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KRISLAI
SAUSIO 22 DIENA 
LAUŽO SUTARTĮ 
PALAIKO MILITA RIZMA 
BUNKERIS PANAMOJE ‘ 
KENNEDŽIO SIŪLYMAS

J. Gašlūnas

Iškilmingai sveikinome ir 
pagerbėme mūšy laikraščio 
redaktorių Antaną Bimbą 
80-ojo gimtadienio proga, 
gimusi 1894 m. sausio 22 
dieną.

Sveikinome vilnieti jubi
liatą Justą Paleckį jo 75 
metų proga, taipgi gimusi 
sausio 22 dieną.

Liūdime dėl netikėtos 
mirties Lietuvos liaudies 
vado Antano Sniečkaus, mi
rusio irgi sausio 22 dieną.

•
1973 metai skaitosi taikos 

metai Vietname, nes tų metų 
pradžioje iškilmingai pasi
rašyta taikos sutartis ir pa
sižadėta daugiau nebeka
riauti. Jungtinių Valstijų 
atstovai taipgi padėjo savo 
parašą.

Praslinko metai, bet tai
kos Vietname nebuvo. Sai- 
gono diktatorius Thieu, visai 
nesiskaitydamas su taikos 
sutartimi, net padidino bom
bardavimus išlaisvintų Pietų 
Vietnamo teritorijų.

1973 “taikos metais” 
Thieu gavo iš Jungtinių Val
stijų Įvairių ginklų ir amu
nicijos $284.7 milijono ver
tės. Sakoma, tik 25% ma
žiau, kiek gavo 1972 karo 
metais. O tai reiškia, kad 
Nixono administracija pade
da Saigonui tęsti karą ir to
kiu būdu laužo taikos sutar
tį.

•
Senato studijų paruoštas 

419 puslapių raportas rodo, 
kad Jungtinių Valstijų bizni 
pilnai kontroliuoja astuonios 
didžiausios korporacijos.

O kas kontroliuoja bizni, 
tas gali kontroliuoti bendrą 
amerikini žmonių gyvenimą, 
šalies politiką, net ir pačią 
valdžią Washingtone.

Korporacijos palaiko ga
lingą militarizmą, iš kurio 
jos gali daug pelnytis. Mili- 
tarinės bazės užsienuose 
korporacijoms labai naudin
gos ir pelningos. Jos pade
da ginti korporacijų invest
ments užsieniuose.

•
Keliaujantis Jungtinių 

Valstijų ambasadorius E. 
Bunkeris atnaujino derybas 
su Panamos respublikos at
stovais dėl Panamos kanalo 
kontrolės.

Prieš kiek laiko Bunkeris 
buvo JAV ambasadorius Pie
tų Vietname ir ten padėjo 
diktatoriui Thieu kariauti 
prieš Vietnamo liaudį.

Dabar jis bando apsaugoti 
Panamos kanalą ir visą ame
rikiečių kontroliuojamą zoną 
nuo panamiečių, kurie rei
kalauja pilnos kontrolės. 
Geriausia būtų sutartis: 
amerikiečiams pasitraukti 
iš Panamos. Lai panamie
čiai valdo Panamos kanalą.

•
Senatorius Edward Kenne

dy siūlo bili£ Kongresui ir 
/kartu ragina prez. Nixoną 
sulaikyti visokią paramą 
Čilės mllltarinel valdžiai, 
kuri palaiko brutalų terorą

Brežnevą sveikino milijonas 
kubiečių didžiulėje draugiš

kumo demonstracijoje

Prezidentas Nixonas žadėjo 
šviesią ateitį ir taiką 
Amerikai ir pasauliui

Havana. Daugiau kaip mi
lijonas dalyvavo kubiečių de
monstracijoje pasveikinti 
Tarybų Sąjungos vadą Leoni
dą Brežnevą, čia atvykusį 
pasitarti su Kubos vadu 
Kastro ir kitais valdžios pa
reigūnais.

Brežnevas pasakė kubie
čiams, kad revoliucijos lai
mėjimų jokia jėga negali su
naikinti, kuomet Tarybų Są
junga yra geriausia Kubos 
revoliucijos gynėja ir sau
gotoja. Kuba yra socialisti
nių šalių šeimos narė. Ku
bos liaudies atsiekimai yra 
taip pat visų socialistinių 
šalių atslekimų ir laimėji
mų dalimi.

Kubos premjeras ir Kom
partijos pirmasis sekreto
rius Kastro, sveikindamas 
Brežnevą, aukštai įvertino 
Tarybų Sąjungos taikos pro
gramą ir didžiulę paramą 
Kubos liaudžiai, kovojančiai 
prieš imperialistų ir kontr
revoliucionierių pastangas 
sunaikinti revoliuciją.

Aktorė Jane Fonda ragina 
kongreso narius pasisakyti 
už taikos išlaikymą Indoki
nijoje ir pasmerkti bet ko
kią intervenciją Į Indokini
ją '(UPI photo)

Čilės fašistai jau 
paskerdė 80,000

New Yorkas. Moterų 
Tarptautinės Demokratinės 
Federacijos delegacija šio
mis dienomis grįžo iš Čilės. 
Ji raportavo Jungtinėms 
Tautoms ir abelnai publikai, 
kad fašistai jau paskerdė 
daugiau kaip 80,000 antifa
šistų, vyrų, moterų ir net 
vaikų. Kalėjimuose ir kon
centracijos stovyklose dabar 
laiko apie 15,000.

Tarp 900 kalinių delegaci
ja surado 200 daktarų, 25 
profesorius, 13 mažamečių 
Brutalus teroras tebesiau- 
tėja. 150,000 darbininkų pa
leisti iš darbo. Taipgi ne
teko darbo daugiau kaip 600 
daktarų, liaudies valdžiai 
pritarėjų. Maisto kainos 
pakilo 1,000%, algos pakeltos 
nuo 200 iki 300%. Skurdas 
visur siautėja.

ir visai nesiskaito su žmo
nių teisėmis.

Jungtinės Valstijos turėtų 
nutraukti diplomatinius ir 
prekybinius ryšius su Čilės 
militaristų režimu. Bilius 
(S-2335 ) - remtinas.

Keliaudamas i Kubą, L. 
Brežnevas iš lėktuvo pasiun
tė sveikinimą Amerikos 
žmonėms su linkėjimais tai
kos visame pasaulyje.

TSRS užsienio reikalų mi
nistras Gromyko, atvykęs 
kartu su Brežnevu i Kuba, < < 
buvo pakviestas Kissingcrio 
atvykti i Washingtona, kur 
Gromyko turėjo su Nixonuir 
Kissingeriu susitikimus ir 
pasitarimus svarbiais klau
simais.

Susitarė bendrai 
už taiką kovoti

Maskva. Čia lankėsi Egip
to užsienio reikalų ministras 
Fahmy ir su TSRS užsienio 
reikalų ministru Gromyko 
susitarė bendrai kovoti už 
taikos išlaikymą Vidurio Ry
tuose.

Abu ministrai susitarė, 
kad Egiptas ir Tarybų Są
junga griežtai laikysis Jung
tinių Tautų rezoliucijos, kuri 
reikalauja Izraelio pasi
traukti iš okupuotų arabų 
žemių. Tik tuo pagrindu bus 
galima palaikyti pastovią 
taiką Vidurio Rytuose.

TOKIJAS. Japonijos So
cialistų Partija kaltina di
džiąsias kuro korporacijas, 
tiksliai sukėlusias energijos 
krizę, kad galėtų daugiau 
pelnų pasigrobti.

Minėjo Vietnamo 
taikos sutartj

New Yorkas. Amerikinis 
Draugų Tarnybos Komitetas 
(religinė organizacija) ir 16 
Jungtinių Valstijų taikos 
grupių daugelyje miestų mi
nėjo metinę Vietnamo taikos 
sutarties sukaktį.

Masiniuose mitinguose 
pasisakė už taikos gynimą ir 
kartu ragino Nixono admi
nistraciją sulaikyti militari- 
nę paramą Pietų Vietnamo 
režimui, kuris tęsia ir toliau 
kara. <

WASHINGTONAS. Už li
goninėse patarnavimą, bend
rai imant, reikia dabar Jung
tinėse Valstijose mokėti 
$100 i dieną, daugelyje li
goninių net iki $150.

Unijos kovos už 
didesnes algas

Washingtonas. Sesių 
A F L-CIO nacionalinių unijų 
atstovai bendrame susirin
kime vienbalsiai nutarė at
mesti prez. Nixono 5.5% me
tinio algų pakėlimo lygį. Jie 
pasisakė už bendrą kovą, kad 
algų pakėlimas būtų sulygin
tas su maisto kainomis.

Tos unijos turi daugiau 
kaip 6 milijonus narių, kurie 
toliau atsisako dirbti už že
mas algas. Unijos ruošiasi 
kovoms. Gali Įvykti daug 
streikų.

DETROITAS. Sausio 24d. 
General Motors paskelbė, 
kad paleidžia iš darbo 75,000 
darbininkų.

Kubos premjeras Kastro Havanoje sveikinasi su L. Brež
nevu (U PI photo)

Alliiejaus kompanijų 
pelnai pakilo 46%

Washingtonas. Aliejaus ir 
gazolino kompanijų pelnai 
1973 m. pakilo 46%. Dau
giausia pakilo Exxon korpo
racijos pelnai - iki 59%, pa
lyginus su 1972 m. pelnu.

Kongresinis komitetas 
buvo pasišaukęs aliejaus ir 
gazolino kompanijų atstovus 
apklausinėti. Bet tas apklau
sinėjimas nesulaikė pelnų 
didėjimo. Šiemet aliejaus ir 
gazolino kainos nesvietiškai 
kyla, kompanijos daro dar 
didesnius pelnus.

WASHINGTONAS. Ralph 
Nader tyrinėtojų grupė skel
bia, kad Alka-Seltzer sudaro 
vidurių skausmus ypač 
tiems, kurie vidurių opoms 
serga, tokių yra apie 10 mi
lijonų.

Užgyrė sutartį
Jeruzalė. Izraelio parla

mentas 76 balsais prieš 35 
užgyrė paliaubų sutartį , ku
riai griežtai priešinosi ul
tradešiniųjų opozicija.

Premjerė Goldą Meir pa
reiškė, kad jos valdžia su
tinka pasitraukti iš tam tik
rų okupuotų arabų žemių. 
Atrodo, kad Izraelis nori pa
silaikyti kai kurias užka
riautas sritis.

Ji nepraranda 
vilties

Sra. Hortensia Allende

Tai Čilės prezidento fašistų 
nužudyto Allendės žmona. Ji 
sako: ‘‘Čilė vėl priklausys 
čiliečiams. Mūsų šalis vėl 
gyvens laisvėje ir nepriklau
somybėje”.

Stoka vėžio ligoms 
specialistų

Washingtonas. Nacionali
nis Vėžio ligų planas savo 
darbu yra atsilikęs, per ma
žai specialistų teturi, ka
dangi mažai tegauna tam 
svarbiam darbui finansų.

Plano darbuotojai pasiuntė 
laišką prez. Nixonui ir Kon
gresui. Reikalauja skirti 
daugiau pinigų kovai su vėžio 
ligomis.

DETROITAS. Iki sausio 
14 d. automobilių pramonėje 
sumažintas 59,000 darbinin
kų skaičius. Nedarbas 
smarkiai padidėjo.

Tūkstančiai žmonių 
miršta nuo šalčio

Washingtonas. Aliejaus 
trusto sulaikymas aprūpinti 
kuru miestus palieka skur
džius neapšildytuose namuo
se, senatiniame komitete 
buvo raportuota. Dėl per
šalimo tūkstančiai žmonių 
miršta, milijonai kenčia šal
tuose namuose.

Senatdrius McGovern nu
švietė tragišką padėtį tarp 
skurdžių žmonių. Jis ragi
no atsakingas Įstaigas pri
versti kuro korporacijas ir 
paskirstytojus žiemos laiku 
aprūpinti kuru visus gyven
tojus.

SOFIJA. Bulgarijos Akto
rių Sąjungos kongrese buvo 
atžymėta 55 f$ėtų sukaktis 
nuo šios sąjungos susikū
rimo. Dabar ji turi daugiau 
kaip 5,Q00 narių.

Amerika tęsia karą 
Pietą Vietname

Washingtonas. Nuo pasi
rašymo taikos sutarties 
prieš metus laiko 1973 m. 
Jungtinės Valstijos suteikė 
Pietų Vietnamo diktatoriui 
Thieu Įvairių ginklų ir amu
nicijos $284.7 milijono ver
tės. Tai tik 25% mažiau, 
negu 1972 metais.

’ Thieu todėl turi pakanka
mai ginklų kariauti, nuolat 
jis tęsia bombardavimą iš
laisvintos Pietų Vietnamo< 
teritorijos. Amerika padeda 
tęsti karą Pietų Vietname.

Washingtonas. Prezidento 
Nixono pranešimas (State of 
the Union) Kongresui ir 
Amerikos žmonėms sausio 
30 d. žadėjo visam pasauliui 
gerovę ir taiką. Nixonas 
gyrėsi, kad jam preziden
taujant penkerius metus pa
daryta daug pažangos, ypač 
taikos klausimu Vietname ir 
Vidurio Rytuose.

Tuo pačiu kartu jis siūlė 
tvirtinti militarines jėgas, 
taikos metu skirti didesnį 
militarinĮ biudžietą, kaip 
karo metu.

Nixonas siūlo sekamiems 
fiskaliniams metams žymiai 
padidintą bendrą biudžetą, 
siekiantį $304.4 bilijono, su 
$9.4 bilijono deficitu, kurie 
reiškia, kad ant tiek skolos 
gali pakilti ir dolerio vertė 
žymiai nupulti.

Tačiau, Nixono pasigyri
mus ir pažadus žymiai ap
temdė besunkėjanti šalyje 
ekonominė padėtis: nesvie
tiškas produktų kainų kili
mas, energijos krizė, nedar
bo didėjimas, infliacijos 
smarkus pakilimas.

Prisiminęs Watergate 
skandalą, Nixonas ragino jį 
tuoj baigti tyrinėti. Nixonas 
pareiškė, kad jis nepasi
trauks iš prezidento vietos 
ir niekas neprivers jį rezig
nuoti.

Turkijoje sudaryta 
kairesnė koalicija

Ankara. Turkijoje suda
ryta nauja koalicinė valdžia 
iš Republikonų liaudies par
tijos ir Islamų partijos va
dovų. Abi partijos pasirašė 
sutarti bendrai valdyti šalį. 
Tai būsianti kairesnė nuo 
centro valdžia.

Republikonų liaudies par
tijai vadovauja socialdemo
kratai. Premjeru paskirtas 
socialdemokratas Bulent 
Ecevit, vicepremjeru - isla
mas N. Erbakan.

•
LOS ANGELES. Kalifor

nijoje 64 supermarketų dar
bininkai streiku laimėjo algų 
pakėlimą ir darbo sąlygų pa
gerinimą.

Sudegė23 berniukai
Heusden, Belgija. 23 jau- 

namečiai mokiniai sudegė 
gaisre, kilusiame katalikų 
mokyklos bendrabutyje. . 40 
mokinių spėjo išsigelbėti.

Policija tvirtina, kad gais
ras galėjo kilti nuo rūkymo, 
nes ne maža mokinių lovose 
gulėdami rūko.

•
WASHINGTONAS. įvai

riuose darbuose sužeidžia
ma 12.5% darbininkų. Dau
giausia sužeidimų ištinka, 
kur neprisilaikoma saugumo 
taisyklių.

177 žuvo gaisre
Sao Paulo, Brazilija. 

Gaisras sudegino 25 aukštų 
moderninio raštinių pastato 
viršutinius aukštus.

Gaisre žuvo 177 žmonės, 
daugiausia raštinių darbi
ninkai. Sužeistųjų skaičius 
siekia daugiau kaip šimtą.

TSRS gali parduot 
grūdų Amerikai

Washingtonas. Tarybų Są
jungos užsienio prekybos 
ministro pavaduotojas Vla
dimir S. Alchimov pasakė 
spaudos konferencijoje, kad 
Tarybų Sąjunga gali parduo
ti Amerikai grudų, jei jai 
reikia nusipirkti.

Jis priminė, kad 1973 m. 
Tarybų Sąjungoje buvo labai 
geras derlius ir reikale gali 
padėti Amerikai iki naujo 
1974 metų derliaus.

48.6% indėnų gy
vena laužynuose

Washingtonas. Cenzo biu
ras skelbia, kad 87,726 indė
nų gyvennamiai yra lūšny
nai arba visai nebetinkami 
gyventi. Tai sudaro 48.6% 
visų indėnų gyvennamių.

Kaip dabar eina namų sta
tyba, tai gali imti apie 50 
metų, iki padėtis bus page
rinta.

EGIL BUD' KROGH

Teismas pripažino kaltu 
buvusį Nixono pareigūną Egil 
‘"Bud” Krogh, kaip dalyvį 
Watergate skandale ir pa
skyrė 6 mėnesių kalėjimo 
bausmę, taipgi 2 metus būti 
po policijos priežiūra.

Areštavo 10 kunigų
Seoul. Pietų Korėjos mi- 

litariniai viršininkai arešta
vo 10 krikščionių kunigų ir 
kaltina juos prasižengimu 
naujam Įstatymui, kuris 
draudžia kritikuoti diktato
rių Parką. Jiems gresia 15 
metų kalėjimas.

Jie užgyrė studentų kovą 
už demokratiją. Studentų ju
dėjimas prieš diktatūrą 
smarkiai plečiasi visoje ša
lyje.

Gaisrai padidėjo
Washingtonas. Senatinia

me komitete raportuota, kad 
visoje šalyje gaisrų nelai
mės žymiai padidėjo, kai 
aliejaus trustas nebeprįsta- 
to pakankamai kuro namams.

Senatorius McGovern nu
rodo, kad skurdžiai griebia
si visokiu būdu savo butams < <
apšildyti. Nemažai iš vir
tuvių krosnių gaisrų kyla. 
Gaisruose žūsta nemaža 
žmonių.

IZMIR, Turkija. Lėktu
vas, bekildamas iš militari- 
nio aerouosto, susidaužė. 
Žuvo 63 žmonės, tarp kurių 
buvo du amerikiečiai.
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Tarybiniai svečiai Kuboje
Prieš keletą dienų Kuboje lankėsi Tarybų Sąjungos Ko

munistų Partijos pirmasis sekretorius Leonidas Brežnevas 
ir Užsienio reikalų ministras Andrius Gromyka. Svečiai 
buvo labai šiltai priimti.

Si tarybinių diplomatų ir veikėjų viešnagė laikoma labai 
svarbiu įvykiu. Mat, komercinėje spaudoje nestokavo užuo
minų, kad Kubos vadovybė pradedanti nepasitenkinti tary
binės diplomatijos veiksmais pasaulinėje arenoje ir kad iš 
to santykiuose tarp Tarybų Sąjungos ir Kubos pradedą 
reikštis tam tikrų “nesusipratimų”. Su šiuo Brežnevo ir 
Gromykos apsilankymu tos spekuliacijos tampa palaidotos. 
Svečių šiltas priėmimas ir padaryti Castro ir Brežnevo pa
reiškimai parodė tarpe tų kraštų vadovybių klestėjimą di
delio draugiškumo ir labai sandaringobendradarbiavimo.

Taip pat ši tarybinių diplomatų viešnagė dar kartą panei
gė mūsų šalies reakcininkų labai pamėgtą pasaką, kad Ta
rybų Sąjunga siekianti Kuboje Įsisteigti tvirtą bazę dėl 
grūmojimo Amerikos saugumui ir ekonominiams intere
sams. Dar kartą Brežnevas savo kalboje užtikrino, kad 
“Tarybų Sąjungai Kuba nėra išnaudojimo arba kapitalisti
nių investmentų objektas“, ir kad “jai ji nėra strateginė 
įtakai bazė“.

“Mes visi gerai žinome“, pasakė Brežnevas, “kad ta
rybiniai ginklai Kubos rankose nėra ginklai kam nors už
pulti, arba Įrankiai bloginimui tarptautinės situacijos. 
Jie tarnauja tiktai teisingam šalies revoliucinių laimėjimų 
gynimo reikalui, taikos ir ramybės palaikymo reikalui“.

Tiek svečių Brežnevo ir Gromykos, tiek Castro ir jo 
draugų kalbose nebuvo nė žodeliu niekam pagrūmota. Vi
sose jose skambėjo giliausias troškimas taikos ir ramy
bės pasaulyje, kuo draugiškiausio tarp valstybių ir tautų 
sugyvenimo ir bendradarbiavimo visose srityse.

Bus ar nebus atoslūgis?
Praeitą savaitę savo pranešime Kongresui mūsų prezi

dentas dar kartą mums užtikrino, kad šiemet mes neturė
sime nė ekonominio, nė jokio kito mūsų gyvenime atoslūgio. 
Jis ragino mus būti ramiais ir tik džiaugtis savo likimu, 
ypač jo prezidentavimu. Juk, girdi, šiandien vidutinis 
amerikietis pajėgia net visais šešiolika procentų visko dau
giau Įsigyti arba nusipirkti, tuo būdu, žinoma, visko tiek 
daugiau ir turi, negu galėjo turėti arba turėjo prieš penke
rius metus, kai jis. Nixonas, paėmė i savo rankas šalies 
vairą.

Kas liečia jo tuos šešiolika procentų, tai toks aiškus 
melas, jog nėra reikalo nė argumentuoti. Kiekvienas 
amerikietis tą puikiausiai žino. Kiekvienas darbininkas 
puikiausiai žino, kad kainos ant visko per paskutinius pen
kerius metus daug daugiau pakilo, negu jo pajamos, kad 
jis šiandien pajėgia daug mažiau visko Įsigyti, negu galėjo 
tada.

Bet kas liečia prezidento pažadėjimą, kad nebus krizės, 
nebus jokio atoslūgio, galima būtų tiktai pasidžiaugti ir 
palinkėti, kad jo pranašystė išsipildytų. Niekas, absoliu
tiškai niekas iš mūsų juk nelaukiame ir nenorime krizės, 
nes ji kaip tik skaudžiausiai smaugia darbo žmogų, dau
giau kaip devyniasdešimt procentų šalies žmonių, kuriems 
tenka pragyvenimą daryti “iš prakaito kaktos savo“. Se
noji karta puikiai tebeatsimename baisiuosius 1929-1935 
metų depresijos laikus. Nenorime ir netrokštame, kad 
jie kada nors pasikartotų.

Deja, ir čia mūsų prezidento pranašytei nesimato tvirtų 
pamatų. Kaip tik priešingai: ir kainos tebekyla, ir inflia
cija tebeauga, ir beveik kasdien tūkstančiai darbininkų ne
tenka darbo. Iš tikrųjų, mes atoslūgi jau turime, jau gy
vename. Tik aklas gali to nematyti. Net ir pats prezi
dentas ant rytojaus savo ekonominiame detališkai išdės
tytame pranešime tam pačiam Kongresui jau nebėra toks 
optimistiškas. Čia jis jau pripažista, kad dar šiemet lai
kai gali pasunkėti, kad nedarbas dar gali padidėti, kad ne
galima nė sapnuoti, jog jau šiemet mes labai gražiai susi
dorosime su energetikos krize ir t. t.

Taigi, ar galima pasitikėti prezidento taip garsiai pa
skelbtu užtikrinimu, kad atoslūgio neturėsime, kuomet fak- 
tlnai ji. jau turime? Negalima, ir vargiai kas pasitikės. 
_j-----------------—----------------------------------- -------------------

Ateisiu
PAULIUS ŠIRVIS KaTgudžTal*’’

Sūnys amsi
Ir tavo mintys

ATEISIU TYLIĄ NAKTĮ T“-
Ateisiu Ateisiu
Tvlią naktj Aš tą naktj
Tyliau Tau žiburio uždegti
Užu šešėli, Ir pasakų
Kai vaikščioja Pasekti:
Po smėlj 
Žali beržų 
Šešėliai.

Kaip vaikščioja
Po smėlj
Žali

Ateisiu Beržų šešėliai,
Žalią nakt| Ateisiu
Aušrų šilkais Trankią naktj,
Apsegti Kada griaustiniai
Ir pasukų Darda.
Pasekti:

Tik pasakyki,
Kaip vaikščioja Kur esi,
Po smėlj Tik pasakyk
Žali Man savo
Beržų šešėliai. Vardą.

VERTA RIMTAI 
PAGALVOTI

Kai jau priešas pradeda 
girti, žmogus turi apsidai
ryti, rimtai pagalvoti, ar 
nepažeidei savo Įsitikinimų, 
ar nenusidėjai savo idėjoms, 
ar nepadarei kurs nors 
kokios rimtos klaidos.

Mes negavome ir nematė
me Lenkijoje lietuvių lei
džiamos “Aušros“ praeitų 
metų trečio numerio, todėl 
nežinome jo turinio. Bet, 
matyt, ji gavo ir skaitė Cle
veland o smetonininkai ir jie 
negali juo atsigerėti. Pra
šome:

“Lenkijos gyvenimo sąly
gos moderuotos tam tikra 
numanistine išmintimi. 
Nėra histeriškų asmeninių 
puolimų, režiminių ragini
mų dirbti vis daugiau, ateiz
mo pamokslų, iki koktumo 
kvailų litanijų režimo die
vams ir jų pavaduotojams 
ant žemės. Viso to pakvai
šimo kaupte prikaupti leidi
niai ok. Lietuvoje. Aušra 
dvelkia priartėjimu prie va
karietiško, populiaraus lei
dinio tipo“.

“Vakarietiškas“ reiškia 
smetoninišką. Bet koks ki
toks tipas “Dirvai“ sveti
mas.

“Aušros“ leidėjams apsL- 
moka pagalvoti ir tokio tipo 
vengti, nes jis nesuderina
mas su naujojo, socialistinio 
gyvenimo idėjomis ir idea
lais.

JAUNIMAS NEBESIDUODA 
MULKINAMAS

Clevelando smetonininkų 
“Dirvoje“ (sausio 25 d.) 
Raimundas Lapas laiko taip 
vadinamą “I Siaurės Ame
rikos Lietuvių Jaunimo Su
važiavimą“ tikrai sėkmingu, 
nors, girdi tesusirinko “vos 
100 jaunuolių“. Tarp kitko, 
sako Lapas, “Suvažiavimas 
siūlė, kad būtų ruošiamos 
kasmetinės studijų dienos, 
gilinamasi i Lietuvos dabar
tini gyvenimą ir kultūrą“. 
Na, o, kaip žinia, “vaduoto
jai“, ypač smetoninės veis
lės, nuo visų stogų šaukia, 
kad ypač Amerikos lietuvių 
jaunimas nė kojos i Lietuvą 
nekeltų ir jokių ryšių su Lie
tuvos žmonėmis neturėtų.

Dar daugiau. Lapas rašo: 
“Buvo taipgi sutarta, kad li
tuanistinės mokyklos ‘netu
rėtų kategoriškai vengti nau
doti knygas iš Lietuvos ir 
apie dabartinę Lietuvą’ “. 
Čia jau tikra revoliucija 
prieš “veiksnių“ vadus, ku
rie laiko Amerikos lietuviui 
jaunuoliui Lietuvoje išleistą 
knygą imti rankas didžiausiu 
nusikaltimu, išdavikais va
dinami tie tėvai, kurie savo 
sūnui ar dukrai Tarybų Lie
tuvoje išleistą knygą leidžia 
skaityti.

Tas parodo, kad Amerikos 
lietuvių jaunimas, vėliausios 
išeivijos jaunuoliai, nebesi- 
duoda “vaduotojų“ mulkina
mi ir už nosies vedžiojami. 
Galima juos tik karščiausiai 
pasveikinti.

VILNIAUS “TIESOJE“ 
APIE MŪSŲ 
“NEGINKLUOTUS 
GROBIKUS“

Vilniaus dienraštyje 
“Tiesa“ sausio 23, skaitome 
žurnalisto Apolinaro Sinke
vičiaus įdomų straipsnį apie 
energetikos krizę Ameriko
je. Straipsnis pavadintas 
“Neginkluoti grobikai“. 
Kalba eina apie plėšikišką
sias naftos monopolijas. 
Žurnalistas, tarp kitko, 
sako:

“Benzino (gazolino) stoka 
jautriausiai palietė ame
rikiečių transportą, 210 mi
lijonų amerikiečių turi
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124 milijonus automobilių. 
Kiekvienam jų nuvažiuoti vi
dutiniškai keturis kilomet
rus reikia litro benzino. Dar 
taip neseniai amerikiečiai 
didžiavosi, kad turi didžiau
sius bei galingiausius auto
mobilius. Su pašaipa buvo 
kalbama ir žiūrima Į dvigu
bai mažesnio galingumo ir 
nedidelius europietiškus ar 
japoniškus automobilius. O 
štai dabar kiekvienas ame
rikietis stengiasi pirkti ne
didele, bet ekonomišką auto
mašiną.

Dar prieš metus galima 
buvo pasirinkti, kurioje de
galinėje geriau pirkti benzi
ną. Tos degalinės net rung
tyniavo: už didesnį kiekį 
nupirkto benzino priedo duo
davo tau stiklinę, kitu atve
ju - peilių rinkinį. Žodžiu, 
kas kaip išmanė, taip viliojo 
vairuotoją. Dabar atvirkš
čiai. Ne vienas amerikietis, 
turintis automašiną, Įteikia 
suvenyrą benzino kolonėlės 
darbuotojui, kad gautų dau
giau degalų.

Naujųjų metų išvakarėse 
ir po jų miestuose buvo lai
mės dalykas, jeigu, pastovė
jęs valandą ar kitą eilėje, 
gauni nors šiek tiek benzi
no“.

Bet “dar kur kas liūdniau 
tiems amerikiečiams, kurie 
dėl energetikos krizės ne
teko arba neteks darbo“, tei
singai pastebi žurnalistas 
Sinkevičius. O darbo gali 
netekti keletas milijonų 
amerikiečių.

“Amerikiečiams aišku“, 
sako žurnalistas, “kad naf
tos monopolijos Įsismagino 
energetikos krizėje, panau- 
dodamoš ją grynai savo 
egoistiniams tikslams. 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
Komunistų partija kviečia 
amerikiečius kovoti už tai, 
kad būtų' nacionalizuota ša
lies energetika. Komparti
jos generalinis sekretorius 
G. Hola^ pareiškė: “Mono
polijos paskaičiavo, kiek jos 
perdirba naftos, kaip spar
čiai naudojamos dujos bei 
nafta, ir todėl sąmoningai 
didina energetinę krizę. Jei
gu Artimųjų Rytų naftos tie
kimas būtų visiškai atstaty
tas, tai krizė nesibaigtų. Dėl 
sandėrių sumažėjo Įprasti 
naftos kuro ir benzino rezer
vai. Tuo paaiškinama, kad 
naftos tiekimo iš Artimųjų 
Rytų nutraukimas taip stai
giai paveikė šalį. Kas pa
skatino monopolijas šiam 
sandėriui? Pats tikriausias 
prievartinis apiplėšimas. 
Monopolijos nukreipė Į mus 
ginklų vamzdžius“.

PAGERBS KANADIETĮ 
VEIKĖJA<

“Liaudies Balse“ (sausio 
25 d.) drg. Z. Janauskas 
rašo:

“Torontiečiai jau pradėjo 
ruoštis atžymėjimui mūsų 
gerbiamo draugo Kosto Kili- 
kevičlaus 65-tųjų metų su
kakties.

Literatūros Dr-jos To
ronto kuopa ta proga ruošia 
didelį banketą kovo 16d. At
kreipkite dėmesį Į šiame nu
meryje tuo reikalu telpamą 
skelbimą, c

Draugas Kilikevičius per 
keliasdešimties metų savo 
atsidėjusios veiklos Kanados 
lietuvių tarpe, o sykiu ir 
tarptautinėj veikloj, yra už
sitarnavęs didžios pagarbos 
ir dėkingumo iš visų pažan
gių žmonių“.

MENŠEVIKIŠKAS 
BEGĖDIS PRIES 
MENŠEVIKIŠKA

Chicagos menševikų laik
raščio (“Naujienos“, sausio 
29 d.) redaktorius Gudelis

kaip beišmanydamas išnie
kinęs ir apsiaudęs Įžymųjį 
lietuvių tautos sūnų ir Lietu
vos liaudies vadą velionį An
taną Sniečkų, šaukia: “Nie
kad Lietuvos turtai nebuvo 
taip naikinami ir krašto gy
ventojai nebuvo taip skriau
džiami, kaip Sniečkaus val
dymo metais“.

Taip pat, žinoma, išbiau- 
rojęs velionį So. Bostono 
menševikų laikraščio (“Ke
leivis“, sausio 29 d.)redak- 
torius Sonda net palyginęs jį 
prie žalčio, lyg ir sąžinės 
graužiamas, lyg ir atsidū
sės, rašo:

“Bet taip pat tiesa, kad 
Lietuva iki šiol neišmirė 
badu, kad joje išaugo nauja 
ir dar lietuviška kultūrinin
kų karta, kad sukurta ne
maža ir ‘nepakankamai 
kryptingų’ kūrinių, kad per
spausdinti Donelaitis, Mai
ronis, V. Krėvė, šiek tiek I. 
Šeiniaus, F. Kiršos ir kitų 
senesniųjų veikalų, kad vei
kia lietuviški teatrai, kuria
ma daile, muzika, kad res
tauruoti kai kurie istoriniai 
paminklai, kad lietuviai savo 
talentu iškilo aukščiau netgi 
už tą arogantišką‘vy re s- 
n i j i brolį ’ ’, kad Lietuvoje 
bent kol kas mažiau rusų, 
negu kitose Baltijos respub
likos“.

Matote: menševikas Sonda 
savotiškai nušluosto nosį 
menševikui Gudeliui. Tas 
parodo, kad Sonda dar nėra 
visai praradęs visą savo są
žinę . . .

IŠ LAIŠKŲ
Brangus drauge
Antanai Bimba!

Karštai ir nuoširdžiai 
sveikiname jus su garbingu 
jubiliejumi - aštuoniasde
šimt metų sukaktimi, ką tik 
retas iš mūsų pasiekia. Jūs 
per visą savo sąmoningą gy
venimą dirbote skaiščiajai 
ateičiai, kuri laimę žemei 
žada. Užtat tave mylime, 
tave gerbiame kaipo draugą. 
Linkime jums dar daug švie
sių dienų ir stiprios sveika
tos toliau tęsti užsibrėžtą 
garbinga darbą.

LLD 75 KUOPA 
Miami, Fla.

Mielas ir brangus 
drauge Antanai!

Pirmiausia širdingai 
sveikinu Jus, nuoširdų ir di
delį Lietuvos bičiulį, Jūsų 
garbingo aštuoniasdešimt- 
metinio jubiliaus proga. 
Linkiu daug sveikatos, kū
rybos!

Negalvokite, kad 80 metų 
tokiam kūrybiškai nusitei
kusiam žmogui, koks esate 
Jūs, yra daug. Gal ir daug, 
bet kartu ir mažai. . . Tin
giniui gal tai ir pernelyg jau 
ilgas amžius. Bet tokiam 
darbininkui, koks esate gy
venime Jūs, tai dar toli gra
žu ne riba. Juk darbas, gy
venimo interesai ir yra tas 
svarbiausias akstinas, pa
dedąs žmogui išsaugoti jau
nystę. Juk kūrybiškai dir
bančių žmonių gyvenimas ne 
matuojamas nuplėštais ka
lendoriaus lapeliais. Apie 
tai dar prieš 200 metų ži
nojo geratologijos mokslo 
pradininkas didysis gydyto
jas ir rašytojas Hufelandas. 
O gi šitos mintys mūsų am
žiuje ne tik nepaseno, bet 
įgijo naują, optimizmo pras
mę. Gerai prisimenu, man 
karo metais buvo tekę susi
tikti su žinomu kazachų dai- M 
nium Akinu Džambulu. Poe
tui jau tuomet buvo arti 100 
metų, bet jis dar tvirtai sė
dėjo balne, nepailsdamas 
plušo darže, o svarbiau
sia. . . kūrybininių jėgų ne
stokojo. Jis daug rašė,kūrė.

Kaip matote, ir šimtas 
metų ne riba. Dabar gi 
mokslininkai Įrodė, kad
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Draugas A. Sniečkus nebuvo užsidaręs tarp keturių sienų. 
Daug sykių teko jį matyti Įvairiuose, ypač dainų šventėse, 
chorų sąskrydžiuose. Gal but dėl tokio demokratiškumo jo 
vardas buvo labai populiarus Lietuvos liaudies tarpe ir ne
mėgstamas priešų stovykloje.

Nuotraukoje: Drg. A. Sniečkus atvyksta i chorų sąskry
džio Šiauliuose atidaryma.

J. GULMANAS

Lietuvos padangėje
GAUSĖJA MUZIEJAUS 
FONDAI

Kaune veikiantis Lietuvos 
TSR Literatūros muziejus 
kasmet pasipildo naujais 
eksponatais. Beveik tūks
tantis jų buvo surinkta šie
met Įvairių ekspedicijų 
metu, gauta iš lietuvių lite
ratūros mylėtojų.

Vasarą muziejuje apsilan
kęs dailininkas iš Filadelfi
jos Jonas Valškyspadovano
jo jo paties sukurtą iš vaško 
pomirtinę Vinco Krėvės- 
Mickevičiaus kauke. Biržie- <
tė Z. Jovaltienėperdavė mu
ziejui poeto St. Dagilio nuo
traukas, kupiškėnas K. Gu
tauskas - poeto M. Dagilėlio 
rankraščius.

Muziejus taip pat Įsigijo 
lietuvių rašytojų R. Miza- 
ros, J. Baltrušaičio, V. 
Montvilos, T. Tilvyčio, V. 
Mykolaičio-Putino, A. Gri
ciaus, A. Venclovos, kalbi
ninko K. Būgos nuotraukų, 
knygų su autografais, asme
ninių daiktų.

ŠILTI VANDENYS 
KARPIAMS

VILNIUS. Vandens ūkio 
projektavimo institute pra
dėta projektuoti pirmoji žu
vininkystės Įmonė, kurioje 
karpiai bus auginami šiltuo
se vandenyse. Planuojamais 
šių baseinų jau pirmaisiais 
metais gauti 170tonų žuvies.

Čia nebus sunkaus darbo. 
Karpiai bus šeriami, gaudo
mi ir rūšiuojami mechani
zuotai.

žmogaus ląstelių užprogra
muotas žmogaus amžius 
113-120 metu. <

Taigi, linkiu Jums tiek 
metų gyventi ir likti kūry
bišku, jaunu savo dvasia - 
ir būtinai visada atsiminti, 
kad ne metais, o darbais, 
tik darbais yra matuojamas 
tikras žmogaus amžius. O 
Jūs, kaip sykis, ir esate 
toks žmogus, kuris nuolat 
dirba, kūryboje atsinaujina. 
Taip atsinaujindami Jūs ir 
išsaugosite savo gražią 
kūrybinę jaunystę!

Su geriausiais linkėji
mais,

Ilgų kūrybingų metų Jums 
linki,

JOKŪBAS SKLIUTAUSKAS 
Vilnius

SILAKPORO ADRESAI

VILNIUS. Iš Vengrijos 
grįžo Vilniaus Termoizolia- 
cijos instituto direktorius 
A. Kaminskas, vyresnysis 
mokslinis bendradarbis J. 
Eidukevičius, skyriaus ve
dėjas K. Jaruševičius. Jie 
lankėsi giminingame “Siks- 
ti“ institute. Mat, vengrų 
specialistai susidomėjo vil
niečių sukurta dekoratyvine, 
garsą sugeriančia medžiaga 
silakporu. Be to, Vilniuje 
sukurtos Įvairios silakporo 
plytelių faktūros: “Banga“, 
“Mozaika“, “Styga“.

Vengrijos mokslininkai ne 
kartą lankėsi ir Vilniaus 
Termoizoliacijos institute.

Be to, silakporu susido
mėta ne tiktai Vengrijoje, jo 
pavyzdžiai iškeliavo i Suo
miją, Lenkiją, Vokietijos 
Demokratinę Respubliką.

TILTAS PER NEMUNĄ

ŠILUTĖ. Besitraukdami 
iš Šilutės hitleriniai okupan
tai susprogdino tiltą per Ne
muną, kuris jungė Rusnės 
salą su rajono žeme. Si karo 
žaizda greitai bus užgydyta. 
Tiesiamas tiltas per plačiąją 
upę, ir 1974 metų trečiajame 
ketvirtyje sujungs abu kran
tus.,

PRIZAS K. BALTAITYTEI

PAKRUOJIS. Pirmūne 
pripažinta Pašvitinio kolūkio 
fermos darbuotoja Kunigun
da Baltaitytė. Pirmaujančiai 
kiaulininkei paskirtas Socia
listinio Darbo Didvyrės Sta
sės Vitkienės prizas ir pir
moji premija.

V. PETKEVIČIENĖ

Redakcijos 
atsakymas

PAUL ŠLAJUI, Chester, 
Pa. - Labai atsiprašome, 
kad jūsų korespondencija 
apie drg. A. Lipčiaus mirtį 
ir laidotuves nepasinaudosi
me. Dedame keliomis die
nomis pirmiau gautą drg. 
Južintiškio gerokai platesnę 
korespondenciją apie tą mie
ląjį draugą. Jūsų korespon
dencijoje tik pakartojama 
tai, kas pasakyta Južintiškio 
korespondencijoje. Vis tiek 
labai ačiū už parašymą.
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Spec i aliai ”Laisvei”

Respublikinei T. Lietuvos *
dainų šventei artėjant

PETRAS DZIKARAS
Mūsą mažyti žalią že

mės lopinėli, prigludusi prie 
Baltijos krantu daugelis va
dina dainą šalimi, gintarine 
Lietuva. Abu šie palygi
nimai malonūs kiekvieno 
Lietuvos gyventojo širdžiai. 
Ir, matyt, jie neatsitiktinai 
stojo vienas greta kito. 
Vaiskūs saulės spinduliai, 
auksu sužėrėję gintare, 
kiekvienam lietuviui sim
bolizuoja draugystė ir daina 
iš senovės eina greta viena 
kitos.

IS PRAEITIES

Kaip gintaras, tūkstant
mečius taurėjęs Baltijos 
dugne, tokias senas tradici
jas turi ir liaudies daina. 
Jos neišsenkantis šaltinis - 
darbo žmogaus siela. Kai 
dar nebuvo meno akademijų 
ir, aplamai, mokyklą, val
stietė moteris savo kūdiki 
liūliavo lopšine, o jam beau
gant, daina mokė ji mylėti 
groži, darbą, neapkęsti ne
teisybės, melo, nelygybės.

Nuostabiai žavi daina, kai 
ją dainuoja motina prie kū
dikio lopšio. Ji įgauna daug- 
kart galingesnius sparnus, 
kai sutartinai liejasi iš tūks- 
tančią krūtinią.

Dainą šventės Lietuvos 
liaudis pradėjo rengti ir pa
mėgo seniai. Pirmoji ją Įsi
liepsnojo ant istorinio Ram- 
byno kalno Nemuno tėvelio 
prieglobstyje. Negausus 
buvo dainininką ratas, bet 
visus juos jungė meilė sa
vajai Tėvynei. Darbo žmo
nėms, tikriesiems kultūros 
kūrėjams ir puoselėtojams, 
daina buvo ją kūrybiniu galią 
skelbėjas, šauklys i švie
sesnę ateiti, ir sunkios ko
vos įkvėpėjas. Dainą šven- 
čią tradicijas šiandieną mes 
skaičiuojame jau daugeliu 
dešimtmečiu. Nelygus ir 
duobėtas buvo ją kelias. En
tuziastą meilę dainai dažnai 
žlugdė žiauri socialinė prie
spauda, piniguočią nenoras 
paremti kūrybines liaudies 
galias. Smetoninė buržua
zija, dažnai besigirianti savo 
meile liaudžiai, jos kūrybai, 
beveik nepajudino nė piršto, 
kad dainą šventės gautą platą 
užmojį. Ir jei jos nemirė 
skaudžios nevalios ir prie
spaudos metais, mes turime 
būti dėkingi tiems dainos 
mylėtojams, pažangiems 
kultūros darbuotojams, 
chorvedžiams ir dirigen- 
tams, kurie ėjo su darbo 
liaudimi, dalijosi jos vargais 
ir džiaugsmais.

dainų Šventes Šiandien

Šiandieną Tarybą Lietuva 
iš tiesą dainą kraštas. Jas 
puoselėja gausios mokyklos, 
kultūros namai. Kas dešim
tas Tarybą Lietuvos gyven
tojas yra aktyvus meno sa
viveiklos dalyvis. Ir todėl 
nenuostabu, kad šiandien 
respublikinės dainą šventės 
tapo didžiulėmis nacionali
nėmis meno šventėmis. Jos 
Tarybą Lietuvoje vyksta kas 
penkeri metai ir kaskart pa
rodo auganti tautos kultūri
ni,, politini ir ekonomini 
klestėjimą.

Tai neatsirado savaime. 
Reikėjo, kad Komunistą par
tija ir Tarybinė vyriausybė 
nuolat rūpintąsi, jog kiekvie
nas darbo žmogus ne tik ga
mintą daugiau materialiniu 
vertybių, bet ir kartu kurtu 
grąžą gyvenimą, kad jo vai
kai galėtą mokytis, šviestis, 
o ir visiems nestigtą laimės 
ir džiaugsmo. Ir čia Dainą 
švenčių sėkla, amžiais bran

dinta, surado išpurentą dir
vą. Si sėkla vešliai sudygo 
dar pirmaisiais pokario me
tais, kai įvyko pirmoji Ta
rybą Lietuvos respublikinė 
Dainą šventė. Ją ruošdami, 
daug triūso įdėjo gerbiami 
Lietuvos sūnūs Kipras Pe
trauskas, Balys Dvarionas, 
Jonas Švedas, Konradas Ka- 
veckas, Juozas Banaitis. 
Daugeli ją šiuo metu jau pri
glaudė lengvas Lietuvos ka- 
pinią smėlis. Bet ją darbai 
niekad nebus užmiršti.

1970 metais Tarybą Lie
tuvos darbo žmonės atšventė 
savo šeštąją jubiliejinę dainą 
šventę. Iš trisdešimties 
tūkstančią jos dalyvlą krūti
nią skambėjo pakilūs pasi
didžiavimo žodžiai Tarybą 
Lietuva, jos didžiais polė
kiais.

Tai buvo tikra Lietuvos 
liaudies meno suklestėjimo 
šventė. Apie tai byloja ir 
tūkstančiai atsiliepimą.

JAU RUOŠIAMĖS 7-AJAI
dainų Šventei

Dabar visa Tarybą Lietu
va pradėjo ruoštis naujajai, 
septintajai, Tarybą Lietuvos 
dainą šventei. Ji vyks 1975 
metais. Neseniai buvo su
darytas šios šventės suren
gimo organizacinis komite
tas. Komitetui vadovauja 
Tarybą Lietuvos Ministrą 
Tarybos Pirmininko pava
duotoja Leokadija Diržins- 
kaitė, jai talkininkauja Kul
tūros ministras Lionginas 
Šepetys ir būrys įžymiausią 
Tarybą Lietuvos visuome
nės, kultūros ir meno velkė- 
Jv.

KOKIA TAI BUS ŠVENTĖ?

1975-ieji - devintojo penk
mečio užbaigimo metai. Tų 
metą vasarą sukanka 35 me
tai nuo Tarybą valdžios at
kūrimo Lietuvoje. Tai labai 
reikšmingos datos Respubli
kos gyvenime. Joms pažy
mėti ir skiriama Respubli
kinė dainą šventė. Šventės 
paskirtis apsprendžia ir jos 
pobūdi. Todėl darbo perga- 
lią, šviesaus gyvenimo 
džiaugsmas skambės pervi- 
sas šventės dienas, tam bus 
skirtos dainos, šokiai, mu
zika, režisieriu, dailininką 
darbas.

Dainą šventė Vilniuje 
truks tris dienas, ir ją su
darys trys dalys: liaudies 
ansamblią vakaras, dainą 
diena ir šokiu diena. Joje 
plačiai pasirodys liaudies 
ansambliai, moterų, vyrą, 
mišrūs chorai, kaimo kape
los, pučiamąją ir styginiai 
orkestrai, liaudies šokią, 
pagyvenusią žmonių, pra
moginiu šokią kolektyvai iš 
visos Lietuvos. Šventėje 
gausiai dalyvaus mokslei
viai.

Bet ir tai neviskas. Kokia 
šventė, sako lietuviai, jei 
joje nėra svečią? Todėl dai
ną šventės programą savo 
nacionalinėmis spalvomis 
praturtins geriausi liaudies 
meno kolektyvai iš kitą ta- 
rybinią respubliką. Taigi 
broliška daina, šokis nuspal
vins visą šventę gražiausio
mis tautą draugystės varso
mis.

Dainą šventei žymiausi 
Respublikos kompozitoriai, 
poetai, choreografai žada 
sukurti nemažai naują dainą, 
šokią, muzikos. I Šventės 
repertuarą pateks ir geriau
sieji kūriniai, sukurti anks
čiau, taip pat kitą tarybiniu 
tautą dainos.

PLAČIAUSIU MASTU
Dainą šventės rengėjai 

nuolat rūpinasi, kad ruoši
masis dainą šventei apimtu 
visus meno saviveiklos ko
lektyvus. O juk juose daly
vauja bevelk 300 tūkstančiu 
kolūkiečią, darbininką, mo
kytoją, inžinierių, gydytoju, 
agronomą, moksleiviu, pen
sininką ir kitą liaudies meno 
mylėtoją. Galima suprasti, 
koks tai didžiulis darbas. 
Kad jis vyktą darniai, jai 
nuo ateinančią metą pava
sario įvairiuose Tarybą 
Lietuvos miestuose bus ren
giami seminarai meno savi
veiklos vadovams, kur jiems 
savo patyrimą perduos ge
riausi dirigentai, choreo
grafai. Vyks dramos kolek
tyvą, liaudies teatru apžiū
ros, kitą meno saviveiklos 
kolektyvu konkursai, są
skrydžiai.

1974 ir 1975 metais visi 
respublikos miestai ir rajo
nai surengs savas dainą 
šventes. Jose daug kūriniu 
bus atliekama iš Respubliki
nės dainą šventės repertua
ro. Tai bus lyg ir visos 
Respublikos dainą šventės 
generalinės repeticijos.

Respublikinėje dainą 
šventėje, suprantama, galės 
dalyvauti tik geriausiai įval
dę repertuarą, plačiai pri
pažinti kolektyvai. 1975 
metą pavasari meno komisi
jos galutinai patikrins meno 
saviveiklos kolektyvus ir iš 
beveik 300 tūkstančią daly- 
vią atrinks 25 tūkstančius 
geriausiąją, kurie liepos 
mėnesi suplauks į sostinę 
Vilnią, į didžiąją šventę. 
Suskambės mūsą senojo ir 
kartu amžinai jauno Vilniaus 
kloniai ir kalneliai dainą dai
nos aidais, suspindės meno 
meistrą parodą spalvomis, 
koncertą melodiją vingiais, 
šokio žaismu, neužmiršta
mais susitikimais.

MŪSŲ DAINOS
KAIP TOS UPES

Dainos kaip upės, rasė 
vienas žymus liaudies kūry
bos propaguotojas. Prasi
dėjusios kolūkiuose, moky
klose, darbininką ir studentą 
klubuose, jos pradžioje teka 
dubysomis, minijomis, mer
kiais ir šešupėmis, kol kas 
penkeri metai įgauna tokią 
galingą srovę, kad virsta 
nemunais - neregėto grožio, 
emocinio poveikio, didžiulio 
organizuotumo respubliki
nėmis Dainą šventėmis. 
Lietuvią liaudies ir tarybinė 
daina, liedamasi iš dešimčių 
tūkstančią krūtinią, atsklei
džia giliausius žmonių jaus
mus - meilę gimtajam kraš
tui, gyvenimui, darbui, kūry
bai, meilę socializmui, tautą 
draugystei ir taikai. . .

Nėra abejonės, kad 1975 
metą Dainą šventė bus viena 
iš įspūdingiausią, kad ji ryš
kiai atskleis išaugusią mūsą 
liaudies kultūrą, dar labiau 
išgarsins Tarybą Lietuvą, 
žengiančią socialismo keliu.

PETRAS DZIKARAS

LAISVĖ

Sausio 25 d. Tarybų Lietuvos darbo žmones i amžino poilsio vietą. Antakalnio kapinėse 
Vilniuje palydėjo Lietuvos KP Centro Komiteto pirmąjį sekretorių Antaną Sniečkų.

ELTOS fotokronika

Socialistinių šalių
bendradarbiavimas

Prieš 25 metus buvo su
kurta Ekonominė savitarpio 
pagalbos Taryba (ESPT). 
Ją sudarė Bulgarija, Čeko
slovakija, Lenkija, Rumuni
ja, TSRS, Vengrija, Vokieti
jos Demokratinė Respublika 
ir Albanija. Nuo 1962 m. 
Albanija Tarybos darbe ne
dalyvauja. Tais pat metais 
Tarybos nariu tapo Mongoli
jos Liaudies Respublika. 
Dar po 10-ties metą ESPT 
nariu buvo priimta Kuba. 
Kai kurią Tarybos organą 
darbe dalyvauja Jugoslavi
jos, Vietnamo Demokratinės 
Respublikos ir Korėjos 
Liaudies Demokratinės Res
publikos atstęvai.

ESPT įstatuose sakoma, 
kad jos veiklos tikslas - vie
nyti ir koordinuoti Tarybai 
priklausančiŲj narią pastan
gas, planingai ugdyti ūki, 
spartinti ekonominę pažan
gą, kelti darbo žmonią gero
vę. Broliška tarpusavio pa
galba, visą nariu lygiateisiš
kumas, nepriklausomybės ir 
nacionalinią interesu gerbi
mas, internacionalizmas, 
savitarpio nauda - tai pa
grindiniai principai, kuriais 
grindžiami minėtą šalių san
tykiai.

Tarpusavio pagalba tarp 
ESPT šalią metai iš metą 
stiprėja.

1971 m. įvykusioje Ekono
minės savitarpio pagalbos 
tarybos XXV sesijoje buvo 
priimta kompleksinė pro
grama, numatanti toliau 
plėsti ir tobulinti bendra
darbiavimą, vystyti socia
listinį ekonominį integravi
mą. Si programa bus įgy
vendinta per 15-20 metą.

Intensyviausiai bendra
darbiaujama tose srityse, 
kurios lemia viso liaudies 
ūkio spartą vystymąsi. Štai 
keli pavyzdžiai.

Viena iš pagrindinių pra
monės šaką yra juodoji me
talurgija. Dauguma dideliu 
metalurgijos kombinatu 
ESPT šalyse buvo suprojek
tuoti Tarybą Sąjungoje, pa

statyti padedant TSRS spe
cialistams ir aprūpinti pa
grindinai tarybiniais įrengi
mais. ,

Atsižvelgiant į tai, kad 
metalurgijos įmonių staty
ba reikalauja didelią kapita- 
linią įdėjimą, daugeliu atve
ją socialistinės šalys tokius 
objektus stato bendromis jė
gomis.

; Sėkmingai vystosi bendra
darbiavimas automobilią ga
myboje. Štai tarybiniams 
automobiliams atskiros da
lys gaminamos Bulgarijos, 
Čekoslovakijos, Lenkijos ir 
Vengrijos įmonėse. Už 
šiuos pristatymus TSRS mi
nėtoms šalims teikia gata
vus automobilius.

Toks bendradarbiavimas 
padeda socialistinėms ša
lims ugdyti ir žemės ūkį. 
Pavyzdžiui, Lenkija teikia 
TSR Sąjungai kreditus kalio 
mineralinių trąšą kombihdt’o 
Soligorske statybai. Tarybą 
Sąjunga kreditą padengs per 
dešimt metą, tiekdama kalio 
trąšas Lenkijai.

Ekonominis ir politinis 
socialistiniu valstybių susi
telkimas - generalinė socia
lizmo stovyklos vystymosi

Blaivybė, bažnyčia ir kunigija
Lietuvoje vysk. Valančiaus laikais

Gerb. Pil. KALNĖNAI!
Jau gavau net du Jūsą 

laiškus, bet dėl aibės darbą 
užsitęsė mano atsakymas 
Tamstai.

Malonu, kad skaitote 
‘‘Laisvę”, šį pažangą JAV 
lietuviu laikrašti, kuris su 
meile rašo apie mūsą ginta
rinę Tarybą Lietuvą.

Jus didžiai Įžeidė mano 
straipsnyje paminėtas vys
kupas M. Valančius, kaip 
pasyvus kovotojas su gir
tuokliavimu, kaltinimas dva
sininkijai, kuri mokė ir vertė 
lietuvius girtuokliauti. Aš 
nematau reikalo su Tamsta 
leistis į plačią diskusiją, 
nes iš laiško matyti, kad Jūs 
nežinote tikrosios padėties 
apie bažnyčios ir vysk. M. 
Valančiaus “vedamos ko
vos” su girtuokliavimu ir 
t. t. Tai būtą bergždžias 
darbas, tačiau kai ką palie
siu.

Nei Jūs, nei aš neginčija
me, kad visais laikais kuni
gai iš sakyklą smerkė gir
tavimą, bet tuo pat metu 
Jūs negalite nuneigti, kad 
tie “blaivybės pionieriai” 
laikė degtinės varyklas ir 
šimtus karčiamu, kuriose 
parapiječiai palikdavo savo 
skatikus, štai faktai:

Zem. Kalvarijos domi
ninkoną vienuolynas turėjo 6 
karčiamas, kurios 1646 m. 
davė 2,000 auksiniu gryno 
pelno. Raseinių domininko
nai turėjo 7 karčiamas, Pa- 

linija, pagrindinis veiksnys 
taikiame jos lenktyniavime 
su kapitalizmu.

Patyrimas rodo, kad so- 
cialistinią šalią bendradar
biavimas, suartėjimas ir su
sitelkimas nevyksta pats sa
vaime, automatiškai. Jis 
reikalauja iš Komunistą ir 
darbininką partiją nemažą 
pastangą, įveikiant įvairius 
sunkumus. Todėl šalią, pri
klausančią ESPT, vyriau
sybės dėjo ir deda dideles 
pastangas, ieškodamos pa
lankiausią bendradarbiavi
mo formą, kurios leidžia 
sėkmingai derinti kiekvie
nos šalies nacionalinius ir 
visos socializmo stovyklos 
internacionalinius intere
sus. šios pastangos yra 
sėkmingos ir vaisingos, 
ESPT šalią pramonės gamy
ba ugdoma keleriopai spar
čiau, negu didžiąją kapitalo 
šalią. Pramonės gamyba, 
pavyzdžiui, 1950-1973 m. 
socializmo šalyse padidėjo 
daugiau kaip 8 kartus, o di
džiosiose kapitalistinėse ša
lyse ’>f. maždaug , trigubai. 
Sėkmę nulemia tai, kad san
draugai priklausančios šalys 
turi bendrus tikslus ir inte
resus - kurti socializmą ir c 
komunizmą, nepaliaujamai 
kelti savo šalią darbo žmo
nią gerovę.

A. AUGUS 
Istorijos mokslą kandidatas

lėvenio vienuolynas - 3, Dot
nuvos Bernardinai turėjo iš
sinuomavę 1 karčiam a ir 1 c <
degtinės bravarą. Kolainių 
karmelitai laikė 2 karčia- 
kasmet Išpirkti po 3 gorčius 
degtinės. Liškavos vienuo
lynas turėjo net 17 karčia
mą, kuriose baudžiaunin
kai per metus išgerdavo iki 
3,000 gorčių degtinės.

Vienuolynų baudžiaunin
kas neturėjo teisės gerti 
degtinę žydų ir dvarininką 
laikomose karčiamose. Nu
sikaltę buvo baudžiami dvar
ponių - kunigą ir vienuoliu 
rykštėmis ir darbo dieno
mis.

Katalikiškas “Panevėžio 
garsas” 1937 m. Nr. 7 
straipsnyje “Panevėžys 
prieš 434 metus”, rašė, kad 
bažnyčios kairėje buvusi 
klebono rinka, priešais rin
ką - jo smuklė ir bravūras 
su pirtimi. Katalikai klebo
no smuklėje besilinksminda
mi, pakeldavę triukšmą ir 
nutraukdavę bažnyčioje 
vykstančias pamaldas. Tarp 
kitko ten pat rašoma: “De
kano vizito metu per iškil
mingas pamaldas labai ma
žai žmonią tebuvo bažnyčio
je, o rinkoje buvo girdimi 
dainavimai, šokiai ir t. t.”

Dar ryškesnį liaudies “iš 
blaivinimo” pavyzdį duoda 
Skapiškio domininkonu vie
nuolynas. Jis turėjo 4 deg
tinės bravarus ir 17 karčia
mą. Vienuolyno baudžiau-
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nininkai buvo verčiami pa
laikyti šventąją tėvą pramo
nę, ir “kiekvienas durnas 
(gryčia) kasmet turėdavo 
išpirkti po 10 girčiu degti
nės”.

Kanauninkas Prapuolenis 
savo knygelėje “Lenkų apaš
talai Lietuvoje“, išleistoje 
Vilniuje 1913 m. 36psl. rašė, 
kad “1629 m. Vilniaus kapi
tula vien tik Vilniuje, laikė 
440 karčiamu ir šiuliu”. 

< ( 

Be to, ta pati Vilniaus kapi
tula Vilniaus mieste turėjo 
315 alinių ir 125 m id i nes . 
Iš Vitebsko karčiamu kapi
tula kas met gaudavo 50,000 
florinų pajamų”. Iš kieno 
kišenės suplaukdavo tie pi
nigai? Iš baudžiaunininkų. 
Tai jie gerdavo “šventą“ 
velnio skistimėli. <

Panašiu faktu tamstai aš c c
galiu duoti gana daug, kad 
Jūsų “nepalikus klaidoje”, 
tačiau manau užtenka ir šių.

Taigi, vyskupas M. Valan
čius vietoje baręs ir saikdi- 
nęs vargo užgultus žmones, 
pirmiausia turėjo sudrausti 
savo valdinius - kunigus ir 
vienuolius, kad šie uždarytų 
bažnytines karčiamas ir 
smukles, nebegamintųdegti
nės ir nebeverstų ją gerti 
baudžiaunininkus. Tačiau tai 
nebuvo padaryta. Ir kada 
sugretini kunigą žodžius su 
darbais, tame tarpe ir vys
kupo M. Valančiaus, bažny
čios nuopelnai lietuvią liau
dies blaivinime visiškai iš
blunka ir paskęsta vienuoly
ną ir kleboną išsunktos deg
tinės jūroje.

Tokios mano papildomos 
pastabos dėl Jūsą laiško ir 
abejojimu. Kas liečia M. 
Valančiaus kitą veiklą, kaip 
literatūroje, švietime, tai 
aš, kaip ir visa lietuvią liau
dis, jį vertinu nemažiau už 
Tamstą.

A. MARTINIONIS

Dar viena gamykla
KAUNAS. Pramonės rajo

ne, Chemijos gatvėje, naujo
je statybos aikštelėje įsikū
rė antrojo statybos tresto 
trečiosios statybos valdybos 
statybininkai. Jie pradėjo 
statyti naują bazę “Jiesios” 
eksperimentinės dailiosios 
keramikos gamyklai.

Naujoje gamykloje per 
metus bus pagaminama dai
liosios keramikos gaminių 
už 1,200,000 rubliu - du kar
tus daugiau negu dabar.

1973 m. Lietuvoje iš vi
suomeninių bityną gauta dau
giau kaip 4,500 cnt prekinio 
medaus. Kartu nereikia pa
miršti, kad, be didelią visuo
meninių bityną, turinčią po 
keliasdešimt šeimą, avilius 
dažnai pamatysi kolūkiečią, 
tarybinių ūkią darbininką ar 
mažą miesteliu gyventoją 
sodeliuose.

Bitynų nauda ...
Bitininkystė Lietuvoje yra 

pagalbinė ūkią šaka. Iš jos 
gaunamos pajamos sudaro 
tik nedidelę kolūkiu ir tary
binių ūkių pajamų dalį. Ta
čiau bitės duoda didžiule 
naudą, apdulkindamos žie
dus. Bityną įrengimo išlai
das jos apmoks ne tik sal
džiu medumi, bet ir padi- 
dindamos lauku bei sodų 
derlių.

Vien 1973 m. Lietuvoje 
buvo įsteigta 60 naujų vi
suomeninių bitynų, o iš viso 
respublikoje jau turime apie 
50 tūkstančiu bičių seimu. 
Labiausiai myli bites šakie
čiai. Čia kiekvienas rajono 
ūkis turi įsirengęs po vi
suomeninį bityną. O geriau 
siai šią vasarą bitininkavo 
Pasvalio ir Joniškio rajonų 
bitininkai, prikopę iš kiek
vieno avilio apie 20 kg preki
nio medaus.

JERUZALE. 1973 metais 
Izraelyje pragyvenimo lygis 
pakilo 26.4%.
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Adolfo Sabaliausko—Žalios Rūtos 100-osioms gimimo metinėms

JAUNYSTĖS
PAŠAUKIMAS

Stasys Skrodenis
Kad mes šiandien didžiuojamės dideliu skai
čiumi nepaprastai savitų, archaiškų sutarti
nių, kad nestokojame dar šio šimtmečio pra
džioje užrašytų tų dainų ir liaudies instru
mentų (skudučių, ragų, trimitų) melodijų, tu
rime būti dėkingi iš Siaurės Lietuvos kilu
siam Adolfui Sabaliauskui, kuris nemažą sa
vo gyvenimo dalį paskyrė lietuvių tautosa
kos ir liaudies muzikos rinkimui bei tyrinėji
mui.
Jis gimė prieš šimtą metų, 1873 m. rugsėjo 
3 d. (sen. stiliumi rugpiūčio 23 d.) Krikščių 
kaime, Biržų valsčiuje, Panevėžio apskrityje, 
valstiečių šeimoje. Mokėsi Papilyje, Pandė
lyje ir Šiaulių gimnazijoje. Baigusį šešias 
klases, tėvai atidavė jį į Žemaičių kunigų 
seminariją Kaune, kurią baigęs 1896 m. bu
vo paskirtas vikaru Liepojoje, paskui Liven- 
berzenė.s klebonu. Tėvų sprendimui A. Sa
baliauskas nesipriešino, nes toks kelias siek
ti mokslo buvo lengviausiai prieinamas. Juo 
ėjo daugelio valstiečių vaikai.
Iš pat jaunystės A. Sabaliausko širdyje ruse
no meilė dainai, liaudies muzikai, nes vai
nikuotos Joninių kartys su degančiomis ste
bulėmis, puošnios vestuvės, o svarbiausia, 
nuolat tėvų namuose skambėjusios dainos, 
skudučių ir kanklių muzika paliko gilius 
pėdsakus jaunuolio vaizduotėje. Vėliau, ku
nigų seminarijoje, jis irgi atsidūrė lietuviš
koje aplinkoje, kurią palaikė lietuvių kalbos 
profesorius Kazimieras Jaunius. Auditorijose 
skambėdavo lietuvių liaudies dainos, buvo 
skaitomi jų rinkiniai. Prof. K. Jaunius antrojo 
kurso klierikams per egzaminus davė rašyti 
laisvą temą. A. Sabaliauskas pasirinko temą 
„Rūta mūsų dainose", kurią profesorius įver
tino „optime", t. y. labai gerai. Sis rašinys 
buvo pirmasis jo žingsnis į tautosakos dir
vonus. Skatinamas jaunystės pašaukimo ir 
stimuliuojamas susiklosčiusių palankių aplin
kybių, A. Sabaliauskas atsideda tautosakinin
ko darbui.
Jau pirmajame rašinyje apie rūtą, kurį
1895 m. išspausdino „Žemaičių ir Lietuvos 
apžvalga", jis pabrėžė lietuvių liaudies dai
nų gausumą, jų poetiškumą. Tačiau tokių, 
kokios gyvavo jo gimtosiose apylinkėse, 
rinkiniuose beveik nebuvo. 1893 m. vasarą 
jis energingai renka tautosaką Krikščių apy
linkėse iš namiškių, giminių ir pažįstamų.
1896 m. jau turi užrašęs 134 dainas ir kelis
šimtus smulkiosios tautosakos dalykų. A. Sa
baliauskas suprato, kad liaudies dainų rin
kėjui būtina išmanyti muziką, nes daina, 
užrašyta be melodijos, dar negyvas organiz
mas. Todėl jis 1900—1901 m. Friburgo uni
versitete pas Peterį Vagnerį studijavo muzi- 
M- J A. :
Gyvendamas Latvijoje, A. Sabaliauskas, nors 
Jr neturėdamas gerų sąlygų darbui, 1904 
iir 1906 m. paskelbė du svarbius straipsnius 
.„Sutartinės ir mūsų muzikos įrankiai" ir 
;„Apie sutartines". Juose plačiai aptarė su
tartinių melodijų pobūdį, jų atlikimo būdus, 
paprašė kankles, skudučius, ragus, birbynes, 
*lamzdžius, ožio ragus, švilpas. Čia autorius 
>$u gailesčiu turėjo pripažinti, kad šitos lie
tuvių dvasios ir kultūros „palaikes" jau bai- 
įgia išnykti, „o jaunoji karta jų nebemyli ir 
^nelaiko garbėje". Norėdamas labiau pava- 
įryti tų nykstančių dainų rinkimą, jis prašėsi 
•ibažnytinės vyresnybės perkeliamas į Lietuvą 
?ir tik j šiaurinę jos dalį, motyvuodamas tuo, 
;kad norįs atsidėti tautosakos, ypač labai re
tų sutartinių, rinkimui. Tokį leidimą jis gavo 
<1907 m. ir persikėlęs apsigyveno Nemunėlio 
.Radviliškyje, kur energingai ėmėsi darbo.
; Surinkęs daugiau tautosakos, geriau išstudi
javęs sutartinių bruožus, A. Sabaliauskas pa
pildė, praplėtė ir patikslino savo ankstes
niuosius pastebėjimus pranešime, skaityta
me Lietuvių mokslo draugijos posėdyje. Pra
nešimas „Apie Žeimių-ryfiečių lietuvių tau
tinę muziką ir muzikos instrumentus" buvo 
išspausdintas 1911 m. „Lietuvių tautoje". 
Jame pateiktas sutartinių apibūdinimas buvo 
toks platus ir palyginti tikslus, kad vėles
nių laikų tyrinėtojams beliko tik papildyti 
šių unikalių lietuvių liaudies dainų gyvavi- 

’ mo ir atlikimo charakteristikas.
JA. Sabaliausko gyvenime labai reikšminga 

buvo pažintis su suomių tautosakininku prof. 
Augustu Robertu Niemiu, virtusi artima kū

rybine draugyste. A. Niemis 1910 m. vasa
rą atvyko į Siaurės Lietuvą rinkti lietuvių 
liaudies dainų ir čia susitiko su A. Saba
liausku, dirbusiu tokį patį darbą ir jau už
rašiusį didelį to krašto dainuojamosios tau
tosakos pluoštą. Antai vien iš dainininkės 
Onos Smilgienės buvo užrašęs 403 dainas. 
Tuo atradimu suomių mokslininkas buvo pa
tenkintas. „Kelionė į Radviliškį (t. y. pas 
Sabaliauską — S. S.) man pačiam buvo ne
paprastai svarbi, — rašė A. Niemis savo 
„Lietuvių liaudies dainų tyrinėjimuose", — 
nes čia galėjau išvysti, kad dainų lobynas 
daugumoje buvo surinktas ir kas nors svar
besnio vargiai ar bebus rasta. To geriau
siu laidu buvo tos nepaprastai geros atmin
ties dainininkės, kurias mudu iš savo pusės 
esame sutikę ir iš jų dainas išsėmę". Paste
bėję, kad abiejų „rinkiniai nuostabiai vie
nodi", jie atrinko geriausius ir įdomiausius 
variantus — viso 1459 tekstus — ir sudarė 
rinkinį, kurį 1912 m. išspausdino Suomijos 
mokslų akademija, pavadintą „Lietuvių dai
nos ir giesmės šiaurrytinėje Lietuvoje". Pa
rengiant rinkinį spaudai daug pasidarbavo 
A. Niemis, nes jis tam buvo specialiai pasi
rengęs, o ir suomių folkloristika jau buvo 
gana toli pažengusi. Dainas A. Niemis su
klasifikavo pagal funkciją ir turinį, nors kur- 
ne-kur tas skirstymas yra gana neaiškus ar 
netikslus (pvz., labai neaiškios tokios dai
nų rūšys, kaip „rūpesčio dainos", „lyriški 
pasakojimai", neteisingai raudos priskirtos 
prie dainų). Šiaip jau rinkinys buvo labai 
reikšmingas lietuvių kultūros ir mokslo isto
rijos faktas.
Po šio kolektyvaus darbo sekė kitas. Pir
mojo pasaulinio karo audroms siaučiant, 
1916 m. Helsinkyje išėjo stambi A. Saba
liausko parengta knyga „Lietuvių dainų ir 
giesmių gaidos", kurioje išspausdinta 635 
dainų melodijos ir 318 dainų tekstų. Be to, 
pratarmėje sudarytojas aptarė lietuvių liau
dies dainų atlikimo būdus, žinoma, daugiau
sia dėmesio kreipdamas į sutartines, aprašė 
Siaurės Lietuvoje vartotus muzikos instru
mentus, gyvavusius paskutines savo dienas. 
„Kaip nyksta senieji instrumentai, taip žūna 
ir giesmės, — beliko liūdnai pridurti rinkė
jui. — Jaunesnės par 70 metų moterys jų 
nebemoka, ir nebesimoko, taip kad ir gies
mių dienos jau suskaitytos".
Pirmojo pasaulinio karo metu žuvo daug 
A. Sabaliausko surinktos smulkiosios tauto
sakos — mįslių, patarlių ir priežodžių, žai
dimų ir ypač užkalbėjimų. O kas išliko ar 
buvo užrašyta vėliau Pušaloto apylinkėse — 
paskelbta „Tautoje ir žodyje" 1923 m. Su 
šia kelių šimtų dainų publikacija beveik ir 
pasibaigė aktyvi A. Sabaliausko tautosaki
ninko veikla. Tiesa, apie 1930 metus jis da
rė žygių išleisti ir kitas A. Niemio surinktas 
dainas, tačiau pagrindinis šio darbo inicia
torius vis dėlto buvo pats suomių moksli
ninkas: jis traukė savo bičiulį galutinai pa
rengti rinkinį, susitarė su Suomijos mokslų 
akademija, kad išleistų. Bet, mirus Niemiui, 
darbas iš karto nutrūko, o dainų tekstai atsi
dūrė archyve. Besidarbuodamas lietuvių 
folkloristikos labui, tuo pat metu dar išver
tė iš suomių kalbos A. Niemio studiją „Lie
tuvių liaudies dainų tyrinėjimai" (išleista 
1932 m.). Tautosakos rinkimu daugiau nebe
sirūpino. Tad vos ne porą dešimtmečių tru
kusi A. Sabaliausko tautosakininko veikla 
nutrūko. Nuėjęs su reakcine buržuazija, sto
jęs į priešingas liaudžiai ir pažangiam revo
liuciniam judėjimui pozicijas, jis pamažu nu
tolo nuo savo jaunystės pašaukimo, nuo vi
sų vaisingiausio ir reikšmingiausi© lietuvių 
kultūrai ir mokslui savo darbo baro.
Be tautosakinės veiklos, A. Sabaliauskas iš 
pat jaunų dienų mėgino ir savo plunksną, 
pasirašinėdamas po eilėraščiais ir straips
niais Žalios Rūtos slapyvardžiu. Tačiau ak
tyviau individualiąja kūryba jis pasireiškė po 
Pirmojo pasaulinio karo, išleidęs kelis ei
liuotų pjesių, paremtų tautosakine medžiaga, 
rinkinius („Kada Rožės žydžia", „Pan
čiai" — 1917, „Laumės" — 1920) ir eilių 
knygą „Savu keliu" (1923) apie gimtąsias 
Nemunėlio ir Apaščios apylinkes bei to 
krašto žmones. Jis visą gyvenimą rašė eilė
raščius, kurių didžiulis rinkinys, pavadintas 
„Maigomis" (daugiau kaip 1500 eilėraščių) 
tebėra neskelbtas rankraštis. Tačiau jo indi
vidualioji kūryba nėra aukšto meninio ly
gio. Jis nepajėgė eiti koja kojon su savo 
meto literatūra, o liko, kaip taikliai jo poe
ziją yra apibūdinęs kadaise poetas A. Miš
kinis, „ne iš šios dienos ansamblio", „iš ano 
prieškarinio laiko".
A. Sabaliauskas taip pat išvertė suomių epą 
„Kalevalą", suomių rašytojo A. Kivio roma
ną „Septyni broliai" ir pjesę „Nurmio kur
piai". Po „Kalevalos" pasirodymo (1922) 
jis buvo gana aktyvus suomių kultūros pro
paguotojas Lietuvoje, Kalevalos draugijos 
narys Suomijoje ir bene vienintelis, mokė
jęs Lietuvoje suomių kalbą. Tačiau literatū
rinėje kūryboje A. Sabaliauskas nepakilo 
taip aukštai, kaip dirbdamas tautosakininko 
darbą pirmojoje savo gyvenimo pusėje. 
Nugyvenęs ilgoką amžių, A. Sabaliauskas 
mirė 1950 m.

PAKALBINKITE SAVO KAI- 
MYNUS IR PAŽĮSTAMUS 
UŽSIRAŠYTI "LAISVĘ".

JIE JUMS BUS DĖKINGI.

Montreal, Canada
IS METINIO LLD 
SUSIRINKIMO

Įvykęs metinis LLD Mont
real© kp. susirinkimas sau
sio 27 d., nežiūrint labai 
blogo oro, nariu atsilankymu 
buvo skaitlingas. Tas tik 
parodo, kad nariai Įvertina 
savo draugiją.

LIŪDNAS IR SKAUDUS 
PRANEŠIMAS

Pirmiausiai pirmininkas 
pranešė liūdną žinią, kad T. 
Lietuvoje mirė Komunistų 
Partijos Centro Komiteto 
pirmasis sekretorius - AN
TANAS SNIEČKUS. Vienos 
m inutės atsistojimu buvo pa
gerbtas šis taurus Lietuvos 
sūnus, nusipelnęs daug pa
garbos ne tik Tėvynei, jos 
žmonėms, bet ir už Tėvynės 
gyvenantiems doriems tau
tiečiams.

VALDYBOS RAPORTAI

Po perskaitymo valdybos 
ir praėjusio susirinkimo 
protokolų, kurie buvo užgir- 
ti, finansų sekretorius iš
davė platesni raportą, pažy
mėdamas, kad per praėju
sius metus, kuopos narių 
iniciatyva, Įvairiais būdais 
ir Įvairiems visuomeni
niams ir spaudos reikalams, 
sukelta virš $3,000 daugiau
siai iš tos sumos teko “Liau
dies Balsui”. Taipgi prane
šė, kad visi (išskyrus 3 ) na
riai užsimokėję mokesti už 
praėjusius metus ir kad jau 
už šiuos metus užsimokėjo 
mokesti už praėjusius metus 
ir kad jau už šiuos metus 
užsimokėjo mokesti 50 na
rių. Pranešė, kad už praei
tus metus nariai gaus knygą, 
parašytą R. K ASAUSKO, apie 
šiandienini kolūkini gyveni
mą Lietuvoje. į

“LIAUDIES BALSO” 
VAJUS

Nors šiame susirinkime iš 
“L. Balso” administracijos 
neturėjome galutinų vajaus 
rezultatų, bet jaučiame, kad 
mums uždėtą kvotą, sukelti 
$1,600 ir gauti 20 naujų skai
tytojų, sukėlėme su kaupu. 
Vajuje daugiausiai darbo 
teko Įdėti J. Urbanavičiui ir 
L. P. Kisieliams, o jiems 
talkininkavo; J. Lesevičlus, 
J. J. Vilkeliai, E. Juraitienė, 
P. Bendžaitienė ir truputi 
B. Kvietinskas ir O. Strėlie- 
nė.

P. K.

L. L. D. JUBILIEJUS

Labai daugdlskusuotaval
dybos posėdžiuose ir susi
rinkime LLD Jubiliejaus 
klausimu, kuris Įvyks se
kančiais metais. Kadangi 
centras užsibrėžęs atžymėti 
šią sukakti išleidžiant AL- 
MANACHA, kuriame turėtų 
atsispindėti visi Draugijos 
darbai, tai Centras kreipia
si Į kuopas ir pavienius 
narius parašyti prisimini
mus. Valdybos pasiūlyta, 
kad kolektyviai būtų parašyta 
LLD Montrealo 137 ir buvu
sios 47 kp. ISTORIJA. Dau
gelis narių prisižadėjo su
teikti valdybai savo prisimi
nimus apie šią draugiją. La
biausiai svarbu surinkti ži
nias apie pirmuosius Mont
realo kp. Įkūrėjus, kurie jau 
senai mirę. Valdyba laukia 
visų kooperacijos.

PAGERBĖME ŽYMIAUSIA 
J. A. V. VEIKĖJA

Iš spaudos sužinojus, kad 
newyorkieciai ruošia vienam 
iš žymiausių pažangaus ju
dėjimo veikėjų - ANTANUI 
^BIMBAI bankietą, jo garbin
go 80 metų Juviliejaus pro
ga, tai valdyba, kuopos vardu

pasiuntė pasveikinimą raš
tu, o nuo susirinkimo pa
siuntė sveikinimą telegra
ma. Mes ne tik Montrealo, 
bet ir visos Kanados pažan
gūs lietuviai, su didele pa
garba, dėkingumu ir meile 
minime Jubiliato vardą, nes 
jis mums buvo kaip tėvas, 
kaip mokytojas, kuris padėjo 
praskinti kelią Į pažangą.

L. L. D. VALDYBOS 
RINKIMAI

Labai jau bloga mada Įsi
galėjusi mūsų organizacijo
je (ir visose organizacijo
se ), renkant valdybą, ar ko
kią komisiją, paplojame 
smarkiai seniems valdybos 
nariams ir užbaigtas kriu
kis. Taip atsitiko ir ši 
kartą. Valdyboje pasiliko 
sekantis ilgamečiai valdy
bos nariai: J. Urbanavičius, 
pirm.; L. Kisielis, fin. sek
retorius; P. Kisielienė, pro
tokolų raštininkė; J. Pet
rauskas, iždininkas ir J. Le- 
sevičius valdybos narys.

P. K.

PAGERBSIME ILGAMETI, 
VEIKĖJA

Torontiečiai ruošia visuo
meninio pobūdžio Jubiliejų, 
pagerbimui ilgamečio veikė
jo, šiuo laiku einančio “L. 
Balso” administratoriaus 
pareigas KOSTO KILIKEVI- 
ClAUS, jo 65 metų sukakties 
proga. Kadangi Kostas per 
eilę metų vadovavo ne tik 
Montrealo LLD kp., bet ir 
visam pažangiam judėjimui, 
tai yra užsitarnavęs ir mūsų 
visų didelės pagarbos. To
dėl susirinkimas nutarė nuo 
kuopos pasiųsti dovanėlę, ir 
draugai pasižadėjo pagerbti 
kolektyviai. O gal atsiras ir 
norinčių, jo pagerbimo die
ną, nuvykti ir i Torontą.

KALBĖTOJAS

Įvairiomis temomis, per
bėgdamas pasaulinius, Įvy
kius, daugiausiai apsistoda
mas apie pernai vykusi 
Maskvoje Tarptautini Tai
kos kongresą, tarptautinių 
santykių pagerėjimą tarpe 
kapitalistinių ir socialistinių 
šalių, kalbėjo plačiai žino
mas tarptautinio judėjimo 
veikėjas Sam Walsh.

Tai taip kultūringai ir nau
dingai praleidome visą ilgą 
popiete.

P. KISIELIENĖ

Šiaulių Naujienos
ŠIEMET - 270,000 
“TAURŲ”

Greičiau negu per minutę 
Šiaulių televizorių gamyklo
je nuo surinkimo ir derinimo 
konvejerių dabar nukeliauja 
naujas aparatas - “Tauras”. 
Šie televizoriai plačiai žino
mi, gerai vertinami vartoto
jų ir specialistų. Jiems su
teiktas TSRS valstybinis ko
kybės ženklas, kuri gauna tik 
geriausieji gaminiai.

Praėjusiais metais Įmo
nės kolektyvas prekybos or
ganizacijoms patiekė 252 
tūkstančius “Taurų”, o šie
met patieks 18 tūkstančių 
daugiau.

77-osE pasaulio Šalyse

“Vairo” dviračių ir va
riklių gamykloje Į produkci
jos eksporto knygą Įrašyti 
pirmieji šiais metais užsa
kymai. Paaugliams ir vai
kams skirtų dviračių “Ere
liukas” ir “Kregždutė” pra
šo atsiųsti Vengrijos, Suo
mijos, Graikijos ir daugelio 
kitų valstybių prekybos fir
mos.

Dviračiai su Šiaulių “Vai 
ro” gamyklos ženklu dabar 
žinomi 77-ose pasaulio ša
lyse.

Atsiprašome! Labai atsiprašome!
Žemiau telpantieji trys skelbimai turėjo tilpti 

gruodžio 28 d. laidoje, bet, kaip nors per neapsi
žiūrėjimą, jie buvo praleisti ir iki šiol netilpo.

Labai nuoširdžiai atsiprašome draugų, kurie 
pridavė skelbimus, taipgi ir mūsų vajininko Povi
lo Aleknos, laimėjusio pirmą dovaną, kuris pri
siuntė juos.

Season’s Greetings From
HELEN and JOE DOBROW,

Jacksonville, Florida

Naujųjų 1974 Metų Proga
Nuoširdžiai sveikinu su Naujais Metais visus 

gimines, draugus, bičiulius ir pažystamus Ame
rikoje ir Tarybų Lietuvoje.

Linkiu stipros sveikatos, laimės ir sėkmės!
ALMA BRUWER

St. Petersburg, Fla.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
WASHINGTONAS. Kong- 

reso-Senato ekonominis ko
mitetas skelbia, kad 1973 
metais šeimų pajamos, 
bendrai imant, sumažėjo, o 
pragyvenimo kainos smar
kiai pakilo.

NEW YORKAS. Korpora
cijų advokatas Robert Ran
som, kurio sūnus žuvo Viet
namo kare, pasmerkė Nixono 
administraciją už rėmimą 
Pietų Vietnamo diktatoriaus 
Thieu, kuris tęsia išlaisvin
tų rajonų bombardavimą ir 
provokuoja naują karą.•

WASHINGTONAS. Sausio 
mėn. Jungtinės Valstijos tu
rėjo 210,740,000 gyventojų. 
Nuo Antrojo pasaulinio karo 
prieauglis pasilieka nedide
lis.

CLEVELANDAS. 1972 
metais visoje šalyje buvo 5,- 
010 streikų. Streikavo 1,- 
714,000 darbininkų.•

BANGKOKAS. Tailando 
Nacionalinis Studentų Cent
ras, turis 200,000 narių, 
reikalauja valdžios tyrinėti 
Amerikos lėktuvų kompani
ją, kurioje dirba Amerikos 
Centrinės Žvalgybos Agen
tūros agentai.

WASHINGTONAS. Minkš
tosios anglies kompanijų at
stovai ir Jungtinės Mainierių 
Unijos atstovai vasario mė
nesi pradės pasitarimus dėl 
atnaujinimo kontrakto, kuris 
išsibaigs lapkričio mėn.

NEW DELHIS, Indija. 10 
žmonių užmušta ir 22 su
žeisti, kai autobusas nuo til
to Įkrito Į upę.•

JAKARTA. Kai čia lankė
si Japonijos premjeras Ta
naka, Indonezijos jaunuoliai 
sudarė milžinišką demons
traciją, protestuodami prieš 
Japonijos ekonominę diskri
minaciją Indonezijai.

Oakland, Gal.
Sausio 18 d. Suomių salė

je, Berkeley, Calif., Įvyko 
masinis mitingas, kuri ren
gė taikos šalininkai. Kalbė
jo trys vyrai ir dvi moterys. 
Jie raportavo iš Taikingųjų 
Jėgų kongreso, kuriame jie 
dalyvavo. Kongresas Įvyko 
Maskvoje spalio 25-31 die
nomis. Iš Jungt. Valstijų 
dalyvavo 188 delegatų. Viso 
kongrese buvo 3,200 delega
tų.

Spalio 26 d. - Kongrese 
kalbėjo Leonidas Brežne
vas pustrečios valandos. 
Griausmingais plojimais de
legatai ji pasitiko ir palydė
jo. Kalbėtojas akcentavo, 
kad kongresas yra viso pa
saulio progresyvės visuo
menės simbolis.

Įvairių politinių ir religi
nių Įsitikinimų kalbėtojai 
kongrese smerkė karus, im
perializmą, kolonializmą. 
Jie pasisakė už taiką, ra
mybę ir meilę viso pasaulio 
tautoms, kad visos galėtų 
ramiai sugyventi. Pasmerkė 
monopolistines korporaci
jas, kurios trukdo tautų 
draugystei ir Įgyvendinti 
taiką pasaulyje.

Mitinge taipgi buvo rody
ta nuotraukų iš Taikingųjų 
Jėgų kongreso. Rodė nuo
traukas Maskvos gatvių, 
parkų, Kremliaus rūmų, mu
ziejų. Delegatai sakė, kad 
Maskvoje delegatus aprengė 
šiltai, kad nesušaltų ir dar 
po laikroduką ant rankų už
dėjo.

Liūdna žinia mus pasiekė, 
kad sausio 22 d. mirė Lietu
vos Kompartijos pirmasis 
sekretorius Antanas Snieč
kus, nusipelnęs Lietuvos 
liaudies vadovas, pasižymė
jęs kovoje už tautų laisvę ir 
draugystę, už pastovią taiką.

Negailestinga mirtis iš
plėšė Antaną Sniečkų ir gy
vųjų tarpo. Liūdi Lietuvos 
ir visos Tarybų Sąjungos 
liaudis, liūdime ir mes Jung
tinėse C aisti jose.

IGNAS KAMARAUSKAS
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Chester, PaHartford, Conn

Pervirš 50 metu

Mrs. Silks is to be com
mended for her loyal love 
which she showed with such 
strength.

WILMA HOLLIS

Ir štai 
tik užaugusi 

1960 m. rug- 
Kiek tėvams

Friends gathered to pay 
their last respects to George 
and were part of an unusual 
service. Bad weather had 
kept New York friends from 
attending, so Mrs. Silks 
spoke the eulogy.

With deepest feelings she 
told how she felt when her 
captain had been lost and 
she must carry on for him. 
Sorrow showed in her voice 
but brushing the tears away 
she continued with great 
strength to tell how George 
had been a -twin and was 
left an orphan to be brought 
up by his grandmother. He 
came 
early

He 
hard 
man, 
him.

to this country at an 
age.
was indeed an honest, 
working and pleasant 
loved by all who knew

Worcester, Mass

PALAIDOJOME
ANTANĄ LIPClŲ

Sausio 30 d. buvo skaisti 
ir saulėta, kaip tikras pava
saris. Iš Philadelphijos sku
bėjo pilna mašina draugų 
aidiečių į draugo Lipčiaus 
laidotuves.
draugas A. Lipčius gyveno 
ir veikė sykiu su pažangiai
siais lietuviais, todėl susi
rinko gražus palydovų būrys. 
O kaip liūdna, kai reikia 
draugą laidoti. Per mėnesį 
teko laidoti net keturis LLD 
narius.

Drg. A. Lipčiaus veikla 
prasidėjo Lyros chore ir 
LLD 10 kuopoje, Lietuvių 
Republikonų pašalpiniame 
klube ir Vytauto klube Ches- 
tery. Kadaise vykdavo pa
rengimai pajūryje Avalan- 
de, N. J., pas draugus Be
kampius spaudos paramai. 
A. Lipčius, kaip maisto 
krautuvės savininkas, parū
pindavo pigesne kaina maisto 
parengimams ir darbu. LLD 
6 apskritis laikydavo suva
žiavimus Chesteryje A. Lip
čiaus globoje. Philadelphi
jos ir Baltimorės parengi

muose A. Lipčius visur su 
savo grupe. t • < \ ,

A. Lipčius turėdavo ir 
šeimyninio vargo. Jo žmona 
dažnai nesveikavo. Augino 
Lipčiai dvi dukteris 
dukra Joyce 
staiga miršta 
sėjo 11 d.
skausmo!

A. Lipčius visuomet daly
vaudavo spaudos vajuose. Į 
Lietuvą savo giminėms iš
rašydavo “Laisvę” ir “Vil
nį”. Rašinėdavo i “Lais- < <
ve” žinutes.

A. Lipčius po sunkios ir 
ilgos ligos mirė sausio 26 
d. Liūdesyje paliko žmoną 
Onutę, dukrą Liliją, žentą 
Gordingley, tris anūkus ir 
daugelį draugų.

Laidojimu rūpinosi phila- 
delpietis Povilas Norkus. 
Ačiū jam už gražų palaido
jimą. šermeninėje ir kapi
nėse atsisveikinimo kalbą 
pasakė R. Merkis. Po to 
dalyviai vyko į Lietuvių Vy
tauto klubą pietauti.

Ir taip Lawn Croft kapinė
se sudulęs dar vienas pažan
gus lietuvis. Nors antkapio 
akmenyje jo vardas ilgai pa
siliks, bet lietuvių užmirš- 
tin žengimo tas nesulaikys. 
Čia negimtoji Lietuva, kur 
socializmo skelbėjus žmo
nės ilgai minės.

JUZINTIŠKIS

Haverhill, Mass.
Sausio 5 dieną mirė Mrs. 

Adeline (Daly Meškinaitė) 
Clemens, 69 metų amžiaus 
iš 45 Marshland St. Paliko 
savo vyrą Williams Cle
mens, dukterį Mrs. Max 
Barbara Harring, Buffalo, 
N. Y., tris seseris - Mrs. 
Mary Comean, Haverhill, 
Mrs. Lena Barbera, Salem, 
N. H., ir Mrs. Raymond ( Ag
nes ) Lassmori, Abern, Me. 
Paliko du anūkus ir daugiau 
giminių. . „ (>r.

LLD 11 kp. ir LDS 57 kp. 
mėnesiniai susirinkimai 
įvyks vasario 17 d. 29 Endi
cott St. Abiejų kuopų nariai 
kviečiami dalyvauti ir pa- 
simokėti duokles. Ypač 
svarbu LDS nariams pasi- 
mokėti duokles, kad nebūtu 
suspenduoti. Dauguma LDS 
narių duokles užsimoka pra
džioje naujų metų. Tas pa
lengvina finansų sekretoriui 
darbą.

Susirinkimų pradžia 2:30 
vai. po pietų.

LLD sekr. JASKEVlClUS

Paieškojimas
Reikalinga moteris pagal

bai senam žmogui parnešt 
ir pagamint maistą, prižiū

ru ažai, 
Duosiu 
$200 į 
laiška c

Kol čia gyvavo Laisvės 
Choras, ji prie jo priklausė 
ir dainavo. Buvo gera dai
nininkė.

Palaidota sausio 7 d. St. 
Patrick’s Cemetary.

Ramybė mirusiai ir užuo
jauta likusiems.

DARBININKE

St. Petersburg, Fla
rėt namus. Darbo 
atlyginimas geras, 
kambarį, valgį ir 
mėnesį. Rašykite 
greit.

PETER SLUCKIS
1764 Temple Ter. So.

St. Petersburg, Fla. 33711 
(4-5-6)

t

Mirus

Mirus

Ona Silks
Wilma Hollis
Laura Holleran
J. Lūkstas
Eddie Lūkstas
Charles Brazauskas

Joe and Ida Silks
Millie K. Barnett
Anna Visotski
Veronica Kazlau

William Silks & Son
Mrs. Klimas

Joe & Rose Charnauskas

Bridgeport, Conn.

ROCKY HILL, CONN.

Jurgiui Silks - Šilkui
Reiškiame širdingiausia užuojautą žmonai Onu

tei ir kitiems giminėms bei draugams.
STRlZAUSKU ŠEIMA

ROCKY HILL, CONN.

Jurgiui Silks
Reiškiame gilia užuojauta žmonai Onutei, sei

mai, giminėms ir visiems artimiesiems.
Matthew Wilkas family
Veronica & John Wasil

Eva Yoksa family
Craig Krest
Mr. & Mrs. E. J. Silks

Louise Butkevich
Connie Miller

Elena Brazauskas

Sausio 12 dieną LSC Klu
bas laikė metinį susirinki
mą. Prezidentas V. Bunkus 
pateikė Klubo metinį rapor
tą. Jis kalbėjo, kad St. Pe
tersburg© pažangiųjų lietu
vių veikla 1973 metais pali
ko gražią ir gilią prasmę. 
Dėka daugumos finansinio 
pritarimo, mes užsibrėžtą 
tikslą pasiekėme lengvai, 
šiandien mes džiaugiamės 
turėdami šį namą ir gražią 
salę.

Jis sakė: Aš nekartosiu 
namo remonto, nei kitokių 
smulkmenų. Tik paminėsiu 
svarbesnius įvykius musu 
veikloje 1973 metais.

Klubas buvo suorganizuo
tas 1972 metais gruodžio 
mėnesį, o 1973 metų sausio 
5 dieną buvo gautas čarteris. 
Tą patį mėnesį buvo priim
ta Klubo konstitucija ir buvo 
pasirašyta sutartis namo už
pirkimui. Kovo 6 dieną na
mas buvo perimtas LSC Klu
bo nuosavybėn.

Paskui prasidėjo veiki
mas. 1973 metais Klube 
įvyko 117 parengimų. Iš šio 
skaičiaus 9 buvo Klubo susi
rinkimai ir 21 pobūvis. Trys 
iš jų buvo nepaprasti: rakto 
perėmimo ceremonijos, 
Klubo atidarymas ir koncer
tas. Koncerto programą pil
dė menininkai iš New Yorko 
Mildred Stensler ir V. Be- 
keris, ir vietinis Dainos My
lėtojų Choras, Adelės Pa
kalniškienės vadovybėje.

Savo kalbos pabaigoje V. 
Bunkus dėkojo koresponden-

5-tas puslapis

LLD 45 KP. VEIKLA

MIAMI, FLA.

Aido Choras
V. B-NE

1974 m. vasario 21 d.

SO. BOSTON, MASS.

Mirus

Julijai Rainardienei
1973 m. gruodžio 13 d.

CHESTER, PA.

Mirus

Antanui Lipčiui
1974 m. sausio 26 d.

Amerikoje

N. Truklicaitė. 
mokslo metus,

PITTSBURGH, Pa. Jung
tinė Mainierių Unija pasiun
tė $5,000 Anglijos kovojan
tiems mainieriams.

WASHINGTONAS. Repub- 
likonų vadas Barry Goldwa
ter mano, kad Nixonuiimpy- 
činti susidaro pakankamai 
medžiagos.

Klubo vardu ačiū visiems.
Toliau sekė muzika ir šo

kiai iki vakaro.

AKRON, Ohio. Miesto Ta
ryba 12 balsy prieš 1 nutarė 
raginti Kongresu impyčinti 
Nixoną.

jo žmonai, 
Amerikoje

aprašymą Klubo 
/‘Vilnies” Justui 
ir “Laisvės” V.

11 vai. ryto, 
Vieta? 314 

Prašome vi-

Reiškiame giliausią užuojautą jos mylimam 
vyrui Stasiui, sūnui Leo ir jo šeimai, anūkams ir 
kitiems artimiesiems Amerikoje ir Lietuvoje.

'LAISVĖ

tams už 
veiklos; - 
Stančikui 
Buknienei, Dainos Mylėtojų
Chorui ir jo mokytojai A. 
Pakalniškienei, šeiminin
kėms už pagaminimą mais
to, dirbusiems prie bufeto, 
patarnautojoms prie stalų ir 
visiems, kurie prisidėjo su 
darbu Klubo parengimuose.

Kalbėjo Klubo viceprezi
dentas Wo Dubendris, direk
toriai J. šarkiūnas, P. Alek
na, J. Mileris, Po Bunkus. 
Visi sakė, kad prie namo 
pirkimo ir sutvarkymo mes 
dirbome kooperatyviai ir 
broliškai.

Kalbėjo protokolų sekre
torė Al. Aleknienė. Be kita 
ko, sakė, kad šionamo įsigi
jimas bus užrašytas istori
jos lapuose. Namas mums 
labai reikalingas susirinki
mams, posėdžiams, palaiky
mui pažangiosios lietuvių 
veiklos, spaudos ir organi
zacijų.

Finansų sekretorė Tillė (
Lukienė nuosekliai sutvar
kiusi pateikė platų metinį 
Klubo finansų raportą. Iž
dininkas J. Rūbas sutiko su 
sekr. sąskaita.

Parengimų komisijos ra
portą pateikė P. Mockapetris 
ir P. Alekna.

Klubiečiai susidomėję iš
klausė raportus. Visi buvo 
vienbalsiai priimti.

Klubo finansų knygas pa
tikrinti išrinkta komisija - 
J. šarkiūnas, J. Stančikas ir 
J. Mileris.

Balsų dauguma nutarta, 
kad Klubo nariai už 1974 
metus duoklių nemokės.

Iš Lietuvos “Gimtojo 
Krašto” redaktorius Vacys 
Reimeris prisiuntė St. Pe
tersburg© pažangiems lietu
viams naujamėtinį sveikini
mą. Ačiū jam;

Klubo iždininkas Jonas 
Rūbas paminėjo savo gim
tadienį. Jam sudainuota “Il
giausių metų”. ''

Čia atostogauja niujorkie
tė Amelija Yoūng. Pakvies
ta padainavo “Auga Ramu
nėlė”, “Rudenio lapai” ir 
“Aš Bijau Pasakyti”. Po
būvio dalyviai jai gausiai 
paplojo už gražias dainas ir 
puikų sudainavimą. Ji pa
sižadėjo kitą kartą daugiau 
padainuoti. Lauksime. Pia
nu jai akompanavo Walteris 
Bukas. Dainos Mylėtojų 
Choras taipgi padainavo ke
letą dainelių. Vadovavo Ade
lė Pakalniškienė.

Sausio 19 dieną 45 kuopos 
pobūvis buvo pasekmingas. 
Vietinių ir svečių iš toliau 
prisirinko pilna salė. Pir
miausia šeimininkės pateikė 
pietus. Baigiant pietauti Al. 
Aleknienė pasveikino sve
čius. Atvykusius į mūsų 
sale pirmą kartą paprašė 
pasirodyti.

Kuopos pirmininkas J. Mi
leris pakalbėjo apie dabarti
nę padėtį mūsų šalyje. Sakė, 
kad kasdien pakeliamos kai
nos ant maisto produktų ir 
kitų gyvenimo buities reik
menų. Mums pensininkams 
pragyvenimas sunkus. Juk 
ne visi turi santaupų, kad 
galėtų prisidėti prie pragy
venimo. O mūsų šalies pre
zidentas R. Nixonas labai 
mažai galvoja apie senus 
žmones. Kad ir mažiausią 
pensijos pakėlimą jis ilgai 
delsia, atidėlioja. Sako, kad 
kraštas subankrutuos, jeigu 
pakelsime pensijas. Tik 
Kongreso ir Senato balsų 
dauguma priverstas pasira
šo pensijos pakėlimą. Tai 
tokiu laikotarpiu mes dabar 
gyvename.

PRANEŠIMAS
Vasario 9 dieną LSC Klubo 

susirinkimas, 
pietūs 12 vai. 
15th Ave. So. 
sus Įsitėmyti.

Grupė Maskvos ir Vilniaus mokslininku pirmą kartą pa
saulyje paruošė ir pritaikė praktikoje elektrorentgenogra- 
fiją. Ji leidžia rentgeno nuotrauką padaryti ne filme, kaip 
tai buvo iki šiol, o paprastame popieriuje. Visas procesas *' 
trunka 1-2 minutes. Dabar naująjį metodą naudoja apie 
300 šalies sveikatos apsaugos ištaigu.

Sukurta ir pramoninė elektrorentgenografija. Ji naudo
jama metalo rentgeno nuotraukoms geležinkelio transpor
te, aviacijos, laivu statybos pramonėje, tiesiant dujotie
kius, naftotiekius.

Grupei elektrografijos ir medicinos specialistu, paruo
šusiu ir pritaikiusiu praktikoje elektrorentgenografija, pa
skirta 1973 metu TSRS valstybinė premija.

NUOTRAUKOJE; vienas iš elektrorentgenografijosme
todo kūrėju, Lietuvos TSR Sveikatos apsaugos ministerijos 
Onkologijos instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis 
medicinos mokslu daktaras M. Šneideris.

A. PALIONIO nuotr.

Izraelio komunistų 

partijos vadai

4

Tawfiq Taubi, pirm.

Ką išmoko ateistai
Vilniaus liaudies univer

siteto ateizmo fakultetas 
Profsąjungų kultūros rū
muose veikia penktus metus. 
Jau šiais mokslo metais fa
kulteto lankytojai klausėsi 
paskaitų apie TSKP ir tary
binės. vyriausybės požiūrį į 
religiją ir bažnyčią, girdėjo 
ka aiškina marksizmas-le- <
ninizmas apie moralę ir re
ligiją. Nemaža valandų 
buvo skirta pasaulinei poli
tikai, po II-jo Vatikano su
važiavimo. Klausytojai ypač 
domėjosi apie senas ir nau
jas tradicijas, ar galima iš
pranašauti ateitį, kas yra 
sionizmas. Paskaitas skai
tė astronomas A. Juška, 
prof. K. Daukšas, “Žinijos” 
lektoriai V. Balkevičius, J. 
Krupoderija, H. Cechajevas 
ir kiti.

Užsiėmimų metu buvo 
ruošiami susitikimai su bu
vusiais dvasininkais šiuo 
metu dirbančiais valstybinį 
darbą įstaigose, įmonėse, 
kultūros srityje. Ruošiami 
klausimų ir atsakymų vaka
rai, ateistinių leidinių paro
dos, kino filmai. Aktyviai 
fakulteto darbe dalyvauja 
Vilniaus projektavimo insti
tuto darbuotoja R. Jurgaity
tė, Kooperatinio technikumo 
dėstytoja B. Muleikienė, S. 
Neries vidurinės mokyklos 
mokytoja 
Užbaigus
klausytojams bus įteikti fa
kulteto baigimo diplomai, 
šiuo metu fakultetą lanko 
170 klausytojų.

BR. JAUNIŠKIS
Vilniaus liaudies 

universiteto ateizmo 
fakulteto dekanas

Meyer Vilner, sekr

rengia

Koncertą ir Pietūs

LIETUVIŲ SOCIALIO KLUBO SALĖJE 
2610 N. W. 119th St., Miami, Fla.

Pietūs bus duodami 2 vai., o Koncertą pradėsi
me 3 vai. Bus solistu, duetu ir vyru grupė. Aidie- 
čiai prašo visus apylinkės Lietuvius dalyvauti.

KOMITETAS

A. Kandraška 
E. Repšiene
J. Družas 
Jos Brolis
P. Usevičienė 
E. Fremontienė 
V. Matulis 
A. Zvingela
K. Kazlauskienė 
S. Štreimikienė 
O. Zinskienė

D. Keršis
S. Šukienė
O. F. Graham
G. V. Kvietkai 
C. Jankuvienė 
B. Milčienė
M. Dovidonis
N. Grigaliūnienė
E. Zvingela 
L. Plutienė 
A. Starkienė

B. Keršienė

Mes reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai, 
šeimai ir visiems artimiesiems čia 
ir Lietuvoje.

Mes reiškiame giliausią užuojautą 
šeimai ir visiems artimiesiems čia 
ir Lietuvoje.

R. Merkis
Rožyte Merkiute
J. Kazlauskas

' A. Tureikienė
F. ir O. Naviskai
S. Lipčienė
Izidor Lipčius
A. Chiponis
Ed. Troškis
Eleanor Amelia
Peter Festee

Ch. Norkas
M. Mitchell 
Wm. Dempsy 
Paul Norkas 
Martha Norkas 
P. Šlajus
P. Gižauskiene 
D. Valukonienė
N. ir P. Dudoniai
O. Zobiene 
A. Yakonis
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Jubiliatui A. Bimbai sveiki
nimai iŠ Jungtinių Valstijų
Gaila, kad sutaupymui laikraštyje vietos galime paminėti 

tiktai sveikintoju vardus ir pavardes. Jūsų visu šilti svei
kinimo ir linkėjimo žodžiai lai pasilieka vieno jubiliato 
širdyje.

Sveikinimai, kaip matote, sugrupuoti pagal valstijas.

ILLINOIS

“Vilnies” laikraščio kolektyvas - Chicago
Nellie DeSchaaf - Chicago
Alice Jonikienė - Chicago
Julia ir Ignas Urmonai - Chicago
Vinco Andriulio dukros: Betty Johnson, Beverly McCor

mack, Nancy Gordon ir šeimos. - Chicago
Frances Seselgytė - Pakalniškienė, Chicago
Juozas ir Bessie Povilioniai - Chicago
Julija Andriulienė - Chicago
Helen, Bob and Robbie Bordners - Oak Forest 
Aldona ir Pranas Olsonai - Libertyville.

PENNSYLVANIA

Rapolas Merkis su šeima - Philadelphia
LDLD 10 kuopa - Philadelphia
Jonas Kazlauskas - Philadelphia
Suzana Kazokytė - Frackville
Daratėlė Murelienė - Warminster
Antanas ir Mariutė Globičiai - Wilkes Barre
J. K. Mažukna - Pittsburgh

MICHIGAN
Anna Dočkus iš St. Clair Shores
Petras ir Marytė Smalsčiai - Ludington
Pranas Jačionls - Dearborn
P. V. Gasper - Grand Rapids iš Detroit
LDLD 52 kuopos vardu sveikina iždininkas J. K. Alvinas ir 
nariai:

Pranas Nakas, Vincas Kirvėla, Jonas Saulėnas, Anna 
Daukienė, Ben ir Adele Wardo, D. Boguža, Pranas ir Elz
bieta Jačioniai, Geo. ir Sofia Nausėdai, Mikas ir Uršulė 
Yuško, Jonas ir Petrė Stackwell, Jonas ir Anna Alvinai, 
Pranas Ulianskas, J. ir A. Umaras, Geo. Shruga, Matilda 
Razevičienė, Jurgis Janonis

FLORIDA
Valys ir Verutė Bunkai - St. Petersburg
Juozas ir Helen Sarklūnal - St. Petersburg
Adelė Pakalniškienė - Clearwater
A. ir P. Gabrėnai - Miami
Viktoras ir Eva Valley - St. Petersburg
Per Vincę Bovinę iš Miami, sveikina:

V. Bovinas, F. H. Mankauskai, P. Gudelis, j. Šmaiens- 
kas, W. Mikulėnas, J. Balčiūnas, OlgaŠimkus, M. Friberg,

J. M. Koch, Aldona Pempė, St. Grublin.
M. ir J. Mlleriai, Seminole, Fla.
J. M. Kanceriai ir S. J. Kanapiai, Wilton Manors, Fla.

NEW YORK

Aldona ir Andy Anderson iš La Grangeville
Julė ir Jonas Lazauskai iš Ozone Park
Margaret Cowl-Kavaliauskaitė - Manhattan
Anne Yakstis - Ozone Park
Walteris ir Bronė Keršuliai - Brooklyn
Jonas ir Henry Juškai - Richmond Hill
Žurnalistas Apolinaras ir Zinaida Sinkevičiai - Manhattan 
Domicėlė ir Alekas Veličkai - Albertson, L. I.
Sylvia Pužauskaltė - Bukas
Algerd Bukas
Josie Pužauskas ir Charles Bukas - Sands Point, L. I.
Nijolė ir Almus Šalčiai - Great Neck, L. I.
Jubiliatę sveikina New Yorke leidžiami laikraščiai:

“Ukrainian News” redakcinis kolektyvas ir “Hungarian 
Word” laikraščio redaktorius - James Lustig.

EI. Sungailienė iš Oceanside
Asta ir Rudolf Munkins, Manhattan
Jonas ir Ona Keraminai, Commack, L. I., N. Y.

CALIFORNIA

Ignas Kamarauskas iš Oakland
Valė Sutkienė - San Francisco
Vladas ir Marytė Railai - Whittier
Per Marytę Baltulionytę sveikina iš Yucaipa: Sonia Karo- 

sienė
Joe ir Rožė Savišky, Anne Pūkis, Ben Matelis, Mike Pūkis, 
Elizabeth Chipley, Joe ir Pat Richards, Alex ir Stella 
Kielpinski, J. Savikas, Mary Rode, Petras Žilinskas, Helen 
Žilinskas, Petronė Matelis, Hipolitas Ivanauskas, A. Gix,

Antonette Russ, J. M. Demenčiai, Frank Strauss.
L. D. L. D. 198 kp. valdyba ir nariai - Oakland.

MARYLAND

O. Kučiauskaitė-Buckley - Baltimore
J. Deltuva iš Baltimore
Rose Grunde - Glen Burnie
Mary Zeikus ir dukros iš Silver Spring

NEW JERSEY

Juozas Bimba ir šeima iš Hawthorne 
Kazys ir Jadze Čiurliai iš Pattenburg 
Emily, Joe, Wanda Krupski iš East Brunswick.

CONNECTICUt’ A11 į1' & . f ' ”

Amelia ir Walteris Juškevičiai iš Stamford - J ; f ' 
Pėr Marytę Svinkūnienę sveikina iš Waterbury draugai:

J. ir M. Svinkūnai, J. ir K. Vaitoniai, W. ir A. Dūdai, 
S. Kutelis, W. Yokubonis, J. Zelenakas, A, Žutautiene, B. 

Kiudulienė/ K. Yenkeliūnienė, Ida Ablažienė.
Hartfordo Laisvės Choro nariai: Ona Silks, M. K. Barnet, 
A. Skardžius, Anna Visotski, J, B. Charnauskas, Elena 
Brazauskienė, J. Charnauskas, J. DeCarli, Veronika Kaz- 
lau, Helen Carlson, Wilma Hollis, Howard Besaw, Laura 
Helleran, M. Žemulys, Charles Brazauskas, Louise But

kevich, C. Miller, Anna Jalis, Ruby Skardžius.
Prof. Benjaminas Kubilius ir žmona Milda iš Hot Springs.

JUBILIATĄ SVEIKINA Iš KANADOS

“Liaudies Balso” kolektyvas iš Toronto, Ontario
M. Stakovas iš Windsor, Ontario
Jonas ir Adele Ylai iš Willowdale, Ontario
Juozas Žukauskas iš Toronto, Ontario
Literatūros d-jos kuopos sekr. Petre Kisielienė iš Mont

real
J. Lesevičlus iš Montreal
Liudas ir Petre Kisieliai
Literatūros d-jos nariai:

J. Urbanavičius, J. Lesevičius, J. Petrauskas, P.Kisie
lienė, L. Kisielis - Montreal.

------0--------

Motiejus Klimas sveikina iš Meksikos

------ O--------

Valley Perekonnaga sveikina jubiliatę iš Tallino, Estijos

DAR Iš LIETUVOS

V. Gulmanas iš Kapsuko ir Halina Korsakienė
Prof. Dr. K. Korsakas iš Vilniaus
Jokūbas Skliutauskas iš Vilniaus

PASTABA: Jeigu kurie prisiuntėte sveikinimą, bet ne
sate čia paminėti, atleiskite. Per daugybę sveikintoju, 
vienę kita gal ir praleidome.

A. Bimbos 80-ojo gimtadienio proga 
su sveikinimais prisiųstos arba 

įteiktos piniginės dovanos
L. D. L. D. Centras, New York..................... □ . $100.00
J. S. Deltuva iš Baltimore, Md............. » . 0 . 100.00
Sylvia Pužauskaitė-Bukas, Algerd Bukas, Josie Pu
žauskas, Charles Bukas iš Sands Point, L. I. o $100.00

Suzanna Kazokytė iš Frackville, Pa. 80.00
L. D. L. D. 52 kuopa Detroit, Mich, per iždininkę
J. K. Alvinę . ...................... }. .... $ 60.00

Aukotojų sęrašas: LLD 52 kp., Pranas Nakas,
Vincas Kirvėla, Jonas Saulėnas, Anna Daukienė, 
C. M., Ben ir Adelė Wardo, D. Boguža, Pranas ir 
Elzbieta Jočioniai, Geo. ir Sofia Nausėdai, Mikas 
ir Uršulė Yuško, John ir Patru Stackwell, Jonas ir 
Anna Alvinai, Pranas Ulianskas, J. ir A. Umaras, 
Helen Jeskeviciutė, New York...............................$ 50.00

George Shruga, Matilda Razevičienė, Gep. Janonis.
Per Mary Svinkūnienė iš Waterbury, Conn. ... $ 50.00 

Aukotojų sęrašas: J. ir M. Svinkūnai, J. ir K. Vai
toniai, W. ir A. Dūdai, S. Kutelis, W. Yokubonis, J.
Zelenakas, A. Žutautienė, B. Kiudūlienė, K. Yen
keliūnienė, Ida Ablažienė. Per Vincę Bovina iš 
Miami, Florida ................. $ 41.00

Aukotojų sęrašas: V. Bovinas, F. H. Mankauskai, 
P. Gudelis, J. Smalenskas, W. Mikulėnas, J. Bal
čiūnas, Olga Šimkus, P. ir M. Gabrėnai, M. Fri
berg, J. M. Kpch,. A. Pempė, St. Grublin. Anna .
Quater iš New York City . . .......... $ 25.00 

Brooklyniečiai 25.00
Valė Sutkienė iš San Francisco, Calif. ..... 25.00
M. Stakovas iš Windsor, Onatrio, Canada . „ „ 20.00
Aldona ir Andy Anderson, La Grangeville, N. Y. 20.00 
Jonas Siurba, Ozone Park, New York ....... 20.00 
P. V. Gasper iš Grand Rapids, Mich. ....... 20.00 
Anne Yakštis iš Ozone Park, N. Y. ....... . 20.00 
Antanas ir Mariutė Globičius iš Wilkes-Barre, Pa. $ 20.00 
Mary Zeikus, Baltimore, Md.........................  16.00
Elizabeth Repšienė iš Dorchester, Mass. ..... 10.00 
Draugė iš Michigan .... . ........ 10.00
Juozas ir Helen Sarkiūnai iš St. Petersburg, Fla. $ 10.00 
Ona Silkienė, Rocky Hill, Conn. /...............  10.00
D. M. šolomskas, Floral Park, N. Y. ..... . 10.00 
P. ir K. Meškėnai, Ozone Park, N. Y. ..... . 10.00 
Valys ir Vera Bunkai iš St. Petersburg, Fla. . . . 10.00 
J. M. Kanceriai, Ft. Lauderdale, Fla. ....... 10.00 
Petras ir Marytė Smalsčiai iš Ludington, Mich. $ 10.00 
J. K. Mažukna iš Pittsburgh, Pa. .......................... 10.00
Alice-Jonikienė iš Chicago, Ill............. .................. 10.00
Nellie DeSchaaf iš Chicago, Ill............................  . 10.00
Ignas Kamarauskas iš Oakland, Calif. ................ 8.00
Julia Urmonienė iš Chicago, Ill. ............................. 6.00
S. J. Kanapiai, Ft. Lauderdale, Fla. . ................ 5.00
Viktoras ir Eva Valley iš St. Petersburg, Fla. . 5.00
Aldona ir Pranas Olsonai iš Libertyville, Ill. . . 5.00

Viso $941.00
PASTABA: Visas šias dovanas jubiliatas skiria “Laisvei”

LDS13 kp. nariams
LDS 13 kp. susirinkimas 

įvyks šeštadieni, 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. ' VALDYBA 

(5-6)

AKRON, Ohio. 2,200 ne
priklausomų trokerių toliau 
tęsia streikų, kadangi jų 
reikalavimai nepatenkinti.

aueJkau kambar/o

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

šimtai demonstrantų piketuoja Ispanijos turistų raštinę 
New Yorke. Reikalauja paleisti iš kalėjimo Carabanchelo 
10 kalinių, kuriuos fašistinis teismas už darbininkų orga
nizavimų i uniją nuteisė nuo 12 iki 20 metų kalėti. Kai jie 
buvo nuteisti, Madride įvyko tūkstantinė demonstracija, 
reikalaujanti juos paleisti. Kai kur buvo paskelbti vienos 
dienos streikai.

NEW YORKO 
NAUJIENOS
Kumštininkas Muhammad 

Ali nugalėjo čempijoną Joe 
Frazier Madison Square 
Gardene, kur kumštynių mė
gėjai sumokėjo už biletus 
$1,053,688.

•
1973 metais kriminalystės 

ir neramumai miesto moky
klose žymiai padidėjo, nors 
ir buvo daugiau saugumo 
sargų, o

40 metų amžiaus benamė 
moteris O. Goddard, gyven
dama parkuose ir pažemi- 
niuose traukiniuose, pasiko- 
lektuodama maistui, Brook- 
lyne traukinio vagone pa
gimdė sūneli.

* •
Trys plėšikai, bandydami 

apiplėšti pašto sunkvežimi, 
užmušė jo vairuotoja 1973 
m. bal. 5. Dabar teisme gavo 
viso gyvenimo kalėjimą.•

Mieste maisto kainos į sa
vaitę laiko pakilo 1.4%.•

Otis Elevater kompanijos 
darbininkai paskelbė strei
ką, kai unija negalėjo su 
kompanija susitarti del kon
trakto atnaujinimo.

Detektyvai areštavo 30 
Mafia gengsterių kauliukais 
lošimo metu ir konfiskavo 
$21,000.

Princeton universiteto fi
losofijos pręfesorius Grego
ry Vlastos atsisakė vykti i 
Tarptautini klasikinių studi
jų kongresą Madride, pro
testuodamas prieš fašistini 
terorą Ispanijoje.

Biznio žurnalas “Dun’s 
Review” rašo, kad 300 kor
poracijų direktorių, balsa
vusių už Nixona 1972 m., 
dabar pasisakė už jo rezig
naciją ar impyčinimą.•

600 moterų unijisčių d aly
vavo konferencijoje ir nusi
tarė padidinti kova už lygias 
teises su vyrais darbuose.

RE P.

PEKINAS. Kinijos valdžia 
išvarė 5 tarybinius diploma
tus. Kaltino juos šnipinėji
mu.

Apie Aido chorą
Aido Choras sveikina žy

mųjį visuomenininką, publi
cistą, “Laisvės” redaktorių 
Antaną Bimbą su jo 80-uoju 
gimtadieniu, linkėdamas jam 
sėkmingos ir laimingos atei
ties.

* * * * * *
Aidiečiai įsidėmėkite, kad 

sekančios pamokos įvyks tik 
kovo mėnesio pirmą dieną, 
penktadienį. Pora aidiečių 
išvyko į Floridą, keletas 
sirguliuoja, taip, kad valdyba 
nusitarė šį mėnesį pamokų 
neturėti.

Moterų Klubas rengia 
Tarptautinės Moters Dienos 
minėjimą kovo 10 dieną, 
Laisvės salėje. Aidas ir 
solistai pakviesti dalyvauti 
parengimo programoje. 
Programoje taip pat išgirsi
me viešnią iš Lietuvos.

•J’ rį* **' M*

Aido Choro 60-asis jubi
liejus jau senai nuaidėjo, bet 
užsiliko viena nepastebėta 
klaida. Pasirodo, kad new- 
yorkietis Fr. Varaška buvo 
paaukojęs Chorui $30, bet jo 
auka nebuvo paminėta pro
gramoje, nė spaudoje. Ma
nau, kad, ir pavėluota padė
ka bus vistiek priimta. Dė
kojame.

H1' H1* H*

Buvęs Aido Choro garbės 
narys Vincas Guris, savo 
testamente paliko Chorui 
stambią auką. Tai gražus 
reiškinys. Choristų tarpe 
pasilieka šviesus jo prisimi
nimas.

r ******
Aido Choro vicepirminin

kas Jonas Lazauskas sveiki
na iš Miami, o mūsų sekre
torė Natalija lešmantienė iš
vyko į Fort Lauderdale. 
Linkime mieliesiems aidie- 
čiams gero poilsio Floridoje 
ir laukiame sugrįštant į 
New Yorką.

*
<|į« .4.

<4•

Ilgametis Aido Choro na
rys Jonas Juška pergyveno 
sėkmingą operaciją ant 
akies, bet ims laiko kol jis 
visiškai susveiks. Aidiečiai 
siunčia Jonui geriausius lin
kėjimus.

H. F.

Pramogų Kalendorius

KOVO 10 D.

Niujorko Lietuvių Moterų 
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 
metų, ir Jono Grybo parody
tas naujas, mums dar nema
tytas iš Lietuvos filmas apie 
buvusio pabėgėlio žurnalisto 
Vyt. Alseikos sugrįžimą i 
Lietuvę. Pradžia 2 vai. po 
pietų.

Moterų Klubo 
narėms

Trečiadienį, vasario 20- 
d., 1:30 vai. po pietų įvyks 
Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo susirinkimas, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Bandykime dalyvauti vi
sos. Po mitingo bus vaišės. 
(6-7) PIRMININKE

LLD185kp.
nariams

Mūsų susirinkimas įvyks 
Laisvės salėje antradienį, 
vasario 12d., 2 vai. po pie
tų. Visus narius prašome 
dalyvauti.

PIRM. J. BERNOTĄ

Brando supports 
Indians’struggle

Handsome and famous 
American actor Marlon 
Brando is very much in
volved with the struggle of 
American Indians. At the 
present he is attending In
dians’ trial in St. Paul. He 
is giving his support to Den
nis Banks and Russell 
Means, leaders of the Ame
rican Indian Movement who 
are on trial for the occupa
tion last year of Wounded 
Knee, S. D.

Brando said, “I came here 
to give my support to Dennis 
and Russell and express my 
hope that they get a fair trial. 
Those really on trial are the 
American people - the Ame
rican conscience”.

Brando urged that the ju
rors make an “unusual ef
fort” to acquaint themselves 
with the situation facing 
American Indians. “I’ve 
been informed most of the 
jurors are totally ignorant 
of American Indian history,” 
he said.

Indians, he added, “now 
have only a little land left 
and they have to fight for 
it”.

People are scared
The following by Lloyd 

Shearer needs no comment:
“Each week thousands of 

letters cascade into the Per
sonality Parade department 
of this publication.

Prior to Watergate, 70 
percent of our letterwriters 
signed their names.

Since the Watergate scan
dal, 70 percent of our letter
writers request that only 
their initials be published.

Here is a sampling: Do 
not print my full name. 1 
don’t want the FBI investi
gating my family. . . Ini
tials only, please. Wouldn’t 
care to make the Enemies 
List. . . Under no circum
stances are you to use my 
name. I’ve had enough trou
ble with the Internal Revenue. 
Service. . . Just print, if 
use my letter, the name Mai*y 
B. I’m afraid of being 
hassled”. ILSE




