seimą pagalbai, kad mo
tinos ir kūdikiai gautą ge
resnio maisto.

Thomas Markei (Markelio- 
nis), Niagara Falls, N. Y., 
gyventojas, pasirašo palei- 

. . dimo dokumentą iš Memorial
Brežnevas Kuboje Medical Center, kur jo svei- 

T , kata buvo patikrinta. Pasi-
Havana. Į Kubą atvyko a- ra§yma prižiūri slaugė 

rybą Sąjungos vadovas Leo- Eleanor Drabeko 1973 mety 
nidas Brežnevas. Tai pirmą gruodžio x d. Thomas Markel 
kartą jis čia lankosi. minėjo šimtmetini gimtadie-

Brežnevas tarėsi Su Kubos n-. Jis yra ilgame‘tis <<Lais_ 
premjeru Kastro ir kitais skaitytojas# vietinio 
pareigūnais apie komunisti bekraščio "Gazette’kolum- 
nę veiklą Lotynu Amerikoje, nistč Susan Greenwood pla_ 
apie šią salią santykius su ^|ai apįe jo gyvenimą para- 
Tarybą Sąjunga ir kitais so- gg. Atvyko Amerikon 1892 
cialistiniais kraštais ir apie Įm* Hgai dirbo Pennsylvani- 
Tarybą Sąjungos siūlomą pa- jos kasyklose. Turi dar vie- 
saulio komunistą konferen- broiį Juozą 96 metą am- 

Ižiaus, gyvenanti DuBois, Pa.
Visi kiti išmirė.<WASHINGTONAS. Tyri- 

nėja Nixono Fundaciją, kuri. _ . . . . .
darbavosi Nixono išrinkimui] 1 VI UI loKU BWVL/oii 
ir sumokėjo $20,000 Nixono gy ILIOndOO0
broliui Edwardui "už jo pa-1 
tarnavimą”.

Kongas aliejų 
nacionalizuoja

Brazzaville. Kongo Liau
dies Respublika nusitarė na
cionalizuoti svetimšaliu 
operuojamas aliejaus kom
panijas.

Ikišiol aliejaus gamybą Čia 
kontroliavo svetimšaliu 
kompanijos.

Mirė žymi aktorė

praėjo pro velionio karstą

Jau buvo susitarta ir vis
kas sutvarkyta, kad atvyks 
ir čia gastraliuos garsusis 
Leningrado Kirovo vardo 
baletas. Bet staiga pasirodo 
pranešimas, tiesiai iš Wa- 
shingtono, kad leningradie- 
čią pasirodymas atšaukia
mas, kad susitarimas panai
kinimas.

Kame priežastis? Ogi, 
girdi, mums stoka energijos, 
kad galėtumėme svečius kaip 
reikia priimti ir transpor
tuoti iš vieno miesto j kitą. 
Nes ją daug, net 165 žmonės.

Keistas pasiteisinimas už 
sulaužymą susitarimo. To- i kia šalis nebegali priimti Į menininką grupės, pavargo, f nebeturi jėgą! Nesąmonė.

Manoma, kad tikruojukal- 
tininku bus žydą sionistą 

.(nacionalistą) Įtaka mūsą 
/ valdžios įstaigoje, kuriait 
•pavesta vykdyti kultūrintą 

/ mainą su Tarybą Sąjunga 
programą.

Labai gaila, šokią meno

entuziastai neturės progos 
pasižavėti pačiais žymiau
siais pasaulyje šokėjais.

Šimtai buvusiu tarybiniu 
žydą, nusivylusią Izraeliu, 
Austrijoje ir kitose kapita
listinėse šalyse keikia savo 
likimą. Norėtą atgal sugrįž
ti i Tarybą Sąjungą, bet nebe 
taip lengva. Atsižadėjo ta
rybinės pilietybės. Netaip 
lengva ją atgauti.

O štai laiškutis vienos ka
nadietės laisvietės:

"Atsiunčiu pinigus užpre- 
numeratą mano iy V. Z. Pri
slėgė mane nelaimė. Par
puoliau gatvėje ir susilau
žiau dešinę ranką prie riešo. 
Pati rašyti negaliu. Užmanė 
rašo moteris, prieš trejus 
metus atvažiavus iš Lietuvos 
pas seserį apsigyventi visam 
laikui. Verkia kiekvieną die
ną kruvinomis ašaromis. 
Nori gręžti Į Tėvynę. Ir at
rodo, kad ji grįš. Man jos 
labai gaila. Niekas jai Čia 
nemiela, nieko ji čia ne
myli. .

Azul, Argentina. Apie 
teroristą, apsivilkę armijos 
uniformomis, užpuolė armi
jos tanku garnizoną. 7 va
landą kautynėse abi pusės 
turėjo nuostoliu. Teroristai 
pasigrobė garnizono virši
ninką ir pasitraukė.

Prezidentas Peronas at
sišaukė Į piliečius, kviesda
mas padėti susidoroti su te
roristais.

©

BANGKOKAS, Tailandas. 
Daugiau kaip 2,000 tailan- 
diečią darbininku, dirbančiu 
amerikinės kompanijos fir
moje JAV militarinėje ba
zėje, demonstravo prieš 
Amerikos Centraline Žval- *
gybos Agentūrą, reikalauda
mi jos agentus išvaryti iš 
Tailando.

Baigti TSRS ir JAV 
juristų pasitarimai

Washingtonas. Tarybą Są
jungos ir Jungtiniu Valstiją 
juristą (teisininką) konfe
rencija vyko sausio 12-16 
dienomis.

Konferencija sėkmingai 
aptarė, kaip geriausia page
rinti ekonominius ryšius 

Radijuje ji tarp abieją saliu, tam tikslui 
sudaryti sutartis ir nesu
tikimus perduoti arbitracijai 
aptarti.

70

■S • Vilnius (kablegrama). 
Sausio 22 d. Druskininkuose, 
eidamas septyniasdešimt 
antruosius metus, mirė Lie
tuvos Komunistą Partijos 
Centro Komiteto pirmasis 

™ sekretorius Antanas Snieč-
4 kus. Mirties priežastis buvo 

staigus širdies smūgis. J 
» Druskininkus Sniečkus buvo 

atvykęs trumpam poilsiui.
fij Tarybą Sąjungos centri- 

nia* ir visi Lietuvos laikraš- 
čiai atspausdino nekrologą 
apie Antano Sniečkaus mirti, 
kur\ pasirašė Tarybą Sąjun- 
gos Komunistą Partijos 
Centro Komiteto generalinis 

___  sekretorius Leonidas Brež- 
u n g 1 -______ nėvas, CK Politinio Biuro
Justas Paleckis nariai, Lietuvos Komunistą
apdovanotas ordinur“111?8.ir r;sPubllkos 7-K riausybes vadovai, revoliu-

Vilnius (kablegrama). cinio judėjimo veteranai.
Sausio 22 d. TSRS Aukš- a. Sniečkus gimė 1903 
čiausiosios Tarybos deputa- metą sausio 7 d. Sakią rajono 
tui, rašytojui, Socialistinio Bublelią kaime. 1914 m. jis 
Darbo didvyriui Justui Pa- mokėsi Vilniaus gimnazijom 
leckiui sukako septyniasde- je> Prasidėjus pirmajam 
šimt penkeri metai. pasauliniam karui, pasitrau-

Už vaisingą visuomeninę kė Į Rusiją, Voroneže lankė 
ir politinę veiklą ir 75-ąją Hetuvią gimnaziją. Po spalio 
gimimo metiniu proga Tary- revoliucijos tapo Bolševiką 
bą Sąjungos Aukščiausiosios partijos šalininku. 1918 me- 
Tarybos prezidiumo Įsaku tais jis grižo i Lietuvą, bai- 
Justas Paleckis apdovanotas gė pašto darbuotoją kursus 
Tautą Draugystės ordinu. hr dvejus metus dirbo tele- 

V. PETKEVIČIENE grafo prižiūrėtoju Alytuje.

1920 metais A. Sniečkus 
įstojo i Komunistą Partiją. 
Po pusmečio buvo policijos 
suimtas ir kalintas Kaune. 
1921 metais Lietuvos Ko
munistą Partijos Centro Ko
mitetas pasiuntė Sniečkų 
mokytis i Tarybą Rusiją. 
Atgal jis grizo po fašistinio 
perversmo 1926 metais.

FAŠISTAI K A LINO SNIEČKŲ

Birmingham, Ala. Mirė68 
metą amžiaus pasižymėjusi 
aktorė Helen Claire.

Ji vaidindavo New York
Broadway teatruose, taipgi 
vasara keliaudavo su vaidi- <
nimo grupėmis, i 
buvo monologistė.

Thieu nuolat didina
bombardavimą I BONN A. Vakarą Vokieti-

Saigonas. Pietą Vietnamo kiekvienas gyventojas, 
Respublikos revoliucinės bendrai imant, surūko 2,000 
valdžios atstovas bendrame cigarečią ir išgeria 140 litru 
pasitarime kaltinopreziden- alaus Į metus.
tą Thieu nuolat didinamu .. .. „
bombardavimu revoliucinės I<1IK<1ISSII<1IKO
valdžios kontroliuojamos te- Vientiane. Laose taika, 
ritorijos. paremta 1973 m. vasario 21

Saigono diktatorius Thieu d. pasįragy(;a sutartimi, pri
turi pakankam ai kuro ameri- na.- pasiiaiko> nors ir tenka 
kiečią lėktuvams. Nixonas ji nUolat nugalėti Įvairias tal- 

' viskuo aprūpina. kai kliūtis, pasakė patrioti-
94%UŽ impyčinimą w W atstovas bendrame 

komisijos susirinkime tai-
Washingtonas. Kongreso kai išlaikyti, 

juridinis komitetas ir dau- Su taikos sutarties pasi- 
gelis kongresmenu gauna iš rašymu karas Laose baigtas, 
plliečią milijonus laišką, ku- kartu baigtas ir svetimu sa
rtą 94% reikalauja Nixona lią kišimasis i Laosoreika- 
impyčinti. | lūs. *

Daug laišku pasiunčia unl- 
jistai ir negrai. Kongres
ui anas Rodino iki sausio 8 
d* gavęs 233,252 laiškus ir 
telegramas ir tik 19,494 
prieš impyčinimą.

Amerikos Šnipai
veikia Anglijoje

Londonas. Komercinis 
dienraštis "The Times of 
London” rašo, kad Jungtiniu 
Valstiją Centralinės Žvalgy
bos Agentūras tūri savo 
agentus, kurie seka Anglijos 
unijinį judėjimą ir abelnai 
darbininku kovas.

"Nėra jokios abejonės, 
ČIA agentai operuoja Angli
jos uniją viduje”, rašo mini- 
mas dienraštįS. Tie agentai I “Dally World” kartunistas 
bando demoralizuoti uniju (paveiksiu piešėjas) Bill An- 
veiklą, ypač šiuo energijos dreqs> laimėjęs dvi premi- 
krizės metu. Jie kooperuoja jas, vjena ug Watergate ka
su Anglijos valdžia. rikatūra, kita už karikatū-

„ . ra, kaip Nixonas tankais ko-
Rasistai nusigandę voja skurdą. Šio nepapras

tai gabaus karikatūrininko 
Salisbury. Rodezijos ra- pįe§iniai dažnai puošia 

sistinis premijeras Ian I “Laisvės” puslapius. 
Smith, per radiją kalbėda- 
mas, prisipažino, kad išsi- Daugiau streikų 
laisvinimo judėjimas sudaro 1Q74 m
rasistams pavoją. Jis ragi- P>anaSaUJa
no visus rasistus vieningai Los Angeles. Jurininku 
laikytis. unijos vadai pranašauja šiais

Afrikoje išsilaisvinimo | metais daug daugiau streiku, 
judėjimas prieš baltuosius 
rasistus smarkiai plečiasi.
Todėl rasistai nusigandusiai 
šaukiasi pagalbos.

ir

KARACIS, Pakistanas. 
Gazolino tankos ‘ sunkveži
mis, susidūręs su autobusu, 
uždegė keletą namą. Žuvo 
24 žmonės, sužeidė 40.

Atnaujino streiką
Detroitas. 2,500 tymste- 

rią atnaujino streiką prieš 5 
supermarketus, kurie daro 
80% maistu biznio pietryti
nėje Michigano valstijos da
lyje.

Tymsteriai streikavo 
gruodžio 12-19 dienomis. 
Streiką nutraukė, kai buvo 
pažadėta tartis dėl kontrak
to. Bet dabar pasitarimai 
nepavyko, tai ir vėl jie pa
skelbė streiką.

negu buvo pirmiau.
Organizuoti darbininkai 

ruošiasi kovoms už dides
nius atlyginimus panašiai, 
kaip kovoja Anglijos darbi
ninkai. Aukštos prekią kai
nos ir Infliacijos didėjimas 
verčia darbininkus kovoti už 
didesnius atlyginimus.

Bažnyčios smerkia 
laisvės varžymą

Stony Point, N. Y. Pasau
linio Reformuotu Bažnyčią 
Susivienijimo Siaurės Ame
rikos taryba savo susirinki
me pasmerkė civiliniu teisiu 
ir religinės laisvės yaržy- 

I mą Pietą Korėjoje.

Nuo to laiko A. Sniečkus 
ištisai atsidavė partiniam 
darbui. Jis buvo Lietuvos 
KP CK sekretorius, redaga
vo laikraščius "Tiesą”, 
"šalin Fašizmas”. 1930 m. 
jį suėmė ir nuteisė kalėti 15 
metu, bet 1933 m., Lietuvai 
pasikeitus politiniais kali
niais su Tarybą Sąjunga, 
Sniečkus išvyko i Maskvą. 
Dirbo Kominterne, tarptau
tinėje Lenino mokykloje mo
kėsi.

1936 metais jis grižo i, 
Lietuvą. Nuo 1936 iki 1939 
metą gruodžio mėnesio buvo 
Lietuvos KP CK pirmasis 
sekretorius. 1939 metą pa
baigoje jį vėl suėmė, nu
teisė aštuonerius metus ka
lėti, bet žlugus fašistiniam 
režimui, 1940 metu birželio 
15 d. jis buvo iš Kauno ka
lėjimo paleistas.

1940 metą birželio mėnesi 
Antanas Sniečkus buvo iš
rinktas liaudies seimo atsto
vu, pirmojoje seimo sesijoje 
jis pasiūlė priimti tarimą, 
kad Tarybą Lietuva Įeitą i 
Tarybą Sąjungą sąjunginės 
respublikos teisėmis.

Nuo 1940 metu liepos mė
nesio iki mirties Antanas 
Sniečkus buvo Lietuvos KP 
Centro Komiteto pirmasis 
sekretorius.

Prasidėjus karui, kartu su 
kitais Lietuvos Komunistu 
Partijos ir respublikos vy
riausybės vadovais, pasi
traukė Į Tarybą Sąjungos gi
lumą, organizavo partizanini 
judėjimą Lietuvoje ir visą 
laiką jam asmeniškai vado
vavo.

Tarybą valdžios metais A. 
Sniečkus daug rūpinosi res
publikos ekonomikos atkūri
mu ir išvystymu. 1973 me
tais jam buvo suteiktas So
cialistinio Darbo didvyrio 
vardas - aukščiausias apdo
vanojimas Tarybą Sąjungoje.

Antanas Sniečkus aktyviai 
dalyvavo komunistu ir darbi
ninką partiją tarptautinėje 
veikloje. Pastaraisiais me
tais jis ne kartą lankėsi už
sienyje kaip Tarybą Sąjungos 
Komunistą Partijos delega
ciją vadovas, palaikė ryšius 
su užsienio komunistą parti
ją vadovais.

Antanas Sniečkų* nuolat 
palaikė ryšius su pažangiai
siais užsienio lietuviais. 
Būdamas Lietuvos Komunis
tą Partijos vadovu, jis visą 
laiką domėjosi pažangiąją 
užsienio lietuviu gyvenimu ir 
veikla, susitikdavo su pa
žangiaisiais vadovais ją 
viešnagės Lietuvoje metu.

(Nukelta i 3-pusl.)
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Antanas Sniečkus
d Įžymiojo Lietuvos darbo liaudies vado, Lietuvos Komu- 
< nistų Partijos sekretoriaus Antano Sniečkaus staigi, neti

kėta mirtis giliausiai sujaudino mus visus. Velionis buvo 
vienas iš tų Lietuvos veikėjų, kurie ne tik atidžiai seka 
lietuvių tautos sūnų ir dukrų išeivi joje gyvenimą ir veiklą, 

.• bet džiaugiasi ir didžiuojasi jų pasiekimais, jų laimėji- 
-- mais, ir sielojasi jų vargais ir sunkumais, kurie,pagal

išgalę ir sąlygas, stengiasi padėti ypač Jungtinėse Ameri
kos Valstijose lietuvybei kuo ilgiausiai klestėti. Tie mūsų, 
kurie lankėmės pokarinėje Lietuvoje, visur liaudyje sutiko
me giliausią meilę drg. Sniečkui asmeniškai ir didžiausią 
.pasitikėjimą jo vadovybe. O kurie turėjome progos su juo 
ir asmeniškai susipažinti ir padraugauti, jis mumyse pali
ko maloniausią Įspūdį kaip žmogus, kaipo nepalaužiamų 
įsitikinimų, neišsemiamos energijos šviesiausia asmęn- 
nybe.

Draugo A. Sniečkaus mirtis didelis nuostolis ne tik Lie
tuvos partijai ir jos darbo žmonėms, bet ir mums, pažan
giesiems Amerikos lietuviams. Netekome vieno iš tau
riausių mūsų bičiulių. . .

Chicagos menševikų 
“Naujienos” (sausio 16 d.) 
au paskelbė, “kad vasario 

mėnuo yra pskirtas Ameri
kos Lietuvių Tarybos rink- 
liakavai” ’ ir niekas iš 
“veiksnių” neturi rinkti 
aukų savo reikalams. Ir, 
girdi, reikėtų padaryti viską, 
tad “šių metų Vasario mė
nesį pasikėsintojai savo nagų 
negalėtų pridėti prie duoda
mų aukų”. .

Bet Brooklyno “Darbinin
kas” jau pirmiau paskelbė, 
kad “visi veiksniai ir pa
grindinės institucijos yra ly
giai svarbios” ir jos visos 
turinčios teisę per vasario 
mėnesį meškerioti dolerius 
sau kiek tik pajėgia.

Si kova kasmet pasikarto
ja apie šį laiką. Ir ji kas
met kartosis taip ilgai, kol 
bus i Amerikoje lietuvių, 
kurie šiam “vadavimo” ra
ketų! aukos savo sunkiai už
dirbtus dolerius.

Kompartljos CK generalinio 
sekretoriaus Luiso Korvala- 
no gyvybei iškilęs nematytas 
pavojus. Rašytojai, inteli
gentai, akademikai, darbi
ninkai - profsąjungų nariai 
ir tūkstančiai eilinių Liau
dies vienybės bloko narių 
tapo medžioklės objektu. Si 
kraupi žmonių medžioklė 
primena nacistų nežmoniš
kas operacijas hitlerinėje 
Vokietijoje.

Vakarai jau viską pasakė. 
Jie jau išverkė visas ašaras. 
Dabar jų atstovai, “Įvykdę 
savo pareigą”, vėl tyli.

Mes neapverkiam “huma
niškojo socializmo”, mes 
kalbam apie tikrą, Salvadoro 
Aljendės ir Liaudies vieny
bės bloko kurtą socializmą. 
Tokie drąsūs žmonės, kaip 
Luisas Korvalanas, mėgino 
įdiegti šaliai santvarką, ku
rios jai labiausiai reikėjo. 
Šalis buvo pasiruošusi so
cializmui, bet jipaprasčiau
siai neįstengė 
reakcijos laiko, 
jos santvarkos 
įtvirtinimui.

Iš kaires Į dešinę: Australijos Komunistu Partijos orga
no redaktorius, A. Sniečkus, Dicksonas, jo žmona ir aš.

IŠ LAIŠKU
January 25, 1974

Anthony Bimba, 
Editor, Laisve 
102-02 Liberty Avė. 
Ozone Park, N. Y.

IR LIETUVOS 
SOSTINĖJE VILNIUJE!

lamėti iš 
būtino nau- 
galutiniam

Žurnalo “Šviesos” nr. 4

Pavojingi reiškiniai
Ženklų visur pilna, kad ši šalis randasi išvakarėse eko

nominio atoslūgio, o gal ir didžiulės krizės. Pavyzdį duo-* 
d a General Motors korporacija. Ji jau paleido arba išme
tė iš darbo 86,000 darbininkų. 48,000 tūkstančiai paleisti 

r* “tik porai savaičių”, bet 38,000 neribotam laikui. Kitos 
trys didžiulės automobilių gamybos korporacijos planuoja 
pasekti General Motors pavyzdį ir neribotam laikui per 
pirmuosius šių metų tris mėnesius išmesti iš darbo apie 
75,000 darbininkų. įvairios lėktuvų kompanijos jau atsta
tė 15,000 darbininkų. Turime ir daugiau tokių pavyzdžių.

Žurnalisto. George Morris supratimu, tai reiškia artė
jantį ekonominį nuosmukį. Kaip platus ir gilus jis bus, 
sunku atspėti. Bet svarbu pavojų imatyti ir jam pasi
ruošti. ,, . ;

Kalba eina apie organizuotus darbininkus, mūsų dįdžįų- 
: sias darbo unijas, mūsų Amerikos Darbo Federaciją-In- 

dustrinių Organizacijų Kongresą. Ką daro septyniolikos 
milijonų organizuotų darbininkų vadovybė? Ogi absoliu
tiškai nieko. Iš jos pusės nesimato jokios veiklos, jokio 

• pasipriešinimo artėjančiai audrai.

Įvy-

Čilės liaudies balsas
Šiomis dienomis spaudoje pasirodė Čilės Komunistų 

■ Partijos atsišaukimas Į savo krašto demokratines jėgas 
ir viso pasaulio dirbančiuosius. Jame pasmerkiamas mi-

- litaristų pernai Įvykdytas perversmas.

“Tie generolai ir karininkai, kurie dalyvavo pervers- 
\ me”, sakoma atsišaukime, “padarė save išdavikais liau-: 
dies, nes jie sulaužė gražiausias Čilės tradicijas ir šalies 
ginkluotas jėgas pavertė Į savo žmonių žudytojus ir kori
kus”. Bet sveikinami tie karininkai ir eiliniai kariai, ku
rie atsisakė dalyvauti sukilime, ne vienas net savo gyvybę 
paaukodamas. Komunistų atsišaukimas sako, kad “liaudies 
judėjimas turi parodyti karininkams ir kareiviams Čilės 
žmonių daugumos demokratinius ir pažangius idealus” ir 

1 padaryti juos savo draugais.
Komunistai ragina čiliečius sudaryti bendrą frontą kovai 

' už išlaisvinimą Čilės iš militarinės klikos rankų. Kova 
•' turi būti tęsiama be sustojimo. Tokiam plačiam liaudies 

frontui pagrindą turi sudaryti komunistai ir socialistai, 
tos pačios jėgos, kurios buvo rinkimų keliu paėmusios 
valdžią Į savo rankas ir kurių valdžią nuvertė militarinė 

" klika.
Manoma, kad šis komunistų manifestas arba atsišauki

mas bus plačiai paskleistas Čilės liaudyje ir su jungs visas 
geriausias demokratines jėgas atsteigimui liaudies val
džios.

Leidinyje “Laikas ir 
kiai” (1974 m., nr. 1) rašo- 
im-a:-. n , - .

“Daugiau kaip 300 foto- 
meistrų darbų maždaug iš 
keturiasdešimties šalių eks
ponuojama šitaip pavadinto
je parodoje, atidarytoje Vil
niaus Parodų rūmuose. Pir
mąkart šios fotonuotraukos 
buvo demonstruotos Mask
voje, Pasaulinio taikingųjų 
jėgų kongreso darbo dieno
mis. Dabar gi ši paroda, 
pradėjusi kelionę po šalį, 
pirmiausia apsistojo Tarybų 
Lietuvos sostinėje.,... -.•< -

Eksponuojamieji darbai 
yra labai Įvairaus žanro, 
nevienodi jie ir savo išpil
dymo maniera bei vaizdavi
mo objektais. Nuotraukų he
rojai - Įžymūs valstybės, 
visuomenės bei mokslo vei
kėjai, kosmonautai, rašyto
jai, kompozitoriai, dirigen
tai, aktoriai ir darbininkai, 
valstiečiai, studentai, spor
tininkai, kareiviai, valkai - 
įvairiausių tautybių bei rasių 
atstovai; visų kontinentų gy
ventojai, visi, kam taika že
mėje reikalinga taip pat kaip 
oras ir saulė”.

Labai, labai pavėluotai pa
galiau Lietuvių Literatūros 
Draugijos leidžiamo žurnalo 
“Šviesa” paskutinis praeitų 
metų numeris (Nr. 4 ) išvydo 
dienos šviesą. Jame, apart 
visos eilės gražių eilėraš
čių, randame keletą labai 
svarbių, naudingų straips
nių. Štai jie:

“Pasaulio taikingųjų jėgų 
kongreso atsišaukimas”

V. Lazutko - “Lietuvių 
tauta pati pasirinko socializ
mo kelią”

A. Balsio - “Tikras ir ta
riamas humanizmas”

L. Z. -“Ką nutyli žydai 
sionistai-nacionalistai’ ’

A. Gučiūniečio - “121 
metai nuo gimimo Mikalo
jaus Katkaus”

Prof. C. Vikšraičio - “Ką 
turi žinoti protinio darbo 
darbininkas?”

J. Petronio - “Amerikos 
lietuvių žodyninkas”

J. Sakalausko - “Atkaklu
sis prietarų sklaidytojas”.

L. Vikulovaitės - “Pada
riau, kiek pajėgiau. . .” 
(Katrinos Petrikienės gimi
mo 80-osioms metinėms ).

Vienas iš mano susitikimų 
su drg. A. Sniečkum

Man lankantis Lietuvoje 1966 metais pas draugus Snieč
kus svečiavosi trys australiečiai. Gaunu pakvietimą susi
tikti su tais nepaprastais svečiais iš to labai tolimo krašto. 
Susitinkame. Sniečkus sako: “Susipažinkite. Čia Aust
ralijos Komunistų Partijos pirmininkas draugas Dickson, 
o čia mūsų svečias iš Jungtinių Amerikos Valstijų A. 
Bimba”. Karštai paspaudžiame vienas kitam dešinę ir 
apsikabiname. Drg. Dickson sako, kad jis mane gerai 
“pašįstąs”. Nustebęs klausiu: “Kaip tai?” Jis atsako: 
“Nugi, jūsų knygą "History of the American Working 
Class’ skaičiau”. Paskui Antanas mane perstato Dickso- 
no žmonai ir Australijos Komunistų Partijos organo re
daktoriui, kurio pavardę jau pamiršau.

Šio nepaprasto susitikimo niekados nepamiršiu.
Bet štai dvi kablegramos iš Vilniaus. Viena išsiųsta 

sausio 21 dieną, adresuota man, o kita “Laisvei”, išsiųs
ta sausio 22 d.

Pirmoji skamba;
“Mielas Drauge Antanai!

Iš visos širdies sveikinu su tikrai gražiu amžiaus jubi
liejumi - aštuoniasdešimtmečiu. Dvigubai malonu svei
kinti, žinant, kad jūs savo poste “Laisvės” Redakcijoje, 
kad jūsų plunksna aštri, kaip visada. Jūsų Jubiliejaus 
šventė mums visiems šventė, visai pažangiajai lietuviškai 
emigracijai. Be jūsų kilnaus, pasiaukojančio darboneįma
noma Įsivaizduoti Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių pa
žangiojo judėjimo publicistikos istorijos. Niekada nebus 
pamiršta jūsų nepaprastai vaisingo darbo dešimtmečiai, 
jūsų knygos, turėjusios ir turinčios tokią didelę Įtaka bei 
reikšmę Amerikos darbo žmonių kovai, jūsų daugybė 
straipsnių, kurių negailėjote, Amerikos lietuvių tarpe 
skleisdamas tiesos žodį apie Tarybų Sąjungą, apie Tarybų 
Lietuva.<

Gerai žinome ir vertiname jūsų didžiulį indėlį Į Ameri
kos darbo žmonių kovą už šviesesnį rytojų, jūsų aistringą 
propagavimą proletarinio internacionalizmo, jūsų visuo
meninę veiklą. Už visą tai, už tai, kad visados ir pačiais 
sunkiausiais, sudėtingiausiais metais buvote su Lietuvos 
liaudimi, didelis ačiū.

Linkiu daug stiprių, kūrybingų metų, didelės sėkmės tiek 
darbuose, tiek asmeniniame gyvenime.

Nuoširdžiai
ANTANAS SNIEČKUS

Ojcablegrama “Laisvei” praneša, kad draugo Ao Snieč
kaus nebėra gyvųjų tarpe, kad jis staiga mirė nuo širdies 
smūgio.

Kaip gaila! Koks skaudus nuostolis!

“ClLES TRAGEDIJA IR 
BURŽUAZIJOS SĄŽINE’

Ką šie 1974 metai žada Lietuvos liaudžiai?
PRAMONE

Amerikos Komunistų partijos 
kreipimasis Vidurio Rytų reikalais

Neseniai Amerikos Komunistų Partija garsinimo for
moje “The N. Y. Timese” paskelbė atsišaukimą Vidurio 

; Rytų konflikto reikalais. Jame partija Išdėsto savo pasiū
lymą, kaip galima būtų Vidurio Rytuose tą konfliktą baigti

• Ir Įsteigti pastovią taiką.
Vienintelis kelias tokiai taikai pasiekti, sako Komunistų 

Partija, tai sugrąžinimas arabams jų žemių ir Izraelio su- 
: grįžimas Į prieš 1967 metus buvusius rubežius. “Tu že

mių okupacijos tęsimas reikš nepaliaujantį karą”, sako 
partija. “Sakoma, kad Izraelis kovoja už išlikimą. Betgi 
Egiptas ir Sirija siūlo tarptautiniai garantuotą taiką pa
grindu Jungtinių Tautų 1967 m. ir 1970 m. priimtų rezo
liucijų. Devyniasdešimt procentų pasaulio šalių reikalau
ja tų rezoliucijų Įvykdymo. Jos garantuoja gyvavimą vi
soms Vidurio-Rytų šalims, jų tarpe ir Izraeliui”.

< Tiesa, šiuo tarpu yra pasiektos Šiokios tokios paliaubos, 
bet tai dar nereiškia taikos. . .

• Amerikos Komunistų Partijos nusistatymas sutinka su 
milžiniškos Žmonijos daugumos nusistatymu Vidurio Rytų

• klausimu.

Tokiu pavadinimu Vilniaus 
“Tiesoje” (sausio 2 d.) 
buvo atspausdintas anglų ra
šytojo James Holdridge labai 
svarbus straipsnis. Jame, 
tarp kitko, sakoma:

“Marksistinės revoliuci
jos negalima sustabdyti pro
pagandos kampanija ar eiline 
partine veikla”, - garsino 
laikraštis “Merkurio”, at
virai kviesdamas tiesiogi
niam pasipriešinimui teisė
tai vyriausybei. Faktiškai 
dešinieji elementai pastoviai 
provokavo pilietinį karą. Bet 
vėl ir vėl prezidentas Aljen- 
dė ir Luisas Korvalanas iš
vengdavo kraujo. Dešiniųjų 
provokacijoms jie vėl ir vėl 
priešpastatydavo savo kan
trybę, drausmę ir vienybę.

Deja, visos jų pastangos 
išsaugoti Čilės liaudį nuo pi
lietinio karo, panaudoti tra
dicinius parlamentinės de
mokratijos metodus, būti 
kantriais opozicijos atžvil
giu ir labiau tikinti, nei 
versti, labiau tikėti, nei ne
tikėti, - visos šios pastan
gos buvo nesėkmingos.

Dabar ne laikas lieti aša
ras! Dabar reikia daryti 
viską, kad žvėriškas tero
ras, kurį vykdo dabartiniai 
Čilės diktatoriai, baigtųsi. 
Nuostabaus žmogaus, Čilės

* Elektros energijos ga
myba Lietuvos TSR padidės 
3,6 procento; jos bus sunau
dojama 7 milijardai 930 mi
lijonų kilovatvalandžių.

* Įvairių rūšių sieninių 
medžiagų gamyba padidės 
beveik 4 procentais, suren
kamųjų gelžbetonio kon
strukcijų - 4 procentais.

* Liaudies vartojimo pre
kių bus pagaminama 
procento daugiau.

ŽEMĖS ŪKIS

16,2

* Žemės ūkio bendrosios 
produkcijos gamyba, palygi
nus su praėjusiais metais, 
padidės 5 procentais, tame 
tarpe visuomeniniame ūky
je - 9 procentais.

* 1974 metais planuojama 
supirkti 508 tūkstančius tonų 
galvijų mėsos bei paukštie
nos, 1610 tūkstančių tonų 
pieno, 300 milijonų kiau
šinių, 222 tūkstančius 
grūdų, 210 tūkstančių 
bulvių, 650 tūkstančių 
cukriniu runkeliu.

'■ . < j t

tonu 
tonų 
tonu <

* Šiais metais respublikos 
žemės ūkis gaus 1 milijoną 
764 tūkstančius tonų minera-

linių trąšų - 130 tūkstančių 
tonų daugiau, negu praėju
siais metais, 5530traktorių, 
1150 javų nuėmimo kombainų 
bei daug kitos technikos.

* Numatyta nudrenuoti 150 
tūkstančių hektarų šlapių 
dirvų.

* 17 milijonų rublių ski
riama tarpkolūkinių staty
bos organizacijų gamybinei 
bazei vystyti.

TRANSPORTAS IR
• KAPITALINE STATYBA

* Bendrojo naudojimo 
transporto krovinių apyvar
ta padidės 7,4 procento. Ke
leivių pervežimas padidės 
3,1 procento; numatoma ati
daryti 15 naujų susisiekimo 
autobusais 
bendras ilgis 
metrų.

linijų, kurių 
sieks 800kilo-

* Bendrojo 
automobilių parkas bus pa
pildytas 500 autobusų ir 500 
lengvųjų taksi.

naudojimo

* Numatoma suremontuoti 
4170 kilometrų kelių.

* Bendra kapitalinių Įdėji
mų apimtis, panaudojant pa
grindinius fondus, pasieks 
beveik 1 milijardą 300 mili
jonų rublių.

* Kapitalo įdėjimai pra
monei vystyti, palyginus su 
praėjusiais metais, padidės 
12 procentų.

* Gyvenamųjų namų staty
bai iš visų finansavimo šal
tinių šiais metais skiriama 
260,8 milijono rublių.

* Komunaliniam ūkiui vys
tyti planuojama paskirti 34,7 
milijono rublių.

* Kapitalo Įdėjimai švieti
mo, kultūros bei sveikatos 
apsaugos objektu statybai 
sudarys 43,6 milijono rubliu.

LIAUDIES GYVENIMO 
LYGIO KĖLIMAS

* Vienam gyventojui ten
kančios realiosios pajamos 
respublikoje, palyginus su 
1973 metais, padidės 5 pro
centais, o kolūkiečių - 7 
procentais. .

* Buitinių patarnavimų 
apimti numatoma padidinti 6 
procentais, o kaimo vietovė
se - 7,1 procento.

* Lietuvoje numatoma ati
duoti naudojimui 1 milijoną 
780 tūkstančių kvadratinių 
metrų bendrojo gyvenamojo 
ploto.

Dear Comrade:
Your consistent and 

staunch steadfastness in the 
face of all difficulties sets 
an example for every one 
of us, young and old alike. 
Your eighty years are dis
tinguished by a career of 
outstanding contributions to 
the working class movement 
and a future of socialism in 
United States.

Your books, “The Molly 
Maguires,” and “TheHisto
ry of the Amefican Working 
Class” were pioneer efforts 
which left a significant mark 
on the development of poli
tical and class conscious
ness in the United States.

As a journalist, editor, po- 
pulizer and teacher, your 
work has educated genera
tions. An undeviating cham
pion of socialism, you have 
been also a leader among 
Lithuanian Americans in 
strengthening ties with so
cialist Lithuania and the 
USSR.

I convey to you on behalf 
of the editors, staff and Daily 
World on the occasion of 
your 80th anniversary our 
warmest admiration of your 
many achievements, and our 
heartiest wishes for a great 
many more years to add to 
them. '

Comradely, 
CARL WINTER 

Co-Editor

1974 m. sausio 27 d.
ANTANAS BIMBA ' '

Mielas Antanai:
Buvau prisirengęs atvykti 

į šį malonų parengimą pa
sveikinti tave asmeniniai 
proga tavo 80-ojo gimtadie
nio. Bet staiga mano svei
kata pablogėjo - todėl priimk 
šį pasveikinimą:

Širdingiausi draugiški lin
kėjimai tau, mielas Antanai, 
sulaukus tokių gražių metų. 
Nedaug iš mūsų galime ly
gintis su tavo daugiametine 
veikla darbininkų judėjime - 
tavo Įnašas literatūriniais 
ir ideologiniais klausimais 
darbininkų klasei yra dide
lis. Tu užsitarnavai istori
jos mokslų garbės daktaro 
laipsnį nuo Vilniaus Univer
siteto.

Priimk nuo mano bendra
darbių, (ir nuo manęs asme
niniai), mūsų visų visų 
DAILY WORKER redkolegi
jos narių draugiškiausius 
linkėjimus, geriausios svei
katos, ilgus metus pratęsti 
prakilnų darbą dėlei taikos 
visame pasaulyje, dėlei lais
vės visai žmonijai.

PHILIP BONOSKY, 
DAILY WORLD

Editorial Staff

* Kaimo gyventojai gaus 
7,500 kooperatinių ir indivi
dualių gyvenamųjų namų.

* Iki 1974 metų pabaigos 
dujomis naudosis mieste 73 
procentai, o kaime - 35 pro
centai butų.

* Įvairių žinybų vaikų dar
želiuose bei lopšeliuose vai
kų skaičius pasieks 110 tūks
tančių, juos lankys bevelk 30 
procentų ikimokyklinio am
žiaus vaikų.

* Lietuvos aukštosios rno- 
kyklos paruoš 7 tūkstančius, 
o vidurinės specialiosios 
mokyklos - 15,3 tūkstančio 
specialistų.
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V DALIS

Laivu į Kaukazo pakraščius - keturios 
dienos pasaulinio garso Soči, kur 

žmonės ieško sveikatos
VYT. ALSEIKA, 

(TĘSINYS IŠ PRAEITO NUM.)

KELIONĖ ĮKALNO BOKŠTĄ 
IR MAUDYNIŲ CENTRĄ

Ateina vakaras ir laivo 
keleiviai nerangiai, lėtai 
renkasi vakarienei ir guoliui 
nakčiai. Ne vienas jų ieško 
čigonų muzikos, Įdomesniu 
restoranų ir jiems neberūpi 
maistas laive. . .

Gerai, kad kelionės orga
nizatoriai nepamiršo, kad 
be Soči miesto, dar Įdomios 
ir jo apylinkės ar tolimes
nės vietos. Juk čia jau Kau
kazas, kalnai.

Na, ir oras - karališkas. 
Jauti, kad Vilniuje ar New 
Yorke, gal būti, lyja, o čia - 
saulė kepina, temperatūra 
rodo apie 80 F., kvėpuoji 
nuostabiu oru, grožies pal
mėmis.

Sėdame Į autobusus. Vie
ną dieną mus nuvežė Į Achun 
kalną, ne taip toli nuo Soči. 
Čia - bokštas ir užlipęs 
grožies jūros ir miesto pla
čių apylinkių panorama. 
Foto mėgėjai tik dirba ir vis 
žvalgosi. O čia kas gi? At
vyksta jaunavedžiai su auto 
mašinomis. Paaiškėjo, kad 
čia tokia tradicija: jaunieji 
pirma skuba Į Saksą (su
tuoktuvių registravimo biu
rą), ten sutvarko popierius 
ir po to, dar prieš sėsdami 
prie vaišių stalo, lipa i bokš
tą, gėrisi savo šalies vaiz
dais, stiprinasi gaiviu 
jūros - kalnų oru.

Pakeliui Į Soči autobusai 
sustoja Matsestos vietovė
je - jau iš tolo užuodi Įvai
rius kvapus. Tai Įvairių 
šaltinių ir vonių vieta, saky
tum, lyg stambesni lietuviš
ki Druskininkai. Daug gy
dyklų, sanatorijų. Gydoma 
širdies, reumato, lumbago, 
aukšto kraujo spaudimo ligos 
ir negalavimai. Kasdien 
Žmonės pasinaudoja bent 400

Gyvenimo savaitė
Pirma savaitės dienužė 
iš tolybių neša gandą

Apie laimę - mūs širdužė 
jos pirmiausia pasigenda.

šniokščia ūžia laiko bangos 
kaip beribis okeanas,

Gelmėse buities prasmenga 
viskas, kuo širdis gyvena.

štai pirmadienis ir dingo - 
už kalnų nuslydo saulė

Ir naktužės paslaptingos 
skraistė pridengė pasauli. 

Vėl visas mes viltis dedam 
Į antradieni - ateina

Toks guvus jis ir vėl žada 
dieną šviesią - laimę 

žvainą,

Bet kaip kosminė raketa 
jau Ir jis pro šąli šauna,

O ta laimė pažadėta, 
kaip ir visuomet - apgauna.

Nūn trečiadienis ar siaučia 
žingsniai jo ryžtingai dunda,

Ir širdis suvirpus jaučia, 
jog tai laimė kažkur bunda.

Krykštauja dabar be saiko 
laimėj žemiška būtybė

Ir nejaučia bėgant laiko - 
ji gyvena amžinybe!

vonių. Ne taip toli - sveika
tos, kurortų mokslo ir fizio
terapijos institutas.

KELIONĖ Į ŠILČIAUSIĄ 
VIETĄ IR Į KALNŲ EŽERĄ

Kitą dieną skubame, pir- | 
miausia, i netolimą, už 15 
mylių, Gagrą, pačiame pa
jūryje. Tai viena šilčiausių 
vietų Juodosios jūros Kau
kazo pakraščiuose. Puikūs 
namai, parkai, šilti jūros 
vandenys. Kam nepatinka 
Soči miesto didmiestišku- 
m as triukšmas, gausybė 
automobilių - Gagroje ras 
ramybę. Ir ji mėgiama ta
rybinių žmonių, čia atvyksta 
pailsėti, rudeniui prasidė
jus, ir šalies politikos vai
ruotojai, kaip A. Kosyginas.

Kiek pavažiavus, pasi
dairius Į apylinkes (o čia 
jau Abchazijos autonomi
nės respublikos žemė. . .), 
pradedame kilti vis aukš
tyn ir aukštyn. Jau matome 
Kaukazo kalnų didybę (tik 
čia... be sniego), terpek- 
lius, kalnų upelius, prarajas. 
Stebimės vairuotojo miklu
mu, jam greitu tempu nuga
lint kelių viražus, kilpas, o 
vietomis net užsimerki. . .

Pasiekiame Rocos ežerą, 
pačios gamtos tvarinį kal
nuose, 3,000 pėdų aukštyje. 
Motoriniai laiveliai skrieja i 
visas ežero puses ir lengvai 
raižo ežerą, kurio ilgis - 
viena mylia. Keleiviai stip
rinasi šašlikais, nes čia juk - 
jau Gruzija, jos sritis - Ab
chazija, kurios mielą žie
duose paskendusią sostinę 
Suohumi dar lankysime.

Jau laikas atgal, laukia 
laivas su vakariene. Nuosta
bi kelionė Į kalnus paliko 
neišdildomą Įspūdi.

(Pabaiga kitame “,L.” 
numeryje)

Ketvirtadienis išaušta - 
taip lėtai ir abejingai

Ir padangė apsiblausta, 
laikas bėga tingiai, tingiai

O penktadieni mes žiūrim 
neramiai i ryto sali

Ir jau nieko nebeturim, 
ko širdis ilgėtis gali.

Sestą dieną jau mes kopiam 
tartum i aukščiausia kaina < < <

Ir širdyj gerai suvokiam, 
kad buity j mūs jausti šalną

Sulaikyti taip norėtum 
paskatiniąją dienelę

Ir pastoti, jei galėtum, 
bėgliui-laikui amžių kelią .

Bet sau šniokščia laiko 
bangos 

kaip beribis okeanas,
Gelmėse buities prasmenga 
viskas, kuo širdis gyvena.

O tu, žmogau, ką galvoji, 
Įsižiuręs laiko tolin?

Tu rytams sudieu pamoji 
ir keliauji vakarolin.

Ir kai tavoji valtelė 
dings už rausvo horizonto

Daug naujų išplauks Į kelią 
žemiškam keleivių fronte!

V. JOCAITIS

AMERIKOS DARBO LIAUDIS PRADEDA REIKŠTINEPASI
TENKINIMĄ VALDŽIOS POLITIKA IR SUNKĖJANClUGY
VENIMU

Margas skiltis pasklaidžius
PRIVĖRĖ NOSį

“ Veiksniai” savitarpyje 
dažnai susistumdo prie ofi
cialiųjų Vašingtono durų - 
kuriam pirmam Įeiti, o ku
riam ir visai ne, kuriam 
“atstovauti” ir t. t.

Visos šios komedijos be
prasmiškumą pastebėjo ir 
aikštėn kilstelėjo “Akira
čiai”, grįždami prie San 
Francisko simfoninio or
kestro gastrolių Vilniuje te
mos.

Kaip žinia, “vaduotojai” 
mėgino klykti dėl šių gast
rolių - jos Įvyko; jie taip pat 
garsiai klykauja dėl Tarybų 
Lietuvos “nepripažinimo” 
politikos. Kaip pastebi žur
nalas, ir čia “veiksniams” 
stipriai priverta nosis:

“Ypač nemalonus nepri
pažinimo politikai išeivijoje 
faktas yra pakartotinas JAV 
konsulo Leningrade apsilan
kymas Vilniuje. (. . .)

Ką visa tai reiškia? Tai 
reiškia, kad Vašingtonas ne
bėra linkęs klausyti mūsų 
patarimų “nekišti nosies i 
Lietuvą’ ’. Pakartotinas kon
sulo apsilankymas Vilniuje 
(šį kartą, be abejo, su Va
šingtono žinia ir palaimini
mu) reiškia mandagų primi
nimą nekaišioti pagalių i 
Nixono vedama SSSR - JAV 
suartėjimo politiką”.

Šios akiratininkų mintys 
buvo išsakytos palyginti se
niai, o štai prieš koki mė
nesi. Tarybų Lietuvoje vėl 
viešėjo JAV diplomatai, ku
rie, be kita ko, lankėsi ir 
Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijoje.

Pildosi akiratininkų prog
nozės? Ne, tiesiog gyveni
mas rieda normaliu keliu. 
Ir visiškai ne todėl, kad kaž
ką primintų - mandagiai ar 
ne - “veiksniams”: jų pa
galiai, kaišiojami i ratus, 
tiesiog yra degtuko stipru
mo.

DIEVO DOVANA

. . . Buvo išleisti specia
lūs reklaminiai lapeliai. 
Kandidatai liaupsinosi per 
spaudą, radiją, laiškus, te
lefonus. Priešai buvo mai
šomi su žemėmis ir dar su 
kažkuo blogesniu. Ir visa tai 
vyko ne per kokį nors bend- j 
raamerikinį renginį, o per 
paprasčiausius pasaulio lie
tuvių bendruomenės rinki
mus.

Kaip čia nesutiksi su 
“Akiračiais”, kurie ne be 
autoironijos pastebėjo: “ko 
tik mes neišmokom”.

Pasirodo, “veiksnių” iš
mokta netgi liaupsinti savo 
herojus. Tiesa, tada, kai 
šie jau nužengę nuo scenos 
ir tapę nebekenksmingi var- >•
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žovams.
Taip, antai, žmogus imi 

ir sužinai, kad buvusiam 
PLB vadui Barzdukui gyvam 
esant galima statyti pamink
lą, o patentuotais sparniu
kais mosuojantys angelai tik 
ir laukia, kada jį čia galės 
dangun paimti. Jis, anot 
kito PLB veikėjo, buvo 
“Clevelendo lietuvių gyve
nimui tikra Dievo dova
na. . . Barzdukas švies tuo 
žiburiu, rodančiu kelius, ku
riais eisime. .

Tuos kelius 
gerai žinojo, 
paties kalbėtojo, jis “nevie
ną savo jautriu žodžiu yra 
palydėjęs ir i amžiną poil
sio vietą”.

Tokios rūšies komplimen
tai jau savaime tragikomiš
ki, juos tokiais dar labiau 
daro tos pamazgos, kurias 
ant “šventojo” Barzduko il
gus metus liejo jo varžovai 
ir draugai.

o
giriamasis

nes, anot to

MENAS, POLICININKAI 
IR GAISRININKAI

spaudai.

į supranta 
stoka, nei

Dailininkas A. Valeška 
prieš kuri laiką davė inter
viu išeiviškai 
Neapkaltinsi jo nei “patrio
tizmo (kaip j 
“veiksniai”)
“senų gerų laikų” Lietuvoje 
nepakankamu vertinimu - čia 
to yra net su kaupu, ypač - 
meno srityje. Pakanka A. 
Valeškai ir išdidaus pasi
pūtimo jo kolegų Tarybų Lie
tuvoje adresu.

Bet bala nematė viso to: 
šias smulkias ir menininku < 
tarpe gana Įprastinas nuo
dėmėles A. Valeška išperka 
tardamas tiesos žodi apie 
išeivijos menini gyvenimą. 
Žinome, kaip išpūstai kar
tais spaudoje pristatomas 
visai menko lygio renginu
kas - jei tik rengėjas savo 
politiniu kvapeliu yra priim
tinas laikraščio leidėjams 
ar gerai pavaišino “recen
zentą”. Si saviveikla savo 
esme yra nekenksminga - 
reikia gi žmonėms kažkaip 
praleisti laisvalaiki, bet ir 
iš jos kepama “politika”: 
anava koks pas mus audrin
gas ir turtingas meninis gy
venimas, argi palyginsi jį su 
Tarybų Lietuvos. Štai šiam 
politikavimui A. Valeška 
gana taikliai spragteli:

“Lietuvos (prieškarinės - 
J. L.) mastu didelė čia pa
rodas ruošiančių dailininkų 
dalis būtų laikoma mėgė
jais. . . Menkos kokybės 
parodų gausą ir atrankos ne
buvimą čia skatina kvalifi
kuotos meno kritikos trū
kumas.

Jie (menininkai) net nepa
stebėjo, kad kultūrine pras-

I dešimtys tūkstančių žmonių 
praėjo pro velionio karstą 

(Tęsinys nuo 1-mo pusi.)
LIETUVA ATSISVEIKINA SU
ANTANU SNIEČKUM

Sausio 24 d. Tarybų Lietu
vos visuomenė paskutinį 
karta atsisveikina su Lietu- c
vos KP Centro Komiteto pir
muoju sekretoriumi Antanu 
Sniečkum. 10 valandą ryto 
prasidėjo atsisveikinimas su 
velioniu Vilniaus Sporto rū
muose. I garbės sargybą 
stojo Lietuvos Komunistų 
Partijos ir respublikos vy
riausybės vadovai, respub
likos ir Vilniaus miesto va
dovaujantys partiniai ir ta
rybiniai darbuotojai, parti
niai veteranai, žinomi visuo
menės veikėjai, mokslinin
kai, kūrybinių organizacijų, 
darbo kolektyvų atstovai. 
Dešimtys tūkstančių žmonių 
nepertraukiamu srautu 
praeina pro karstą. • • ■ ;

Atvyksta delegacijos iš 
visų Lietuvos miestų ir ra
jonų. Užuojautos telegra
mas ryšium su Antano Snieč
kaus mirtimi atsiuntė sąjun
ginių respublikų kompartijų 
ir vyriausybinių vadovai, 
centrinės Tarybų Sąjungos 
įstaigos. Daug užuojautų 
ateina iš užsienio - nuo ko
munistų ir darbininkų partijų 
bei jų vadovų, žinomų visuo
menės veikėjų.

Gautos užuojautos, kurias 
“Laisvės” ir “Šviesos” 
vardu atsiuntė Antanas Bim
ba, “Vilnies” - Stasys Jo- 
kubka. Užuojautos telegra
mos gautos nuo žinomų JAV 
visuomenės veikėjų Marga- 
retos Kavaliauskaitės, Ksa
veros Karosienės, rašytojo 
Filipo Bonoskio, Lietuvių 
Literatūros Draugijos cent
ro sekretorės Ievos Miza- 
rienės, iš Chicagos, New 
Yorko ir kitų pažangiųjų už
sienio lietuvių centrų.

ANTANO SNIEČKAUS 
LAIDOTUVĖS

Sausio 25 d. Tarybų Lie
tuvos darbo žmonės i pa
skutinę kelionę palydėjo An
taną Sniečkų. Dvi dienas 
nenutrūkstamu srautu mi
nios plaukė Į Sporto rūmus, 
kur buvo pašarvoti Sniečkaus 
palaikai. Atiduoti paskuti
nės pagarbos Įžymiam lie
tuvių tautos sūnui buvo at
vykę keli šimtai tūkstančių 
žmonių iš visos Lietuvos, iš 
kitų tarybinių respublikų.

Į laidotuves atvyko Tary
bų Sąjungos Centro Komite
to sekretorius Kapitonavas, 
Baltarusijos Kompartijos 
pirmasis sekretorius Mase- 
rovas, Latvijos Kompartijos 
pirmasis sekretorius Vosas,j 
Estijos Kompartijos pirma-! 
sis sekretorius Kedinas, 
TSRS gynybos ministro pa
vaduotojas, maršalas Ba- 
griamanas, partinės komi
sijos prie Lenkijos Jungti
nės Darbininkų Partijos 
Centro Komiteto 
kas Misiasekas, 
Vieningosios 
Partijos Erfurto 
komiteto pirmasis sekreto
rius Broitigamas, Lenkijos 
Jungtinės Darbininkų Parti
jos Bialystoko vaivadijos ko
miteto pirmasis sekretorius 
Kurovskis daug kitų žinomų 
partinių vadovų, visuomenės 
veikėjų. Kartu su Lietuvos 
Kompartijos ir respublikos 
vyriausybės vadovais jie 
stojo Į paskutinę garbės sar
gybą prie Antano Sniečkaus 
karsto.

pirminin- 
Vokietijos 
Socialistu < 
apygardos

me daugeliu atvejų spauda 
čia yra žemesnio nėr viduti
nio lygio, kad gaisrininkai 
rašo recenzijas apie teatrų 
pastatymus ar policininkai 
vertina literatūrą ir meną”.

JUOZAS LUKYŠ 

Broitigamas,
Bagranianas, 
Kompartijos 
Aksionovas,

Sporto rūmuose, dalyvau
jant keturiems tūkstančiams 
žmonių iš visų republikos 
vietų, Įvyko gedulo mitingas. 
Jame kalbėjo vyriausybines 
laidojimo komisijos pirmi
ninkas, Lietuvos ministrų 
tarybos pirmininkas Maniu- 
žis, Lietuvos KP CK antra
sis sekretorius Charazovas, 
Kapitonovas, 
Misiasekas, 
Baltarusijos 
sekretorius
Lietuvos Mokslų akademijos 
prezidentas Matulis, Lietu
vos Komjaunimo pirmasis 
sekretorius Baltrūnas, Kau
no Dzeržinskio staklių ga
mybos brigadininkas Si
korskis, Sakių rajono “Aust
res” kolūkio pirmininkas 
Višinskas.

Prie karsto budi Antano 
Sniečkaus žmona Mira Bor
el onaitė, duktė Marytė, sūnus 
Vladas, giminės ir artimieji.

GEDULO PROCESIJA

Gedulo procesija su Anta
no Sniečkaus palaikais iš 
Sporto rūmų, kurie yra de
šiniajame Neries krante 
priešais Gedimino pili, pa
traukė i miesto centrą. Ne
ries krantine procesija at
vyko Į Lenino aikštę. Ties 
Lenino paminklu mašina su 
Sniečkaus palaikais sustojo. 
Tokia buvo paskutinė velio
nio valia: atiduoti pagarbą 
didžiajam proletariato vadui 
Leninui. Paskutinį kartą ge
dulo procesija sustojo ties 
Lietuvos Kompartijos Cent
ro Komiteto rūmais, ku
riuose pastaruosius trisde
šimt metų dirbo Antanas 
Sniečkus.'

Daugiau kaip keturis kilo
metrus nusitęsusi procesija, 
kurią sudarė mašinų korte
žas, ėjo gyvu koridoriumi. 
Atsisveikinimą su velioniu, 
gedulo mitingą ir procesiją 
transliavo Lietuvos televizi
ja ir radijas.

Laidotuvės vyko Antakal
nio kapinėse. Paskutinę at
sisveikinimo kalbą pasakė 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos prezidiumo 
pirmininkas Sumauskas. 
Aidint Čiurlionio “Preliu
dui” ir Navakausko “Varpų 
muzikai”, karstas nulei
džiamas i duobę. Buvo at
likti TSRS ir Lietuvos TSR 
valstybiniai himnai.

BALYS BUCELIS

Drg. A. Sniečkaus 
mirties priežastis

Vilniaus “Tiesoje” sausio 
j 24 dieną paskelbtas atsako-
mingas vietas užimančių žy
mių gydytojų pranešimas 
apie A. Sniečkaus mirties 
priežastį. Pranešime sako- 
ma:

“Antanas Sniečkus, 71 
metų amžiaus, sirgo aortos, 
jos šakų ir širdies arterijų 
ateroskleroze. 1974 m. sau
sio mėnesio 22 dieną staiga 
sutriko kraujotaka širdies 
raumenyje, išsivystė ūmus 
širdies-kraujogyslių nepa
kankamumas ir Įvyko mir- 
. • _ > > tis .

Am. Kompartija 
pagerba A. Sniečkų

Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partija pasiuntė kable- 
gramą Lietuvos Komunistų 
Partijai, pagerbdama miru
sį pirmąjį sekretorių Anta
ną Sniečkų ir kartu pareiš
kia nuoširdžią užuojautą 
Lietuvos liaudžiai.

“Daily World” patalpino 
platų aprašymą apie Antano 
Sniečkaus gyvenimą ir veiklą 
darbo žmonių labui.

3-ias puslapis

Restauruotoje Kauno Rotu
šėje Įsikūrė Santuokos ru
in ai.

M. OGAJAUS nuotrauka

Kodėl jie nenori 
gyventi?

Gyvybė neįkainuojama 
gamtos dovana. Kiekvienas 
gyvis rūpestingai ją saugoja. 
Bet protinga esybė- žmogus, 
kurio protas padarė jį šios 
planetos “valdovu”, kuris 
jau pasiekė kosmines platy
bes, tolimas planetas, čia, po 
savo kojomis| susikūrė pra
garą, i kurį nugrimzdęs, 
užuot kovoti, jį gesyti, pasi
renka liūdną išeitį - išsi- 
braukia iš gyvųjų tarpo.

Štai žiaurūs faktai.
Atėjo “linksmos” kalė

dos. “Gimusio dievo gar
bei” skamba varpai, vargo
nai, iškilmingos giesmės, ir 
to viso kilmingo triukšmo 
sūkuryje, dar jaunas inteli
gentiškas, neseniai atvykęs Į 
šalį, trijų vaikų tėvas, 
Brooklyne, Union gatvėje už
lipęs ant 7 aukštų namo, krito 
ant ledu padengto cemen
to ................. Viskas baig
ta ! . o . a ••••••• •

Pora savaičių vėliau, 
Brookline, ant Broadway 
(prie Hooper str.) jau pagy
venęs žmogus, nuo iškelto 
geležinkelio nukrito ant šali
gatvio. Neužtektinai aukšta 
ta iškila, tai žmogeliui “ne
pavyko”. Nors negali ju
dintis, bet vis dar gyvas: 
Kairė koja nulūžo virš kelio, 
kaulas išsivietines iš rau- <
menų kelnes pradūręs. Ke
letas colių kaulo mato
si........................... Radosi
daug “gelbėtojų”, vėliau 
pribuvo ir ambulansas. Dar 
gyvą nuvežė i ligoninę.

Tūlas
Manhattan miesto pakraš
tyje, prie Rytų upės, teko 
matyti šiurpų vaizdą. Inte
ligentiško veido, pagyvenęs 
žmogus, pradėjo maišytis 
tarp judančių mašinų. Vė
liau priėjo prie upės kranto, 
pasižiūrėjęs i pilną ledų 
vandenį vėl i gatvę sugrįžo. 
Ir. ..... . Nuspręs
ta! ............. ... Puolė ant
mašinų tako, bet mašina 
“sužviegus” laiku sustojo ir 
pasukus i šalį nuvažiavo. Jis 
bandė antrą, trečią kartą, 
pasekmės vis tos pačios, 
įsitikinęs, kad čia savo tiks
lo nepasieks, perlipęs per 
gelžbetoninę tvorą, šoko šal
tų ledų sūkurin. šaltas van
duo siaubingai jį kankino. 
Atrodė, kad jis siekė gelbė
tis - kelis kartus visa galva 
išniro iš vandenio, bet galų 
gale pasinėrė ir daugiau ne
pasirodė. ..............................

Kiek tokių tragedijų kas
dieną pasikartoja! . . . . 
Yra tiltų, aukštų akmens 
uolų. .... kurios jau tapo 
kaip ir “tradiciniai” savi
žudžių aukurai!..............

Kodėl jiems nemielas, šis, 
gal kada buvęs gražus pa
saulis? 
venti? 
vena, 
būna. , 
negaila, niekas neieško ir 
nesmerkia tų sąlygų, kurios 
juos prie to priveda.

| DZŪKŲ NYKŠTUKAS

laikas anksčiau,

Kodėl jie nenori gy- 
Todėl, kad jie negy- 
o tik egzistuoja - 
..... Niekam jų
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LAISVĖS" VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio ir baigsis 31 d. Gruodžio 
įkoNTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 
■; Punktai
‘•Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio ir baigėsi 31 d. Gruodžio 

į*! KONTESTANTŲ STOVIS YRA TOKS;
e

■iCONTESTO LAIMĖTOJAI SEKAMI: ,

X Laimėta dovana:
>1. $50- P. Alekna, St. Petersburg, Fla..................... 8,434
>•2. $40 - Connecticut vajininkai....................................7,854
į>3. $35 - Brooklyno vajininkai...................................   5,512
*:4. $30 - S. Rainard - G. Shimaitis, Brockton, Mass. 4,793 
>5.9 $25 - J. Jaskevičius, Worcester, Mass. . . . 3,576 
<6. $20 - Philadelphia vajininkai . . .  ............... 3,466

:*;7. $15 - New Jersey vajininkai....................................3,226
•<8. $12 - Miami, Fla. - A. Švėgžda, V. Bovinas . 3,136 
:>9. $10 - V. Sutkienė - V. Trask, Oakland -

San Francisco, Calif. . . , . 2,536 
•IO. $ 5 - E. Repšienė, So. Boston, Mass. ..... 2,384 
* (

KITŲ NELAIMĖJUSIŲ KONTESTANTŲ STOVIS: ;
*.* : ’ '■ '■ J V J' j. ■ i u f ?

Kanados vajininkai . ..........................« * • • • •• 2,316
J. K. A Ivinas ■ Frank Nakas, Detroit, Mich. . . . 1,899

: (Baltimore, Md. - J. Stanienė .................................... 1,452
:'A. Račkauskienė - M. Sametis, Haverhill, Mass. . 1,450 
♦;M. Uždavinis, Norwood, Mass................................  894
/Binghamton, N. Y. . ...................................................... . 890
yA. Shupetris - S. Penkauskienė, Lawrence, Mass. . 870 
/Long Island vajininkai ...................................................... 766
<j. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa................................... ... ♦ 638
/Ė. Kralikauskienė, Lawrence, Mass............................. 514
•:W. Briedis, Nashua, N. H..................................................  ŠIO
^Chicago, III.............................................................. 322
>R. Stakėnas, Scottsville, Mich.......... ... 248 
•’•P. Cesnikienė, New Kensington, Pa. . . ....................... 196
::L. Tilvikas - E. Katinienė, Easton, Pa...............................114

* * *

Aukojo:
Paul Burnis, Brooklyn, N. Y........................ $15.00
Vincas Zaveckas, Brooklyn, N. Y. ... 3.00
Marcelė šukaitienė, Brooklyn, N. Y. . , 3.00
W. Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y............... 1.00
Izabelė Lamaitis. N. Merrick, N. Y. . . 1.00

* * *

Mano nuoširdi padėka

Pirmą dovaną laimėjęs Povilas Alekna, tikrai užsitarna- 
>įvo tą pirmenybę. Per ji gavome 14 nauju prenumeratų. 

Aukomis taipgi jis daug prisiuntė. Reikia pasakyti, kad iš 
’;St. Petersburgo per visą vają atrodė, kad Vien P. Alekna 
I rūpinasi vajaus reikalais. Kitiems vajininkams atėjo kiti 
j pagalbą.

Kiti vajininkai, nuo praėjusio paskelbimo, prisiuntė nauju 
•įkaitytoją sekamai: S. Rainard, Brockton, Mass. - 1; J. 
/Jaskevičius, Worcester, Mass. - 8; Rose Sholis, Girard-r, 
ville, Pa. - 1; N. Kulikauskas, Ozone Park, N. Y. - 1 ir 

<Mary Waitkus, Ocala, N. Y. - 1.
<• * * *

NUO KITŲ GAUTA SEKAMAI;

Elzbieta Stankienė, per V. Boviną, Miami, Fla., 
prisiminimui mirusio vyro Vinco . . . $100.00

Josephine Valilytė-Anscott, San Francisco, Cal., 
per M. Baltulionytę, proga 80 gimtadienio . • $ 80.00

Detroit, Mich., per Ievą Mizarienę (vardai tilpo 
korespondencijoje)........ .....$ 61.00

P. M. Karpavičiai, Nashua, N. H.  ..........................$ 50.00
Paul Kukonis, Horse Heads, N. Y......................... $ 31.00
Miamietis...................................  29.00
Mary Waitkus, Ocala, Fla....................................................29.00
Anthony Borden, Kenosha, Wis................................. 25.00
Povilas Beeis, Great Neck, N. Y. .......................... 21.00
M. Arison, Fairfield, Conn. . ... ............................ 21.00
John Kazei, Lexington, Ky.................................... . 20.00
Tony Thomas, Broad Brook, Conn............................  16.00
LLD 6 kp., Brockton, Mass............................................. 15.00
E. Morkevich, Chomeday Laval, Canada ..... 15.00
R. N. Skuija, Tacoma, Wash. . ................................. 11.00
A. Miswick, Santa Rosa, Calif.................................... 11.00
Juozas Nedvar, Chicago, Ill............................  11.00
Katrina ir Jonas Kalinauskai, Freehold, N. J. . . 11.00
Anna Cibulsky, Maspeth, N. Y................................  . 11.00
Magdalena Mijat, Los Altos, Calif............................  11.00
Bruno Medley, Stuart, Fla...........................................  . 11.00
J. Vaitonis, Waterbury, Conn.......................................  11.00
Felix Kaziliunas, Brooklyn, Conn. .........................  . 11.00
Peter Paserskis, Baltimore, Md. . .......................... 11.00
Uršulė Paich, Bridgeville, Pa. .......... 11.00 
Anna Pankow, Stamford, Conn., per A. Yuskovic . 10.00 
Petras Ramoška-Raymond, Kearny, N. J. ..... 10.00
K. Meškėnas, Richmond Hill, N. Y. ....... . 10.00
Frank Ulinskas, Detroit, Mich................................  10.00
V. ir M. Yuden (Judzentavičius), Chicago, Ill. . . . 10.00 
Jonas ir Valerija Grigai, Hudson, Mass.........................10.00
V. K. Lopatta, St. Petersburg, Fla. ........ 10.00 
J. Jr. ir A. Žemaičiai, Binghamton, N. Y. ... 8.00
Petras Smalstis, Ludington, Mich.......................... 7.00
J. Rudnickas, Millbury, Mass., per J. Jaskevičiu 7.00 
J. Koncas, New Haven, Conn.................. .................. 6.00
R. Kirk, Seattle, Wash.....................    . . 6.00
Mrs. B. Shimkus, Hightstown, N. J.........................  . 6.00
J. Sabanskis, Sudbury, Mass.....................  6.00
P. ir M. Williams, Sonoma, Calif. ........ 6.00
Joseph Austin, Torrance, Calif............................  6.00
Joseph Sikorskis, Kearny, N. J.............................. 6.00
J. Paukštaitis, Miami, Fla. .................................... 6.00
M. Grayson, Pt. Pleasant, N. J.................. ... . . . ,6.00
A. Bel, Brooklyn, N. Y................................................... 6.00
J. Rowland, San Francisco, Calif. ........ 5.00
Jurgis Laukaitis, Maspeth, N. Y.....................  5.00
Frances Jordan, Chicago, Ill...................................   • 5.00

“Laisvės” Redakcija,
Meldžiu i laikrašti/‘Lais

vę” patalpinti ši mano padė
kos žodi.

1973 m. gruodžio 26 d. 
mirė mano mylimas gyveni
mo draugas Antanas Rama
nauskas. Buvo palaidotas 
gruodžio 31 dieną.

Antanas buvo LLD 10 kuo
pos narys ir senas “Lais
vės” skaitytojas ir rėmėjas.

Nesijautė gerai per apie 8 
mėnesius. Jam sergant man 
teko sunkiau padirbėti ir rū
pintis jo sveikata. Aš irgi 
gavau širdies priepuoli ir 
buvau sunkiai susirgusi. Li
goninėje išgulėjau penkias 
savaites. O mano Antanėlio 
sveikata vis ėjo blogyn. Buvo 
kreiptasi prie geriausią gy
dytoją. Jie surado, kad jis 
turi turner^ ant plaučiu ir 
krūtinėje. Jie pasakė, kad

juos atjautė. Ir pagal išgalę 
gelbėjo nelaimės ištiktiems.

Mano Antanas i Amerika< < 
atvyko dar jaunas būdamas, 
tiktai 19 metu. Mieste dar-<
bo negavęs, išvyko dirbti i 
ūki.. Paskui grižo i Phila- 
delphiją, gavo darbą automo
biliu gaminimo fabrike ir iš
dirbo 36 metus.

Antanas mylėdavo drau
gus. Daug atsilankydavo pas 
mus draugą ir pažįstamą.

Aš nuoširdžiai dėkoju 
tiems giminėms ir drau
gams, kurie ji serganti ir 
paskui mirusi aplankėte, 
pirkote gėles, siuntėte man 
užuojautos laiškus bei atvi
rutes. Dėkui drg. Merkiui 
už pasakytą atsisveikinimo 
kalbą. Taip pat dėkoju Ro
žytei, Merkio dukrelei, už 
anglą kalba pasakytą kalbą. 
Dėkui LLD 10 kuopai už gė-

Bridgeport, Conn
LDS 74 kuopos susi

rinkimas ivyks sekmadieni, 
vasario 3 d., 2 vai. po 
pietą, 407 Lafayette Street, 
Bridgeport, Conn.

Visi nariai dalyvaukite. 
Turėsime atlikti nominaci
jas i Centro valdybą atei
nančiam terminui.

VALDYBA

Lawrence, Mass.
PRANEŠIMAS

L. D. S. 125 kuopos susi
rinkimas Įvyks vasario 16 
dieną 2 vai. po pietą. Vieta- 
Julian Stopyra Post, 23 Mon
mouth St., Polish American 
Veterans.

VALDYBA

ĮVAIRIOS ŽINIOS
WASHINGTONAS. Žymiai

jam vaistą nebėra. . . Nie
ko nebegalėjo kalbėti ir gy
veno tiktai pienu. Buvo labai 
nusilpęs. Mirė man ji ve
dant i lovą. Staiga jam ran
kos nukrito. Aš ji apkabinau 
ir prispaudžiau prie savo 
krūtinės. Ir jis amžinai už
migo kaip kūdikis motinos 
rankose. . .

Antanas buvo gero būdo 
žmogus, mylėjo draugus ir

les ir man išreikšta užuo- <
jautą.
' Kadangi mano Antanas la
bai mylėjo lietuvišką darbi
ninkišką spaudą, tai jo atmi
nimui siunčiu “Laisvei” 
$100.

Palikau aš labai dideliame 
liūdesyje, netekus gyvenimo 
draugo, kuri taip mylėjau. 
Lai būna tau, Antanai, lengva 
šios šalies žemelė.

BRONĖ RAMANAUSKIENĖ

padidinus anglies vartojimą 
miestuose » susidaro nauja 
problema: miestą gyvento
jus gali varginti “juodąją 
plaučiu” epidemija, kaip ji 
vargina angliakasius.

LINDEN, N. J. 1,500 uni- 
jistu sudarė piketo demon
straciją prie Exxon aliejaus 
firmos. Kalbėtojai reikala
vo aliejaus pramonę nacio
nalizuoti.

>AUKŲ Į FONDA GAUTA SEKAMAI:

Vajininkės A. Račkauskienė ir M. Sametis iš Nashua,
H., prisiuntė blanką su $46, kurioje auką gautą sekamai: 

Peter ir Mary Yocumski, Haverhill, Mass. • • $10.00 
Charles Žusin, Lowell, Mass............................   • 10.00

įį Charles G. Volungus, Lawrence, Mass............... 10.00
į W. A. Račkauskas, Haverhill, Mass................... 10.00
*:• A. Navickas, Haverhill, Mass............................. 5.00
<: J. Kllmauskas, Haverhill, Mass.......................... 1.00
•% . * * * i :

Tarp gruodžio 24 d. iki pabaigos vajaus, Povilas Alekna 
/prisiuntė $506 prenumeratomis ir $204 aukomis. Štai auko
toją vardai:

Walter ir Mylda Žukai, Gulfport, Fla., aukojo du 
vj'lamo Bendrovės šėrus vertės $50 irpridėjoplni-
^ais $50.00 ........ . ...... . . Viso $100.00

Joseph ir Helen Dobrow, Jacksonville, Fla. . . 31.00 
>5 Wm. Paulauskas, Gulfport, Fla. . . ... . • 20.00
:» Wm. Žilaitis, Norwood, Mass. . ........ .10.00 
įJ John Walins, Anna Maria, Fla.......................................10.00
<• J. Ragauskas, St. Petersburg, Fla. ... ...... 7.00

Adelė Pakalniškienė, Clearwater, Fla...........................7.00
J. M. Lukas, St. Petersburg, Fla. ........ 5.00
Balys Putrimas, Redington Beach, Fla................... 3.00
Barbara Sophos, Largo, Fla.................. ......................... 2.00

J. ir O. Babarskai, Richmond Hill, N. Y. ..... 5.00
Neighborhood Women’s Club, New Haven, Conn., per

M. Valinchus ..................................................  5.00
Bronė Kulibius, Hamilton, Ont., Canada...............  5.00
Frances Mažilienė, Brooklyn, N. Y, ...... . 5.00
J. Didval, Timmins, Ont., Canada .......................... 5.00
J. Ziulys, Toronto, Ont., Canada..................  4.00
Jonas Kalvaitis, Maspeth, N. Y. ............................   . 4.00
Della Kvalkauskas, Bloomburg, Pa. .......................... 3.00
Morta Marquardt, Chicago, Ill.................................... 3.00
Anthony J. Orlen, Webster, N. Y............................  3.00
M. Niaurienė, Verdun, Que., Canada.......................... 3.00
Rose Sholis, Girardville, Pa........................................ 2.00
G. Račkus, Toronto, Ont., Canada............................. 2.00
Mrs. E. Glagauskas,. Denver, Colo............................. 2.00
M. Gudas, Verdun, Que., Canada  .................   2.00
V. Gaidis, Johnson City, N. Y........................................ 2.00
M. Chaponis, Livermore, Calif. .......... 2.00

>Po $1.00: D. Mikalajūnas, St. Petersburg, Fla.; 
•♦Helen Sholunas, St. Petersburg, Fla.; F.Waitkens, 
;|;Pasadena, Florida; C. Tamulonis, St. Petersburg, 
••♦Florida; Marta Gruzinskas, St. Petersburg, Fla.; 
•Jjuozas Keller, St. Petersburg, Fla.; B. Jankowski, 
įSt. Petersburg, Florida; Antanas Ruseckas, St. 
•♦Petersburg, Fla.; A. Jocis, Clearwater, Fla. . . $ 9.00 
»• * * *
:‘IŠ Los Angeles, Cal., per A. Bernotienę gavome$157 auką
>:sekamai:
•į LLD 145 kp., Los Angeles, Cal................................$100.00
į LDS 35 kp. nariai, Los Angeles, Cal................  50.00

Anna Peslis, Inglewood, Calif. . .......................... 5.00
•:*Po $1.00: J. Karan, Monterey Park, Cal. ir F. 
;«;Prusis, Los Angeles, Cal.......................................  . $ 2.00

* * *

Po $1.00: Jonas Lekavičius, Valencia, Pa.; M. Survilie- 
nė, Bayonne, N. J.; Walter Tamkunas, Manchester, Conn.; 
S. Grublin, No. Miami, Fla.; J. W. Thomson,,Miami, Fla.; 
Anthony Sleivis, Waltham, Mass.; Mrs. C. Matakas, Jack- 
son Heights, N. Y.; Anna Kutaitis, Easton, Pa.; Frank Ke- 
mežis, Torrington, Conn.; Jonas Kasparavičius, Baltimore, 
Md.; Frances Poskus, Pittsburgh, Pa.; P. Kaspariūnienė, 
Philadelphia, Pa.; J. Shukaifis, Miami, Fla.; J. Drilling, 
Easton, Pa.; B. Sauka, Brockton, Mass.; A. Vilimaitis, 
Brockton, Mass.; A. Navardauskas, Stoughton, Mass.; Mrs. 
J. K. Pens, Pittsburgh, Pa.; K. Simon, Miami Beach, Fla.; 
M. Bružas, Miami, Fla.; V. Vance (Venskuniene), Brook
lyn, N. Y.; L. Mainonienė, Binghamton,N. Y.; N. Strolienė, 
Binghamton, N. Y.; J. Juozapaitis, Binghamton, N. Y.

* * *
Per ši laikotarpi gavome auką $1,344. I fondą sukelta 

$15,064.30. Reiškia, suvažiavimo nustatytą sumą sukėlė- 
me. Širdingai dėkojame visiems vajininkams, skaityto
jams, rėmėjams už taip energingą ir gražu darbą.

ADMINISTRACIJA

įjPer A. Mankauskienę iš Miami, Fla., gavome $31 
Saukomis. Ji daugprisidėjo su rinkimuprenumera- 
įtą ir auką Miami vajininkams. Aukojo:

Stefan Yurewitz, Ft. Lauderdale, Fla....................... $30.00
S Alice Johns, Miami, Fla. .......... . 1.00

* * *
Jonas Lazauskas, nors iš prad?iu neapsiėmė 1 ’•’ijininkus, 

įbet labai daug pagelbėjo Brooklyno vajininkams - tiesiog 
kreikia sakyti, kad jis likosi vajininku. Daug kas brookly- 
T.niečiams > pagelbėjo. Štai, kad ir ^L” direktorius Pranas 
;£VaraSka: jis atnaujino savo prenumeratą, dvi j Lietuvą ir 
: dar ne kartą per vają aukomis prisidėjo. Lazauskas ši 
įtsykiį pridavė aukomis $23 (o $103 prenumeratomis).

Worcester, Mass.
LDS 57 kuopos susirinki

mas Jvyks vasario 17 d., 2 
vai. po pietą, 29 Endicott St. 
salėje. Visi LDS nariai yra 
kviečiami dalyvauti, užsi
mokėti duokles už 1974 me
tus, nes kito susirinkimo ne
bus iki birželio mėnesio.

Bus renkamas ' komitetas 
dėl 1974 metą. Taipgi bus 
nomindvimas Centro valdy
bos dėl 1974 ir 1975 metą.

PIRM. J. PETKŪNAS
(5-6)

Brockton, Mass.
LDS 67 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

LDS 67 kuopos mėnesinis 
susirinkimas Įvyks vasario 
(Feb.) 10 d., kuopos sekre
torės, Nellie Caparotta, na- 
muąse, 229 Green St. Pra
džia 2 vai. popiet. (Sekre
torės tel. 583-2431).

Prašome visus narius da
lyvauti susirinkime ir pasi- 
mokėti narinius mokesčius 
už šiuos metus.

GEORGE SHIMAITIS

Scranton, Pa.
Per virš dvejus metus 

pradėjęs sirgti ir padėčiai 
vis blogėjant, per pastaruo
sius 7 mėnesius jau negalė
damas pasikelti iš lovos, pa
galiau sausio 17 d., mirė 
Jonas Gluoksnis, išgyvenęs 
virš 80 metą. Jis ir jo 
žmona Margarita praeitą 
metą vasario mėnesyj pami
nėjo savo 50 metą vedybines 
sukaktuves.

Velionis Jonas gimė Nau
džiūną kaime netoli Birštono 
1892 m. vasario 6. Iš Lie
tuvos atvyko i Scrantoną 
1910 metais ir čia išgyveno 
veik visą laiką, apart kelė- 
rią metą, kuriuos praleido 
įvairios vietose, kuomet 
buvo paimtas i kariuomenę 
per pirmąjį pasaulini karą.

Nors atvyko i šia sali su 
viltimi pagerinti savo gyve
nimą, bet, kaip sakoma, čia 
“keptą karveliu” nerado. 
Prisiėjo jam eiti i anglies 
kasyklas ir jausti tą pavoju, 
koki daugybė angliakasiu 
pergyveno. Bet kaip anglies 
kasyklose, taip ir karo fron
te nepatyrė dideliu sužeidi
mu. Jonas pakrypo i pažan
giečiu pusę ir šalinosi nuo 
girtavimo. Jis po darbo 
neužeidavo i saliūnus, kad 
nuplaut anglies dulkes. Gra
žiai išauklėjo vieną dukrelę 
ir du sūnus. Jam mirus liko 
dar 6 anūkai. Kadangi netik 
Jonas sirgo, bet ir jo žmona 
smarkiai sunegalėjus, tai ją 
vaikai, nors ir gyvena kituo
se miestuose, vienok dažnai 
atvykdavo, kad pagelbėtą 
savo tėveliams.

Laidotuvią apeigos Įvyko 
sausio 19 d. Susirinko bū
relis jo giminią, draugu ir 
kaimyną paskutinį kartą at
sisveikinti su velioniu. Man 
trumpai teko apibudinti ve
lionio nueitą gyvenimo 
kelią.

Kadangi diena pasitaikė 
bloga: iš vakaro lijo, o vė
liau pašalo, tai viskas buvo 
padengta ledu ir buvo neį
manoma Joną nulydėti i ka
pus, todėl jo palaikai buvo 
palikti šermeninėj ir tik vė
liau Įteikti šaltai žemelei 
amžinam poilsiui. Dalyviai 
buvo pakviesti i valgyklą ir 
skaniai pavaišinti.

Ilsėkis, drauge, amžinai, 
o męs tave prisiminsime iki 
tol, pakol ir mes nukeliausi
me pas tave, K. GENYS

Hartford, Conn.
NUOŠIRDI PADĖKA

Nuoširdus ir didelis ačiū 
visiems mano draugams, 
draugėms ir giminėms, ku
rie mane užjautė liūdnoje 
valandoje, kada mano bran
gus vyras Jurgis šilkas 
mirė.

Labai esu dėkinga už gė
les, kurios puošė mano vyro 
karstą - J. ir V. Vasiliaus
kams, L. Butkevičienei, K. 
Vilkienei ir šeimai, Laisvės 
chorui, J. ir J. šilkams, W. 
ir M. šilkams, M. Ceponie- 
nei ir jos dukrai Florence, 
Agotai Yokšai, A. ir A. Sa- 
moškai, E. Yokšai ir šeimai.

Aš esu labai dėkinga M. 
Siaurusaičiui, K. Miller, O. 
Visockienei, E. ir A. šil
kams už pinigines dovanas,
V. ir J. Kazlam už maistą,
W. ir M. Šilkams už maistą 
ir gėrimus.

Labai esu dėkinga vi
siems, kurie kuo nors prisi
dėjo palengvinti man taip 
sunkioje valandoje, padėjo 
pernešti tą didelį skausmą. 
Dėkinga Wilmai Hollis už 
dainavimą ir prakalbėlę.

ONA ŠILKIENĖ

Hart, Mich.
šią metu sausio 13 dieną 

staiga nuo širdies smūgio 
mirė Alex Andriulis, sulau
kęs 83 metu amžiaus. Buvo 
gimęs Lietuvoje, šiaulią ap
skritoje, Banavos kaime, 
Amerikoje išgyveno 64 me
tus. Paliko dideliame nuliū
dime žmoną Domicėlę, po tė
vais Plaštis, du sūnus su 
šeimomis, dukterį Emily 
Svershell su šeima, 7 anū
kus ir kitus gimines šioje 
šalyje. Lietuvoje paliko sū
nėną Vlada Andriuli, kuriam 
Andriuliai užprenumeruoda
vo “Laisvę” ir kuris rašė, 
kad jam patinka laikraštį 
skaityti. Be to, jis dažnai 
dėdei atrašydavo laiškus.

Andriuliai gyveno ūkyje 
per 50 metą ir buvo labai 
draugiški žmonės. Už tai 
ir velionio laidotuvėse buvo 
labai skaitlingos ir karstas 
skendėjo gėlėse.

Mes šios apylinkės lietu
viai liūdime neteke tokio ma- <
lonaus draugo. Jam amžina 
ramybė/o jo likusiems arti
miesiems giliausia užuo
jauta.

MARYTĖ

WASHINGTONAS. Val
džios ir privatūs ekonomis
tai pranašauja sunkius 1974 
metus, kuriuose prekių kai
nos smarkiai pakils ir ener
gijos krizė žmones vargins.

• .
NEW YORKAS. Jungtinė

se Valstijose yra apie 340,- 
000 aklą žmonių, kurią 75% 
turi truputi regėjimo ir gy
dant ją regėjimą galima pa
didinti, skelbia American 
Optometric Association.

HAVANA. Kuboje nuo 1959 
metą revoliucijos pirmu 
kartu lankėsi Kanados parla
mentarą grupė. Ji susipaži
no su ekonomine šalies pa
dėtimi.

•
KANADOS Nacionalinė 

Farmerią Sąjunga ragina 
valdžią nutraukti ryšius su 
Čilės fašistiniu režimu.

•
POMPANO BEACH, Fla. 

dvimotorinis lėktuvas, vežęs 
milijono doleriu vertės ma
rijuana cigarečią, sudužo. 
Žuvo trys jame buvę žmonės.

6 milijonai žydų
Amerikinis žydą komite

tas skelbia, kad 1973 metais 
Jungtinėse Valstijose žydu 
skaičius padidėjo 55,000* • 
Dabar čia žydu yra 6,115,- 
000.

Žydu šeimos paprastai 
mažos. Todėl per daugelį 
metą žydą prieauglis nebu
vo didelis.

Maisto kainos pakilt 
72.4 % per 10 metų

Detroitas. Darbo Biuro 
statistikai skelbia, kad šia
me mieste maisto kainos per 
pereitus 10 metu pakilo 
72.4%. Medicininė pagalba 
pakilo 78.9%.

Panašiai maisto kainos ir 
medicininis patarnavimas 
pakilo ir kituose miestuose. 

Nori ekonominės su 
TSRS kooperacijos

Roma. Italijos pramoni
ninkai nori tvirtos ir plačios 
ekonominės kooperacijos su 
Tarybą Sąjunga, kad tuo ga
lėtą daugiau biznio padaryti.

1973 m. Italijos prekyba 
su TSRS padidėjo 20%. šiais 
metais Italijos firmos padi
dins pardavimą Įvairios ma
šinerijos Tarybų Sąjungai 
50%.
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Yucaipa, Cal.
MALONUS PAŽMONYS

Pasinaudojome puikia 
proga trejetą dienąpaviešėti 
Yucaipos ir Redlands padan
gėje ir dalyvauti yucaipiečlų 
pradžios 1974 metą šaunia
me LLD ir LDS kuopą susi
rinkime, kuris įvyko sausio 
13 d. Valley Park salėje.

Džiugu priminti, kad yu- 
caipiečią kuopos yra gan 
skaitlingos, kad jų nariai 
gausiai lanko susirinkimus 
ir kad ją pareigūnai bei val
dybos patyrę gerai, tvarkin
gai vesti kuopą reikalus.

Yucaipiečią, ypatingai 
LLD kuopos iždas yra ne 
biednas, ir pagirtina, kad 
šiame susirinkime jos nariai 
vienbalsiai išaukojo net vie- 
nuoliką šimtą dolerių: 
“Laisvės” fondui $400, 
“Vilniai” $400, San Fran
cisco American-Russian In
stitutui $100, “Liaudies Bal
sui” $100, “Vilnies’ ’ baza- 
rui $50 ir Kalifornijos pa- 

• žangiam laikraščiui “ Peo- 
5 pies Wor Id” $50. Tai puiki 
parama šioms svarbioms 
įstaigoms, kuri joms reika
linga ypač šiuo metu. Todėl, 
m ano supratimu, yucaipiečią 
LLD kuopos nariams pri
klauso didelis BRAVO!

Susirinkimui baigiantis, 
LDS kuopos šaunioji pirmi
ninkė Adelė Ziksienė pakvie
tė Ksaverą Karosienę, kuri 
čia porą dieną viešėjo, pa
pasakoti apie neperseniai jos 
atliktą įdomią kelionę j Tai
kingąją Pasaulio Jėgą Kong
resą, kuris įvykę Maskvoje, 
ir apie viešnagę Lietuvoje. 
Ksavera davė nemažai įdo
mią informaciją yucaipie- 
čiams.

Po Ksaveros įdomios kal
bos buvome skaniai pavai
šinti. Turėjome įvairią po- 
kalbią su šios jaukios pa- 
gandės įlgamečiais bičiu
liais bei draugais.

O dar, be to, šio meto 
laiku šios apylinkės gamto
vaizdžiai žmogą žavėti su
žavi. Yucaipos miestelio 
slėni (Valley) supa aukštieji 
milžinai kalnai, kurie šiuo 
metu nukloti baltuoju sniegu 
ir saulės spinduliais apiber
ti blizgėto blizga. O klonyje 
žaliuoja ir žydi gėlės. Tai 
nepaprastas grožis ir vaiz
das.

Visada malonu čia pabu
voti ir aplankyti čia gyve
nančius mielus ir brangius 
bičiulius ir draugus. Vardu 
Ksaveros ir nuo savęs nuo
širdi padėka Adelei Zix už 
puikią nakvynę ir vaišingu
mą, taip pat mieliem Onutei 
ir Mykolui Pūkiams ir ki
tiems.

M. L-MA

Haverhill, Mass.
1973 metą gruodžio 16 d. 

mirė Antanina Uždavinienė, 
76 metą, gyvenusi 56 Silver 
St. Paliko liūdinčius savo 
vyrą Stasi, du sūnus Leonir 
Albert ir dukterį Mrs. Helen 
Gilbert Pennsylvanijos val
stijoje, ir seserį Mrs. John 
Josephine Rusky Lowell, 
Mass. Taipgi septynis anū
kus.

Palaidota gruodžio 19 d., 
St. Patrick’s kapinėse.

Sausio 17 d. mirė Mary 
Akstinienė, 82 metą, iš 81 
South Webster St. Buvo naš
lė, paliko du sūnus Joseph ir 
Williams ir dukterį Mrs. Ann c
Bonder. Taipgi paliko devy
nis anūkus ir devynis proa
nūkius. Palaidota Lietuviu < 
kapinėse, Bedforde.

Mirusioms ramybė, o ją 
artimiesiems užuojauta.

•
Vagys vagia viską, ne tik

tai pinigus. Sausio 7 d. vie
tinėje spaudoje tilpo žinia, 
kad prie Herald Rogers namo 
(133 Neck Rd.) kažin kas 
nukirto du didelius medžius 
ir nusivežė. Vagią ieško.

DARBININKĖ

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

dą prašome aplankyti ir mūsą miestą. Čia yra - 
įsikūręs LIETUVIŲ PILIE C11/ KLUBAS, kuriame 
yra puiki salė. Parengimai įvyksta kiekvieną 
šeštadienį - pietūs 12 vai., o vėliau šokiai ir 
draugiški susipažinimai. Taipgi, reikalui esant, 
suteikiame informacijas norintiems apsigyventi 
mūsą apylinkėje.

LITHUANIAN SR. CITIZENS CLUB
, 314 - 15th Avė. South

St. Petersburg, Fla. 33701

OAKLAND, CALIF.

Mirus

Katrinai Palsienei - Siegeriūtei
Mes, Oaklando apylinkės draugai, reiškiame 

širdingą užuojautą šioje liūdnoje valandoje velio
nės sunui Peter, dukterims Lena, Anna ir Mary, 
žentams, anūkams, proanūkiams ir giminėms 
Amerikoje ir Lietuvoje.

Ilsėkis ramiai, mūpų miela drauge.
■ * t , - t

Ęlž. Slegerienė Ray Machulls
A. V. Taraškai Marie Baltullonytė
J. K. Karosai A. K. Mugianiai
F. D. Machuliai

Detroit, Mich.
Sausio 13 dieną įvyko Lie- 

tuvią Darbininką Susivieniji
mo 21 kuopos susirinkimas 
narią atsilankė pusėtinas 
skaičius. Visi valdybos na
riai radosi susirinkime. 
Skaitytas protokolas pereito 
susirinkimo ir priimtas.

Valdybos nariu praneši
mai iš ją darbuotės irgi 
priimti. Bowlininku Komi
sijos narys Alf. Rye prane
šė, kad gana skaitlingą gru
pe bow.llninką turime ir vis
kas gerai sekasi; dabar dar
buojamės sukelti finansą 
turnamentui, kuris įvyks 
Detroite gegužės mėnesį. Ir 
šiandien mūs moterys lošė
jos prirengia skanią užkan- 
džią po mitingo, ir kiek pelno 
liks, eis į bowlininką fondą; 
taipgi ateity bus surengti 
skanūs pietūs D. L. Klubo 
patalpose, kad sukėlus dau
giau finansą tam tikslui.

Pirmininkė Anna Daukus 
pranešė, kad mirė vienas 
kuopos narys, ir laidotuvėse 
dalyvavau su draugais Nau- 
sėdais.

Daug narią mokėjo savo 
duokles šiame susirinkime, 
nes finansą sekretorius-iž- 
dininkas Servit Gugas buvo 
išsiuntinėjęs korteles na
riams, kiek kuris narys gau
na dividentą šiais metais.

Nutarimą raštininkė Ruth 
Gugas perskaitė laišką iš 
Centro nominaciją reikale į 
L. D. S. centro valdybą. 
Nominacijos įvyko. Mūsą 21 
kuopos nariai vienbalsiai no
minavo vietą Servit Gugas, 
kuris yra gana tinkamas tam 
urėdui. Jis rašo straipsnius 
į “Tiesą” angliškam sky
riui.

Už kitus, į centro urėdus- 
nariai nominavo tuos, ku
riuos jie numanė tinkamais.

Tai tiek iš šio susirin
kimo.

* * * *
Sausio 15 dieną įvyko Lie- 

tuvią Literatūros Draugijos 
52 kuopos susirinkimas, kaip 
10 valandą ryto. Nariu at
silankė pusėtinai.

Kuopos organizatorius Pr. 
Nakas atidarė susirinkimą. 
Tvarkos vedėju apsiėmė Pr. 
Jočionis. Nutarimą rašti
ninkas K azys Mack perskai
tė pereito susirinkimo tari
mus. Organizatorius Pr. 
Nakas pranešė, kad buvo at
važiavusi Centro raštininkė 
Eva Mizarienė, kurią atvežė 
Stefanija Masytė į D. L. Klu
bo svetainę; buvo pakviesti 
kai kurie kuopos nariai pasi
tarti apie veiklą organiza
cijos ir išleidimą 60 metą 
albumo. Taipgi organizato
rius įrašė 2 naujus narius - 
draugus Datkus. ,

Finansą sekretorius Pr. 
Ulinskas raportavo apie fi
nansinį kuopos stovį; su tuo 
sutiko iždininkas J. Alvinas.

Kuopos viršininką rapor
tai priimti.

Iždo globėjas Pr. Jočionis 
buvo peržiūrėjęs finansų 
knygas. Jam pagelbėjo Jur
gis Nausėda. Pranešė, kad 
finansą knygos yra vedamas 
gerai ir iždininkas su tuo yra 
sutikęs.

Kuopa turėjo 77 narius, o 
gavus du šiam susirinkimui; 
dabar kuopa turi 79 narius*

Kuopa turi 11 Šeru “Vil
nies” Bendrovės ir 2 Šerus 
“Laisvės”. Jo praneši- 
mas-raportas priimtas.

įgaliota Stefanija Masytė, 
kad sutvarkytą-surinktą
kuopos nuveiktus įvykius ir 
darbus ir prirengtu del Al
bumo.

Nutarimą raštininkas K. 
Mack pranešė, kad jis per
žiurėjo protokolų knygą, su
rašė, kas svarbaus ir per
davė Masytei. Bet jįs neturi 
seną protokolą knygą nuo 
pradžios kuopos veiklos.

kuopos narią apie veiklą.
Kuopa nutarė dovanoti 

savo Šerus “Vilniai” ir 
“Laisvei”.

Tvarkos vedėjas pareiškė, 
kad 22 dieną sausio įvyksta 
“Šviesos” ir “Laisvės” re
daktoriaus Antano Bimbos 
80-asis gimtadienis! Nariai 
nutarė, kad 52 kuopa pa
sveikintą; draugą A. Bimbą, 
paaukuojant $10 iš iždo 
“Laisvei”, Nariai suaukojo 
$45, viso $55.00.

VIETINIS

Brockton, Mass.
Sausio 22 d. M. Gutauskiė- 

nė ir abi seserys Albiną ir 
Betty Tamulevičiūtės ir aš 
aplankėme sergančiu A. Pe- 
trukaitienę, kuri gyvena pas 
marčią Betty Buzzard Bay. 
Jai padarė operaciją ant 
aklą. Radome gerai nusitei
kusią.

Draugė Petrukaitienė vi
sados paaukoja spaudai. Tai 
ir dabar atsisveikinant duoda 
dešimt doleriu ir sako: “Pa- < i
siąsk ‘Laisvei’, neš jiems 
reikia auką,’ kad laikraštis 
mūs\ lankytą”. 'Labai ačiū 
jai. ' S. RAINARD

Cleveland, Ohio
Clevelando Lietuvių Mote

rą Klubo susirinkimas įvyko 
sausio 17 dieną ICA svetai
nėje, 15901 St. Clair Ave. 
Agota Palten pirmininkavo, 
dalyvaujant gražiai grupei 
nariu bei draugą. Klubo už
rašai buvo skaityti ir priim
ti. Valdybos raportai išduo
ti. Naują metą linkėjimai 
nuo Anna Carlsen skaityti ir 
priimti. Carlsenaipastoviai 
apsigyveno St. Petersburg, 
Fla. Susirinkimo dalyviai 
išreiškė linkėjimus, kad jie 
mūsą nepamirštą.

Pirmininkė pranešė, kad 
di'augė M. Martin pergyveno 
didelį liūdesį , nes mirė ket
virtas šeimos narys - ir 
vienerią metą bėgiu! Klu- 
bietės pasiuntė draugei 
Martin, kuri gyvena tokias 
liūdnas dienas, nuoširdžią 
užuojautą.

Klubietės išreiškė didelį 
ačiū draugui John Eitutis, 
kuris atminimui savo žmo
nos Anna pateikė visiems 
skanius pietus.

Sekantis Klubo susirinki
mas įvyks -balandžio 11 d. 
Bus patiekti ir geri pietūs, 
pagerbiant mūsą darbinin- 
kes-virėjas už ją pasidar
bavimą praeitais metais. 
Pirmininkė ir valdyba iš
reiškė ačiū Petraus už apra
šymą Klubo veiklos ir norė
jo jam atlyginti, bet jis at
sakė, kad geriausias atlygi
nimas jam būtu, jeigu visos 
Klubė barės įsirašytą į Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
kuopą, padarant ją veikian
čia kuopa, ir kad skaitytu 
mūsą spaudą, paremiant ją. 
Viena draugė priminė, kad 
Klubas nepamirštu nariu 
gimtadieniu. Tas priduotu 
didesnį ūpą darbuotis ir da
lyvauti susirinkimuose.

Jeigu ką apleidžiau iš su
sirinkimo, prašau man at
leisti. 

z ***
Mūsą majoras Ralph J. 

Perk pranešė, kad jis bus 
kandidatas į Jungtiniu Val
stiją senatorius. Pradiniai 
rinkimai (nominacijos) 
įvyks gegužės 7 d. Jis turės 
mažą opoziciją republikonu 
partijoje. O rudenį rinki
muose tai eis prieš demo
kratą Howard Metzenbaum, 
gubernatoriaus Gilligan pa
skirtu užimti senatoriaus 
Saxby vietą, kuris dabar yra 
šalies prokuroras (Attorney 
General).

J. P.
NUQ. .RępAKCĮJpS: ‘t Dėl 

s utaupymq, yįetęs ,apie yięf 14 
nią . ppĮįtiįęįęjęįąj. (nęąį^lįia4 
peštynes apleidome. Atleis-

AČiū už mums bend-

Brockton, Mass.
SUPILTAS DAR VIENAS 

KAPAS

Sausio 13-ą mirė perdaug 
metą progresyvią eilėse da
lyvavusi, prie daug organi
zaciją priklausiusi, Julia 
Rainardienė. Ji buvo pašar
vota Jokavonio šermeninėje, 
Brocktone, nes pastaruosius 
kelius metus tame mieste 
gyveno, jaukioje šermeninė
je, brangiame karste; kurį 
puošė labai gražiu gyvą gė
lių puokštės.

Prieš išlydint iš šerme
ninės, sausio 16-ą, Elizabeth 
Repšienė trumpai tarė apie 
Julios gyvenimą ir perskai
tė porą tam pritaikytu eilė
raščių. I Mount Hope .kapi
nes, Roslindale, Mass., nu
lydėjo nemažas būrys jos gi
minių ir draugą. Ir čia E. 
Repšienė tarė atsisveikini
mo žodį. Visi laidotuvėse 
dalyvavusieji buvo pakviesti 
ir Jokavonio patalpose ska
niai pavaišinti. ' . .;

Julia paliko liūdesy gyve
nimo draugą1 Stasį Rainardą, 
sūnų Leo W. Rainardą, ketu- 
rius anūkus,1 ir kitus gimir 
nes. Taipgi jos liūdi daug 
draugią ir draugą, sūkuriais 
ji gražiai sugyveno.

9

Julios , tėviškė buvo Jurr 
’barko apylinkėje, fš kur jį |į 
Ameriką atvyko prieš šešias 
dešimt vienus metus. Ilgiau
siai gyveno Bostone ir jo 
priemiesty Dorchestery. 
Čia ji su Stasiu vedusi su
kūrė šeimyninį gyvenimą, 
išauklėjo ir išmokslino sūnų. 
Abu su vyru nenuilstančiai 
veikė progresyvią organiza
cijose. Julią turėjo grūžų, 
aukštą soprano balsą, daina
vo Laisvės chore ir grupėse. 
Ji labai mylėjo liaudies dai
nas, kuriomis bile sueigoje, 
kitiems pritariant, publiką 
linksmino. Gaila, kad mirtis 
išskyrė ją iš mūsą tarpo. . .

Širdingiausia užuojauta 
liūdesio valandoj jos vyrui 
Stasiui (Stanley), sūnui ir 
anūkams, o Tau Julyte, lai 
būna šios šalies žemėje 
lengva ilsėtis.

A.KANDRASKA

New Haven, Conn
Seneliai1 > " .skundžiasi. 

Maistas krautuvėse kyla 
kasdien, o senelių pensijos 
mažai pakeliamos ir dar rei
kia ilgai laukti. Jie meta 
valdžiai piktus žodžius, ku
rie visai netinka spaudai.

Tarybiniai sportininkai 
puikiai čia pasirodė. ■ Jie 
laimėjo ; 8 punktus tpfieš 5. 
Publikos dalyvavo apie 9,- 
000. Kai kuriems amerikie^ 
ičiams nepatiko, kad Tarybų. 
Sąjungos sporto lošėjai išėjo 
laimėtojais. Vietinė spauda 
nei pagyrė, nei nupeikė. Ko
dėl nesiskaitė su tiesa?

“Gimtasis Kraštas” iš 
Vilniaus pasiekia ir New 
Haveną su savo gražiais ap
rašymais. Tą laikraštį da
linamės tarp Lietuvos mylė
tojų. Tik gaila, kad raidės 
labai mažos, tai labai sunku 
seniems žmonėms paskaity
ti. Bet paskaitome su pa
didintu stiklu. Ilgiausių metų 
šiam laikraščiui.

JOSEPH KONGAS

Paieškojimas
Reikalinga moteris pagal

bai senam žmogui pamest 
ir pagamint maistą, prižiū
rėt namus. Darbo mažai, 
atlyginimas geras. Duosiu 
kambarį, valgį ir $200 į 
mėnesį. Rašykite laišką

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

mylimo draugo

Antano J. Smito

Jo dideli darbai, pavyzdingas gyvenimas pasi
liks gyvi amžinai.

Jis mirė 1957 metais, sausio 27 d.
JULIA S. ANDRULIENĖ

ST.PETERSBURG, FLA.

LIŪDNA 10 METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Kazys Lopatta
mirė

1964 m. vasario 5 d.

Mirtis išskyrė iš gyvąją tarpo mano mylimą 
vyrą Kazf. Ta diena buvo skaudžiausia mano gy
venime diena.

Lai Tau būna ramu ilsėtis liaudies kapinėse, 
Baltimore, Md.

VERONIKA LOPATTA, žmona

MIRUS

ANTANUI RAMANAUSKUI, Sellersville, Pa. 
ALEKSUI GASPARUI, Grand Rapids, Mich. 
LĖbKUI TILVIKUI, Easton, Pa.
JAMES A. GAL1NAUSKUI, Chicago, Ill.
ONAI BECIENEI, Union, N. J.
ELZBIETAI MULOKAITEI, Philadelphia, Pa.

; Reiškiu gilią užuojautą ją artimiesiems.
‘ JULIJA ANDRULIENĖ

SCRANTON, PA.

Mirus

Jonui Gluoksniui
1974 m. Sausio 17 d.

Reiškiame gilią užuojautą jo artimiesiems. 
Ella Sakevičiutė Antanas Galinauskas
Mare Cerkauskaitė Kazys Genys

BROCKTON, MASS.

Mirus

Julijai Rainardienei
Reiškiame gilią užuojautą vyrui Stanley, sūnui 

Leo, marčiai, anūkei, anūkams, kitiems giminėms 
ir visiems artimiesiems.

O Tau, Julyte, lai būna ramu ilsėtis juodoje že
melėje.

JULIA GITTZUS 
EMMA CįlULADA

Bedford, Mass.

NORWOOD, MASS.

Mirus

Julijai Rainardienei
1974 m. sausio 14 d., 

Brockton, Mass.

Mes, Norwoodo velionės aftimi draugai ir 
draugės, reiškiame giliausią užuojautą jos vyrui 
Stanley, sūnui Leo ir jo 
kitiems artimiesiems.

šeimai, taipgi visiems

Kaip girdėjau, Masytė kite, 
daugiau klausinės senesniu radarbiavimą.

, ' PETER ŠLUCKIS
■ , . 176$ Tepiple Ter. Spu 
St. Petersburg, Fla. 33711 

(4-5-6)

Andrus ir Olga Zarūbos 
‘ 'A. ir Stella Rakučiaij

i z , F. ir Bronė Preibis 
r Minnie Krool

Nellie Grybienė
M. Trakimavičienė
S. Gružas
M. Uždavinis
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Gražiai atžymėtas A. Bi m bos
80-asis gimtadienis

i į JhkinoSifobas raliai

kolumnistas 
plačiai nu- 
Bimbos nu- 
visą darbi- 
redaguojant

išlaidą j paaukodami $200. 
Tai “Laisvei” susidaro gana 
gražios paramos nuo šio pa
rengimo. J

Meninę programą, pritai-. 
kytą jubiliatui pagerbti, iš
pildo Aido choras ir solistai 
N. Ventienė ir V. Bekeris, 
Mildred Stensler vadovybė
je. Į-iškilmią pabaigą visa 
publika sudainuoja Antanui 
“Ilgiausią metą”.

Ilse ir Antanas nuoširdžiai 
dėkoja “Laisvės” direkto
riams, banketo darbinin
kams ir visiems, kurie tik 
kuo prisidėjo prie šio ban
keto sėkmingumo. Savo kal
boje Antanas taipgi pabrėžia 
reikalą visiemsį ’ ’p&fc&hgie- 
siems vieningai veikti, se
natvei nepasiduoti, tą gražu 
darbą ir toliau tęsti, kol tik 
yra galimybės.

Antano Bimbos 80-ojo 
gimtadienio atžy m ė ji m as 
tikrai gražiai praėjo. Pa
siaukojusiai dirbo Povilas 
Venta ir Jurgis Bernotą sa
lės prirengime ir kituose 
darbuose, virtuvėje dirbo B. 
Keršulienė, N. Ventienė ir A. 
Rainienė joms padėjo. Prie 
stalą - J. Lazauskienė, A. 
Lupsevlčlenė, T. Stočkienė, 
N. Buknienė, bilietus parda
vinėjo W. Keršulls, gėri
mus tvarkė J. Bernotas. 
Dailininkas Feiferis ne tik 
iškabą nupiešė, bet ir Anta
no Bimbos parašytą knygą 
padarė gražią parodėlę. 
Banketo dalyviai galėjo jas 
matyti ir pasigerėti.

Padėkos žodis

Sausio 27 d. buvo laisvie- 
člams iškilminga diena. 
Laisves salė šventiškai pa
rengta, Ant estrados vir
šaus kabo didžiulis dailinin
ko Roberto Feiferio artis
tiškai nupieštas transparan
tas su užrašu “SVEIKINAME 
JUBILIATĄ ANTANĄ BIM
BĄ”. Visu akys i tai at
kreiptos. Laisviečiu ir kitą 
Antano Bimbos bičiuliu pri
sirinko pilna salė. Visi buvo 
skaniai ir sočiai pavaišinti.

Pačioje pradžioje “Lais
vės” direktorių pirmininkas 
P. Venta susijaudinusiai pri
minė apie Lietuvos Kompar
tijos pirmojo sekretoriaus 
Sniečkaus mirti. Visa pub
lika atsistojimu ir tylos mi
nute pagerbė Lietuvos liau
dies vadą Antaną Sniečkų. 
Taipgi Ventos siūlymu buvo 
priimta užuojauta. Buvo 
perskaitytas priešmirtinis 
Sniečkaus sveikinimas Anta
nui Bimbai.

“Laisvės” administrato
rė I. Mizarienė atžymėjo, 
kad mūsą vajus labai gerai 
pavyko ir galime tuo pasi
džiaugti. Ji supažindino su 
publika Kompartijos Queens 
sekcijos delegacija, kurios 
vardu viena draugė pasveiki
no jubiliatą. Skaitytas “Dai
ly World” redaktoriaus Carl 
Winter sveikinimo laiškas. 
“Daily World” 
Komorowskis 
švietė Antano 
veiktus darbus 
ninką labui,
laikraščius, rašant knygas,' 
organizuojant neorganizuo
tus darbininkus. Komparti
jos Centro Komiteto vardu 
jis pasveikino jubiliatą ir pa
linkėjo tęsti ši iškilmingą ir 
naudingą veiklą.

P. Venta dar pakvietė ke
letą visuomenės veikėją tar
ti žodį. Kalbėjo LLD pir
mininkė K. Petrikienė. Pri
minė, kad LLD su sveikini
mu paskyrė $100. Kalbėjo 
LDS sekretorė Anne Yakstis, 
dailininkai R. Baranikas ir 
žmona. Margareta Kava
liauskaitė sveikindama per
skaitė rašytojo Filipo Bo- 
noskio sveikinimą.

B. Keršulienė su sveikini
mu pridavė jubiliatui Lletu- 
vią Moterą klubo dovaną. 
Henry Juška perskaitė savo 
tėvo eilėraštį, kaip Bimbai 
sveikinimą. Plačiau pakal
bėjęs apie jubiliato gyvenimą 
ir nuveiktus darbus, Lietu
vos žurnalistas Sinkevičius 
apdovanojo jį net keliomis 
dovanomis, tarp kurią buvo 
ir Lietuvos gintarinis že
mėlapis. yIš Washington© at
vykęs Tarybą Sąjungos am
basados konsularinis sekre
torius R. Mališauskas su 
sveikinimu pridavė naują 
knygą apie Vilnią. Walter is 
Keršulis, sveikindamas An
taną, pridavė jam “Lais
vės” direktorią dovaną.

H. Feiferienė perskaitė 
daugybės sveikintoją vardus 
iš Lietuvos, Kanados, Jung- 
tinią Valstiją ir iš kitur. 
Su sveikinimais suplaukė 
$921 auką, kurios paskirtos 
“Laisvei”. Taipgi Antanas 
Bimba ir jo žmona Ilse pa
dengia didžiąją dalį banketo

Linkėjimas
: ■ * ■ 1 :. ] / > ( J

( Jubiliatui Antanui Bimbai jo 
80-tojo gimtadienio proga,

sausio 27, 1974 ) - *■’ c!

O Antanai, mūs'Antanai,! ’ 
Tu veikėjas prakilnūs; i. ;

Mums džiugu, kad tu kovingai 
Vadovauji mus visusi 1 •1 :

Taipgi džiaugiamės, kad :
* u '/dirbi

Liaudies labui iš širdies, 
Ir kad rodai tiesu kelią1 i~ 

Link šviesesnės ateities. ’

Šiandien Tavo jubiliejus - 
Puiki amžiaus sukaktis, , ;

Taigi linkim Tau sveikatos
Ir laimingai dirbti vis.

■ i; :i* JONAS JUŠKA

SOFIJA. Bulgarijos elek
tros jėgos gamyba smarkiau 
auga, negu abelnapramoninė 
gamyba. Jokios energijos 
krizės Bulgarijoje nėra. ,

mire m j r ė
Vėlai pirmadienio ‘vakare 

paskambino mums telefonu 
Aldona Kelly pasakyti, kad 
jos patėvis Pranas Krunglys 
mirė. Jį rado negyvą pir
madienio rytą jo namuose. 
Atrodo, kad mirė nuo širdies 
smūgio (heart attack). Buvo 
palaidotas ketvirtadienio 
rytą.

Draugas Krunglys sekma
dienį dalyvavo- A; Bimbos 
gimtadienio minėjimo pobū
vyje ir atrodė gana gerai, 
sveikas.

ANNA MALIN

My Dear Friends!
First of all I want to thank 

you, my non-Lithuanian 
friends, for coming here to 
extend to me your best 
wishes on my 80th birthday. 
Your presence and kind 
greetings will remain in my 
heart as long as I live.

I ask you to forgive me if I 
say afew words in Lithuanian 
to my Lithuanian friends 
present here. I know how 
hard it is to sit and listen tc 
the words you cannot under
stand. Please, ' be patient 
with me.
Mielieji draugės ir draugai!

Pirmiausia mudu su Ilze 
dėkojame Direktorių Tary
bai už suruošimą šios mano 
80-ajam gimtadieniui atžy
mėti sueigos.

Nuoširdžiausiai dėkojame 
imelosioms šeimininkėms 
už labai sunką darbą paruo
šime maisto.

Nuoširdžiausiai dėkojame 
dailininkui Robertui Feife- 
riui už papuošimą estrados 
šiuo nepaprasto grožio 
transparantu ir už suruoši
mą mano raštą parodėles.

Didelis ačiū mielajai He
lenai Felferienei už sutvar
kymą sveikinimą.
I ’ Dldėliš nuoširdus ačiū vi- 
slemb} Tditlėmb draugems- 
draugams, kurie kuo nors 
prisidėjote1 prie surengimo 
šio gražaus pobūvio bei šian
dien dirbate prie aptarnavi
mo publikos.

Didelis, nuoširdus , ačiū 
Aido Chorui, jo solistafns ir 
jo -vadovei mielajai Mildred 
ūž atlikimą meninės progra- 
mdš. ■ ‘ !

Pagaliau ačiū jums vi
siems už atsilankymą.
. Širdingai dėkojame Tary
binės Ambasados darbuoto
jui draugui Rimgaudui Mali
šauskui už atvykimą net iš 
Washingtono dalyvauti su 
mumis, taip pat žurnalistui 
“Moscow News” korespon
dentui Apolinarui Sinkevi
čiui. Didelis, nuo
širdus ačiū visiems, kurie 
čia mane sveikinote žodžiu, 
ir tiems, kurie, negalėdami 
šiandien su mumis dalyvauti 
asmeniškai, savo sveikini- 
ftiūš" prisiuntė laiškais ir te
legramomis? Kaip be galo 
gaila ir liūdna, kad vieno iš 
tą sveikintoją Lietuvos Ko- 

(mųnistą Partijos pirmojo 
isėkretdtiaus ir Lietuvos 
darbo liaudies vado mielojo 
draugo Antano Sniečkaus ne
bėra gyvąją tarpo. Atrodo, 
kad jo man sveikinimo k a 
blegrama buvo išsiųsta tik 
dieną prieš jo mirtį.

' Dėkojame už pinigines ir 
kitokias dovanas. Piniginiu 
dovaną suplaukė nemažai. 
Aišką, kad jos visos eina i 
“Laisvės” iždą.

Draugės ir draugai!
: Didėle čia susirinkusiu 

dauguma esame senosios 
kartos imigrantai iš Lietu- 
ivos ir beveik visi jau gyve7 
įnamei saulėlydį. Neabejoju, 
kad kiekvienas iš mūsą karts 

( nuo karto pažvelgiame i 
pr aeitį, Į nueitą kelią ir pa
galvojame: Ot, jeigu būtą 
galima viską pradėti iš nau
jo, vaje, kiek būtą išvengta 
klaidą tiek asmeniniame gy
venime, tiek visuomeninėje 
veikloje, kiek daug daugiau 
būtą galima pasiekti ir nu
veikti, kiek daug veltui pra
leistą valandą būtu galima 
išvengti, kiek tauresnis, pil
nesnis ir turiningesnis būtą 
mūsą gyvenimas. Bet tai pa
daryti negalima. Gyvenome 
kaip supratome, išmanėme 
ir sugebėjome. Kas praėjo, 
nebesugražinsime.
L Tačiau aš manau, kad mes, 
pažangieji senosios kartos 
žmonės, galime didžiuotis 
tuo, kad mums buvo laimė ir 
garbė gyventi bene svarbiau-

šią ir audringiausią žmoni
jos istorijoje epochą, su jos 
didžiausiomis, baisiausio
mis nelaimėmis, bet taipgi 
ir su gražiausiais, didžiau
siais, laimėjimais bei pa
siekimais visose gyvenimo 
srityse. Ir štai kur, man 
atrodo, yra musu džiaugsmo 
ir pasitenkinimo šaltinis: 
mes visose tose audrose 
buvome aktyvūs dalyviai, 
mes nebuvome tu didžiųjų 
įvykiu tik stebėtojais. Kaip 
tik priešingai}mes visi, jūs 
ir aš, buvome taip pat, su 
milijonais ir milijonais pa
žangiu žmonių visame pa
saulyje, tu įvykiu dalinais 
gimdytojais ir kūrėjais, ne
palaužiamais kovotojais 
prieš tai, kas neteisinga, kas 
žiauru, kas neša skriaudą, 
kas gimdo ir palaiko žmo
gaus išnaudojimą žmogumi; 
visi mes, jūs ir aš, buvome 
aktyvūs dalyviai garbingoje 
kovoje už naują gyvenimą, už 
naują rytoju. Vieni buvome 
aktyvesni, pagal sąlygas, su
pratimą ir jėgas, gal sukū
rėme ir nuveikėme daugiau, 
kiti mažiau, bet tai, ką pa
siekėme, ką laimėjome yra 
vaisius mūsų visu bendru « » i
pastangų. Musu organizaci
jos, musu spauda nebuvo tik 
mano vieno, ar keleto vado
vaujančiu draugu-draugiu
darbo ir pastangą vaisius, 
bet mūsų visu.

Aš šiandien pasižadu, ir 
prašau visus pasižadėti, kad 
tą prakilnu ir garbingą dar
bą dirbsime taip ilgai, kol 
mūsų širdys krutinėję plaks, 
dėsime visas jėgas ir pa
stangas, kad, mūsų pažangu
sis judėjimas klestėtu, kad 
musu organizacijos ir spau
da gyvuotu. Pasižadėkime, 
kad mūsų gretose niekados 
nebus vietos nuovargiui ir 
pesimizmui, kad niekados 
nenuleisime kovos už naują 
rytoju vėliavos, kol mūsų 
rankos galės ją iškėlę laiky
ti.

Jūs, mielieji draugės ir 
draugai, čia susirinkote 
mane pasveikinti ir palinkėti 
sveikatos, 
džiaugsmo.
kiekvieną jus kietai apka
binti ir palinkėti stiprios 
sveikatos, laimės ir daug, 
daug saulėtu dieną, kad dar 
daug kartu galėtumėme to
kiomis ar panašiomis progo
mis susieiti, pasivaišinti, 
gražiai, kultūriškai praleisti 
popietę.

Dar kartą ačiū visiems už 
viską!<

laimės ir
Leiskite man

KOPENHAGA, Danija. 
Mirė čia buvęs amerikietis 
komunistas Andrew Over- 
gaard 78 metą amžiaus, gy
venęs ir veikęs Chicagoje, 
1950 m. reakciniam makar- 
tizmui siaučiant buvo depor
tuotas Į Daniją.

PAIESKAU KAMBARIO

Paieškau vieno kambario 
pas gerus draugus. Esu vie
niša ir norėliau gyventi kur 
nors netoli “Laisvės”, Te- 
lefonuokite: 641-6887

Sveikinimo telegramos iš Tarybų 
Lietuvos Antaną Bimbą jo 80-čio 

jubiliejaus proga sveikina:
Partijos Istorijos Instituto bendradarbiu vardu - 

Romas šarmaitis
Tarybiniu Lietuviu Enciklopedininku vardu - Jonas Zinkus
Kultūrinią Ryšiu su Užsienio lietuviais komitetas -

Vladas Karvelis, Vytautas Kazakevičius ir 
Ferdinandas Kauzonas.

“Eltos” kolektyvo vardu - Donatas Rodą
Kultūrinią Ryšiu su Užsienio šalimis draugijos 

prezidiumo vardu - Romas Petrauskas
“Gimtojo Krašto” kolektyvas
šetėksnią kolūkio žmonės
II-ras K. P. sekretorius - Antanas Barkauskas
Rašytojas Juozas Baltušis
Žurnalistas Vilius Baltrūnas
Lietuvos Užsienio reikalą ministrė -

Leokadija Diržinskaitė
Prorektorius, docentas Jonas Grigonis
Mokslininkas Alfredas Kazlauskas
Poetas Jonas Lapašinskas
Vilniaus “Tiesos” redaktorius

Albertas Laurinčlukas ir šeima 
Žurnalistė Marija Macijauskienė
Premjeras Juozas Maniušis
Profesorius Eugenijus Meškauskas ir žmona rašytoja

Michalina Meškauskienė
Tarybą Sąjungos Aukščiausiosios Tarybos deputatas

Justas Paleckis ir žmona Genovaitė
P. Šklėrius
I-sis K. P. sekretorius Antanas Sniečkus
Poetė Vilija Šulcaitė
Poetas Vacys Reimeris
Rokiškiečią vardu sveikina <;1

Vo Lukaševičius ir V. Sketeris
Berta Vaitonienė
Žurnalistas Linas Valbasys
Profesorius Juozas Žiugžda .
Profesorius Robertas Žiugžda ir žmona Onutė
Užsienio Reikalą Ministro pavaduotojas -

Vytautas Zenkevičius
Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo pirmininkas

Motiejus šumauskas.
Gerbiamą jubiliatą Antaną Bimbą sveikina jo gimtinės 

Rokiškio rajono Užusienią kaimo kaimynai, linkėdami il
giausią, sveikiausią ir laimingiausią metu. Pasirašo An
tanas Trumpickas ir kaimynai:
K. Petrulis
A. Augulis
J. Petrulis
Po Kaušakis
A. Navasaitis
A. Balaišis
Pr. Šokas
J. Didžgalvis

Dėdę Antaną Bimbą sveikina Gimbučiu šeima - giminai
čiai iš Vilniaus.

NEW YORKO 
NAUJIENOS
Mokyklą inžinieriai ir kiti, 

tarnautojai baigė streiką (su 
dideliu laimėjimu. Jiems 
buvo žymiai pakeltos algos 
ir pagerintos darbo sąly
gos.

•
Broadway aktoriai paskel

bė streiką. Sulaikė 120 vai
dinimu. Aktorių unija kalti
na teatrą savininkus, kad ne
pasiduoda arbitracijai algą 
klausimu.

Albert Einstein medicinos 
kolegija sudarė programą 
padėti nuo plėšiką nukentė- 
jusieihs Bronxo gyvento
jams, kuriems esti reika
linga medicininė, finansinė 
ir socialinė pagalba.•

“Daily World” kolumnis
tas P. Bonosky rašo, kad 
daugelyje mokyklą mokiniu 
rankvedžią yra Įmaišyta ra
sizmo ir kitokio šovinizmo.•

Dienraštis “New York 
Post” ragina Nixona rezig
nuoti iš prezidento vietos.•

Apie 100 puertorikiečią 
piketavo Fordo Fundaciją, 
kuri praktikuojanti rasizmą.•

Miesto Tarybos preziden
tas Paul O’Dwyer ir kai ku
rie kiti visuomenininkai pa
siuntė raginimus majorui 
Beame, kad jis suteiktą poli
cijos apsaugą Kompartijos 
raštinei nuo fašistą bombą.

' ‘ RE P.

> NEW YORKAS. Lėktuvą 
kompanijos jau paleido iš 
darbo apie 17,000 darbinin
ką.

Pramogų Kalendorius

KOVO 10 D.

Niujorko Lietuviu Moterą 
Klubas minės MOTERS DIE
NĄ, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y.

GEGUŽES 5 D.

LLD 185 kuopos ruošiama 
popietė su vaišėmis. Bus 
pagerbti visi kuopos nariai, 
kuriems šiemet sukanka 80 
metą, ir Jono Grybo parody
tas naujas, mums dar nema
tytas iš Lietuvos filmas apie 
buvusio pabėgėlio žurnalisto 
Vyt. Alseikos sugrįžimą i 
Lietuvą. Pradžia 2 vai. po 
Pietą.

Svečias iš Lietuvos

Prof. A. Žukauskas
Antradienį turėjome labai 

malonu susitikima su tikrai < < 
nepaprastu svečiu iš Tary
bos Lietuvos. Po trijų mė
nesiu studiją Amerikoje 
grįždamas i tėvynę, Įžymu
sis Lietuvos mokslininkas 
profesorius Algirdas Žu
kauskas porai dienu buvo su
stojęs ir New Yorke. Drau
guose kilo mintis nors va
landai kitai su juo susitikti 
ir pasivaišinti.

Antradienį apie pirmą va
landą po pietą svečią pas 
mus pristatė žurnalistas 
Apolinaras Sinkevičius. Čia 
geras tuzinas mūsą, pasi
taikiusi būti “Laisvės” sa
lėje, buvome draugią pavai
šinti labai skaniai paruoštu 
maistu.

Vasario 5 d. Amerikinis 
Marksistinią Studiją Institu
tas rengia simpoziumą Leni
no veikalo “Imperializmas” 
svarstymui Kolumbijos uni
versitete. Įžanginę kalbą 
pasakys marksistas profe
sorius Herbert Aptheker.

Svečias -buvo paprašytas 
nors trumpai su mumis pa
sidalyti jo Įspūdžiais Ame
rikoje. Prof. Žukauskas la
bai Įdomiai papasakojo apie 
savo pažintis ir susitikimus 
su Amerikos mokslininkais, 
kurie darbuojasi energetikos 
srityje. Lankėsi keliose 
mokslinėse Įstaigose. Ją 
darbo sąlygas palygino su 
sąlygomis panašiose mokslo 
įstaigose Lietuvoje. Lietu
voje sąlygose esančios gero
kai geresnės. Svečias su 
pasididžiavimu kalbėjo apie 
Lietuvos mokslininką pasie
kimus energetikos srityje.

LDS 13kp. nariams
LDS 13 kp. susirinkimas 

įvyks šeštadienį, vasario 9,- 
Laisvės salėje, Ozone Park, 
N. Y. Pradžia 2 vai. popiet. 
Kuopos valdyba kviečia visus 
kp. narius dalyvauti susirin
kime ir LDS Centro Valdy
bos nominacijose. Po susi
rinkimo visi dalyviai bus 
pavaišinti. (5-6)

' VALDYBA

Dėkojame
V. ir V. Bunkams

Laisviečiai ir LDS’iečiai 
gavome po didelę dėžę vai
sią (grapefruits) iš St. Pe
tersburg©, Floridos, nuo ne
seniai Čia pas mus buvusiu 
Verutės ir Valiuko Bunką.

Valgome dar ir dabar 
grapefruitus ir širdingai dė
kojame jiems.

IEVA MIZARIENE

Gaila, kad svečias su žur
nalistu galėjo su mumis pra
leisti tik porą valandą. Bet 
šio su juo susitikimo nepa
miršime ilgai.

RE P.

Our Artist
Rudolf Baranik is having 

his one-man art exhibition in 
New York from January 22 
till February 14. Itistaking 
place in Lerner-Heller Gal
lery, 789 Madison. 

I 

Rudolf Baranik was born 
in Lithuania. Came to the 
United States in 1938. Lived 
in Chicago, then served with 
the American armed forces 
in Europe during World War 
II. Studied at the Art Insti
tute of Chicago, 1947. Art 
Students League, 1948. Aca
demic Julian, Paris, 1949., 
with Fernand Leger, 1950.
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