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KRISLAI
Su geriausiais linkėjimais 
Kaip užburtame rate
Ar bus grūdų iš šių pelų? 
Tikėsimės ir lauksime 
Veltui jų pastangos

A. BIMBA
Nuoširdžiausi sveikinimai 

ir geriausi linkėjimai su Nau
jaisiais Metais visiem^ “Lais
vės” skaitytojams, bičiuliams 
ir rėmėjams, o ypač mūsų 
šauniesiems vajininkams. Vi
soms ir visiems geriausios 
sveikatos, ryžto ir ištvermės 
nepalūžti prieš jokias gyveni
mo audras, kurių, aišku, 
kiekvienam iš mūsų pasitai
kys ir 1975 metais.

Užleisdami uždangą 1974 
metams, pasižadėkime nesi
gailėti jokių pastangų, kad ir 
ateinančiais metais tvirtai 
gyvuotų ir klestėtų visas mū
sų Amerikos lietuvių pažan
gusis judėjimas - jo organiza
cijos, jo spauda. Lai ir nau
jieji metai būna vaisingi ge
rais mūsų veiklos rezultatais!

Visuose kampuose tebesi- 
girdi balsai: “Mažiau visko 
naudokite, ant visko taupyki
te! Tik taip nugalėsime inflia
ciją ir išgelbėsime mūsų kapi
talistinę ekonomiką iš neiš
vengiamos krizės!”

Jau “neprastų” ir turime 
rezultatų. Antai, įkaitę visi 
taupome gazoliną. Mažiau 
automobilių perkame, juos 
vis daugiau pavaduojame sa
vo kojomis, ir mažiau gazoli
no sunaudojame. Rezultatas: 
Jau beveik du šimtai tūkstan
čių automobilių gamybos dar
bininkų atsidūrė už darbovie
čių sienų. Gazolino firmos 
"Exxon”, “Amaco” ir kitos 
praneša, kad jos uždaro 2,000 
gazolino stočių. Tūkstančiai 
darbininkų netenka darbo!

Mūsų kapitalistinė ekono
mika yra aklavietėje, užbur
tame rate.

Ir ne tik mūsų vienų, tik 
mūsų vienos Amerikos, bet 
viso kapitalistinio pasaulio.

Ir 1975 metai nežada būti 
geresniais.

♦♦♦

Atsimenate, prieš porą mė
nesių mūsų naujasis prezi
dentas atlaikė biznio viršūnių 
<onferenciją. Susirinko aukš
čiausios ir gudriausios biznio 
galvos su priemaišomis dar 
gudresnių ekonomistų. Pats 
prezidentas juos karštai pa
sveikino. Buvo užtikrinta, 
kad už dienos kitos preziden
tas konferencijos pasiūlymus 
susumuos ir iškeps planą sėk
mingam nugalėjimui visų mū
sų ekonominių nelaimiu ir 
sunkumų. Ir laukėme. Lau
kėme labai kantriai. Bet nie
ko nesulaukėme.

Dabar girdime, kad pana
šiai, beveik su tomis pačiomis 
galvomis prezidentas vėl 
konferavo. Vėl sakoma: Po
nas prezidentas pilnas gilias 
kišenes puikiausių konferen
cijos pasiūlymų nusivežė į 
Colorados sniegotus kalnus. 
Ten jis juos gražiai suvirš
kins ir mums parveš raktą 
tiesiai į dangų. Pamatysite. 
Tik turėkite kantrybės. . .

♦♦♦

Ir ateinančiais metais tikė
simės ir lauksime mielųjų 
svečių iš Lietuvos. Manau, 
kad nebūsime suvilti.

Taip pat girdisi, kad labai 
daug Amerikos lietuvių ruo
šiasi ateinančią vasarą aplan
kyti savo arba savo tėvų 
gimtąjį kraštą.

Dar tikrai nėra nustatyta, 
bet manoma, kad mūsų di
džioji Lietuvių Literatūros 
Draugija, minėdama savo gy
vavimo 60 metų jubiliejų, 
ruošias pasiųsti net tris turis
tų grupes. Daugelis narių jau

Prekybos sutarty negali būti
koncesijų šalių vidiniais 

reikalais - sako A. Gromyka

Pirmą kartą JAV istorijoje 
piliečių balsavimu neišrinkti 

prezidentas ir viceprezidentas
Maskva. - Tarybų Sąjungos 

žinių agentūra “Tass” griež
tai paneigia iš Washingtono į 
pasaulį leidžiamus gandus, 
kad būk esanti padaryta ko
kia ten “slapta” sutartis tarp 
Amerikos vyriausybės ir Ta
rybų Sąjungos vadovybės dėl 
žydų emigracijos įr kitais 
Tarybų Sąjungos vidiniais 
reikalais. “Tass” paskelbė 
Tarybų Sąjungos užsienio 
reikalų ministro Andrei Gro
mykos spalio 26 dieną rašytą 
Jungtinių Valstijų valstybės 
sekretoriui Henry Kissinge- 
riui laišką, kuriame jis sako, 
kad prekybos sutartyje nėra 
ir negali būti jokių koncesijų 
susitariusių šalių vidiniais 
reikalais, kad Tarybų Sąjun
ga nesikiša į Amerikos tokius 
reikalus ir neleis, kad Ameri
ka kištųsi į jos reikalus.

Gromyka taip pat savo laiš
ke kreipia Kissingerio dėmesį 
į jo susirašinėjimą su reakci
ninkų ir gerinimui santykių 
tarp Amerikos ir Tarybų Są

Pagaliau 
kongresas užgyrė 
prekybos bilių

Washingtonas. - Savo pa
skutinėje sesijoje 93-čiasis 
Kongresas didele balsų dau
guma, priėmė prekybos bilių, 
kuris tik laukia prezidento 
parašo tapti įstatymu. Mano
ma, kad prezidentas jį pasira
šys be jokių rezervacijų.

Daugiausia ginčų buvo dėl 
prekybos su Tarybų Sąjunga. 
Reakcininkai reikalavo, kad į 
bilių būtų idėta griežta sąly
ga, kad Tarybų Sąjungai bus 
suteikiamos feivoritinės pre
kybos teisės tiktai tada, kada 
ji praktikoje įrodys, jog ne
trukdo jos žydams piliečiams 
emigruoti į Izraelį arba bet 
kur į užsienį. Priimtame bi- 
liuje tokios sąlygos nėra. Vi
sa galia paliekama prezidento 
rankose. Jis nuspręs, kada ir 
kokiomis sąlygomis prekyba 
bus plečiama ir vedama su 
socialistiniais kraštais.

• Bostonas. - Miesto Apšvie- 
tos Taryba, kuri yra priešin
ga mokyklų integracijai, yra 
pasimojusi eiti iki Aukščiau
siojo Teismo su savo skundu 
prieš federalinį distrikto tei
sėją Arthur Garity, kuris yra 
įsakęs mokyklas integruoti. 
» .......... ........
yra užsiregistravę važiuoti.

Turistinės firmos praneša, 
kad jose užsiregistravusių 
lietuvių vykimui į Lietuvą 
turi labai daug.

Važiavimą skatina dar ir 
tas faktas, kad ateinančią 
vasarą Lietuvoje įvyks Dainų 
Šventė.

♦**

O kaip tik tas mums malo
nus ir džiugus faktas tiesiog 
iš proto varo nelaiminguosius 
reakcininkus, visokios šers- 
tės “veiksnius” ir “vaduoto
jus”. Jie tiesiog iš kailio 
neriasi agituodami prieš va
žiavimą. Norinčius ir planuo
jančius važiuoti gąsdina biau- 
riais melais ir prasimany
mais. O kurie jų žada neklau
syti, tuos iš anksto apšaukia 
“tautos išdavikais” ir “velniš
ko Maskvos plano” aukomis.

Bet, žinoma, jų tos piktos 
pastangos .bus veltui ir atei
nančiais metais, kaip buvo 
veltui praėjusiais. Blaivus 
Amerikos lietuvių protas pai
ma viršų ant melų ir prasima
nymų.

jungos priešu senatoriumi 
Henry Jacksonu, kuriame 
yra “iškraipoma Tarybų Są
jungos pozicija”, kad būk ji 
daranti tam tikras koncesijas 
Amerikai savo vidiniais rei
kalais, kaip, pavyzdžiui, ta
rybinių piliečių teisė emi
gruoti į užsienį.

Washingtonas. - Gromykos 
laiškas tapo paskelbtas ir 
Amerikos spaudoje. Tuo tar
pu minėta prekybos sutartis 
tebėra Kongreso rankose. 
Spėjama, kad Tarybų Sąjun
gos paneigimas gandų, kad 
būk Tarybų Sąjunga pada
rius koncesiją tarybinių pilie
čių emigravimo į užsienį klau
simu, kad laimėtų prekybą su 
Jungtinėmis Valstijomis, ne
besulaikys sutarties užgyri- 
mo Kongrese. Senatas ir At
stovų Butas yra sutartį užgy- 
rę kiek skirtingose formose. 
Dabar tarp Senato ir Atstovų 
Buto komisijų eina derybos 
dėl pašalinimo skirtumų.

KODĖL H. KISSINGERIS 
NESUSITIKO SU 
MAO TSETUNGU?

Kai nelabai seniai sekreto
rius Kissingeris lankėsi Kini
joje, jis nebuvo susitikęs su 
jos vadu, Komunistų partijos 
pirmininku Mao Tsetungu. 
Washingtone ir kitose sosti
nėse dabar klausiama: Ko
dėl? Juk sekretorius ' labai 
norėjęs susitikti ir tartis. 
Bet, sakoma, kad Mao Tse- 
tung yra nusivylęs Amerikos 
vilkinimu atsteigti pilnus dip
lomatinius ryšius su Kinija, ir 
todėl savo protestą jis išreiš
kė atsisakymu tartis su Kis- 
singeriu.

Pittsburghas. - Minkšto
sios anglies streikas pilnai 
pasibaigė. Visi 120,000 jau 
yra sugrįžę į darbą.

Montevideo, Urugvajus. - 
Gruodžio 20 dieną rasti kul
komis suraižyti penkių parti
zanų lavonai.

Edgar R. Speer
United States Steel korpora
cijos pirmininkas.

Jis sako, kad nutarimas 
plieno produktų kainą pakelti 
nuo 10 iki 11 procentų nebus 
atšauktas. Plieno trustas ne- 
siskaitys su jokiais patari
mais arba reikalavimais.

BILIJONAS DOLERIŲ 
DARBAMS 1975 M.

Washingtonas. - Abudu 
Kongreso butai užgyrė bilių, 
pagal kurį iš federalinio iždo 
skiriama 1975 - metais dar
bams dėl atleistų darbininkų 
iš darbo. Apskaičiuojama, 
kad tas duos darbo kokiam 
100,000 bedarbių. Bet tik 
lašas į kibirą vandens, nes 
šiandien mes turime daugiau 
kaip 6 milijonus bedarbių.

Prezidentas Gerald Fordas ir viceprezidentas Nelson 
Rockefelleris sveikinasi po prisiekdinimo.

Baigė darbus
J T 29-oji sesija

United Nations, N. Y. - 
Priėmus visą eilę rezoliucijų 
įvairiais klausimais, Jungti
nių Tautų Generalinės Asam
blėjos 29-oji tapo uždaryta. 
Jos prezidentas alžirįętis 
Bouteflika, ją uždarydamas, 
išreiškė daugumos nuomonę 
apie šios sesijos darbus, sa
kydamas, kad ‘TAI BUVO 
ISTORINĖ SESIJA“. Ji tę
sėsi 13 savaičių. Joje ypač 
veikliai pasireiškė arabiški 
kraštai ir taip vadinamas 
"trečiasis pasaulis”, kuris su
sideda iš nei prie NATO, nei 
prie Varšuvos Pakto nepri
klausomų šalių. Jungtinės 
Valstijos, Anglija, Prancūzija 
ir kitos didžiosios kapitalisti
nės šalys neslepia savo nusi
vylimo šios sesijos darbais.

Londonas. - Airių republi- 
kinė armija paskelbė 11 dienų 
paliaubas. Per tą laiką žada 
nesprogdinti nė vienos bom
bos.

Mirė žymus \ 
anglijos komu- / 
nistu veikėjas

Londonas. - Gruodžio 20 
dieną iš gyvųjų tarpo išsisky
rė R. Palme Dutt, žynius 
Anglijos komunistų veikėjas 
ir vienas iš partijos įkūrėjų. 
Mirė sulaukęs 79 metų am
žiaus. Partija buvo įkurta 
1920 metais. Velionis buvo 
pripažintas vienu iš gabiausių 
teoretikų komunistiniame pa
saulyje.

R. Palme Dutt savo laikais 
buvo redaktoriumi “The 
Workers’ Weekly” ir “The 
Labour Monthly”. Yra para
šęs visą eilę stambių knygų, 
tarp jų - “The Life and 
Teachings of V. I. Lenin”, 
“World Politics”, “The Crisis 
of Britain and the British 
Empire”, “The Problems of 
India” kt.

General Motors 
132,000 savo 

Detroit, Mich. - General 
Motors korporacija praneša, 
kad ji visiškai, visam laikui 
išmeta iš darbo dar 16,000, o 
kitus 41,000 atleidžia “ribo
tam” laikui.

General Motors jau pir
miau yra paleidus iš darbo 
neribotam laikui 91,000. Tai
gi, šita viena automobilių 
gamykla’ išmeta iš darbo neri
botam laikui 107,000 darbi
ninkų.

Taip pat daug darbininkų 
išmeta iš darbo kitos automo
bilių korporacijos - Chrysler, 
Ford, American Motors.

ANGLIJOS DARBIEClAI 
GALI SUSISKALDYTI

Londonas. - Anglijos Darbo 
Partijos vadovybėje ir greto
se verda aštrus pasidaliji
mas. Kairysis sparnas aštriai 
kritikuoja darbietį premjerą 
Wilsoną ir jo vadovaujamą 
vyriausybę, kad nieko nėra 
daroma dėl įkūrimo Anglijoje 
socializmo. Net ir monarchija 
Anglijoje tebėra toleruoja
ma. Dešynisis partijos spar
nas, vadovaujamas Wilsono, 
pradėjo smarkią kampaniją 
prieš kairįjį sparną. Spėja
ma, kad Darbo Partijoje ski
limas darosi neišvengiamas.

Didelis smūgis
Bostono rasistams

Boston, Mass. - Jungtinių 
Valstijų Apeliacijų Teismas 
pripažino ir užgyrė Federali
nio Distrikto teisėjo Arthur 
Garrity kaltinimą, kad Bosto
no Mokyklų Komitetas apgal
votai ir planingai padarė Bos
tono mokyklas rasiniai segre- 
guotas. Tokį kaltinimą teisė
jas Garrity buvo išnešęs bir
želio mėnesį ir patvarkęs, 
kad Bostono mokyklos būtų 
desegreguotos. Prieš tai su
kilo segregacijos šalininkai.

Vadovaujantis Apeliacijų 
Teismo sprendimu, federali
nis Sveikatos, Apšvietos ir 
Gerovės Departamentas pra
dėjo Mokyklų Komitetą baus
ti, sulaikydamas Bostono mo
kykloms federalinę finansinę 
paramą $1,900,000 sumoje.

NUBAUDĖ UŽ 
ATSISAKYMĄ 
NUSISKUSTI BARZDĄ

Berlinas. - Amerikos mili- 
tarinis teismas nubaudė ka
reivį Robert M. Nuchow iš 
Leonia, N. J., už atsisakymą 
nusiskusti barzdą. Ir nubau
dė labai smarkiai. Penkis mė
nesius 19 metų kareivis turės 
atpakūtavoti sunkiųjų darbų 
kalėjime.

išmeta iš darbo 
darbininkų

Cairo. - Čia lankėsi Italijos 
prezidentas Leone ir tarėsi 
su Egipto prezidentu ir kitais 
vadais dėl pagerinimo santy
kių.

IZRAELIO PREMJERAS 
SIŪLO SADATUI TARTIS

Tel Aviv. - Izraelio premje
ras Rabin viešai pasiūlė Egip
to prezidentui Sadatui susiei
ti ir tartis. Iki šiol Sadatas ir 
kiti arabai nesutiko su izrae
liečiais Tartis, kol jie laiko 
okupavę didelius arabų, že
mės plotus.

Washingtonas. - Praeitą 
ketvirtadienį, gruodžio 19 
dieną, ir Kongreso Atstovų 
Butas 287 balsais prieš 128 
oficialiai užgyrė Nelson Rock- 
efellerio kandidatūrą į vice
prezidentus. Ir tą pačią dieną 
vėlai vakare Senate buvo 
atliktos Rockefellerio įsves- 
dinimo ir prisiekdinimo į vi
ceprezidento postą ceremoni
jos. Ceremonijose dalyvavo 
ir pats prezidentas Gerald 
Fordas su žmona. Prisiekdino 
Aukščiausiojo Teismo pirmi
ninkas Warren Burger.

Rockefelleris savo trumpo
je kalboje karštai padėkavojo 
prezidentui Fordui ir Kong
reso nariams už suteikimą 
jam tos aukštos privilegijos, 
kaip jis sakė, “tarnauti šaliai,, 
kurią aš labai myliu”. Pagal 
Konstituciją, viceprezidento 
vyriausias darbas yra pirmi
ninkauti Senatui. Na, ir tą 
pareigą jis tuoj po sudėjimo 
priesaikos, jis oficialiai pra
dėjo eiti.

Bet, žinoma, vicepreziden
tas turi ir kitų pareigų, ku

SĖKMINGAS JAUNIMO 
SUVAŽIAVIMAS

Philadelphia, Pa. - Gruo
džio 13-16 dienomis čionai 
įvyko Trečioji Nacionalinė 
Jaunųjų Darbininkų Išsilais
vinimo Lygos konvencija. Jo
je dalyvavo apie 700 jaunų 
žmonių iš visų Amerikos 
kampų. Lygos pirmininkas 
Jarvis Tyner pateikė platų 
politinį pranešimą. Labai įs
pūdingą kalbą pasakė Čilės 
jaunų darbininkų atstovė 
Miss Gladys Marin. Ji kalbė
jo apie fašistinį terorą Čilėje 
po nuvertimo demokratinės 
valdžios.

Suvažiavimas priėmė kele
tą rezoliucijų įvairiais dienos 
klausimais. Taip pat išleido 
atsišaukimą į Amerikos jau
nuosius darbininkus kovoti 
prieš krizę, rasizmą, nedarbą 
ir infliaciją. Suvažiavimas en
tuziastiškai pasisakė už de- 
tentę tarptautiniuose santy
kiuose.

James Steele, 
naujasis Lygos pirm.

Paryžius. - Comoro salos 
gyventojai nubalsavo atsi
skirti nuo Prancūzijos ir tapti 
nepriklausoma valstybe. Sa
loje gyvena tiktai 287,000 
gyventojų. Ji buvo Prancūzi
jos kolonija nuo 1841 metų. 
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rias jam paveda prezidentas. 
Kartais jam pavedama prezi
dentą atstovauti užsienyje.

Pirmą kartą jau ilgoje šios 
šalies istorijoje turime pilie
čių nerinktus prezidentą ir 
viceprezidentą. Ir dar kaip 
keistai ir netikėtai Fordas ir 
Rockefelleris į tas šalies val
džioje aukščiausias vietas iš
kilo!

Kriminališkai nusikaltęs vi
ceprezidentas Spiro Agnew 
rezignavo. Dar daugiau ir 
kriminališkiau nusikaltęs 
prieš Konstituciją preziden
tas Richard Nixonas paskyrė 
Gerald Fordą, savo ištikimą 
pasekėją ir draugą, į vicepre
zidento vietą. Ir po to tuoj 
pats buvo priverstas rezig
nuoti, bet prieš rezignavimą į 
savo vietą paskyrė Fordą. O 
Fordas, tapęs prezidentu, į 
savo (viceprezidento) vietą 
nominavo Rockefellerį, kurį 
dabar Kongresas užgyrė. 
Skamba kaip kokia baisi pa
saka. Viskas atlikta Ameri
kos žmonių valios neatsiklau
sus.

Ar Prez. Fordas 
jau įveltas į 
skandalą?

Denver, Colo. - Netoli nuo 
čia, Vail, Colo., prezidentas 
Fordas turėjo žiemos laiku 
sportavimui trijų kambarių 
taip vadinamą “condomi
nium”. Dabar jam ta vieta 
pasidarius per maža. Jis įsigi
jo privatišką penkių kamba
rių namą. Bet paaiški, kad 
tas namas yra labai stambaus 
aliejaus pramonės milijonie
riaus pavarde Richard D. 
Bass, kuris taipgi turi iš 
Federalinės valdžios išsinuo
mavęs 20,700 akrų žemės 
plotą,kuriame randasi milži
niški anglies klodai.kuriuose 
atidaromos taip vadinamos 
“strip mines” kasyklos, dėl 
kurių Kongrese eina ginčai. 
Dabar klausiama: Kokie pre
zidento santykiai su tuo mul- 
timilionierium?

Roma. - Kalėdų proga Po
piežius VI atidarė taip vadi
namus “šventuosius metus” 
ir ragino tikinčiuosius melstis 
už taiką.

AR PAVYKS NUVERST 
CHICAGOS MAJORĄ?

Chicago, Ill. - 1975 metais 
bus rinkimas naujo majoro. 
Ir vėl kandidatuoja ilgus me
tus ištarnavęs dabartinis ma
joras Daley, demokratas. Bet 
Chicagos gyventojų trečdalį 
sudaro juodieji žmonės. Jie 
ruošias rinkimuose aktyviš- 
kai pasireikšti su savo kandi-, 
datų.

Visur klausiama: Ar jiems 
pavyks pakartoti Detroito is
toriją ir išrinkti savo kandi
datą?

Saigonas. - Pietų Vietnamo 
valdžia pripažįsta, kad suki
lusios liaudies ginkluotos jė
gos užėmė Phuoc Long pro
vincijos sostinę.

T'
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1975 metus pasitinkant
Iškilmingai palydėdami 1973 metus istorijon, mes rašėme: 
“Pradėkime nuo namų, nuo šalies, kurioje mes gyvename, 

nuo Jungtinių Amerikos Valstijų. Reikia pasakyti, kad šie 
metai Amerikos žmonių masėms ekonominiai buvo sunkūs. 
O atsimename, kaip pradžioje metų prezidentas Nixonas ir 
jo ekonomistai mums garantavo, kad infliacija jau beveik 
supliekta, bent jau taip pažabota, jog ji labai, labai 
sulėtintai bekils aukštyn, gal tik pustrečio procento per 
visus metus. 0 ką gavome? O ką turime? Pasirodo, kad tie 
“pranašai” arba nieko nenusimanė apie tikrą ekonominę 
šalies padėtį, arba tyčia mus ir pasaulį apgaudinėjo. 
Pasirodo, kad infliacija per šiuos metus pakilo ne pustrečio, 
bet pusdevinto procento! Niekados šios šalies istorijoj per 
vienerius metus infliacija nebuvo tokiu temptu taip aukštai 
iškilusi”.

Neiškentėme mes nepranašavę ir apie 1974 metus. Galime 
“pasididžiuoti”, kad mes pasirodėme pusėtinai pakenčiamais 
pranašais, rašydami:

“Ar 1974 metai žada būti tuo reikalu šviesesni, geresni? 
Nesimato. Jie dargi žada būti sunkesni. Niekas nė 
nebekalba apie kainų kilimo sulaikymą. Tik vėl esame 
maitinami ta pačia apgavyste, kad 1974 metais infliacija 
kilsianti daug lėčiau, pakilsianti tik kokiu procentu kitu. Bet 
vis tiek ji kils. Niekas iš valdžios pusės nė nekalba apie 
monopolijų pažabojimą, kad jos negalėtų dar skaudžiau 
apiplėšinėti darbo liaudį”.

Nė vienu žodeliu neperdėta. Ypač pasitvirtino mūsų 
pasakymas, kad mes “tik vėl esame maitinami ta pačia 
apgavyste”, nes niekas daugiau ir nebuvo, kaip tik 
pikčiausia apgavystė iš valdžios ir jos agentų mūsų 
raminimai, kad 1974 metai mums bus geresni, kad infliacija 
kils daug lėčiau ir t. t. Pasirodo, kad per paskutinius metus 
infliacija pašoko aukštyn net 12 procentų! Ir bendrai dArbo 
liaudies ekonominis gyvenimas buvo dar sunkesnis už 1973 
metų gyvenimą.

Kas liečia šalies vyriausybes - buvusiąją, Richard Nixono 
vadovaujamą, ir dabartinę, Gerald Fordo vadovaujamą -, 
taip pat ir Kongresą, kuriame demokratai turi didelę 
daugumą, tai faktinai nebuvo nė pirštas pajudintas užkirsti 
kelią infliacijos kilimui, nedarbo augimui, kainų kilimui, 
paskelbiant karą kapitalistinėms monopolijoms, kurios už 
tokią padėtį yra atsakingos. Absoliutiškai nieko nėra 
padaryta, ir, kol kas .absoliutiškai nieko nedaroma. . .

O, žinoma, netenka nė kalbėti apie praeitų-1974 metų šios 
šalies politinę padėtį. Tai buvo “istoriniai” metai. Tokių 
metų ši respublika nebuvo mačiusi ir turėjusi visoje savo 
istorijoje. Pirmą kartą turime žmonių nerinktus prezidentą 
ir viceprezidentą. Pirmą kartą turime vyriausybės galvą, 
kurią paskyrė kriminališkai nusikaltęs ir priverstas rezig
nuoti prezidentas. Niekados niekas negalėjo nė pagalvoti, 
kad tokie pr a jo v ai, tokie šposai galimi tokį aukštą civilizaci
jos laipsnį pasiekusioje šalyje. f

Iš kitos pusės, pasauliniais, tarptautiniais reikalais 
praėjusių metų paveikslas daug šviesesnis. Jie, mums 
atrodo, pokarinėn istorijon nueina vienas iš konstruktyviš- 
kiausių ir šviesiausių metų. Jais negali didžiuotis tamsiosios 
jėgos, reakcinės jėgos. Tą pilniausiai pavaizdavo didžiulis 
socialistinio pasaulio su Tarybų Sąjunga priešakyje deten- 
tės politikos pasiekti laimėjimai ir Jungtinių Tautų Genera
linės Asamblėjos 29-sios sesijos atlikti darbai. Tą parodė ir 
tolesnis Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos santykių 
gerėjimas, nepaisant pačių nachališkiausių reakcinių jėgų ir' 
konfliktų tarp šių dviejų didžiųjų pasaulinių jėgų troškėjų ir 
kurstytojų pastangų juos sugrąžinti į šaltojo karo gadynę. 0 
gal akivaizdžiausiai tą parodė socialistinio pasaulio, kurio 
dalele yra ir mūsų gimtasis mūsų tėvų bei protėvių gimtasis 
kraštas Tarybų Lietuva, per istorijon palydimus metus 
pasiekti milžiniški laimėjimai visose srityse - pramonėje, 
žemės ūkyje, apšvietoje, moksle, kultūroje. Tas jau vienas
faktas, kad Tarybų Sąjungoje ir kituose socialistiniuose 
kraštuose niekas, absoliutiškai niekas nesiskundžia nei 
infliacija, nei kainų kilimu, nei nedarbu, mums, gyvenan
tiems kapitalistiniame pasaulyje, kurio visose šalyse be 
mažiausios išimties taip skaudžiai smaugia ir infliacija, ir 
kainų kilimas, ir nedarbas, panašu į didžiausią stebuklą.

Bet kaip su 1975 metais? Ką jie mums žada?
Kas liečia tarptautinius santykius, tai turime ženklų, kad 

praeitais metais pasiektiems laimėjimams lemta ne tik 
atsilaikyti prieš visus pavojus, kurių, aišku, niekados 
netrūksta, bet dar patobulėti ir pasipildyti naujais pasieki
mais. Šiuo klausimu mes žengiame į Naujuosius metus 
optimistiškai nusiteikę.

Bet kas liečia mūsų Amerikos ir didelės daugumos kitų 
kapitalistinių kraštų vidinę ekonominę ir politinę padėtį, 
bent kol kas, neturime jokių ženklų, kurie žadėtų darbo 
žmonėms ateinančius metus geresniais, šviesesniais už 
praėjusius.

Žinoma, mes nepyktumėme, jeigu šiuo klausimu paširody- 
tumėme kad ir labai klaidingais pranašais. . . Iš visų širdies 
gelmių trokštame ir linkime visiems viso pasaulio darbo 
žmonėms linksmų, laimingų 1975 metų!

SAUGUMO KONFEREN
CIJA PERTRAUKTA 
ŠVENTĖMS

Ženeva, Šveicarija. - Euro
pos saugumo konferencija 
pertraukė pasitarimus. Vėl 
susirinks kitais metais. Joje 
dalyvauja 35 šalys. Nieko 
neskelbiama apie derybų iki 
šiol pasiektus rezultatus.

Pasadena, Cal. - Gruodžio 
19 dieną šioje apylinkėje įvy
ko lengvas žemės drebėji
mas, kuris tęsėsi keturias 
minutes.

Canada, Lat. Amer., per year, 510.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months <5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, <6.50

San Francisco, Cal. - Šešios 
stambios cukraus gamyklos 
yra Federalinės Džiurės kal
tinamos sulaužymu prieš- 
trustinio įstatymo, nes jos 
yra susitarusios bendrai pa
kelti cukraus kainą, kad padi
dintų savo pelnus.

• Pekinas - Kinijos valdžia 
sako, kad 1974 metais Kinijos 
[derlius buvo daug aukšles 
’nis, negu 1973 metais. Tai 
pirmą kartą Kinijos istorijoje 
tiek daug javų nuimta ir 
grūdų prikulta.

Kas ką rašo ir sako
VISKAS KLAIDINGU 
KELIU f ATBULĄ 
PUSĘ

Tokios išvados priėjo kana- 
diškių dipukų laikraštis “Ne
priklausoma Lietuva” savo 
vedamajame “Vienybės 
beieškant” (gruodžio 4 d.). Po 
vedamuoju pasirašęs P. 
Paukštaitis, paminėjęs, kaip 
buvęs laikraščio redaktorius 
Kardelis dažnai kalbėdavęs 
apie “visų lietuvių” vienybės 
stoką ir reikalingumą, Paukš
taitis vaitoja:

“Praėjo visa eilė metų, net 
jau trečioji dekada baigiasi, o 
ta vienybės fermentacija te
bevyksta, ypač spaudos pus
lapiuose. Vienybės ne tik 
neatsiekta, bet ji šiandien 
prarasta. Vienybė ar solida
rumas jau įgavusios ar nau
dojamos priešingai sampratai 
— vyksta skaidymasis ir pa
grindiniai tikslai, atrodo, pri
miršti”.

Dipukai tarpsavyje pešasi 
beveik už viską. Štai, susilau
kia naujo “išganytojo” Simo 
Kudirkos ir pešasi už jo kailį, 
kuriems jis turi priklausyti - 
čikagiečiams ar niujorkie
čiams.

Arba, štai Chicagos men
ševikų “Naujienose” (gruo
džio 11 d.) “mokslininko” Jo
no A. Šarkaus keletas žodelių 
apie savuosius,bendražygius 
kovoje prieš Tarybų Lietuvą:

“Šiandien mūsų tarpe ban
do groti pirmuoju smuiku 
naivuoliai. Pretenduodami 
didelius žinovus ir dar dides
nius patriotus, jie bando ieš
koti lietuvybei ir lietuvišku
mui atramos ne uolose, bet 
klampynėse. Tai patvirtina 
ne plikagalviai ar švariai ap- 
siskutę, suktybėmis į viršū
nes patekę LB politikieriai, 
bet apžėlusių jaunuolių atsto
vai, kuriuos viršminėti ir vi
sokie akiratininkai bei konfe
deratai suvedžiojo”.

NEREIKIA PRARASIT 
VILTIES

Kanadiečių “Liaudies Bal
so” kolumnistas Z. Janaukas 
rašo:

“Šie metai baigiasi su nela
bai smagia padėtimi.

Bedarbė ir infliacija dar vis 
tebeauga. JAV jau yra kuone 
6.5 milijono bedarbių. Brita
nijoje, Kanadoje, ir kitur, jų 
skaičius irgi didėja.

Net Vakarų Vokietijoje, 
kuri laikėsi geriausiai, jau 
yra 3.5 procento bedarbių.

Visi apie tai kalba, sako 
rūpinasi, bet ar ką gero pada
ro, tai dar nesimato.

☆
Nežiūrint tos nesmagios 

padėties, reikia tikėtis ir 
laukti, kad ateinanti metai 
bus giedresni.

Iš politinio atžvilgio yra ir 
giedresnių vilčių”.

DĖL AIŠKUMO
Kunigų “Drauge” (gruo

džio 14 d.) dargi “Mokslo, 
meno ir literatūros” priede Z. 
Galinienė rašo apie įvykusias 
“moterų rekolekcijas” lapkri
čio 1-3 d. Cenacle Retreat 
namuose Chicagoje.

Keletas dalykų yra neaiš
kūs. Moterų rekolekcijos, tai, 
rodosi, moterys ir turėjo jas 
ir prasivesti. Bet Galienė už
tikrina, kad jas “nepaprastai 
prasmingai pravedė kunigas. 
Hermanas Šulcas, svečias iš 
Brazilijos”. Nejaugi katalikų 
bažnyčia taip pažeminančiai 
dar ir šiandien žiūrį į moteris, 
kad ne tik kad jų neįleidžia į 
kunigystės stoną, bet nelei
džia joms nė savo rekolekci
jas atlikti vyriškos globos?
Nejaugi toks klausimas neki
lo čikagiečių lietuvių tikinčių 
moterų galvose?

Kitas neaiškumas. Kodėl 
reikėjo kunigą pasikviesti ar 
prisiimti net iš Brazilijos? 
Nejaugi jos savais “tėve
liais”, kurių, rodos, Chicago
je yra pusėtinas būrys, nebe- 
pasitiki, ar bijosi savo sielas 
jiems atidengti?

Juo giliau į mišką, tuo 
daugiau medžių. Ponia Gali
nienė jau tiek įsimylėjo į 
brazilietį, kad jį garsiai per
ša kaip “tobulą pavyzdį mūsų 
jaunimui”. Ar straipsnio

LAISVĖ l

autorė pagalvojo, kas būtų 
atsitikę, jeigu, pav., jos tėve
lis būtų pasekęs kunigo Šul- 
čio “tobulą pavyzdį”? Tai juk 
ir ji pati būtų nepatekus į šią 
“ašarų pakalnę”, ar ne?

Pats kun. Šulcas yra, ma
tyt, didelis veidmainys. Pa
gal ponią Galinienę, jis jOms 
berekolekduodamas vienoje 
vienoje vietoje pasakęs, kad 
“mirtis yr$ laimė”. Bet kodėl 
jis šia “laime” nesinaudoja? 
Moterims perša mirtį, o pats 
jos bijo “kaip velnias kry
žiaus”. . . ,

SMERKIA SVETURGIMlŲ 
PERSEKIOTOJUS

Garsusis Amerikinis Sve- 
turgimiams Ginti Komitetas 
išleido pareiškimą ir išsiunti
nėjo visiems laikraščiams. 
Deja, šio Komiteto veiklos 
nepripažįsta ir nepopuliarina 
kapitalistinė spauda.

Savo vėliausiame pareiški
me Sveturgimiams Ginti Ko
mitetas kreipia dėmesį į neat- 
laidų persekiojimą ateivių iš 
Meksikos, Haiti ir kitų kraš
tų. Daugelis jų čia yra atsira
dę slaptai. Kiek jų yra, tikrai 
neikas nežino. Bet, pavyz-Į 
džiui, sako Komitetas, toks 
kongresmanas Leo J. Ryan, 
demokratas iš Kalifornijos,, 
drįsta sakyti, kad tokių vė* 
liausiu imigrantų esą nei 
1,200,000. Kaip nepagydo- 
mas reakcininkas ir visų sve- 
turgimių amerikiečių neper
maldaujamas priešas, jis sa
ko, kad kaip tiktai šitie atei
viai yra atėmę darbus iš 
“tikrųjų” amerikiečių. Visąs 
šių laikų šios šalies ekonomi
nes negeroves jis suverčia 
ant šių žmonių. /

Sveturgimiams Ginti Ko
mitetas sako, kad tie kaltini
mai yra sfena sveturgimių 
neapkentėjų ir persekiotojų 
pasaka. Jis nurodo, kad kiek
vienais šioje šalyje ekonomi
nės krizės laikais visos nelai
mės bandomos suvers^Kajit 
sveturgimių. Komiteto pir
mininkas cįr.-Lehman teisin
gai sako: “Juo krizė gilėja, 
tuo propaganda prieš svetur- 
gimius aštrėjd”.

IŠ LAIŠKU
Mieli, laisviečiai!

Sveikinu Jus visus su Nau
jais 1975 metais! Linkiu Jums 
visiems geros sveikatos ir 
didelės energijos Jūsų veiklo
je. Tegul mylima “Laisvės” ir 
toliau gyvuoja dar ilgus me
tus ir lyg “Laimės žiburys” 
šviečia ir buria apie save 
lietuvius, senai palikusius 
gimtosios žemės arimus!

Noriu pasveikinti ir savo 
dėdienę Oną Markevičienę iš 
Brocktono, kurią šiemet išti
ko skaudus smūgis - mylimo 
vyro Prano mirtis.

Miela Dėdiene, Jums linkiu 
sėkmės, geros sveikatos ir 
energijos Jūsų darbe, o Dė
dei tebūnie lengva ši, antra 
Tėvene tapusi žemė.

V. Andriuškevičienė
Kaišiadorių raj.

Mieli laisviečiai!
Laimingų Naujųjų 1975 

metų linkiu Laisvės redakci
jos ^bendradarbiams, rėmė
jams; skaitytojams.

Tegul 1975-ieji dar labiau 
sutvirtins tautų draugystę ir 
atneša taika visam pasauliui.

Vyt. Rainys 
, •

Gerb. Redakcija!
Nuoširdžiai prašau “Lais

vėje” patalpinti sekamą:
Mrs. Walter Unikas, Sera

finai Petrauskaitei bei trims 
jos seserims ir LLD 28 kuo
pos valdybai bei jos nariams 
ir visiems kitiems asmenims, 
prisidėjusiems prie mano 
brolio Marcinonio Broniaus, 
mirusio 1973 m. gegu
žės mėn. 9 d. Waterbury, 
laidotuvių ir giliai užjautu- 
siems mus nuoširdžiausiai dė
koja jo sesuo Ona Marcino- 
naitė-Puzarienė.

Be šito, gerbiamoji redak
cija, dar labai prašyčiau kaip 
sužinoti ir atsiųsti kurių nors 
ir mano giminių (Mrs. Walter 
Unikas ar Petrauskaičių) ad

resų, nes labai noriu gauti 
laidotuvių nuotraukų bei dau
giau žinių apie savo brolį. 
Man labai skaudu, kad nete
kau jo ir tiek laiko nieko 
nežinojau apie jį.

Atleiskite, kad jus truk
dau. Dabar prašau, padėkite 
mano sielvarte.

Iš anksto labai dėkinga ger
biamai redakcijai,

Su pagarba, 
Ona Puzarienė
Kaunas, 233023
Marių g-vė, No. 12 bt. 5 
Lietuva

Brangus Vienminčiai
Nuoširdžiausiai sveikinu 

su Naujaisiais metais “Švie
sos” ir “Laisvės” redakcijas, 
spaustuvės darbuotojus, 
bendradarbius, platintojus, 
rėmėjus, skaitytojus. Vi
siems linkiu daug energingų 
ir džiaugsmingų dienų darbe 
ir visame gyvenime, o dau
giausia tvirtos sveikatos.

Vandalinas Junevičius
Kaunas, 1974 m. gruodis

Sveikiname, Naujų metų pro
ga visą “Laisvės” kolektyvą.

Taip pat linkime ir “Aido 
Chorui, Naujų metų proga 
daug skambiu dainų.

B. M. Vaitoniai 
1975 mt. Kaunas•
Dear Friends:

To commemorate the 30th 
Anniversary of V. E. Day, 
the National Council of Ame
rican-Soviet Friendship, the 
editors of New World Review 
and a National Committee of 
Sponsors will jointly sponsor 
a Rally for US-USSR Deten
te in Carnegie Hall, N. Y. C. 
on Tuesday, May 13, 1975. ‘

The evening will feature 
addresses by US and foreign 
dignitaries and a dramatic 
tableau of the times, high
lighting the events and per
sonalities of that historic era, 
following through to the cur
rent steps toward detente.

We send this notification at 
this early date to avoid orga
nizational date conflicts.

Sincerely yours,
Jessica Smith

Editor
“New World Review”

Richard Morford
Executive Director 
National Council of 
American-Soviet Friendship 

•
Gerbiamoji Redakcija,

Sveikinu visą Redakcijos 
kolektyvą su Naujais Metais 
ir linkiu, kad jie būtų laimingi 
Jums visiems, o taip pat, kad 
jie vis didesnę laimę neštų ir 
viso pasaulio žmonėms.

Širdingai dėkoju už siunčia
ma “Laisvę” ir žurnalą “Švie
są”. Juos gaunu gerai. Su 
įdomumu juos skaitau, o taip 
pat ir kiti jais pas mumis 
labai domisi. Tai lig tiltas 
mus jungiantis su Amerikos 
lietuviais. Ten gi yra dar 
mano amžininkų, mano pažįs
tamų ir mano jaunystės drau
gų. 0 kada paskaitai iš ten 
gautą spaudą, rodos, pabūni 
pas juos, vaikštai tais jų 
takais. Kaž kaip smagiau, 
lengviau pasidaro. . .

Įdomu Amerikos lietuvių 
įspūdžius skaityti “Laisvėje” 
iš Lietuvos. Įdomiai rašė 
Bunkai sugrįžę iš viešnagės 
Lietuvoje. Įdomiai rašo ir 
Gerbiamas “Laisvės” Redak
torius A. Bimba savo šieme
čius įspūdžius. Jų laukiu ir 
pirmiausia perskaitau. Jisai 
gi šią vasarą lankydamasis 
Juodžio kalne, prie R. Miza- 
ros kapo, pravažiavo Makniū- 
nus, ir kartu galėjo matyti 
mano namus. i

Gerbiamas Redaktoriau, 
Jūs matėte naujus Makniūnų 
pastatus, ko nesuspėjo pama
tyt Rojus Mizara, nes jam 
lankantys to dar nebuvo. Tai
gi kaip greitai pas mus kyla 
sodžiaus žmonių gerovė.

Dabar Makniūnų sodžiaus 
žmonės statosi mūrinius erd
vius namus - išgali. Perkasi 
televizorius, motociklus, net 
ir lengvas mašinas, ko prieš 
trisdešimt metų net nesapna
vo, nes buvo naujakurių kai
mas, neturtingi. O jau laik
raščių, žurnalų po kelis gauna 
kiekviena šeima - užsisako,

■penktadienis, Gruodžio (December) 27, 1974

Šiandien daug kalba ir rašoma apie palestiniečius tremti
nius. Jų yra šimtai tūkstančių. Jie skursta tremtinių 
kempėse [stovyklose] Lebanone, Jordane ir kituose arabiš
kuose kraštuose. Praėjusioje Jungtinių Tautų Generalines 
Asamblėjos sesijoje jiems buvo pripažinta teisė sugrįžti į 
Palestiną, atsiimti savo žemes, kurias Izraelis turi užgro
bęs, ir susikurti savo nepriklausomą valstybę.

Šioje nuotraukoje matome būrelį palestiniečių vaikų 
vienoje iš stovyklų. Jie auga dideliame skurde.

Džiaugiasi visa Lietuva
Prisimena neįprastas kon

certas, įvykęs Valstybinėje 
Filharmonijoje Vilniuje.. Sa
lėje, kurioje pasirodo žy
miausi respublikos, Tarybų 
Sąjungos ir užsienio atlikėjai, 
dainavo vaikai. Ir ne šiaip sau 
vaikai. Dainavo respublikinio 
televizijos konkurso “Dainų 
dainelė” laureatai, jų tarpe ir 
patys mažiausi - vaikų darže
lių auklėtiniai 4-5 metų pipi
rai. Žiūrovai negalėjo likti 
abejingi nuoširdžiam ir be
tarpiškam vaikų dainavimui. 
Nemaža laureatų savo artis
tiškumu taip sujaudino žiūro
vus, kad ne vienas jų ir ašarą 
nubraukdavo.

Kaip ir kodėl ta idėja gimė
Televizijos konkurso “Dai

nų dainelė” idėja gimė kiek 
anksčiau, prieš metus. Jo 
iniciatoriai - Lietuvos televi
zijos muzikos redakcija ir 
Švietimo ministerija turėjo 
tikslą tokiu būdu plačiau pro
paguoti originalius mūsų 
kompozitorių ir liaudies dai
nas, padėti muzikos mokyk
loms surasti balsingiausius ir 
muzikaliausius vaikus ir jau
nuolius, kelti vaikų ir jauni
mo solinio dainavimo kultūrą, 
paįvairinti televizijos laidų 
programą. Nežiūrint, kad šis 
tikslas su kaupu pasiektas, 
jis, be to, susilaukė didžiulio 
populiariumo.

“Dainų dainelė” tapo labai 
svarbia estetinio auklėjimo 
priemone, paskatinusia tūks
tančius vaikų, jų auklėtojus, 
mokytojus, tėvus, aktyviai 
ruoštis konkursui, gerai jį 
pravesti, tuo pačiu skiepyti 
meilę dainai, menui.

Mes, lietuviai - 
pavyzdys kitiems

“Dainų dainelė” savo užmo
ju ir originalumu, pirmasis 
toks renginys ne tik Lietuvo
je. Centrinė Maskvos televi
zija, kitų tarybinių respubli
kų televizijos labai susidomė
jo šia priemone ir numato ją 
pravesti pas save. Turistai iš 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos Erfurto miesto 
rašė: “Šiuo metu mes viešime 
Vilniuje. Praėjusį sekmadienį 
per Vilniaus televiziją žiūrė
jome konkursą “Dainų daine
lė”, kuris mums labai patiko. 
Tokios laidos - svarbi vaikų 
auklėjimo priemonė”.

Susijaudini prisiminęs, 
kaip mažieji dainininkai, at
keliavę iš tolimiausių Lietu
vos kampelių, mamyčių iš
gražinti, pasitempę laukdavo 
savo eilės išeiti prieš daugia- 
jMbtantinę televizijos audi
toriją. Tai parodo didžiulių 
dalyvių entuziazmą, rimtą jų 
pairuošimą konkursui.

Konkursas “Dainų dainelė” 
parodė, kad pas mus yra 
daug muzikalių, balsingų, ar
tistiniais gabumais pasižy
minčių vaikų. Galime pasi

nes jie pigūs pas mus.
Tas mus pačius stebina, o 

jau Jums atvykusiems dar 
labiau tas matyti.

Linkiu visiems laisviečiams 
visokiausios sėkmės!

V. Ulčinskas
Makniūnai 1974.XH.12. 

džiaugti apskritai teisinga 
muzikinio auklėjimo krypti
mi. Tai rodo gerą muzikos 
mokytojų skonį, meilę muzi
kai, dainai. Todėl neabejoti
na, kad konkurso “Dainų dai
nelė” sėkmę pirmiausia jie ir 
nulėmė. Džiugu, jog muziki
nė kultūra auga rajonuose, 
atkampesnėse Lietuvos vie
tovėse.

Puikus jaunas talentas
Štai su didžiausiu susido 

mėjimu koncerte klausėmės 
paties mažiausio konkurso 
dainininko penkiamečio Žiež
marių vaikų darželio auklėti
nio Donato Garnio, Pasvalio 
vaikų darželio mergaičių ter
ceto - Jūratės Petkevičiūtės, 
Violetos Motiejūnaitės, Kris
tinos Sudavičiūtės atliekamų 
dainų. Ryškiais vokaliniais ( 
daviniais patraukė taip pat 
daugelis vyriausiųjų klasių 
moksleivių.

Išlyginti balsai, dinaminiai 
niuansai, graži tartis - tai 
visų pirma jų vadovų nuošir
daus darbo rezultatas. Reikia 
manyti, kad daugelis sėkmin
gai konkurse pasirodžiusių 
vaikų ateityje pasirinks mu
zikinį kelią. Konkurso “Dainų 
dainelė” pasisekimas tai, pir
miausia, išaugusios Lietuvos 
bendros muzikinės kultūros 
išdava. Komunistiniame vi
suomenės auklėjime literatū
ra, menas, muzika užima la
bai svarbią vietą.

Užtai mes, visi Tarybų Lie
tuvos žmonės, džiaugiamės, 
kad šiandien ne tik Vilniuje ir 
Kaune, bet ir nuošaliausiose 
respublikos vietovėse jau
čiame aktyvų muzikinio gy
venimo pulsą. 0 jis padeda 
formuoti harmoningą, aukš
tos kultūros tarybinį žmogų.

S. PAULAUSKAS,
Tarybų Lietuvos nusipelnęs 

meno veikėjas

LINAS VALBASYS
BALSAS NUO 

ANDŲ KALNŲ
Kondore, lėki per Atlantą 
j Baltijos auksinį krantą 
Ir nusileisk! prie brastos — 
Po langu pirkios apleistos.

Atvers jį motina sena, 
.Vilties ir lūkesčio pilna. 
Iš tolo švies balta galva — 
Sukleketuoki palengva.

Paklaus tave ji apie sūnų — 
Apie nenuoramą klajūną, 
Kuris kadaise iš tėvynės — 
Nors atkaklus, bet

nusiminęs — 
Išėjo į nežinomą pasaulį 
Ieškoti duonos ir šviesesnės 

saulės.

O Andų išdidus karaliau, 
Jai pasakyk — sūnus sugrįžti 

dar negali.
Tu pasakyk — jis ne laidokas, 
Bet duoną užsidirbt ir čia

sunkoka, 
O jis dar tikisi palengvint 

savo dalią.

Bet jis pareis vėl tuo pačiu 
Keliu — dulkėtu ir plačiu — 
Liūdės. . . krepšelis ant pečių. 
Nusikamavęs, be jėgų, 
Be duonos ir be pinigų 
Sugrįš į seną bakūžėlę 
Apglėbti savo motinėlę.
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Laiškas iš Berlyno
LAISVĖ

Berlyno aerodrome VVSP Centro komiteto pirm, sekreto
rius E. Honekeris sutinka svečius. Šalia jo - L. Brežnevas, 
A. Gromyka. Antras iš dešinės - Petras Girškevičius.

Svečias
Kai vieną gruodžio vakarą 

atidariau savo buto duris, 
akys nenorėjo patikėti: ant 
slenksčio stovėjo žmogus su 
raudonu apsiaustu ir ilga bal
ta barzda. Jis gyvai prabilo:

— Na, metas ir Berlyne 
pasižmonėti. Vėl Nauji Me
tai! . . Kas aš toks? Vieniems 
senis Šaltis, kitiems Santa 
Claus, o, va, Berlyne tebeva
dina Kalėdų seniu. . .

Patikėkite, kad padėjau vi- 
, sas pastangas, jog senasis 
patriarchas išliktų geroje 
puotaikoje. Žinodamas, kad 
jis užkietėjęs turistas, išsive- 
džiau rodyti demokratinės 
Vokietijos sostinę, kurią kai 
kas dar ir Rytų Berlynu 
vadina.

Naujovės prasidėjo prie 
pat slenksčio. Šalia kaip tik
tai kilo naujas milžiniškas 
kvartalas su dešimties aukš
tų pastatais, plačia pėsčiųjų 
gatve, nauja - pačia moder
niausia - Berlyno klinika. Mė
ginau seniokui iškloti, kas 
toji “infrastruktūra”, tai yra 
kompleksinis pasirūpinimas, 
kad kartu su gyvenamais na
mais išaugtų ir krautuvės, ir 
kultūros įstaigos, ir mokyk
los, ir visa, kas siejasi su 
gyvu naujo kvartalo organiz
mu. . . Čia netrukdo privati
nė žemės nuosavybė/ speku
liacijos sklypais. Architektai 
ir statybininkai gali užsimoti 
iš širdies ir iš peties. Toks jau 
socializmo įstatymas. Ir seno
joje vokiečių Žemėje.

Ką gi, mano naujametinis 
turistas murmėjo: taip, 
taip. . . Bet mačiau, kad jo 
akys slankioja daugiau vitri
nų stiklais, įvairiais užrašais, 
Žmonių veidais. . . Pagaliau 
ir žodžiais prabilo:

O čia infliacijos neturime
— Pasakysiu, brolau, atvi

rai: mane džiugina tai, kas čia 
statoma, kas pasikeitė, 
bet. . . dar labiau linksmina 
visa tai, kas - nepasikeitė. - 
Še tau, koks atžagareiva! - 
pamaniau.

Nusistebėjimas išnyko, kai 
pasiklausiau tolimesnių išve
džiojimų.

— Žinai, kad aš - Kalėdų 
senis - tai dėdė iš Vakarų 
pasaulio. Jau perėjau daug 
šalių. Mačiau, kaip visi dūsta 
po kylančiomis kainomis. Kai 
kur aukščiau stogo Lupa 
kailį mano geriems vaikams 
infliacija.^. . 0 tu paklausk 
čia žmonių, ką tai reiškia 
“infliacija”. Dar pamanys, 
kad kokia lazda. . . Ir nedar
bas baugina ant naujų metų 
slenksčio. Va, tik ką sėdėjau 
Vakarų Vokietijoje. “Ekono
minio stebuklo” valstybėje 
jau beveik milijonas bedar
bių. Argi juos nudžiuginsi 
Kalėdų bombonais, jei pa
brango duona ir mėsa. O čia - 
niekas^žia prasme nesikeičia. 
Niekas! Kainos pastovios. 
Darbovietė užtikrinta. . . 
Gydymas po senovei nemoka
mas. Mokslas - griežtai priva
lomas. . . Iš žmonių veidų 
trykšta pasitikėjimas ryto

jaus diena.
Šita logika mane nenuste

bino, nes aš pats už duoną ir 
mėsą moku tiek pat kaip ir 
prieš aštuonerius metus. O 
už butą moku 90 markių, 
visai tiek pat, kaip ir čia 
įsikraustydamas 1965 metų 
žiemą. O namas naujutėlis, 
žvilgantis, su balkonais. Už 
tokį butą mano pažįstami va
karinėje Berlyno dalyje pa
kloja 400 savo “valiutinių” 
vakarų markių.

Juokai juokais, o mano Ka
lėdų senis sukaito ir supra
kaitavo, panoro ir savo ilgą 
barzdą nusiimti. Ir tegul bus 
leista prisipažinti, kad šiek 
tiek perlenkiau lazdą: tai ne 
koks ten Santa Claus, o žur
nalistinis Naujųjų Metų triu
kas. Tik apsilankymas tikras. 
Čia mane aplankė Jozefas R. 
iš Vienos. Tiesa ir tai, kokias 
mintis jis pabėrė. Jau namuo
se prie stalo, taip sakant, 
savo rašeiviškoje laboratori
joje pašokau svečiui įrodinė
ti, kad taip jau visai vietoje 
nebuvo tūpčiota. Net ir gerą
ja prasme.

Kur “išmetami” pinigai
Štai keletas davinių iš so

cialistinės Rytų Vokietijos 
gyvenimo.

Pirmiausiai dėl tos “mar
kės”, kuri vienodai vadinasi 
tiek Rytuose, tiek ir Vaka
ruose. Jos vertį (perkamąją 
galią) finansistai tiksliai ap
skaičiavo. Ir štai daviniai: jei 
Rytų Vokietijos markės 1960 
metų vertę žymėsime skai
čiumi “100”, tai dabar žymi
ma 100,5. Akiai vos įžiūrimas 
pasikeitimas. Bet visos šalies 
mastu jis apibūdinamas tvir
tu žodžiu: stabilumas. Pažiū
rėkime, koks skaičius stovėjo 
pačioje demokratinės Vokie
tijos kaip valstybės gyveni
mo pradžioje! Tik: 52,7.

Valstybė pajėgi savo gy
ventojais pasirūpinti, nors ji 
be galo. . .išlaidi! Kur “išme
tami” pinigai? Demokratinė 
Vokietija (tik 17 milijonų gy
ventojų šalis) 1951 metais 
turėjo 21 universitetą, o da
bar - 54.

Išaugo visokių rūšių specia
listų skaičius. Štai mano žmo
na gydytoja priminė, kad 
1950 metais dešimčiai tūks
tančių žmonių atitekdavo 7 
gydytojai. Dabar tuo pačiu 
skaičiumi rūpinasi 17 gydyto
jų. Tiesa, rūpesčių yra su 
dantų gydytojais. Dešimčiai 
tūkstančių žmonių atitenka 4 
su puse. . . (Mūsų svečias 
“Kalėdų senis” linksmai nusi
šiepė: kai kas ir vieną dantų 
gydytoją sunkiai pakelia).

Dar dėl tų nuomų. Tiems, 
kurie nesuvokia, kiek sveria 
kišenėje tos vokiškos mark- 
kės, galiu pridurti: demokra
tinės Vokietijos pilietis, tiks
liau, šeima buto nuomai išlei
džia maždaug tris procentus 
savo pajamų. Tik tiek.

■ Septyniolikos milijonų val
stybė turi ir kitų išlaidų, 
kurios pakol kas būtinos. Ka
ro pasekmėje dar labai dide
lis trūkumas jaunesniosios,

pačios darbingiausios kartos 
rankų. Dabar valstybė turi 
vyresniojo amžiaus žmonių 
perteklių: net 7 milijonus jau 
nedarbingo amžiaus žmonių. 
Jais visais pasirūpinta. Ten
ka pridurti dar ir kitą skaičių: 
pusketvirto milijono vaikų ir 
jaunuolių, kurie auklėjami, 
mokomi valstybės sąskaita.

Demokratinės Vokietijos 
“gyvybės medis” (Lebens- 
baum) pakrypęs moterų la
bui: čia gyvena 9,099,915 mo
terų ir “tik” 7,851,336 vyrai.

Didžioji paslaptis
Yra ir tokia paslaptis. Ne

kalbant apie tradicinį vokie
čių darbštumą ir disciplinuo
tumą, apie tuos įsigalėjusius 
socializmo įstatymus, kurie 
užkirto kelią žmonių išnaudo
jimui, vis veiksmingiau gyve
nime jaučiame visų socializ
mo šalių integracijos įstaty
mą. Pavertus šias aukštas 
eilutes geriau suprantamo
mis, tai reikštų: kaimyno pa
galba kaimynui. Tikra, nesa
vanaudiška pagalba. Ir visų 
veiksmų - kovoje už taiką, už 
eilinių ekonominių uždavinių 
sprendimą - suderinimas!

Pagalvokime. Demokratinė 
Vokietija neturi beveik jokių 
didesnių žemės turtų. Ją iš 
karto paklupdytų naftos, ap
lamai energijos krizės. Dabar 
ji su tuo tik tiek susiduria, 
kiek aplamai tenka susidurti 
(per prekybą) su kapitalizmo 
“krizėmis”. Užtat šalies eko
nomiką gina sveiki ryšiai su 
kitomis socializmo šalimis, 
kurios krizių nepažįsta. Šiuo 
metu itin nuosekliai stiprina
mi socializmo šalių tarpusa
vio ryšiai, pasidalinimas dar
bu, gamyba, užduotimis 
moksle ir panašiai. Tatai mū
sų visų gerbūvio pati pagrin
dinė garantija.

Kartais nuotrauka daugiau 
gali pasakyti už žodžius. Ir 
todėl siunčiu nuotrauką, ku
rią šalia matote. . .

Mes Berlyne neseniai svei
kinome dažnai čia atvykstan
tį draugiškiems pasitari
mams su demokratinės Vo
kietijos vadovais Tarybų Są
jungos Komunistų partijos 
Generalinį sekretorių Leoni
dą Brežnevą. Šalia jo prie 
lėktuvo stovi Vokietijos Vie
ningosios socialistų partijos 
pirmasis sekretorius Erichas 
Honekeris. Dešiniau: TSRS 
Užsienio reikalų ministras A. 
Gromyka. Tarybinės delega
cijos sudėtyje (nuotraukoje 
antras iš dešinės) - Lietuvos 
Komunistų partijos pirmasis 
sekretorius Petras Griškevi
čius.

Su Naujaisiais metais, mie
li laisviečiai!

Leonas Stepanauskas

Įvairumai
□ Bene svarbiausias turisti
nis atrakcionas Gibraltare 
yra būrys beždžionių, gyve
nančių uolos viršūnėje. Jis 
saugomas britų Įgulos, 
įtrauktas į jos etatų sąrašą. 
Vienas seržantas netgi eina 
beždžionių būrio “sautotojo” 
pareigas. Kasdien beždžio
nėms maitinti skiriama po 9 
pensus.

□ Vakarų Vokietijos gele
žinkelių direkciją energijos 
krizė privertė susirinkti 
Štutgarte ir nutarti grąžinti 
gyvenimui seniai nurašytus 
garvežius. Vien Štutgarto 
apylinkėse dabar kursuoja 
100 tokių muziejinių ekspo
natų.

□ Švedijos firma Geteborge 
tikriausiai yra pati origina
liausia pagal darbuotojų am
žių. Firmos galva Estą Fren
kelis paveldėjo ją iš savo tėvo 
1910 metais. Dabar jam 88 
metai. Sargas M. Voldas (82 
metų) stovi prie durų nuo 
1910 netų, o šoferis K. Adolf- 
sonas, kuriam dabar 81 me
tai, kompanijos automobilį 
vairuoja jau 57 metai. 77 
metus sekretorė Marta Ha- 
maršė turi mažiausią stažą. 
Ji pradėjo dirbti tik. . . 1923 
metais.

□ Censtachovo miesto inži
nieriaus Zbignevo Kalaso ba
landis gavo aukso medalį 
tarptautinėje pašto balandžių 
olimpiadoje. Po lenktynių 
aukcione jis buvo parduotas 
vienam mėgėjui iš Japonijos 
ir lėktuvu išvežtas, į naują 
“gyvenamąją vietą”. Ir kaip 
nustebo inžinierius, kai po 
kelių savaičių jis pamatė tą 
balandį ant karvelidės stogo.

□ Bendromis italų ir ameri
kiečių specialistų pastango
mis paruoštas spaudai dvide
šimties tomų “Kodeks Atlari- 
tikus” - Leonardo da Vinčio 
tekstų ir piešinių rinkinys. 
Tiražas - 1,000 egzempliorių, 
kaina - 10,000 dolerių.

Įdomi smulkmena. Leonar
das daVinčis savąjį “Kodek
są” rašė lotyniškai iš dešinės į 
karę. Iššifruoti jo mintis gali
ma tik veidrodžiu.

□ Zambija nutarė atsisakyti 
angliškos pinigų sistemos 
išvarų, šilingų, pensų) ir įves
ti naują. Valdžia pavedė vie
tiniams poetams sugalvoti pi
niginių vienetų pavadinimus. 
Dabar nauja Zambijos valiuta 
vadinasi “aušra”; ji dalijasi į 
100 “šviesų”.

Aplankius naująjį operos 
ir baleto teatrą Vilniuje

Mielas Albinai! Ačiū už iš
karpą iš “Washington Post”. 
Įdomu buvo pasiskaityti, ką 
Maskvos korespondentas pa
rašė apie naująjį Vilniaus 
Operos ir baleto teatrą. Džiu
gu išgirsti jo komplimentą, 
kad jis y vienas gražiausių 
visoje Europoje.

Stengiausi ir aš kuo grei
čiau į jį patekti, pats pajusti 
tai, apie ką plačiai rašė ir 
mūsų spauda.

Vieta teatro pastatui pa
rinkta tikrai graži. Jis užima, 
galima sakyti, visą kvartalą 
pakilumoje priešais Tilto 
aikštę, kuri driekiasi kiek 
žemėliau. Pro stiklines teatro 
sienas matyti miesto dalies 
panorama šiapus ir anapus 
Nėries upės. Susikertančios 
eismo magistralės mirga 
spalvotais troleibusais, leng
vaisiais “Žigulais” ir kitomis 
mašinomis.

Į teatro laiptus pakylama 
granito barjerais apvedžioto
mis terasomis. Jau iš tolo 
matyti fojės viduje mirgą 
sietynai, vaikščiojantys žmo
nės.

Įėjus ta impozantiška, iškili 
fojės erdvė labiausiai ir nu
stebina. Ji dvelkia didybe. 
Aukštai, virš galvų mirga 
tviska begalės krištolinių sie
tynų. Už jų - tamsa, lubų 
nematyti. Susidaro įspūdis, 
lyg žengtum erdvia nakties 
padange, kurioje spindi žėri 
tie sietynai. Jautiesi, lyg iš 
kasdieniškos miesto pilkumos 
patekęs į fantastinį kolosališ- 
kos apimties pasaulį. Tarsi 
atsidūrei keistoje, nežemiš
koje atmosferoje, kuri suža
vi, apkeri, apstulbina. Už 
stiklinių sienų mirgantys 
aikštės žiburiai dar labiaus 
sustiprina įspūdį, kad toji 
fojės erdvė - beribė.

Gėrėdamiesi fojės didingu
mu, aš ir vienas leidyklos 
darbuotojas susirandame sa
vo ložę. Čia vėl nustebina 
žiūrovų'salės platybė. Lubo
se neryškiai spinksi begalės 
paslėptų lempučių. Jos suda
ro nakties dangaus įspūdį. 
Sienos, paneliai, foteliai - 
viskas rausvai pilkų tonų.

Iš karto lyg pasigendi plies
kiančio baltumo, kuriuo tvis
ka Vilniaus Filharmonijos sa
lė. Bet, kai pakyla tradicine 
rūtos šakele papuošta scenos 
uždanga, supranti, kad sie
nos turi kontrastuoti su žė
rinčiomis, nuolat besikeičian
čiomis scenos spalvomis.

Žiūrėjome A. Borodino 
operą “Kunigaikštis Igoris”,

Nedaug rasime tokių parkų
Panevėžys. Miesto apželdinimo 

tresto medelyno vartai niekad neuž
sidaro. Čia ateina mokyklų gamti
ninkai, įstaigų darbuotojai, atva
žiuoja aplinkinių ūkių automašinos. 
Medelyne galima įsigyti daug retų, 
gražių, sunkiai dauginamų dekora
tyvinių augalų papuošti savo namų 
ir darbo aplinkai. O ir pasižiūrėti čia 
yra ko.

Gamins po poros metų
Kapsukas. Pramoniniame miesto 

rajone pradėta statyti dar viena 
nauja įmonė - keramzito - dujų 
betono plokščių gamykla. Jos sąma
tinė vertė - daugiau kaip 7 milijonai 
rublių.

Tai moderni įmonė, kurioje visi 
procesai bus visiškai mechanizuoti 
ir automatizuoti. Joje dirbs 325 
žmonės.

Jau 1977 metais numatoma pa
gaminti 85 tūkstančius kubinių met
rų surenkamojo gelžbetonio ir beto
no gaminių.

Bus didžiausia Lietuvoje
Pasvalys. Čia pluša statybininkai, 

baigiamas montuoti pagalbinis pas
tatas, liejami pagrindinio korpuso 
pamatai, montuojamos katilinės ko
lonos, tiesiama vandentiekio trasa, 
naujas kelias.

Pasvalio sūrinė bus didžiausia 
Lietuvoje. Per dieną ji perdirbs 80 
tonų pieno, o per metus patieks 

^vartotojams 2,300 tonų sūrių, 570 
tonų sviesto ir 274 tonas pieno 
cukraus.

755 tūkstančiai rublių ..ir 4 hekta

rai žemės skiriama vien vandens 
valymo įrenginių statybai. Vadina
si, dėl Pasvalio sūrinės nekyla pavo
jaus Lėvens ir Mūšos upių švaru
mui. 1

Baldai kubiečiams
Panevėžys. Į Havanos V. Lenino 

vardu pavadintą mokyklą iškeliavo 
Panevėžio baldų fabriko produkcija 
- mokykliniai baldai. Jie pagaminti 
iš kietmedžio medienos ir padengti 
matiniu laku. Baldžiai šį užsakymą 
gavo 1973 metais, kai jų produkcija 
buvo gerai įvertinta tarptautinėje 
mokyklinių baldų parodoje Maskvo
je.

Kertinis akmuo profilaktoriumui
Kapsukas. TSRS 50-mečio maisto 

pramonės automatų gamyklos teri
torijoje įrengtas dirbtinis vandens 
baseinas, gražiai sutvarkyta jo ap
linka.

Padėtas kertinis akmuo įmonės 
profilaktoriumui ant Nemuno kran
to, prie Birštono kurorto. Sveikatos 
ir poilsio kompleksas susideda iš 
gydomojo, buitinio, sportinio ir kitų 
sektorių. Čia veiks valgykla, svetai
nė, parduotuvė, medicinos kabine
tai.

Drėkinimui ir poilsiui
Vilnius. Ten, kur susilieja Azdros 

ir Totorinės upės, prie Tarnėnų 
kaimo, įrengiamas vandens telki
nys.

Tarnėnų vandens telkinys, kurį 
numatyta pradėti pripildyti atei
nančių metų rudenį, bus puiki žem
dirbių poilsio vieta.

kurią pastatė žymus Maskvos 
teatro specialistas. Suskam
ba didingi operos chorai: 
“Šlovė! Šlovė!”

Opera ne kartą girdėta, ir 
mano mintys nukrypsta į 
naują šio teatro pastatą, 
stengiuosi suvokti, kokią įta
ką jis turės ateityje šimtams 
tūkstančių žiūrovų.

“Aplinka keičia žmogų!” - 
prisimena nuolat kartojama 
sentencia. Tikrai, šios didin
gos architektūrinės erdvės 
atmosferoje žmogus pasijun
ta, tarsi įžengęs į nekasdie
nišką, idealią tikrovę.

Šiandien, praslinkus kele
tui dienų po apsilankymo 
teatre, tas vakaras atrodo 
tarsi praleistas fantastiškoje, 
kitokio pasaulio atmosferoje. 
Ilgą laiką bus sunku patekti į 
šį teatrą. Ims plaukti gausios 
ekskursijos iš rajonų, iš res
publikos kolūkių. Jį taip pat 
lankys masės turistų, kurių 
visą laiką pilna Vilniuje. Ir 
tik apytikriai galima įsivaiz
duoti tą poveikį, kurį šis 
nuostabus teatras turės 
tiems šimtams tūkstančių 
žiūrovų.

Tikiuosi, Albinai, ir tu tu
rėsi progą, atvykęs į Vilnių, 
jame apsilankyti. Tik reikia, 
kad nepataikytum į tą metą, 
kai vasarą teatrai paprastai 
išvyksta gostrolių. V. Ičius 
1974.XII.

STASYS ANGLICKIS

Tas mūsų 
kelias...
Dienos —■
Riešutų prinokusios kekės —> 
Gvildosi, krenta. ,,

Dienos —
Duonos kvepiančios riekės —• 
Kad tik daugiau atkandusi

Perkirtom trasom 
Jūras, žemynus. 
Raketom

perdūrėm erdves —•
Tas mūsų kelias, šimtas žino, 
Kur jis toliau nuves!

Skverbias,
Geizeriais veržiasi norai.
Sielą perauga
Vešlūs daigai.
Ko, mintie,
Ko, svajone minorine,
Į metus —
Lyg duobes — įklimpai?
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
VVashingtonas. - Apska’ 

čiuota, kad per metus vagys 
iš krautuvių išvagia penkių 
bilijonų dolerių vertės daik
tų. Ir kasmet apiplėšimai da
rosi gausesni.

Quincy, Mass. - 230 Quincy 
ligoninės slaugių rezignavo- 
metė darbą. Rezignacija ga
lios nuo sausio 16 d. Jos 
protestuoja prieš atsisakymą 
pakelti algas.

VVashingtonas. - Preziden
to Fordo ekonominiai patarė
jai teigia, kad 1975 metais 
federalinis biudžetas gali tu
rėti 35 bilijonus dolerių defi
cito.

Caracas. - Venezuelos val
džia nutarė atnaujinti santy
kius su Kuba. Tas labai 
nepatiks Jungtinių Valstijų 
vyriausybei.

Washingtonas. - Preziden
tas Fordas pasirašė Kongre
so priimtą prieštrustinį bilių. 
Prezidentas mano, kad šis 
naujas įstatymas palengvins 
kovą prieš infliaciją.

Seoul, Pietų Korėja. - Tapo 
pakartas prezidento Parko 
žmonos nužudytojas Moon Se 
Kwang, dar tik 22 metų 
vaikinas.

Londonas. - Ir vėl gruodžio 
19 dieną įvyko bombos spro
gimas. Pavojingai sužeista 5 
žmonės. Valdžia kaltina airių 
“republikinę armiją” už bom
bos padėjimą.

VVashingtonas. - Apskaito
ma, kad šiemet šioje šalyje 
žieminiais kviečiais tapo ap
sėta 55 milijonai akrų. Tai 6 
procentais daugiau negu bu
vo 1973 m.
AUDRA SUGRIOVĖ 
MIESTĄ

Iš Australijos pranešama, 
kad ten gruodžio 25 dieną 
baisi audra beveik visiškai 
sugriovė 35,000 gyventojų 
miestą Darwin. Bet laimė, 
kad tiktai koks desėtkas žmo
nių težuvo. Sužeistų esą 
daug. Visa šalis skubinasi 
Darwino miesto gyventojams 
į pagalbą.
DŽIAUGIASI 
PASITARIMAIS 
SU PREZ. FORDU

Paryžius. - Prancūzijos 
prezidentas d‘Estaing sako, 
kad jis yra pilnai patenkintas 
pasitarimais su prezidentu 
Fordu, kurie įvyko šiomis 
dienomis. Jis mano, kad nuo 
dabar tarp Amerikos ir Pran
cūzijos santykiai bus sklan- 
desni. Nieko nesako apie ko
kius nors pasiektus konkre
čius susitarimus.

Nauji gydymo punktai
Kėdainiai. Senojo Babėnų pušyno 

ramybę vėl drumsčia traktoriai, 
triūsia statybininkai. Kėdainiečiai 
žino, kad prie centrinės ligoninės 
statomas naujas vaikų ligų korpu
sas, kurį sudarys du pagrindiniai 
skyriai - kūdikių ir vaikų. Be kitų 
svarbių kabinetų, skyrius turės ir 
savo soliariumą.

Šiais metais statomos ambulatori
jos Krakėse, Josvainiuose, “Tiesos” 
kolūkyje, Antano Sniečkaus kolū
kyje numatyta įsteigti didelį akuše- 
rinį-ginekologinį kabinetą.

Susidomėjimas Anykščiais
Anykščiai. Kiekvieną vasarą 

Anykščių rajono literatūrines vie
tas aplanko tūkstančiai ekskursan
tų. Ir ne tik iš mūsų respublikos. 
Šiemet Anykščiuose pabuvojo tu
ristai iš Taškento, Bijsko, Volgo
grado, Maskvos, Leningrado.

Auga, vis auga
Panevėžys. Pastaraisiais metais 

miestas augo sparčiau, negu .kiti 
didesnieji respublikos miestai, ir jo 
gyventojų skaičius jau viršija 80 
tūkstančių. Tai lėmė sparti pramo
nės raida. 1946 m. vienoje iniesto 
įmonėje vidutiniškai dirbo 60 žmo
nių, o 1970 m. - per 650. Per tą laiką 
Panevėžyje pastatyti 29 nauji fabri
kai. Miesto įmonės jau 1970 m. per 
vieną dieną gamino tiek produkci
jos, kiek 1946 m. per visus metus. O 
šį penkmetį pramonės produkcija 
padidėjo dar ketvirtadaliu. Panevė
žiečių gaminiai eksportuojami dau
giau kaip į 40 užsienio šalių, jų tarpe 
į tokias išsivysčiusias kapitalistines 
šalis, kaip Prancūzija, Olandija, 
Suomija, Italija.

Labai pasikeitė pramonės struk
tūra. Beveik pusę jos produkcijos 
patiekia mašinų, prietaisų gamybos 
ir metalo apdirbimo įmonės.

Mūsų kalnakasiai
Akmenėj; Cemento fabrike vei

kia kalnakasybos cechas, kuris kasa 
ir trupina kalkakmenius, parūpina 
cemento gamybai molio.

Didelės įmonės statyboje
Mažeikiai. Naftos perdirbimo 

įmonės statyba neatpažįstamai kei
čia Mažeikių miestą, jo apylinkes. 
Pramonės ir statybos organizacijų 
objektams, gyvenamiesiems na
mams statyti, inžinerinėms komuni
kacijoms ir keliams tiesti jau sunau
dota 30 milijonų rublių.

Daug naudos duoda socialistinių 
šalių bendradarbiavimas. Rektifika- 
cines kolonas naftos perdirbimo 
įmonei atsiuntė Čekoslovakija, la
boratoriją - vengrai, vandens auši
nimo įrengimus - Vokietijos Demo
kratinė Respublika.

Taip saugomos 
gamtos gėrybės

Tauragė. Balskų ir Dabrupinės 
girininkijose plyti didesnis kaip 350 
hektarų spanguolynas. Dabar čia - 
Plynosios botaninis draustinis. 
Jame nebevalia keisti vietovės, 
vandens režimo, kasti durpių, kirs
ti miško, rauti augalų ir t. t.

Tuo tarpu Jūros ichtiologinio 
draustinio tikslas - apsaugoti upėta
kių, lašišų ir žiobrių nerštavietes 
Akmenos, Jūros, Šešuvies upėse.

Plynosios botanikos ir Jūros ich
tiologinis yra vieni iš naujųjų gam
tos draustinių, kurie Lietuvoje bu
vo sudaryti šių metų pavasarį, 
Ministrų Tarybos nutarimu.
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Gruodžio 10 d. Maskvoje iškilmingai paminėtos lietuvių 
liaudies poetės Salomėjos Nėries gimimo 70-osios metinės.

Nuotraukoje: iškilmingo minėjimo prezidiumas P. Čai
kovskio koncertų salėje. Tribūnoje - lietuvių liaudies poetas 
Eduardas Mieželaitis.

T. Žebrausko nuotrauka

Lietuvos Kultūrininkų 
suvažiavimo išvakarėse

Lietuvos spaudoje rašoma apie pasiruošimą antrajam 
kultūros darbuotojų suvažiavimui, kuris įvyks 1975 metų 
pradžioje Vilniuje. Mūsų korespondentas susitiko su vienu 
iš suvažiavimo organizatorių, Lietuvos Kultūros ministro 
pavaduotoju Dainium Trinkūnu ir pateikė jam keletą 
klausimų. D. Trinkūnas, kaip žinia, prieš keletą metų 
viešėjo Jungtinėse Valstijose, susipažino su daugeliu 
Amerikos lietuvių ir mielai sutiko papasakoti apie šį labai 
svarbų įvykį Lietuvos kultūros darbuotojų gyvenime.

REDAKCIJA

Dainius Trinkūnas
V. Kapočiaus nuotr.

Korespondentas: Kultūros 
darbuotojų suvažiavimas. 
Kas tai - šventė, rezultatų 
suvedimas, pasitarimas, bū
simų darbų aptarimas?

D. Trikūnas: Viskas kartu, 
) — ir šventė, ir rezultatų 

aptarimas, ir pasitarimas, 
kaip savo darbą organizuoti 
ateityje. 1970 metais įvyko 
pirmas respublikos kultūros 
darbuotojų suvažiavimas. 
Tada buvo nutarta, kad po 
penkerių metų vėl susirinksi
me į tokį forumą ir apsvars
tysime darbus, nuveiktus per 
šį laiką. Taigi, šiame suvažia
vime bus svarstoma, kaip 
buvo vykdomi uždaviniai, ku
riuos sau ir savo kolegoms 
iškėlė pirmojo suvažiavimo 
delegatai.

Korespondentas: Pirmaja
me suvažiavime, pasakysiu, 
buvo susumuota Tarybų Lie
tuvos kultūros laimėjimai, 
jos atsiekimai per 30 tarybų
valdžios metų. Antrajame, 

Prašome užsiprenumeruoti sau ar užprenumeruoti į 
Tarybų Lietuvą savo artimiesiems Kanados pažangių 
lietuvių nuo 1932 metų leidžiamą laikraštį

LIAUDIES BALSĄ
Išeinantį kas antra savaitė aštuonių puslapių turi

ningą ąiniomiš iš lietuvių gyvenimo ir darbo žmonių 
veiklos ir kovų už geresnę ateitį.

Prenumeratos kaina:
Amerikos kontinente metams S5.00
I T. Lietuvą ir visur kitur - $7.00

Pusmečiui - pusė metinės prenumeratos kainos. ;
Liaudies Balso išsilaikymas visuomet rėmėsi ir 

remiasi ant išeivijoje gyvenančių pažangių lietuvių 
darbo žmonių pasiaukojimo. J

Prenumeratas ir paramą laikraščiui prašome siųsti 
antrašu:

Liaudies Balsas 
160 Claremont St. 

Toronto, Ont., M6J 2M8, Canada

Monson, Mass.
SINCEREST SYMPATHY TO ALBERT DUPSHA 

(DAUKŠYS) ON THE RECENT DEATH OF HIS 
BELOVED SISTER ONA

■ «

Amelia Yuskovic William Malin
Walter Yuskovic John Siurba
Amelia Young ' Use and Anthony Bimba
Helen Esker-Jeskevičiūtė Anne Yakstis
Eva T. Mizara

kaip sakote, bus kalbama tik 
apie paskutiniuosius penke
rius metus. Ar tai nereiškia, 
kad pastarasis suvažiavimas 
bus mažiau svarbus, mažiau 
atsakingas ir kad jam bus 
teikiama mažiau reikšmės?

D. Trinkūnas: Jokiu būdu. 
Savo kultūrinio darbo inten
syvumu, įvairiausių tradici
nių ir visai naujų renginių 
gausumu bei jų meniniu ly
giu, kultūrinio sąjūdžio platu
mu mieste ir kaime šis penk
metis buvo vienas ryškiausių 
ir svariausių. Tai reiškia, kad 
paskutinieji penkeri metai 
Lietuvos kultūriniame gyve
nime ne mažiau svarūs už 
ankstyvesnius dešimtmečius. 
Be to, trumpesnis laikotarpis 
suteikia galimybę jį aptarti 
giliau, išsamiau.

Korespondentas: Mūsų
skaitytojams įdomu žinoti, 
kaip ruošiamasi šiam suvažia
vimui.

D. Trinkūnas: Jau prasidė
jo miestų ir rajonų konferen
cijos, kuriose išnagrinėjama 
vietos kultūrinio sąjūdžio 
problemos, aptariami meno 
saviveiklos klausimai ir pro
fesionalaus meno kryptys; 
kultūros, švietimo, kino, mo
kyklų darbas; visa tai, kas 
įeina į kultūrą plačiąja žodžio 
prasme.

Iš medžiagos, kuri bus iš
dėstyta miestų ir rajonų kul
tūros darbuotojų konferenci
jose, mes atrinksime kas 
svarbiausia, aktualiausia, 
opiausia ir su šiomis mintimis 
ateisime į savo respublikinį 
suvažiavimą.

Korespondentas: 0 iš kur 

imama medžiaga rajonų ir 
miestų konferencijoms?

D. Trinkūnas: Anksčiau, 
dar prieš konferencijas, kolū
kiuose, gamyklose, mokyklo
se, įstaigose ir kituose žmo
nių kolektyvuose praėjo susi
rinkimai, aptarimai, pasitari
mai ir kitokiais vardais vadi
nami renginiai. Visi jie, kaip 
taisyklė, baigdavosi koncer
tais, surengtais vietos jėgo
mis. Tokiuose renginiuose 
aptartos ne tik kultūrinio 
darbo problemos, bet ir at
skirų saviveiklinių kolektyvų 
pasiekimai, nesėkmės, pro
blemos ir kt. Tai, kas svar
biausia, - “atsinešama” i kon
ferencijas.

Korespondentas: Kas gali
dalyvauti kultūros darbuoto
jų konferencijose ir suvažia
vime?

D. Trinkūnas: Visi rajono 
ar miesto kultūros, švietimo 
darbuotojai, muziejų, pa
minklų apsaugos, kino, kny
gynų, koncertinių organizaci
jų. darbuotojai, partinių, vi
suomeninių organizacijų at
stovai, mokyklų, gamyklų, 
įstaigų, tarybinių ūkių vado
vai, kultūrinio darbo aktyvis
tai, geriausi saviveiklininkai, 
kraštotyrininkai ir visi tie, 
kam artimi kultūros reikalai.

Kiekvienas konferencijų 
dalyvis turi teisę būti išrink
tu į respublikinį suvažiavimą. 
Priklausomai nuo kultūros įs
taigų, jų darbuotojų, savi
veiklininkų skaičiaus rajonai 
bei miestai deleguos atitinka
mą žmonių skaičių į respubli
kinį suvažiavimą.

Iš viso suvažiavime daly
vaus virš tūkstančio delegatų 
Rajonams atstovaus nuo 9 iki 
16 delegatų. Miestams, žino
ma, daugiau.

Nė viena rajono ar miesto 
kultūros darbuotojų konfe
rencija neapseina be Kultū
ros ministerijos, Metodinio 
kabineto, Liaudies meno rū
mų ir kitų kultūros reikalams 
respublikoje vadovaujančių 
įstaigų atstovų. Kad suvažia
vimo rengėjai turėtų geresnį 
padėties vietose vaizdą, į to
kias konferencijas vyksta ir 
vadovaujantys respublikos 
darbuotojai. Tai rodo, kad 
respublikos vyriausybė kul
tūros reikalams skiria nuola
tinį dėmesį.

Į konferencijas atvyksta ir 
geriausi respublikos profesio
nalūs kolektyvai: chorai, or
kestrai, liaudies dainų ir šo
kių ansamblis “Lietuva” ir kt. 
Tai tarsi miesto dovana rajo
no kultūros darbuotojams.

Korespondentas: Ką paro
dė rajoninės konferencijos? 
D. Trinkūnas: Anykščių rajo
no kultūros darbuotojų kon
ferencijoje teko dalyvauti ir 
man. Iš viso joje dalyvavo 
virš 4g0 kultūros darbuotojų. 
Konferencija, pasakyčiau, 
buvo labai gera, labai daly
kiškai aptarė visus rajono 
kultūros reikalus. Jos daly
viams koncertavo Kauno Val
stybinis choras. Žinojau, o 
ten pabuvojęs, , akivaizdžiai 
įsitikinau, kad Anykščiuose 
labai gerai dirba biblioteki
ninkai. Šito darbo čia galėtų 
pasimokyti daug kas.

Konferencija atskleidė kul
tūrinio sąjūdžio rajone gilu
mą. Anykštėnai jau ne tik 
skaičiuoja, kokie buvo su
rengti renginiai, kiek skaity
tojų bibliotekose, kiek per
skaitytų knygų, kiek savi
veiklininkų ir t. t. Jie žiūri, 
ką žmogus skaito, ką duoda 
vienas ar kitas renginys, ką 
iš jo išsineša kiekvienas daly
vis.

Anykščiuose pagal indivi
dualų projektą statomi nauji 
kultūros namai, kurių salė 
talpins pusę tūkstančio žiūro
vų. Bus parodų salė, patalpos 
klubiniam darbui. Ir apskri
tai, tai bus vieni iš geriausių 
kultūros namų Lietuvoje.

Korespondentas: Kultūros 
darbuotojus ruošia mokyk
los, priklausančios ne kultū
ros, o Aukštojo ir specialiojo 
mokslo ministerijai. Ar ruo
šiantis suvažiavimui, o ir ap
skritai, sprendžiant kultūros 
kadrų klausimus, netrukdo 
tarpžinybiniai barjerai? Ar 
kartais nesiskiria abiejų mi
nisterijų interesai?

D. Trinkūnas: Trintis tarp

LAISVĖ

atskirų žinybų, man rodos, 
jau seniai pasibaigus. Minė
tas ministerijas liečiančius 
klausimus mes sprendžiame 
bendrai - bendruose pasitari
muose, abiejų ministerijų ko
legijų posėdžiuose. Mes jau
čiame didelę Aukštojo ir spe
cialiojo mokslo t ministerijos 
pagalbą. Šiaip ar taip, kadrus 
jie ruošia ne kam nors kitam, 
o mums. Vadinasi, reikalas 
bendras. Be to, kultūriniame 
sąjūdyje labai aktyviai daly
vauja ir Švietimo ministeri
jos žinybai priklausančių ben
drojo lavinimo mokyklų mo
kytojai, sudarantys kaimo in
teligentijos branduolį. Štai ir 
anykštėnų konferencijoje da
lyvavo labai daug mokytojų. 
Jie pateikė nemažą pasiūly
mų, kaip mokyklose pagerin
ti kultūrini darbą, kaip vai
kus nuo mažens pratinti prie 
kultūros, per muzikos; šokių 
būrelius ir ratelius, išugdant 
juose didžią trauką dvasinio 
gyvenimo poreikiams.

Korespondentas: Praėju
siame suvažiavime, be ben
drų posėdžių, buvo tariamasi 
įvairiose sekcijose. Ar šitokia 
tvarka vyks ir šis suvažiavi
mas?

D. Trinkūnas: Taip. Šiame 
suvažiavime veiks 4 sekcijos. 
Viena jų aptars bibliotekinio 
darbo reikalus. Šioje sekcijo
je pranešėju numatytas tau
tiečiams Jungtinėse Ameri
kos Valstijose gerai pažįsta
mi Levas Vladimirovas. Kita 
sekcija svarstys Kultūros na
mų ir visuomenės santykius 
(pranešėjas - Vytautas J ake
laitis), Kultūrinio palikimo 
sekcijoje pranešimus skaitys 
Jonas Glemža ir Vytautas 
Uogintas. Ketvirtoje sekcijo
je nagrinėsime profesionalio
jo meno klausimus (pranešė
jas - meno mokslų daktaras 
Juozas Gaudrimas).

Korespondentas: Kuo skir
sis antrasis suvažiavimas nuo 
pirmojo?

D. Trinkūnas: Jei pirmaja
me suvažiavime visiems klau
simams buvo teikiama dau 
giau mažiau vienoda reikšmė, 
tai šiame - pagrindinis dėme
sys bus kreipiamas, pasaky
sime, ne profesionaliajam 
menui, ne saviveiklai ar ki
tiems kultūros pasireiški
mams, o kultūrai plačiąja 
prasme - kultūrai buityje, 
kasdieninei kultūrai, kaime, 
mokyklose, prie mašinų, 
staklių ir pan. Ne vien kultū
rai scenoje ar bibliotekoje, 
bet, visų pirma, kultūrai na
mie ir darbe.

Korespondentas: “Laisvės” 
skaitytojų vardu nuoširdžiai 
dėkoju už interviu.

ETIOPIJOS VADAI SAKO, 
KAD JIE KURS 
SOCIALISTINĘ 
VALSTYBĘ

Addis Ababa. - Naujieji 
militariniai Etiopijos vadai, 
kurie nuvertė imperatorių 
Haile Selassie, pareiškė, kad 
jie kraštą ves į socializmą. Jie 
sako, kad “socializmas reiškia 
lygybę, teisę pačiam spręsti 
savo likimą, teisę į darbą ir 
uždarbį”.

Jie įleisią iš užsienio invest- 
mentus, bet tik tokius, kurie 
padės Etiopijai kilti ekono
miškai.

IR ŽOLĖ, IR KADAGYS
Žalią žolę apžavėjo 

Tamsiaplaukis Kadagys. 
Ji žiūrėjo ir žiūrėjo, 
Nei pridengdama akis. 
Šimtaplaukėm blakstienėlėm 
Vis mirksėjo sau nuo vėjo.

Nužydėjo visos gėlės, 
Ir sušalo blakstienėlės, 
Žiūri verkdama Žolė, 
Kad nuvyto jos gėlė, 
Tamsiaplaukis Kadagys —

Ir tada Žolė supyko 
Ir pasislėpė snieguos. 
Tik ant Kadagio suriko 
Ir pasakė, kad miegos.

Kitą vasarą žydėjo 
Jau kita žalia Žolė 
Ir į Kadagį žiūrėjo — 
Pro blakstienas - kaip

' gėlė. . .
LIUTAURAS DEGESYS 
(Iš “Lietuvos pionierius”)
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Pas būsimuosius
Lietuvos inžinierius

L. JONUŠKIENE
Vilniaus Antakalnio pušy

nėliai - ne tik mėgiamiausia 
sostinės gyventojų vieta. Čia 
auga didžiulis rūmų komplek
sas - studentų miestelis, į 
kurį Kasmet ateina vis dau
giau naujų jo gyventojų. 
Miestelyje - modernūs uni
versiteto įrenginiai. Čia įsi
kūrė ir jaunasis Alma Mater 
kaimynas - Vilniaus inžinieri
nis statybos institutas, kuris 
šių metų rugsėjo pradžioje 
atšventė savo kuklų jubiliejų 
— 5-rių metų gyvavimo su
kaktį. Prieš tiek metų Kauno 
politechnikos instituto Vil
niaus filialas buvo pertvarky
tas į savarankišką aukštąją 
mokyklą.

“Mūsų respublikos staty
bai, komunaliniam ūkiui bei 
autotransportui bus sutelktai 
ruošiami inžinieriai. Ši aukš
toji mokykla gvildens mokslo 
problemas, padedančias mi
nėtoms liaudies ūkio ša
koms”, - skaitome prieš 
5-rius metus spaudoje pasiro
džiusią žinutę.

Ką reiškia šie žodžiai šian
dien? Per savo gyvavimo lai
kotarpį Vilniaus filialas ir 
naujasis institutas jau paruo
šė 5,116 inžinierių. Jei paly
ginsim šį skaičių su trim 
šimtais trisdešimt inžinierių, 
kurie buvo paruošti per visą 
buržuazinės Lietuvos laiko
tarpį, matysim, kad dabar tik 
Vilniuje per metus jų išleid- 
džiama beveik 3 kartus dau
giau, negu per 20 metų prieš 
karą.

Kaip pasitiko penktuosius 
savo gyvavimo metus sosti
nės aukštoji inžinierių mo
kykla, pasakoja instituto rek
torius profesorius Aleksand
ras Cyras.

— Visų pirma, - pažymėjo 
jis, - institute padidėjo stu
dentų skaičius. Vien tik į 
pirmąjį kursą priėmėme dau
giau 5,800 jaunuolių. Iš jų 
apie pusketvirto tūkstančio 
mokosi dieniniame skyriuje. 
Institute dirba 420 dėstytojų, 
kurių tarpe 7 daktarai ir apie 
200 mokslo kandidatų. Toks 
būrys pajėgus spręsti ne tik 
pedagoginius, bet ir moksli
nius klausimus. Žvilgtelėki
me, kad ir į tokius jų darbų 
rezultatus pastarojoje srity
je. Taigi, per penkerius me
tus gauta 61 autorinė teisė, 
išleista 15 originalių mono
grafijų, paskelbta virš 1,700 
mokslinių straipsnių, liaudies 
ūkiui pateikta mokslinių tyri
mo darbų daugiau kaip už 3 
milijonus rublių.

Vėl klausiu:
— Gerbiamas Rektoriau, 

kokios pataisos yra šių metų 
mokymo planuose?

— Numatome mokyti elek
troninių skaičiavimo mašinų 
“kalbos” studentus nuo pat 
pirmojo kurso, - pasakė pa
šnekovas ir prisiminė. . . va
saros talkas.

— Instituto studentai 
drauge su savo kolegomis iš 
kitų aukštųjų mokyklų gerai 
padirbėjo statybų aikštelėse - 
respublikoje ir už jos ribų. Į 
auditorijas sugrįžo “vyriškes- 
ni”, o tai žada irgi naujoves jų 
pačių mąstysenoje. Tokios 
vasaros studentų talkos - tai 
gera duona apmąstymams, 
kurių galutinis rezultatas: ką 
nekalbėk, o mokytis reikia 
pagal išgales geriau. . .

Teko pabuvoti ir instituto 
studentų įkurtuvėse; į naują 
16-kos aukštų bendrabutį 
kraustėsi pirmieji jo šeimi
ninkai. Kai kalbame apie stu
dentų įkurtuves, paprastai 
<XK>OKX><XXXXKXXXXXXXXXX»Ci

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)

pasakome - kuklios. Tačiau 
šiuo atveju toks palyginimas 
gal nelabai tinka. Mat, nauja
kuriai šalia izoliuotų kamba
rių dar gavo ir savo virtuves, 
yra kiti patogumai. Tokių 
butų bendrabutyje psušešto 
šimto. Tokio bendrabučio 
Lietuvoje dar neturėjo nė 
viena aukštoji mokykla. Čia 
pat - aptarnavimo blokas, 
medicinos kabinetas, parduo

tuvė, kurioje yra visa, kas 
studentui būtiniausia - nuo* 
maisto prekių iki rašymo 
reikmenų. Šalia - didelė val
gykla. O neseniai pažymėtos 
dar vienos įkurtuvės. Institu
to sportininkai gavo naujos 
konstrukcijos pneumatinę 
pripučiamą sporto salę.

Cairo. - Sakoma, kad Egip
to prezidentas Sadatas dar 
nėra praradęs pasitikėjimo 
Amerikos valstybės sekreto
riumi Henry Kissingeriu. 
Jam gal pavyksią arabus ir 
Izraelį sutaikyti.

| Naujųjų Metų linkėjimai | 
fe Sveikinu visus draugus, pažįstamus, gimines. Lai ft 
fe šie Naujieji Metai atneša mums visiems sveikatos, ft 
fe laimės, sėkmės, džiaugsmo.

B FRANCES PAKALNIŠKIENĖ
g Chicago Heights, Ill.

B Žieminių švenčių proga | 
® Sveikiname visus gimines, draugus ir pažįstamus į? 
g Amerikoje ir Lietuvoje. Linkime laimingų Naujų g 
fe Metų, sėkmės ir sveikatos visiems taiką mylimėms g 
fe žmonėms. fe

fe WALTER ir KLIOFASA KELLEY fe
fe St. Petersburg, Fla.'fe

| Naujųjų Metų proga | 
fe Sveikiname mielus gimines, artimus draugus ir m 
fe pažįstamus gyvenančius Jungtinėse Valstijose, Tary- S 
fe bų Lietuvoje ir Kanadoje; taipgi “Laisvės” kolektyvą, ft 
fe darbuotojus, skaitytojus bei rėmėjus ir visus iš ft 
fe Lietuvos turistus, kurie buvo atvykę į San Francisco ft 
fe apylinkę ir aplankė mus mūsų namuose. jS
fe Linkime visiems geros sveikatos, laimės ir būti$J 
fe darbingiems progreso darbuose. m

g URŠULĖ ir VINCENTAS BURDAI ft
g San Leandro, Cal. ft

S'

SAN FRANCISCO, CAL.

Naujųjų Metų Proga
LLD153 Kuopa

Sveikina Lietuvių Literatūros Draugijos Centro 
Valdybą ir visus narius, “Laisvės” kolektyvą, skaity
tojus, rėmėjus ir visus taikos šalininkus. Velina 
sėkmės visiems.

SAN FRANCISCO, CAL. $

Naujųjų Metų Proga |
Sveikinu visus mano gimines, draugus, pažįstamus | 

Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. Taip pat sveikinu s 
“Laisvės” kolektyvą, skaitytojus, rėmėjus, vajinin- S 
kus. Vėlinu, kad “Laisvė gyvuotų dar daugelį metų ir • 
kovotų už palaikymą taikos pasaulyje. £

F VALDYBA ir NARIAI g

| Žieminių švenčių 8
I ir Naujųjų Metų |
i sveikinimas | 
.Sr

fe Sveikiname visus gimines, draugus ir pažįstamus čia fe 
fe Amerikoje, Lietuvoje ir Kanadoje. Linkime visiems fe 
fe laimingų Naujųjų Metų, sėkmės ir sveikatos. fe 
p N. ir P. DUDONĮ AI B
fe Aston, Pa.: g

VALĖ SUTKIENĖ

I
 Naujųjų Metų sveikinimas |

Sveikiname su Naujais Metais visus mūsų gimines g 
Amerikoje, Tarybų Lietuvoje ir kitur. Sveikiname T. g 
Lietuvos rašytojus, kurie savo laiškais-raštais puošia fe 
užsienyje gyvenančių lietuvių spaudą. Sveikiname fe 
visus draugus-drauges ir pažįstamus ir visus, kurie tik fe 
dirba dėl apšvietos ir pažangos.

Linkime visiems laimingų Naujų Metų. fe

JONAS ir MARIJONA MAŽUKNAI
Pittsburgh, Pa. fe

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

Punktai 
Connecticut......................................................................10,481
P. Alekna, St. Petersburg, Fla.................................  4,188
Brooklyn, N, Y. - J. Lazauskas ir A. Čepulis.............. 3,290
New Jersey...............................  2,664
V. Sutkus-V. Trask, San Francisco-Oakland, Cal. . . 2,145
J. Jaskevičius, Worcester, Mass................  2,034
A. Račkauskienė-M. Sametis, Haverhill, Mass........... 2,014
Kanados vajininkai......................................................... 1,947
S. Rainard, Brockton, Mass........................................... 1,818
Miami, Fla.: A. Švegžda-V. Bovinas...........................  1,703
A. Kandraška, Boston-Dorchester, Mass........................1,424
Philadelphia, Pa............................................................... 1,364
Detroit: J. K. Alvinas-F. Nakas................................... 1,110
M. Uždavinis, Norwood, Mass.............................  654
Binghamton, N. Y............................................................. 600
Eva Kralikauskienė, Lawrence, Mass............................ 548
S. Penkus-A. Shupetris, Lawrence, Mass..................... 536
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa........................................ 496
S. Puidokas, Rumford, Me............................................... 410
W. Briedis, Nashua, N. H.......................•........................ 338
P. Cesnikienė, New Kensington, Pa............................... 304
J. Stanienė, Baltimore, Md..............................  282
Ray Stankėnas, Scottville, Mich...................................... 220
P. J. Malinauskas, Rochester, N.Y................................ 186

* ♦ ♦

Ši ataskaita įima laiškus gautus iki gruodžio 12 d.
♦ * *

Bostono-Dorchesterio, Mass., vajininku apsiėmė A. Kan
draška ir labai gražiai pasirodė su pirmu šūviu. Prisiuntė 7 
atnaujinimus prenumeratų ir $586 aukomis. Aukojo sekami: 

A. L. P. Klubas, So. Boston, Mass. .$500.00
L. Plutienė, Dorchester, Mass............ 21.00
G. ir V. Kvietkai, Dorchester, Mass. 16.00
H. Žekonienė, So. Boston, Mass......... 11.00
K. Kasel, So. Boston, Mass................ 11.00
E. Repšienė, Dorchester, Mass. ..... 10.00 
A. Kandraška, Dorchester, Mass. . . 5.00
Al Petrušonis, Dedham, Mass............  5.00 -
M. Davidonis, So. Boston, Mass. .. . 5.00

/ Po $1.00: K. Zinskienė ir A. Mathus. 2.00
I * * *
Iš Connecticut vajininku aukomis gavome $167:

Per A. Juškevičienę: Anna Phillipse.......................   .$100.00
M. Valatkienė .......  11.00

. Per M. Svinkūnienę:
J. Vaitonis, Waterbury, Conn.......................... 11.00
Vincas Ruginis, Waterbury, Conn...................... 9.00
Walter J. Duda, Woodbury, Conn. . . ............ 6.00

Per M. Arison:
Marijona ir Juozas Strižauskai, Bridgeport, Ct. . . 25.00 

Per L. Butkevičienę:
J. Krauzaitis, So. Windsor, Conn............  5.00

♦ ♦ ♦

Per P. Alekną, St. Petersburg, Fla., kuris prisiuntė du 
naujus skaitytojus i Lietuvą ir 13 atnaujinimų, gavome $204 
aukomis:

Jane Gendrėnienė, prisiminimui mirusio 
vyro Jurgio..................................................................... $200.00
Po $1.00: J. White, Clearwater, Fla.; Helen Jelskis,
Lakeland, Fla.; Peter Sluckis, St. Petersburg, Fla.;
ir C. Tamulonis, St. Petersburg, Fla........................ 4.00

♦ ♦ *

Smagu matyti S. Rainardą, Brockton, Mass., vėl prie 
darbo. Jis pergyveno operaciją ir dabar sugrįžęs į namus vėl 
stojo į vajaus darbą. Per jį gavome vieną naują, 9 
atnaujinimus ir $116 aukomis:
Anna Markevičienė, Brockton, Mass, aukojo 4 Namo
Bendrovės Šerus, viso vertės....................................$100.00

P. Chestnut, Brockton, Mass........................................ 10.00
Po $1.00: A. Shukis, K. Vasaris (Livonia, Mich.), S.
Valančius, A. Biliūnas, M. Ambrose ir S. Kundrot . 6.004 * *
S. Puidokas, Rumford, Me., įstojo į vajininkus, o jam 

atėjo į pagalbą J. Krapovickas, Auburn, Me., kuris atšventė 
savo 90-tąjį gimtadienį ir prisiuntė auką $91.
Per S. Puidoką aukojo: Jis pats......................................$5.00

J. Matuzas............................................................. 1.00
♦ * *

P. J. Malinauskas įstojo į vajininkus Rochester, N. Y., 
vardu. Jis ir A. Orlen aukomis prisiuntė viso $57 nuo 
sekamų rėmėjų:
Antanas J. Orlen, Webster, N. Y................................. .$31.00
J. Totoriaus prisiminimui, Rochester, N. Y.................... 15.00
P. O. Malinauskai, Freeport, N.Y............  ............ 10.00
Vincas Berkevich, Webster, N. Y...........................  1.00

* * *
Eva Kralikauskienė, Lawrence, Mass., aukomis prisiuntė 

$43:
Eva Kralikauskas prisiminimui mirusio vyro..............$20.00
K. Karpowicz, Nashua, N. H., prisiminimui mirusio

Povolo Karpowicz .................................................$11.00
Stanley Karpowicz, Lawrence, Mass........................... . 5.00
Povilas Lupsevičius, Lawrence, Mass........................... 5.00
Bevardė, Methuen, Mass................................................ 2.00

♦ ♦ ♦

Miami, Fla., vajininkai prisiuntė aukomis $42:
Per V. Boviną: Pauline Urbon ........ $10.00 
K. Pempė ...............................  10.00
E. Stankus................ .............  5.00
J. ir S. Thomsonai................................. 5.00
E. Vitartienė ................   5.00
St. Kanapė .............................................. 1.00

Per A. Švėgžda: R. Chulada, N. Miami Beach, Fla. . . 6.00 
♦ ♦ *

Philadelphietis R. Merkis prisiuntė $41:
LLDIO'kp.  ............. ....$25,00
V. Phillips, West Berlin, N. J................ 11.00
A. Pauliukaitis ..................... 5.00

♦ ♦ *

W. Briedis, Nashua, N. H., įstodamas į vajininkus, 
prisiuntė už 8 atnaujinimus laikraščio ir $19 aukomis:

Mrs. T. Lapin .................. .. .$6.00

$W. Briedis............................   5.00
J. Svirnelis...................  3.00
P. Buslaučius ....................................  2.00
Martha Monis................     2.00
Anna Alukonis, Hudson, N. H. ....... 1.00

LAISVĖ

Detroito J. K. Alvinas prisiuntė $18 nuo:
Anna Daukus..........................................$11.00
Helen Lyben................................  6.00
Anna Dočkus .......  1.00

♦ * *

K. Kilikevičius, Kanados vajininkas, prisiuntė $12 nuo:
M. Paužienės, Toronto............. ..............$5.00
Kl. Doveika, Acton.........................  5.00
J. Rožukas, Toronto............................... 2.00

♦ ♦ ♦

Brooklyno vajininkai nepasirodė aukomis, bet Jonas 
Lazauskas pridavė 13 atnaujinimų, o Pranas Varaška 
brooklyniečiams pagelbėjo su dviem atnaujinimais 2 Lietu
vą ir vienu sau.

♦ * ♦

Iš Freehold, N. J., Katherine Kalinauskienė pranešė, kad 
jos mylimas vyras Jonas mirė vasario 18 d., sulaukęs 88 
metų amžiaus. Jis labai mylėjo “Laisvę”, ir todėl jo 
prisiminimui ji prisiuntė $100, paskirdama $79 kaip auką, o 
$21 už savo prenumeratą ir už vieną į Lietuvą.

* * *
Kitos aukos gautos:

L. Bagdonas, Pittsfield, Mass............... .....................$104.00
Bronė Ramanauskienė, Telford, Pa., prisiminimui

mirusio vyro Antano, Brooklyn, N. Y. 100.00 
Kazimieras Milenkevičius - proga savo 86-tojo

gimtadienio............... *..................................... 86.00
Viktorijos Bulienės, Clayton, N. Y., palikimas ........ 75.00
Stefanija Masytė ir mamytė Teofilė, St. Clair k

Shores, Mich......................................................... 5OJ0O
Martin Urba, Easton, Pa................................................ 32.00
Ben Darin, Cleveland, Ohio.................................  27.00
Suzana Kazokytė-Jones, 
Frackville, Pa........................................................   24.00
F. Klaston, Huntington Station, N. Y........................... 21.00
S. Skiragis, Detroit, Mich.............................................. 20.00
Veronika Pranaitienė, Whitestone, N.Y. ......... 20.00 
Paul Burns, Brooklyn, N.Y............................................ 20.00
K. ir P. Meškėnai, So. Ozone Park, N.Y................... 20.00
Joana Grigienė, Hot Springs, Ark.............................. 16.00
A. R. Antanavičiai, Stroud, Ont., Canada................. 15.00
Agnes Petrukaitienė, Buzzards Bay, Mass................ 11.00
Marcelė Klastow, Scottville, Mich., prisiminimui

mirusios Joanos Klaston ................................... 10.00
Frances Jordan, Chicago, Ill. . . .'................................ 6.00
J. Bujaučius, Manchester, Conn..................................... 6.00
Rapolas Kirkilia, Seattle, Wash..................................... 6.00
J. Kriaučiūnas, Brooklyn, N. Y. ................................... 5.00
J. Koncas, New Haven, Conn...................................... 5.00
V. Zabulionis, Great Neck, N. Y., per N. Ventienę .. 5.00
Bronė Kubilienė, Hamilton, Ont., Canada............... 5.00
B. Kvietinskas, Montreal, Que., Canada................... 5.00
Daratėlė (Yuden) Murelienė, Warminster, Pa..........  5.00
J. Draugelienė, Hungtington Station, N.Y. . .......... 3.00
B. Makatėnas, Roselle Park, N.J................:............. 2.00
J. Staskus, Cicero, Ill................................................... 2.00
V. Verbyla, Montreal, Que., Canada......................... 2.00
John Wallen, Oakland, Cal., per V. Trask............... 1.75

Po $1.00: V. Šibeika, B‘klyn, N. Y.; Isabelle Dril
ling, Easton, Pa.; K. Prokapas, Fitchburg, Mass.; 
A. Lalis, Brockton, Mass.; M. Grakey, Asbury, 
N. J.; F. Muzikevicz, Budd Lake, N. J.; Mąry Mi
lius, Frackville, Pa.; O. Baltrušienė, Royalton, Ill.; 
Ill.; Adam Karpan, Lake Worth, Fla.; A. Gabalis, 
Lynbrook, New York; Peter Bakanauskas, Lynn, 
Mass.; O. Yesulaitienė, Seymour, Conn. 

♦ * ♦
Viso aukų šį kartą gavome $2,202.75 . Iki šiol įė jo į fondą 

$12,825.75.
Dėkojame visiems.

ŠIUOMI PRANEŠAME, KAD “LAISVĖS” VAJUS 
BAIGSIS SU GRUODŽIO 31 D. VALININKAMS DUOSI
ME IKI SAUSIO 7 D. PRISIŲSTI PRENUMERATAS IR 
AUKAS. LAIŠKAI, KURIE PASIEKS MUS PO SAUSIO 7 
D., NEBUS PRISKAITYTI PRIE VAJAUS PUNKTŲ.

ADMINISTRACIJA

re?

| Sveikiname
£ Žieminių švenčių ir Naujųjų Metų proga sveikiname 
į visus gimines, draugus ir pažįstamus. Linkime visiems 
į sveikatos, sėkmės ir džiaugsmo.

BESSIE ir JUOZAS PAVILIONIAI
Chicago, Ill.

Žieminių Švenčių Proga
į Sveikinu visus bičiulius, pažįstamus, draugus ir J 
a gimines Lietuvoje ir Amerikoje. Linkiu visiems 5 
rt laimingų Naujųjų Metų. įį

J. D. BURKAUSKAS
Elizabeth, N.J.

II.

į SVEIKINU
J? Su Naujaisiais Metais visus gimines ir draugus čia ir 
? Lietuvoje. Linkiu visiems laimingų ir taikingų Naujų 
J Metų.
į Lai būna pasaulyje taika!

GEO. WARESON
Brooklyn, N. Y.

SVEIKINAME
Su žiemos šventėmis ir linkime laimės ir sveikatos J 

giminėms, draugams ir pažįstamiems Amerikoje ir jį 
Lietuvoje. jį

TEKLĖ ir PAUL NUKAS į
North Andover, Mass, a

Waterbury, Conn.

5-tas puslapis

New Jersey valstijoje nedarbas jau yra peršokęs 8 procentų 
visų darbo jėgų. Nuotraukoje vaizdas valstijos sostinėje 
Trentoje prie samdos raštinės. Šimtai darbininkų susirinko 
užsiregistruoti bedarbiais.

Su šventėmis

Po ilgų pasitarimų, įvairių 
susirinkimų ir kalbų per kelis 
metus, pagaliau susivienijo 
du klubai į vieną. Lietuvių 
Piliečių Politinis Klubas, 103 
Green St. ir Lietuvių Nepri- 
gulmingas Politinis Klubas, 
48 Green St., susivienijo į 
naują klubą, kuris vadinsis 
Waterburio Lietuviu Klubas 
(Lithuanian Club of Waterbu
ry, Inc.) ir patalpos naujo 
klubo bus po numeriu 48 
Green St., Waterbury'.

Abiejų klubų seni vardai 
buvo panaikinti ir viskas da
bar eis po nauju vardu.

Pirmutinis susirinkimas 
abiejų klubų narių įvyko 1974 
m. gruodžio 15 dieną, Svetai
nėje, 48 Green St. Susirinki
mas buvo labai ramus ir 
viskas praėjo švelniai be susi
kirtimų. Šiame susirinkime 
Waterburio Lietuvių Klubo 
tokia valdyba:
Pirmininkas - Charles Lasky 

Gerulis
Iždininkas - Anthony Rogers 
Finansų rašt. - John 

Greblūnas
Užrašų rašt. - Dr. Šukaitis

Taipgi išrinkta iš 6 nariu 
Direktorių Taryba (Board of 
Directors • prie valdybos 
tvarkyti klubo reikalų.

Susirinkime dalyvavo apie 
98 naujo klubo nariai.

Klusus vienytis privertė 
gyvenilpo aplinkybės, kurios 
susidėjo dėl narių mirtingu
mo, įeigų sumažėjimo.

Per kelis paskutinius me
tus klubai turėjo finansinį 
nuostolį. Vienas Klubas buvo 
net pašalpas ligoje sustabdęs 
per dvejus metus, kad taupy
ti pinigus. Kitas klubas mo
kėdavo , pašalpą ligoje, bet 
gale metų turėdavo didelį 
finansinį nedateklių.

Apie prieš 25 metais abudu 
klubai gerai stovėjo nariais ir 
finansiškai. Vienas turėjo 
apie 650 narių, kitas apie 750 
narių. Nariai buvo jaunesni ir 
mažai tesirgo ir mirimų daug 
mažiau buvo. Viskas ėjo nor- 
mališkai, bet dabar viskas 
persikeitė ir bėdos atsirado.

Vienijant klubus, vienas 
turėjo 206 narių, kitas apie 
245. Kai kurie nariai priklau
sė prie abiejų klubų. Sudėjus 
abiejų klubų narius į vieną, 
pasidarė 337 nariai.

Naujų narių labai mažai 
prisirašė, kad užpildytų mi
rusių vietas. Kaip visose lie
tuvių organizacijose Ameri
koje, taip ir klubuose nariai 
mažėja, o naujų nėra iš kur 
gauti. Užlaikymas klubo na
mų eina aukštyn, ir tas daro 
finansinį nedateklių.

Sveikiname gimines, draugus, bičiulius su Naujai- įfo 
siais Metais — Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje. ©

Linkime geros sveikatos! ©

JONAS ir JULIA LAZAUSKAI
Ozone Park, N. Y.

Naujųjų Metų sveikinimas
Sveikiname visus draugus, gimines ir bičiulius 

Amerikoje, Pietų Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje.
Linkime sveikatos, sėkmės ir laimės.

JUOZAS ir ONA BABARSKAI ©
Woodhaven, N. Y. ©

Naujųjų Metų Proga
Sveikiname visus draugus, artimuosius ir gimines 

Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. Linkime visiems p 
sveikatos, laimės ir džiaugsmo.

Lai būna Taika pasaulyje.

KAROLIS ir Elzbieta Žukauskai
Riverside, Cal.

Naujųjų Metų Proga
Sveikiname “Laisvės” kolektyvą, skaitytojus, rėmė- jJJj 

jus bei vajininkus, LDS veikėjus ir LLD narius. Taipgi © 
sveikiname gimines ir bičiulius Amerikoje, Kanadoje 
ir Tarybų Lietuvoje. ,8

Linkime visiems tvirtos sveikatos ir laimės, sėkmės 
gyvenime. g?

VALYS ir VERA BUNKAI
St. Petersburg, Fla.

Lietuvių .Laisvo Kapinyno 
lotų savininkai turėjo susirin
kimą 1974 m. gruodžio 14 
dieną ant kapinių ir išrinko 
naujus žmones į valdybą. 
Edward Grantas - 

pirmininkas
Robert Staneslaw - 

vicepirmininkas
Frances Valenti - užrašų 

raštininkė
George Vosylius - finansų 

raštininkas
Robert Balčiūnas - iždininkas 
Algerd Visockis, Joseph Ja- 
sulevic ir Clem Strauss - 

trustistai
Joseph Yenkelun - kapinių 

prižiūrėtojas.

Su Naujaisiais Metais $
Sveikiname artimus, gimines, drauges ir draugus 

čia Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. Linkime stiprios M 
sveikatos ir sėkmės visuose darbuose už pažangą ir fįį 
taiką. M

TILLA ir JUOZAS LUKAI
St. Petersburg, Fla.

Sezoninis sveikinimas
[ Sveikiname su Naujaisiais Metais visus gimines, 
į draugus ir pažįstamus čia Amerikoje ir Lietuvoje, 
į taipgi “Laisvės” personalą, vajininkus ir rėmėjus. 
! Linkime visiems geros sveikatos.
I Lai būna pravesta taika pasaulyje!

JUDĖT ir ANTANAS RUSECKAI ?
St. Petersburg, Fla. §

ALEKSYS CHURGINAS Naujųjų Metų proga

Pastoralė Aš su žmona sveikiname laisviečius su žiemos 
šventėmis ir linkime visam “Laisvės” personalui 
laimingų ir sėkmingų Naujųjų Metų.

Manęs nešauk
iš tolimo lapkričio, 

kurį dainingu
mėnesiu praminei, 

nes tau atrodė,
kad dainuoja

tuopų nuogų
ir bažnyčių kuorai,

JONAS ir PETRONĖLĖ PETRUS
Haverhill, Mass.

dainuo fa snaigės,
prošvaistė/ mirgančios, 

dainuoja knygos
mano lentynoje,

dainuoja
sename paveiksle

vaiski dviejų
piemenaičių meilė..,

Naujųjų Metų Proga
Sveikiname savo gimines, draugus bei bičiulius 

Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. Taip pat sveikiname 
“Laisvės” visą kolektyvą, Pietų Amerikoje “Darbo” 
visą kolektyvą ir radijos pusvalandžio darbuotojus ir 
Argentijoje “Vagos” kolektyvą.

Lai saulė šviečia visai žmonijai visame pasaulyje!

Nešauk manęs
iš tolimo lapkričio!

IGNAS MARTHA KAMARAUSKAI
- Oakland, Cal.



6-tas puslapis

St. Petersburg, Fla. Iš Moterų Klubo susirinkimo
Gruodžio 14 d. įvyko LSC 

klubo priešmetinis susirinki
mas. Jį pravedė klubo pres. 
V. Bunkus.

Sekė Valdybos raportai. 
Protokolų Sekr. perskaitė 
praėjusio susirinkimo tari
mus. Kalbėjo V. Bunkus: 
Gerbiami klubiečiai! Matote 
mūsų salę. Ją dabina naujos 
patogios kėdės. Prie nupirki
mo kėdžių prisidėjo LLD 45 
kp. ir daug klubiecių. Yra dar 
pasižadėjusiu prisidėti. Pra
šome nepamiršti pažado.

Jis taipgi pranešė, kad lap
kričio mėnesį užsilikę darbai 
prie namo užbaigti . viskas 
sutvarkyta.

Viceprezidentas W. Du- 
bendris ir direktoriai sutiko 
su V. Bunkaus raportu. Fi
nansų sekr. Tillė Lukienė 
pateikė klubo finansų stovį. 
Iždininkas Jonas Rūbas suti
ko su saskaita.

Iš parengimų pranešimą 
pateikė P. Alekna ir B. Moc- 
kapetris. Visi raportai buvo 
priimti. Klubo finansų kny
gas patikrinti išrinkti J. Bak
šys ir J. Šarkiūnas.

Į klubo valdybą 1975 me
tams išrinkti šie klubiečiai: 
prez. V. Bunkus, Viceprezi
dentas W. Dubendris, proto
kolų sekr. Aldona Aleknienė, 
finansų sekr. Tillė Lukienė. 
Direktoriai: J. Šarkiūnas, P. 
Alekna, J. Keller ir P. Bun
kus. J. Mileriui atsisakius, jo 
vieton išrinktas J. Bakšys.

Vos pabaigus susirinkimą, 
pradėjo rinktis publika - vie
tinė ir iš tolimesnių vietų. 
Užpildė visą klubo salę. Mūsų 
rūpestingos šeimininkės pa
vaišino visus svečius skaniais 
lietuviškais pietais.

Baigiant pietauti, Al. Alek
nienė pasveikino svečius, at
vykusius iš toliau ir paprašė 
pasirodyti publikai.

Koncertas
Klubo prez. V. Bunkus pra

nešė, kad šiandien turėsime 
gražų koncertą, nes turime 
dainininkų iš Miamio: May 
Gabrėnienę, Augustiną Ješ- 
mantą ir Marytę Nevinskie- 
nę. Taipgi priminė, kad dai
nuos ir vietinis choras. Dėko
jo publikai už gausų atsilan
kymą.

Toliau programą vesti pri
statė Adėję Pakalniškienę.

A. Pakalniškienė pranešė, 
kad šios dienos programa bus 
įvairi - dainuos solistai ir 
duetistai, jiems pianu akom- 
ponuos Helena Jelski iš Lake
land, Fla.

May Gabrėnienė dainavo 
solo “Jaunoji mergelė” ir 
“Ieva žalioji”, Marytė Ne- 
vinskienė - solo su akordeo
nu, Augustinas Ješmanta so
lo “Oi, nebark močiute” iš 
Operetes “Grigutis”, “Augau 
aš pas tėvelį” ir “Saldus 
Alus”.

Augustinas ir May Gabrė
nienė - duetas: “Kur gimta 
padangė” ir “Tėvynė Lietu
ką”.

Trijo - Augustinas, May ir 
Marytė padainavo Užstalio 
dainą “Gėriau gėriau”.

Pabaigai Dainos Mylėtojų 
Choras padainavo šias dai
nas: “Rytmečio Žemė”, “Vil
nius”, “Aš Tavęs tik noriu” ir 
angliškai ir lietuviškai - 
“Somewhere My Love”.

Vadovavo Adelė Pakalniš
kienė, pianinu akomponavo 
Walteris Žukas.

Koncertas buvo įspūdin
gas. Miamiečiai solistai, 
duetistai ir akordinistė tikrai 
gražiai pasirodė. Žavėjo mū
sų publiką savo gerai išlavin
tais balsais.

O mūsų Dainos Mylėtojų

Choro dainos “Su kiekvienu 
išstojimu vis gražiau skamba. 
Dėkui choro mokytojai Ade
lei Pakalniškienei.

Koncerto dalyviai dėkoda
mi už gražią programą, gau
siai plojo.

Kelis žodžius apie Miamio 
ir St. Petersburgo meninin
kus. Yra labai gražu bend
rauti su artimiausiais kaimy
nais meno srityje, retkarčiais 
pasikeisti dainininkais ir vie
ni kitus aplankyti. Ir gyveni
mas pasidaro įdomesnis.

Linkiu, kad mūsų draugys
tė pasilaikytų ilgai.

V. Bunkus nuoširdžiai dė
kojo Miamiečiams ir Dainos 
Mylėtojų Chorui už gražią 
programą, mokytojai Adelei 
Pakalniškienei už vadovybę, 
akompanistams Helenai Jets
kis ir Walteriui Žukui, ir 
publikai už skaitlingą atsilan
kymą.

V. Bunkienė

San Francisco, Cal.
Demonstracija prieš rasizmą

Gruodžio 14 dieną prie Fe
deralinio pastato ant Golden 
Gate Avė. įvyko demonstra
cija prieš Bostono baltųjų 
rasistų veiksmus. Susirinko 
keliolika šimtų jaunų žmonių. 
Nors lietus lijo, bet demon
stracija buvo sėkminga.

Demonstraciją suruošė N. 
Californijos Komitetas prieš 
Rasistus, Berkeley Liaudies 
Koalicija, mokytojų unija ir 
kitos organizacijos.

Pirmutinis kalbėjo James 
Lewis, kuris griežtai pasisa
kė prieš rasistų veiksmus ir 
nurodė, kad mokslas turi būti 
visiems lygiai prieinamas, 
nežiūrint jų odos spalvos ar
ba tautybės bei religijos. Mo
kytoja Evenne Golden taip 
pat karštai pasmerkė baltuo
sius rasistus. Ji nurodė, kad 
juodos spalvos studentai vis 
dar yra diskriminuojami, 
trukdomi siekti mokslo. Bal
tieji rasistai nori, kad juodieji 
žmonės būtų laikomi bemoks
liais ir vergais.

Tuo tarpu Allen Vincent, 
San Francisco Nazių Partijos 
viršininkas, buvo netoli pasi
statęs armijos sunkvežimį ir 
laikė iškėlęs nazių vėliavą. 
Apie jį sukinėjosi tuzinas jau
nų vyrų uniformose su svasti
komis ant rankovių. Bet poli

Kovingoji viešnia

Šiuo tarpu Jungtinėse Valstijose lankosi Čilės jaunimo 
atstovė Gladys Marin. Ji važinėja su prakalbomis, aiškinda
ma apie baisų fašistinio teroro siautėjimą Čilės Respubliko
je. Ji ragina Amerikos žmones padėti Čilės žmonėms išsi
laisvinti. Ši nuotrauka daryta Philadelphijoje gruodžio 13-16 
dienomis įvykusioje Amerikos Jaunųjų Darbininkų Išsilais
vinimo Lygos suvažiavime. Ji pasakė ugningą kalbą. Šalia 
jos [kairėje] vertėja Miss Carol Pittman.

LAISVĖ

S AIDO CHORAS 2
§ rengia 2
! Naujų Metų Baliu I
g įvyks g
• Sausio 1 dieną, 2 vai. p. p. 2
| LAISVĖS SALĖJE |

J 102-02,Liberty Avė., Ozone Park, N.Y. 2
•« Sutikime Naujuosius Metus su aidiečiais, kurie • 
S dosniai pavaišins svečius skaniais valgiais ir palinks- • 2 mins savo dainomis. Auka - $7. ’• 2
2 Maloniai kviečiame atsilankyti •

į VALDYBA 2

cija neleido jiems nminėta 
demonstraciją prieš rasizmą 
išprovokuoti. Vėliau jie dingo 
nieko nepešę.
LLD 198 KUOPOS VEIKLA

Gruodžio 13 dieną įvyko 
kuopos susirinkimas. Praeito 
susirinkimo protokolas skai
tytas ir priimtas. Paskui bu
vo išduoti raportai iš parengi
mų ir iždo stovio. Kadangi 
metų pabaiga, tai nutarta 
patikrinti kuopos knygas. 
Tam išrinktos V. Taraškienė 
ir K. Mugianienė. Taip pat 
buvo pranešta, kad San 
Francisco kuopa turės paren
gimą kalėdų dieną, o Oaklan- 
do Kuopa per Naujus Metus.

Kadangi čionai randasi 
Alice Jonikienė, tai ir ji daly
vavo mūsų kuopos susirinki
me ir stebėjo mūsų veiklą bei 
narių atsilankymą. Ji sakė, 
kad jai labai džiugu matyti 
tokį skaitlingą susirinkimą. 
Ji taip pat plačiai nušvietė 
Chicagos kuopų veiklą. Pažy
mėjo, kad ten moterys labai 
daug veikia. Taip pat ji pada
rė apžvalgą laikraščio “Vil
nis” padėties.

Šio mėnesio 11 dieną drau
gei Jonikienei sukako 80 me
tų. Gavo keletą karštų sveiki
nimų net iš Tarybų Lietuvos. 
Mūsų Oaklando kuopa nutarė 
ta proga draugę Jonikienę 
pasveikinti per “Vilnį”, tam 
skiriant $25. Be to, mūsų 
kuopa duoda vakarienę pas 
tą, pas kurį įvyksta' susirin
kimas. Taip ir dabar buvo. 
Bevalgant vakarienę draugei 
Jonikienei suduota “Happy 
Birthday” ir palinkėta geros 
sveikatos, ilgo gyvenimo ir 
daug laimės.

Ig. Kamarauskas

NEW YORKO 
NA U J IENOS

Prieš keletą dienų 3 jauni 
policistai motoriniu laiveliu 
išvyko pameškerioti ir nebe- 
sugrįžė. Jų laivelis rastas 
apsivertęs. Bet tiktai vienas 
lavonas surastas vandenyje. 
Visos pastangos kitus du su
rasti buvo veltui.•

Majoras Beame savo tre
čiuoju pavaduotoju pasiskyrė 
Stanley Freedman, dar tik 38 
metų amžiaus. Nesakoma, 
kokia jo alga bus.

Visa kraštą paėmus bend
rai, nedarbas siekia 6.8 pro
cento visų darbo jėgų, o tuo 
tarpu mūsų New Yorke ne
darbas jau yra pasiekęs 7.4 
procento. •

Du ginkluoti plėšikai įsi
veržė į krautuvę Brooklyne, 
nušovė pardavėja, pasigrobė 
$10,000 ir pabėgo. Pardavė
jas Abraham Rudnick, 55 
metų, buvo Stream Valley, 
L. L, gyventojas.•

Miesto Kultūrinių Reikalų 
komisionieriui Irving Gold
man primetama korupcija. 
Jis panaudojęs Jola Candy 
korporaciją išvengimui taksų 
mokėjimo. Jis gali būti pri
verstas iš tos aukštos ir gerai 
apmokamos vietos pasitrauk
ti.

Pradėtas Priežiūros Namų 
(Nursing Homes) tyrinėji
mas. Manoma, kad tomis se
niems žmonėms padėti įstai
gomis naudojasi kriminalis
tai.

Tik prieš keletą dienų Ma
joro Beame paskirtas į 
$32,000 metinės algos Human 
Resource administratoriaus 
vietą, rabinas David Hymo- 
vitz rezignavo. Jis sako, kad 
jis nebegalėjęs pakęsti užsi
puolimų ant majoro už jo 
paskyrimą į tą vietą.

Teisinga kritika 
gubernatoriui

Juodųjų žmonių vadai reiš
kia didelį nepasitenkinimą iš
rinktuoju New Yorko valsti
jos gubernatoriumi Hugh L. 
Carey. Jie smerkia naująjį 
gubernatorių už tai, kad jis 
nepaskyrė nė vieno negro į 
kurią nors aukštesnę vietą 
sudarytos valdžios aparate. 
Nejaugi visoje valstijoje nesi
randa nė vieno aukštai vietai 
kvalifikuoto juodo žmogaus? 
Žinoma, kad randasi. Tik 
gub. Carey juos “pamiršo”.

Protestą arba kritiką, pasi
rašo, tarp kitųjir Mr. John 
Procope, savaitraščio “The 
New York Amsterdam 
News'redaktorius.

New Yorko valstijoje juo
dųjų žmonių yra labai daug. 
Juos ignoruoti, nesistengti jų 
atstovus įtraukti į atsakingas 
vietas yra rasinė diskrimina
cija. Rep.

•••••••••••••••••••••e
Išnuomojimui

Šeši kambariai pas lietu
vius, gražioje apylinkėje. 
Skambinkite: AX 6-8138

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

Lapkričio 18 dieną Laisvės 
salėje įvyko Moterų Klubo 
susirinkimas, į kurį suėjo 
nemažas skaičius narių. Kai 
kurios narės atnešė dovanų 
maistu ir pinigais.

Susirinkimą pravedė I. Mi
zarienė., Po valdybos rapor
tų, skaitytas laiškas nuo na
rės N. lešmantienės iš Fort 
Lauderdale, Fla., kuriame ji 
sveikina su Naujaisiais Me
tais, prisiųsdama $25 čekį. 
Mums labai malonu, kad Na
talija ten darbuojasi Moterų 
Klubo naudai. Per ją įsirašė į 
mūsų Klubo amžinas nares 
net keturios miamietės: A. 
Aimantienė, A. Bečienė, E. 
Jackim ir M. Nevins. Visos 
užsimokėjo po $5. N. lešman- 
tienė paaukojo Klubui $5, 
prisiminimui savo mirusios 
mamytės, kuri prieš 26 me
tus atsiskyrė su šiuo pasau
liu. Klubas nuoširdžiai dėko
ja.
ninėje. Sveikatos padėtis ma
žai pagerėjo. Jinai yra liguis
tame miegojime - koma (co
ma). D. Galinauskienė taip 
pat serga, bet gydosi namuo
se.

Klubo tradiciniame paren
gime, Tarptautinės Moters 
minėjime, tikimasi turėti 
viešnią iš T. Lietuvos. Vėliau 
gal bus kas nors naujo supla
nuota programos.

Priėjus prie valdybos rinki
mų, protokolų sekretorė ir 
vicepirmininkė bandė, dėl pa
šlijusios sveikatos, atsisaky
ti, bet neatsirado kas jas 
pavaduotų. Valdyba pasiliko 
ta pati: pirm. - I. Mizarienė, 
vice-pirm. - A. Rainienė, 
sekr. - B. Keršulienė, finan. 
sekr. - A. Yakštis, ižd. - N. 
Ventienė ir koresp. - H. 
Feiferienė.

Mūsų Klubas turi dovanų 
komisiją, kuri priima narių 
atneštas dovanas ir per susi
rinkimus bei parengimus iš
leidžia. Šioje komisijoje pasi
liko irgi tos pačios narės: J. 
Lazauskienė ir N. Buknienė.

Finansų ir iždo knygas suti
ko patikrinti H. Feiferienė ir 
L Mizarienė.

Kalbant apie New Yorko 
Moterų Klubą, galima pasa
kyti, kad visos narės darbuo
jasi kaip bitelės. Valdyba turi 
savo nuolatines atsakomin- 
gas pareigas ir, nežiūrint oro 
atmainų, visuomet stengiasi 
atsilankyti į susirinkimus. 
Dovanų komisija padaro Klu
bui pelno. Eilinės narės, atei
damos į susirinkimus, vienos, 
vieną kartą, kitos kitą, atne
ša ką nors iš maisto pasivai
šinti po susirinkimo. Kai ku
rios aukoja pinigais. Ir taip 
visos draugiškai susitaiko, 
sutartinai talkininkauja. 
Kiekviena atlieka tai, ką gali 
geriausiai atlikti. Tokiu būdu 
Klubas atlieka daug gražių ir 
naudingų darbų.

Sekančios draugės aukojo 
po $5: E. Liepienė, S. Kazo- 
kytė - Jones, V. Milinkevičie- 
nė, O. K. Po $2.50 aukojo: O. 
Zeidat ir M. Jakštas.

Maisto ir dovanų atnešė 
šios narės: S. Narbutienė, O. 
Malinauskienė, O. Zeidat, M. 
Jakštas, O. Babarskienė, M.

Join the 60th birthday celebration of

and welcome the publication of his 
new book,

"REVOLUTIONARY TRACINGS"

SUNDAY, DEC. 29, 2 p.m.
N.Y. Hilton, 6 Ave. & 53 St.

Program :
OSSIE DAVIS, PETE SEEGER, 
MULTI-NATIONAL ARTS EN
SEMBLE. Tributes from com
rades and friends.

SPONSORS: (Partial listing) John Abt, attorney; Jean Carey Bond, 
writer; Hon. Julian Bond; Sterling Brown, poet; Prof. John Henrik 
Clarke; Judge George IV. Crockett; Howard da Silva, actor; Angela 
Davis; Ernest De Maio, trade unionist; Elton C. Fax, artist; Ollie Har
rington, artist; Dr. David Kimmelman; Prof. Howard L. Parsons; Wil
liam L. Patterson, civil rights leader and Marxist scholar; Abbott Simon,, 
attorney; Helen and Morton Sobell.

Contribution: $5.50. Where to get tickets: Center for Marxist Educa
tion, 29 West 15 St. 691-2341; N.Y. C.P. State Office, 156 Fifth Ave., 
Room 426; National C.P. Office, 23 West 26 St.; Jefferson Bookshop, 
100 East 16 St. Also call 379-7848.

Penktadienis, Gruodžio (December) 27,1974

Šukaitienė, Fr. Mažilienė, O. 
Dobilienė, A. Yakštis, I. Mi
zarienė, S. Diržuvaitienė, A. 
Petraitienė ir H. Siaurienė.

Po susirinkimo vaišinomės 
narių atneštais gardumynais, 
o virtuvėje darbavosi J. La
zauskienė ir O. Babarskienė.

Skirstantės namo pasižadė
jome susitikti Aido Choro 
rengiamam bankete Naujųjų 
Metų dieną.

Moterų Klubas dėkoja vi
soms narėms už dovanas ir 
linki geriausios sveikatos, 
energijos toliau taip darbuo
tis, kaip iki šiolei.

H. F.

Ozone Park, N. Y.
Gražus LDS 13 Kuopos 

Parengimas
Gruodžio 22 d. “Laisvės” 

salėje įvyko LDS 13 kuopos 
spalvingas, žieminių švenčių 
atžymėjimo parengimas.

Trumpa ir įdomi buvo pro
grama.

LDS vice prezidentė Helen 
Ješkevičiutė, kuri yra ir 13 
kuopos pirmininkė, buvo pro
gramos vedėja. Ji trumpai 
paaiškino apie LDS 13 kuo
pos veiklą. Po to pakvietė 
LDS iždininkę Amelia Yusko- 
vic pakalbėti. Amelia pasakė 
įdomią kalbą. Pirmiausia ji 
paaiškino apie plačią LDS 
fraternalę1 veiklą. Po to ji 
paaiškino, kaip atsirado kalė
dinės šventės, pažymėjo, kad 
jos paeina iš pagonijos laikų.

Amelia Young (Jeskevičiu- 
tė) padainavo keletą dainų, 
akompanuojant Aldonai An
derson.

Nastė Buknienė jausmingai 
paskaitė Salomėjos Neries 
eilėraštį apie Lietuvos did- 
moterę Melnikaitę.

Jonas Mikaila parodė gra
žią spalvotą filmą. Būdamas 
Lietuvoje 1972 metais, jis 
nufilmavo Lazdynų ir Karoli-' 
niškės apylinkes (prie Vil
niaus), kur jau buvo nemažai 
pastatyta naujų gyvenimo 
namų.

Po programos susirinku
sieji buvo pavaišinti skaniais 
užkandžiais. Kas norėjo, 
taipgi turėjo progą ir savo 
laimę išbandyti įvairių dova
nų laimėjimuose.

Parengimas buvo įdomus ir 
smagus. Jo surengimui dar
bavosi Ilsė Bimba, Bill Malin, 
Ruth Bell ir Anne Yakstis.

J. S.

DAR 155,900
BEDARBIŲ

Washingtonas. - Darbo De
partamentas praneša, kad 
per šį mėnesį bedarbių, rei
kalaujančių pašalpos,,., skai- 
čius padidėjo 155^00. Tveriu - 
sylvanijos valstija davė dau
giausia naujų bedarbių, bū
tent - 29,000. New Yorko 
bedarbių skaičius pakilo 
22,000, New Jersey - 17,200, 
Californija - 16,100 ir t. t.

Havana. - Tarp Kubos ir 
Vatikano santykiai tapo pil
nai atsteigti. Popiežiaus Po
vilo VI atstovu Kuboje bus 
vyskupas Cesare Zacchi.

J d.

—————————

Pramogų kalendorius
———————————

Sausio 1 d.
Aido Choras rengia Naujų

jų Metų sutikimą su pietu
mis, sausio 1 d., 2 vai. po 
pietų. Auka $7.

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

Kovo 9
Niujorko Lietuvių Moterų 

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

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 Kuopos Nariams

LDS 1 kuopos susirinkimas 
įvyks sausio 6 d., “Laisvės” 
salėje. Pradžia 2 vai. popiet. 
Prašome kuopos narius daly
vauti tame susirinkime.

Kuopos valdyba

LLD 1 KUOPOS NARIAMS
Sausio 6 d., pirmadienį, 3 

vai. po pietų įvyks LLD 1 
kuopos susirinkimas, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Valdyba

“Laisvės” direktoriams
Direktorių posėdis atidėtas 

nuo gruodžio 31 d. į sausio 7 
d., 2 vai. po pietų, Laisvės 
salėje. Prašome įsitėmyti.

A. Rainienė, Sekretorė

Netekome tauraus 
laisviečio

Pirmadienį telefonu gavo
me nuo draugės Natalijos 
lešmontienės pranešimą iš* 
Miami, Fla., kad ten mirė 
James Kanceris, Miamio Lie
tuvių Socialio Klubos pirmi
ninkas. Velionis taipgi buvo 
“Laisvės” korespondentas ir 
nenuilstantis kovotojas už 
darbo žmonių reikalus.

Draugas Kanceris mirė po 
ilgos ir sunkios ligos. Prieš 
kelias dienas pirmiau Natali
ja rašė apie velionio ligą taip:

“J. Kanceris labai sunkiai 
serga. Jo sveikata buvo pa
gerėjusi ir buvo grįžęs namo. 
Bet gruodžio 9 d. vėl buvo 
išvežtas į ligoninę. Gruodžio 
9 dieną jam buvo padaryta 
operacija ant galvos. Kokios 
bus pasekmes, nežinome”.

O pasekmės liūdnos. Mūsų 
draugas mirė.

Siunčiame draugo Kancerio 
artimiesiems ir draugams gi
liausią užuojautą.

“L.” Redakcija

Happy
New Year

Connie Rusinskas on her 
greeting card to us writes:

Ramybė šiai dienai, 
Laimingas rytojus, 
Taika visiems laikams.

That’s what our movement 
is all about - to bring peace 
and happiness to the people. 
We have reached the time 
marker again where one year 
is ending, and another start
ing. We look back to the past 
year like taking an account of 
what we have accomplished 
and where we have failed, 
and then go forward with our 
work hoping for bigger 
achievements.

'We are greeting our 
friends, our fellow workers, 
our neighbors. Lovely cards 
are coming from Lithuania 
and from elsewhere with 
wishes for health and 
strength to carry on our 
work. And carry on we must. 
Together we must keep on 
fighting the dark forces 
which have brought hard
ships and unhappiness in our, 
lives.

Happy New Year!
Use




