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KRISLAI
Su pilnu pasisekimu 
Kodėl “susiprato”?
Kad jo pranašystė išsipildytų 
Geriausias pasiūlymas 
Ar sekama bus Italija?

A. BIMBA
Šie metai Tarybų Sąjungo

je yra paskutiniai 9-ojo penk
mečio metai. Jau formuojama 
programa 10-ajam penkme
čiui.

Mums džiugu, kad Tarybų 
Lietuva, atrodo, šių metų 
planą bus pilnai įvykdžius ir 
pramonėje, ir žemėje ūkyje, 
ir kitose srityse. Šlovė lietu
vių tautai!

Mes tikime, kad ji bus 
viena iš pirmaujančių tarybi
nių respublikų ir Dešimtojo 
penkmečio uždavinių atliki
me.

0 kaip su mūsų vajaus 
pasibrėžtais uždaviniais? Iki 
Naujų Metų laiko bepaliko 
labai mažai. Esame pasimoję 
visus jo tikslus pasiekti su 
metų pabaiga. Ar pavyks? 
Prašome kiekvieną “Laisvės” 
skaitytoją, kiekvieną rėmėją, 
kiekvieną bičiulį apie tai pa
galvoti.

Visi buvo nustebinti, kai 
išgirdo, kad su tokiu pasidi
džiavimų Jungtinių Valstijų 
delegacijos Generalinei 
Asamblėjai pasiūlytą rezoliu
ciją, reikalaujančią visame 
pasaulyje paliuosuoti iš kalė
jimu politinius kalinius, dele
gacija staiga ištraukė-atšau- 
kė. Kodėl? Kas pasidarė?

Kai kas jau paaiški. Kai 
kas, matyt, mūsų delegacijai 
“pakuždėjo” į ausį, sako vie
nas kolumnistas — o kaip su 
jūsų Vietnamo karo aukomis? 
Šimtai šiam karui pasiprieši
nusių tebesėdi kalėjimuose. 
Tūkstančiai ir tūkstančiai 
jaunų vyrų nuo drafto ir karo 
tarnybos pabėgusiu į užsie
nius nebegali sugrįžti. Jeigu 
sugrįžtų, atsidurtų kalėji
muose. Visi jie yra politiniai 
kaliniai, ar ne?

Ir štai staiga apsivertimas 
aukštyn kojomis: rezoliucija 
ištraukiama. Ją pamirškite!

Kolumnistas James Reston 
pranašauja, kad Kongresas, 
po visų tų tyrinėjimų, kuriuo
se atidengiamos žvalgybų 
(ČIA, FBI ir kt.) papildytos 
baisios kriminalystės, gali 
“jas visas paimti už gerklės”. 
Vargiai, mums atrodo, Kon
gresas parodys tiek pilietiš
kos drąsos. Jeigu Kongresas 
taip padarytų, jis susilauktų 
šilčiausio., milžiniškos ameri
kiečių daugumos pasveikini
mo. Vėliausi Gallup Poll įstai
gos apklausinėjimai parodo, 
kad tik 37 procentai žmonių 
dar turi FBI pasitikėjimo, o 
ČIA tiktai 14 procentų!

Šia proga reikia karštai 
pasveikinti dienraštį “Daily 
World”. Jis turi iš visų prak
tiškiausią ir geriausią pasiū
lymą, būtent: tuojau ČIA ir 
FBI paleisti, uždaryti, likvi
duoti.

Bet, žinoma, stebuklais 
mes netikime. Pamatysime, 
kad nei vyriausybė, nei Kon
gresas pagrindiniai prieš 
žvalgybas nepajudins nė pirš
to -— gal tiktai truputį atsar
giau jas pažabos.

Suomija jau turi naują ka
binetą. Jis pagrįstas plačia 
koalicija. Jame turi atstovy
bę ir Komunistų Partija. Iš

JAV išleido $13,400,000
nuvertu

-y

ui Čilės valdžios
Izraelyje ginčai dėl 

bombardavimo Lebano
Washingtonas. — Senato 

komitetas, kuris tyrinėja 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
žvalgybų veiklą užsieniuose, 
jau viešai pripažįsta, kad mū
sų vyriausybė per ČIA ir 
kitus valdžios organus, išlei
do $13,400,000 propagandai 
Čilės armijoje ir visuomenėje 
prieš demokratinę koalicinę 
prezidento Allandės vado
vaujamą vyriausybę. Kaip ži
nia, reakcinės jėgos nuvertė 
Čilės valdžią, nužudė prezi
dentą Allendę, išskerdė dau
gybę pažangiųjų čiliečių, ku
rie balsavo ir rėmė koalicinę 
vyriausybę, ir įsteigė žiau
riausi fašistinį režimą.

Bet komitetas sako, kad jis 
nesuradęs įrodymų, jog šios 
šalies Centrinė Žvalgybos 
Agentūra (ČIA) ar kuris ki
tas valdžios organas, tiesiogi
niai dalyvavo Allendės val
džios nuvertime.

Komiteto raportas suside
da iš 62 puslapių. Įdomu: kad 
Komitetas sako priėjęs šios 
išvados, pasiremdamas ČIA 
ir kitų valdžios viršininkų, jų 
tarpe ir valstybės sekreto
riaus Kissingerio, liudijimais 
uždarame Komiteto susirin
kime. Į tą posėdį niekas iš 
oašalinių nebuvo įsileistas. Ir 
spaudos reporteriams posė
džio durys buvo uždarytos. 
Taigi, pasiremta parodymais 
tik pačių kaltininkų. Prezi
dentas Nixonas ir sekretorius 
Kissingeris davė įsakymus

Ir vėl įkalintas
Madridas. — Kai princas 

Carlo tapo karaliumi, jis pa
skelbė kai kuriems politi
niams kaliniams amnestiją. 
Laimingųjų tarpe buvo ir 
Ispanijos Komunistų Partijos 
(slaptos) sekretorius. Bet 
laisvėje jis teišbuvo vieną 
trumpą savaitę. Vėl tapo 
suareštuotas ir įkalintas. Šį 
kartą kaltinamas, kad jis va
dovavo demonstracijai, kuri 
reikalavo amnestijos visiems 
Ispanijos politiniams kali
niams.

Marcelino Camacho Abad 
K. Partijos vadas

18 ministrų keturi yra komu
nistai.

Dabar plačiai kalbama, kad 
panašiai gali atsitikti ir su 
Italija. Vėliausi rinkimai pa
rodė, kad Italijos Komunistų 
Partija surinko 35 proc. visų 
balsų ir pasidarė tik antroji 
didžiausia partija po Krikš
čionių Demokratų. Jinai no
rinti įeiti į vyriausybę. Pri
klausys nuo K. D. nusistaty- 
mo.

Beje, turime dar vieną ko
munistų įtakos kilimo pavyz
dį. Laose monarchija panai
kinta ir paskelbta Liaudies 
Respublika. Naujajai vyriau
sybei vadovauja komunistai. 

ČIA kaip susidoroti su Čilės 
demokratine valdžia, ir ČIA 
tuos įsakymus vykdė, ir da
bar norima, kad tie ir kiti 
įvelti viršininkai pasisakytų, 
kad jie tiesioginiai dalyvavo 
Čilės valdžios nuvertime! Jei
gu jie nekalti, tai kam reikėjo 
jų parodymui arba prisipaži
nimui, kokį vaidmenį jie vai
dino tos svetimos šalies de
mokratinės valdžios nuverti
me, ir jeigu Komitetas iš 
tikrųjų skelbia viską, ką jie 
parodė arba prisipažino, — 
tai kam reikėjo posėdžio už 
uždarų durų? Tai svarbus 
klausimas. Visuomenė nesi
liaus iš Komiteto reikalavus 
atsakymo.

Kaip ir buvo pažangiosios 
visuomenės bijota: Senato 
dalinai nuplauti ČIA ir vy
riausybę nuo atsakomybės už 
nuvertimą Čilės demokratinės 
valdžios ir įvedimą fašistinio 
teroro.

Londonas. — Islandija pa
skelbė, kad niekas negali žve
joti arčiau, kaip už 200 mylių 
nuo jos krantų. Anglija atsi
sako tokį apribojimą jos žve
jams pripažinti ir siunčia ka
rinius laivus apginti jos žvėji- 
nius laivus.

Jau ir bažnyčios 
labai susirūpinusios

Nairobi, Kenya. — Čionai 
laikomame Pasaulinės Bažny
čių Tarybos posėdyje iškelia
ma visa eilė pasauliniai svar
bių klausimų. Pasiūlymuose 
reikalaujama, kad bažnyčios 
darbuotųsi ir kovotų už naują 
ekonominę ir socialinę san
tvarką pasaulyje. Nurodoma, 
kad žmonija pati gali susinai
kinti per vieną gentkartę. 
Reikalaujama, kad būtų su
mažintos ginklavimosi reika
lams skiriamos lėšos.

Reikia žinoti, kad Pasauli
nę Bažnyčių Tarybą sudaro 
išimtinai protestantiškos baž
nyčios, kurios, sakoma, at
stovauja 500,000,000 tikin
čiųjų.

Grūmoja vetavimu 
Saugumo Tarybos 
nutarimo

United Nations, N. Y. — 
Amerikos delegacijos Jungti
nėse Tautose pirmininkas 
Daniel Moynihan pareiškė, 
kad jeigu Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryba priims re
zoliuciją, pasmerkiančią Iz
raelį už bombardavimą Leba- 
no kaimų, Jungtinės Valsti
jos panaudotos veto teisę 
prieš ją. Tai, girdi, nereiškia, 
kad JAV užgiria ar pateisina 
į Izraelio žygį, bet jos nori 
tokios rezoliucijos, kurioje 
būtų pasmerkiamas teroras 
lygiai iš abiejų pusių.

Užgrobi Timor salą
Praeitą pirmadienį Indone

zijos ginkluotos jėgos įsiver
žė ir užgrobė Portugalijos 
salą Timor, kuri buvo pasi
skelbusi nepriklausoma ir su
dariusi revoliucinę vyriausy
bę. Sakoma, kad pasipriešini
mas buvo menkas. Timor 
vyriausybė faktinai buvo be
ginklės. Atsilaikyti prieš mo
derniškus Indonezijos gink
lus buvo bejėgė.

Prezidentas Fordas Pekine su kiniečiu vaikučiu ant rankų. 
Jis nori parodyti, kad jis myli ne tik savo, bet ir kitų vaikus.

Naujai pakrikštyta doktrina su 
tais pačiais pavojais

Iš Filipinų sostinės Honolu
lu praeitą pirmadienį komer
cinėje spaudoje pasirodė 
stambiomis raidėmis žinia: 
“Fordas paskelbė taikos su 
visais ‘Pacific Doctrine’ (Ra
miojo Vandenyno doktriną)” 
kraštais. “Jis pasakė, kad 
Jungtinių Valstijų saugumas 
priklauso nuo mūsų azijietiš
kų pasižadėjimų (sutarčių) 
vykdymo”.

Tai, matyt, buvo susumavi
mas jo misijos Kinijoje ir 
kituose Azijos kraštuose re
zultatų.

Ypatingai prezidentas pa
brėžė pasitenkinimą savo vi
zitu Kinijoje. Ten jam pavy
kę surasti su ja “bendrą 
pagrindą”.

Labai teisingai “The N. Y. 
Times” reporteris savo pra
nešime pastebi, kad “ši dok
trina pagrindiniai yra tiktai 
pakartojimas dabartinės poli
tikos”. Iš tikrųjų, tai tiktai 
naujas pakrištijimas jau labai 
senos doktrinos”. Kaip tiktai 
ta doktrina vadovaujantis ši 
šalis buvo įvelta į agresiją 
pirmiau Korėjoje, o paskiau 
Indokinijoje. Kaip tiktai ta 
pačia “Pacific Doctrine” buvo 
pasiremiant per kelis metus 
vedamas vienas kruviniausių 
karų žmonijos istorijoje Viet
name”. Dėka tos senos dok
trinos, mūsų JAV turi milži
niškas militarines bazes Azi
jos kraštuose, na, kad ir 
tuose pačiuose Filipinuose.

Taigi, nieko naujo mūsų 
prezidentas neišrado ir nesu
galvojo.

Susprogdintos 
bažnyčios

Beirut. — Čia praeitą šeš
tadienį musulmonai bombo
mis susprogdino tris krikščio
niškas bažnyčias. Tai atkerši
jimas krikščionimus, kurie iš 
vakaro sunaikino pilną sunk
vežimį musulmonų šventraš
čio (biblijos) “Islam”.

Londonas. — Anglijos 
Konservatorių Partija vėl sa
vo pirmininke išrinko Mrs. 
Thatcher. Dauguma partijos 
vadų pareiškė, kad jie pilnai 
patenkinti Mrs. Thatcher pir
mininkavimu.

Sutriuškino ir kitą 
liaudies 
demonstraciją

Madridas. — Gruodžio 5 d. 
komunistų vadovaujamą de
monstraciją, kurios tikslas 
buvo reikalauti amnestijos 
visiems politiniams kali
niams, karaliaus Carlos val
džia jėga išblaškė. Ji dar 
žiauriau pasielgė su gruodžio 
8 d. socialistų tam pačiam 
tikslui suruošta demonstraci
ja. Policija lazdomis demon
strantams skaldė galvas. Ke
turi sužeisti pavojingai. Daug 
lengvai sužeistų.

Tas parodo, kad Carlos 
eina diktatoriaus Franco ke
liais.

Washingtonas. — Kissin
geris planuoja susitikti su 
Tarybų Sąjungos ambasado
riumi Dobryninu dėl jo kelio
nės į Maskvą.

Gyvačių nuodai 
taupymui žmonių 

gyvybių
Baltimore, Md. — Čionai 

labai plačiai veikia Biologicals 
Unlimited, Inc. Jos veikla 
susideda iš melžimo nuodų iš 
gyvačių ir kitų nuodingų “su
tvėrimų”. O tie nuodai vis 
plačiau ir plačiau naudojami 
įvairiuose labai svarbiuose 
tyrinėjimuose.

Biologicals Unlimited savo 
laboratorijose turi 2,000 gy
vų gyvačių. Jos surinktos iš 
įvairiausių šios žemės kam
pų. Jos yra keliolikos rūšių, 
bet visos pavojingos. Nenuo
dingos gyvatės nereikalin
gos.

Įstaigos savininkas Mr. 
Kilmon, stambus turčius, pa
duoda tris pavyzdžius, kur iš 
gyvatės išmelžti nuodai jau 
vartojami žmogaus naudai. 
Vienas, gyvatės nuodai var
tojami sulaikymui kraujo 
krekėjimo. Antras — gyva
tės nuodai labai sėkmingai 
vartojami užmušimui skaus
mų ligoniui, sergančiam ne
pagydomu vėžiu. Trečias — 
jie pagelbsti gydyti širdies 
raumenų pažeidimus.

Tel Aviv. — Izraelio armi
jos kariniais lėktuvais bom
bardavimas Lebano kaimų 
sukėlė šalyje viešus aštrius 
ginus. Vyriausybė susilaukė 
smarkios kritikos už tokį žy
gį. Dabar jau pačiame Izrae
lyje pripažįstama, kad per tą 
kriminališką užpuolimą buvo 
75 civiliniai žmonės užmušti 
ir 124 sužeisti. Žymiausias 
Izraelio dienraštis “Haaretz” 
sako:

“Toks masinis panaudoji
mas oro jėgų padidina pavo
jų pataikymo į civilinius žmo
nes ir tiktai patarnauja da
bartinei antiizraelietiškai 
kampanijai visame pasaulyje. 
Kaina, kurią mes galime būti 
priversti sumokėti gali būti 
daug aukštesnė už tai, ką 
galime laimėti savo saugu- 
mui.

Valdžios žygio kritikai nu
rodo, kad šis puolimas buvo 
pravestas kaip tik tuo laiku, 
kai Jungtinių Tarybų Saugu
mo Taryba pradeda Palesti
nos klausimą svarstyti. Iz
raeliui bus sunkiau apginti 
savo nusistatymą Palestinos 
klausimu.

Per ginčus taipgi iškeliama 
aikštėn, kad puolimai ant 
Lebano buvo panaudota net 
30 didžiulių karinių lėktuvų. 
O pradžioje buvo pasauliui 
duota suprasti, kad buvo pa
siųsta tiktai pora ar trejetas 
lėktuvų.

Įdomu, sakoma, kad labai 
kritiškai šį valdžios ėjimą 
vertina ir Izraelio popietinis 
dešiniųjų elementų leidžia
mas dienraštis “Yediot Aha- 
ronot”. Paprastai, šis dien
raštis remdavo vyriausybės 
politiką, bet šį kartą ją kriti
kuoja.

Žymus rašytojas

Thornton Wilder

Hamden, Conn. — Gruo
džio 9 d. savo namuose rašy
tojas rastas negyvas. Mirė 
nuo širdies smūgio. Buvo 78 
metų amžiaus ir laikomas 
vienu žymiausių JAV rašyto
jų. Už savo literatūrinę kūry
ba jis apdovanotas net trimis 
Pulitzers premijomis, nors 
per gana ilgą savo kūrybinį 
gyvenimą teparašė septynias 
noveles ir dvi scenos dramas.

10 milijonų dolerių 
tik nominacijoms

Washingtonas. — Naujai 
paskirtas Republikonų Parti
jos finansam sukelti direkto
rius Robert S. Mosbacher 
tuoj imasi darbo. Jis turi 
sukelti dešimt milijonų dole
rių agitacijai už prezidento 
Fordo nominavimą į prezi
dentus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
United Nations, N. Y. — 

Jungtinės Valstijos vetavo 
Saugumo Tarybos didelės 
daugumos priimtą rezoliuci
ją, pasmerkiančią Izraelį už 
lėktuvais užpuolimą ant Le
bano teritorijos ir bombarda
vimą kaimų. Tuo būdu rezo
liucija atpuola. Izraelis labai 
patenkintas šiuo JAV žygiu.

Iš 15 Saugumo Tarybos 
narių 13 balsavo už pasmerki
mą, viena šalis susilaikė, o 
JAV balsavo prieš.

•
Washingtonas. — Senato ir 

Atstovų Buto komisijos nu
statė, kad federalinės val
džios ateinančiais metais iš
laidos neturi būti didesnės 
kaip $374,9000,000,000. Bet 
kadangi tiek pajamų nesitiki
ma, tai federaliniame biudže
te deficitas numatomas iš 
$74,100,000,000. Manoma, 
kad Kongresas šį biudžetą 
patvirtins.

Boston, Mass. — Federali
nis teisėjas W. Arthur South 
Bostono vidurinę mokyklą 
paėmė teismo kontrolėm Jis 
sako, kad Bostono Mokyklų 
Komitetas nesistengia pilnai 
panaikinti rasinę segregaciją.

•
Varšuva. — Lenkijos Ko

munistų Partijos 7-ajame su
važiavime dalyvauja svečiais 
beveik visų komunistų parti
jų atstovai. Jame dalyvauja 
ir Tarybų Sąjungos Komunis
tų Partijos generalinis sekre
torius Leonidas Brežnevas. 
Savo sveikinimo kalboje jis 
aštriai kritikavo Vakaruose 
(kapitalistiniuose kraštuose) 
valdančiuosius ratelius už 
skleidimą melų ir šmeižtų 
propagandos prieš socialistinį 
pasaulį. Ta propaganda ken
kia detentei (taikiam tautų ir 
valstybių sugyvenimui) ir pa
saulinei taikai.

•
Lisbon. — Portugalijos už

sienio reikalų ministras Ar- 
nesto Melo Antunes sako, 
kad “portugalijos revoliucijos 
laimėjimai komunistų dalyva
vimas valdžioje yra būtinai 
reikalingas”.

Albany, N. Y. — Guberna
torius Carey nori padidintais 
mokesčiais sukelti $555,000,- 
000. Bet ir tai valstijos ižde 
deficitas numatomas iš 
$1,500,000,000!

•
Washingtonas. — Kongre

sas užgyrė Fordo pasiūlymą 
paskolinti N. Y. miestui 
$2,500,000,000.

•
Tel Aviv. — Nedideliame 

Izraelio miestelyje Nazareth 
gruodžio 10 diena buvo istori
nė. Jis vėl pagarsėjo. Jo 
majoru išrinktas komunistas 
arabas. Na, o viso pasaulio 
krikščionys juk tiki, kad Na
zarete augo Jėzus Kristus.

•
United Nations, N. Y.

Jungtinių Tautų moterys 
(tarnautojos) jaučiasi, kad jos 
yra vyrų diskriminuojamos. 

Jos pradėjo kovą už lygias 
teises. Jų plakatuose reika
laujama, kad busimasis gene
ralinis sekretorius būti mote
ris. Jos taipgi iškėlė šūkį: 
“Šalyn vyrų šovinizmas!”
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Už geresnį gyvenimų, 
ui gyvybės išsaugojimą

Šiandien jau nebegali būti dviejų nuomonių, kad svar
biausias visai žmonijai pavojus, tai ginklavimosi-lenktynės, 
militarizmo augimas ir branduolinis karas. Net ir mažiau
sios šalys atideda visus savo net ir labai opius vidinius 
socialinius poreikius ir didžiausias sumas išleidžia ginklavi
muisi. Kasmet taip pat didėja skaičius valstybių, dedančių 
didžiausias pastangas susikurti galimybes atominiams gink
lams pasigaminti. Nebetoli tas laikas, kai atominę bombą 
pasigaminti bus taip paprasta ir lengva, kaip ir paprastą jau 
per ilgus amžiaus vartojamą.

Štai kodėl šiandien taip svarbų vaidmenį vaidina Pasauli
nės Taikos Taryba, mobilizuodama plačiausias mases už 
ginklavimosi varžybų sulaikymą ir pasiekimą visuotinio ir 
pilno nusiginklavimo. Lapkričio pabaigoje Leningrade įvyko 
Tarybos posėdis, kuriame vėl buvo didžiausiu rimtumu 
aptarta kova už taiką ir mobilizavimą liaudies masių 
“naujam Stockholmo atsišaukimui paremti”.

Šioje sesijoje priimtas atsišaukimas skamba:
“Viso pasaulio tautos reikalauja nutraukti daug lėšų 

reikalaujančias ir pavojingas ginklavimosi varžybas, toliau 
žengti į visuotinį ir visišką nusiginklavimą, kad būtų 
išsaugota ir sustiprinta taika Žemėje, sudarytos reikiamos 
sąlygos sparčiai visos žmonijos socialinei ir ekonominei 
pažangai.

Reikšdamas tautų valią, Pasaulinės taikos tarybos prezi
diumas savo sesijoje Stokholme 1975 metų birželio mėnesį 
paskelbė atsišaukimą į visus parlamentus ir vyriausybes, 
politines partijas ir profsąjungas, į visuomeninius judėjimus 
ir organizacijas, į visas pasaulio tautas pradėti naują masinę, 
kampaniją prieš ginklavimosi varžybas, už nusiginklavimą.

Mes, nacionalinių organizacijų ir judėjimų už taiką 
atstovai, visiškai remdami naują Stokholmo atsišaukimą, 
pareiškiame esą pasiryžę pradėti pasaulinę kampaniją už 
ginklavimosi varžybų nutraukimą ir už nusiginklavimą ir ją 
vykdyti 1976 metais.

Mes skelbiame, kad pradedame masiškai rinkti parašus 
naujam Stokholmo atsišaukimui paremti, siekdami, kad į 
ryžtingą tautų reikalavimą nutraukti ginklavimosi varžybas 
ir nusiginkluoti atkreiptų dėmesį visos vyriausybės ir 
Jungtinės Tautos.

Mes raginame visas politines partijas, profsąjungas, 
moterų, valstiečių, jaunimo, religines, kooperatines, kultū
rines, sporto ir kitas organizacijas, visus paprastuosius 
mūsų šalių žmones paremti šį naują judėjimą už taiką ir savo 
aktyviu dalyvavimu užtikrinti jo sėkmę.

Mes raginame organizuoti mitingus ir konferencijas, 
demonstracijas ir žygius, kad būtų sutvirtinti reikalavimai 
nutraukti ginklavimosi varžybas ir nusiginkluoti; plačiai 
naudoti masinės informacijos priemones, leisti plakatus ir 
lapelius, siųsti vyriausybėms ir parlamentams autoritetin
gas delegacijas, taip pat imtis kitų priemonių sutinkamai su 
specifinėmis sąlygomis ir galimybėmis.

Kiekvienas turi suprasti, kad kova už nusiginklavimą, 
prieš ginklavimosi varžybas yra kova už geresnį gyvenimą, 
už pačios gyvybės išsaugojimą.

Kiekvienas žmogus turi jausti atsakomybę savo tėvynai
niams ir busimosioms kartoms už savo indelį, vykdant šį 
nepaprastai svarbų uždavinį.

Tad vienykimės šioje kovoje prieš ginklavimosi varžybas, 
už nusiginklavimą!”

Beveik negirdėtas dalykas diplomatijoje
Per keturias ištisas dienas dviejų didelių valstybių pačios 

aukščiausios ir smarkiausios galvos — mūsų Jungtinių 
Amerikos Valstijų prezidentas Fordas ir valstybės sekreto
rius Kissingeris ir Kinijos premjeras Chou En-lai ir 
Komunistų Partijos pirmininkas Mao Tse-tung — diskusa- 
vo, ginčijosi, derėjosi. Per tas kelias dienas viso pasaulio 
akys buvo nukreiptos į Pekiną, kur tie vyrai posėdžiavo. 
Visi laukėme ir tikėjomės reikšmingų rezultatų. Beveik 
ištroškę laukėme jų paskelbimo formoje bendro komunika* 
to. Juk taip būdavo daroma po visų didžiųjų valstybių 
viršūnių konferencijų.

Deja, esame suvilti. Suviltas visas civilizuotas pasaulis. 
Dar konferencijai neužsibaigus jau buvo iš Pekino paleisti 
gandai, kad jokio komunikato nebus, nelaukite. Ir nėra.

Kodėl nėra komunikato, kuriame būtų apibūdinta konfe
rencijos eiga ir paskelbti susitarimai abiem šalim rūpimais 
klausimais? Todėl nėra, kaip paaiški, kad nebuvo pasiekta 
jokio konkretaus susitarimo nė vienu klausimu. Svarbiais 
klausimais buvo laikomi taip vadinamos Tautinės Kinijos, 
Jungtinių Valstijų ginklais sukurtos ir palaikomos Formozo- 
je (Taiwane), likimas ir Kinijos Liaudies Respublikos 
pripažinimas. Kinijos vadai pareiškę, kad kol Amerika 
bovysis su Formoza, normalių santykių tarp Kinijos ir 
Jungtinių Valstijų negalės būti. O mūsų galvos tokiam 
“drastiškam” ėjimui dar nepasiruošusios. Tai automatiškai 
atpuola ir kitas klausimas, būtent Kinijos Liaudies Respu
blikos pripažinimas ir užmezgimas su ja diplomatinių ryšių, 
pasikeičiant ambasadoriais, ir taip toliau.

Tai tiek, ir daugiau nieko. Atrodo, kad kalnas tepagimdė 
pelę!

Kriminališkas Izraelio žygis
Visas pasaulis buvo giliausiai pasipiktinęs praeitos savai

tės pirmadieni išgirdęs, kad Izraelio kariniai lėktuvai 
užpuolė ir bombardavo du palestiniečių arabų kaimus 
(stovyklas) Libano teritorijoje. Vienas kaimas visiškai 
sunaikintas, o kitas smarkiai apgriautas. Užmušta ir

Kas ką rašo ir sako
DOROVINIO ŽMOGAUS 
AUKLĖJIMO REIKALAIS

Iš Vilniaus “Eltos” praneši
me skaitome:

“Šiandien įvyko Lietuvos 
KP Vilniaus miesto komiteto 
plenumas. Jame buvo svar
stomi miesto partinės organi
zacijos uždaviniai, toliau ge
rinant darbo žmonių dorovinį 
auklėjimą.

Pranešėjas — partijos 
miesto komiteto antrasis sek
retorius V. Kojala papasako
jo apie partijos rajonų komi
tetų ir pirminių partinių or
ganizacijų darbą, įgyvendi
nant moralinio kodekso prin
cipus, formuojant darbo žmo
nių marksistinę-lenininę pa
saulėžiūrą.

Dabar Vilniuje politinio 
švietimo sistemoje mokosi 
daugiau kaip 77 tūkstančiai 
klausytojų, jų tarpe 27 tūk
stančiai komunistų. Miestoi 
partinės, profsąjungų ir kom
jaunimo organizacijos pradė
jo daugiau domėtis, kaip for
muojami kilnūs darbo žmonių 
doroviniai bruožai.

Kartu pranešime ir plenu
mo dalyvių pasisakymuose 
pažymėta, kad partinės ir 
kitos visuomeninės organiza
cijos dar ne visiškai išnaudoja 
turimas galimybes darbo 
žmonių doroviniam auklėji
mui.”

Apie plenumo išvadas tik 
tiek pasakoma, kad “svarsty
tu klausimu priimtas nutari
mas”. Visgi, ir mums būtų 
buvę įdomu susipažinti nors 
su to nutarimo turiniu.
SOCIALISTINIO 
LENKTYNIAVIMO 
PRASMĖ IR REIKŠMĖ

Kaip žinia, Tarybų Lietu
voje jau gana plačiai yra 
praktikuojamas socialistinis 
lenktyniavimas kaipo prie
monė darbo našumui ir darbo 
produktų kokybei pakelti. 
Spauda kupina agitacijos pra
monės darbininkams, žem
dirbiams ir įstaigų tarnauto
jams įsitraukti į lenktyniavi
mą. Paduodami pavyzdžiai 
apie socialistinio lenktyniavi
mo gražius laimėjimus.

Socialistinėje santvarkoje 
lenktyniavimo prasmė ir 
reikšmė apibūdinamos M. 
Bernatavičiaus straipsnyje 
“Materialinis ir Moralinis 
soclenktyniavimo dalyvių 
skatinimas” taip:

“Vienas iš svarbiausių so
cialistinio ūkininkavimo prin
cipų yra materialiai ir mora
liai suinteresuoti darbo žmo
nes siekti aukštų gamybos 
rezultatų. Būtinumas skatinti 
lenktyniavimą išplaukia iš 
pačios socializmo esmės. V. 
Leninas yra nurodęs, kad 
socializmą ir komunizmą kur
ti reikia ne betarpiškai re
miantis pačiu entuziazmu, o 
su entuziazmo pagalba, re
miantis asmeniniu interesu, 
asmeniniu suinteresuotumu, 
remiantis ūkiskaita.

Lenktyniavimo materiali
nių stimulų tikslas yra žadinti 
darbuotojų norą lenktyniauti 
darbe, skatinti jų iniciatyvą 
ir kūrybinę pažiūrą į darbą.

Sukūrus įmonėse materiali-

nio skatinimo fondą, kurio 
lėšos daugiausia skirstomos 
tada, kai susumuojami meti
niai ūkinės veiklos rezultatai, 
padidėjo darbuotojų iniciaty
va, o tai atsiliepė ir lenkty
niavimui. Tinkamas materia
linio skatinimo fondo lėšų 
naudojimas sudaro svarbų 
rezervą lenktyniavimo veiks
mingumui didinti.

Darbo naujomis ūkininka
vimo sąlygomis patyrimas 
parodė, kad kiekvieno dar
buotojo suinteresuotumas 
gerinti visos įmonės darbo 
rodiklius padeda ugdyti ko
lektyvizmą, tarpusavio pa
galbą ir reiklumą, laikytis 
valstybinės drausmės. Tiek 
materialinis, tiek moralinis 
skatinimas darosi objekty
vesnis ir labiau motyvuotas 
priklausomai nuo kiekvieno 
indėlio į bendrą reikalą.

Sumanus kiekvienos ir ma
terialinio, ir moralinio skati
nimo priemonės naudojimas' 
yra viena iš svarbiausių sąly
gų socialistinio lenktyniavi
mo efektyvumui didinti, 
sprendžiant tiek ekonominius 
uždavinius, tiek ir auklėjant 
aktyvius, sąmoningus naujo
sios visuomenės kūrėjus.” 
[“Liaudies Ūkis”, 1975, nr. 9]

IZRAELIO KOMUNISTŲ 
PARTIJOS VADAS
APIE SIONIZMĄ

Izraelio parlamente yra ke
letas ir Komunistų Partijos 
narių. Jie, žinoma, nesutinka 
su dabartine Izraelio valdžios 
politika ir ją aštriai kritikuo
ja. Antai, partijos generalinis 
sekretorius Meir Vilner, ku
ris taipgi yra ir Izraelio parla
mento narys, komentuoda
mas Jungtinių Tautų Genera
linės Asamblėjos priimtą lap
kričio 10 dieną sionizmo klau
simu rezoliuciją, pareiškė, 
kad “rezoliucija yra tiesiogi
nis Izraelio devynerių metų 
arabų teritorijų okupacijos 
vaisius. Yra tiesioginis vai
sius iš Izraelio valdovų pusės 
atmetimo palestiniečių arabų 
teisės į tautinę nepriklauso
mybę, į apsisprendimą ir su
sikūrimą savo nepriklauso
mos valstybės šalia Izraelio”.

“Dar daugiau,” pasakė 
Meir Vilner, rezoliucija “yra 
tiesioginis rezultatas Izraelio 
valdžios panaudojimo prie
spaudos prieš palestiniečius 
gyventojus, jų masinio areš
tavimo ir įkalinimo, išmetimo 
politinių vadų iš jų namų, jų 
tarpe ir* komunistų, sunaiki
nimo jų, laužymo žmogaus 
teisių čarterio, brutališko 
kankinimo geriausių Palesti-

sūžeista daug nekaltų civilinių žmonių, daugumoje moterų ir 
vaikų. Jau ir šios šalies komercinė spauda, kuri savo 
simpatijų Izraeliui neslepia, nebegali šios Izraelio krimina- 
lystės pateisinti. Pasipiktinimas visur didžiausias. Šis 
Izraelio žygis laikomas nusikaltimu prieš visokį žmonišku
mą.

Žinoma, Izraelio vadai “turi” pasiteisinimą. Jie sako, kad 
jie tiktai atkeršija arabams teroristams, kurie laikas nuo 
laiko įsiveržia į Izraelį ir terorizuoja jo žmones. Ir šį kartą 
jie nužiūrėję, kad tuose kaimuose veikia teroristų lizdai ir 
Izraelis tik siekęs juos sunaikinti.

Niekas, absoliutiškai niekas iš rimtai galvojančių žmonių 
neteisina arabų teroristų ir jų darbų. Jie savo teroru tiktai 
pakenkia palestiniečių arabų teisingam reikalui. Bet vienas 
dalykas, kai iš vienos šalies koks nors desperatas, ar 
kriminalistas, pasėmęs bombą, slaptai įslenka į kaimyniškos 
šalies teritoriją ir ją numeta kaime ar miestelyje, o visai 
kitas, kai pati šalies valdžia pasiunčia karinius lėktuvus į 
kitą šalį ir ant jos kaimų ramių gyventojų mėto bombas iš 
oro, vienu kartu nušluojant desėtkus nekaltų gyvybių.

Šiam savo kriminališkam ėjimui Izraelis neturi jokio 
pateisinimo.

nos arabų sūnų ir dukrų, 
kurie trokšta taikos su Izrae
liu visiems lygių tautinių tei
sių pagrindu. Ir visa tai Iz
raelio valdžios yra vadinama 
sionizmu . . .Todėl nereikia 
stebėtis, kad Jungtinės Tau
tos priėmė rezoliucija, kurio
je tokia politika vadinama 
rasistine.”
GARBĖ LIETUVĖMS IR 
VISOMS TARYBINĖMS 
MOTERIMS!

Su neslepiamu Įnirtimu 
Chicagos kunigų organas 
klausia: “Ar tikrai laimingos 
Sovietų moterys?” Girdi:

“Ir 1975-uosius Moters me
tus Sovietai stengiasi panau
doti savo krašto propagan
dai. Visame krašte, miestuo
se ir kolchozuose, išlipinta 
daugybė plakatų, skelbiančių 
sovietinių moterų laimę. 
Apie moteris labai daug rašo
ma, kalbama, jos gerbiamos 
mitinguose, apdovanojamos 
medaliais ordinais, skelbia
mos “moterimis didvyrėmis” 
ir kitais skambiais vardais
vadinamos. Sovietų moterys 
šaukia savo kongresus. Jų
delegatės dalyvauja pasauli
niuose moterų kongresuose, 
įrodinėdamos, kad nė viena
me kitame pasaulio krašte 
moterys nesančios taip lais
vos ir turinčios tiek daug 
teisių, kaip Sovietų Sąjungo
je. Sovietų moterims nebesą 
reikalo reikalauti daugiau tei
sių, nes jos ir taip jau esan
čios nuo seno emancipuotos. 
Jau 1918 metų, sovietinė 
konstitucija suteikusi visoms 
krašto moterims lygias teises 
su vyrais politinio, ūkinio, 
socialinio gyvenimo srityse. 
Nuo tada jos buvusios įtrauk
tos į produkciją lygiomis tei
sėmis su vyrais, ir tai buvęs 
vienintelis ir teisingiausias 
kelias išsiveržti iš vyrų hege
monijos. Tas pats, kaip vyrų, 
darbas, vienodas atlygini
mas, laisvas reiškimasis įvai
riose profesijose ir lygios tei
sės į švietimą bei mokymą 
esanti pagrindinė Sovietų 
moterų emancipacijos žymė.”

Žinoma, kunigų organas at
sako, kad taip nėra ir negali 
būti. Bet visa tai gryniausia, 
švenčiausia tiesa. Mes žino
me, kad sutanuotėms “Drau
go” tėveliams, kurie, vado
vaudamiesi “Šventojo rašto 
mokslu”, kuris moters nepri
pažįsta pilnu, tikru žmogumi, 
sunku net ir įsivaizduoti, kad 
kurs nors šioje planetoje yra 
šalis, kurioje moteris laikoma 
pilnu žmogumi ir’naudojasi 
lygiai su vyru visomis žmo
gaus teisėmis. Mes galime tik 
nuoširdžiausiai palinkėti Lie
tuvos ir visos Tarybų Sąjun-
gos moterims didžiausios 
sėkmės pilniausiai naudotis 
tomis teisėmis, aktyviškai 
dalyvaujant pastatyme dar 
šviesesnio, dar prabangesnio
rytojaus.

Penktadienis, Gruodžio (December) 12, 1975

Klaipėdoje prieš karą gyveno 45 tūkstančiai žmonių, 
miestas gerokai nukentėjo nuo hitlerininkų, bet šiandien čia 
yra daugiau kaip 160 tūkstančių gyventojų, šoli į pietus
nusitęsė miesto ribos.

Dauguma namų dabar statoma industriniu būdu. Štai 
Klaipėdos namų statybos kombinatas nuo šio penkmečio 
pradžios atidavė naudoti beveik 8 tūkstančius naujų butų 
gerokai daugiau, negu buvo planuota.

Naujausias Klaipėdoje Gediminų mikrorajonas, pradėtas 
statyti prieš trejus metus. B. Aleknavičiaus nuotrauka

Sis tas iš politikos
dzCkelis

Sakoma, ekonomika nutei
kia politiką, arba, politika 
priklauso nuo ekonomijos. Gi 
Amerikoje šiuo metu ekono
mija pusgyvė, o politika per
gyvena didelę krizę.

Praeityje politikieriai 
džiaugdavosi, kad “šalyje dvi 
politinės partijos lenktyniuo- 
damos už vieną kitą būti 
geresnėmis, yra tikras šalies 
išganymas”. Bet kodėl tas 
“išganymas” šiuomi kartu ne
pasirodo? O tai todėl, kad jos 
abidvi yra tos pačios kapita
listinės klasės užakcentuotos 
partijos, ir tik kapitalistinei 
klasei tarnauja. Šių partijų 
atstovai pasibara Senate, pa- 
sikolioja Kongrese, pakelia 
balsus, kad išeitų dalis to 
balso į publiką ir kad jie 
galėtų sakyti, “juk jūs girdi? 
te, mes baramės, nesutinka
me, turime už ką bartis . . .” 
Bet už ką bartis jie neturi.

1976 metais bus prezidenti
niai rinkimai. Jau visa eilė 
kandidatų, kaip demokratų, 
taip ir republikonų, daužosi 
miestas nuo miesto ir beldžia 
piliečiams galvas, būk jie nori 
išrišti visas problemas, kurių 
iki šiolei nieks nebegalėjo 
išrišti. “Atsiras visiems dar
bų, sumažės infliacija, nupuls 
kainos”.

Na, ar galima geriau pada
ryti negu tiek? Nors niekas 
nebetiki politikierių kalbo
mis, jos visada skamba vieno
dai, tačiau reikia atsisukti ir 
pasižiūrėti, ar randasi kokia
kita partija, išskyrus Demo
kratus ir Republikonus, kuri 
ims dalyvumą rinkimuose? 
Jei ir būtų tai iš kalno matosi, 
kad nėra tokios, kuri būtų

į pasiruošus surinkti nors mili-

IS LAIŠKŲ
tylielas drg. Redaktoriau!

Širdingai sveikinu Jus abu
du su artėjančia Žiema, linkiu 
geriausios sveikatos ir sėk
mės.

Mes, saliečiai ir panemunė- 
lięčiai, dirbantys L. Ž. Ū. 
Akademijoje, dažnai Jus mi
nim.

Lietuvoje ruduo labai gra
žus, saulėtas kaip Argentino
je, lapkričio 22 d. oro tempe- 
ratura 5—8 šilumos ir visai 
nebuvo darganotų dienų. Tik 
gaila, kad Šimet per mažai 
buvo lietaus, tai tas truputį 
neigiamai atsiliepė į vasaro
jaus, o ypač bulvių derlių. 
Tačiau bendras Lietuvos der
lius šimet geras ir nebloges
nis už praeitų metų.

Lietuvos ž. ū. Akademijos 
mokomojo ūkio derliai šimet 
buvo tokie:
1 - Grūdinių .. 800 hektarų po

33.2 centeneris iš ha.
2 - Bulvių .... 62 hektarų po

206. centeneris iš ha.
3 - Pašarinių runkelių 96 ha po

700. centenerio iš ha.

4 - Kviečių ..............po
40. centenerio iš ha.

5 - Daržovių............... .po
310. centenerio iš ha.

6 - Šieno...................  po
45. centenerio iš ha.

Kauno rajono žemdirbiai 
taipgi puikius — derlius ga
vo. Mūsų akademijoje šimet 
mokosi jau virš 3000 studen
tų, tai džiugus dalykas.

Aš ruošiuosi gulti į ligoni
nę, nes po šeimos nelaimių 
sustreikavo mano širdis . . .

Visiems kuogeriausios lai
mes ir sėkmės.

J ūsų A. Gučiūnietis

Nuo Redakcijos: Nuošir
džiausiai linkime Jums, mie
las drauge, greitai ir pilnai 
pataisyti savo širdį. Didelis 
ačiū už prisiųstus straips
nius. Prie progos visi jie 
pasirodys “Laisvės” skiltyse.

Prašome perduoti mūsų 
naujametinius sveikinimus ir 
geriausius linkėjimus visiems 
Lietuvos Žemės Ūkio darbuo
tojams.

joną balsų, o balsuotojų šaly
je yra iki 90 mil.

Praeituose prezidentiniuo
se rinkimuose politinės parti
jos gavo balsų sekamai: 
Republikonų par

tija................... 42,260,327,
Demokratų........28,626,209,
Birčistų-reakcio-

nierių......... .  1,065,048,
ir Dr. Spock-kai-

riųjų __ ____ 73,462
Apie 18 milijonų nedalyva

vo balsavimuose. Kodėl toks 
didelis procentas atsisakė da
lyvauti balsavimuose? Mato
mai, todėl, kad jau nebepasi- 
tiki milijonierių partijomis, o 
nėra kas užimtų jų vietą ir 
laimėtų rinkimus; todėl, kad 
nėra kas tiek sukeltų pinigų 
rinkimų vajaus pravedimui.

Štai kokias sumas pinigų 
sukėlė senosios partijos:

Republikonai — $49,000,- 
000, rinkimams išleido 
$46,000,000, liko ižde 
$3,000,000.

Demokratai — $20,000,- 
000, atmokėjo senas skolas — 
$9,000,000, išleido $12,000,- 
000, ižde paliko $1,000,000.

Pinigai čia viską atlieka. 
Republikonai daugiau surin
ko, daugiau išleido ir laimėjo 
rinkimus. Tai ne filozofija, ne 
idėja, ne teisingumas žmo
nių, stovinčių partijos prie
kyje, o užpylimas pinigais 
visur kur tik galima. Spauda, 
agitatoriai, kalbininkai, TV, 
radijas, viskas muša į vieną 
tašką už pinigus — didelius
pinigus.

Taip, Amerikoje nepanai
kinti rinkimai, bet juos laimė
ti tegali tik milijonierių parti
jos viena ar kita.

Galima pasitikėti, kad ne 
visada taip bus, ateis laikas,
kuomet vargingosios partijos 
laimės rinkimus, bet liaudis 
— vargingoji liaudis turės 
pareiti namo, ateiti į klasinį 
susipratimą, o kol jos to 
nepadarys, tai nei kokie rin
kimai, nei klausymas pasako
rių nepadės.

Gerbiamoji Redakcija!
Iš visos širdies sveikinu 

Jus artėjančių Naujųjų Metų 
proga. Linkiu Jums geriau
sios sveikatos, gausių kūry
bingų metų, negęstančios 
energijos. Tegul Laimės Ži
burys nesiliauja švietęs Jūsų 
gyvenimo keliuose!

Ta pačia proga noriu Jums 
pareikšti nuoširdžiausią pa
dėką už siuntinėjimą man 
“Laisvės” laikraštį. Jame aš 
randu labai daug įdomios me
džiagos, džiaugiuosi Jūsų su
gebėjimu skleisti pažangias 
idėjas lietuvių tarpe.

“Laisvės” laikraštį man iš
rašo Uršulė Bagdonienė (Ur
sula Bagdonas), gyvenanti 
Flushing, N. Y. Jai taip pat 
priklauso mano giliausia pa
dėka. Juozas Vosylius
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PRIE BALTIJOS, KUR OŠIA PUŠYS . . .

Garsioji Palanga dar vis auga 
aukštyn ir platyn

Palangos statybos valdybos statybininkai J. Pilibas, B. 
Dirkštys, Darbo Raudonosios Vėliavos ordininkas, brigadi
ninkas Z. Šarpnickas ir A. Jurgutis. J. Kacenbergo nuotr.

Prie Baltijos, kur ošia pušys.. 
Garsioji Palanga dar vis auga 
aukštyn ir platyn-L.Kupčiūn

Puošiama darbščių statybi
ninkų, nuolat gražėja Palan
ga. Neseniai statybininkai 
pastatė “Gintaro” poilsio na
mų šešių aukštų korpusą, 
pradėjo “Neringos” poilsio 
namų rekonstrukciją.

O Palangos pakraštyje, kur 
anksčiau ošė vienišos pušys, 
kyla naujo Vanagupės mikro
rajono kontūrai. Jo peizaže į 
aukštį visu savo ūgiu iškils 
pirmieji šiame pajūrio kuror
te dvylikos-šešiolikos aukštų 
namai. Projektą paruošė 
Miestų statybos projektavi
mo instituto specialistai, va
dovaujami architekto A. Lėc- 
ko. Vienu metu Vanagupėje 
galės ilsėtis 3,300 vasarotojų.

Dabar Palangos statybos 
valdybos statybininkai kas
dien vis aukščiau ir aukščiau 
kelia pirmąjį dvylikos aukštų 
korpusą. V ienų metu čia poil
siaus 750 žemės ūkio darbuo
tojų.

O ateityje Vanagupė taps 
tartum nauju Baltijos pa
krantės miesteliu su visuo
meniniu centru, uždaru plau
kimo baseinu, valgyklomis, 
kur vienu metu galės paval
gyti 1050 žmonių.

Šiaurinėje Vanagupės daly

SUSPINDI VITRAŽAI,
PRAREGI SKLIAUTAI

Šiemetiniams pirmakur
siams galima pavydėti — jie 
dar bus studentai, kai 
1979-aisiais Vilniaus univer
sitetas pažymės 400 metų 
sukaktį. Šių datų senieji rū
mai sutinka atjaunėdami. 
Kur bežengsi, sutiksi restau
ruotoje, remontininką.

Dideli darbai verda pirmo
jo universiteto rektoriaus P. 
Skargos kiemo rytinėje daly
je: čia pagal architekto R. 
Jalovecko projektą restau
ruojamas XV-XIX amžiaus 
paminklas — buvusi Jono 
bažnyčia. Tai įvairių stilių 
statinys, ir jam restauruoti 
reikia labai daug kruopščių 
tyrimų, triūso. Restauruoto- 
jai laikosi uždavinio nepažeis
ti kūrinių detalių autentišku
mo, istoriškumo. Tas ypač 
akivaizdu, atkuriant XVIII 
amžiaus sienų tapybą.

Dvidešimties metrų aukš
tyje, paskliautėje, įsirengę 
ryškią šviesą, dailininkai res- 
tauruotojai, vadovaujami J. 
Pilipavičiaus, išryškina ka
daise tris keturis kartus už
dažytus monumentaliosios 
tapybos kūrinius. Atsargiai, 
nuskutant kruopelę po kruo

je išaugs šešios pastatų gru
pės — trys mažaaukštės, 
trys — daugiaaukštės. Čia 
iškils keturiolikos-šešiolikos 
aukštų pastatai, Pastarieji 
puslankiu glausis prie visuo
meninio centro, o mažaaukš
čiai stovės greta miškelio, 
supančio šią Vanagupės dalį 
iš trijų pusių. Tarp korpusų 
įsiterps žalieji plotai su spor
to ir vaikų žaidimų aikštelė
mis, pasivaikščiojimų takais.

Projektuojant Vanagrupę, 
atsižvelgta į anketines ap
klausas, kurias organizavo 
institutas. Paaiškėjo, kad 
dauguma žmonių pageidauja 
ilsėtis neaukštuose pastatuo
se, bet, jeigu pro daugiaaukš
čių langus matosi jūra, tada 
bent 60 procentų poilsiautojų 
noriai juos pasirinktų. Be to, 
Palangos apylinkėse statyti 
žemus namus būtų ir neeko
nomiška. Todėl Vanagrupę 
numatoma užstatyti, skulp
tūriškai derinant mažaaukš
čių pastatų grupes su dau
giaaukščiais. Visų kambarių 
virš ketvirtojo aukšto langai 
bus į jūros pusę. Daugelis 
Vanagupės pastatų bus šildo
mi. Todėl, pasibaigus poilsio 
sezonui, šiuos korpusus nu
matoma panaudoti kaip papil
domą gyvenamąjį plotą sana
toriniams pensionams, ki
tiems poilsio namams.

pelės, atsiveria vaizdo deta
lės.

Restauruotojai pašalina su
sikaupusias druskas, ypač 
kenkenčias kūriniams, suda
rinėja vaizdo kartogramas, 
specialiais švirkštais užtaiso 
tinko plyšius. Į pagalbą pasi
telkta įvairių cheminių me
džiagų. Jomis ir konservuo
jami atidengti kūriniai.

Statinyje dirba įvairių spe
cialybių restauruokpjai; 
skulptoriai atnaujina gausy
bę skulptūrų, medžio drožė
jai—baldus ir medines skulp
tūras, metalistai taiso švies
tuvus, auksuotojai laikrodi
ninko kruopštumu pluša prie 
baroko išraitymų.

Vadovaujant dailininkui A. 
Garbauskui, restauruoti spal
voti vitražai. Jau nuskambė
jo mažieji vargonai, kuriuos 
atstatė R. Gučas. Po kiek 
laiko nuvilnys ir didžiųjų var
gonų balsai.

Restauruotose patalpose 
numatoma įrengti Vilniaus V. 
Kapsuko universiteto pažan
gios mokslo minties muziejų, 
aktų, koncertų salę.

Antanas Stanevičius

San Francisco, Cal.
P AB ENGIMAI 1B 
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Lapkričio 16 San 
Franėisko American- 
Russian Institutas, kuris 
gyvuoja jau nemaža metų, 
paminėjo savo metinę 
sukaktį ir kartu atžymė
jo Tarybų Sąjungos Spa
lio revoliucijos 58-asias 
metines. Paminėjimas 
įvyko Jack Tar viešbuty
je.

Pirmiausia progra
mą atidarė Instituto pir
mininkas daktaras Hol
land Roberts, kuris nuo 
34 metų sėkmingai eina 
šias pareigas ir kovoja 
už pasaulio tautų, drau
gystę ir taiką. Daktaras 
pasveikino šio renginio 
skaitlingą publiką ir Ta
rybų Sąjungos nemažą 
turistinę grupę, kuri tuo 
pačiu kartu lankėsi San 
Francisce. Taipgi Ro
berts iškvietė šios po
pietės pirmininkės pa
reigas vesti KsaverąKa- 
rosienę, kuri neseniai 
grįžusi iš Lietuvos ir 
Rytų Berlyno Pasaulinio 
Moterų Kongreso. Ksa
vera, pasveikinus publi
ką, pakalbėjo apie Ber
lyno Moterų Kongresą ir 
kitką.

Visų pirma pirmi
ninkė iškvietė Vasily 
Smirnov, tarybinių tu
ristų bei mokslininkų 
grupės pirmininką, kuris 
šiltai pasveikino šio įdo
maus minėjimo dalyvius. 
Antras kalbėtojas buvo 
Mike Davidow - rašytojas 
ir autorius ”Cities With
out Crisis”. M. Davidow 
neseniai grįžęs iš Tary
bų Sąjungos' ir autorius 
trijų naujų knygų - "My 
Six Years Inside The So
viet Union”. Davidow 
plačiai ir įšsamiai kal
bėjo, palygindamas JAV 
ir Tarybų Sąjungos da
bartinį gyvenimą bei jų 
buitį. Trečias kalbėjo 
John Garb, kuris ir ne 
per seniai lankėsi Tary
bų Sąjungoje. Jo kalba 
buvo apie tarybinių vaikų 
auklėjimą ir mokslą.

Taipgi buvo šaunus 
muzikos kvartetas ir San 
Francisco jaunų artistų 
”Mime” Troupe. Šie 
jauni artistai vaidino far
są, kodėl Amerikoje 
aukštai ir besustojimo 
kyla maisto produktų 
kainos. Šiuos artistus 
lydėjo gausus aplodis
mentai. Su tuo baigėsi 
įdomi popietė. s

Beje, girdėjosi, kad 
palaikynimui minimo In
stituto aukų sudėta 12 
šimtų dolerių, prie kurių 
gausokai prisidėjo San 
Francisco ir Oakland© 
LLD kuopos ir jų nariai.

Taipgi tarpe šiame 
paminėjime dalyvavusių 
Tarybų Sąjungos turistų 
buvo du mūsų Tarybų 
Lietuvos turistai, tai iš 
Vilniaus Mykolas Caps- 
kis, Lietuvos aukščiau- 
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siojo teismo pirmininko 
pavaduotojas, ir Albinas 
Šiaurusevičius, Kapsuko 
rajono ir V. Montvilos 
Kolūkio pirmininkas. 
Malonu buvo su gerbia
mais svečiais nors trum
pai praleisti porą valan
dų. Jie papasakojo apie 
savo specialybiųpareigas 

bei profesijas ir bendrai. 
PADĖKAVONĖS DIENOS 
PRAMOGA IR KALBA

Lapkričio 27 dieną 
įvyko įdomi pramoga su 
tradicinio kalakuto patie
kalais. Pramoga įvyko 
Suomių pastogėje Berke
ley, Cal. Svečių bei da
lyvių atsilankė gerokas 
būrys. Šis šaunus pobū
vis buvo suruoštas Oak- 
lando LLD kuopos.

Svečiam puikiai pasi- - 
vaišintus, Kastancija 
Magianienė pristatė mūsų 
pilną energijos ir veiklos 
Ksaverą Karosienę, kuri 
neseniai grįžus iš plačios 
ir įdomios kelionės Ta
rybų Lietuvoje ir Rytų 
Berlyno, kur įvyko tarp
tautinis ir Pasaulinis 
Moterų Kongresas, pa
pasakoti savo įgytus įs
pūdžius.

Visų pirma kalbėtoja 
sakė, kad ji turėjus pro
gą apsilankyti Lietuvoje 
keliais atvejais ir kiek
vieną kartą ją nudžiugina 
ji savo progresu. Šį kar
tą ją stebino daugėjan
čiais daug aukštais pa
statais, bei maisto pro
duktais. Kalbėtoja pa
brėždama sakė, kad Lie
tuvoje visiškai nekyla 
maisto produktų kainos, 
kaip, pav., mūsų Ame
rikos maisto produktai 
mėnuo pakyla keliais 
procentais.

Kalbėtoja teigė, kad 
Berlyno Tarptautinis Mo
terų Kongresas buvo įs
pūdingas, skaitlingas, 
visais atžvilgiais sėk
mingas, nes dalyvavo 
virš 2,000 moterų, ku~‘ 
rios atstovavo l$5U1šalis''.' 

i ' *
Kongresą sveikino daug 
pasaulio žymiųjų asmenų, 
kaip tai: Indijos premje
rė Indira Gandhi, Kubos 
premjeras Castro ir kiti. 
Kalbėtoja sakė, kad Kon
greso komisijų raportai 
reikalavo, kad moterys, 
turėtųlygybę pramonėje, 
visuomenėje, moksle ir 
t. t. Taip pat sakė, kad 
kovojąs už pasaulinę tai
ką ir detentę.

Beje, kalbėtoja teigė, 
kad vyko didelės ovaci
jos, kada kalbėjo pirmoji 
kosmonaute ' Valentina 
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Tereskova, Tarybinių 
Moterų komiteto pirmi
ninkė.

Vienu žodžiu, Ksave
ros kalba buvo įspūdinga 
ir išsiami. Nuošridus 
ačiū jai.

Šioje šventadieniško
je sueigoje radosi ir 
gimtadienių, tai Vinco 
Burdos ir jo malonios 
žmonos Uršulės, kurie 
gavo nuo dalyvių daug 
šiltų, šiltų linkėjimų.
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liūdniau nei ašaros 
vėjas
Čia vilnijantis parko pievas 
vilnija ir gėles 
ant mano tėvo kapo 

vėjas 
čia besiveržiantis per lapiją 
liečia ir žolę 
ant mano senelio kapo 

vėjas
Čia pučiantis 
nuneša mano ašaras 
j Šilutę

bet dar liūdniau 
nei ašaros 
atsiminimai
apie pradingusią vaikystę

ALDONA GUSTAS

Vilnioje, Vingio parko estrados paviljone, veikė pirmoji 
respublikinė paroda “Gamta ir mokykla”. Su savo ekspona
tais joje dalyvavo beveik 400 moksleivių iš visos Tarybų 
Lietuvos miestų ir rajonų. Salėse buvo eksponuojamos 
nuotraukos apie moksleivių darbus gamtos apsaugos srity
je, jaunųjų gamtos bičiulių globojamų augalų aprašymai, 
laukinių paukščių ir žvėrelių iškamšos, taip pat moksleivių 
pagaminti inkilai, ėdžios, šėryklos, laižyklos, dirbtinės 
lizdavietės, slėptuvės ar jų maketai. Diagramos pasakojo, 
kad praėjusiais mokslo metais moksleiviai pagamino 'dau
giau kaip 100 tūkstančių inkilų; beveik 117 tūkstančių 
lesyklų, 15 tūkstančių ėdių. Nuotraukose užfiksuotos 
moksleivių gražiausiai sutvarkytos ir apželdintos mokyklų 
teritorijos, pakelės ir gatvės, jų globojami gamtos pamink
lai ir kt. Ekspozicija parodė geras moksleivių žinias apie 
gamtos apsaugą, aplinkos ir gamtos paminklų tvarkymą.

Nuotraukoje: vienoje parodos salėje.
A. Brazaičio nuotrauka

Sutinkant Naujuosius Metus
Ir vėl Naujųjų Metų šventė 

jau čia pat! Vėl pagal seną 
paprotį žmonės sveikina vieni 
kitus, linki laimės, sėkmės, 
sveikatos, kūrybinių laimėji
mų. Milijonai sveikinimo laiš
kų, specialių kortelių, meniš
kai apipavidalintų atvirukų 
keliauja lėktuvais, laivais, 
traukiniais, autobusais į toli
miausius pasaulio kampelius.

Artėjant šiai šventei, ir aš 
negaliu neprisiminti mielų 
“Laisvės” darbštaus ir entu
ziastingo kolektyvo, kuris pa
stoviai leidžia laikraštį, jun
giantį pažangiuosius lietuvius 
Amerikos padangėje į darnią 
šeimą. Negaliu neprisiminti 
ir “Laisvės” rėmėjų bei visų 
skaitytojų, kurie myli savo 
laikraštį, nešantį jiems į na
mus šviesų kovos entuziaz
mą, diegiantį į jų širdis karš
tą tikėjimą didingu tautų pa
žangos procesu.

Senesnės kartos žmonėms 
toji pažanga itin akivaizdi. Ar 
seniai atsirado ir į buitį visuo
tinai įėjo televizoriai? Didieji 
keleiviniai laivai stovi uos
tuose, nes visi keliauja be
veik ištisai tik lėktuvais. 
Nauji miestų rajonai išaugo 
ne per dešimtmečius, o tik 
per keletą metų.

Bet yra žmonių, kurie kar
čiai nusišypso, kai jiems užsi? 
menama apie nesustabdomą 
pažangos vyksmą. Tai dėl to, 
kad jų atmintyje tebėra gyvi 
siaubingi pastarojo karo per
gyvenimai.

— Taip, pažanga yra, — 
sutinka jie. — Tačiau kokia 
ta pažanga? Kas paneigs pa
žangą žmonių žudyme? Kas 
galėjo įsivaizduoti, kad ne
kalti žmonės masiškai bus 
deginami krematoriuose! O 
koks būtų trečiasis branduo
linis karas, jei jis prasidėtų? 
Kas gali būti klaikesnio už 
tokią naikinimo pažangą!

Šitokie būkštavimai turi 
pagrindo. Tačiau, kaskart su
tikdami Naujųjų Metų šven
tę, mes priskaičiuojame vis 
daugiau laimėjimų taikos 
fronte. Šiemet įvykusi Hel
sinkio konferencija buvo 
svarbus naujas žingsnis ta 
kryptimi. Vis labiau stiprėja 
viltis, kad praėjusis pasauli
nis karas bus paskutinis, kad 
toji kolosalinė žuvusiųjų auka 
buvo kaina nupirkti nuosta
bioms taikos perspektyvoms.

Sutikdami Naujuosius Me
tus, mes linkę susimąstyti, 

užmesti žvilgsnį į priekį. 
Mokslas kasmet atskleidžia 
žmogaus j prigimtyje slypin
čias konstruktyvias jėgas. 
Žmogus savo prigimtimi yra 
linkęs į bendradarbiavimą.

Nacionalinė neapykanta 
gimsta, kai kaimyninės tau
tos atsisako bendradarbiauti, 
o vadovaujasi paniekos prin
cipu. Bet siauras nacionaliz
mas vis labiau tolsta į praeitį. 
Jo atsižadėti verčia išsiplėtęs 
ekonominis bendradarbiavi
mas. Be šio bendradarbiavi
mo negali būti pažangos. 0 
pažangos siekimas yra toks 
magnetas, kuris įveikia ir 
labiausiai užkietėjusius socia
listinės sistemos priešinin
kus. Mes akivaizdžiai mato
me, kaip kasmet plečiasi kon
taktai su socialistinėmis šali
mis, kurios planingai, o ne 
stichiškai žengia vis į didesnę 
pažangą.

Vieneri metai, žinoma, ma
žas žingsnis į priekį. Segdami 
ant savo stalo naują kalendo
rių, mes džiaugiamės laimėji
mais, bet kartu mums dingte
lia mintis: “Ar dar daug 
naujų kalendorių mes segsi
me?” Bet kartu mes suvokia
me, kiek nuostabių pasikeiti
mų mes patyrėme savo am
žiuje. Jei mūsų anūkai ir 
proanūkiai susilauks tiek 
naujovių, kiek mes, tai kokių 
stebuklų liudininkai jie bus! 
Pabandžius spėlioti apie tai, 
tie spėliojimai daug kam ga
lėtų sukelti tik juoką iš jų 
fantastiškumo.

Gyvybės atsiradimo tyrinė
tojai nustatė, kad pažangos 
pradai slypi jau pačioje ele
mentariausioje gyvybės ląs
telėje. Joje veikia milžiniška 
galia plėtotis. Ne tik daugin
tis, bet ir įgauti vis naujas 
tobulesnes formas. Ir kaip 
planetos negali iškrypti iš 
savo orbitų, taip gyvybė ne
gali prarasti joje slypinčio 
plėtotės prado.

“Laisvės” laikraštis neša 
pažangos idėjas ir jomis už
dega skaitytojų širdis. Džiu
gu jaustis grandimi didžiulia
me sąmoningo pažangos sie
kimo procese, kuris vyksta 
socialistinio pasaulio'šalyse.

Sveikindamas “Laisvės” 
kolektyvą, jo rėmiėjus bei 
skaitytojus, linkiu ‘visiems, 
kaip skelbia žodžiai įprastoje 
linkėjimo dainoje, ‘‘Ilgiausių 
metų!” jūsų ’
1975.XII.7 / J, Šimonis

Pirmoji lietuviška 
knyga apie techninę 
kūrybą

“Mokslo” leidykla 1975 m., 
tiražu 7000 egz. išleido lietu
vių kalba technikos mokslų 
kandidato, išradėjo J. Cepe- 
lės knygą “Techninės kūry
bos procesas”.

Autorius, šio mokslo dide
lis entuziastas, priklauso 
tiems mokslininkams, kurie 
garsėja ne tik puikiu kūrybi
niu darbu, bet ir moksliniu 
populiariu jo aprašymu.

Nuo 1971 m., šia tema, jis 
skaito paskaitas Lietuvos Ž. 
ū. akademijos studentams, o 
taipgi buvo pakviestas skai
tyti Baltarusijos ir Bulgarijos 
studentams, kur jo perskai
tyta tema, 1973 m. buvo 
išversta į bulgarų kalbą ir 
išleista kaip knyga.

J. Cepelė yra išrinktas 
Euristikos (mokslas apie kū
rybą naujų kūrinių) problemų 
techninės kūrybos visasąjun
ginės mokslinės tarybos na- i 
riu.

Nuo 1973 m. jis veda neaki
vaizdinę “Išradėjo mokyklą” 
“Komjaunimo Tiesos” ir 
“Kauno Tiesos” puslapiuose. 
Kaip rezultatas našaus jo 
kūrybinio darbo, gimė ši kny
ga.

Tai pirmoji tokio pobūdžio 
lietuviška knyga. Joje patei
kiamos svarbiausios žinios 
apie kūrybinio darbo moksli
nį organizavimą, mąstymo 
procesą, kūrybos metodus ir 
būdus.

Skaitytojas čia ras medžia
gos apie mokslinės bei techni
nės fantazijos vystymą, logi
ką, uždavinių formulavimą, 
planavimą ir prognozavimą, 
sužinos apie kūrybos metodi
koje taikomą euristinį princi
pą ir apie psichologinės iner
cijos nugalėjimą.

Taip pat plačiai nušviečia- 
*mi techninės kūrybos moky
mo metodai ir formos, ap
žvelgiama to mokymo patir
tis kitose respublikose ir Lie
tuvoje.

Po Didžiojo Tėvynės karo 
Tarybų Lietuvos išradėjų 
skaičius išaugo virš 2000-čių.

Ši knyga padės dar daugiau' 
pagausinti išradėjų gretas, 
spartinti technikos progresą, 
stiprinti mokslo ryšį su ga
myba ir organizuoti kūrybinį 
darbą moksliniu pagrindu.

Ji skirta visų šakų moksli
niams bei techniniams dar- , 
buotojams.

Medžiaga dėstoma populia
riai, kad ją galėtų įsisavinti ir 
jauni specialistai turintys 
vien specialų techninį arba 
vidurinį išsilavinimą.

Knyga naudinga ir Ameri
kos lietuviams, o ypač norim' 
tiems plačiau sužinoti apie 
mūsų Tėvynės — Lietuvos 
techninę kūrybą.

A. Palonietis

Robert A. Mosbacher
Washingtonas. Paskir

tas sukelti 10 milijonų dolerių 
prezidento laimėjimui nomi
nacijos į prezidentus, jis sa
ko: “Fordas arba socializmas. 
Kito alternatyvo Amerikai 
nėra”. Tuo jis mano išgąsdin
ti šalies turčius, kad jie pla
čiai atidarytų savo kišenes ir 
Fordo nominacijos kampani
jai nesigailėtų savo dolerių.



4-tas puslapis

Izraelio lėktuvų bombų, numestų Lebane ant palestiniečių 
stovyklų, aukos. Bet Izraelio militaristai sako, kad jie daužė 
tiktai “teroristų koncentracijos punktus”. Užmuštų didelė 
dauguma yra moterys ir vaikai.

DIDŽIO MENININKO GIMTADIENIUI

M. K. ČIURLIONIS BUVO
IR FLORIDOJE

V. BOVINAS
Sakoma, dideli menininkai 

ir visuomenininkai nemiršta. 
Šiais metais visa lietuvių tau
ta minėjo ir dar tebemini 
tokio nemirtingo menininko 
Mikalojaus Konstantino Čiur
lionio 100-tąjį gimtadienį. Jo 
jubiliejaus minėjimui ruošia
mos mokslinės paskaitos, 
koncertai, dailės parodos Vil
niuje, Varšuvoje, Maskvoje 
ir kituose miestuose. Taip ir 
Floridoje, dar 1936 m., kai 
buvo minimas Čiurlionio 
90-asis gimtadienis, Miamio 
LSK dailės parodoje buvo 
eksponuota kai kurios jo ta
pybos reprodukcijos.

Tarybų Lietuvos spaudoje 
(“Tiesoje”, “Literatūra ir me
nas”, “Gimtajame krašte”, 
“Pergalėje”, “Kultūros ba
ruose” ir tituose) spausdina
mi jo meno specialistų, tyri
nėtojų straipsniai. Tad kasgi 
buvo tas Čiurlionis? Atsaky
mas trumpas — jo asmenybė
je buvo didelio talento muzi
kos kompozitorius ir dailinin
kas. Tačiau ir jo menas — 
istorinio perversmo ir naujo 
pasaulio nesukūrė. Jo talen
tas vystėsi meno sferoje. 
Muzikoje ir dailėje jo mei
striškumas pranoko daugelį 
jo amžininkų.

M. K. Čiurlionis gimė 1875 
metais, augo Druskininkuo
se. Jis mokėsi Plungėje, o 
muzikos konservatorijas bai
gė Varšuvoje ir Leipcige. To 
meno srityje Čiurlionis pasie
kė didelio garso ne tik tarp 
lietuvių, bet ir tarp lenkų ir 
rusų. Tačiau tragiškai trum
pas buvo jo gyvenimas — tik 
trisdešimt penkeri metai. Va
dinasi, meno kūrybai Čiurlio
nis, sakoma, muzikai davė 10 
metų, o tapybai — tik 5 
metus. Bet tuo nepaprastai 
trumpu gyvenimo laikotar
piu, Čiurlionis sukūrė ir pali
ko apie 270 muzikos kūrinių, 
o tapybos jis paliko net apie 
400 paveikslų.

Jo kūrybos vertinimas
Čiurlionis, sakoma, sukū

ręs pagrindą lietuvių nacio
nalinei profesinei muzikai. 
Jis kūrė meną pabaigoje XIX 
ir pradžioje XX amžiaus. Tuo 
metu Lietuvoje profesinė 
muzika, ypač kaime, dar ma
žai buvo žinomi. Tačiau Čiur
lionio amžiuje veikė kompozi
toriai, kaip J. Naujalis, C. 
Sasnauskas, M. Petrauskas 
ir kiti. Jonas Bruveris išsa
miai ir pagrįstai nagrinėja 
Čiurlionio kūrybą, ir štai, 
kaip jis vertina minėtus jo 
amžininkus:

“Šių kompozitorių kūrybo
je matome charakteringą na

cionalinių mokyklų kūrimosi 
bruožą — siekimą aprėpti 
svarbiausius muzikos žanrus, 
kuriuose jiems būdingais pa
vidalais galėtų reikštis nacio
nalinis mentalitetas (liaudies 
dainų išdailos, originalios so
lo, choro dainos, vokaliniai ir 
instrumentiniai ansambliai, 
instrumetinės miniatūros, 
kūriniai orkestrui, operetė, 
opera). Tegu ne viskas čia 
meniškai vertinga, tačiau šių 
siekių istorinė reikšmė yra 
absoliuti — ji rodo gyvąjį 
nacionalinės mokyklos taps
mą” (“Pergalė”, 1975, Nr. 7).

O visgi sakoma, kad tik 
Čiurlioniui “pavyko sukurti 
nacionalinę meninę mąstyse
ną, išreikšti stilių ir tuo būdu 
lietuvių muziką išvesti į ben- 
dratautinės muzikos areną 
kaip naują reiškinį”. Straips
nio autorius paaiškina, jog: 
“to meto lietuvių buityje 
skambėjo pasiskolinta, dau
giausia lenkiška buitinė muzi
ka; Lietuvos miestuose lietu
viškas miesto folkloras susi
kurti negalėjo, nes jie tada 
buvo mažiausiai lietuviški, 
darbininkų dainuojamos so
cialinio protesto bei revoliuci
nės dainos (jos daugiausia 
sąlygojo M. Petrausko revo
liucinių dainų stilistika) buvo 
kitų tautų tokių dainų verti
mai arba sekimai, tad jų 
meliodijoje lietuviškų bruožų 
mažai atsirasdavo”. Naciona- 
lumo Čiurlionis ieškojo lietu
vių liaudies charakteryje.

Čiurlionis kūrė daugiausia 
simfoninio žanro muziką or
kestrui, fortepijonui. Jo sim
fonijose atsispindi liaudies 
dainų atgarsiai, taip pat kos
minė fantazija, pasakiška te
matika apie jūros “karališką 
didybę, miškų ošimą”. Jis 
harmonizavo ir liaudies dai
nas chorams, veikė kaip chor
vedys. Tačiau jo menas žodine 
prasme yra toli nuo socialinės 
žmogaus gyvenimo tikrovės.

M. K. Čiurlionis ir 
Romantizmas

Čiurlionis kūrė ir gyveno 
(1875-1911), kai dar tik for
mavosi socialistinio realizmo 
principai, dar nebuvo į meną 
atėjusi Salomėja Nėris su 
poezija: “Dainuok, širdie, gy
venimą”. Bet Čiurlionio kūry
bos laikotarpiu vyko 1905 
metų revoliucija, plito socia
lizmo idealai, vyko nacionali
nio išsivadavimo kova. Tad 
sunku vaizduotis didį meni
ninką, jo meną atsietą nuo jo 
epochos kovų. Deja, daugely
je raštų Čiurlionio meninės 
kūrybos temomis — kaip tik 
ir trūksta jo meno socialinio 

tikroviškumo įvertinimo. At
rodo, kad J. Bruveris teisin
gai pastebi, jog Čiurlionio 
kūrybos “stilių formavo ro
mantizmo estetika ir naciona
linė jo genijaus prigimtis, 
taip pat to meto Lietuvos 
visuomenės gyvenimo pro
gresyvios idėjos’’. Tačiau 
stinga visuose vertinimuose 
apibrėžto tos “progresyvios 
idėjos” tikroviškumo.

Tad aišku, kad Čiurlionio 
kūryboje ir atspindi roman
tizmo filosofijai būdingas 
žmogaus kaip individo dvasi
nis “išlaisvinimas” iš visuo
meninės tikrovės. Tai rodo ir 
J.- Bruverio cituojamas laiš
kas, kuriame Čiurlionis rašo: 
“Norėčiau sudėti simfoniją iš 
bangų ošimo, iš šimtametės 
girios paslaptingos kalbos, iš 
žvaigždžių mirgėjimo, iš mū
sų dainelių ir mano bekraščio 
ilgesio. Norėčiau pakilti į 
aukščiausias viršūnes, ne
prieinamas mirtingiesiems, ir 
iš gražiausių žvaigždžių nu
pinti vainiką Zosei — Žmonai’ 
mano. Norėčiau myluoti Tave 
kilniausia glamone baltame 
mieguistame debesyje, tin
giai slenkančiame virš Di
džiojo Okeano” (Kultūros ba
rai”, 1975, Nr. 6).

Žinoma, čia viskas gražu, 
bet tokia yra romantiška ir 
Čiurlionio meninė programa. 
Tikrovę jis smerkė kaip “nu
skurusią prozą”. Meną Čiur
lionis laikė aukščiau sociali
nės tikrovės. Jis sakė, kad jo 
gyvenimas “sudegs and Am
žinojo, Begalinio, Visagalio 
Meno aukuro”. Suprantama, 
tokia meninė “filosofija” at- 
skiedžia patį Čiurlionį ir jo 
meną.

M. K. Čiurlionis — 
Dailininkas

Čiurlionis yra retas meno 
istorijoje, kurio asmenyje su
tilpo muzikas ir dailininkas. 
Bet dar daugiau — tapybą jis 
laikė kaip neatskiriamą dalį 
nuo muzikos. Meno kritikas 
D. Kabalevskis pasakė: “Me
no istorijoje nuo pat senovės 
iki šių dienų yra žinoma daili
ninkų, bandžiusių savo jėgas 
muzikinėje kūryboje ir muzi
kų, mėginusių reikštis dailė
je. Tačiau dailininkai likdavo 
dailininkais, muzikai — muzi
kais . . .Vienatinė stebinanti 
ir jaudinanti išimtis — Čiur
lionio kūryba. Jo muzikos ir 
tapybos negalima^nagrinėti, 
atsiėjus jas vieną nuo kitos” 
(“Literatūra ir menas”, 1975, 
Nr. 39).

Kaip dailininkas, Čiurlionis 
kartu su A. Žmuidzinavi
čium, P. Rimša 1907 metais 
organizavo pirmąją lietuvių 
dailės parodą, kurioje buvo ir 
liaudies meno skyrius. Tačiau 
Čiurlionio tapybai buvo bū
dinga — fantazija, gamta, 
kosminė erdvė ir visa tai, kas 
aukščiau žmogaus socialinės 
tikrovės. Jo tapybos paveiks
luose skamba muzikiniai ter
minai (“sonatos”, “alegro”, 
“andante” ir kiti). Čiurlionis 
piešė taip, kad jo teptuko 
brūkšneliuose ir spalvose žiū
rovas matytų paveikslą ir 
“girdėtų” muziką.

Tačiau eilinis žiūrovas, be 
specifinio išprusimo — pa
veikslą mato akimis, o muzi
ką girdi ausimis.

Vertinant Čiurlionio tapy
bą, dažnai minimi jo kūriniai, 
kaip “Pasaulio sutvėrimas”, 
“Pavasaris”, “Vasara”, .“Žie
ma”, “Laidotuvių simfonija” 
ir daug kitų. Sakytum, kad 
būtų lyg Donelaičio sekimas. 
Jo kūrybą didžiai vertina J. 
Kuzminskis: “Čiurlionio kū
ryba žavi mus giliu, visada 
aktualiu turiniu. Joje — kos
moso platybės ir pavasario 
gamtos grožis, gyvenimas ir 
mirtis, šviesa ir tamsa” (“Tie
sa”, 1975, rugsėjo 23).

Tai gražūs ir vaizdingai 
žodžiai, kad tik jie neliktų 
“kosmoso platybėse”.

Vytis Vaitkūnas sieja Čiur
lionį su 1905 metų revoliucija 
ir pabrėžia: “Tačiau Čiurlio
nis meųo nelaikė betarpišku 
šios kovos įrankiu. Menas
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jam buvo epochos išmintis, jo 
uždaviniai reikalavo pakilti 
virš vieno žmogaus ar vienos 
kartos gyvenimo įvykių, ver
tinti juos visos istorijos per
spektyvoje” (“Kultūros ba
rai”, 1975, Nr. 6).

Taigi, koks jau tas menas, 
kurio uždaviniai “reikalauja 
pakilti’’ virš žmogaus! Be 
žmogaus socialinio aktyvumo
— nėra nė “istorinės per
spektyvos”. Antra vertus,, 
juk 1905 metų revoliucija ir 
buvo naujos socialinės epo
chos išmintis ir perspektyva.

Tad ir šiuo aspektu reikėtų 
vertinti Čiurlionį. Pastebi ir 
J. Bruveris, kad Čiurlionis 
naujos meno krypties “nepa- 
gimdė”, nes tam “nesusidarė 
palankių istorinių sąlygų”. 
Tačiau yra žinoma, kad Čiur
lionio istorinėse sąlygose N. 
Černyševskis, V. Belinskis, 
L. Tolstojus ir kiti diskusavo 
ir rašė naujos meno krypties 
traktatus. O gi G.'Plechano- 
vas Čiurlionio amžiuje kūrė 
marksistinę estetiką. Tad su
sidaro išvada, kad Čiurlionis 
nesugebėjo išsivaduoti iš ro
mantizmo ideologijos.

Čiurlionis Kaip Literatas
M. K. Čiurlionio rašytas 

palikimas sukauptas į dvi 
knygas: “M. K. Čiurlionis 
apie muziką ir dailę”. Tai jo 
laiškai ir straipsniai. Kitame 
leidinyje: “M. K. Čiurlionis”
— jo harmonizuotos liaudies
dainos chorams ir kūriniai 
fortepijanui. Žinoma, šiuose 
leidiniuose neįeina jo simfoni
jos ir tapybos kūriniai. Prie 
to, dar viš spausdinami nauji 
“atradimai”. “Pergalėje” 
(1975, Nr. 9) V. Landsbergis 
vertina Čiurlionį kaip litera
tą, cituoja jo laiškų vertimus 
iš lenkų kalbos. Jis, kaip ir 
kiti, publikuoja kiekvieną ra
šinėlį, po kuriuo yra Čiurlio
nio parašas. Tai tik žodinis 
atpasakojimas jo tapybos ir 
muzikos kūrinių turinio.

Tačiau ir vadinamoje Čiur
lionio beletristikoje nėra gy
vo žmogaus socialinių aktua
lijų. Landsbergis pateikia 
“maldos” tekstą, kuriame 
Čiurlionis kreipiasi: “O vieš
patie! Nušviesk, maldauju, 
kelią mano, nes jo nepažįs
tu”. Jis pasakoja apie jo 
vedamą procesiją per kalnus, 
miškus, laukus, upes ir baigia 
savo “maldą” klausimu: “Bet 
kur mes ėiname, viešpatie?”. 
Rašiniuose “Laiškai Devdo- 
rakėliui” — taip pat skamba 
gamtos įvaizdžiai. Viename 
laiške Čiurlionis rašo: “Žinai, 
mažyte, sapnavau baisų sap
ną, labai baisų”. Tame “sap
ne” jis tarsi imituoja biblijinį 
mitą, kuriame: “Visa . žemėje 
paskendo, viskas — miestai, 
kaimai, trobos, bažnyčios, 
miškai, bokštai, laukai, kal
nai — viską užpylė vanduo”. 
Tai ir jis kopia “į pačią 
Ararato viršūnę”.

Aišku, Čiurlionis, kaip mu
zikas ir dailininkas, vertas 
pelnytos pagarbos. Bet kai 
kurie adoratoriai jį iškelia į 
viršgamtinį pasaulį. Sakoma, 
kad “Čiurlionis parodė savo 
mene beribius erdvės mata
vimus”; arba — “Čiurlionis 
atvėrė kosminio pasaulio vizi
jas”. Žinoma, tai graži frazeo
logija, bet Čiurlionį reikia 
vertinti ir kaip žemėje gyve
nantį socialinį pilietį, o ne 
skrajojantį kosmoso erdveje. 
I. Kostkevičiutė rašo:

“Čiurlionis nesprendė, kaip 
kiti jo amžininkai, psichologi
nių žmogaus problemų, nelie
tė kasdienybės daiktiškumo, 
nefiksavo žavios akimirkos 
tapybumo. Jis žvelgė į žmo 
gaus būtį lyg nuo aukšto 
kalno, pagaudamos ją erdvio
je amžinybės tėkmėje, savo 
išgyvenimuose sutelkdamas 
mąstytojo rimtį ir stebėjimo 
nuotolio žadinimą dvasinės 
pusiausvyros monomentalu 
mą (“Kultūros barai”, 1975, 
Nr. 9). v

Taigi, jis “nelietė daiktiš
kumo”, žvelgė “nuo aukšto 
kalno” į žmogaus kosminę 
būtybę — tai tik svajonė, o

-Įvairios Žinios
SUPAŽINDINO 
DIPLOMATUS SU NAUJA 
LAOSO VALDŽIA

Vientiane. — Gruodžio 5 
dieną naujasis Laoso Respu
blikos premjeras Komunistas 
Kaysone Phomvihan, kuris 
taipgi yra marksistinės parti
jos sekretorius, susišaukė už
sienio diplomatus ir supažin
dino juos su naujaja valdžia, 
kuriai, kaip žinia, vadovauja 
komunistai. Naujoji valdžia, 
staiga sudaryta prieš porą 
dienų, panaikino 600 metų 
senumo monarchiją ir įsteigė 
Laoso Demokratinę Liaudies 
Respubliką.

Šiuos naujosios valdžios 
veiksmus Laoso liaudis suti
ko su didžiausiu entuziazmu.
RAGINA IZRAELĮ 
PAKEIST NUSISTATYMĄ

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Kissingeris 
ragina Izraelį dalyvauti 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos posėdyje, kuriame 
bus diskusuojamas Palesti
nos klausimas sausio mėnesį. 
Izraelio atstovybė yra pareiš
kus, kad jeigu Palestinos Iš
silaisvinimo Organizacijai 
bus leista dalyvauti, Izraelis 
nedalyvaus.

FILIPINŲ VADO 
REIKALAVIMAS

Manila. — Susitikime su 
Jungtinių Valstijų prezidentu 
Fordu Filipinų prezidentas 
Marcos reikalavo iš Ameri
kos pagalbos išvystymui savo 
ginklų pramonės. Šiandien 
Filipinuose veikia dvi milži
niškos JAV militarinės ba
zės. Negavę iš Amerikos to
kios pagalbos, filipiniečiai ga
li pareikalauti tas bazes užsi
daryti.

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Kissingeris 
pranešė, kad jis vizitą į Tary
bų Sąjungą atidėjo iki sausio 
mėnesio. Atidėjimo priežas
ties nepadavė.
LIUDIJO WASHINGTONE

Washington. — Gruodžio 5 
dieną Darbo Departamentas 
laikė apklausinėjimus, dirbti
no anglies (coke) gaminimo 
ką daryti su pramonės oro 
teršimu. Pasirodo, kad ypač 
plieno pramonėje ši anglis 
yra plačiai vartojama. Tarpe 
kitų liudytojų buvo ir Ameri
kos Komunistų Partijos Dar
bo Departamento sekretorius 
George Meyers. Varde savo 
partijos jis pasiūlė įsakyti šiai 
pramonei liautis orą teršti, 
arba bus sunacionalizuota. 
Tik taip savininkai bus pri
versti imtis priemonių prieš 
oro teršimą.

ne didelis menas. Juk šian
dien menas traktuoja tikro
višką žmogų, kaip socialinį 
pilietį, su jo idėjinėmis ir 
psichologinėmis problemo
mis. Teisingai rašė G. Ple- 
čhanovas, jog “Menas, kilęs 
žmogaus praktinės veiklos 
dirvoje ir padaręs savo svar
biausiu uždaviniu ištisinį 
žmogaus vaizdavimą”. Vadi
nasi, menas buvo ir lieka 
visuomeninės tirovės atspin
džiu.

Pittsburgh, Pa. — Repu- 
blikonų frakcijos Senate ly
deris Hugh Scott pareiškė, 
kad jis ateinančiais metais 
nebekandituos į tą vietą. Jis 
Senate ištarnavo 35- metus. 
Jis dabar 70 metų amžiaus. 
Jis sako, kad tegu jaunesnis 
užima tą atsakingą vietą.

GAVO $10,000 IR DINGO
Key West, Fla. — Buvęs 

kalinys Chuck Medlin už de
šimtį tūkstančių dolerių pri
žadėjo CBS televizijos tinklo 
agentams parodyti, kur yra 
palaidotas James Hoffa lavo
nas. CBS juo patikėjo ir 
sumokėjo tą visą gražią su
mą. Susidėjęs į kišenę pini
gus, Medlin dingo kaip ugny
je!

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

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

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

Ilsėkis ramiai, mielas giminaiti.

WILLIAM BALTRUŠAITIS 
ARTHUR BALTRUŠAITIS

Brooklyn, N. Y.

MIAMI SPRINGS, FLA.

LIŪDNAI PRISIMENU

Vincą J. Stankų
Jau du metai, kai velionis V. J. Stankus iškeliavo į 

amžiną poilsį. Jis 1973 m. gruodžio 17 d. paliko mane ir 
draugus. Jo gražiausias palikimas, tai visuomeninė 
veikla visos žmonijos pažangai.

• Jo Žmona E. STANKIENĖ

ALPINE, N. J.

Mirus

Bronei Šalinaitei— 
Sukaskienei

Reiškiu užuojautą jos sūnui Dimi—Joseph, broliui 
Albert Shellan ir visiems kitiems artimiesiems.

Ji buvo mano patarėja ir inspiratorė mokytis 
muzikos ir chOrvedystės.

Giliausiai liūdintį,
DARATĖLĖ MURELIENĖ [ZDANIŪTĖ]

Warminster, Pa.

ALPINE, N. J.

ATMINIMUI

Bronės Šalinaitės- 
Sukaskienės

“Ramiai upelyje vandenį sėmiau.” Kiek daug mes 
visi gėrėjomės jos sukurtais gražiais darbais. Ilsėkis 
mieloji, Brone! Tavo atsidavimas muzikos menui 
stiprino ne tik Amerikos jaunuolius, bet ir plačią 
visuomenę.

AMELIA JESKE VIČIUTĖ—YOUNG
* ELENA N. JESKEVIČIUTĖ

KAUNAS—LIETUVA

Mirė .

Sofija Simonavičiutė— 
N icipur ku vienė

Gimė rugsėjo 21-ma, 1893 m. Palaidota lapkričio 14, 
1975. Gimė ir augo Eržvilke, vėliau gyveno ir dirbo 
Kaune. Per pirmutinį pasaulinį karą įstojo į seselių 
medicinos grupę ir tą profesiją tęsė iki mirties.

Sesute, Tu savo gyvenime atlikai brangų garbingą 
darbą. Tu užjautei seną ir jauną, norėjai jiems padėt, 
ar tai ligoje ar nelaimėje.

Ilsėkis ramybėje per amžius savo tėvų protėvių 
žemėje Lietuvoje.

Brolis, BRONIUS ir KOTRYNA SIMONAVIČIUS
Providence, R. L, U. S. A.

Sesuo, ANTONINA ir JOZAPAS RASHIMAS
Sioux City, Iowa, U. S. A.

Washingtonas. — Šešias 
savaites nusitęsęs Kanados 
pašto darbininkų streikas 
baigėsi. Nuo dabar vėl iš 
Jungtinių Valstijų laiškai ir 
kiti siuntiniai per paštą į 
Kanadą bus normalūs. Šis 
streikas buvo ilgiausias Ka
nados pašto darbininkų kovų 
istorijoje.

Tel Aviv. - Iš 27 šalių 
žydų gautas pažadėjimas gin
ti ir palaikyti zionizmą, kurį 
Jungtinės Tautos pasmerkė 
kaip rasizmą.
DAR VIENA NAUJA 
JUNGT. TAUTŲ NARĖ

United Nations, N. Y. — 
Jungtinės Tautos paaugo dar 
viena nare. Generalinė Asam 
blėja nutarė priimti buvusią 
Holandijos koloniją Surinam. 
Dabar Jungtinės Tautos turi 
144 nares.
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Cleveland, Ohio
LDS kuopos susirinkimas 

įvyko lapkričio 6 d. Daly
vavo nemažas skaičius na

Pirmiausia minutės atsi
stojimu pagerbtas miręs 
kuopos narys John Janokai- 
tis. Kuopoj yra du ligonys: 
Margaret Martin ir Joe Že
maitis, kurie jau sveiksta.

Kuopa nutarė paminėti 
LDS 45 metų gyvavimo su
kakti. Per savo gražų gy
vavimą organizacija atliko 
daug svarbių visuomeninių 
darbų, pagelbėjo daugeliui 
narių. Į minėjimą bus pa
kviestas LDS prezidentas 
Servit Gugas. Jis parodys 
Įdomių Lietuvoje jo susuktų 
filmų. Malonu bus pasižiū
rėti ir pasidžiaugti.. Taipgi 
bus pakviesti kiti visuome
nėje atsižymėję asmenys da
lyvauti mūsų parengime. 
Na, bus ir muzikos. Paren
gimui laikas nepaskirtas.

Sekamas kuopos susirin
kimas Įvyks sausio 8 dieną. 
Jame bus pateikti metiniai 
raportai ir išrinkta valdyba 
1976 metams. Po susirinki
mo turėsime progą pasikeis-

ti asmeniškomis nuomonė
mis prie gardumynų stalo, 
kuriuos komisija paruoš.

000

Kas daugiau mūsų mies
te? Well, turime seną ma
jorą, kuris buvo išrinktas 
su dideliu kaupu balsų. 
Miesto mokyklų direkcija 
traukiama i teismą, tikslu 
priversti ją Įvykdyti mokyk
lų integraciją. Ją traukia 
juodųjų žmonių organizacija 
NAACP
tion for the Advancement of 
Colored People).Na, su šio 
menesio 23"diena jau turė
jome mieste 279 šautuvų 
aukas. Ne žmogžudystės iš
sprendžia gyvenimo proble
mas, bet sveikas protavi
mas. J. PETRAUS

(National Associa-

Beirut. — Vėl 49 žmonės 
žuvo susikirtimuose tarpe 
krikščionių ir musulmonų. Ir 
tiems susikirtimams jokio ga
lo dar vis nesimato. Neapy
kanta ir kerštas tarpe abiejų 
religinių sektų dar vis aštrėja 
ir reikalauja vis daugiau ir 
daugiau gyvybių.

Žiemos Švenčių ir 
Naujųjų Metų Proga

Sveikinu visus savo gimines, draugus ir drauges 
Amerikoje ir Lietuvoje su metinėmis šventėmis.

Linkiu visiems daug sveikatos ir pasaulyje taikos 
.visiems laikams.

ONAŠILKIENĖ S 
Rocky Hill, Conn.

Proga Žieminių Švenčių
Sveikiname visą “Laisvės” kolektyvą, vajininkus, 

skaitytojus, gimines ir draugus Amerikoje ir Lietuvo
je.

Linkime, kad pasaulyje įvyktų taika.

JUOZAS ir MARIJONA STRIŽAUSKAI
Bridgeport, Conn.

Metinių Švenčių Proga
Sveikiname visus gimines Lietuvoje ir Amerikoje. ©į 

Linkime visiems linksmai pradėti ir tęsti 1976 metus. £
Taipgi linkime geros sveikatos “Laisvės” kolekty- 

vui, rėmėjams ir skaitytojams, kad laikraštis gyvuotų Sj 
daug metų ir neštų tiesos žodį visiems.

HELEN ir FRANK MANKAUSKAI
Miami, Florida.

; SVEIKINIMAS
f Ateinančių švenčių ir Naujųjų Metų sveikinimas 
f visiems giminėms ir draugams kur jie bebūtų šiais 
‘ metais tik nuo manęs vieno, nes netekau savo mylimos 
! gyvenimo draugės, kurios niekaip negaliu pamiršti.

FRANK KONTENIS g
Rochester, N. Y. ft?

SVEIKINAME
Su žiemos šventėmis ir Naujaisiais Metais sveiki

name visus draugus ir pažįstamus čia Amerikoje ir 
Tarybų Lietuvoje. Linkime visiems geriausios sveika
tos ir sėkmės asmeniniuose reikaluose.

SAVŪNIA ir JUOZAS BIMBAI
Hawthorne, N. J.

SVEIKINU
šu žiemos šventėmis ir Naujaisiais Metais visus gimi- Jį 
nes, draugus ir pažįstamus Amerikoje ir taipgi sveiki- 
nu visą “Laisvės” štabą ir veikėjus.

Linkiu visiems sveikatos ir laimės. ®

ANNA DOČKUS
(buvusi Demskienė) 

St. Clair Shores, Mich.

Miami, Fla.

BAIGIAME SENUOSIUS 
METUS

Šių metų paskutinis 
LLD 75 kuopos susirin
kimas, pietus ir valdy
bos rinkimas Įvyks gruo
džio 17 dieną. Prašome, 
narius ir svečius skait
lingai dalyvauti. Kaip 
jau žinoma, LLD kuopos 
sueigos ir susirinkimai 
vyksta kiekvieno mėnesio 
ketvirtą trečiadienį, bet 
šių metų tradicines 
šventės, kaip kad Dėka- 
vonės ir Kalėdos, su
puolė taip artimai, tik 
sekančią dieną po LLD 
kuopos susirinkimo, tad 
mūsų organizacijos suei
gos tapo perkeltos savai
tę anksčiau.

Lapkričio 27 LSK 
tradicinis (Thanksgiving) 
banketas puikiai pavyko. 
Vietinių ir svečių buvo 
pilna salė. Tikimės, kad 
LSK Kalėdų prisiminimui 
banketas bus taip pat 
sėkmingas.

Šiuo metu jau grįžta 
ir tie Į ’’saulėtą” Flori
dą, kurie vasaros metu 
buvo iš skridę vėsesnio 
oro paieškoti. Čia jau 
randasi nuolatiniai sve
čiai draugai Pempės, J. 
Augutienė ir kiti. O pa
didėjusią mūsų šeimą 
puikiai aprūpinta ska
niais pietumis darbščioji 
Marytė ir Juozas Nevin- 
sai. O Mariutė ir Juozas 
Paukštaičiai po nelai
mingos avarijos inciden
to - jau stiprėja ir gerė
ja. Tikime, kad jiedu 
greitai bus organizacijų 
veikloje, kaip kad visuo
met buvo.

Tačiau baigdami se
nuosius 1975 metus, no
rėtume palinkėti, kad su 
naujaisiais sustiprėtų 
mūsų ligoniai kaip drau
gai Masonai, J. Sliekas,

V. Lackas ir kiti. Ta 
nelaimė dar vis nepraei
na.

Šiuo metu vietinio 
Aido choro pirmas orga
nizatorius ir veikėjas 
Jonas Thomsonas sunkiai 
serga, yra ligoninėje. 
Greitu laiku gydytojai 
abiem jo akim padarė 
operaciją, o prie to pri
sidėjo ir kiti kūno pakri
kimai. Linkime Jonui
greitos ' sveikatos ir jo 
gyvenimo draugei Sofijai 
Thomsonienei ištvermės
tą nelaimę pergyventi.

Taip pat tenka pami
nėti Augustiną Iešmantą, 
Jis dar naujas čia gyven
tojas, bet jau gražiai 
Miamyje pasireiškė kaip

Augustas Iešmantą
talentingas dainos artis
tas, solistas. Dar nese
niai jis pergyveno sėk
mingą operaciją, pasvei
ko. Tačiau šiuo metu 
jam vėl teko pasiduoti 
taip vadinamam sveika
tos reegzaminui. Pasi
rodė, kad reikėjo dides
nio sveikatos patikrini
mo. Dabar draugas Ieš
mantas namuose, jo rei
kalu rūpinasi žmona Na
talija. Tikimės, kad jo 
sveikata netrukdys jo 
meninei veiklai. Prie 
to, draugas Iešmantas 
yra LSK direktorių tary
bos narys, o jo žmona 
Natalija yra LSK tarimų 
sekretorė.

V. BOVINAS

St. Petersburg, Fla.
Lapkričio 22 į LSC salę 

susirinko klubiečiai ir svečiai 
iš toliau. Buvo gražus pobū
vis.

Mūsų šeimininkės pobū
viams pagamina skirtingą 
maistą ir visus gerai pavaiši
na. Todėl į mūsų renginius 
skaitlingai susirenka vietinė 
publika. Taip pat atsilanko 
svečiai, atvykę į Floridą pra
leisti žiemą.

Mūsų pobūviai įdomūs, nes 
visuomet turime meninę pro
gramą. Šiuo laikotarpiu St. 
Petersburge atostogauja 
Onutė Stelmokaitė. Ji visuo
met pobūvio dalyvius pa
linksmina savo gražiu, švel
niu balsu. Vietinis solistas 
Larry Strack taipgi padai
nuoja.

Dainos Mylėtojų Choras 
Adelės Pakalniškienės vado
vybėje, visuomet padainuoja 
keletą liaudies dainelių. So
listams ir chorui pianinu 
akomponavo Walteris Žukas.

Klubo prez. V. Bunkus so
listams padėkojo, Dainos My
lėtojų Chorui, Ad. Pakalniš
kienei ir W. Žukui; taipgi 
šeimininkei M. Raškauskie- 
nei ir jos pagelbininkams A. 
Raškauskui ir A. Blaškienei. 
Po to sekė šokiai iki vakaro.

Kuopos veikla
Lapkričio 27, ketvirtadienį, 

LSC salėje LLD 45 kuopa 
paminėjo Padėkos dieną. Pa
rengimas tikrai buvo nepa
prastas, nes publikos prisipil
dė pilna salė. Mūsų rūpestin
gos šeimininkės pateikė sve

čiams tradicinius kalakuto 
pietus. Aldona Aleknienė 
svečius pasveikino. Paprašė 
atsistoti ir susipažinti su mū
sų publika.

Po pietų Adelė Pakalniš
kienė pasveikino pobūvio da
lyvius ir linkėjo praleisti 
linksmai laiką. Pakalbėjo 
apie Padėkos dieną ir paskai
tė tai dienai skirtą poemą.

Sekė dainų programa. So
listas Larry Strack tris dai
nas padainavo angliškai. 
Onutė Stelmokaitė — Eicke 
padainavo: “Mėnuo Žvitrus”, 
“Oi, neklauskie” ir angliškai 
“Muzikos garsai”. Adelė Pa
kalniškienė ir Larry gražiai 
padainavo duetą. Pianinu 
akomponavo Helena Janulis. 
Pabaigai Dainos Mylėtojų 
Choras padainavo dar keletą 
dainų. Vadovavo Adelė Pa
kalniškienė. Pianinu akompo
navo Walteris Žukas.

Kuopos pirmininkė Adelė 
Pakalniškienė padėkojo solis
tams, chorui ir akomponis- 
tams. Taipgi publikai už atsi
lankymą, o šeimininkams už 
skanius pietus.

Vėliau buvo šokiai, ir links
mai prabėgo popietė.

Pranešimai
Gruodžio 13 d. klubo susi

rinkimas, pradžia 10:30 vai. 
ryto, pietūs 12 vai.

Gruodžio 20 d. 45 kuopos 
pobūvis-pietūs 12 vai. klubo 
salėje, 314 15th Avė. South.

Prašome visus dalyvauti.
V. Bunkienė

"Naujienų” 
laikraščio 
žiaurus melas

“Naujienų” pirmame pusla
pyje (9-23-75) buvo įdėtas 
sekantis pranešimas:

“Pretoria, Pietų Africa, iš
kasa 1,000 tonų aukso į me
tus. Jokia kita pasaulio val
stybė tiek aukso nepajėgia 
pasigaminti.

Antroji didžiausia aukso 
gamintoja yra Sovietų Tary
bų Sąjunga. Rusijoje auksą 
kasa vergai, be teismų siun
čiami į aukso kasyklas. Dide
lė Rusijos aukso kasėjų dalis 
iš tų kasyklų gyvi neišeina. 
Jokių atskaitų valdžia apie 
iškastą neskelbia. Vis dėlto 
nustatyta, kad kiekvieną me
tą sovietų vergai iškasa 400 
tonų aukso”.

Ar “Naujienų” reporteriai 
gali prirodyti faktais, kad 
Tarybų Sąjunga vartoja ver
gus kasimui aukso? Niekas 
tam netikės, tik “Naujienų” 
rašeivos ir blogos valios fašis
tiniai reakcininkai.

Kad patikrinti, ar Tarybų 
valdžia vartoja vergus kasi
mui aukso ir kiek to aukso 
iškasa per metus, turėjau 
perskaityti nemaža autentiš
kų knygų bei viso pasaulio 
mineralų kasybos statistikos. 
Niekur nesuradau, kad JAV 
mokslo autoritetai, kurie se
ka ir studijuoja Tarybų Są
jungos socialį gyvenimą, sa
kytų, kad Tarybų valdžia 
užlaiko vergus, siunčia juos į 
aukso kasyklas. Siunčiami to
kie kriminalistai į aukso ka
syklas, kurie yra nubausti už 
žmogžudystę arba -už šalies 
išdavystę. Jie vadinami pir
mos kategorijos kriminalis
tai?

Nuteistas kriminalistas nė
ra vergas! Ar aišku!? Aš 
norėčiau, kad jūs prirodytu- 
mete savo skaitytojams, iš 
kur jūs gavote tas žinias, kad 
Tarybų valdžia užlaiko vergi
ją.

Ar JAV vartoja vergus? 
Atsakysite, kad Ne! Tačiau 
šio krašto pilietis yra bau
džiamas sunkiems darbams 
ir, dar baisiau, jis nužudo
mas. Ar tas nubaustas sun
kiems darbams yra vergas?

Viso pasaulio mineralų ka
sybos statistika nepaduoda, 
kiek tonų aukso iškasa į me
tus Pietų Afrikoje,Pretorijo- 
je bei Tarybų Sąjungoje. Pa
duoda tik spėjimus. Gali sa
kyti, kiek nori. Pagal jūsų 
statistiką, iškasdama 1,000 
tonų aukso per metus, Pietų 
Afrika turėtų būti turtingiau
sia šalis visame pasaulyje. 
Bet taip nėra. Jos žmonės 
gyvena didžiausiame skurde.

Man labai gaila “Naujienų”, 
kad jos žemina Tarybų Lietu
va ir Tarybų Sąjungą, biau- 
riai meluojant apie jas. Ta
čiau man atrodo, kad jų pačių 
skaitytojai netiki jų redakto
riams, nes tie redaktoriai yra 
juose praradę vardą. Kaip ir 
toji prostitutė. Ji negali sa
kyti, kad ji yra dora mergai
tė. Jei taip sakytų, niekas jai 
netikėtų. Tas pats ir su “Nau
jienomis”. . B. F. Kubilius

□ Viename Londono laikraš
tyje neseniai buvo išspaus
dintas toks pranešimas: 
“Prekiaujantis metalo laužu 
S. M. Kerneris armijos gin
klų sandėlyje nupirko partiją 
senų kartečės gilzių. Norėda
mas įsitikinti, ar jos neužtai
sytos, vieną įmetė į židinį. 
Laidotuvės pirmadienį”.

□ Viename Cleveland, Ohio 
laikraštyje pasirodė toks 
skelbimas: “Keičiu smuiką, 
padarytą kažkokio Stradiva- 
rijaus 1716 metais, į valties 
motorą “Merkurijus-66”, 40 
arklio jėgų galingumo”. Jei 
skelbimo autorius būtų žino
jęs, kas tas “kažkoks” maest
ro, smuiką butų iškeitęs į 
daugiau motorų.

; Nuoširdžiausiai | 
! sveikinu visus § 
i Žiemos švenčių, Naujųjų 1976 Metų gimimo proga, jį? 
r nuoširdžiai sveikinu visus gimines, draugus, drauges 
f ir bičiulius gyvenančius Amerikoje ir Tarybų Lietuvo- 
' je. A?
' Visiems linkiu geros sveikatos ir laimės gyvenime ir 
, energijęs visuose darbuose visuomenėje; taipgi ener- įj* 
, gijos kovoje už tautų vienybę, taiką visame pasaulyje. @

W. DUBENDRIS-VĖŠYS @
St. Petersburg, Fla. ©

I
Su Naujaisiais Metais 

Sveikinu
Laisvės personalą, skaitytojus, draugus ir gimines 

šioje šalyje ir Lietuvoje. Linkiu visiems ryžto ir 
energijos veikti už taiką, laisvę ir gerbūvį visame 
pasaulyje!

ALISĖ JONIKIENĖ

? Sveikinu su
? Naujaisiais Metais

Sveikinu visą “Laisvės” kolektyvą ir rėmėjus, savo 
? gimines čia JAV ir Tarybų Lietuvoje. Visiems linkiu 
? sveikatos, laimės ir sėkmės kultūros ir apšvietos 
f darbuose už taiką ir pažangą.

JONAS SMALENSKAS & 
Miami, Florida

į SVEIKINIMAS
į Sveikinu su žiemos šventėmis ir Naujaisiais Metais 
ri visus draugus, pažįstamus ir gimines Amerikoje ir 
į Lietuvoje.
į Visiems linkiu stiprios sveikatos.

EVA LEKAS,
Lexington, Mass.

K

$ OAKLAND, CALIFORNIA U

S Sveikiname | 
| su Žiemos Šventėmis ir g 
| Naujaisiais 1976 Metais, g
vi visus mv į gimines, draugus, drauges, pažįstamus, įĮį 
AK Amerikoje, Lietuvoje, ir “Laisves” kolektyvą. (fit
SI Linkime visiems stiprios sveikatos, ištvermės ir žjj

ftC

Naujųjų Metų Proga
a Sveikiname su žiemos šventėmis visus savo artimuo- Jį 
į sius, gimines, draugus bei bičiulius Amerikoje ir © 
įį Tarybų Lietuvoje.

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

I
* SVEIKINU SU ŽIEMOS ŠVENTĖMIS IR

f NAUJAISIAIS METAIS! g

j Visus gimines, draugus ir pažįstamus šioje šalyje ir S 
j Lietuvoje, taipgi ir “Laisvės” personalą. Visiems lin- 
1 kiu daug laimės ir sveikatos 1976 metuose.

Į Lai būna pravesta pastovi taika pasaulyje! į?

ANNA DAUKUS ir šeima

f Detroit, Mich. g*

SVEIKINIMAS
f Žeminių švenčių proga — Kalėdoms ir Naujaisiais 
j Metais. įį
L Sveikinu gimines Amerikoje, drauges ir draugus, M 
į laikraščio “Laisvės” kolektyvą, skaitytojus ir rėmėjus. Sg 
J Sveikinu Tarybų Lietuvoje seserėčias gyvenančias gį 
j? Biržių rajone — OĮgą Balčiūnienę ir Ona Ciudavienę ir g 
į jų šeimas. ■ M
? Visiems linkiu daug laimės ir sveikatos. Lai būna M 
(Į taika visame pasaulyje. &

PETRONĖLĖ ŽUKAUSKIENĖ g
Westwood, Mass. S?

r
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SVEIKINAME
Proga žiemos švenčių ir Naujųjų Metų sveikiname 

savo gimines, bičiulius, draugus Amerikoje ir Tarybų 
Lietuvoje.

Linkime visiems laimingų Naujųjų Metų ir sveika
tos.

WALTERIS ir BRONĖ KERŠULIAI
Brooklyn, N. Y.

Žieminių Švenčių ir 
Naujųjų Metų sveikinimas
Sveikiname visus gimines, draugus ir pažįstamus čia 

ir Lietuvoje. Linkime visiems laimingų Naujųjų Metų, 
sėkmės ir sveikatos.

M. ir E. LIEPUS
Woodhaven, N. Y.

Žieminių Švenčių Proga
Sveikiname visą “Laisvės” personalą, Niujorko 

Lietuvių Moterų Klubo nares, gimines Amerikoje ir 
Lietuvoje ir visus draugus. Linkime visiems stiprios 
sveikatos.

J. E. KASMOClAI
Huntington, 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
SVEIKINU

visus artimuosius, draugus ir bičiulius Amerikoje ir 
Lietuvoje. Linkiu sveikatos, sėkmės, džiaugsmo ir 
daug energijos.

IEVA MIZARIENĖ
Jackson Heights, N. Y.

•J

g Linksmų Žiemos Švenčių
3 Sveikiname su žiemos šventėmis ir naujaisiais 1976 
S metais gimines ir draugus Amerikoje ir Tarybų 
w Lietuvoje. Visiems linkime geros sveikatos, laimės 
w gyvenime.
į? Lai būna taika pasaulyje.

KOSTULĖ ir JONAS RUŠINSKAI
Brooklyn, N.Y.

Sezoninis Sveikinimas
Sveikinu su Kalėdomis ir laimingais naujaisiais 1976 

metais brolius, seseris ir jų šeimas Lietuvoje, ir visas 
kitas gimines Lietuvoje ir Amerikoje; taipgi Ameriko
je visus draugus-drauges ir pažįstamus, visus “Lais
vės” skaitytojus, personalą ir visus taikos šalininkus. •

MATTHEW SIMON
354-14th St., Brooklyn, N. Y.

Žieminių Švenčių Proga
Sveikinu visus bičiulius, pažįstamus, draugus ir 

gimines Lietuvoje ir Amerikoje. Linkiu visiems 
laimingų Naujųjų Metų.

M. BURKAUSKIENĖ
Elizabeth, N. J.

SVEIKINAME
? Su žiemos šventėmis, Kalėdoms ir Naujaisiais y 
| Metais, sveikiname visus mūsų draugus ir senus 
| pažįstamus, taipgi ir gimines. Sveikiname visus 3 
0 sveikus ir ligotus, biednus ir bagotus ir visus sveikai g 
a protaujančius žmones. g
f Lai šie Naujieji Metai atneša visiems laimės ir 
į pasaulyje taikos. w
> ANTANAS ir žmona - ORLENS S
t Webster, N. Y. »

Detroit, Mich.
SVARBUS LDS 21 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

LDS 21 kuopos susirinki
mas įvyks gruodžio 14 d., 
Lietuvių klubo salėje. Pra
džia 11 vai. ryte. Bus renka
ma kuopos valdyba 1976 me
tams.

Po susirinkimo turėsime 
užkandžių.

Ruth Gugas, sekr.

LLD 52 KP. NARIAMS
Trečiam antradieni, tai 

yra - gruodžio 16 d. 10 va
landą ryto, Įvyks LLD 52 
kuopos priešmetinis susi
rinkimas 4114 W. Vernor 
Highway.

Bus rinkimas kuopos val
dybos, ir daug kitokių svar
bių organizacijos ir kuopos 
reikalų.

Kam tik aplinkybės lei
džia, malonėkite dalyvauti 
susirinkime, ir nepamirš
kite pakalbinti | kuopą nau
jų narių. Svarba ta, kad 
mūsų LLD jau gyvuoja virš 
60 metų. Gausite veltui is
torinį ALMANAKĄ. Turime 
pasirūpinti, kad ši organi
zacija gyvuotų.

Kviečia Kp. Komitetas, 
per J. A.

Pittsburgh, Pa.
Lapkričio 22 d. mirė Ve

ronika Gavranskiene-Kama- 
rauskiene. Lapkričio 24 d. 
mirė velionės vyras Stasys 
Gavranskas. Abudu buvo pa
šarvoti David Wenslova šer
meninėje, gėlių buvo daug 
prisiųsta nuo artimųjų. Lap
kričio 26 d. abudu buvo pa
laidoti S. Kazimiero kapinė
se.

Stasys gimė Lietuvoje 
Krekovos apylinkėje, j šią 
šalį atvažiavo 1910 metais, 
visą laiką gyveno Pittsbur- 
ghe. 1922 metais buvo nuva
žiavęs 9 1 Lietuvą. 1927 m 
tais vedė Anne Vebster, 
išaugino du sūnus - Donaldą 
ir Gilbertą. Po kiek metų 
mirus žmonai, Stasys 1962 
m. vedė Veroniką Kama
rauskienę.

Velionis paliko liūdinčius 
sūnus ir jų šeimas, brolį 
Juozą ir jo šeimą, daug gi
minių Lietuvoje ir Ameri
koje. Stasys buvo narys LDS, 
LLD ir kitų vietinių draugi
jų. Jų parengimuose visada 
dalyvaudavo. Buvo draugiš
kas su visais, turėjo daug 
draugų.

Lapkričio 22 d. mirė Pra
nas Paviliūnas. Buvo pašar
votas David Wenslova šer
meninėje. karstą puošė daug 
gėlių. Lapkričio 25 d. buvo 
palaidotas Sv. Kazimero ka
pinėse.

Velionis gimė Lietuvoje 
Raguvos apylinkėje, i šią 
šalį atvažiavo 1908 metais, 
visą laiką gyveno Pittsbur- 
ghe. 1913 m. vedė Jennie 
Stulgaitę, išaugino dvi duk
teris - Jpann ir Frances. 
Liūdesyje paliko žmoną, 
dukteris ir jų šeimas, gi
mines Lietuvoje ir Ameri
koje.

Pranas buvo draugiškas, 
dalyvavo draugijų parengi
muose.

Lai bus ramybė m iru
siems, o gili užuojauta jų 
artimiesiems!

J, K. M.

100 priežasčių 
vėžiui atsirasti

New Yorkas. — Moksli
ninkai, kurie studijuoja vėžio 
ligos žmoguje atsiradimo 
priežastis, jau surado visą 
šimtą elementų, kurie gali 
būti vėžio ligos žmoguje atsi
radimo priežastimi. Tas tik 
parodo, kaip sunku yra su ta 
pavojinga liga kovoti bei nuo 
jos žmogui apsisaugoti.

Dar apie renginius 
Čiurlioniui pagerbti

Pirmadienį, gruodžio 1 d., 
New Yorke, Soho rajone, 
kuriame spiečiasi dailininkai 
bei muzikai, randasi įdomios 
galerijos ir maži teatrai, vie
name kurių, Anthology Thea
tre, įvyko dar vienas M. K. 
Čiurlioniui pagerbti rengi
nys: buvo parodyta, užsienio 
lietuviams paruošta, “M. K. 
Čiurlionio filminė apybraiža”. 
Bet neabejotinai didžiausią 
įspūdį paliko solistai Jurgis 
Dvarionas, Vilniaus Konser
vatorijos dėstytojas, smuiki
ninkas, kuris, pabrėžęs kul
tūrinio bendradarbiavimo 
svarbą, pasigėrėtinai išpildė 
Juliaus Andriejevo Sonatos 
Smuikui dalį ir F. Bajoro 
“Sonatos Smuikui ir Pianui” 
pragmentą. Amerikonišką 
meno apyraišką atstovavo 
Pola Chapelle-Mekienė, sub- 
tyliai, pati sau pritardama 
gitara, padainavo kelias ame
rikiečių ir italų dainas. Pabai
gai buvo parodytas, kultūri
nio bendravimo reikalą pa
brėžusi, Almaus Šalčiaus su
kurta filminė apybraiža “Ap
kasų Gėlė”. Filmą režisavo 
Leonas Tautrimas, padedant 
J. Murmublaičiui, o talkinin
kavo Ignas Pikturna.

Lietuvių Meno dienomis 
Great Necke, taip pat ir 
Soho, Almus Šalčius atžymė
jo savo 50-ąji gimtadienį. 
Prie visų tų įvykių gražaus 
pasisekimo prisidėjo visuo
meninio, kultūrinio bei žur
nalistinio darbo veteranai, ar 
Almaus Galerijos bendradar
biai: Irena ir Vytautas K. 
Jonynai, Hollis ir Jonas Me
kai, Aldona ir Jurgis Dvario
nai, Pola Chapelle ir Adolfas 
Mekai, Jurgis Mačiūnas ir, 
žinoma, Nijolė Šalčiuvienė su 
sūnais Almiu, Andrium ir 
Matu.

Be to, gimtadienio proga 
jubiliatą šiltai pasveikino Vy
tautas Zenkevičius, Banga ir 
Jonas Lukoševičiai ir kiti. Iš 
Washingtono paskambino ir 
maloniai jubiliatą pasveikino 
R. ir N< Mališauskai. O iš 
Havajų atsišaukė sesuo gy
dytoja Giedrė su vyru Rimu, 
uošviai iš Toronto ir kiti.

Linkime jubiliatui laimės ir 
sėkmės kasdieniniame gyve
nime ir kultūrinėje veikloje.

Rep.
f

Brooklyn, N. Y.
Kazimieras Milenkevičius 

gruodžio 7 d. sulaukė 87 
metus amžiaus, bet praleido 
dieną namie labai tykiai su 
šeima. Buvome planavę su
ruošti gražią puotą prisimini
mui šios taip svarbios dienos, 
bet aš, jo dukra, negalėjau 
tai išpildyti, nes įvyko didelis 
liūdesis mūsų šeimoje.

Mano vyrą, Zepp Imilkows- 
ki, ištiko smarkus širdies 
smūgis gruodžio 2 d. Jis ir 
dabar randasi Long Island 
College ligoninėje specialia
me širdies gydymo skyriuje. 
Aš ir mūsų dvi dukros lanko
me jį kasdien.

Gruodžio 8 d. tėvelis papra
šė savo anūkės Linda ir ma
nęs, kad ji nuvežtume į “Lais
vės” administraciją pasima
tyti su seniai nesimačiusiais 
laisviečiais. Ta proga jis 
paaukojo “Laisvei” 87 prisi
minimui savo 87 metų am
žiaus, $10 Aido Chorui ir $10 
LLD.

K. Milenkevičius yra vie
nas iš pirmųjų “Laisvės” 
skaitytojų ir linki laikraščiui 
ilgiausių metų.

Eldana Imilkowski

Įspūdingai palinkėjome 
laimingos kelionės

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos vyriausybė 
patvarkė, kad užeigose ar 
įstaigose, kur vartojami svai
galai, negali pasirpdyti visiš
kai nuogi žmonės, ypatingai 
moterys. Dabar tų įstaigų 
savininkai panaudoja nuogas 
moteris patraukimui kostu- 
merių.

Praeitą sekmadienį Laisvės 
salėje grupės draugų suruoš
tas pobūvis—pietūs palinkėti 
laimingos kelionės atgal į 
gimtąjį kraštą grįžtančiam 
tautiečiui, žymiam diploma
tui, Tarybų Lietuvos užsienio 
reikalų ministro pavaduoto
jui ir Tarybų Sąjungos dele
gacijos Jungtinių Tautų Ge
neralinėje Asamblėjos nariui 
Vytautui Zenkevičiui, pavy
ko kuo puikiausiai. Susirinko 
gražus būrys dalyvių. Turė
jome svečių ir iš toliau. Buvo 
ir nesitikėta viešnia tai Alice 
Jonikienė iš Chicagos, kuri 
šiuo tarpu vieši pas savo sūnų 
dainininką Leoną Joniką 
Long Islande ir kuri neseniai 
sugrįžo iš Lietuvos, kur buvo 
nuvežus savo gyvenimo drau
go, žymaus veikėjo Leono 
Joniko palaikus palaidojimui. 
Su ja buvo atvykus ir visa 
sūnaus šeima — žmona, du
kra ir sūnus. Su mumis daly
vavo ir iš Cliffside Park, 
N. J., abudu Stasiukaičiai.

Po didelių ir skanių pietų 
su vaišėmis turėjome ir pro
gramėlę. Pirmiausia buvo pa
prašytas ir mums nepapras
tai jausmingai padainavo 
Leonas Jonikas. Pastebėjau, 
kad kai jis dainavo “Tykiai 
tykiai Nemunėlis teka”, tai 
ne vienas dalyvis iš susijaudi
nimo braukė nuo savo veido 
iš akių ištryškusią gailią aša
rą.

Atsisveikinimo ir linkėjimo 
laimingos kelionės ministrui 
žodelį tarti parengimo pirmi
ninkė “Laisvės” administra-. 
tore Ieva Mizarienė iškvietė 
Alice Jonikienę, LLD pirmi
ninkę K. Petrikienę, Stasiu
kaitienę, Žurnalistą Joną Lu
koševičių ir “L.” redaktorių 
A. Bimbą. Po jų, aišku, atsi
sveikinimo ir padėkos žodį 
tarė Vytautas Zenkevičius. 
Kalbos buvo trumpos, tai 
programa nenusitęsė. Paskui 
dar ilgai dalyvių pasiliko salė
je tarpsaviniams pašneke
siams.

Didelis ir nuoširdus ačiū

Gaisre žuvo 
šeši žmonės
Richmond. Hill praeitą sek

madienį 3 vai. ryto ant Atlan
tic Avė. ir 118th St. trijų 
aukštų seno medinio pastato 
trečiame aukšte kilo gaisras. 
Nuo jo pabėgti gaisrinių laip
tų nėra. Kai pagaliau pribuvę 
gaisragesiai gaisrą užgesino, 
viename bute buvo rasti su
degę keturi žmonės, o kitame 
du.

Savo buto išeinamojoje ras
ti sudegę motina Carol Weis
man, tik 32 metų amžiaus, ir 
jos trys vaikučiai — Chris
tine 7 metų, Alexander 4, o 
Frances tiktai šešių mėnesių.

O kitame bute rūbinėje 
rasti negyvi, Cesar Ortiz, 27 
metų, ir Patricia Stacher, 22 

rmetų.
Gaisras sename mediniame 

pastatę buvo toks ūmus ir 
smarkus, kad nelaimingieji 
reguliariais laiptais iš jo pa
bėgti nebesuspėjo. Kokia bai-, 
si tragedija! Ir nepateisinama 
tragedija. Pastatas turėjo tu
rėti gaisrinius laiptus pabėgi
mui nuo nelaimės.

Policija sako, kad gaisro 
priežastis yra “labai nužiūri
ma”. Gal koks lygsvaros ne7 
tekęs sutvėrimas keršto su
metimais pastatą padegė. O 
gal, girdi, kas nors “gerais 
sumetimais” norėjo parodyti 
miesto valdžiai, kad toje apy
linkėje uždarymas vienos 
gaisragesyklos yra pavojin
gas iš jos pusės ėjimas. Bet 
gaisragesiai aiškina, kad mi
nima gaisragesykla dar nebu
vo pilnai uždaryta, iš jos 
vienas vežimas su visais įren
gimais ir gaisragesiais į gais
ro vietą pribuvo į dvi mi
nutes. Gaisras per greitai 
išsiplėtė.

mielosioms šeimininkėms, 
kuriomis šį kartą buvo M. 
Stukienė, B. Keršulienė ir 
Adelė Rainienė.’Jos sunkiai, 
labai sunkiai turėjo porą die
nų padirbėti. Joms pagelbėjo 
N. Ventienė ir Mitchellienė.

Taipgi įvairiose pareigose 
darbavosi A. Mitchell, P. 
Venta ir W. Keršulis.

Pirmininkė sakė, kad-mais
to dalį atnešė ir paaukojo M. 
Stukienė ir A. Mitchellienė. 
Joms taip pat nuoširdus ačiū.

Beje, Aido Choro pirminin
kas Povilas Venta pranešė, 
kad šiemet Choras Naujųjų 
Metų sutikimą ruošia sausio 1 
dieną — po pietų. Kvietė 
visus susirinkti ir karštai vie
ni kitiems palinkėti laimingų 
Naujų Metelių. Rep.

Mlfff
Gruodžio 2 d. mirė Ona 

Malkūnienė, maspethietė. Ji 
buvo palaidotą marčios priva
čiai. Ona buvo narė Niujorko 
Lietuvių Moterų Klubo ir 
dažnai atsilankydavo į mūsų 
pobūvius, ypatingai kada bu
vo gyvas jos vyras. M-nė

Pramogų kalendorius

GRUODŽIO21 D.
LDS 1 ir 13 kuopos rengia 

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 45 metų sukakties at- 
žymėjimą, “Laisvės” salėje. 
Bus banketas su programa. 
Pradžia 1 vai.
SAUSIO 1 D.

Aido Choras rengia Naujų
jų Metų sutikimą su pietu
mis, 2 vai., Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.

Moterų klubo 
narėms

Trečiadienį, gruodžio 17 d., 
1 vai. po pietų įvyks Niujorko 
Lietuvių Moterų Klubo susi
rinkimas Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.

Dalyvaukime skaitlingai, 
nes šį susirinkimą reiks rinkti 
valdybą ateinantiems me
tams. Valdyba

New Yorkas. — Majoras 
Beame jau paleido iš darbo 
500 miesto valdžios darbinin
kų arba tarnautojų.

Roosevelt’s Only Daughter.

Tho New York Tlnws

Anna Roosevelt Halsted
Anna Roosevelt, the only 

daughter of President and 
Mrs. Franklin D. Roosevelt, 
died Monday, December 1, of 
cancer at Montefiore Hospi
tal in the Bronx. She was 69 
years old and the wife of Dr. 
James A. Halsted, clinical 
professor of medicine at Al
bany Medical College.

While her father was Pre
sident, Mrs. Halsted was a 
reporters’ and photogra
phers’ darling around the 
White House, as were her 
two children by her first 
husband, Curtis B. Dall.

In October last year, at 
Hunter College, Anna Roose
velt Halsted shared some 
warm recollections of her 
parents with an audience 
gathered to honor the late 
Mrs. Eleanor Roosevelt on 
the 90th anniversary of her 
birth.

Of Franklin D. Roosevelt 
Mrs. Halsted had this to say: 
“For my father I had 
throughout his life the great
est of admiration and love, 
and wanted very much to 
please him and win his appro
val”.

Between 1932 and 1952 
Mrs. Halsted was active in 
public affairs and in journal
ism. She had lived with her 
children at the White House

in the early years of the 
Roosevelt administration, 
and in 1943 her father asked 
her to serve as his private 
assistant. She accompanied 
him in February 1945 to the 
World War II Yalta Confer
ence, where Mr. Roosevelt 
met with Churchill and Stal
in.

In 1948 Mrs. Halsted was 
co-hostess with her mother of 
a radio discussion show on 
the ABC network. Following 
her marriage to Dr. Halsted 
in 1952, she embarked on a 
career in medical public rela
tions in several cities. From 
1958 until 1960, while Dr. , 
Halsted was a Fulbright vis
iting professor in Iran, the 
couple assisted in the esta
blishment of a medical school 
in the city of Shiraz.

Born in New York on May, 
3, 1906, Mrs. Halsted gradu
ated from the Chapin School 
here and attended Cornell 
University in 1923. She was 
divorced from her first hus
band after eight years of 
marriage. Two years later 
she was married to John 
Boettiger in 1935. They were 
divorced in 1949.

After Eleanor Roosevelt’s 
death in 1962, Mrs. Halsted 
assumed leadership of a drive 
to build a new campus for the 
Wiltwyck School for Boys, 
the country’s first interracial 
school for emotionally dis
turbed children, which had 
been founded by Mrs. Roose
velt. The project was com
pleted and now bears the 
name of the Eleanor Roose
velt campus.

Mrs. Halsted was active in 
a number of other organiza
tions honoring her parents, 
including the Eleanor Roose
velt Institute, a foundation to 
strengthen the work of the 
Franklin D. Roosevelt Libra
ry at Hyde Park, N. Y., the 
family home.

(Based on an article in the 
New York Times) Ilse

LDS 1 ir 13 kuopų parengimasII

LDS PREZIDENTAS S. GUGAS 
PARODYS ĮDOMŲ FILMĄ

LDS 1 ir 13 kuopos rengia Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 45 metų sukakties atžymėjimą gruodžio 21 “Laisvės” 
salėje. Pradžia 2 vai. popiet.

Bus gražus ir įvairus parengimas.
LDS prezidentas Servit Gugas parodys filmą iš viešnagės 

Lietuvoje. Jis plačiai ir puikiai nufilmavo Vilniuje įvykusią 
dainų šventę ir įvairias vietas Lietuvoje ir kitur.

Bus dainų ir trumpų kalbų.
Po programos bus užkandžių. Auka $2.50.

LDS 1 ir 13 KUOPŲ KOMITETAS




