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Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00
Kanadoje ......  .......... $10.00
Kitur užsienyje ......................  12.00
Jungtinėse Valstijose ................... $900
Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų 

....—— ....— į

PRICE 10c

METAI G3-TEJI

KRISLAI
Dar turime padirbėti
Jų pikti troškimai
Sunkus kelias
Ar jam pavyks?
Juodieji daugiausi nukenčia 

A. BIMBA
Nebedaug laiko turime iki 

šių metų ir “Laisvės” vajaus 
pabaigos. Labai trokštame, 
kad vajų sėkmingai užbaigtu
mėme nustatytu laiku. Bet 
gerų norų, žinoma, neužten
ka. Reikia padirbėti. Todėl 
dar kartą visus laisviečius ir 
raginame, ir prašome kuo tik 
galima ir kiek tik pajėgiame 
prisidėti prie vajaus eigos 
paspartinimo. Gal ne visiems 
vajininkams pavyks prie 
kiekvieno jų “globoje” skaity
tojo prieiti ir atnaujinti pre
numeratą arba paprašyti 
aukų į “Laisvės” fondą. Patys 
prisiųskite.

Kiekvieną naują sutartį 
tarp Jungtinių Valstijų ir 

’arybų Sąjungos, kiekvieną 
kad ir mažiausią santykių 
oagėrėjimo ženklelį lietuviš
kieji reakcininkai sutinka su 
prakeiksmu ir pasipiktinimu. 
Dar ir šiandien, branduolinė
je gadynėje, gerai žinodami, 
kad abi šios šalys turi pakan
kamai atominių ginklų sunai
kinimui pasaulio, jie tebe- 
trokšta ir tebelaukia Ameri
kos ir Tarybų Sąjungos 
ginkluoto konflikto.

Jie savo nusistatymą ir 
troškimus tebegrindžia tuo 
pavojingu, liguistu, tiesiog 
beprotišku įsivaizdvimu, kad 
tokiame konflikte Tarybų Są
junga subyrėtų ir jie vėl 
taptų Lietuvos valdovais.

Senatorius Abraham A. Ri- 
bicoff nurodo sunkumus, su 
kuriais tenka susidurti, ieš
kant kelio iš energijos krizės. 
Nepaisant daug ir jau ilgame
čių pastangų aliejaus ir ang
lies jėgą pakeisti atomine 
jėga, tikslas dar labai labai 
toli nuo pasiekimo. Gal net 
vargiai kada nors ir pavyksią 
jį pasiekti.

Prieš tris metus buvo sako
ma, kad su 1975 metais mes 
jau turėsime 90 reaktorių, 
kurie mums jau duos 12 proc. 
visos energijos. Bet šiandien 
teturime 45 reaktorius ir jie 
mums teduoda nuo 6 iki 7 
proc. energijos.

Be to, dar ir šiandien netu
rime išradimo, kuriuo galėtu
mėme atomininę energiją pa
sigaminti be radiacijos pavo
jaus. Kokia bus nauda, jeigu 
turėsime atominės energijos, 
bet sunaikinsime savo svei
katą?!

Labai protingi apmąsty
mai.

Senatorius Jacksonas ne
beslepia savo pasimojimo 
1976 metų rinkimuose būti 
Demokratų partijos kandida
tu į prezidentus. Jam tikslą 
pasiekti energingai padeda 
rytinių ir vidurvakarinių 
valstijų reakciniai elementai. 
Jis taip pat tikisi savo kandi
datūrai laimėti didžiųjų dar
bo unijų biurokratiją. Jis la
bai gerus santykius palaiko 
su George Meany.

Kol kas rimtas jam oponen
tas Demokratų partijoje dar 
nėra pasirodęs.

Baltuosiuose šios šalies 
žmonėse turi giliai suleidęs 
šaknis supratimas, kad juo
dieji kriminalistai tiktai bal
tuosius užpuldinėja ir skriau
džia. Tą nuomonę griežtai 
paneigia žymusis juodųjų 
žmonių veikėjas ir laikraščių 
kolumnistas Roy Wilkins. Jis 
teigia, kad nuo_ juodųjų kri
minalistų daugiausia nuken
čia patys juodieji žmonės. Jie

Nedarbas šalyje jau pasiekė
6.5 proc. visų darbo jėgų

Didelis JAV politikos 
laimėjimas Jungt. Tautose

Washingtonas. - Jau turi
me vėliausius Darbo Depar
tamento pranešimus apie 
darbų situaciją šiandien mū
sų šalyje. Pasirodo, kad ne
darbas jau pasiekė 6.5 pro
cento visų darbo jėgų. O New 
Yorke ir kituose kai kuriuose 
miestuose nedarbas jau pa
siekė visus 7 procentus. Šian
dien visoje šalyje jau turime 
6 milijonų bedarbių armiją. Ir 
jinai kas mėnesį didėja.

Darbo Departamento pra
nešimas parodo ir tą, kad per 
paskutinius metus dirbančių
jų skaičius sumažėjo 800,000. 
Praeityje dirbančių skaičius 
beveik stovėdavo tame pa
čiame lygyje, arba dar ir šiek 
tiek didėdavo, o bedarbių 
armiją didindavo gyventojų 
skaičiaus augimas, atsiradi
mas naujų jaunų darbininkų. 
Bet dabar bedarbių skaičius 
didėja ne tik iš priaugusių 
žmonių, pradėjusių ieškoti 
darbo, bet ir dėl mažėjimo 
dirbančiųjų skaičiaus.

RAGINA GELBĖTIS 
NUO KATASTROFOS

HENRY FORD 
Fordo Motor Co. pirmininkas

Jis ragina prezidentą For
dą be delsimo pateikti veiklos 
programą dėl išvengimo ilgos 
ir gilios ekonominės krizės.

“Aš nesakau’’, jis sako, 
“kad mes traukiame link 
neišvengiamos katastrofos. 
Bet aš sakau, kad mes neda
rome visko, kas reikalinga, 
išvengimui potencialės katas
trofos”.

KUR CUKRUS
TIK 9 CENTAI SVARAS

Kai čia Jungtinėse Valstijo
se už cukraus svarą tenka 
mokėti iki 80 centų. Meksiko
je dar ir šiandien cukraus 
svaras tiktai devyni centai. 
Kai kurie pasienio amerikie
čiai tuo pasinaudoja ir cuk
raus šios šalies supermarke
tuose nebeperka.

ANGLAI IRGI
TAUPO ENERGIJĄ

Londonas. - Anglijos val
džia išleido visiems verstiną 
patvarkymą taupyti energi
ją. Taupymas turi eiti dvie- 
mis keliai: mažiau šildyti na
mus ir lėčiau važiuoti auto
mobiliais bei sunkvežimiais. 
Tuo būdu siekiama sutaupyti 
10 procentų kuro.

tarp jų maišosi, jie geriausia 
supranta jų kiekvieną pasiju
dinimą, ir todėl jiems leng
viausia juos apiplėšti.

Kaip baltieji kriminalistai, 
taip juodieji savo aukų neda
lija į rases arba tautines kil
mes. Užpuola ir apiplėšia tą, 
prie kurio gali lengviausiai ir 
saugiausiai prieiti. Jie yra 
pavojingas, sugedęs sociali
nis elementas ir visų švarių, 
geros valios žmonių lygus 
priešas.

SVEČIUOSE -
NEW YORKO BALETAS

Vilnius, gruodžio 6 d. - 
Naujuosuose Lietuvos’ TSR 
Valstybinio Operos ir Baleto 
Rūmuose su dideliu pasiseki
mu gastraliuoja svečiai iš 
New Yorko - “City Center 
Jeffry” baleto trupė. Į Vilnių 
baletas atvyko po gastrolių 
Leningrade ir Rygoje.

Svečiai iš Jungtinių Ameri
kos Valstijų Tarybų Lietuvos 
sostinėje parodys keturius 
spektaklius, kaip pareiškė, 
kalbėdamas per Vilnius tele
viziją, baleto trupės vadovas 
Robertas Jeffry.

Amerikiečiams labai patiko 
naujieji' Vilniaus Operos ir 
Baleto rūmai, reiklūs ir nuo
širdūs žiūrovai.

V. Petkevičienė

ARGENTINOS 
PREZIDENTĖ 
GALIOS PRIEŠ 
“SUBVERSYVIUS

Buenos Airės. - Argentinos 
prezidentė Izabel Martinez 
de Peron reikalauja, kad par
lamentas suteiktų jai pilną 
galią kovoti su “subversy- 
viais elementais” šalyje. Ji 
nori, kad ji turėtų teisę pa
naudoti šalies ginkluotas jė
gas prieš tuos, kurie šalies 
viduje “terorizuoja žmones”.

Tuo tarpu Argentinoje te
roristiniai veiksmai nesiliau
ja. Tik per vieną dieną, kai 
prezidentė kreipėsi į parla
mentą su savo pasiūlymais, 
šalies sostinės apylinkėje bu
vo papildytos penkios politi
nės žmogžudystės.

Kaltinama yra taip vadina; 
ma “Liaudies Revoliucinė Ar
mija”, kuri susidedanti iš 
“marksistų”.

Iš pranešimų neaišku, iš 
kokių socialinių sluogsnių bei 
politinių sąjūdžių tie “subver- 
syviai” susideda. Su laiku 
turės paaiškėti. Tuo tarpu 
manoma, kad prezidentės 
reikalavimą parlamentas pa
tenkins.

EGIPTAS PRAŠO
VISŲ PARAMOS

Cairo. - Egipto Respublikos 
užsienio reikalų ministras Is
mail Fahmy sako, kad būtinai 
yra reikalinga parama iš 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos pasiekimui taikos 
Vidurio Rytuose. Jis gerai 
įvertina šių dviejų šalių įtaką 
tokių klausimų sprendimuo
se.

Nikolai G. Kuznetsov
Maskva, gruodžio 8 -

Šiandien čia sulaukęs 72 me
tų mirė admirolas Kuznetso
vas, žymusis tarybinio laivy
no komandierius Antrajame 
pasauliniame kare. Jo vado
vybėje tarybinis karo laivy
nas labai atsižymėjo nugalėji
me didžiojo žmonijos priešo - 
vokiškojo fašizmo.

Entuziastiškai ątheniečių demonstracija prieš monarchiją

Graikijos žmones panaikino 
monarchija, paskelbė respubliką

Athenai. - Praeitas sekma
dienis, gruodžio 8 d., Graiki
joje buvo istorinė diena. Tai 
diena, kurioje milžiniška gy
ventojų dauguma visuotinu 
balsavimu (referendumu) pa
naikino vokiškos kilmės 142 
metų senumo monarchiją ir 
paskelbė respubliką. Kai tik 
paaiškėjo, kad dauguma bal
suoja prieš monarchiją, spon
taniškai sostinės gyventojai 
išsiliejo į gatves pareikšti 
savo didelį džiaugsmą ir pasi
tenkinimą balsavimo rezulta
tais.

Labiausia balsavimo rezul
tatais yra nusivylęs į užsienį 
pabėgęs buvęs karalius 
Konstantinas. Jis manė, kad

Čilės fašistinis režimas 
apkaltintas ir demaskuotas

Washingtonas. - Prieš kiek 
laiko Amerikos Valstybių 
Organizacija paskyrė komisi
ją iš penkių valstybių atstovų 
ištirti padėtį dabartinėje Či
lėje. Dabar ta komisija pa
skelbė savo 175 puslapių ra
portą.

Pati komisija buvo nuvy
kus į Čilę ir vedė platų 
tyrinėjimą. Aplankė dvylika 
vietų, kur politiniai kaliniai 
kalinami.

Komisijoje buvo ir Jungti
nių Valstijų atstovas Robert 
F. Woodward, buvęs šios 
šalies ambasadorius Čilėj.

Komisija priėjo išvados, 
kad fašistinis militarinis Čilės 
režimas yra paneigęs visas 
žmogaus teises, kad jisai išsi
laiko tiktai teroru.

Tai rūstus režimo demas
kavimas ir apkaltinimas.

BIJO, KAD ARABAI 
NEPAIMTŲ MŪSŲ 
“GYNYBOS PRAMONĖS’’

Washingtonas. - Kalbama, 
kad šios .šalies valdžia yra 
labai susirūpinusi, kad alieju
mi turtingos šalys su savo 
įvestmentais nepaimtų į savo 
rankas Amerikos gynybos 
pramonių. Girdisi, kad vis 
daugiau ir daugiau arabiškų 
turčių pradeda supirkinėti 
Amerikos pramoninių korpo
racijų ir kompanijų šėrus. O 
kas savo rankose turi didžiu
mą kurios nors kompanijos 
šėrų, tas ir pačią kompaniją 
kontroliuoja.

PUIKIAI ATLIKO MISIJĄ 
IR LAIMINGAI SUGRĮŽO

Maskva. - Šešias dienas 
išbuvę erdvėje ir skrieję apie 
žemę, tarybiniai kosmonautai 
Nikolia Rukavishnikov ir 
Anatoly Filipchėnko sėkmin
gai nusileido žemėn. Moksli
ninkai sako, kad erdvėlaivio 
"Sojuz 16” misija puikiai 
pavyko.

dauguma balsuos už monar
chijos palikimą ir kad jis tuoj 
galės sugrįžti ir atsisėsti į 
sostą. Premjeras Caramanlis 
patarė Konstantinui sugrįži
mą į Graikiją net ir paprastu 
piliečiu geram laikui atidėti.

Už monarchijos panaikini
mą griežčiausiai stojo Graiki
jos Komunistų Partija. Prieš 
kelias dienas ji išleido į liaudį 
platų raginimą balsuoti už 
respubliką. Jos balsas, ma
tyt, turėjo didelės įtakos į 
referendumo rezultatus.

Visas pasaulis šiandien 
nuoširdžiausiai linki jaunai 
Graikijos respublikonai di
džiausio pasisekimo.

Salisbury, Rhodesia. - Ši 
šalis turi 5,700,000 gyvento
jų. Iš jų tikmažytę mažumą 
sudaro baltieji - vienas baltas 
prieš 20 juodųjų. Bet baltųjų 
rankose visa valdžia. Ir jie 
griežtai vėl atmetė reikalavi
mą leisti daugumai gyventojų 
valdyti savo šalį.

ŠEŠIS PAGIMDĖ
TRYS GYVI IR AUGA

San Jose, Cal. - Mrs. Char
lotte Lange dar tik 26 metų 
amžiaus. Bet pernai ji buvo 
pagimdžius 4 vaikus, tačiau 
jie visi buvo negyvi. Šiemet ji 
vėl pagimdė 6, iš kurių trys 
mirė, o trys tebėra gyvi. 
Gimdymas įvyko per anksti. 
Bet gydytojai mano, kad trys 
kūdikiai turi progą augti, 
augti.

Mrs. Lange naudojo vaisin
gumo pakėlimui tam tikrus 
vaistus. Ji nebe bus pirmuti
nė pasaulyje moteris, vieną 
kartą pagimdyti keturis vai
kus, o kitą - šešis.

DIDŽIAUSIAS PAVOJUS 
IR GALVOSŪKIS

Washingtonas. - Atominės 
energijos gaminimo viršinin
kai numato mums visiems 
didelį pavojų iš to, kad dar 
vis neturime būdų saugiai 
pašalinti “plutoniumą 239”, 
mirtinai pavojingą elementą, 
kuris pasidaro gaminant ato
minę energiją.»Yra pasiūly
mų tą pavojingą elementą 
iškelti aukštai it* paleisti erd
vėje, arba šiaurėje po ledy
nais giliai paslėpti ir t. t. Bet 
.jie visi pripažinti nepraktiš
kais.

Saigonas, Pietų Vietna
mas. - Iš daugelio vietų gau
nami pranešimai, kad vyksta 
aštrūs ginkluoti susikirtimai 
tarp fašistinės valdžios armi
jos ir sukilusios liaudies jėgų.

United Nations, N. Y. - 
Praeitą pirmadienį Jungtinių 
Tautų Generalinės Asamblė
jos Politinis Komitetas gera 
balsų dauguma atmetė 42 
šalių patiektą rezoliuciją, 
reikalaujančią iš Pietų Korė
jos iškraustyti visas svetimas 
armijas. Už rezoliuciją pa
duota 42 balsai, o prieš 61. 
Rezoliuciją rėmė Tarybų Są
junga, Kinija ir visos kitos 
socialistinės šalys. 32 šalys 
susilaikė nuo balsavimo.

Tai reiškia, kad Pietų Ko
rėjoje pasilieka taip vadina
ma “Jungtinių Tautų koman
da”, po kurios vėliava ten 
Jungtinės Valstijos laiko 
38,000 kariuomenę. Šios re
zoliucijos pralaimėjimas lai
komas labai svarbiu Jungti
nių Valstijų politikos laimėji
mu Korėjų klausimu.

NUBAUSTAS ILGŲ 
METŲ KALĖJIMU

Arkiv. Hilarion Capucci
Iš Izraelio pranešama, kad 

teismas surado kaltu ir nu
baudė 12 metų įkalinimu 
Graikų Katalikų Bažnyčios 
arkivyskupą Hilarion Capuc
ci. Jis buvo apkaltintas slap
tu gabenimu į Izraelį ginklų 
palestiniečiams.

VIS TIEK MILU ARINĖS 
IŠLAIDOS BUS 
DIDINAMOS

Washingtonas. - Nors 
spaudos konferencijoje prezi
dentas Fordas pripažino, kad 
susitarime su Tarybų Sąjun
ga ginklavimosi lenktynėmis 
tapo uždėtas “stogas”, bet 
pastebėjo, kad Amerikos 
ginklavimosi reikalams teks 
išlaidas 1975 metais padidin
ti. Jis kaltina infliaciją. Ste
bėtojai “pranašauja”, kad 
ateinančių metų militarinis 
biudžetas pasieks visą šimtą 
bilijonų dolerių.

Prezidentas taip pat dar 
kartą pagrūmojo sveikatos, 
apšvietos ir gerovės reika
lams fondus sumažinti ketu
riais bilijonais ir šešiais šim
tais milijonų dolerių. Vadina
si, daugiau pinigų militari- 
niams reikalams, o mažiau - 
liaudies opiausiems porei
kiams.

IZRAELIO MINISTRAS 
WASHINGTONE

Washingtonas. - Čionai 
lankosi Izraelio užsienio rei
kalų ministras Yigal Allon. 
Turėjo pasitarimus su prezi
dentu Fordu ir kitais aukštais 
valdininkais. Jis džiaugiasi, 
kad šios šalies valdžia nespi
ria Izraelio derėtis su Pales
tinos Išsilaisvinimo Organiza
cija. Jo misijos tikslas dar 
labiau sustiprinti Amerikos 
nusistatymą už Izraelį prieš 
arabus.

ARKIVYSKUPAS 
MAKARIOS SUGRĮŽO 
Į KIPRĄ

Nicosia. - Po penkių mėne
sių ištrėmimo Kipros prezi
dentas Makarios sugrįžo į 
savo vietą. Buvo žmonių su
tiktas su didžiausiomis de
monstracijomis. Kipro sosti
nėje jo sutikime dalyvavo 
200,000 žmonių.

Arkivyskupas Makarios 
prižadėjo paskelbti amnestiją 
visiems politiniams nusikal- 
tėlimis. Jis pareiškė, kad jo 
misija bus visus Kipro žmo
nes suvienyti į vieną “šeimą”. 
Bet kaip tas jam seksis, jau 
kitas klausimas. Tarp turkų 
ir graikų tebeverda pasidali
jimas.

Vėliausios 
žinios

Bruselis, gruodžio 9 d. - 
NATO dešimt šalių, kurių 
tarpe yra ir Jungtinės Valsti
jos, nutarė padidinti savo 
apsiginklavimą 1975 metais. 
Europonės jų jėgos bus padi
dintos 563 kovinėmis didžio
siomis patrankomis ir 238 
kariniais lėktuvais. Tada šios 
šalys Europoje turės 10,500 
didžiųjų patrankų ir 1,400 
bombinių lėktuvų.

Vietoje mažinti apsiginkla
vimą, NATO jį didina.

Washingtonas. - Atstovų 
butas 347 balsais prieš vieną 
nutarė pakelti veteranams 
pensijas 12 procentų.

•
Chicago, III. - Majoras 

Richard J. Daley nutarė būti 
kandidatu šeštam terminui. 
Jis jau 72 metų ir bus pirmas 
taip ilgai išbuvęs majoro vie
toje.

New Yorkas. - Majoras 
Beame žada atleisti iš darbo 
dar 4,000 miesto darbininkų.

•
Washingtonas. - Valstybės 

Departamentas praneša, kad 
jis tuoj sulaikys Amerikos 
militarinę pagalbą Turkijai. 
Kongresas yra nutaręs, kad 
tokia pagalba Turkijai būtų 
nutraukta su gruodžio 10 d.

•
United Nations, N. Y. - 

Jungtinių Tautų Asamblėja 
nutarė tarptautinio teroriz
mo problemos svarstymą ati
dėti vieneriems metams. Ati
dėjimui labai priešinosi Vaka
rų Vokietija ir Jungtinės 
Valstijos.

Washingtonas, gruodžio 10 
d. - Senatas 90 balsų prieš 7 
užgyrė Nelsono Rockefellerio 
kandidatūrą į vicepreziden
tus. Beveik tikra, kad už 
dienos kitos tą patį padarys ir 
Atstovų Butas. Tai reiškia, 
kad faktinai jau turime vice- 

I prezidentą.
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Siaurus mulkinimas jų skaitytojų
Brooklyn© pranciškonų “Darbininkas” (lapkričio 29 d.) net 

pirmajame puslapyje paskelbė ilgą straipsnį “Velniškas 
Maskvos planas”. Pamatę net “išsigandome” ir klausiame: 
Ir kokį “velnią” toji Maskva bus dabar išgalvojus?!

Tiktai beskaitant paaiški, kad visas klerikalų laikraščio 
prakeikimas adresuojamas ne Maskvai, bet visos lietuvių 
tautos pasididžiavimui - didžiajam Vilniaus Universitetui. Ir 
tik už tai, kad jis, kaip žinia, vasaromis ruošia užsienio 
jauniems lietuviams šešių savaičių lituanistikoje pasitobuli
nimo kursus. Praeitą vasarą lankė 20 ar devyniolika 
užsieniečių, daugumojė Amerikos lietuvių tėvų vaikai. Kai 
kurie jų sugrįžę viešai paskelbė savo įspūdžius. Visi 
džiaugėsi turėję progą kursus lankyti. Širdingai dėkojo 
Lietuvos veikėjams už suteikimą jiems tokios progos. 
Karštai ragino ir kitus jaunus Amerikos lietuvius šia laime 
pasinaudoti.

Tai, ot, šitie Vilniaus Universitete lituanistikoje pasitobu
linimo kursai ir yra tasai “Velniškas Maskvos planas”!

Skaitai žmogus ir galvoji: Nejaugi “Darbininko” redakto
riai jau visiškai iš proto išsikraustė ir mano, kad jų 
laikraščio skaitytojai yra jau tokie asilai, tokie bukapročiai, 
jog jiems pasitikės, kad Amerikoje gimusiems ir augusiems 
lietuviams pasitobulinimas lituanistikoje yra “velniškas 
planas”, nukreiptas prieš lietuvių tautos geriausius intere
sus?

Žinoma, “Darbininko” redaktoriai gudravoja, sušilę ieško 
už save kvailesnių. Jie savo biaurų prasimanymą kamofla- 
žuoja "vienu kursus lankiusiu asmeniu”, kuris ėmęs ir 
panorėjęs “pasikalbėti su ‘Darbininko’ bendradarbiu”.

Bet kodėl jo pavardės “Darbininko” bendradarbis nepa
skelbia? Ko tas “norėjęs pasikalbėti” bijo? Juk jis amerikie
tis, gyvena savo krašte. Juk tas “Velniškas Maskvos 
planas” nebegali jo čia pasiekti? Aišku, kad visas neva 
pasikalbėjimas buvo sugalvotas ir iškeptas Brooklyne 
“Darbininko” redakcijoje. Jeigu kiti kursus lankę amerikie
čiai nesibijo ir didžiuojasi viešai kalbėti apie savo patyrimus 
ir įspūdžius, tai, dar kartą, ko bijo tasai klerikalų laikraščio 
bendradarbio surastas asmuo pasisakyti prieš, juos pa
smerkti? Juk jeigu iš tikrųjų jis mano, kad tie kursai yra 
“velniškas Maskvos” planas, tai juk turėtų didžiuotis ir savo 
vardu tą savo atradimą paskelbti visam pasauliui.

Dar ir iš paties "pasikalbėjimo” turinio aišku, kad jis yra 
“Darbininko” redaktoriaus sugedusios galvosenos padaras. 
Pav., net keliuose atvejuose “bendradarbio pašnekovas” 
biauriai įžeidinėja visus kursų lankytojus, sakydamas: “Mes 
visi buvome ir bailiai, ir bejėgūs su gerai paruoštais 
propagandininkais galynėtis”, “apskritai, visi buvome nai
vūs ir balus”, arba apie save - “jau Vilniuje jutau, kas vyks
ta, bet laikiausi ramiai, nes labai bijojau” ir 1.1, ir 1.1.

Mes puikiai suprantame šios klerikalų “Darbininko” ir 
visų “veiksnių” panašios piktos propagandos tikslus. Jie 
desperatiškai nori ir stengiasi atbaidyti Amerikos jaunus 
lietuvius nuo šių kursų lankymo. Jiems tikslas pateisina 
visas priemones, nors jos būtų pačios biauriausios. Melas 
yra jų viena iš mėgiamiausių priemonių.

Juk argi jie ne panašiai melu ir gąsdinimais bei 
prakeiksmais per paskutinius daugiau kaip dvidešimt 
penkerius metus siekia sulaikyti užsienyje gyvenančius 
lietuvius nuo lankymosi Tarybų Lietuvoje? Bet ką jie 
pasiekė? Nieko! Kasmet šimtai ir šimtai, pav., Jungtinių 
Amerikos Valstijų lietuvių savo gimtąjį kraštą aplanko. Ir 
kasmet lankytojų skaičius didėja. Mes esame giliai įsitikinę, 
kad jie ne daugiau laimės ir su šia biauria melo propaganda 
prieš Vilniaus Universiteto ruošiamus lituanistikoje pasito
bulinimo kursus.

Mes, Amerikos pažangieji lietuviai, karščiausiai sveikina
me Vilniaus Universiteto vadovybę už šių kursų sumanymą 
ir ruošimą.

Kodėl tik dabar tas "pavojus”?
Gruodžio 7 dieną Jungtinių Generalinės Asamblėjos 

sesijoje kalbėjo Jungtinių Valstijų delegacijos vadas John 
A. Scali. Aišku, kad jo kalba susilaukė plataus dėmesio ne 
tik sesijos dalyviuose, bet visame pasaulyje.

Savo kalboje Mr. Scali išreiškė ne tik didelį mūsų 
vyriausybės nepasitenkinimą šibs sesijos darbais, bet ir 
apsireiškusiais dideliais pakitimais pačiose Jungtinėse Tau
tose. Jis tuose pakitimuose įmato didelį pavojų formoje 
“daugumos tironijos”. Mat, didele balsų dauguma Asamblė
ja priėmė keletą rezoliucijų, kurioms šios šalies delegacija 
buvo priešinga. Kaip drįso tie kraštai balsuoti prieš mūsų 
delegacijos norus? Tai Scali laiko “daugumos tironija”. Tai 
esąs pavojus visai šios pasaulinės organizacijos egzistenci
jai. Tokia tų tautų elgsena esanti nesuderinama su 
Jungtinių Tautų pagrindais ir čarteriu. Jungtinių Tautų 
narės turinčios teisę į savo įsitikinimus ir troškimus, bet 
neprivalančios juos pareikšti rezoliucijų arba nutarimų 
formoje.

Tai gana keista galvosena. Pagal ją, Asamblėja neturi 
teisės ir negali priimti jokios rezoliucijos, daryti jokio 
nutarimo. Jeigu yra pasiūlyta rezoliucija, tai visos šalys turi 
balsuoti prieš, nors jinai sutinka su jų nusistatymų, pilnai 
atsako jų interesams ir t. t.

Taipgi gana keista, kad mūsų šalies atstovybė tik dabar 
prabilo apie "daugumos tironijos pavojų”? Kodėl buvo ne tik 
tylėta, bet “daugumos tironija” praktikoje panaudota, kai 
toji dauguma kalbėjo ir balsavo už mūsų vyriausybės 
nusistatymą bei politiką? Argi ne Amerikos sumanymu ir 
pasiūlymu Jungtinių Tautų dauguma įtraukė Jungtines 
Tautas į begėdišką Korėjos karą? Argi ne tos daugumos 
dėka ir šiandien po Jungtinių Tautų vėliava Amerikos 
ginkluotos jėgos tebelaiko okupavusios Pietinę Korėją?

Taigi, Mr. Scali kalba nėra nuoširdi. Be to, ko gali būti 
verta organizacija, kurioje dauguma narių neturi teisės 
reikšti savo nuomonės. Pavojus yra ne “daugumos tironi
jos”, Bet mažumos.

Gerai, kad Jungtinėse Tautose pasireiškia tautų ir 
valstybių atbudimas ir pasipriešinimas NATO valstybių 
diktatui. Si Asamblėjos sesija buvo bene pati gyviausia ir 
svarbiausia sesija visoje pasaulinės organizacijos istorijoje.

VISIŠKAI TEISINGA 
PASTABA

Draugų chicagiečių “Vil
nies” vedamajame “Kas kal
tas, kad jau tokie prasti 
reikalai?” teisingai sakoma:

“Plačiai žinomas reakcinin
kas senatorius Henry Jack- 
son anądien kalbėdamas Či
kagoje Anti-Defamation ly
gos suruoštame bankete, be 
kitko, papasakojo ir apie 
krašto ūkio smukimą, kokio, 
anot jo, nėra buvę nuo pat 
didžiosios depresijos, vyku
sios 1930-aisiais.

Senatorius pasakė šventą 
teisybę, kad krašto ūkio rei
kalai eina prastyn. Bet kas 
dėl to kaltas? Ar dalis kaltės 
nekrinta ir ant paties senato
riaus Henry Jackson dėl jo 
užsispyrimo varžyti' prekybą 
su Tarybų Sąjunga? Jeigu ne 
senatoriaus užsispyrimas se
nate neduoti favoritinės tau
tos lengvatų Tarybų Sąjun
gai, šiandien Amerikos kraš
to ūkio reikalai nebūtų tokio
je blogoje padėtyje”.
JŲ NAUJASIS 
IŠGANYTOJAS JUOS 
JAU APMOVĖS

Menševikų orakulas P. 
Stravinskas šaukia: “Misteri
ja, kurią reikia išaiškinti”.

Reikalą turime su “vaduo- 
toiu” naujuoju išganytoju S- 
mu Kudirka. Pasirodo, kad 
vos tik koją įkėlęs mūsų 
Ameriką, jis jau pasielgė, 
švelniausia pasakius, tikrai 
kiauliškai.

Prašome pasiklausyti:
“. . .ALTas visų Amerikos 

lietuvių vardu pakvietė jį su 
visa šeima atvykti į Chica- 
gą. . .Simas Kudirka su tuo 
sutiko, ir ALTas visai jo 
šeimai nupirko bilietus lėktu
vo kelionei iš Maskvos į Chi
cagą”.

Na, ir prasidėjo Simo lauki
mas. Ypač mūsų menševikai, 
matyt, tiesiog iš proto išsi
kraustė jo belaukdami. Bet 
veltui. Stravinskas už galvos 
susidėjęs rankas šaukia:

“ — Kas atsitiko? Kur 
dingo mūsų didelis svečias, 
skridęs į Chicagą, dargi 
ALTo jam nupirktais bilie
tais, rodos, geru, audrų nebi
jančiu, saugiu Amerikos lėk
tuvu? Taip klausinėjo mūs 
chikagiečiai vienas kitą, trau
kydami pečiais ir stebėda
miesi svečio “nudingimu be 
žinios”, nepasiekus jo nekan
triai laukiančių ir jį gražiai 
priimti pasiruošusių šeimi
ninkų namų slenksčio.

Niekas mūsų nedrįso pri
leisti minties, kad S. Kudir
ka, priėmęs chikagiečių pa
kvietimą atvykti pas juos 
netgi ir apmokėtas stambia 
dolerių suma lėktuvo kelionę 
iš Maskvos į Chicagą, ALTo 
pinigais, ims ir chicagiečius 
prigaus - metęs tiesų kelią į 
Chicagą, pasuks kur į šalį ir, 
chicagiečiams nieko neprane
šęs, jų neįspėjęs ir neatsipra
šęs, sustos kur pas savo kitus 
draugus, neduodamas nei sa
vo adreso. . .”
l”Naujienos”, lapkričio 23 d.)

SENATORIUS NEMATO 
KELIO IŠ ENERGIJOS 
KRIZĖS

Senatorius Abraham A. Ri- 
bicoff iš Connecticut valstijos 
laikomas vienu iš gudriausių 
senatorių. Jis labai pesimis
tiškai žiūri į energijos krizės 
klausimą. Jis nemato kelio iš 
jos išeiti.

Savo straipsnyje “Breaking 
the Nuclear Habit” gruodžio 
5 d. “The New York Timese” 
senatorius nurodo, kad nors 
mes šiandien jau per trisde
šimt metų gyvename bran
duolinėje gadynėje, mes “vis 
dar negalime panaudoti ato
mo pavadavimui aliejaus”. O 
tiek baisiai daug jėgų ir lėšų 
esame paaukoję išvystymui 
branduolinės energijos! Pav., 
jis sako, kad prieš trejus 
metus Atominės Energijos 
Komisija sakė, kad su 1975 
metais mes turėsime 12 ato
minių reaktorių, kurie mums 
duos 12 procentų visos ener
gijos. Bet šiandien mes jau 
turime net 45 reaktorius, 
tačiau jie mums parūpina tik 

nuo 6 iki 7 procentų visos 
energijos.

Su branduoline energija 
dar ir ta nelaimė, kad ir 
šiandien mes neturime būdų 
jos saugiam panaudojimui. 
Be to, sunku atominę energi
ją apsaugoti nuo pavogimo. O 
kas bus, jeigu kriminalistai ja 
apsiginkluos ir panaudos sa
vo tikslams?

Senatorius Ribicoff prieina 
išvados, kad anglis pasilieka 
mūsų vyriausiu energijos šal
tiniu.

APIE ŽYDŲ IR 
PALESTINIEČIŲ TEISES

Kanadiečių “Liaudies Bal
se” savo kolumnoje “Pasta
bos” J. Y. rašo:

“Sionistai ir jų simpatikai 
pradėjo labai verkti dėl Jung
tinių Tautų. Girdi, jos pradė
jo dardėti pakalnėn. Kodėl?

Todėl, kad leido palestinie
čių atstovui padaryti apeliaci
ją į Jungtines Tautas, o prie 
to, dar pasisakė, kad palesti
niečiai turi teisę turėti savo 
valstybę.

Ant galo, dar leido palesti
niečiams turėti Jungtinėse 
Tautose savo stebėtoją.

Labai “baisu”!
☆

Ištikrųjų, palestiniečiai tu
ri tokias pat teises turėti 
savo valstybę, kaip ir žydai.

Faktinai, tai palestiniečiai 
turi didesnes teises. Kai žydų 
didelę dalį sudaro atvykėliai 
iš kitur, tai palestiniečiai yra 
visi Palestinos gyventojai 
nuo senovės.

Atvykėliai juos išvijo iš jų 
prigimtos žemės”.
TAI REIŠKIA, KAD IR 
JIS RUOŠIA MŪSŲ 
AMERIKAI “KARTUVES”

Kunigų “Drauge” (lapkr. 3 
d.) tūlas P. Žičkus, kalbėda
mas apie prez. Fordo vėliau
sia kelionę, šitaip porina:

“Nixonas, vykdamas į kom. 
Kiniją, aplenkė Japoniją. Ja
ponai tuo buvo labai nepaten
kinti. Fordas vyko pas Brež
nevą. Kad Japonija nebūtų 
stumiama į šalį,Fordas pir
miau aplankė Japoniją. Yra 
bendras Japonijos ir Ameri
kos reikalas turėti gerus san
tykius, nes kiti bendrai ruo
šia pinkles ir kartuves jų 
kraštams.'

Aišku? )tad čia Žičkus tais 
“kitais” galvoje turi Tarybų 
Sąjungą ir Kiniją. Betgi prez. 
Fordas tariasi su jų vadovy
bėmis ir gerina Amerikos 
santykius su jomis. Tai, pa
gal Žičkaus protelį, išeina 
taip, kad mūsų prezidentas 
Fordas taipgi prisideda prie 
“pinklių ir kartuvių” ruoši
mo.
JAUNIMAS IR JO 
AUKLĖJIMAS 
LIETUVOJE

Dienraštyje “Tiesoje” 
(lapkr. 24 d.) skaitome labai 
įdomų vedamąjį “Jaunimo 
auklėtojai”. Jame, tarp kitko 
sakoma:

“Auklėtojai tartum perduo
da darbo estafetę iš dabar
ties į ateitį. Ir mes iš visos 

^širdies sveikiname šlovingo
sios darbininkų klasės atsto
vus, kurie, negailėdami jėgų 
ir laiko, perduoda savo di
džiulį patyrimą, savo žinias 
jaunajai pamainai, žengian
čiai į didelį darbo gyveni
mą”, - kalbėjo TSKP CK Ge
neralinis sekretorius L. Brež
nevas VLKJS XVII suvažia
vime.

Šiandien jaunimo auklėto
jų judėjimas išsiplėtė visoje 
šalyje. Džiugu, kad ir mūsų 
respublikoje jis randą atgar
sį darbininkų kolektyvuose, 
ūkiuose, organizacijose; vi
sur, kur dirba jaunimas. Tu
rį didelę darbo ir gyvenimo 
patirtį žmonės imasi globoti 
jaunuolius: moko dirbti, auk
lėja, ugdo piliečio, šalies pa
trioto bruožus.

Idėjinis, moralinis auklėji
mas - tai svarbus jaunimo 
auklėtojų veiklos baras. Kaip 
sėkmingiau padėti jaunuo
liams darbe ir gyvenime - šie 
klausimai buvo svarstomi ne
seniai vykusiuose rajonų ir 
miestų jaunimo auklėtojų są
skrydžiuose. Reikia manyti, 

kad pasidalinimas darbo pa
tirtimi padės dar sėkmingiau 
plėsti jaunimo auklėtojų ju
dėjimą”.

Šiuo reikalu jau turime kai 
kurių pasiekimų ir laimėjimų.

“Jaunimo auklėtojų tary
bos veikia daugelyje respu
blikos įmonių”, sako “Tiesos” 
vedamasis. “Gerai dirba Vil
niaus elektros matavimo 
technikos gamyklos jaunimo 
auklėtojų taryba, kuriai va
dovauja meistras Ž. Verbic
kas. Čia imta šefuoti tuos 
jaunuolius, kurie kolektyve 
vadinami sunkiais. Tai pra
vaikštininkai, neradę vietos 
gyvenime, iešką lengvesnės 
duonos, mėgstą stiklelį ir 
pan. Nuoširdus ir nuoseklus 
gamyklos veteranų darbas 
duoda ženklių rezultatų. Jau
nuoliai atranda savo vietą 
gyvenime, tampa pavyzdin
gais darbininkais”.

Bet dar ne viskas padaryta. 
“Tiesa” sako:

“Dabar vienas svarbiausių 
uždavinių, - kad jaunimo auk
lėtojų sąjūdis plėstųsi toliau, 
apimtų vis naujus kolekty
vus. Juk dar ne visų miestų, 
rajonų įmonėse yra įsteigtos 
jaunimo auklėtojų tarybos. 
Žinoma, svarbu ne formalioji 
šių. tarybų pusė, o tai, kad 
jaunais darbininkais būtų do
mimasi, sudaromos jiems 
darbo sąlygos, sukuriama 
reiklaus draugiškumo atmos
fera.

Kol kas nepatenkinamas 
jaunimo šefavimas kaime. 0 
juk kiekviename kolūkyje ar 
tarybiniame ūkyje yra paty
rusių žemdirbių, jaunimo 
auklėjimą turėtų pagalvoti ir 
kitos organizacijos”.

Nuo seno žmonės kasinėja 
žemę, ieško ten paslėptų lo
bių. Vieniems tie lobiai nusa
ko ateitį (rasi kažkada kaž- 

’ kieno užkastą aukso puodą - 
ateitis ir tau, ir tavo vaikams 
garantuota), kitiems praeitį 
(užtiksi prieš daugelį šimtų 
metų palaidotą karį, kuni
gaikštį ar šiaip eilinį žmogelį - 
ir šitas lobis tau ims pasakoti, 
kas, kaip ir kada gyveno 
tame krašte). Aukso puodų 
po žeme vis mažiau, o istori
niai lobiai vis labiau vertina
mi, nes jie vis daugiau, vis 
garsiau prabyla apie krašto/ 
tautos praeitį, išsprendžia il
galaikes, istorines mįsles.

Aiškumo dėlei, mokslą apie 
tokius istorinius lobius ir va
dinkime archeologija, o pir
muoju Lietuvos archeologu 
laikykime Dionizą Pošką - tai 
jis pirmasis ėmė ieškoti ne 
aukso puodų, o istorinių lo
bių, rinko juos, saugojo, tyri
nėjo.

vėliau, XIX amžiaus vidų 
ryje, archeologija imta domė
tis rimčiau - atsirado daugiau 
šio mokslo entuziastų. 1856 
metais Vilniuje net buvo įs
teigtas istorinių lobių muzie
jus, pavadintas Senienų mu
ziejumi. Ir nors po 1863 metų 
valstiečių sukilimo numalšini
mo carinis vežimas šį reika
lingą darbą sustabdė, IX vi
sos Rusijos archeologų suva
žiavimas buvo sušauktas ne 
kur kitur, o Vilniuje. Visa 
eilė garsių Rusijos archeolo
gų atliko kasinėjimus Lietu
vos teritorijoje, paskelbė 
apie tai mokslinių darbų.

Sistemingiau archeologi
niai kasinėjimai buvo atlieka
mi tik ketvirtajame dešimt
metyje, kai 1936 metais prie 
Kauno kultūros muziejaus 
buvo įkurtas priešistorinis 
skyrius, ištyręs nemaža sen
kapių.

Ir nors pagal Bostone iš
leistos “Lietuvių enciklopedi
jos” pirmojo tomo 240-ąjį 
lietuviška archeologija tuo ir 
baigėsi, sistemingi architek
tūriniai kasinėjimai buvo pra
dėti tik išvadavus Lietuvą iš 
vokiškojo fašizmo. Šio darbo 
koordinacijos ėmėsi prie Lie
tuvos TSR Mokslų Akademi
jos įsteigtas archeologijos 
sektorius, aktyviau reikštis 
jame ėmė respublikos muzie
jai ir Universiteto archeologi- 
jos-etnografijos katedra. Bu
vo sistemingai tyrinėjami pi
liakalniai, pilkapiai, kapiny
nai, stovyklos, pilys ir t. t. 
Ypatingai didelio operaty
vaus darbo, bendrų pastangų 
reikalavo tos vietos, kurias, 
pastačius Kauno hidroelekri- 
nę, turėjo užlieti Kauno ma
rių vandenys.

Susikaupė labai daug 
mokslinės medžiagos, api
bendrinančios Lietuvos teri
torijoje aptiktus archeologi
nius radinius. Pribrendo bū
tinybė visą šią medžiagą ąp- 
tarti viename leidinyje, iš 
kurio paaiškėtų, ko nuo pir
mųjų Dionizo Poškos laiku 
yra pasiekusi Lietuvos •ąt*’ 
cheologija. Praėjusio amžiaus 
pačioje pabaigoje tokio užda
vinio ėmėsi Fiodoras Po- 
krovskis, žymus rusų archeo
logas, tuo metu dirbęs Vil

IŠ LAIŠKŲ
Lapkričio 30 dieną pasiekė 

žinia, kad Rochester, N. Y., 
mirė N. Baltakienė. Gaila, 
kad negalėjome nuvykti ir 
paskutinį kartą su ja atsisvei
kinti. ,

Mums gyvenant Toronte, 
pamatę spaudoje garsinimus 
apie rengiamus pietus arba 
sueigas Gedirjino svetainėje, 
mylėdavo nuvykti ir dalyvau
ti. Malonu būdavo pasimatyti 
su rochesteriečiais. Ir ne tuš
čia aš grįždavau namo. 
Rochesteriečiai visuomet ap
kraudavo dovanomis dėl 
“Liaudies Balso”. Jie buvo 
dosnūs iš širdies. Jų tarpe 
buvo ir N. Baltakienė.

Gaila netekus gero as
mens. Gili užuojauta jos duk
rai Elenorai ir visiems pažan
giesiems rochesteriečiams 
draugams.

R. Antanavičienė 
Stroud, Canada

Mirė du Tarybų 
Lietuvos priešų 

veikėjai
Tomis pačiomis dienomis 

Brooklyne mirė Juozas Bra
zaitis (Ambrazevičius), 
“Darbininko” redaktorius, ir 
Clevelande Julius Smetona. 
Tai didelis “vaduotojams” 
nuostolis. Ypač netekimas 
Brazaičio skaudžiai jaučia
mas.

Juozas Brazaitis labiausiai 
“pagarsėjo” ir “atsižymėjo” 
kad 1941 metais Lietuvą oku
pavus vokiečiams naciams, jų 
pavedimu buvo sudaręs “Lai
kinąją Lietuvos vyriausybę” 
ir jai vadovavo. Vėliau naciai 
priėjo išvados, kad jiems ge
riau seksis lietuvių tautą 
smaugti ir naikinti be Brazai
čio vadovaujamos “vyriausy
bės” tarpininkavimo, jie ją 
paleido. Karui baigiantis 
Ambrazaitis su kitais smeto- 
ninkais pabėgo į Berlyną, o 
vėliau atsidūrė šioje šalyje ir 
tapo “Darbininko” redakto
riumi. Visus savo nemenkus 
žurnalistinius gabumus pa
naudojo “Darbininko” skilty
se šmeižimui ir niekinimui 
Tarybų Lietuvos, pasirinku
sios socialistinį kelią į naują, 
šviesų rytojų. REP.

Tiesa — tai auksas, jos neper
dirbsi.

R. TAGORĖ

Mūsų laikas ne mums priklauso, 
o visam tam, kam mes eSame rei- 
kalingi.

I. TURGENEVAS

Prez Fordas bedarbiui:Tik būk kantrus ir Viskas bus gerai.

i ISTORINIŲ LOBIŲ KNYGA
niaus senienų muziejaus ve
dėjo, Lietuvos archeologi
nius radinius įtraukęs į Vil
niaus, Gardino ir Kauno ar
cheologinius žemėlapius. Vė
liau, po trijų dešimtmečių, 
antrąjį tokį žemėlapį 1928 
metais išleido Petras Tara
senka. Pastarajame leidinyje 
archeologiniai paminklai pa
teikti tik remiantis literatū
ra.

Ir štai 1974 metais 2,000 
tiražu išėjo Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos Istorijos 
Instituto paruošto “Lietuvos 
T^? Archeologijos Atlaso” 
pirįipji khyga; kurioje sure- 
gisttįdti visi akmens ir žal
vario amžiaus archeologiniai 
paminklai, tiek remiantis aki
vaizdžiais duomenimis, tiek 
ir žiniomis iš literatūros. 
Knygoje alfabetine tvarka 
pateikti šių laikotarpių ar
cheologiniai paminklai bei ra
diniai, orientyrai paminklams 
rasti bei vietos, kur saugomi 
radiniai, duoti jų trumpi api- 
būdinimai, rankraštiniu) duo
menys ir literatūra.

Knygos priedu išleisti 25 
žemėlapiai, kuriuose pažymė
tas senovėje vartotų įrankių, 
papuošalų, ginklų bei atskirų 
amžių stovyklaviečių papliti
mas.

Knygos pabaigoje pateik
tos santraukos rusų ir vokie
čių kalbomis.

Įdomi detalė, kad pirmo
sios knygos autoriai - tik 
moterys. Atskiroms knygos 
dalims surinko medžiagą, ją 
klasifikavo ir parašė įžangas 
Istorijos Instituto darbuoto
jos 0. Bagušienė, E. Grigala- 
vičienė ir R. Rimantienė. Že
mėlapiuose archeologinius 
paminklus ir vardinius sužy
mėjo studentė E. Lukinaitė. 
Spaudai piešinius, žemėla
pius paruošė dailininkės N. 
Blaževičiūtė ir L. Špakova.

R. Faustas

E. MATUZEVEČIUS

Galąsto j as, 
puikus maestro 
Kur dingo jis.
Senamiesčio siauru galvelių 
Ir seno mūsų kiemo 

nerami dvasia —
Tasai galąsto jas.

- puikus maestro, 
Ateinantis.
Pasikartojantis, 
Neleidžiantis užmiršt, 
Kad reikia pagaląsl, 
Kad reikia pagaląsl?..

Kur dingo jis, 
Tasai galąsto jas? 
Senokai Vilniaus kiemuose 
Nebegirdėt jo linksmo balso: 
„Galanda žirkles Ir peilius,

Mažus ir didelius, 
Virtuvinius Ir lenktinius! 
Kas juos atneš, nesigailėsi 
$ kukėki!e čionai — 
Galan'du žirkles ir peilius.,. 

«ia sukas ratas, 
lė sufeaętgaląstuvas, 

bos aplink,
[f įiyįięl peilio ašmenys.
Lyg vis aštrėjanli mintis.,,

■ tąs galąstojas,
^ffl^mįĖkė^tro, 
A.štryrnui mokantis ; 
Grąžint ąštrumą?



Penktadienis, Gruodžio (December) 13,1974 LAISVĖ 3-ias puslapis

Į bendrą Lietuvių tautos 
kultūros lobyną

ROMAS ŠARMAITIS
Lietuvos TSR Mokslų akademijos narys korespon

dentas, LTSR nusipelnęs kultūros veikėjas ir nusipel
nęs mokslo veikėjas Romas Šarmaitis daugelį metų 
vadovauja Partijos Istorijos institutui. Jo - mokslinin
ko ir visuomenės veikėjo - vardas gerai pažįstamas ir 
lietuvių išeivijai.

Nesenai R. Šarmaičiui sukako 65 metai. “Gimtojo 
krašto” korespondentas aplankė R. Šarmaitį ir papra
šė atsakyti į keletą klausimų.

— Partijos istorijos insti
tute sukaupta nemaža archy
vinės ir kitokios medžiagos, 
nušviečiančios mūsų išeivijos 
gyvenimą, čia dirbamas 
mokslinis darbas. Prašytume 
apie jį papasakoti.

— Carizmo ir buržuazijos 
viešpatavimo metais apie 
daugelį revoliucinio judėjimo 
įvykių pačioje Lietuvoje ne
galima buvo rašyti. Šiuos 
įvykius nušviesdavo pažan
gioji išeivijos spauda. Į užsie
nį emigravo nemaža 1905 - 
1907 m. revoliucijos, taip pat 
revoliucinio judėjimo buržua
zijos viešpatavimo metais da
lyvių. Jų suorganizuota pa
žangi periodinė spauda, iš
leisti įvairūs leidiniai yra ver
tingas šaltinis istorijos moks
lui.

į įvairias užsienio šalis, 
daugiausia į JAV, yra išva
žiavę daug tūkstančių Lietu
vos gyventojų. Jų visuomeni
nė ir kultūrinė veikla taip pat 
domina Lietuvos istorikus. 
Išeivijoje sukurtos pažangios 
kultūrinės vertybės yra su
dėtinė lietuvių tautos kultū
ros lobių dalis. Šiais savo 
lobiais mes prisidedame prie 
visos žmonijos žengimo sočia 
linio progreso keliu.

Štai kodėl mes renkame 
lietuvių išeivijos, visų pirma 
jos pažangiųjų organizacijų 
leidinius, periodiką, archyvi
nę medžiagą, kuria domisi 
Lietuvos revoliucinio judėji
mo ir apskritai lietuvių kul
tūros istorikai, bibliografai.

1974 m. pradžioje instituto 
bibliotekoje buvo surinkta ir 
sutvarkyta 4462 išeivių viso
se šalyse išleistos knygos ir 
2502 periodikos komplektai.' 
Ypač vertingą lietuvių išeivi
jos leidinių kolekciją į Lietu
vą atsiuntė Amerikos Lietu
vių darbininkų literatūros 
draugija. Nemaža leidinių in
stitutui prisiuntė atskiri as
menys (V. Andrulis, A. Bačė- 
nas, A. Bimba, J. Gasiūnas, 
E. Jeskevičiūtė, S. Jokubka,
K. Karosienė, M. Kavaliaus
kaitė, S. Masytė, R. Mizara, 
A. Petriką, J. Smatonskas - 
iš JAV, J. Baltušrfikas - iš 
Argentinos, K. Kilikevičius - 
iš Kanados, A. Kurklietis - iš 
Urugvajaus, T. Pauliukas - iš 
Anglijos, ir kt.).

Visa ši medžiaga plačiai 
panaudojama mūsų istorikų. 
Jos pagrindu istorijos mokslų 
kandidato disertacijas parašė
L. Petkevičienė, A. Kazlaus
kas, B. Raguotis, rašo L. 
Kapočius ir kiti mokslo dar
buotojai. Vilniaus universite
to bibliotekininkystės ir 
mokslinės informacijos ka
tedra davė rašyti baigian
tiems diplominius darbus 
“Laisvė” apie Lietuvą”. Pa
rengta jau 14 bibliografinių 
darbų - aprašyti “Laisvės” 
1928 - 1958 metų komplektai. 
Parašytas taip pat bibliogra
finis diplominis darbas apie 
1934-1935 metų žurnalą 
“Šviesa”. Universiteto absol
ventė P. Brigmanienė 1963 
m. parašė diplominį darbą 
“Antanas Bimba. Bibliografi
ja”.

Instituto fototekoje yra su
rinkta ir sutvarkyta 1111 fo
tonuotraukų, gautų iš JAV. 
Jas perdavė Kultūrinių ryšių 
su užsienio lietuviais komite
tas, taip pat daugelis JAV 
pažangių lietuvių veikėjų ir 
kultūros darbuotojų. Iš Pietų 
Amerikos lietuvių esame ga
vę ir sutvarkę 103 fotonuo
traukas.

— Neretai tautiečiai, atvy
kę iš įvairių kraštų aplankyti 
Tarybų Lietuvą, sako: “Man 
būtinai reikia užsukti pas 
Šarmaitį”, arba “Lankiausi 
pas Šarmaitį”. Įdomu būtų 
sužinoti, kokiais tikslais iie 
nori su Jumis susitikti!

—- Iš tikrųjų, užsienio pa
žangieji lietuviai grupėmis ir 
pavieniui užsuka į Partijos 
istorijos institutą. Jie domisi, 
kaip saugoma jų organizacijų 
prisiųsta literatūra, kaip su
tvarkyta jų perduota archy
vinė medžiaga. Ne vienas 
instituto svečių atneša įdo
mių fotonuotraukų, leidinių, 
kuriais praturtinamos jau su
rinktos kolekcijos. Tai gražus 
patriotinis darbas, nes tomis 
dovanomis jie gausina lietu
vių tautos kultūrinių pamink
lų lobius.

Pokalbiuose stengiamės iš
siaiškinti pažangiosios spau
dos bendradarbių slapyvar
džius, jų biografinius duome
nis. Tarybų Lietuvos biblio
grafai renka medžiagą nacio
nalinės bibliografijos eili
niams tomams, kuriuose bus 
aprašyta ir išeivijos spauda. 
Jei dabar nesurinksim tokių 
bibliografinių duomenų, tai 
ateityje, išmirus spaudos 
bendradarbiams, tų žinių ne
bus įmanoma gauti.

Pokario metais apsidžiau
gėme, sulaukę pirmojo svečio 
iš JAV - Antano Bimbos. 
Atvykęs 1945 m. į Tarybų 
Lietuvą, A. Bimba turėjo 
daug susitikimų su visuome
nės atstovais. Teko ir man 
dalyvauti pasitarimuose, ku
riuose buvo kalbama, kaip 
ateityje plėsti užsienio lietu
vių ryšius su gimtuoju kraštu 
— Tarybų Lietuva.

Nepamirštami buvo susiti
kimai su pirmosiomis JAV, 
Urugvajaus pažangiųjų lietu
vių turistų grupėmis 1959 ir 
vėlesniais metais, kada, pra
laužus šaltojo karo ledus, 
ėmė plėstis ryšiai su išeivija. 
Tada pažangieji lietuviai ėmė 
lankytis ir mūsų institute.

Ir dabar palaikau ryšius su 
užsienio pažangiųjų lietuvių 
■organizacijų veikėjais, jų pe
riodinių leidinių redaktoriais. 
Mus sieja daugiausia bendri 
istorinės medžiagos kaupimo, 
jos išsaugojimo ateities kar
toms interesai.

— Kokios Jūsų, kaip isto
riko, mokslininko, pažiūros į 
žmones, atitrūkusius iiuo 
tautos kamieno, į jų gyveni
mą svetimuose kraštuose, 
ateitį!

— Didelė nelaimė būti ati
trūkusiam nuo savo tautos, 
gyventi svetimoje šalyje ir 
jausti, kaip tavo kūrybinės 
jėgos nyksta be naudos savo

gimtajam kraštui. Dar blo
giau, kai priešiškos imperia
listinės jėgos emigrantus 
įkinko dirbti antipatriotinį 
darbą, nukreiptą prieš savo 
tėvynę. Tokioje nepavydėti
noje padėtyje yra atsidūrę 
buržuazinių nacionalistinių 
organizacijų veikėjai. Jų 
reakcinė veikla, nukreipta 
prieš lietuvių tautos pasirink
tą socialistinį kelią, susilauks 
tokio pat likimo, kokio susi
laukė po Spalio revoliucijos 
atitrūkę nuo savo šalies rusų 
ir kitų tautų baltagvardiečiai. 
Jie savo tautai ir tautos kul
tūrai išnyks.

Suprantama, pabėgusių ar 
išvežtų iš savo krašto emi
grantų tarpe yra nemažai 
tokių, kurie tikrai myli savo 
tautą ir norėtų būti drauge su 
ja, dalyvauti jos kūrybinėje 
veikloje. Tikrieji patriotai vi
sada atras kelią į savo gimti
nę, pajėgs įveikti pasitaikan
čius grįžimo į tėvynę sunku
mus. Pirmoji sąlyga - palai
kyti glaudžius ryšius su gim
tuoju kraštu. Tai padės suži
noti, kas iš tikrųjų vyksta 
gimtinėje, išsklaidys priešų 
paskleistus melus ir šmeiž
tus.

— Neseniai “Gimtasis 
kraštas” gavo iš Argentinoje 
gyvenančio skaitytojo laišką, 
kuriame jis kelia susirūpini
mą pažangių išeivijos organi
zacijų Argentinoje archyvo 
likimu. Matyt, toks susirūpi
nimas yra savalaikis ir vertas 
dėmesio ne vien Argentinos 
lietuviams.

— Kiekviena rimta ir save 
gerbianti pažangi partija bei 
organizacija rūpinasi savo is
torija, vadinasi, ir savo ar
chyvo likimu. Argentinietis 
Jonas Baltušnikas (1887- 
1972), kol buvo gyvas, pasi
rūpino savo surinktą medžia
gą atsiųsti į Tarybų Lietuvą. 
Manau, kad jo pavyzdys yra 
sektinas.

Ta proga norėčiau pažymė
ti, kad įvairių užsienio lietu
vių organizacijų archyvų pali
kimui saugojimo vieta yra 
Tarybų Lietuva, o ne sveti
mos šalys, kur tų archyvų, 
atsidūrusių dažnai privačių 
asmenų rankose, saugumas 
negali būti užtikrintas, ne
paisant visų geriausių tokių 
mecenatų asmeninių norų. 
Tarybų Lietuvoje visi archy
vai yra valstybės tvarkomi ir 
saugomi. Tai visų pirma Lie
tuvos TSR Centrinio valsty
binio archyvo įvairaus profi
lio skyriai. Kas pageidauja, 
gali savo archyvinę medžiagą 
perduoti taip pat Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos Cen
trinei bibliotekai, Vilniaus 
universitetui, Respublikinės 
bibliotekos rankraštynui. Vi
sose šiose įstaigose medžiaga 
mokslinių darbuotojų tvarko
ma ir po to tampa prieinama 
tyrinėtojams.

— Jums yra nemažai tekę 
bendrauti su daugeliu išeivių. 
Norėtume išgirsti kelis ryš
kesnius Jūsų susitikimų, 
bendradarbiavimo epizodus.

—- Su užsienio lietuvių pa
žangiąja išeivija palaikau ry
šius nuo 1934 metų. Nuo tada 
pradėjau rašyti koresponden
cijas “Laisvei”, “Šviesai”, bu
vau šių leidinių koresponden
tu iš Maskvos Kominterno 
VII kongreso metu ir kitomis 
progomis. Dariau tai, paska
tintas Z. Angariečio, A. 
Sniečkaus ir savo iniciatyva, 
antifašistinės kovos plėtimo 
interesais. Informavau pa
žangiąja spaudą apie revoliu
cinį judėjimą Lietuvoje, apie 
socialistinės statybos pasieki
mus Tarybų šalyje.

Didžiojo Tėvynės karo me
tu man teko prisidėti, sutel
kiant nemažą būrį žurnalistų, 
rašytojų, visuomenininkų, 
kurie bendradarbiavo, užsie
nio pažangiųjų lietuvių spau
dai siųsdami literatūrinę me
džiagą, informuodami apie 
padėtį Tarybų Sąjungos - 
Vokietijos fronte, apie Rau
donosios Armijos 16-osios 
lietuviškosios divizijos karių 
ir Lietuvos partizanų kovas, 
dalyvaujant bendroje Tarybų 
Sąjungos tautų ir visų pažan
giųjų žmonijos jėgų kovoje 
prieš hitlerinius fašistus ir jų 
bendrininkus.

ĮŽYMUS HOLANDIJOS
MUZIKAS LIETUVOJE

V. ir V. BUNKAI

•Pas savuosius Lietuvoje
(Pabaiga iš praeito numerio)

Prof. P. Hauve užsiėmimo
metu V. Gulmano nuotr.

Profesorius Pjeras Hauve, 
žinomas olandų muzikas ir 
pedagogas, yra didelis Tary
bų Sąjungos bičiulis ir dažnas 
Lietuvos muzikantų svečias. 
Tai tikrai įdomi ir šviesi 
asmenybė. Žiūrėdami į jį, 
visą jo laisvą laikyseną stebė
damas, niekad nepagalvosi, 
kad jis gali būti kada nors 
supykęs, be nuotaikos. Labai 
gyvas, judrus žmogus, su 
šypsena, kuri niekad ne
dingsta nuo jo veido. Prof. P. 
Hauve atlieka labai didelį ir 
svarbų darbą, skiepydamas 
jaunimui meilę tikrai muzi
kai. Šiam reikalui jis susikūrė 
savo sistemą, kurios didelę 
dalį pasiėmėm ir mes, Tary
bų Lietuvos pedagogai, dar
bui su pradinukais.

Kokia yra profesoriaus si
stemos esmė? Vakarų Euro
poje yra paplitusi komp. K. 
Orio sistema, kreipianti dide
lį dėmesį į dainavimą, impro
vizaciją, muzikavimą ir pan. 
Socialistinėse šalyse yra dau
giau prigijusi vengrų klasiko, 
neseniai mirusio kompozito
riaus Z. Kodaly sistema, 
kreipianti daugiau dėmesio į 
ritminę pusę. Prof. P. V. 
Hauves abi sistemas sujungė 
į vieną, išvesdamas naują, 
“hauvišką”.

Momentas iš užsiėmimif pas prof. Hauvę M. K. Čiurlionio 
mokykloje /

1 RŪTA

Rūta, rūta žalioji, 
Kuklusis žolynėli!
Nušvitus pavasario žemė 
Dangui tave prikėlė.

Aušros peteliškė raudona 
Linguoja ant tavo lapo. 
Tave kaip alyvos šakelę
Baltam balandžiui į snapą!

Skristum aplink pasaulį 
Per ledjūrį, per pusiaują - 
Kvepėdama žaliuodama 
Nuo žemės žalio kraujo.

i
Tu mums brangi kaip duona - 
Šventiškai kasdieninė.
Rūta - mums vienąsyk duota 
Brangiausiam krašte - tėvynėj

Janina

Olandų profesorius mūsų 
pedagogus dešimties dienų 
bėgyje supažindino su savo 
sistemą. Užsiėmai vyko Vil
niuje, M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos salėje. Jo atsivež
tais instrumentais čia pat be 
jokio specialaus pasiruošimo 
improvizavom. Vieni grojo 
scenoje, kiti publikoje ir sy
kiu solfedžiavo pagal reliaty
vinę teoriją. Labai įdomu 
buvo klausytis, kaip čia pat 
buvo sukurta puiki improvi
zacija olandiškos patarlės: 
“Kai veršis nustimpa, jį rei
kalinga užkasti”, tema. Tik
rai, iš šio paprasto sakinuko, 
moduliuojant garsų aukštu
mą ir žemumą, kreščenduo- 
jant ir dekreščenduojant, 
taip akompanuojant profeso
riaus atsivežyais instrumen
tais, čia pat salėje gimė gra
žus ir įdomus meno kūrinys. 
Vadinasi, nereikalinga jokio 
ilgo ir sauso aiškinimo, užte
ko tik kelių žodžių, o visą kitą 
atliko pati muzika.

Prof. P. V. Hauve yra labai 
išsilavinęs žmogus, mokąs 
septynias kalbas, todėl jis 
sykiu yra ir labai įdomus 
pašnekovas. Nieko nuosta
baus, kad šios paskaitos - 
užsiėmimai, kurie pas mus 
vyksta jau ne pirmus metus, 
turi labai didelį pasisekimą, į 
jas atvyksta pedagogai ne tik 
iš Vilniaus, bet ir iš kitų 
Lietuvos rajonų.

Baigęs savo paskaitas pas 
mus, profesorius išvyko į 
Maskvą, dalintis savo darbo 
patirtimi, žadėdamas po kiek 
laiko vėl atvykti į Vilnių, pas 
savo draugus, Tarybų Lietu
vos muzikantus. Žinoma, tos 
paskaitos buvo labai naudin
gos, labai praplėtė muzikos 
pedagogų horizontą, buvo iš
siaiškinta eilė neaiškumu ir 
t. t.

V. Gulmanas

Mano sūnėnas Eugenijus 
Misiūnas mus nuvežė į mano 
gimtąjį miestelį kuris seniau 
buvo vadinamas Antri Gude
liai. Pirmiausia nuvykom ap
lankyti tėvo kapą. Kadangi 
mano tėvelis, dar jaunas bū
damas tragiškai mirė ir aš 
mačiau jį mirštantį, tai mano 
jaunoje širdyje paliko gilią 
žaizdą. Tad viešėdama Lietu
voje, nepraleidžiu progos ap
lankyti jo kapą.

Sutikom seną pažįstamą 
vargonininką J. Motuzą,kar
tu su juo nuėjom į bažnyčią, 
kurioje aš buvau pakrikštyta. 
Bažnyčios vidus atremontuo
tas ir gražiai išdažytas. Pa
klausėm, ar daug žmonių lan
ko bažnyčią? Sako: - Sekma
dieniais ateina daug, o pa
prastomis dienomis mažiau. - 
Klausėm, kaip gyvenate? Sa
ko: - Gerai, žmonės dabar 
geriau gyvena, turi pinigų, 
tai ir bažnyčiai duoda.

Aplankiau mano pažįstamą 
Moniką Velionišienę. Ji pa
pasakojo, kad karo metu 
miestelis labai nukentėjo. 
Klausia: - Ar atmeni mūsų 
miestelio žydus? - Gerai at
menu, aš draugavau su mer
gaitėmis. - Monikutė sako: - 
Juos visus vokiečiai nužudė! 
Man pasidarė liūdna. Galvo
jau: - Koks žiaurus nekaltų 
žmonių likimas!

Pavaikščiojom po miestelį. 
Man taip gerai pažįstamos 
visos vietos. Čia priminė ma
no jaunystę ir tolimą praeitį. 
Miestelis sutvarkytas gra
žiai. Yra dvi mokyklos, kavi
nė ir smulkių prekių parduo
tuvė. Taipgi yra keli nauji 
pastatai. «

Su sūnėnu Eugenijum ir Jo 
šeima nuvykom aplankyti 
Kapsuko kapines. Jose palai
dota mano motina ir brolis. 
Reikia pasakyti, kad Lietuvo
je kapinės, kur tik teko lan
kytis, visur gražiai sutvarky
tos ir švariai užlaikomos.

Su senais mūsų bičiuliais
Laurinas ir Nastė Kapočiai 

mums gerai pažįstami nuo to 
laiko, kai Laurynas tarnavo 
Tarybų Sąjungos ambasadoje 
Washingtone. Tuomet pasi- 
matydavome dažnai. Mums 
būnant Vilniuje, Kapočiai 
užeidavo pas mus į viešbutį 
pasikalbėti, ir, kaip seni bi
čiuliai, draugiškai praleisda- 
vom laiką. Vieną dieną suta
rėm su L. ir N. Kapočiais 
aplankyti Karių kapines. Pir
miausia nuėjom į senąsias 
kapines. Čia palaidota Stefa
nija Sasna ir jos gyvenimo 
draugas Jonas Gužas. Pas
kiau nuėjom į naująsias kapi
nes. Naujosios kapinės dide
lės ir gražios, kapai apsodinti 
gėlėmis su įvairiais pamink
lais. Čia palaidotas Antanas 
Sniečkus. Ant jo kapo žydi 
gražios gėlės. Tėvynės kare 
kritusiems kariams pastaty
tas bendras paminklas. Labai 
aukštas, įdomus, užimąs di
delį žemės plotą. Šalimais 
pristatyta suolelių pailsėti 
kapų lankytojams.
“Gimtojo Krašto” redakcijoje

Jau tik kelios dienos beliko 
viešėti Lietuvoje. Taip norė
tume dar ilgiau pabūti, čia 
viskas miela, artima, ir žmo- 
nės čia savi. Kadangi “Gimto
jo Krašto” redaktorius poe
tas Vacys Reimeris mums 
pažįstamas;, kuomet jis lan
kėsi JAV, buvo užsukęs į 
Floridą, St. Petersburg. Čia 
susitikom, kartu praleidome 
laiką draugų būryje. Tad 
prieš paliekant Lietuvą, nu
vykome aplankyti “Gimtojo 
Krašto” redakciją. Priėmei 
redakcijos personalas su vy-* 
riausiu redaktorium V. Rei- 
meriu priešakyje. Nuošir
džiai pavaišino, išgėrėme po 
taurelę už malonų susitikimą 
ir draugišką pasikalbėjimą? 
Fotografas Kapočius "padarė 
Keletą nuotraukų. , '

Atsisveikinom sū mielais 
draugais, padėkojom už
draugišką priėmimą ir už 
gražius lietuviškus suveni
rus.

Degutvt^l LiK0 tik dvi dienos. Mes jau 
b y e Į ruošiamės grįžti į savo antra-

ją tėvynę Ameriką. Į viešbutį 
užėjo mūsų bičiulis, Komiteto 
darbuotojas Pranas Karto
nas. Sako: - Eisim į antrą 
aukštą. Ten bus draugų susi
tikimas.

Nuėję radom būrį draugų 
bei draugių, susėdusių prie 
gražiai parengto stalo. Čia 
buvo keletas mūsų senų pa
žįstamų! E. Juškys, V. Zen
kevičius, A. Laurinčiukas, B. 
Petrauskas su žmona, P. 
Kartonas, 0. Eidukaitytė ir 
kiti. Buvo pateikti pietūs. 
Prie pietų išgėrėm po taure
lę. Ir draugiškai pasikalbė
jom įvairiais klausimais: Al
bertas Laurinčiukas padova
nojo mums įdomų suvenirą - 
laikraštį “Tiesa”, išleistą Pet
rapilyje 1917 metais. Mažo 
formato, išeidavo kartą į sa
vaitę. Širdingai ačiū drg. Al
bertui.

Dar kiek pasikalbėję skirs- 
tėmės. Draugai palinkėjo 
mums laimingos kelionės. Pa
dėkojom visiems už nuoširdų 
priėmimą ir suvenirus.

Padėka
Esame nuoširdžiai dėkingi 

Kultūrinių su Užsienio Lietu
viais Komitetui už suteiktą 
progą praėjusią vasarą pavie
šėti Tarybų Lietuvoje. Labai 
dėkingi Vytautui Kazakevi
čiui už paskyrimą P. Kartono 
mus palydėti į Maskvą. Dėkų 
P. Kartonui už palydėjimą.

Mes esame labai patenkinti 
viešnage, mes šį kartą plačiai 
pakeliavom po T. Lietuvą ir 
pamatėme didelius atsieki- 
mus. Dėka socialistinės sant
varkos mūsų gimtinė spar
čiais tempais žengia pirmyn.

Liepos 14 d. 5 valandą ryto 
mes atsisveikinom su sostine 
Vilniumi. Mano sūnėnas E. 
Misiūnas su šeima atvažiavo 
iš Kapsuko palydėti mus į 
aerodromą. Per visą mūsų 
viešnagės laiką dažnai su jais 
pasimatydavom. Tačiau ši 
diena buvo liūdna. Galvojom: 
Kas žino, kuomet vėl pasima
tysim su mielais savaisiais.

Draugės Eidukaitytės, 
mums esant Vilniuje, mus 
globojo. Visuomet būdavo su 
mumis ir dažnai būtinais rei
kalais mums pagelbėdavo. Šį 
ankstyvą rytą jos atėjo paly
dėti mus į aerodromą. Mes 
niekuomet nepamiršim jųjų 
gerumo ir draugiškumo. Visi 
palydėtojai įteikė mums gė
lių puokštes. Širdingai ačiū 
visiems. Iki sekančio pasima
tymo Vilniuje!

Pabaiga
Iš Vilniaus į Maskvą skri

dome daugiau valandos laiko. 
Maskvoje mūsų palydovas 
pagelbėjo sutvarkyti skridi
mo reikalus. Širdingai esame 
dėkingi Pranui Kartonui už 
patarnavimą.

Sugrįžę į New Yorką, apsi
stojom kelias dienas pas He
leną Saurienę. Helena savo 
automašina mus visur pavaži
nėjo. Vieną vakarą buvom 
pakviesti pas N. ir P. Ventus 
pasisvečiuoti. Buvo ir dau
giau svečių. Tad prie vaišė
mis apkrauto stato linksmai 
praleidom vakarą. Širdingai 
ačiū drg. Ventams.

Kitą dieną buvome sustoję 
“Laisvės” redakcijoje pasi
matyti su laisviečiais. Užė
jom ir į L. D. S. raštinę 
pasimatyti su draugais. Pa- 
vaišinom visus lietuviškomis 
lauktuvėmis.

Paskutinę dieną prieš grįž
tant į St. Petersburgą pa
kvietė J. ir J. Lazauskai, 
Julytė pagamino skanius pie
tus. Turėjo ir daugiau drau
gų. Jų gražiame sodelyje pa-
pietavom, pasikalbėjome su 
mielais, artimais draugais. 
Tą patį vakarą išskridom į 
namus, St. Petersburg, Fla.

Širdingai dėkojam New 
Yorko draugams už malonų 
draugišką, priėmimą.

Nėra galingesnės jėgos tuž 
mokslu, ir žmogus,1 apsiginklavęs 
mokslu,— nenugalimas.

M. GORKIS

Blogas skonis — tai didžiausias 
nusikaltimas.

T. DREIZERIS
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APIE ŽYMIĄJĄ VEIKĖJĄ 
ALICE JONIKIENĘ

BRONIUS RAGUOTIS

Gyvenimo ir kovų sūkuriuose dirbo kojinių fabrike; Šiame
Rašant šias eilutes, prisi

minė vienas susitikimas 1970 
m. pabaigoje, Chicagos “Vil
nies” laikraščio redakcijoje. 
Apytamsėje spaustuvės pa
talpoje, prie stalo palinkusi, 
kažką skaitė žitut žilutėlė 
moteris. Kai ji užšnekinta 
pakėlė galvą, kažkaip iš kart į 
akis krito josios veidas. Atvi
ras sukauptas, bet su giliai 
įsivagojusiu, nebeišdylančiu 
rūpesčiu ir skausmu. Man 
pasirodė, kad jame dar klai
džioja nespėjęs sustingti sun
kaus pergyvenimo šešėlis.

Toks buvo pirmutinis įspū
dis iš pažinties su Alise Joni
kiene. Neseniai ji buvo nete
kusi savo gyvenimo ir kovų 
draugo Leono Joniko. Žmo
gaus, su kuriuo kone penkias
dešimt metų gyveno, ėjo ir 
veikė greta. Tai buvo dar 
šviežias josios skausmas, ap
silankęs jau senatvės metuo
se. 0 kiek kitų nelaimių iki 
tol išpuolė jos daliai?!

Likimas, rodosi, lyg tyčia 
būtų pasirinkęs šią moterį 
skaudžiausiems išmėgini
mams. Tėvą, dirbusį geležin
kely, suvažinėjo traukinys. 
Tokia pat nelaimė ištiko ir 
vienintelį brolį. 1955 m. tra
giškai žuvo A. Jonikienės 
duktė, o dvidešimtmetė anū
kė toje nelaimėje prarado 
regėjimą. Žentas irgi mirė 
jaunas. Ji pati ne kartą buvo 
persekiota, ne sykį policijos 
sužalota. . . Jos gyvenimas ir 
likimas dažnai buvo pavojuje.

Reikėjo turėti stiprią pri
gimtį, kad nesukluptumei po 

^nelaimių našta; taurią širdį, 
kad ji nesudiržėtų nuo skaus
mo ir josios šilumos ištektų 
kitiems. Reikėjo turėti tokius 
idealus, kurie būtų verti pa
siaukojimo ir viso gyvenimo. 
Alisė Jonikienė turi tokią 
prigimtį, tokią širdį ir tokius 
idealus. Tai padėjo jai gyve
nimo ir kovų sūkuriuose ne
palūžti, pelnė darbo žmonių 
pagarbą. Jos vardas plačiai 
žinomas tarp pažangiųjų 
Amerikos lietuvių, pagarsėję 
visame pažangiame šalies 
judėjime.

A. Jonikienės - žmogaus ir 
veikėjos - asmenybė bei liki
mas visiškai susietas su Ame
rikos gyvenimu. Ji gimė 1894 
m. gruodžio 11d. Chicagoje, 
lietuvių imigrantų Petro-Po- 
vilo ir Barboros Bakevičių 
šeimoje. Jos tėvai “paėjo” 
nuo Raseinių, Žvingių parapi
jos. Dar jaunuose metuose 
Bakevičiai emigravo į Angli
ją, iš ten - į Jungtines Ameri
kos Valstijas.

Alisės tėvai buvo kiek pra- 
sišvietę, namuose kalbėjo 
lenkiškai. “Bet tėvelis, - pri
simena A. Jonikienė, - gerbė 
savo tautą ir pasiryžo įvesti 
šeimoje lietuvių kalbą”. Į Ba
kevičių namus ateidavo Chi
cagos “Lietuva”, vėliau - so
cialistiniai laikraščiai - “Ko
va”, “Keleivis”, “Laisvė”. Tė
vas savo dukrai skiepijo Jie- 
tuvišką sąmonę, o alkakli 
savišvieta plėtė jos dvasinį 
Airatį. “. . . Lietuvių tautos 
kultūra, - pažymi S. J. Jo- 
kubka, jai tiek sava, jog 
kartais užsimiršta esanti 
amerikietė. Lietuvos istoriją, 
geografiją jinai neprasčiau 
žino ir už ^migrantą, pusėti
nai išprususį Lietuvoje. Lie
tuvių šnekamąją ir rašomąją 
kalbą vartoja be klaidų”.

Apie 1910 m. šešiolikmetė. 
Alisė Bakevičiūtė apsigyveno 
Rokforde (Ilinojaus v.) ir ten

mieste ji pradėjo visuomeni
nę veiklą, įstojo į Amerikos 
jaunųjų socialistų lygos lietu
vių kuopą. Nuo tada - jau 
daugiau kaip 60 metų, - A. 
Jonikienė dalyvauja JAV pa
žangiame judėjime. Jbš žo
džiais, klasių kovos prasmę 
suvokti jai padėjo da’rbinin- 
kės ir socialistės patyrimas 
bei literatūra. “Didžiatlšią įs
pūdį man padarė, - rašo ji, - 
John Sparko knyga “Graudus 
kūdikių verksmas” iU Upton 
Sinclairio “Raistas” (“Džiun
glės” - B. R.)

Jautri, impulsyvi Ai Joni
kienės prigimtis atsiliepdavo 
į kiekvieną socialinę skriaudą 
ar neteisybę, į žmogaus nelai
mę ir rūpestį. Iš dalie,s gal 
todėl ji (jau ištekėjusLūz A. 
Kuncos ir po kelerių' metų 
išsiskyrusi) siekė įgyti slau
gės ir gailestingos sespw*pro- 
fesiją. Duonos kąsniui ir iš 
pašaukimo. Bet namų rūpes
čiai ir ligos vertė darbo ieško
tis kitur. Gyvendama Spring- 
filde (Ilinojaus valstija),, ji 
susipažino su Leonu iJomku, 
aktyviu lietuvių veikėju, dir
busiu angliakasykloje. Abu 
priklausė įsikūrusiai ^ mark
sistinei JAV lietuvių politinei 
organizacijai, veikliai dirbo 
kitose visuomeninėse;politi- 
nėse draugijose. 1921 m1, juo
du susituokė, ir nuo to* laiko 
iki Leono Joniko mirties 
(1969 m.) ėjo petys petm per 
visus gyvenimo išbandomus. 
Apie 1924-1925 m. Jonikai 
įsikūrė Detroite - Leonas dir
bo Fordo fabrikuose.' Alisė 
Jonikienė pradėjo bendra
darbiauti “Vilnies” įvestame 
“Detroito žinių skyriuje”.

Detroite, o nuo W1 m. 
Čikagoje ji labai aktyViai da
lyvavo kovoje prieš nedarbą, 
“alkanųjų žygiuosę” ūž duo
ną. Galima sakyti, didžiosios 
krizės metais nebuvo, tqįios 
tūkstantinės bedarbių1 de
monstracijos Detroite ar Chi
cagoje, kurios pirmutinėse 
eilėse nebūtų žygiavusi ši 
moteris. Ji drąsiai grūmėsi 
su demonstrantus puolančia 
raitąja policija, daug kartų 
kalbėjo mitinguose. “Bedar
bių kovose Detroite ir Čika
goje, - rašo ji, - buvau areš
tuota keturis kartus, kelis 
sykius smarkiai sumušta) iki 
sąmonės netekimo”. ‘

Tais laikais A. Jonikienė 
plačiai pagarsėjo kaip nepap
rastos valios, drąsos ir pa
siaukojimo moteris. Kaip nu
rodo S. J. Jokubka, daug kur 
ji buvo vadinama “bedarbių 
karaliene”. Darbininkų1 kla
sės interesams skirtąjį* A. 
Jonikienės pedagoginė-kultū- 
rinė bei žurnalistinė veikla.

Trečiajame - ketvirtajame 
dešimtmetyje JAV lietuvių 
didesnėse kolonijose veikė 
“Ateities žiedo” mokyklėlėse 
Amerikoje gimę lietuvių dar
bininkų vaikai buvo hibkomi 
lietuviškai skaityti, rašyti, 
dainuoti, šokti, vaidinti. Jų 
mokymo ir auklėjimo reika
lams buvo išleisti vadovėliai - 
V. Paukščio “Ateities žiedo” 
jaunuoliams skaitymai” (1924 
m.), R. Mizaros “Jaunuolių 
švyturėlis” (1926 m.)

A. Jonikienė, pati Ameri
koje gimusi ir augusi, atsidė
jusi darbavosi “Ateina žie
do” mokyklose, mottyoama 
vaikus jų tėyų gimtosiom kal
bos, dainavimo, dramos me
no. Mat, tėvo ji bzuvo pramo
kyta muzikuoti, pati dainavo 
lietuvių choruose, vaidinda

vo. Ji skiepijo priaugančiąja! 
Amerikos lietuvių kartai dar
bininkišką dvasią ir idealus. 
Už tai, kad šimtų šimtai 
čiagimių lietuvių nepamiršo 
tėvų kalbos ir įsijungė į pa
žangųjį judėjimą, nemažas 
nuopelnas priklauso “Ateities 
žiedo” mokykloms, pedago
gams, jų tarpe Amerikoje 
gimusiai ir augusiai A. Joni
kienei.

Kai 1931 m. Leonas Joni
kas buvo pakviestas į Chica
gos “Vilnies” redakciją, ne
trukus joje pradėjo dirbti ir 
A. Jonikienė. Su viena kita 
trumpa petrauka “Vilniai” ji 
atidavė apie 30 gyvenimo 
metų. Nuo 1956 m., nors 
kamuojama ligų ir nelaimių, 
A. Jonikienė dar ne kartą 
grįžo talkininkauti šiam laik
raščiui. Tik 1972 m. ji dėl 
nesveikatos pasitraukė iš 
“Vilnies” redakcijos ir dabar 
gyvena pas sūnų Leoną.

“Vilnyje” A. Jonikienė il
gus metus redagavo laikraš
čio angliškąjį skyrių. Jos raš
tai, anglų ir lietuvių kalba 
spausdinami “Vilnyje”, buvo 
mėgiami ir laukiami skaityto
jų. 1965 m. apsilankiusi tėvų 
gimtojoje žemėje, A. Jonikie
nė paskelbė kelionės įspū
džius, parašytus su didele 
šiluma ir meile Tarybų Lietu
vai. Mokėdama kelias kalbas, 
turėdama gabią plunksną, ji 
teikė “Vilniai” įdomios ir auk
lėjančios žurnalistikos. Be to, 
prižiūrėjo laikraščio kalbą, 
stilių, skaitė korektūrą.

Už pažangią veiklą ir žmo
giškąjį taurumą A. Jonikienė 
ne kartą persekiota, puldinė

ta reakcionierių, grasinant su 
ja susidoroti. 1950 m. liepos 
mėn. stūgaujanti kelių šimtų 
rasistų gauja apsiautė Jonikų 
namus už tai, fyid jie priglobė 
negrus - Chicagos taikos šali
ninkų kongreso dalyvius. Ra
sistai siautėjo aplink namus 
kone savaitę, ir nedaug rei
kėjo, kad būtų Jonikams su
ruošę linčą. L. Jonikas šei
mos vardu “Vilnyje” atsakė į 
persekiojimus, rasistų bei ki
tų reakcionierių siautėjimu. 
“Nepaisant grasinimų ir pa
vojaus gyvasčiai, nei aš, nei 
mano žmona, nei sūnus, nei 
“Vilnis” nesitrauksime nė per 
colį! Tiesa, jūs galite išdaužy
ti langus; galite sužaloti ma
ne ir mano šeimos narius - 
net nužudyti - tai jūsų kovos 
būdas. Bet progreso tuo ne
sulaikysite”.

Taurios širdies žmogus, 
Alisė Jonikienė savo motiniš
ką šilumą dalina jos reikalin
giems. Ne tik artimiesiems, 
bet ir kovų draugams, ištik
tiems rūpesčio, skausmo, li
gos. Jonikai globojo ir slaugė 
sunkiai sergantį “Vilnies” re
daktorių ir bendražygį Leoną 
Prūseiką. “Pas Jonikus man 
labai gera”, - rašė jis viename 
laiške, pabrėždamas tų žmo
nių atidumą ir jautrumą, ta
pusius Jonikų gyvenimo tai
sykle, ne pareigos, bet žmo
giškumo padiktuota.

Šviesią asmenybę išugdė 
Amerikos pažangusis judėji
mas, galįs didžiuotis tokiu 
žmogumi, kovotoja, veikėja, 
kokia buvo ir yra Alisė Joni
kienė.

W1W
Dailininkų parama 

Viekšniams
parodomuoju miškų ūkiu. 
Miškų sėklininkystės kombi-

Akmenė. Nepamiršta savo 
pirmosios mokyklos Lietuvos 
liaudies dailininkas A. Gudai
tis, šiemet pažymintis gar
bingą 70 metų jubiliejų. Prieš 
keletą metų, mokyklos auklė
tinių susitikimo proga, jis 
Viekšniuose suruošė autorinę^ 
kūrinių parodą.” Statant mo
komojo korpuso priestatą, jis 
atvyko į Viekšnius su daili
ninke S. Veiveryte bei archi
tektu prof. V. Mikučianiu ir 
patarė kaip gražiau, skonin- 
giau įrengti interjerą.

Šią vasarą Viekšniuose atli
ko praktiką Dailės instituto 
grafikos specialybės studen
tai. Jie suruošė čia didelę 
savo darbų parodą, nemažai 
jų padovanojo mokyklai.

Toks glaudus bendradar
biavimas su įžymiu žemiečiu 
ir apskritai su Dailės institu
tu labai padeda ugdyti moki
niams grožio jausmą, esteti
nę nuovoką.

nate - daugiau kaip 9 tūks
tančiai kv. metrų šiltnamių ir 
dar statomas 5 tūkst. kv. 
metrų šiltnamis. Institutui 
pavaldūs Biržų, Vilniaus, 
Kuršių nerijos miškų tyrimo 
punktai. Jis turi daug stacio
narinių tyrimo objektų įvai
riose respublikos vietose 
Kaliningrado srityje.

ir

Statoma liejykla
Panevėžys. Metalurgų Pa

nevėžyje iš tiesų bus, ir ne
trukus. Šių metų pabaigoje 
statybininkai atiduos naudoti 
autokompresorių gamyklos 
liejyklą, galinčią per metus- 
patiekti 30 tūkstančių 
liejinių.

Gamykloje di?bs 500 
nių. Iš 20 specialybių
bus pagalbinės, reikalaujan
čios specialaus pasiruošimo.

Statybos kolūkyje
Kėdainiai. Vis naujais pas

tatais pasipuošia Antano 
Sniečkaus kolūkis. Štai ir 
šiemet ūkiniu būdu statomas

tonų

zmo-
tik 4

Neptūno trišakis” - Lietuvos
TV filmams

Gražiame Latvijos kurorte 
Jūrmaloje pasibaigė septin
tasis Intervizijos šalių filmų 
konkursas “Žmogus ir jūra”. 
Jame dalyvavo dvylika šalių, 
parodžiusių trisdešimt kino 
juostų.

Jdetuvos televizijos studija 
šiam tarptautiniam konkur
sui pateikė net du filmus: 
“Nepavyduliauk jūrai, ma
ma”. Joms paskirtas trečiojo 
laipsnio diplomas ir “Neptūno 
trišakio” prizas.
Kad miškų našumas padidėtų

Kaunas. Gausus mokslinin
kų būrys, jų tarpe 3 mokslų 
daktarai ir 35 mokslų kandi
datai, dirba Girionyse, prie 
Kauno marių, įsikūrusiame 
Miškų ūkio mokslinio tyrimo 
institute. Grupė jų, vadovau
jama instituto direktoriaus, 
akademiko L. Kairiūkščio, 
daro plačius kompleksinius 
medynų formavimo tyrimus. 
Salyje ir net už jos ribų 
vertinami taip pat Lietuvos 
mokslininkų darbai miškų se
lekcijos ir sėklininkystės, dir
vožemių tyrimo ir bonitavi- 
mo, miško darbų technologi
jos ir jų mechanizavimo, miš
kotvarkos, skaičiavimo tech
nikos naudojimo miškų ūkyje 
srityse.

Eksperimentams institutas 
turi gerą bazę - Dubravos 
miškų tyrimo stotį su 15 
tūkstančių hdktarų bandymų

60 vietų garažas su techninio 
aptarnavimo pultu, du šilt
namiai su tulpių saugyklo
mis, šeši gyvenamieji namai.

Naujos parduotuvės '
Kėdainiai. Moderni univer

salinė parduotuvėj pakvietė 
pirmuosius pirkėjus Lietuvos 
Žemdirbystės mokslinio tyri
mo instituto miestelyje Dot
nuvoje, Akademijoje. Čia ati
darytas ir buitinio aptarnavi
mo paviljonas.

Šiuo metu statomos par
duotuvės “Piliakalnio”, “Ry
tų aušros”, “Tarybinio ryto” 
kolūkiuose.

Kelio meistrų pasiekimai
Trakai. Tiesiant mūsų res

publikos kelius, gerinant jų 
dangą, jau daug metų sėk
mingai dirba vieviškiai. Ne
maža triūso jie įdėjo, rekon
struodami automagistralę 
Vilnius-Kaunas, plentus iš 
Trakų į Vilnių, Vievį, Seme
liškes.

Montuojamos automatinės 
linijos

Kaunas. “Elektros” elekt- 
romechaninėje gamykloje 
montuojamos trys automati
nės linijos vąriklių korpu
sams, guolių dangčiams, ve
lenams ir rotoriams apdoroti. 
Vienos linijos pajėgumas - 
beveik trys šimtai tūkstančių 
detalių per metus. Numato

ma, kad pirmąją produkciją 
naujos linijos pateiks dar 
šiais metais.

Įdiegus šias ir kitas naujo
ves, “Elektra” per metus pa
gamins daugiau kaip milijoną 
didelę paklausą turinčių va
riklių.

t

Savo rankomis
Kaunas. Įdomią parodą su

rengė “Drobės” vilnos pra
monės įmonių susivienijimo 
moterų taryba. Susivienijimo 
klubo salėje išdėstytuose 
stenduose puikuojasi įvairūs 
mezginiai, metalo ir medžio 
dirbiniai, medžio inkrustaci
jos bei kitokie meniniai dar
bai.

Visa tai atliko darbščios 
susivienijimo dirbančiųjų ir 
jų vaikų rankos.

Statybininkai su 
viduriniu išsilavinimu

Kaunas. Nuo ateinančių 
mokslo metų 36-oje profesi
nėje technikos mokykloje bus 
pradėta ruošti statybininkai 
su viduriniuoju išsilavinimu. 
Moksleiviai šioje mokykloje 
įsigys mūrininko, tinkuotojo, 
dažytojo, apdailininko, sta
liaus, ekskavatoriaus maši
nisto specialybes, taip , pat 
gaus ir vidurinio mokslo bai
gimo atestatą. Jau ateinan
čiais mokslo metais čia aukš
tesnėse klasėse mokysis 200 
moksleivių.

Radiniai milžinkapyje
Telšiai. Aštuoniolika vasa

rų archeologiriiams kasinėji
mams paskyrė kraštotyros 
muziejaus mokslinis bendra
darbis V. Valatka. Bene įdo
miausia jam buvo šiemetinė 
ekspedicija.

Padedant kraštotyrinin
kams ir moksleiviams, V. 
Valatka tyrinėjo Mažeikių ra
jone, ant Ventos kranto, išli
kusį Zastaučių kaimo milžin
kapį. Tai kapinynas, išsilikęs 
nuo mūsų eros pradžios. Su
rinkta apie 200 vertingų radi
nių, daug kitos medžiagos.

Gražiausios sodybos
Kėdainiai. Kasmet miesto 

vykdomasis komitetas skel
bia gražiausiai sutvarkytų so
dybų konkursus. Pirmosios 
vietos šiemet pripažintos E. 
Kleinienės ir E. Eibokienės 
sodyboms.

Draugystė su Kirgizais
Mažeikiai. Kirgizijos sosti

nėje Frunzėje pradėta ga
minti DASM-2 tipo elektros 
variklius, kuriuos neseniai 
šalie.s skalbimo mašinų įmo
nėms tiekė J. Garelio elekt
rotechnikos gamykla. Mažei
kiečiai pasiuntė draugams 
kirgizams šių variklių deta
lių, įrangos joms gaminti, 
reikiamų medžiagų. Neseniai 
į tolimąją Kirgiziją išvyko 
šešios labiausiai patyrusios 
surinkimo cecho darbininkės. 
Jos padės “Kirgizelektrodvi- 
gatelio” gamyklos kolektyvui 
greičiau įvaldyti variklių su
rinkimo technologiją.

25 milijonai keleivių
Kaunas. Seniausia mieste 

susisiekimo priemonė - funi- 
kulieriai. Štai jau 42 metus 
daugeliui žmonių tarnauja 
Žaliakalnio funikulierius. 
Antrasis, pora metų jaunes
nis Aleksoto funikulierius ap
tarnauja tenykščius gyvento
jus.

'Kauniečiai nepamiršta šios 
susisiekimo priemonės, - jais 
per metus pasinaudoja apie 
penketą milijonų kauniečių.

Kyla ir leidžiasi funikulie
riaus vagonai Žaliakalnio ir 
Aleksoto stačiuose šlaituose, 
perveždami kiekvieną dieną 
apie 14 tūkst. kauniečių.
OOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOO

Pranešimas
Dar vienas lietuvis atsidarė 

biznį, kuris vadinas Sunland 
Realty, 4511 - 4th Street, 
No., St. Petersburg, Fla., 
33704. Telefonas: 527-0696, 
Anton L. Mauragas, Realtor.

Mauragas yra sūnus buvu
sios Antonina Kairis. Jis ma
loniai patarnaus lietuviams, 
kurie norite pirkti bei par
duoti namą. (47-8)

OOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOO

A. Karpovas
Tarybų Sąjungos šachmato čempionas

Dabar laukiama, kada ir kur įvyks Karpovo persiėmimas su 
pasauliniu šempionu amerikiečiu R. Fišeriu. Sakoma, kad 
jau eina pasitarimai dėl vietos ir laiko.

SVEIKINIMAS
m/ Metinių švenčių proga sveikiname visus gimines y 
y Lietuvoje ir Amerikoje. Linkim visiems linksmai 
įiį praleisti 1975 metus. Taipgi sveikiname ir linkime in 
1$ geros sveikatos “Laisvės” kolektyvui, skaitytojams ir įy 
P rėmėjams. Lai “Laisvė” gyvuoja per daugelį metų ir jjį 

lai neša teisybės žodį visiems.

b'

HELEN ir FRANK MANKAUSKAI
Miami, Fla.

I, Sveikiname |
Proga Naujųjų metų sveikiname visus gimines, drau- @ 

j? gus, bičiulius ir pažįstamus Amerikoje ir Lietuvoje. ^5 
j? Linkime visiems geriausios laimės. Lai būna taika ir W 
į tautų draugystė. S?

JAMES ir MILLIE KANCERIAI g
Wilton Manors, Florida

Naujųjų Metų Proga
Sveikiname draugus ir artimuosius Amerikoje ir 

Lietuvoje. Li/ikime kuogeriausios sėkmės visuomeni- 
niuose darbuose dėl pažangos, taikos, draugystės.

£ Daug laimės, džiaugsmo, sveikatos asmeniškame M 
f gyvenime.

POVILAS ir ALDONA ALEKNAI gį
St. Petersburg, Fla. gį

SVEIKINU SU NAUJAISIAIS METAIS

J? Sveikinu visą “Laisvės” kolektyvą ir rėmėjus, savo 
? gimines čia JAV ir Tarybų Lietuvoje. Visiems linkiu 
* sveikatos, laimės ir sėkmės kultūros ir apšvietos dar- 
£ buose už taiką ir pažangą.

pJONAS SMALENSKAS g 
Miami, Florida

H BALTIMORE, MD.

| Žiemos Švenčių ir |
| Naujųjų Metų Proga . |
y Sveikinu savo gimines ir draugus. Linkiu visiems 3 

stiprios sveikatos ir visokeriopas sėkmės. įį
g PETRAS PASERSKIS §

Naujųjų 1975 metų proga
F Nuoširdžiai sveikiname visą “Laisvės” kolektyvą, M 
e visus bendradarbius ir skaitytojus. Taipgi sveikiname 
f visus mūsų draugus ir gimines šioje šalyje ir Tarybų ?? 
į Lietuvoje. Linkime visiems geros sveikatos ir sėkmės 
J visuose darbuose.
$ PETRAS ir MARYTĖ SMALSČIAI |

? Ludington, Mich. §

I
i Sveikinu |

Naujųjų Metų proga visus savo gimines, draugus bei jį? 
pažistamus Amerikoje ir Lietuvoje, linkėdama stiprios 
sveikatos, sėkmės, linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų- 
jų Metų.

Lai būna taika ir tautų draugystė pasaulyje!

ALMA BRUVVER g
St. Petersburg, Fla. gj
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MIAMI, FLORIDA

PADĖKA
Man būnant ligoninėje draugai ir draugės lankė 

mane, prisiuntė užuojautos atvirukus, tad noriu jiems 
tarti širdingą ačiū. Jūsų malonumas sutrumpino mano 
ilgesio momentus ir suteikė man daug džiaugsmo.

A. MAROZAS

g . ROCHESTER, N. Y. g

g SVEIKINIMAS g 
g Širdingai sveikiname su žiemos šventėmis, Kalė- S g doms ir Naujaisiais Metais gimines, visus draugus g g Amerikoje, Kanadoje, Argentinoje ir Tarybų Lietuvo- g g je. Lai būną pasaulyje taika ant visados! w
& Taipgi sveikiname visą “Laisvės” štabą. W

PETRAS ir ONA MALINAUSKAI

Naujųjų metų proga
Sveikiname su žiemos šventėmis visus savo arti

muosius, gimines, draugus bei bičiulius Amerikoje ir 
Tarybų Lietuvoje.

HELEN ŽUKIENĖ, Binghamton, N. Y. 
WALTER ir MYLDA ŽUKAS, Gulfport, Fla.

BROCKTON, MASS.

Sveikinu su žiemos šventėmis ir Naujais 1975 Me
tais savo artimus, gimines, drauges ir draugus čia 
Amerikoje ir Lietuvoje. Linkiu visiems ilgų metų ir 
daugiausia sveikatos, nes sveikata yra brangiausia už 
viską.

STANLEY RAINARD

m Žieminių Švenčių ir jį 
Naujųjų Metų sveikinimas j 
Sveikiname visus gimines, draugus ir pažįstamus čia ® 

ir Lietuvoje. Linkime visiems laimingų Naujųjų Metų, M j® sėkmės ir sveikatos. vi
įj JOSEPH WANAGAS
’! ANNA CONRAD

II

Catskill, N. Y.

VISIEMS LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Tai ir vėl metai prabėgo, laukiame laimingesniųjų į 
1975-jų Metų. J

Tegul laimi taika pasaulyje ir žmonijos gerovė! Vi- į 
siems savo draugams ir draugėms, kurie gyvenate 
Rochesteryje, St. Petersburge, Miamyje ir Lietuvoje, į 
linkiu geriausios sveikatos ir laimės ateinančiais y 
metais. ?

JOAN ANDRUS J 
Miami, Florida

SVEIKINIMAS
Žieminių švenčių proga, sveikiname visus gimines, 

draugus, pašįstamus Amerikoje ir Lietuvoje. Linkime 
laimingų Naujųjų Metų.

FRANK ir JULIA KONTENIAI
Rochester, N. Y.

Naujųjų metų proga
Sveikinu visus savo draugus, gimines ir bičiulius 

Amerikoje ir Lietuvoje. Linkiu visiems sveikatos, 
džiaugsmo, laimės. Lai būna taika pasaulyje.

ALFONSAS ŠVĖGŽDA
Miami, Flą.

Frackville, Pa.

LINKSMŲ SEZONINIŲ 
ŠVENČIŲ 

linkiu visiems draugams 
ir pažįstamiems!
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

H

SUZANA KAZOKYTE JONES į;

Clayton, N. Y.
Gruodžio 5 d. mirė Viktori

ja Bulienė, sulaukus 91 metų 
amžiaus. Iš Lietuvos, iš Jo
niškio atvyko į Rochester, N. 
Y. 1913 metais. Paskutinius 7 
mėnesius praleido ligoninėje 
ir Nursing Home Watertown, 
N. Y.

Velionė buvo Jono Bulio 
našlė, kuris mirė 1943 m. 
gruodžio 30 dieną. Velionis 
Bulis buvo politinių karikatū
rų piešėjas dėl “Laisvės” ir 
“Vilnies”, po jomis pasirašy
damas “Lumbis”.

Viktorija Bulienė paliko liū
dinčius dukterį Anna Koch ir 
jos vyrą Kurt, anūkę Sonja 
Wandt ir jos vyrą Peter, 
taipgi du anūkus ir kitų arti
mų giminių, ir galimas daik
tas, kad kai kuriuos gimines 
ir Lietuvoje.

Viktorija Bulienė visą savo 
gyvenimą buvo narė pažan-
giųjų organizacijų Rocheste
ryje ir ilgametė “Laisvės” ir 
“Vilnies” skaitytoja.

Prieš kiek metų velionė 
patvarkė, kad jos lavonas 
būtų atiduotas Rochesterio 
Universiteto Medical Center 
dėl mokslinių tyrinėjimų, to
dėl tradicinių laidotuvių ne
galėjo būti.

Pagerbimui savo motinos 
atminties, siunčiu “Laisvei” 
$75.oo. .

Duktė Anna Koch

Hartford, Conn.
Jau artinasi šventės. Visi 

stropiai galvoja, kaip jas su
tikti bei praleisti, kokiomis 
dovanomis pasikeisti, kad 
kiekvienas būtų patenkintas 
ir laimingas.

Laisvės Choras rengia Ka
lėdų parę (pobūvį). Kviečia 
visus nuoširdžiai atsilankyti 
ir pajusti tą vadinamą šven
čių džiaugsmą. Bus skanūs 
pietūs. Juos pagamins Jerry 
ir Helen. Įvyks gruodžio 15 d. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Lais
vės salėje, 157 Hungerford 
St.

Kurie pageidaujate pasida
lyti dovanomis, prašomi at
nešti $1 vertės daiktą dėl 
“grab bag”, kurį Wilma tvar
kys. Bus eglutė ir dainuosime 
gražias dainas.

Laisvės Choras linki vi
siems ligoniams būti svei
kiems ir laimingiems, taip 
pat, kad būtų taika pasauly
je, kad žmonės turėtų kuo 
maitintis. Gal ateinantieji 
metai atneš ką nors naujo 
žmonėms. Nusibodo klausyti 
ir žiūrėti T. V. visokių baisių 
vaizdų bei darbų. 0 ypač 
krečia šiurpuliai, žiūrint į 
vaikus, kenčiančius be mais
to!

Laimingų
Naujų Metų visiems!

St. Petersburg, Fla.
! PRANEŠIMAI
■ Gruodžio 14 dieną Klubo 
j susirinkimas. Pradžia 10 vai.
i ryto. Po susirinkimo pietūs ir 
I koncertas.
i Turėsime dainininkų iš 
! Miami. Bus Augustinas leš- 
montas, Mary Gabrėnienė ir 
kiti.

Gruodžio 21 d. LLD 45 
kuopos pobūvis. Pietūs 12 
vai., po pietų šokiai.

Prašome visus įsitėmyti 
vietą: 314 15th Ave. So.

V. Bunkienė

Darbo žmonių 
poilsiui

Jonava. Apsupta aukštų 
medžių netoli Šventosios 
upės stovėjo sena sodyba. 
Prieš kurį laiką čia padirbėjo 
statybininkai: jaukesni tapo 
kambariai, kieme atsirado 
žaidimų aikštelės vaikams, 
gėlynai. Sąjunginio montavi
mo tresto Lietuvos valdybos 
darbininkai, meistrai, inži
nieriai, dirbantys Jonavos, 
Kauno bei kitų miestų monta- 
v i mo aikštelėse, prie Švento 
sios dabar praleidžia poilsio 
dienas.

Atsirdnda norinčių ir atos
togas praleisti senoje sodybo
je įsikūrusiuose “Santakos” 
poilsio namuose. Žmones pa
traukia čia pat ošianti giria, 
upė, grynas oras ir ramybė.

“Laisvės” vajus
Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio ir baigsis 31 d. Gruodžio 

l Punktai
Connecticut........................................................ 9,448
P. Alekna, St. Petersburg, Fla............................... 9,768
New Jersey .. . ...............................................................2,664
Brooklyn, N. Y. - J. Lazauskas ir A. Čepulis................ 2,622
V. Sutkus-V. Trask, San Francisco-Oakland, Cal. .. .2,070 
J. Jaskevičius, Worcester, Mass...................... 2,034
A. Račkauskienė-M. Sametis, Haverhill, Mass..............2,014
S. Rainard, Brockton, Mass............................................. 1,450
Kanados vajininkai...........................................................1,449
Miami, Fla. - A. Švėgžda-V. Bovinas..............................1,355
Philadelphia, Pa.................................................................1,126
Detroit: J. K. Alvinas-F. Nakas ..................................... 846
M. Uždavinis, Norwood, Mass........................................ 654
Binghamton, N. Y............................................................. 600
S. Penkus-A. Shupetris, Lawrence, Mass..................... 536
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa....................................... 496
P. Cesnikienė, New Kensington, Pa............................... 304
Eva Kralikauskienė, Lawrence, Mass................................282
J. Stanienė, Baltimore, Md.............................................. 282
Ray Stakėnas, Scottville, Mich....................................... 220

* ♦ *
Si skaitlinė įima laiškus gautus iki lapkričio 26 d.

J. K. Stalioraitis,. Chicagietis užsiprenumeravo “Laisvę” 
ir prisiuntė $6.00 surinktus ant blankos:

J. K. Stalioraitis ................$2.00
Adeline Bacevich .................. 2.00
Kazimiera Stukas................. 1.00
Peter Druseika .. ................y'1.00

* * *

♦ * *
A. Vaznienė aukojo mirusio vyro Jono du “Laisvės” šėrus, 

vertės $10.00. * * ♦
Su naujomis prenumeratomis pasirodė P. Alekna, R. 

Merkis, J. Jaskevičius ir Stalioraitis, čikagietis.
* * *

Miamietis vajininkas V. Bovinas aukomis prisiuntė 
$358.50:
LLD 75 kuopa.................................(........................... $100.00
Lapkričio 3, spaudos parengimo pelnas..................... 100.00
J. Balčiūnas................................................................   31.00
A. Bečienė...........................   21.00
Ch. Aimontas.. ................................................................. 21.00
J. M. Paukštaičiai........................................................ 20.00
V. Bovinas............................................  .20.00
A. Paukštienė ..............................   11.00
Peter Gasper .. ...................................... . . ,10.00
St. Grublin .. .................................. . . ............ 5.00
W. Mikulėnas........ ......................... • • • • • • 5.00
J. Smalehskas . .......... . . . .............. .. . ......... ■■■:..;..:. 5.00
Al. Nevins .............................................  5.00
J. Nevikas............................................ - • •................... 2.50
J.Zutra.......................................................................... | 2.00

* ♦ ♦
Worcesterietis J. Jaskevičius aukomis prisiuntė $99:

J. Pattison............................$50.00
Ch. Daugėla......................... 10.00
V. Pacesas........................... 9.00
L. Lietuvninkas................... 7.00
M. Shipman......................... 6.00
L. Auseius........................... 6.00
A. Dudonis........................... 6.00
A. Wosiliene ............... 3.00
P. Carroll............................. 1.00
D. Žemeikis......................... 1.00

* * *
Haverhillietės A. Račkauskienė ir M. Sametis prisiuntė 

$66:
Julia Gittzus, Bedford, Mass.......................................... $25.00
John-Afonija Kodžiai, Lawrence, Mass............ ........... 11.00
A. Zurin, Lowell, Mass. . . ..................................... 10.00
M. Albertavičienė, Lowell, Mass.................................. 6.00
L. Stadalnikas, Lynn, Mass.......................................  6.00
A. Karpich, Lynn, Mass.......... ...................................... 6.00
M. Šižūnienė, Lowell, Mass........................................... 2.00

* * *
Povilas Alekna, St. Petersburg vajininkas prisiuntė $55:

P. F. Stepon .... . . .. ........... . .y. $14.00
Mary Terres................................................................  10.00
A. Antanavičius ............................................................... 6.00
Antosė Sholunas................. ............................................ 6.00
John Shtukas, Seminole, Fla................................... 5.00
V.E. Valley.....................................................  5.00
Helen Siaurienė, Woodhaven, N. Y...................................3.00
Antanas Ruseckas............................................................. 3.00

Po $1.00: P. Semen, A. Lukas ir Helen Sholunas ... 3.00* ♦ ♦
Brocktonietis S. Rainardas prisiuntė $51:

Al. Skirmont, Brockton, Mass.................$25.00
S. Rainard, Foxboro, Mass...................   10.00
M. Gutauskienė, Brockton, Mass........... 6.00
Ch. Biron, Brockton, Mass...................... 4.00

Po $1.00: J. Sinkevich, L. Smith, J. Valančausky,
G. Budrikienė, Anna Markevich, Ada White.............. 6.00♦ * *

Kanadiečiai prisiuntė $48.50:
Per P. Kisielienė - D. Norwich......................................$12.50

J. Chichinskas................................... 10.00
M. Stakoff, Windsor, Canada....................................... 21.00
J. Shinkunas, Weston, Canada..................   5.00* ♦ ♦

Detroitietis J. K. Alvinas prisiuntė $42:
M. Bradauskas....... . $16.00
J. Klimavičius.....................  11.00
F. Ulinskas............... 10.00
A. Benson............................. 5.00* ♦ *

Brooklynietis Jonas Lazauskas pridavė $31:
Albina Vaznienė, prisiminimui mirusio vyro jono... .$20.0(
Izabelė Lamaitienė............ ......................................  11.00* ♦ *

Baltimorietė J. Stanienė prisiuntė $20:
J. J. Staniai..........  $11.00
A. Brazys .................. 5.00
O. Kučiauskaitė... ........ 4.00

J-" * >4 .. . . . > '
S. Penkus ir A. Shupetris, Lawrence, Mass., prisiuntė 

$16.00.
A. Večkys, Haverhill, Mass. $5.00

J. Rudis, Methuen, Mass, •. 5.00
J. Milvidas, Methuen, Mass. 4.00

Po $1.00: K. Markūnas ir K. Kižiulis.............. .  $2.00

Kitos aukos gautos:
Margaret Cesnavičiūtės Petrikienės giminės (Cesna-

vičių ir Tringa šeimos) ..............................$100.00
Povilas Zunaris, Lantana, Fla..................................... 50.00
K. Genys, Scranton, Pa..............................  26.00
M. ir M. Bartkai, Benld, Ill.......................................... 25.00
J. J. Daujotas, Benld, Ill.............................................. 25.00
Juozas ir Sarah Bimbai, Hawthorne, N.J.................. 25.00
J. M. Kupchinskas, Great Neck, N. Y........................ 16.00
M. K. Adomonis, Great Neck, N. Y............................ 11.00
J. Petraus, Cleveland, 0.............................................. 11.00,
Chas. Akscin, E. Hartford, Conn......................  11.00
Frank ir Adelė Valickai, Hawthorne, N.J................. 10.00
Evelyn ir Maurice Farion, Easton, Pat’., prisiminimui

1958 m. mirusio K. Yudicko............... '.......... 10.00
Albertina Jenkins, Chicago, Ill. ...........................  6.00
Walter Lyles, Sr., Murrysville, Pa......... ................... 6.00
J. Žemaitis (proga gimtadienio), Cleveland, O. . . .. 5.00
Stripeikų šeima, prisiminimui mirusios Anne j. Ko-

vacic-Stripeikiūtės, per J. Petraus................. 5.00
Frances Maželienė, Brooklyn, N. Y............................ 5.00
Mrs. A. Kasėnas, Johnson City, N. Y......................... 5.00
Z. Kundrotienė, Brockton, Mass., per S. Rainard... 5.00
O. Zeidat, Brooklyn, N. Y..................   5.00
Leo ir Margaret Jakštas, Brooklyn, N. Y................... 5.00
Anna Krunkaitis, Cleveland, Ohio............................. 5.00
Helen Trusk, Chicago, Ill................................... 3.00

Po $1.00: Josephine Kazlauskienė, Chicago, Ill.; A. 
Adamaitis, Philadelphia, Pa.; Mrs. F. Poskus, Pittsburgh, 
Pa.; Emma Pabarčienė, Pittsburgh, Pa.; Anna Banulis, 
Billerica, Mass.

* * *
Viso aukų šį kartą gavome $1,173. Iki šiol įėjo į fondą 

$10,623. Dėkojame visiems.
Atsiprašome: Jos. Simel, Colts Neck, N. J. aukojo $6.00 ir 

turėjo tilpt jo vardas praėjusioje ataskaitoje, bet buvo 
praleistas spaustuvėje.

Kanadietis Petras Bepirštis aukojo $10, bet jo vardas 
buvo netiksliai parašytas “Pranas”.

ADMINISTRACIJA

WOODHAVEN, N. Y.

Minis

Daktarui Antanui Petrikai
Mes, binghamtoniečiai, reiškiame gilią užuojautą 

žmonai Margaretai, sūnui Artūrui ir visiems artimie
siems bei draugams Amerikoje ir Lietuvoje.

A. Kumpan
H. Žukienė
L. Mainionienė
P. Juozapaitis
A. Pagiegala
E. Žemaičių dukra
P. Jasilionienė
H. Vėžienė
J. O. Kireiliai

N. Strolienė
S. Vaineikis
J. Žemaitis
A. Žolynas
J. Vaicekauskas
U. Šimoliūnienė
N. Juodikaitienė
A. Maldaikienė
A. Žemaitienė

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mirusių tėvų, brolių ir 
seserų Sapolų šeimos

Iš keturių brolių ir trijų seserų likau aš vieną.
Ilsėkitės ramiai, mano brangieji. Mano mintyse 

liksite amžinai,
FRANCES MĄŽELIENĖ

ir dukra FRANCES BALTRUS 
Brooklyn, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Pijušas Valaitis
Gruodžio 14 d., š. m., sukanka šešeri metai, kai mirė 

mano pusbrolis Pijušas ir mano sūnaus dėdė. Kai 
gyvas buvo, tai visuomet rėmė savo mylimą laikraštį 
“Laisvę”.

Ilsėkis ramiai, mielas giminaiti.

WILLIAM BALTRUŠAITIS
ARTHUR BALTRUŠAITIS

Brooklyn, N. Y.

WOODHAVEN, N. Y.

Mirus

Daktarui Antanui Petrikai
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Margaretai, sū

nui Artūrui, kitiems giminėms, artimiesiems bei 
draugams.

LLD 75 Kuopos nariai ir Valdyba
Miami, Florida

PITTSBURGH, PA.

■ Mirus

Juliui J. Šimkui-ShimketsH

Reiškiame gilią užuojautą sūnui Juliui, dukrai Huth 
Gavren, jų šeimoms, giminėms įr artimiesiems.

LDS160 KUOPOS NARIAI

I
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Pittsburgh, Pa.
Mirė Julius J. 

Šimkus-Shimkets
Lapkričio 19 d. mirė Julius 

J. Šimkus. Palaidotas lapkri
čio 23 d. Šv. Kazimiero kapi
nėse. Palydovų į kapines su
sirinko daug. T. P. Kunsako 
šermeninėje buvo daug gėlių 
ir simpatijos laiškų prisiųsta 
nuo giminių ir artimųjų.

Šimkus paliko liūdesyje sū
nų Julių, dukrą Ruth Gavren, 
tris anūkus, giminių Lietuvo
je ir Amerikoje.

Velionis gimė Lietuvoje, 
Laukuvos apylinkėje, 1892 
m. birželio 10 d. Į Ameriką 
atvažiavo 1910 m. ir visą 
laiką gyveno Pittsburghe.

1923 metais sukūrė vedybi
nį gyvenimą su Marijona 
Krisnickaitė, užaugino sūnų 
ir dukrą.

Velionis buvo narys LDS 
160 kp., SLA 86 kp. ir kitų 
vietinių draugijų. Buvo ra
maus būdo, gerai sugyveno 
su visais.

Lai bus jam ramybė amži
nai užmigusiam!
LIETUVIŲ KAPINIŲ 
REIKALAIS

Lietuvių Kapinių Draugijos 
direktorių susirinkimas įvyko 
lapkričio 10 d. Dalyvavo visi 
direktoriai.

Susirinkime buvo plačiai 
apsvarstyti kapinių reikalai,1 
kas turės būtinai būta atlikta 
1975 metais. Direktoriai pa
siskirstė pareigomis seka
mai: Pirmininkas - G. Bun- 
garda, vicepirm. - P. Karso- 
kas, A. Alukonis, V. Savasto- 
nė, fin. sekr. - S. G. Chest
nut, ižd. - T. Alukonis, prot. 
sekr. A. Lubon, direktorės - 
G. Smutek, E. Christ, kapi
nių žemės sekr. - M. O.

Sveikinimai |
Širdingai sveikiname savo gimines, draugus, bičių- 

liūs su žiemos šventėmis, su naujaisiais metais Ameri- įgį 
koje ir Tarybų Lietuvoje, linkėdami viso geriausio.

VOLTERIS ir BRONĖ KERŠULIAI g
Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.

Naujųjų Metų Proga
Sveikiname visus 

nes Amerikoje ir 
džiaugsmo, laimės.

mūsų draugus, bičiulius ir gimi- a 
Lietuvoje. Linkime sveikatos, $

FRANCES MAŽELIENĖ 
FRANCES BALTRUS, dukra į

Naujųjų metų proga

visus artimuosius, 
Lietuvoje. Linkiu 
daug energijos.

SVEIKINU

draugus ir bičiulius Amerikoje ir W 
sveikatos, sėkmės, džiaugsmo ir

IEVA MIZARIENĖ §
Jackson Heights, N. Y. @

Sezoninis sveikinimas
5 Sveikiname su žieminėmis šventėmis ir laimingais | 
5 Naujais Metais mūsų gimines čia Amerikoje ir Lietu-
3 voje, taipgi Amerikoje visus draugus ir drauges ir į
3 pažįstamus, visus “Laisvės” skaitytojus ir jos persona- įį 
B lą. Linkime geriausios sveikatos ir energijos visuose iį 
g darbuose. *

BROLIAI POVILAS ir IGNAS BEĖIAI ?

NEW YORKO
NAUJIENOS
Miesto majoras Beame sa

ko, kad jis yra priverstas 
atleisti iš darbo tam tikrą 
skaičių policistų ir ugniage
sių. To reikalaujas didelis 
biudžete deficitas, kuris pa
sieksiąs 330 milijonų dolerių. 
Aišku, kad iš policistų ir 
ugniagesių pusės kils didelis 
protestas.

Sulaikytas kasimas trečio 
tunelio po East River. Iš 
darbo bus paleista 1,100 dar
bininkų.

Skundžiamasi, kad Queens 
pavieto parkai didžiausioje 
netvarkoje. Labai apleisti, 
net ir dieną pavojingi žmo
nėms juose vaikštinėti. Van
dalizmas yra aukščiausiai iš
kilęs. Stoka apsaugos. Trūks
ta pinigų juos sutvarkyti ir 
prižiūrėti. . .

•
Sanitacijos miesto darbi

ninkai yra gerai organizuoti į 
uniją. Jų unija vadinama Uni
formed Sanitationmen’s 
Union. Ji turi 10,500 narių. 
Jos prezidentu yra John 
DeLury, kurio santykiai su 
miesto majoru Beame ir iždi
ninku Goldin nėra labai geri. 
Unijoje įvyko viršininkų rin
kimai. Prezidentu vėl išrink
tas pats DeLury.

Pieno išvežiotojai Maspetho Lietuvių Piliečių Klube balsuo
ja unijos vadų ir kompanijų padarytą sutartį. Dauguma jų 
sutartį atmetė ir streikas tebesitęsia.

Gražiai atsisveikinome su
Vytautu Zenkevičium

• • • •

Pramogų kalendorius

Kovo 9
Niujorko Lietuvių Moterų 

Klubo minėjimas Moters Die
nos Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y.

VASARIO 16 D.
LLD 185 kuopos ruošiama 

kultūrinė popietė su rodymu 
filmų iš Lietuvos. Bus užkan
džių ir kavos. Pradžia 2 vai. 
Visi ir visos kviečiami daly
vauti. Kp. Valdyba

Cheštnut, kapinių darbinin
kas ir prižiūrėtojas - D. Czo
pek.

Aukos dėl kapinių susirin
kime priduotos: nuo E. Viči- 
nienės $235, nuo LDS 142 kp. 
$10, nuo M. Petrilos $2. 
Pelnas nuo kapinių parengi
mo $113.

Reikia pasakyti, kad E. 
Vičinienė yra didelė kapinių 
ir pažangiosios spaudos rė
mėja. Susirinkime direktoriai 
jai palinkėjo geros sveikatos.

J. K. M.

Philadelphia, Pa.
Gruodžio 10 dieną LLD 10 

kuopa laikė paskutinį šių me
tų susirinkimą. Kalbėjome 
apie mūsų narių senėjimą ir 
mirimų daugėjimą. Prisimin
dami savo kuopos veiklą, nu
tarėme su Naujais Metais 
pasveikinti “Laisvę” ir “Vil
nį” bei jų darbuotojus ir 
skaitytojus, tam paskirdami 
po $25. Taipgi nutarėme pa
sveikinti tarybinės ambasa
dos buvusius darbuotojus 
Lauryną Kapočių su žmona, 
Vytautą Zenkevičių su žmo
na, taipgi Lietuvos žurnalis
tus R. Žiugždą su žmona, 
Albertą Laurinčiuką su žmo
na ir Lietuvos užsienio reika
lų ministro pavaduotoją Leo
kadiją Diržinskaitę, kurie ne 
sykį lankėsi mūsų parengi
muose.

Sveikiname visus draugus 
darbuotojus už pasaulinę tai
ką. Visiems linkime geros 
sveikatos ir sėkmės jų pa
stangose.

Kuopos Valdyba ir 
susirinkusieji:

H. Tureikienė, J. Kazlaus
kas, R. Merkis, F. Walant, 
V. Paliepienė, A. Adomaitis,

A. Pauliukaitis ir A. Fergis

NAUJAS DRAUSTINIS
Prie Baikalo krantų iki šiol bu

vo vienas — Bargu^ino draustinis. 
Dabar nauju — Baikalo draustiniu 
tapo ežero pietryčių pakrantė. 
Čia įsikuria savotiška mokslinė 
laboratorija, kur bus tiriama flo
ra galingi kedrai, eglės, pich- 
tos, pušys, taip pat fauna: labai 
vertingo kailio žvėreliai saba
lai ir kt. ' __

OOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOO

IŠNUOMOJIMUI
Šeši kambariai pas lietu- 

vius, gražioje apylinkėje. 
Skambinkite: AX 6-8138

J. Žale
95-05 76th St.
Ozone Park, N. Y.
(50-52)

OOOOOOO0OOOOOOOOOQ«OOOOO

WOODHAVEN, N. Y. ®

f Žieminių Švenčių proga g
Sveikinu visus draugus, bičiulius ir gimines Ameri-

5 koje ir Lietuvoje. Linkiu laimingų Naujųjų Metų, S 
sveikatos ir džiaugsmo.

p HELEN SIAURIENĖ 1

| Naujųjų metų proga g 

w Sveikinu visus draugus, artimuosius, gimines Ame- Js
rikoje ir Tarybų Lietuvoje. Linkiu visiems sveikatos,

W sėkmės, džiaugsmo. Lai būna taika pasaulyje. fta
6 LIUDVISĖ BUTKEVIČIENĖ g
w , Hartford, Conn.

» Žiemos Švenčių ir | 
f Naujųjų Metų Proga |
S Sveikinu visus savo gimines, draugus ir drauges S 
w Amerikoje ir Lietuvoje su metinėmis šventėmis. w 
Sįt Linkiu visiems daug sveikatos ir pasaulyje taikos W 
W visiems laikams. ' &

ONA ŠILKIENĖ ® 
gj Rocky Hill, Conn. gj
V . ©

® OAKLAND, CALIFORNIA 1

B Sveikiname t 
i su žiemos šventėmis ir w
tk Z* J VvtJ

| naujaisiais 1975 metais, |
W visus musų gimines, draugus, drauges, pažįstamus, ® 

Amerikoje, Lietuvoje, ir “Laisves” kolektyvą. W
s? Linkime visiems stiprios sveikatos, ištvermės ir W 
g daug laimės! S?
§ ALEX bei CONNIE MUGIANAI @

SAN LEANDRO, CALIF.
9

Aleksas ir Violet Taraškai g
bei §

Antonina Chuladienė į

Sveikiname savo gimines, draugus, drauges, pažįs- 5 
tarnus, skaitytojus JAV, Tarybų Lietuvoje ir 
“Laisvės” kolektyvą su metinėmis Šventėmis. Linki-* 
me visiems skaisčių, laimingų, sėkmingų, darbingų 
1975 metų!

Majoras Beame susilaukė 
smarkios kritikos nuo piliečių 
už paskyrimą savo draugo 
rabino Haymowitz į aukštą 
Human Resources Adminis
tration direktoriaus vietą su 
$32,000 metine alga. Kai turi
me tokį didelį miesto biudže
te deficitą, šis paskyrimas 
neturi jokio pateisinimo.

Daniel Carranza dar tik 22 
metų amžiaus, bet jau miesto 
policijos šnipu yra ištarnavęs 
6 metus. Pasirodo, jis pats 
yra didžiausias kriminalistas, 
papildęs daugiau kaip 200 
sunkių prasižengimų. Bet 
manoma, kad jis nuo baus
mės išsisuks.

Atvyko
netuščiomis

Anna Phillipse
Praėjusią savaitę į New 

Yorką atvyko LDS Centro 
iždininkė Amelia Juškevičie
nė su vyru Walteriu LDS 
reikalais.

Nepamiršo jie ir “Laisvės”. 
Amelia atvežė mums $198. 
Tai buvo $109 nuo mums 
gerai žinomos mūsų pobūvių 
lankytojos ir “Laisvės” rėmė
jos Anna Phillipse iš Stam- 
fordo. Ji užsimokėjo už pre
numeratą ir $100 paskyrė 
į “Laisves” fondą.

M. Valatkienė iš Bridge- 
porto užsimokėjo už prenu
meratą ir įteikė $11 į fondą - 
viso $20. O patys Juškevičiai 
užsimokėjo už savo prenume
ratą ir dar atnaujino “Laisvę” 
į Lietuvą penkiems savo gi
minaičiams bei bičiuliams.

Širdingai dėkojame Walte- 
rui ir Amelijai už tokią malo
nią paslaugą mūsų laikraš
čiui, o mieloms A. Phillipse ir 
M. Valatkienei už aukas.

Administracija

PRANEŠIMAS LDS 13 TOS 
KUOPOS NARIAMS

Mūsų kuopos susirinkimas 
įvyks gruodžib 14 dieną.

Prašome narius dalyvauti. 
Reikia pasitarti apie mūsų 
gruodžio 22-ros d. parengi
mą.

Susirinkimas įvyks 2:00 v. 
p. p., “Laisve’s” salėj.

Kp. sekretorė

Praėjusį sekmadienį didelė 
dalis Tarybų Sąjungos dele
gatų į Jungtinių Tautų sesi
jas išvyko namo. Su jais 
Vytautas Zenkevičius, kuris 
buvo vienas iš delegacijos 
narių.

Grupė draugų, sužinoję, 
kad mūsų mielas tautietis 
išvyksta į namus, šeštadienį 
greitomis Laisvės salėje su
rengė jam išleistuves.

Išleisti Vytautą atvyko iš 
Washingtono ir Tarybų Są
jungos Atstovybės (Ambasa
dos) Konsuliarinio skyriaus 
sekretorius Rimgaudas Mali
šauskas su žmona Nijole, 
taipgi žurnalistas, “Moscow 
News” korespondentas, Apo
linaras Sinkevičius su žmona 
Zinaida.

Po skoningai patiektų pie
tų, kuriups priruošė Julija 
Lazauskienė ir Nelė Ventie- 
nė; turėjome trumpą progra
mėlę.

Kadangi atsirado pas mus 
menininkų, tad nepraleidome 
popietes ir be dainų. Mūsų 
Aido Choro mokytojai akom
panuojant, solistai Amelia 
Young (Jeskevičiūtė) ir Vik
toras Becker padainavo po 
keletą dainų, kurias susirin
kusieji sutiko su dideliu pąsi- 
tenkinimu.

Popietės programą praves
ti teko man. Buvo iššaukti 
tarti žodį-kitą R. Mališaus
kas, A. Sinkevičius, P. Ven
ta, J. Kiznis, J. Valaitis, S. 
Narkeliūnaitė, J. Keraminas, 
Amelia Juškevičienė (Yusko- 
vic), A. Šalčius ir A. Bimba. 
W. Keršulis, “Laisvės” iždi
ninkas, įteikė V. Zenkevičiui 
kuklią dovanėlę nuo susirin
kusiųjų, prašydamas jį nepa
miršti mūsų ir vėl sugrįžti 
pas mus.

Gerbiamas Vytautas Zen
kevičius visuomet mūsų min
tyse laikomas “beveik mūsų”. 
Juk jis išgyveno Amerikoje 
daug metų. Septynerius me
tus jis tarnavo Tarybų Sąjun
gos ambasadoje, o jau trečiu 
kartu atvyksta su tarybine 
delegacija į Jungtinių Tautų 
sesijas. Kiekvienas išreiškė
me pageidavimą, kad jis ir 
ateinančiais metais sugrįžtų į 
Jung. Tautų asamblėjos sesi
ją.

Paskutinis kalbėjo pats V. 
Zenkevičius, trumpai padė
kodamas už visų išreikštus 
šiltus žodžius, už suruoštą 
atsisveikinimo pobūvį.

Po skanių užkandžių ir neil
gos programos, dar ilgai sve
čiai kalbėjosi su susirinku
siais jų bičiuliais.

Apart mūsų mielų darbš
čiųjų gaspadinių, Nelės Ven- 
tienės ir Julijos Lazauskie
nės, prisidėjo su darbu P. 
Venta, J. Bernotą, J. Ware- 
sonas, ir Bronė Keršulienė.

Ieva Mizarienė
Gerai pavykęs 

"D.W.” jubiliejus
Praeitą sekmadienį, gruo

džio 8 dieną oras buvo labai 
šaltas ir šlapias, bet tas nesu
laikė angliško pažangaus laik
raščio “Daily World” patriotų 
nuo susirinkimo į puošnų 
Statler Hilton Hotel New 
Yorke. Didžioji “Ball Room” 
salė buvo pilnutėlė entuzias
tiškos publikos. Džiugu, kad 
jos daugumą sudarė dar jauni 
žmonės - vaikinai ir mergi
nos.1

Tai buvo parengimas atžy- 
mėjimui laikraščio 50 metų 
gyvavimo sukakties. Tiesa, 
kitu pavadinimu, būtent 
“Daily Worker’’, laikraštis 
pradėjo eiti 1924 metais. Bu
vo daug tokių, kurie puikiai 
atsimena tas audringas die
nas. Jiems buvo džiugu daly
vauti ir šiame jubiliejiniame 
parengime.

Programa susidėjo iš muzi
kos, dainų ir kalbų. Tarp 
visos eilės kitų kalbėtojų, 
aistringas kalbas pasakė žy
mioji komunistų veikėja An
gela Davis ir Amerikos Ko
munistų Partijos sekretorius i 
Gus Hali. Kiekvieną meninin
ką ir kalbėtojų skaitlinga 
publika palydėjo karštais ap
lodismentais.

Tai buvo vienas iš pačių 
gražiausių ir turiningiausių 
parengimų. Reporteris

KVIEČIAME
Į LDS 13 kp. kultūrinę 

popiete, sekmadienį 22 d. 
gruodžio, 2 vai. p. p. “Lais
vės” svetainėje.

Ateikite praleisti šeimyniš
ko pobūdžio popietę, atžy
mint žiemos šventes. Bus 
programa ir užkandžių. Kaip 
žinote, 13 kp. parengimai esti 
linksmi ir įdomūs. Ši kuopa 
verta jūsų paramos. Auka 
$1.50.

13 kp. valdyba
[50-51]

PADĖKA
Mirus mano vyrui daktarui Antanui Petrikai, reiškiu 

širdingiausią padėką už atsisveikinimo kalbas šermeninėje: 
“Laisvės” redaktoriui Antanui Bimbai, “Vienybės” redakto
riui Jonui Valaičiui, Tarybų Lietuvos Užsienio Reikalų 
ministro pavaduotojui Vytautui Zenkevičiui, žurnalistui 
Apolinarui Sinkevičiui, “Laisvės” administratorei Ievai 
Mizarienei ir LDS Centro sekretorei Anne Yakštis.

Nuoširdžiai dėkoju už išreikštas užuojautas spaudoje, 
žodžiu ir laiškais. Giliai įvertinu prisiųstas užuojautas' 
telegramas iš Tarybų Lietuvos. ;

Taip pat širdingai dėkoju LL Draugijai, draugams ir mano 
šeimai už gėles, Helenai Feiferienei už išsamius laidotuvių 
aprašymus “Laisvėje” ir “Vilnyje”, ir laidotuvių direktoriui 
J. Garšvai už rūpestingą patarnavimą.

Dėkoju visiems už išreikštą pagarbą mirusiam ir už 
palydėjimą mano mylimo vyro į paskutinę kelionę.

Liūdinti mirusiojo žmona
Margareta Cesnavičiūtė-Petrikienė

«
PASIMATYSIME
NAUJŲ METŲ DIENĄ

Aido Choras nusitarė, kad 
bus daug geriau, patogiau ir 
saugiau sueiti visiems Naujų 
Metų dieną Laisvės salėje ir 
bendrai papietauti.

Aidiečiai rūpinasi, kad bū
tų skanių valgių ir gėrimų, 
kad Choro svečiai būtų mielai 
ir tinkamai pavaišinti. Bus ir 
meninė programa. Pradžia 2 
valandą. Bilieto kaina tik $7.

Iki pasimatymo! Valdyba

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo paskutinis šių metų su
sirinkimas įvyks trečiadienį, 
gruodžio 18 d., 1:30 vai. po 
pietų, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y./

Kviečiame visas nares atsi
lankyti - turėsime vaiSiy po 
susirinkimo. Taipgi svarbu 
būti, nes bus rinkimai valdy
bos ateinančioms metams.

Valdyba

COME TO OUR 
CHRISTMAS PARTY

LDS branch 13 is arranging 
a very interesting affair Sun
day, December 22. Slidėj will^ 
be shown from our previous 
affairs. There will be food, 
grab bag and other things. 
Our branch affairs have al
ways been very pleasant 
gatherings and I am sure it 
will liven up to its reputation 
this time also.

This is the only Christmas 
party we are having in our 
hall so we hope it will be well 
attended. See you Sunday, 
22nd of December, 2 o’clock. 
Admission $1.50.

Use

Fragments
Raisins are one of the 

oldest recorded fruits. The 
ancient Israelites paid their 
taxes to King David in rai
sins.

☆

Alberta, Canada, is nick
named the “sunshine” pro
vince because of its good 
weather.

☆

The president of Pratt In
stitute in Brooklyn has 
banned art works showing 
frontal nudity from three of 
the institute’s public galleries 
for fear of offending visitors.

☆

Were the best presidents 
of the United States the most 
sick ones? A professor of 
history at the State Universi
ty of New York at Buffalo 
points out that of the 11 
“great” and “near great” U. 
S. presidents, eight had ill
nesses which affected their 
performance in office and six 
died before their statistical 
life expectancy.

☆
Recycling has become a 

popular notion in this pollu
tion-conscious age. But it 
isn’t a new idea. People have 
been recycling themselves 
for years. Except with hu
mans it’s termed “Divorce”.

☆
The Smithsonian Institute 

in Washington is having an 
exhibition that examines the 
possibility that life exists 
elsewhere in the Universe.

Use.




