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KRISLAI
Didieji visų troškimai 
Sionizmo įtaka 
Reakcijos laimėjimai 
Ji žengia pirmyn 
Jie pilnai teisūs

A. BIMBA
Už dienos kitos atversime 

naują istorijos lapą, įžengsi
me į 1976 metus, kurie, reikia 
pasakyti, nežada daug kuo 
būti geresniais už praėjusius. 
Tiek pasaulinėje arenoje, 
tiek namie mus visus, visą 
žmoniją pasitinka beveik vi
sos tos pačios problemos. Gal 
tik visur jaučiamas didesnis 
pasiryžimas su jomis persiim
ti ir nugalėti.

Kokie šiandien yra visų| 
mūsų, tai yra — visų geros 
valios žmonių, didžiausi troš
kimai? Mums atrodo šie:

Kad pasaulyje tikrai pradė
tų ne tik žodžiuose, bet ir 
praktikoje klestėti tautų ir 
valstybių taikus sugyveni
mas (detentė);

kad toliau pagerėtų santy
kiai tarp didžiųjų valstybių, 
o, pirmoje vietoje, tarp Jung
tinių Valstijų ir Tarybų Są
jungos;

kad į Vidurio Rytus sugrįž
tų pastovi taika;

kad būtų pasiekta susitari
mo padaryti galą ginklavimo
si lenktynėms ir pradėta žy
giuoti kelių į visuotinį nusi
ginklavimą;

• kad čia, namie, šioje šalyje, 
tikrai pradėtų blaivėti ekono
minė padangė, kad kovai su 
reakcija ir už pažangą susida
rytų plati liaudies koalicija, 
kuri taipgi taptų nusveriamą- 
ja jėga ateinančiuose prezi
dentiniuose rinkimuose, ir
t :kad, kalbant apie savus 
reikalus, jokios audros nepa
laužtų mūsų judėjimo, kad ir 
ateinančiais metais gražiai 
gyvuotų mūsų organizacijos 
ir spauda, kaip gyvavo praė
jusiais.
• 'Tai, maždaug, su tokiais 
troškimais mes laisviečiai 
įžengiame į 1976 metus.
j; q

1 Jungtinių Tautų Generali
nės Asamblėjos pasmerkimas 
sionizmo, jo sutapatinimas su 
rasizmu, pastatė ant kojų 
visus sionistus. O jų įtakos 
negalima nedakainuoti. An
tai, gruodžio 18 dieną, tik dėl 
to, paliko net 12 kapitalisti
nių šalių, jų tarpe ir mūsų 
Jungtinės Valstijos, Jungti
nių Tautų Apšvietos, Mokslo 
ir Kultūros Organizacijos su
šauktą konferenciją Paryžiu
je. :

....Australijoje konservato
riai-reakcininkai nušlavė dar- 
piečių trejus metus veikusią 
vyriausybę ir įsteigė savo, 
kuri nedelsdama pradėjo is
torijos ratą sukti atgal, nai
kinti visus darbiečių padary
tus liaudžiai naudingus ėji- 
jįus. Ispanijoje taipgi, atro
do, palaipsniui yra grąžinami 
Franco diktatūros laikai. Po
licija puola ir triuškina liau
dies demonstracijas. Jos va
dai vėl areštuojami ir uždaro
mi kalėjimuose.
it , \ ■■■ Ū A.

^Turime dar vjeną įrodymą, 
kad šios šalies kainąynka, 
|ęcialistiųė Kuba nugali visus 
sunkumus, visus šios šalies 
vyriausybės jai paskelbtus 
ppikotus ir aukštai iškėlus

Argentinoje ruošiamas 
militaristų perversmas

Senato kelias teisingas, o 
prez. klaidingas ir pavojingas

Buenos Aires. — Argenti
nos militaristai ruošiasi nu
versti prezidentės Peronie- 
nės vadovaujamą vyriausybę 
ir paimti galią į savo rankas. 
Jie jau atvirai kelia reikalavi
mą, kad prezidentė visiškai 
pasitrauktų-rezignuotų iš 
vietos, arba ilgam laikui pasi- 

Jorge Rafael Videla

galvą žygiuoja pirmyn. Tai 
aišku iš labai sėkmingos šio
mis dienomis Havanoje įvy
kusios pirmosios Kubos Ko
munistų Partijos konvenci
jos, kurioje nepasigirdo nė 
vieno nusivylimo arba bevil- 
ties balso.

Vyskupas V. Brizgys skun
džiasi: “Yra ne tik pasaulie
čių, o net kunigų ir vienuolių, 
priekaištaujančius krikščio
nybei, konkrečiai savai Kata
likų Bažnyčiai, kad ji neišriša 
žmonijos socialinių, ekonomi
nių, politinių problemų’’.

Jie teisūs. Juos tik galima 
nuoširdžiausiai pasveikinti. 
Konkrečiai, Katalikų Bažny
čia ne tik nepajėgia tų proble
mų išrišti, bet nė nebando jų 
išrišti. Kaip tik priešingai: ji 
yra įrankis reakcinių kapita
listinių jėgų, kurios yra žmo
nijai užtraukusios šių dienų 
didžiąsias nelaimes.

Mes galime klerikalus ir 
visus nelaimingus “vaduoto
jus” užtikrinti, kad niekas 
neišeis ir iš jų naujos gąsdi
nimo kampanijos. Chicagos 
kunigų organe (gruodžio 15 
d.) pasirodė, matyt, paties 
redaktoriaus iškeptas, ilgas, 
piktas vedamasis prieš Ame
rikos lietuvių lankymąsi Ta
rybų Lietuvoje. Kas sakinys 
tai melas. Net, pakartojamas 
prieš keletą metų labai mėgs
tąs blofas, kad bet koks susi
siekimas su Lietuvos žmonė
mis, ypač su savo giminėmis 
ir artimaisiais, sudarąs di
džiausią pastariesiems pavo
jų. Jie esą visaip persekio
jami ir areštuojami.

Tai biauriausias melas. 
Mes nesame girdėję, kad 
nors vienas būtų buvęs sua
reštuotas ir įkalintas tiktai už 
susitikimą ir pasimatymą su 
artimaisiais iš Amerikos.

Beje, tiesiog juodašimtiš
kai “Draugo” redaktorius 
grūmoja ir agentūroms, ku
rios ruošia ekskursijas į Lie
tuvą.

Mes tvirtai tikime, kad 
Amerikos lietuviai nepatikės 
šiais piktais klerikalų laikraš
čio sapaliojimais ir ateinan
čiais metais dar skaitlingiau 
aplankys savo arba tėvų gim
tąjį kraštą.

trauktų ir kitam užleistų pre
zidentauti, arba, kad parla
mentas ją atstatytų iš vietos 
pagal konstitucijos nuosta
tus, arba, kitaip, militarinis 
perversmas bus neišvengia
mas.

Militaristų jėgoms vado
vauja vyriausias Argentinos 
armijos komandierius gene
rolas Jorge Rafael Videla.

Ka reikštų militarinis per
versmas, nesunku įsivaizduo
ti. Argentinoje reakcininkai 
prezidentę bombarduoja ir 
jai grūmoja ir reikalauja, kad 
ji rezignuotų, ne iš kairiųjų, 
bet iš dešiniųjų, fašistinių 
pozicijų.

Argentina turi gana tvirtą 
organizuotų darbininkų judė
jimą. Šią žinią rašant, jo 
balso dar nesigirdėjo. Praei
tyje, rodos, jis susikalbėdavo 
su peronistais.

Havana. — Kubos Komu
nistų Partijos suvažiavimas 
priėmė penkių metų planą, 
kuriame pabrėžiami tikslai, 
kokių bus siekiama visose 
srityse — žemės ūkyje, pra
monėje, apšvietoje, moksle, 
kultūroje ir 1.1.

Suareštavo buvusį 
žymų viršininkų

New Delhi. — Indijos vy
riausybė suareštavo ir užda
rė kalėjime buvusį labai vei
klų savo kabineto narį Mohan 
Dharia, kuris pakeitė savo 
nusistatymą ir tapo labai ak- 
tyvišku vyriausybės priešu.

Tuo tarpu prieš kelias die
nas įvykusiuose kaimuose ir 
distriktuose rinkimuose 
premjerės Indira Gandhi va
dovaujama Kongreso Partija 
pasiekė labai didelių laimėji
mų. Iš 200 vietovų 163 partija 
supliekė kitų partijų kandida
tus dviejų balsų prieš vieną 
dauguma. Tas parodo, kad 
Kongreso Partijos įtaka Indi
jos žmonėse nėra nupuolus, 
nors daug kas pranašavo jai 
nuosmukį.

Studijuojamas 
R. Kennedy 
nužudymas

Los Angeles, Cal. — Los 
Angeles Distrikto prokuro
ras paskelbė, kad vedamas 
naujas tyrinėjimas Robert 
Kennedy nužudymas 1968 
metais. Plačiai buvo apklau
sinėti Ambassador Hotel, kur 
jis buvo nužudytas, tarnauto
jai. Bet iš jų parodymų nieko 
naujo neatidengta. Naujo ty
rinėjimo pareikalavo Paul 
Schrade, vienas iš sužeistųjų. 
Teismas įsakė prokurorui to
kį tyrinėjimą padaryti.

Vakarinės klases 
uždaromos

New Yorkas. — Apšvietos 
Taryba įsakė nutraukti mo
kyklose vakarines klases. Tai 
esą reikalinga taupymui 
miesto lėšų. Tai smūgis ap
švietos reikalams. Daug 
suaugusiu žmonių vakarinė
mis klasėmis pasinaudoja 
pramokti skaityti ir rašyti.

Prez. Fordas smarkiai puola 
Kubą ir Tarybų Sąjungą

Washingtonas. — Prezi
dentas Fordas pareiškė, kad 
socialistinės Kubos teikimas 
bet kokios pagalbos jaunutei 
Angolos respublikai dar la
biau pablogins santykius tarp 
Jungtinių Valstijų ir Kubos. 
Apie tų santykių normaliza
vimą nelieką nė kalbos.

Taip pat jis aštriai bara 
Tarybų Sąjungą už rėmimą 
Angolos respublikos. Jis 
neaplenkia ir kitų socialisti
nių kraštų. Juos irgi smerkia. 
Jų toks nusistatymas esąs 
nesuderinamas su detentės 
politika.

Betgi jau 30 šalių yra pripa- 
žinusios Angolos dabartinę 
revoliucinę vyriausybę, kurią 
sudarė Liaudies Judėjimas už 
Angolos išlaisvinimą. Kodėl 
jis nekritikuoja ją pripažinu
sių kapitalistinės santvarkos 
kraštų?

TSRS nesutinka 
su pasiūlymu

Tarybų Sąjunga atmetė 
Jungtinių Valstijų pasiūly
mą, kad būtų pradėtos dery
bos tarp abiejų šalių Vidurio 
Rytų taikos klausimu be da
lyvavimo Palestinos Išsilais
vinimo Organizacijos atsto
vybės. Tokios derybos reikš
tų nesiskaitymą su Jungtinių 
Tautų nutarimu, kad bet ko
kiose derybose turi dalyvauti 
ir palestiniečių atstovybė.

Vidurio Rytų klausimas nė
ra tiktai šių dviejų šalių rei
kalas. Jis opiausiai paliečia 
palestiniečių kaipo tautos rei
kalus.

Sako, Reagan gerai 
pataikauja Fordui

Washingtonas. — Politiko
je kartais pasitaiko ir keistų 
.dalykų. Vienas iš tų yra 
Ronald Reagano kandidatūra 
į prezidentus prieš Fordą. 
Sakoma, kad kai pagaliau 
Reagan aktyviškai pradėjo 
kampaniją už savo kandida
tūrą į prezidentus, Fordo 
šalininkai Republikonų parti
joje išsigando ir tuoj plačiau
siai atidarė savo gilias ir 
turtingas kišenes agitacijai 
už Fordo kandidatūrą. Taigi, 
netiesioginiai Reagan patai
kauja Fordui.

Beirut. — Libane dar vis 
nesibaigia kruvini susikirti
mai tarp krikščionių ir musul
monų fanatikų. Šiame mieste 
kasdien krinta po keletą žmo
nių. Daugumoje beginkliai 
nekalti žmonės nukenčia.

Amerikos valdžia 
finansavo Italijos 
reakcininkus

Washingtonas. — Iškilo 
aikštėn, kad 1972 metais pre
zidento Nixono įsakymu ČIA 
(CenĮtral Intelligence Agen
cy) išleido 10 milijonų dolerių 
finansavimui Italijos fašisti
nių grupių kandidatų rinki
muose į parlamentą. Dau
giausia paramos gavus Krikš- 
šionių Demokratų Partija 
propagandai už savo kandida
tus. Gavę paramos ir kiti 
antikomunistai kandidatai.

Tai naujas skandalas. Tai 
neleistinas kišimasis į kitos 
nepriklausomos šalies vidi
nius reikalus.

Tačiau stebėtis reikia, kad 
nepaisant iš užsienių finansi
nės paramos antikomunis- 
tams kandidatams, Komunis
tų Partija tuose rinkimuose 
pasiekė labai didelių laimėji
mų ir tapo antraja po krikš
čionių demokratų didžiausia 
Italijoje partija. Tuose rinki
muose per visą šalį krikščio
nys demokratai tesurinko 
600,000 balsų daugiau už ko
munistus.

Jiems nepatinka
Madridas. — Ispanijos nau

jasis užsienio reikalų minist
ras Jose Maria de Areitza 
vienoje savo kalboje Paryžiu
je išsireiškė, kad reikėtų leis
ti iš užsienio sugrįžti Ispani
jos Komunistų Partijos gene
raliniam sekretoriui Santiago 
Carrillo, kuris buvo Franco 
režimo ištremtas. Prieš mi
nistro sumanymą sukilo visos 
reakcinės jėgos, kurios sie
kia, kad Ispanijon būtų pilnai 
sugražintas fašistinis reži
mas.

Rangoon. — Andaman jū
roje nuskendo Burmos laivas. 
Žuvo 70 žmonių. Laivas neat
silaikė prieš labai didelę stai
gų kilusią audrą.

Washingtonas. — Gruo
džio 19 dieną prieš pertrauk
damas sesiją iki 1976 m. 
sausio 19 dienos Senatas pa
darė istorinį didžiausios svar
bos ėjimą. Jisai nepaprastai 
didele dauguma balsų nutarė, 
kad toliau nebebūtų iš fede
ralinio iždo lėšų skiriama tei
kimui militarinės ir finansi
nės pagalbos Angoloje reak
cinėms grupėms, kurios su 
Pietų Afrikos ir kitų kapita
listinių kraštų pagalba nori 
nuversti Angoloje Liaudies 
Išlaisvinimo Judėjimo suda
rytą vyriausybę. Reikia nuo
širdžiausiai sveikinti Senato 
daugumą, kad jis pasirinko 
teisingą, konstruktyvų kelią. 
Kaip žinia, prezidentas For- 
dar reikalavo, kad jam būtų 
leista dar 25 milijonus dolerių 
paskirti Angolos reakcinin
kams. Senatas teisingai in
terpretavo, kad toks žygis, 
toks nepateisinamas kišima
sis į tolimos naujos respubli
kos vidinius reikalus būtų 
pavojingas, kad jis šią šalį 
įveltų į naują militarinę avan
tiūrą. Senato supratimu, ga
lima ir būtinai reikia išvengti 
pakartojimo Vietnamo karo 
istorijos.

Už tokį protingą ir teisingą 
nutarimą, prezidentas nebe- 
sirenka nei žodžių Senato 
daugumos pasmerkimui. Jis 
Amerikos žmones gąsdina se
nuoju baubu, kad atsisaky
mas įsivelti į avantiūrą Ango
loje sudarąs mums, Ameri
kai, didžiulį pavojų! Savo ofi
cialiame šiuo reikalu pareiš
kime prezidentas tiesiog ir 
traukia: “Sen/ato nutarimas 
nukirsti teikimą Angolai pri
dedamų fondų sudaro pavojų 
visiems tiems kraštams, ku
rių saugumas remiasi Jungti
nėmis Valstijomis. Ilgainiui 
labai giliai taip pat palies ir 
mūsų pačių šalies saugumą”.

Vėl kartojamos tos pačios 
frazės, kad Senato daugumos 
pasielgimas nupuldys kitų ša
lių akyse mūsų šalies vardą ir 
prestižą, kad kitos šalys, ku
rių “saugumas remiasi Jung
tinėmis Valstijomis”, praras 
šia šalimi pasitikėjimą ir t. t. 
Savo pareiškime prezidentas 
įžeidžia Amerikos žmones, 
kai jis mano, kad jie yra 
pamiršę istoriją, kaip šis 
kraštas buvo laipsniškai, 

Puslaidininkių fizikos instituto kietų kūnų plazmos sekto
riuje profesorius Juras Požėla, vyresnysis mokslinis bend
radarbis fizikos-matematikos mokslų kandidatas Romualdas 
Brazis ir šio instituto aspirantas Andružis Mironas.

Žinomam Lietuvos mokslininkui Jurui Požėlai sukako 50 
metų. Ta proga Tarybinė vyriausybė apdovanojo j j Darbo 
Raudonosios Vėliavos ordinu.

A. Brazaičio nuotrauka

žingsnys po žingsnio įtrauk
tas į vieną istorijoje ilgiausių 
ir kruviniausių karu. 0 tos 
baisios avantiūros Indokinijo
je rezultatai jau žinomi ir 
niekados, niekados, neturėtų 
būti pamiršti. Gerai, kad Se
nato dauguma jų nepamiršo 
ir nutarė neleisti šiam prezi
dentui tą istoriją pakartoti.

Pavojus, žinoma, yra tik 
tame, kad labai tvirtai norė
damas, prezidentas Fordas 
gali surasti, nei žmonėms, nei 
Senatui nežinant, šaltinius fi
nansavimui jo avantiūros An
goloje.

Jungtinės valstijos 
išsprogdino 
branduolinę bombai

Tucca Flat, Nevada. — Dar 
viena, ir šiemet jau 16-ta, 
brahduolinė bomba tapo iš
bandyta, ją išsprogdinant. 
Tai dešimt kartų galingesnė 
už tą bombą, kuri Antrojo 
karo metu buvo numesta ant 
Hiroshimos miesto, jį beveik 
nušluojant nuo žemės pavir- v • •
S1O.

Tas parodo, kad tobulini
mas atominiu pabūklų šios 
šalies nėra nutrauktas.

Southampton, L. I. — Poli
cija suareštavo mokytoją 
Philip F. Moloy. Jo bute 
rasta visokių intikinių dalykų 
ir dailės kūrinių, kurių vertė 
siekianti apie pusantro mili
jono dolerių. Jis sako'vogęs 
todėl, kad labai mėgstąs ko- 
lektuoti visokius senus daly
kus.

Wallace dės 
pastangas laimėt 
N. Y orką

New Yorkas. — Alabamos 
gubernatorius Wallace jau 
turi sudaręs New Yorko val
stijai komitetą vedimui kam
panijos už jo kandidatūrą į 
prezidentus 1976 m. Jis ruo
šiasi čia atvykti ir pasakyti 
keletą kalbų.

New Yorko valstija pasiųs 
274 delegatus į Demokratų 
partijos konvenciją, kuri nuo- 
minos kandidatą į preziden
tus. Wallace tikisi laimėti 
daugumą šios didelės delega
tų grupės.



2-ras puslapis

LU T C V I* LITHUANIAN
O Jt •> Ir Jei weekly

PUBxJSrnCD BY THU LITHUANIAN OOOPERATIVU 
PUBLISHING SOCIETY, INO.

Published Fridays, except in case of Hollidays ' , 
102-0? LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N. Y.

entered ax second clans matter at the Post Office of Jamaica, N.Y. 
established April 5, 1911 ----- -ANTHONY''BIMBA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ------  $9.00 Canada, Lat. Amer., per year, $1000
United States, per 6 months . 5.00 Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50
Queens Co., per year ---------  $10.00 Foreign countries, per year, $12.00
Queens Co., per six month* $5.50 Foreign countries, 6 months, $6.50

LAISVĖ

Kas ką rašo ir sako

Mirtinas pavojus ir mums!
/Xtidengimas CIA ir kitų žvalgybų sąmokslų prieš užsienio 

šalių vadus smarkiai supurtė visus giliau ir rimčiau 
protaujančius amerikiečius. Jų tarpe randame komercinės 
spaudos įžymų kolumnistą Norman Cousins. Aną dieną savo 
kolumnoje “ČIA užsieniniai sąmokslai sudaro pavojų Jungti
nių Valstijų vadams’’, kolumnistas pabrėžia: “Nieko negali 
būti naivesnio, kaip manymas, kad Jungtinių Valstijų slapti 
agentai gali bandyti žudyti kitų valdžių galvas (vadus) be 
padėjimo į mirtiną pavojų savo vadų. Mes labai mažai 
tepažįstame istoriją, jeigu mes manome, kad mes galime 
atlikinėti smurto aktus prieš kitus, nesusilaukę to paties 
nuo kitų prieš mus".

Žmonės sako: “Kaip šauksi, taip ir atsilieps”. Kolumnistas 
Cousins tūkstančiu procentų teisus. Reikia didžiausio 
bukapročio įsivaizduoti, kad jis “kitus žudys, o anie stovės 
rankas susidėję ir neatsimokės tuo patimi. O kad mūsų 
Jungtinių Valstijų žvalgybos ne tik sąmokslauja prieš kitų 
šalių vadus, bet ir žudo, tai jau pilnai įrodyta.

Tie visi senatinio komiteto ir kitų tyrinėtojų žvalgybų 
veiklos atidengimai nueis niekais, nieko nereikš, jeigu kuo 
greičiausia nebus imamasi griežčiausių priemonių tai veiklai 
padaryti galą. Štai kur Kongreso didžioji atsakomybė. Jis 
turi ne tik teisę, bet ir pareigą, kaip vienas kolumnistas yra 
išsireiškęs, tas žvalgybas “paimti už gerklės”.

Ar mūsų Kongresas pasiruošęs tokiam griežtam ėjimui? 
Turėtų paaiškėti greitoje ateityje.

"Kaip ironiška ir tragiška". . .
Neseniai vienoje savo kalboje žymusis aspirantas į 

prezidentus senatorius Hubert Humphrey pabėrė visą 
virtinę auksinių žodžių, kai jis pasakė: “Ši šalis desperatiš
kai stokuoja paties pamatingiausio pobūdžio visuomeninių 
daiktų ir patarnavimų. Kaip ironiška, kaip tragiška, kad iš 
vienos pusės milijonai darbininkų vaikštinėja be darbo, o iš 
kitos pusės — tiek neatliktų darbų”.

Ironiškesnės ir tragiškesnės padėties aukštos civilizacijos 
ir technikos šalyje negalima nė įsivaizduoti. Daugybės 
reikalingų ypač buitinių daiktų stoka, arba, dėl jų aukštų 
kainų, jie neprieinami milijonams ir milijonams žmonių, 
techniškos galimybės pilnai neišnaudojamos; o daugiau kaip 
dešimt milijonų sveikų, pajėgių, galinčių ir norinčių dirbti 
darbininkų, vyrų ir moterų, jau gerai pagyvenusių ir jaunų, 
baltų ir juodų, ypač pastarųjų, neturi ir negali gauti darbo, 
prieš jų valią padaryti “parazitais”, nes nedirba, nieko 
nepadaro, o turi maitintis ir rengtis, nors kad ir skurdžiau
siai, nes be to viso gyvybė neįmanoma. Ir kodėl? Tiktai ir 
tiktai todėl, kad jeigu tie milijonai bedarbių pradėtų dirbti, 
produkcija padidėtų, daiktų gausa pakiltų, tie daiktai 
atpigtų ir kapitalistų pelnai suliesėtų, gal kartais net ir visai 
turėtų nutrukti.

Žmonės sako: “Sotus alkano neužjaučia”. Kas jiems, kad 
milijonai alkanų ir nuskurdintų, bet tik jų kišenės pilnos 
dolerių, pilnai pilni geriausio maisto. Taip, taip, senatorius 
Humphrey pilniausiai teisus — ironiška ir tragiška padėtis. 
Dar galima truputį pridėti: “Ironiška, tragiška ir beprotiš
ka padėtis!”

Bet kur išeitis, kur programa iš tų prieštgaravimų 
išsivaduoti? Ar Humphrey ir visi kiti didžiųjų kapitalistinių 
partijų politikieriai, net ir tie, kurie sušilę perša savo 
kandidatūras į prezidentus 1976 metų rinkimams, pasirodo 
su tokia programa? Nesigirdi ir nesimato.

Jau ant 1976 metų slenksčio
Kiekviena valstybė, kiekviena organizacija bei partija, 

kiekviena įstaiga, ir, pagaliau, kiekvienas asmuo sustoja 
prie Naujų Metų slenksčio ir klausia: Ar viskas įvyko, ar per 
žaibo greitumu prabėgusius metus buvo viskas pasiekta, 
kas jų pradžioje buvo pasibrėžta ir trokšta pasiekti? IŠ 
gilumos širdies vieni kitiems linkėjome Laimingų Naujų 
Metų. Kaip laimingi, kiek laimingi buvo 1975 metai?

Linkėjimai linkėjimais ir pasilieka, o gyvenimas eina savo 
keliu. Kiekvienas turėjome ir šviesių, linksmų dienų, ir 
labai apsiniaukusių ir skaudžių. Vieniems buvo daugiau 
šviesiu, giedrių dienų, negu tamsių, apsiniaukusių, o 
daugiau pastarųjų. Juk kiekvieno gyvenimas skirtingas. 
Kiekvienas gyvename skirtingose sąlygose. Kiekvieno 
problemos skirtingos. Bet kiekvienas mūsų esame tikrai 
laimingi tuo, kad šiandien tebesame gyvi ir dar pastovime 
ant kojų. Daug, labai daugų mūsų puikiausių draugų ir 
bičiulių senosios Amerikos lietuvių kartos gretose neatlaikė 
1975 metų audrų ir tapo išbraukti iš mūsų tarpo. Vargiai 
prabėgo ta savaitė, kurioje nebūtų pasiekus mus liūdna 
žinia, kad su tuo ir tuo mūsų organizacijų nariu ir veikėjų, 
mūsų pažangiosios spaudos skaitytoju ir rėmėjų jau tapo 
atsisveikinta ant visados! Sunku beužtverti mūsų judėjime 
padarytas spragas.

Bet mes žinome, kad gyvenimas turi eiti ir eina pirmyn, 
dejonėmis ir liūdnais dūmojimais nieko nepataisysime. Mes 
įžengiame į naujus laikus, naujus metus, kurie, kaip ir 
prabėgusieji, bus kupini naujų, įdomių, sunkių ir kritiškų 
problemų, su kuriomis reikės grumtis. Pasiryžkime jas 
sutikti ir nugalėti. Mūsų gretose pesimizmui bei nusivylimui 
neturi būti vietos. Pasižadėkime, kad ir 1976 metais 
nugalėsime visus pasitaikiusius sunkumus, žiūrėsime, kad 
mūsų organizacijos ir spauda nesusilpnėtų.

Taigi, dar kartą: Laimingų, šviesių Naujų Metų visiems 
“Laisvės” skaitytojams ir rėmėjams. Lai kiekvieną mūs lydi 
laimė ir džiaugsmas! ’ . i

APIE SOCIALISTINIŲ 
KRAŠTŲ PARTIJŲ 
SVARBŲ PASITARIMA

Vilniaus “Tiesoje” (gruo- 
džio 10 d.) rašoma:

“Šių metų gruodžio 9 dieną 
Varšuvoje susitiko socialisti
nių šalių komunistų ir darbi
ninkų partijų Centro Komite
tų generaliniai sekretoriai ir 
pirmieji sekretoriai, dalyvau
jantys Lenkijos Jungtinės 
darbininkų partijos VII suva
žiavimo darbe.

Broliškų partijų vadovai 
pasikeitė socialistinių valsty
bių bendradarbiavimo plėto
jimo, taip pat apsvarstė ak
tualias tarptautines proble
mas.

Susitikimo metu buvo vie
ningai pabrėžta, kaip svarbu 
nenukrypstamai plėsti broliš
kų partijų sąveiką, stiprinti 
socialistinių šalių ryšius viso
se jų kuriamosios veiklos sri
tyse.

Svarstant tarptautines 
problemas, ypatingas dėme
sys buvo skiriamas būdams, 
kaip įgyvendinti Helsinkyje 
pasirašyto visos Europos pa
sitarimo Baigiamojo akto 
principus ir nuostatus.

Buvo pabrėžta, jog būtina 
įgyvendinti praktinius žings
nius, siekiant pažaboti gink
lavimosi varžybas, politinio 
įtempimo mažinimą sutvir
tinti priemonėmis karinio 
įtempimo mažinimo srityje.

Susitikimas praėjo draugiš
kai, visiško savitarpio supra
timo ir pažiūrų vienybės vi
sais svarstytais klausimais 
aplinkoje.”

TAI KAM TOJI 
SLAPTYBĖ?

“Jungtinių Valstijų Sena
tas slaptai (prie uždarų durų) 
susirinks aptarti Angolijos 
klausimą’’, sako “Daily 
World” savo vedamajame 
“Sąmokslas slaptybėje”. 
“Kam toji slaptybė? Jeigu 
Jungtinės Valstijos nebūtų 
įveltos į bandymą nuversti 
naująją Angolos Liaudies 
Respubliką, tai nebūtų jokio 
reikalo jokiai slaptybei.

Fordo Administracija be 
Kongreso žinios paskyrė 50 
milijonų dolerių nuversti An
golos Liaudies Respubliką, 
kurią jau pripažino 30 tautų.

Tad nuo ko šimtas Jungti
nių Valstijų senatorių slepia 
Jungtinių Valstijų militarinę 
jėgą intervencijoj Angoloje?”

Aišku, pabrėžia “Daily 
World”, slepia “nuo Jungti
nių Valstijų žmonių, Senato
rius Mike Mansfield aiškiai 
pasakė: Ką mes veikiame 
Angoloje, daugumai ameri
kiečių nežinoma”. Ir, kaip 
atrodo, senatoriai nenori, 
kad jie žinotų.

NIEKADOS NEREIKĖTŲ 
PAMIRŠTI

“The N. Y. Times” kolum
nistas Anthony Lewis sako, 
kad šiandien amerikiečiai 
taip nori pamiršti nemalonius 
įvykius, jog įsivaizduoja, kad 
Vietnamo karas buvo veda
mas kada tai jau labai, labai 
seniai. Bet, girdi, yra įvykių, 
kurių niekados nereikėtų pa
miršti. Ir Vietnamo karais, 
kuris baigėsi tik prieš aštuo
nis mėnesius, yra vienas tų.

Kolumnistas taipgi prime
na, kad šiomis dienomis su
kanka lygiai treji metai, kai 
prezidentas Nixonas įsakė iš 
oro bombarduoti (naikinti) 
Šiaurės Vietnamo sostinę Ha
noi ir uostą Haiphong. Bom
bardavimas tęsėsi vienuolika 
dienų. Per tą, palyginti, 
trumpą laiką ant uosto ir 
sostinės atlikta 2,000 puoli
mų! Niekas negali nei apskai
čiuoti, kiek per tą nepateisi
namą kriminališką ėjimą 
tiems miestams ir jų žmo
nėms buvo padaryta žalos.

Kolumnistas Lewis prime
nabu v "‘h) prezidento vado 

vaujamos vyriausybės pada
rytą ir kitą tame kare nepa
teisinamą ir nelegališką žygį. 
Tai buvo karas prieš Kambo- 
diją.

Tai vis žygiai, tai vis krimi- 
nalystės, kurių amerikiečiai, 
kurių vardu jie,buvo atlieka
mi, niekados, Niekados netu
rėtų pamiršti.

KAS TIK NORŲ 
GALILAISVAI

MELSTIS X £
Laikrašty/“Vilnis” (gr. 12 

d.) vedamajame “Reakcinin
kų sapaliojimas atšimpa dan
tis” teisingaį.sakoma:

“Reakcininkų sapaliojimai, 
kad Tarybų Sąjungoje nėra 
religijoms laisvės, kad kuni
gai ir tikintieji yra persekio
jami, vis labiau praranda pro
pagandinį pajėgumą. Ne vie
nas dvasininkas nuvykęs į 
socializmo šalį pasidairyti pa
mato savo akimis, kad ten 
taip nėra, kaip čia pasakoja ir 
skelbia reakciniai antitarybi- 
ninkai. Daugelis iš ten grįžę 
net jau pradeda išdrįsti viešai 
pareikšti, jog šnektos apie 
kunigų ir tikinčiųjų persekio
jimą už tikėjimą yra niekas 
daugiau, o išpūstas propa
gandinis burbulas. Veikia ir 
bažnyčios, jeigu yra kas jas 
lanko, kunigai be jokių truk
dymų laiko pamaldas, netgi 
yra ir kunigų seminarijų bei 
teologijos mokyklų. Žinoma, 
religijos reikalams valstybė 
subsidijų neduoda. Turi pa
tys tikintieji savo lėšomis ir 
bažnyčias, ir seminarijas, ir 
kunigus išlaikyti.”

NĖRA IR NEBEBUS
Kunigų organe koks ten 

slapukas “J. pr.”, kalbėda
mas apie “vadavimo” biznį, 
giliai atsidusęs sako: “Kol kas 
nematyti jokios prošvaistės”. 
Teisingesnio Šio biznio apibū 
dinimo negalima nė reikalau
ti. Jam pasisekti jokios pro
švaistės nėra ir, galima “J. 
pr.” ir visus jo vienminčius ir 
bendražygius užtikrinti, ne
bebus. Senoji praeitis nieka
dos nebesugrįš. Fašistiniai 
smetoniniai laikai Lietuvoje 
dingo amžinai:

Lietuvių tauta pasirinko 
socialistinį kelią ir juo nebe
sulaikomai žygiuoja pirmyn. 
Į kiekvienus naujus metus ji 
įžengia su naujais dideliais 
laimėjimais. Laimingai užbai
gus devintojo penkmečio įsi
pareigojimus, ji giliausiu pa
sitikėjimu atverčia dešimtojo 
penkmečio pirmąjį puslapį.

LENKIJOS LIETUVIŲ 
VEIKĖJO VIEŠNAGĖ 
TARYBŲ LIETUVOJE

“Gimtajame Krašte” (gr.
11 d.) rašoma:

Dvi savaites Tarybų Lietu
voje, kaip Kultūrinių ryšių su 
užsienio lietuviais komiteto 
svečias, viešėjo “Aušros” vy
riausiasis redaktorius Euge
nijus Petruškevičius. Apsi
lankęs “Gimtojo krašto” re
dakcijoje, svečias papasako
jo, kuo šįkart Lietuvoje do- 
mėjosi.

—- Atvykau žurnalistiniais 
tikslais, — pasakė jis. — 
“Aušros” skaitytojai laukia 
naujų reportažų, pasakojimų 
apie šiandieninį Lietuvos gy
venimą.

E. Petruškevičius džiaugė
si, kad ir .šaltokos žiemos 
pradžioje Lietuvoje smagu 
buvę keliauti. Pervažiavęs 
visą kraštą. Naujai susipaži
nęs su KaūhU, Elektrėnais, 
apsilankęs Klaipėdoje, pama
tęs liaudies dailininkų medžio 
skulptūrom^ išpuoštą kelią 
nuo Varėnos iki Druskininkų, 
kurias jie paskyrė didžiajam 
lietuvių menininkui M. K. 
Čiurlioniui, o taip pat didiiu 
gus Kryžkalnio ir Ablingos 
paminklus.^

— Daug dėmesio skyriau

KAIP ATSIRADO 
ŠVENTIEJI AKMENYS
. t ' < i , ’ • / i \ . C ’ , ’ *'

, V. Lauraitis
Jau gilioje senovėje žmo

gus susiejo Savo gyvenimą su 
akmeniu. Juo pirmykštis 
žmogus užmušdavo žvėrį, įs
keldavo ugnį.

Senovės žmonės tikėjo ak
menų galia. Jie dėdavę juos 
pasėlių laukuose, ir skirdavo 
auginamų javų globėjais. Mi
rus genties vadui, ant jo kapo 
statydavo akmeninę plokštę, 
kuriai buvo reiškiama didelė 
pagarba.

Akmenų garbinimas sutin
kamas taip pat senovės žydų 
šventraštyje. Pasakojama, 
kad Abimelokas buvo išrink
tas karaliumi slėnyje, kuria
me stovėjo paminklas — ak
muo. Vėliau tą akmenį pradė
ta garbinti kaip šventą. Pagal 
legendą Izraelitų Sandaros 
skrynioje buvo sudėti visi 
šventi akmenys. Juose gyve
nąs dievas nematomos dva
sios pavidale.

Senovės graikų religijoje 
buvo susiformavę mitai apie 
žmonių kilmę iš akmenų ir jų 
pavirtimą akmenimis. Vieno
je legendoje pasakojama, kad 
Herkulio motina Alkmena 
buvusi paversta akmeniu.

Kai kuriose tautelėse buvo 
garbinamas stabas su akme
nine galva ir juodas akmuo. 
Abu akmenys apvelkami ža
liais drabužiais su raudonais 
kampais ir aukų rinkimo me
tu patepami krauju. Vėliau tą 
paprotį perėmė katalikų baž
nyčios prelatai: savo šventu
mui pažymėti jie nešiojo juo
dus balakonus su raudonais 
kampais.

Atsiradus krikščionybei, 
akmenų garbinimo paprotį 
perėmė ir katalikų bažnyčia. 
Milane prie vienos bažnyčios 
buvo pastatytas “šventas” 
akmeninis paminklas, prie 
kurio Lombardijos karaliai ir 
germanų imperatoriai vaini
kavimo dieną duodavo prie
saiką.

Laikui bėgant, akmenys 
pasidarė ne tik “šventi”, bet 
ir “stebuklingi”. Stebuklai 
daugiausiai būdavo rekla
muojami bado, karo metais, 
kai susidariusios sąlygos 
versdavo pavergtą liaudį 
bruzdėti. Apie vieną tokią 
dvasininkų ir vienuolių su
kurtą legendą rašo Rzevuskis 
“Seno Lietuvos šlėktos atsi
minimuose”. 1774 metais, 
siaučiant badui, Lydos turga
vietėje įvykęs nepaprastas 
stebuklas. Turgavietėje buvo 
didelė akmenų krūva. Pamal
dus vienuolis bazilijonas Ho- 
lovnia karštai pasimeldė ir 
peržegnojo akmenų krūvą. 
Akmenys virto duonos kepa
lais. Kelios dešimtys bajorų 
ir tūkstantis valstiečių gana 
sočiai pavalgę tos stebuklin
gos duonos. Apie šį “stebuk
lą” 1935 metais Vilniuje pa
mokslo metu kalbėjo arkivys
kupas Jalbžykovskis.

Vėliau buvo pradėtos gar
binti akmenyje atspaustos 
pėdos. Šį paprotį krikščionių

Klaidos 

pataisymas
Praeito numerio vieno ve

damoje antraštėje įvykus ne
maloni klaida. Ji skamba 
“Kanadiečiai streiklaužių ro
lėje”. O turėjo būti: “Kana
diečiai klerikalai streiklaužių 
rolėje”.
-'"V...................    ; ..................... ......................................... .

pažinčiai su eilinio Tarybų 
Lietuvos piliečio gyvenimu, 
— tęsė E. Petruškevičius. — 
Viešėjau vilniečių žurnalistų 
ir ■ elektrėniškių darbininkų 
šeimbse. Lazdijų rajone ke
lias dienas gyvenau kolūkie
čių šeimoje. Kelionė suteikė 
daug malonių įspūdžių.
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dvasininkai taip pat pasisavi
nu iš seęovės religijų. Pavyz
džiui, Senovės Graiįdjojė bu
vo garbinami Oresto, Herku
lio bei kitų dievų tariami 
pėdsakai akmenyse. Indijoje 
ir dabar garbinami Budos, 
Višnos bei Šivos kojų atspau
dai.

Buržuazijos valdymo me
tais Telšių vyskupas J. Stau
gaitis pamokslų metu ne kar
tą yra skelbęs, kad 587 me
tais rugpiūčio 3 dieną Kristus 
pasirodęs žmonėms ir ant 
didelio akmens palikęs savo 
dešiniosios kojos atspaudą. 
Tokie pat Kristaus dešinės 
kojos atspaudai atsirado Ro
moje, Jeruzalėje ir kitur.

Ir Lietuvoje buvo rekla
muojami ir garbinami akme
nys. Šiluvos koplyčioje yra 
didelis akmuo. Atlaidų dieno
mis tikintieji apie jį eina 
keliais, bučiuoja ir meldžiasi. 
Pagal legendą, 16 amžiaus 
pradžioje piemenys, begany
dami gyvulius, pamatė ant 
akmens stovinčią merginą su 
kūdikiu ant rankų. Apie tai 
pasakę vienam seneliui. Šis 
pareiškęs, kad tai buvo dievo 
motina Marija, nes toje vieto
je prieš keliasdešimt metų 
stovėjusi katalikų bažnyčia. 
Šalia to akmens buvo rasta 
užkasta bažnytinių daiktų dė
žė. Tuos daiktus buvo užka
bęs Šiluvos bažnyčios klebo
nas, nugriovus bažnyčią. Tai 
buvo protestantizmo papliti
mo laikais, kai katalikų tikėji
mui grėsė išnykimas.

Alsėdžių miestelio švento
riuje ant vyskupo nomin^ūto 
Gintilos kapo stovi didelis 
akmuo. Į jį 19 amžiuje buvo 
įdėtos šventųjų Petro, Povi
lo, Jono Nepomuko relikvi
jos. Prie to akmens buvo 
pastatyta metalinė dėže, į 
kurią tikintieji relikvijų gar
bei sumesdavo daug pinigų. 
Atlaidų dienomis žmonės ke
liais eidavo apie minėtą ak
menį, trindavo žaizdotas vie
tas, bučiuodavo jį.

1934 metų pavasarį kleri
kalinio žurnalo “Žvaigždė” 
redakcijos iniciatyva, vienos 
Kauno bažnyčios altoriuje 
buvo padėta kumščio didumo 
akmens skeveldra. Žurnalas 
ir kunigai teigė, kad tai ak
muo iš Jeruzalės Alyvų kal
no, prie kurio meldėsi Kris
tus ir mokęs susirinkusius 
žmones “Tėve mūsų”. Už mi
šių atlaikymą prie altoriaus, 
kuriame buvo šis akmuo, ku
nigai imdavo nemažus pini
gus. Iš tikrųjų šis akmuo 
buvo atvežtas ne iš Jeruza
lės, bet iš Lietuvos laukų.

Lietuvos liaudis sukūrė 
daug legendų apie užkeiktus 
akmenis. Kupiškio rajone 
prie Lėvens upės yra lanka, 
vadinama Akmenyte. Seni 
žmonės pasakoja, kad gilioje 
senovėje velnias nešęs nepa
prastai didelį maišą akmepų. 
Gaidžiui pragydus, mąifas 
trūkęs ir akmenys pabirę 
žemėn, todėl jų čia labai 
daug.

Lietuvoje yra akmenų, va
dinamų velnių sostais, sta
lais, krėslais ir t. t. Šios 
grupės akmenys turi žmo
gaus rankomis iškaltus dube
nėlius, atramas ir įvairius 
ženklus. Tokių akmenų yra 
Trakų, Mažeikių, Šilalės ir 
kituose rajonuose. Lietuviai, 
būdami pagonys^ dubenuotus 
akmenis paversdavo auku
rais. Ant jų buvo dedamos 
aukos dievams. Dabar tokie 
akmenys yra katalikų bažny
čiose. Juose laikomas švęstas 
vanduo. Tikintysis, įžengęs į 
bažnyčią, tame' vandenyje 
mirko pirštus ir žegnojasi.

“Šventieji” akmenys su 
įvairiais paženklinimais duo
da iriokšlinių žinių, siekiant 
geriau pažinti išnykusias i r 
ddbat esančias religijas.’

SU NAUJAISIAIS METAIS 
Brangūs draugai!

Su Naujais metais sveikinu 
visą Laisvas Laikraščio Re
dakciją ir linkiu dąug laimės, 
sėkmės darbuose ir asmeni
niame gyvėjime.

Linkiu, kad “Laisvė” gy
vuotų daug metų. Širdingai 
dėkoju “Laisvės” ^ėmėjams 
ir darbuotojams už įokĮ kūry
bingą ir įdomų laikraštį, neš 
aš jį skaitau jau 17 mętų. 
Mums visiems labaį patinka. 
Daug labai kaimynų ir pažįs
tamų ima iš manęs skaityti, ir 
aš džiaugiuos ir esu dėkinga 
savo tetai iš San Francisco 
Valerijai Sutkįenei, kuri man 
šį laikraštį užrašo. Aš šiais 
metais lankiaus Amerikoje, 
iškviesta savd tetos Valerijos 
Sutkienės ir balandžio 16 d. 
man teko pabuvoti “Laisvės” 
redakcijoj, kur mums suteikė 
progą pabuvoti Nelė ir Povi
las Ventai.

Aš buvau labai laiminga, 
gavusi progą susitikti su pa
žangiais žmonėmis, pabuvoti 
nors keletą valandų su jais 
kartu ir parsivežti į Lietuvą 
jų šiltus linkėjimus.

Tat aš norėčiau pasveikinti 
moteris, kurias pažinau Nelę 
Ventienę Anne Jakstis, Br. 
Keršulienę, S. Mizarienę, ir 
visus kitus pažangiuosius vei
kėjus.

Taip pat su Naujaisiais Me
tais sveikinam savo brangią 
tetą Valeriją Sutkienę ir vi
sus San Francisco ir Oaklan- 
do pažangius žmones, ku
riuos sutikau viešėdamą 
Amerikoje. Linkime jiems vi
siems daug laimes, džiaugs
mo, sveikatos jų gyvenime ir 
darbuose.

Marijona Lašinskienė
ir jos šeima 

Šiauliai
•••

Su 1976-StAlS METAIS 
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Naujųjų Metų proga nuo
širdžiai sveikinu “Laisvę”, 
redaktorių A. Bimbą ir visą 
jos kolektyvą, visus laisvie- 
čius.

Linkiu Jums daug daug 
laimės, geros sveikatos ir 
visokiariopos sėkmės Jūsų 
gyvenime ir darbuose.

Linkiu geroje nuotaikoje 
sutikti 1976-uosius metus, ir 
kad jie būtu taikos metai,

“Laisvei” linkiu dar daug 
metų lankyti mūsų tautiečius 
su laisvės ir taikos misija, 
nušviečiant liaudžiai tikrą jų 
kovos kelią už geresnį rytojų, 
suteikti žinias apie mūsų Tė- 
vynėję Tarybų Lietuvoje 
vykstantį progresą.

Dėkoju Jums, brangūs lais- 
viečiai, už suteiktas galimy
bes “Laisvei” atsilankyti į 
mano būtą aš ją perskaitęs 
perduodu kitiems pasiskaity
ti.

A. Pušinis
Sao Paulo, Brazilija

Brangus Drauge 
Antanai Bimba, 

karštai ir 
nuoširdžiai sveikinu Jus ir 
visus “Laisvės” bei “Šviesos” 
redakcijų ir administracijų 
darbuotojus su Naujaisiais 
1976 metais. .

Esu giliai dėkingas Jums 
visiems už puikius Jūsų dar
bus, Jūsų kovą pažangiosios 
minties fronte, už gražius 
laimėjimus, kuriais mes čia 
džiaugiamės ir didžiuojamės.

Iš visos širdies linkiu Jums 
ir visiems “Laisvės” bei 
“Šviesos” draugams, rėmė
jams, bičiuliams geriausios 
sveikatos, ilgų ir vaisingų 
gyvenimo metų, nepalaužia
mos valios, jaunatviškos 
energijos ir didelės saulėtos 
laimės kiekvieno Jūsų asme
niškame gy v e n i me.

Gerbiąs/ Juš’ ir visuomet 
mylintis; Jūsų —

c M. Baltušis
y Juozas Baltušis 

'Vilniuj o! T“ ‘
762X111. ‘
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“LABOR”
Infliacija ne visiems nelaimė. Jinai turčius dar labiau 
praturtino, o skurdžius dar labiau nuskurdino. Labai 
teisingai šis kartunistas vaizduoja infliacijos efektą ant 
Amerikos žmonių. Turčiai iškelti į aukščiausias aukštumas, 
o seno amžiaus žmonės ir biednuomenė prispirti prie sienos.

KAIP BUVO VAKAR, IR KAIP YRA ŠIANDIEN

Motinystės kontrastai
VANDALINAS JUNEVIČIUS

Mane nustebino "‘Vilnyje” 
išspausdinta informacija 
apie tai, kad gyvenantis Lat
ta, N. C., gydytojas Dan 
Moorer atsisakė padėti gim
dančiai Shirley Adams todėl, 
jog ji iš anksto negalėjo su
mokėti 350 dolerių už pa
tarnavimą prie gimdymo. Ji 
pagimdė septynių svarų duk
terį greitosios pagalbos 
automobilyje, stovėjusiame 
prie Marion County Memo
rial ligoninės.

Kodėl nustebau? Todėl, 
kad tai Įvyko ne atsilikusio
je, laukinėje šalyje, o tur
tingiausiose pasaulyje, Ame
rikos Jungtinėse Valstijose.

Naujagimės motinai 23 
metai. Ji turėjo galimybe 
lankyti mokyklą tik iki ket
virtos klasės, ištekėjo su
laukusi vos 13 metų. Auto
mobilyje pagimdyta mergai
tė jau trečias vaikas Adam- 
sų šeimoje. Gimdyneiatėjo i 
pagalbą ne gydytojai, bet 
miesto darbininkai.

Gydytojas Dan Moorer 
skundžiasi, kad dabar tele
fonu jam žmonės priekaiš
tauja, jį už tai smerkia, bet 
jis nesijaučia kaltas, nes 
nieko blogo nepadaręs, o tik 
reikalavęs, kas jam pri
klauso.

Štai tau ir humaniškiausia 
profesija, etika, žmonišku
mas, moralė. Tai puikus pa
vyzdys, kad kapitalistinio 
pasaulio gydytojai galvoja tik 
apie tai, kaip savo krepšius 
prikimšti pinigais. Jie pa
sirengę patarnauti tik pini
gingiems pacientams. Varg
šų jie nenori matyti.

Panašias nuoskaudas dar
bo moterys pergyveno ir 
buržuazinėje Lietuvoje. Kaip 
kurioms išgalės leisdavo, 
taip jos gimdydavo, ten nau
jagimius dėdavo. Sodžiuose 
gimdančioms moterims daž
niausia pa ta maudavo įvai
rios "‘bobutės”, kurios jokio 
supratimo neturėjo apie 
švarą ir sterilingumą. Todėl 
nestebėtina, kad po tokio 
naujagimio priėmimo daž
nai gimdynei , nekrėsdavo 
kraują Ir sveiką moterį nu-

‘‘ varydavo | kapus.
Visai kitas gyvenimo są

lygas turėjo buržuazinės 
*'poniutės”. Tą didžiulį so

cialini skirtumą labai vaiz
džiai aprašo Petras Cvirka. 
Eilėraštyje ‘‘Žmogus gi
mė”, jis pavaizduoja dviejų 
klasių gimdančias moteris. 
Aptaręs kokioje prabangoje 
ir pertekliuose susilaukia 
įpėdinio bankininko šeima, 
piešia skurdą ir vargą, ku
riame gimdo darbininkė mo
teris.

Kalbėdamas apie kapita
listų, P. Cvirka rašo, jog 
laikraščiai, lyg apie nepap
rastą Įvykį, didžiausiu šrif
tu rėkia, telefonu ir telegra
fu žinios eina, kad bankinin
ko šeima susilaukė. . . Įpė
dinio, sveriančio 5 kilogra
mus. Dar priduria, kad prie 
gimdymo dalyvavo daktarai 
iš užsienio, kad ta proga 
tėvas banko einam on sąskai- 
ton padėjo naujagimio krai
čiui 9090,000 litų,kad vardo 
pasirinkimui sukviestas šei
mynos posėdis, kad ponia 
sveika, tvarkoj temperatūra, 
vienuoliktą valandą pabudo 
ji, suvalgė vynuogių, 12 va
landą pasakė: ‘‘Kokia šviesi 
diena.”

Tiesiog šiurpulingą vaizdą 
mes matome toje eilėraščio 
dalyje, kur kalbama apie 
darbo moterį. Ten rašoma: 
Vakar mūsų priemiesty 
12-tą naktį 
darbininkė Antosė, atleista 

fabriko,
pagimdė gatvėj.
O kad buvo silpna, kojos ją 

prinešė
į tuščią šuns būdą.
Naktis pasibaigė, bet 

sąmonė užtemo,
Kai didelė dangui revoliucija 
degė.
Telefonai jokie neskambino, 
daktarai neatėjo, 
sakyčiau, net seserys 
žvaigždės •

išvaikštinėjo.
Tačiau sūnus jau žindo krūtį 
ir mokos verkti.
Išmoks ir mamą šaukti, 
ir badą kęsti, 
ir buržujų keikti.
Nuostabus sūnus ir nuostabi 

jo motina.
Jo einamon sąskaiton 

padėta -
sunkus gyvenimas. . .

Kapita lįstų žmonos turėjo 
puikiausias sąlygas gimdyti 
ir auginti vaikus. Tačiau 5ioš 

moterys dažniausia vaikų 
vengė; Jos su didžiausiu po
mėgiu augino šuniukus ir tuo 
patenkindavo Savo išsigimu- 
sį ‘‘motinystės” Jausmą. .

Tuo tarpu darbininkės mo
terys nepajėgdavo išmaitinti 
savo būrio vaikų ir neturė
davo kuo jūos visus apjpeng*- 
tį. Prieš daugelį norą kas
met atsirasdavo naujas kū
dikis. Dažnas to nelaukė, bet 
nutraukti nėštumą Įstatymai 
draudė. Nepaisant draudime, 
nėščios moterys ir mergi
nos su ašaromis maldaudavo 
gydytojus joms nors slaptai 
‘ ‘pagelbėti”, nes kitaip jos 
nusižudysiančios. Daug mo
terų mirdavo nuo nekvalifi
kuotos ‘‘pagalbos”, kitos vi
sa m gyvenimui suardydavo 
sveikatą.

Nepalyginamai kitokias 
motinystės sąlygas turi ta
rybinės moterys. Joms par
tija ir vyriausybė skiria ypa
tingą dėmesį. Kiekviena 
motina dabar visai rami dėl 
savo naujagimio ateities, nes 
žino, kad jis turi galimybę 
išaugti naudingu ir garbingu 
šalies piliečiu.

Lietuvoje veikia daugy
bė moterų ir vaikų konsulta
cijų, gimdymo namų, vaikų 
poliklinikų ir ligoninių, so
cialinių - teisinių kabinetų. 
Ikimokyklinio amžiaus vai
kams vis plečiami vaikų lop
šeliai ir darželiai, kūdikių 
namai. Yra daug vaikų sa
natorijų, miško mokyklų ir 
kitokių vaikams gydymosi 
įstaigų. Nuolat didinami vai
kų parkai, pionierių namai, 
vaikų bibliotekos, skaityk
los. Tarybiniai vaikai ir 
paaugliai turi puikiausias 
sąlygas visapusiškai švies
tis, protiniai lavintis. Jų mo
tinoms sudarytos visos ga
limybės dirbti gamyboje, da
lyvauti politiniame, visuo
meniniame ir kultūriniame 
gyvenime. Visos jos puikiai 
jaučia ir mato, xkad partiją 
bei vyriausybė jas ir jų.vai- 
kus brangina ir aukštai ver
tina.

Visa tai priklauso ir Ame
rikos darbo žmonėms. Tur
tinga šalis tai lengvai gali 
įgyvendinti. Tik reikia tru
putį mažiau skirti lėšų gink
lavimosi varžyboms, bazių 
svetimose šalyse išlaiky
mui. Pirmiausia reikia, 
siekti, kad būtų Įvestas ne
mokamas gydymas, kad mo
terys be gydytojų pagalbos 
negimdytų gatvėse.

mėnulis
Alsavimu sušildai savo naktį, —• 
Įminga skersvėjuos pašiurpęs kambarys, 
Įpratęs išlydėti ir netekti,
Užmiršęs tylą klausimą: ,,Sugrįš?"

O tu atsimeni... Ir jau nėra jėgą 
Aprėpt, kas išgyventą, nugyventa. 
Na, ko jūs tylit, grindys išsigandę? 
Na, ko jūs, sienos, tylite? Sunku?.«

O tau lengviau: visi, godžiausiai plėšę
Iš tavo kūno, jau nesuspurdės
Po širdimi. Tave užmiršo priešai.
Užmiršo ir draugai. Ir niekas neskaudės<

Alsavimu sušildai naktį. Gęsta
Šalną mėnulis. Jo šviesą skaudi 
Dar skatina kažką savy surasti,

. Ko niekados nerasdavo kiti.

Gal nuoskaudą, kad niekas negailėjo 
Tavęs — kaip žemės? Niekas." N et vaikai.. < 
O gal Šalną mėnulį, vėl užliejantį» 
Gipsu visus, kurią nesutikai?

O gal^džiaugsmus, kuriuos vien taą
' paskirtu

Vien tau godoti buvo? Gal radai
Urnai pritilusią ir graudžią savo Širdį, 
Kurią nuglostė maudžiantys randai?

Šalną mėnuli, šviesk, šalną mėnuliu— 
Tegu per tavo nemigos sunkias .i; •

. /Atbėgs vaikystės ilgesys didžiulis^ 
Sušildyt mano motinos rankas. . / y

///■/ '''■// Robertas Keturakis

LAISVE

NEPAPRASTI SVEČIAI

Dr. Christian Barnard ir jo žmona Barbara
Jiedu neseniai lankėsi 

Jungtinėse Valstijose. Dr. 
Barnard čia buvo atvykęs 
surasti leidėją savo novelei, 
pavadintai “Nepageidauja
mas”.

Dr. Barnard yra žymiau
sias širdies persodintojas. 
Jisai po visą pasaulį išgarsė
jo, kai 1967 m. gruodžio 2 
dieną pirmas chirurgijos pa-

Pokalbiai apie literatūrą
V. Bovinas

Tarybų Lietuvoje smarkiai 
kyla, auga literatūra, menas, 
jauni talentai. Todėl vyksta 
ir meno, kultūros peržvalgos, 
aptarimai, savikritika. Vien 
tik poezijos žanro kas metai 
išleidžiama po 25-30 ar dau
giau knygų, vyksta taip vadi
nami jau tradiciniai “Poezijos 
pavasariai’’. Savaitraštis “Li
teratūra ir menas” 1975 metų 
pirmame numeryje rašė:

“Už reikšmingus kūrybi
nius pasiekimus didelei gru
pei respublikos literatūros, 
meno ir kultūros darbuotojų 
suteikti aukšti vyriausybiniai 
apdovanojimai. 1974 m. grųo- 
žio 30 d. Vilniuje, Kompozito
rių namuose, įvyko iškilmin
gas susirinkimas, skirtas šių 
dovanų įteikimui.” Tuo reika
lu seka ir Lietuvos Komunis
tų partijos CK sekretoriaus 
A. Barkausko išsamus prane
šimas ir kitų kalbos.

Be aukšto meno darbuotojų 
įvertinimo, žinoma, pastebėti 

galba vieno žmogaus širdį 
sėkmingai persodino į kitą. 
Nuo to laiko tokių persodini
mų jau daug įvyko.

Dr. Barnard yra Pietų Af
rikos pilietis ir darbuojasi 
Capetown ligoninėje. Jis la
bai didžiuojasi savo gerais 
santykiais ir su socialistiniais 
kraštais. Jis sako, kad jis jau 
persodinęs širdis daugiau 

ir trūkumai, grindžiamos gai
rės tolesnei meno veiklai. A. 
Barkauskas pastebėjo reiklu
mą: “Toliau stiprinti ryšius 
su liaudimi, geriau pavaiz
duoti nūdienio žmogaus vi
daus pasaulį, teisingai atspin
dėti šiuolaikinį darbininkų 
klasės, kolūkinės valstietijos, 
tarybinės inteligentijos — vi
sos tarybinės liaudies gyve
nimą yra garbinga mūsų ra
šytojų pareiga ir pašauki? 
mas”.

Dar pilniau kultūros dar
buotojų suvažiavime A. Bar
kauskas nušvietė literatūros 
ir meno uždavinius, taip pat 
Komunistų partijos poziciją 
tuo reikalu. Jis pasakė; “Į 
meną mes žiūrime kaip į 
neatskiriamą socialistinės vi
suomenės formavimo <lalį, 
kaip vieną iš jos sąmonės 
formų. Partijos politika meno 
srityje yra neatskiriama jos 
bendros politikos dalis. Jeigu 
aukščiausias mūsų idealas 
yra komunizmas, tai ir mūsų 
kultūra negali turėti kitų 
tikslų. Jeigu mūsų visuome
nės sąmonė yra socialistinė, o 
ji būtent tokia, — tai ir jos 
sudėtinė dalis — meninė są
monė negali būti bespalvė, 
tuščiažiedė, ne socialistinė. 
Štai kodėl idėjinis meno 
kryptingumas, jo komunisti
nis partiškumas, liaudišku
mas buvo ir yra nuolatinis 
partijos rūpestis” (“Tiesa”, 
1975, kovo 7).

Tokia yra pažiūra į meną ir 
literatūrą Tarybų Lietuvos 
visuomenėje. Tai gairė rašy
tojui ir kritikui. Juk kitaip ir 
būti negali. O visgi, dar pasi
taiko, kad meno socialinis 
idėjiškumas būna užgožiamas 
abstrakčių formų ir stilių ap; 
rašinėjimais. Tai pastebime 
recenzijose bei literatūros 
apžvalgose.

Dialogas Apie 
Romano Herojų

Minėtame “Literatūra ir 
menas” numeryje A. Guščius 
ir A. Bučys diskusuoja R. 
Šavelio romaną “Dievo avinė
lis”, kuris rašytas pokario 
klasinės kovos tema. Ta kova 
vyko tarp dvieju socialinių 
sistemų/- Sbciklksmo ir kapi
talizmo fašistinės/ reakcijos. 
Tad pasekime to dialogo pė
domis. . .įį, .

A. GuŠČius: “Rašytojai, tu
rėdami daug, galimybių at- 
škleįsti? savoindividualųpo* 
Žiurį^
H teisės ignoruoti objekty

kaip 80 žmonių iš socialistinių 
kraštų, ir dar laukia eilės 
apie 200.

Dr. Bernard širdžių perso
dinimo operacijas atlieka tik
tai šioje ligoninėje. Norintieji 
tos pagalbos turi atvykti pas 
jį.

Jis dar tik 53 metų am
žiaus. Dar ilgai galės žmoni
jai tarnauti.

vios istorinės tiesos, pokario 
faktų ir reiškinių”. Supranta
ma, čia kalbama apie paties 
rašytojo idėjinę ir moralinę 
teisę, savidiscipliną.

Kitaip tą teisę traktuoja A. 
Bučys: “Tokia jo teisė! Jeigu 
rašytojas neturėtų tos teises, 
tai, sakysim, kiekvienas nau
jas romanas apie mūsų pokarį 
būtų tiktai nauja seno istori
jos vadovėlio laida”. Taigi, 
čia suskambėjo tarsi visaži
nančio alchemiko nuostatas, 
koks turės būti dar neparašy
tas romanas. O dar kitaip, tai 
nauji romanai, kurie teisingai 
pavaizduos « pokario j’klasinės 
kovos istorinę tiesą tai bus 
tik “nauja seno istorijos va
dovėlio laida”. Žinoma, tai 
naivoka galvosena.

Suprantama, kūrinio auto
rius savo socialinę idėją iš
reiškia romano personažais. 
Tad ir šiame dialoge daugiau
siai kalbama apie vadovau
jantį personažą, vadinamą 
herojum. Pirmas kalba A. 
Guščius: “Laikyčiau tą, kad 
herojum R. Šavelis pasirinko 
iš pirmo žvilgsnio visai nehe- 
rojišką asmenybę. Titas — 
nekaltumo, švelnumo įsikūni
jimas, be to, autorius dosniai 
apdovanojo jį charakterio 
keistenybėmis, net fiziniu de
fektu”.

Jeigu taip, tai, sakysime, 
jog tokia asmenybė negalėjo 
romane teisingai atspindėti 
socializmo ir tos kovos istori
nę tiesą. Tą patį herojų, kaip 
teigiamąjį, aptaria ir A. Bu
čys: “Tito paveikslas — cent
rinis romane, ir jame reikia 
ieškoti viso kūrinio meninės 
idėjos šaknų. Tiesa, jog tai 
neherojiška asmenybė”. Prie 
to, dar pastebi, kad tas “cent
rinis” veikėjas “mąsto ir vei
kia instinktyviai”.

Tai jau aišku ir tai, kokias 
“menines idėjas” toks hero
jus gali duoti romanui.

Kritikas iš romano cituoja, 
kad banditų “šūviai miškuose 
žadėjo dar didesnes permai
nas”, ir kad “naujoji valdžia 
daug kam atrodė kaip laikina 
oro atmosfera”. Vadinasi, ro
mane atsispindi ir fašistinės 
ideologijos propaganda. Bet 
pokario kova vyko, kai kova 
prieš hitlerinę Vokietiją jau 
buvo laimėta, vadinasi, buvo 
ir tie, kurie žinojo, kad nau
joji valdžia nėra “laikina oro 
atmosfera”.

, Matyt, kad romano kritikas 
pasigenda atspindžio tų, ku
rie socializmo idealais įsitiki
nę, gynė tarybinę santvarką, 
kovojo prieš banditus ir hitle- 
rinę ideologiją. J^k tai tokia 
bųVO ir yrą istorinė |iesar 
’t’ątf Ar Guščius pastebi: “fto- 
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mane yra keletas epizodų, 
vaizduojančių buržuazinių 
nacionalistų nužudytus žmo
nes, yra užuominų apie jų 
piktadarybes, bet tikrojo 
dramatizmo ir tikrojo istori
nio autentiškumo romane nė
ra. Autorius, kaip kalbėjome, 
pasirinktą temą pakreipė 
bendražmogiška linkme”. 
Kritikas čia pat pastebi, kad 
tas “bendražmogiškumas” 
gal ir “užgožia klasinį jauno 
autoriaus požiūrį į istorijos 
reiškinius”.

Viskas kūrinio formai
Tačiau A. Bučys visą roma

ną traktuoja tik formos as
pektais — jis deklaruoja: “Ir, 
mano supratimu, viena di
džiausių R. Šavelio romano 
vertybių yra stebėtina meni
nė darna, kuri apima ir epinę 
istorinę situaciją, ir indivi
dualias veikėjų pasaulėjau- 
tas”. Taigi, iš klasinės kovos 
romano lieka “didžiausia ver
tybė” — tik “meninė darna”. 
Bet visokia meninė darna 
lieka tuščiažiedė, jeigu neži
nome turinio, ką autorius 
pasakoja jos “epinėse situaci
jose” ar “veikėjų pasaulėjau- 
tose”. Prie “pasaulėjautos” 
— dar reikia ir pasaulėžiūros. 
Literatui yra žinoma, kad 
“meninė darna” taip lygiai 
tarnauja ir buržuazinės, 
reakcinės ideologijos roma
nui ir jo autoriui. Istoriniam 
romanui reikia socialinių ir 
idėjinių kriterijų.

Kaip pastebime, romanui 
“Dievo avinėlis” stoka klasi
nės kovos dramatizmo ir 
ideologinio- sąmoningumo. Šį 
klausimą dialogo dalyvis 
keistokai nukreipia į kūrinio 
specifiką. Štai jo galvosena: 
“Ne tokia, kaip minėjau, jo 
meninė užduotis, pagaliau — 
ne toks jo stilistinis braižas. 
R. Šavelis kol kas geriausiai 
reiškėsi kaip lyrikas, tad jo 
romanui būdingas trumpų, 
įvairiopų epizodų montažas, o 
ne panoramiškumas". Tai ir 
čia ne taip.

Sakoma, jog autorius “lyri
kas”, tad ir jo “stilistinis 
braižai” atitinka montažui, o 
ne “panoramiškam” romanui. 
O kas gi tas montažas — tai 
tik skirtinga kūrinio forma. 
Vadinasi, visa tai, ką auto
rius parašė — priklauso lite
ratūrai. Literatūra, tegu ji 
bus smulkiosios ar stambio
sios formos, kaip žodinis me
nas (prozos epizodas ar lyri
nis eilėraštis), visuomet iš
reiškia socialinę idėją, mintį 
ir turinį. Tad tariamas mon
tažas gali teisingai atspindėti 
pokario kovos istorinę tiesą. 
O tuo pačiu, panoramiškas 
romanas gali būti (ir ne retai 
būna) palšas ir istoriškai ne
teisingas.

Žinoma, iš aptarto dialogo 
pastebime, kad klasinės ko
vos romano puslapiuose Auto
rius susikūrė ir kalba idėjiš
kai nesąmoningo ir dar “pro
tu neapdovanoto” Tito įvaiz
džiu. Tai irgi nėra didelis 
literatinis laimėjimas. Juk tai 
rodo ir autoriaus idėjinį nesu
brendimą. Tad ne be reikalo 
literatūros ir meno aptari
muose, konferencijose dažnai 
akcentuojamas idėjiškumas. 
Praėjusio kultūros darbuoto
jų suvažiavimo pareiškime 
skaitome:

“Mes nė akimirkai negali
me pamiršti dabar vykstan
čios aštrios ideologinės ko
vos. Mūsų pareiga — apsi
ginklavus marksizmo-leniniz
mo ideologija, klasiniu sąmo
ningumu, tvirtomis žiniomis, 
atrebiti bet kurį priešiškos 
ideologijos pasireiškimą, de
maskuoti jos esmę” (“Litera
tūra ir menas”, 1975, Nr. 10).

^Literatūra ir negali būti be 
idėjinio tikslo. Bespalvis, kad 
ir talentingas žmonių apra
šas, negali būti didelė litera
tūra. Taip ir literatūros kriti
ka be įsisavinimo marksis
tinės pašąulėžiuros — negali 
vadovauti n>eno kūrybai.



4-tas puslapis

“LAISVEI” IŠ KAPSUKO.

ŠAUNUS JUBILIEJUS

V. Gulmanas, musų korespondentas
Šie metai yra labai reikš

mingi Kapsuko vaikų muzi
kos mokyklos gyvenime, ji 
švenčia savo dvidešimties 
metų jubiliejų. Kada gausit 
šią korespondenciją, minėji
mas bus pačiame įkarštyje. 
Kadangi esu taip pat šios 
mokyklos veteranas, noriu 
pasidalinti su gerbiamais 
laikraščio skaitytojais savo 
prisiminimais, kai kuriomis 
mintimis apie jos nueitą ke
lią. O mokykla turi tikrai kuo 
pasididžiuoti. Iš jos sienų 
išėjo didelis būrys muzikan
tų, kurie, vėliau baigę kon
servatoriją, aspirantūrą, da
bar sėkmingai dirba meno 
srityje. Pavardžių yra bega
lės, tai ir buvęs LTSR Valst. 
filharmonijos direktorius, da
bar konservatorijos dėst. G. 
Želvys, M. K. Čiurlionio mu
zikos mokyklos dėst. L. Step- 
šytė, kompoz. R. Mikelskas 
irt. t.

Kapsukas reikšmingas ir 
kitu atžvilgiu. Čia susipaži
nau su P. Naudžium ir 1969 
m. jo paragintas tapau nuola
tiniu “Laisvės” koresponden
tu.

Kaip 
1955 
tada

Pirmieji žingsiai
Pradžia buvo sunki, 

šiandien dar prisimenu 
metų ru gp i ū t į. Sutikau
Kaune, naujai įsteigtos muzi
kos mokyklos direktorę R. 
Štaraitę-Stankevičienę, kuri 
man ir sako: “Gelbėk iš padė
ties, paskyrė direktore, esam 
tik dviese su buhalteriu, rei
kalinga kadrų”. Nieko ne
laukdamas padaviau reikia
mus dokumentus ir sekančią 
dieną atpyškėjau į Kapsuką, 
visai negalvodamas, kad čia 
išbūsiu ištisus dvidešimtį me- 
tų.?<

Pats mokyklos pastatas 
(arch. V. Landsbergio — 
Žemkalnio projektas), gra
žus, imponuojantis. Anksčiau 
čia buvo nusenusių kunigų 
namai, vėliau kitokios įstai
gos, o po to perleistas Kapsu
ko pionieriams ir muzikos 
mokyklai. Žinoma, Kapsukas 
tada atrodė irgi kitaip, dar 
jautėsi karo žymės, elektros 

• energija buvo nepastovi, 
miesto centre dar nebuvo 
daugiaaukščių namų, resto
rano, universalinės parduo
tuvės, eilės mokyklų ir t. t. 
Visa tai išaugo mano akyse. 
Gal todėl Kapsukas, nors jis 
ir nėra mano gimtinis, man 
yra savas.

Muzikos mokykla savo dar
bą pradėjo su 60 mokinių ir 5 
dėstytojais: E. Stalioraitie- 
ne, R. Štaraite-Stankevičie- 
ne, V. Burinsku, V. Gulmanu 
ir J. Virbicku. Skyriai tiktai 
trys: smuiko, fortepijono, 
akordeono.
Pirmieji stojamieji egzaminai

Kaip šiandien dar prisime
nu 1955 metų rugpjūčio mė
nesio pabaigą. Karšta, saulu
tė dosni. Lauke didžiulis bū
rys vaikų su tėvais, apie porą 
šimtu. Tai rodė didelį susido
mėjimą šia nauja mokymo 
įstaiga. Mano galvoje šmėkš
telėjo neseni burž. Lietuvos 
metai. Tada vaikai, ypač pro
vincijoje, tikrai neturėjo rei
kiamų sąlygų mokytis muzi
kos. Vargonininkai nebuvo 
itin išprusę. Vidurinių moky
klų muzikos mokytojai, kurių 
Kapsuke taip pat nebuvo 
daug ir nevienodos kvalifika
cijos, prie geriausių norų ne

galėjo duoti to, ką duoda 
sistemingas mokslas muzikos 
mokykloje. Kartais pagalvo
ju, jei buržuazinė santvarka 
ir būtų likusi, evoliucionavu
si, ji nebūtų pajėgusi sudary
ti tokio plataus vaikų muzi
kos mokyklų tinklo. Tai dar 
kartą įrodo mūsų partijos ir 
vyriausybės rūpinimąsi kul
tūra, menu.

Štai prasidėjo stojamieji 
egzaminai. Dabar juokas kar
tais paima. Dirbam suplukę. 
Tikrinam klausas, muzikinius 
duomenis, ritmo pajautimą. 
Kad būtų efektyviau, vieni 
stojančiųjų, ypač į fortepijo
ną, skambina “Internacio
nalą”, kiti — TSRS Himną. 
Dalykai, aišku, ne pagal pajė
gumą. Apie rankos pastaty
mą daugeliu atvejų ir kalbos 
negalėjo būti. Tačiau iš to
kios masės pasitaikė nemažas 
būrys ir tikrai gabių, norinčių 
būti muzikais profesionalais, 
tai broliai Gintas ir Aloyzas 
Želviai, Laimutė Stępšytė, 
Kazytė ir Danutė Akelytės ir 
1.1, ir kurie sėkmingai įveikė 
visus barjerus, vėliau pasiek
dami savo užsibrėžtą tikslą.

Pirmieji užsiėmimai.
Sukomplektavę mokyklą, 

darbu pasiskirstėm sekan
čiai: R. Štaraitė-Stankevienė 
— direktorė ir spec, fortepi
jonas; E. Stalioraitienė — 
spec, fortepijonas; V. Burins- 
kas — teorija ir priv. fortepi
jonas. V. Gulmanas — spec, 
smuikas, teorija rusiukų gru
pei, muzikos literatūra, priv. 
fortepijonas; J. Virbickas — 
spec. Akordeonas. Taip atro
dė pirmaisiais metais. Vėliau 
kiek pasikeitė.

Žinoma, tada dar buvom 
jauni, žali pedagogai, tad 
problemų atsirasdavo bega
lės, nors jų netrūksta nė 
dabar. Materialinė mokymo 
bazė buvo taip pat žymiai 
kuklesnė. Bet dirbom, val
džia mumis rūpinosi.

Gerai prisimenu pirmus 
grupinius užsiėmimus. Vaikų 
akys tik žiba, aiškiai ištroškę 
naujų, jiems dar nežinomų 
mokslų. O kaip sunkiai davėsi 
pradžioje natų rašyba. Didelė 
šventė buvo, kada mokyklą 
aplankė rajoninio laikraščio

Kapsuko vaikų muzikos mokyklos choras

Kapsuko vaikų muzikos mokyklos akordeonistų orkestro 
dalis koncerto metu

LAISVĖ

Rašytoja Liudvika Didžiulienė
PAMINĖJIMUI JOS MIRTIES 50 METU

A. GUClUNIETIS

reporteris, vėliau žinomas ra
šytojas, poetas M. Vainilaitis 
ir savo įspūdžius aprašė re
portaže “Ritmas auga”. Jį 
turiu dar išsaugojęs.

Vadovėlių, ypač muzikos 
literatūros tada dar nebuvo. 
Kad užpildyčiau šią spragą, 
rajoniniame laikraštyje pra
dėjau publikuoti įvairiom 
progom seriją straipsnelių 
muzikos klausimais. Nuo to, 
turbūt, ir prasidėjo mano 
ilgametis bendradarbiavimas 
spaudoje.

O kas toliau?
Malonu būdavo pasvajoti 

apie tuos laikus, kada moky
kla išaugs, nors dabar dirbu 
muzikinį darbą Kapsuko pe
dagoginėje mokykloje, su 
“muzikalka” ryšių nenutrau
kiu.

Šiuo metu mokykla tikrai 
smarkiai išaugusi ir vos išsi
tenka dabartinėse patalpose. 
Tai rodo skaičiai: 24 mokyto
jų ir 220 mokinių. Skyriai: 
fortepijono, akordeono, sty
ginių, pučiamųjų. Jei anks
čiau suvalkiečiai mene mažai 
pasireikšdavo, būdavo dau
giau linkę prie tiksliųjų, vi
suomeninių mokslų, literatū
ros, tai jų anūkai, tartum 
norėdami ištaisyti savo sene
lių padarytą klaidą, užpildyti 
šia spragą, dabar, tarybiniais 
metais, vis labiau ima reikš
tis ir muzikoje,' ir dailėje. 
Tikrai malonu matyti savo 
buvusius mokinius R. Račiu- 
kaitytę, A. Jančą ir kitus, 
sėkmingai besidarbuojančius 
toje pačioje mokykloje, ku
rioje jie pradėjo savo pirmuo
sius žingsnius.

Mokykla nesėdi užsidariusi 
tarp 4 sienų. Čia vyksta 
koncertai, susitikimai, orga
nizuojamos kūrybinės išvy
kos už rajono ribų. Turime ir 
tikrai gražių laimėjimų. Mo
kyklos choras, vadovaujamas 
dėst. J. Marcinkevičiūtės ir 
V. Bandzaičio Resp. jubilieji
nėje 1975 m. dainų šventėje 
muzikos mokyklų kategorijo
je užėmė pirmą vietą. Nors 
buvo ir pajėgių chorų, bet 
mūsiškiai nurungė vokalo 
kultūra, geru intonavimu, 
stiliaus pajautimu.

Pianistai B. Dvariono kon
kursuose užiminėja taip pat 
prizines vietas.

Muzikos mokyklos direkto
riaus drg. C. Pangonis jau 
realiai svajoja apie pučiamų
jų ir styginių skyrių išplėti
mą, kad galima būtų suorga
nizuoti gerą orkestrą. Didelė 
bėda su tėvais, nes kai ku
riuos labai sunku įtikinti, kad 
leistų vaikus į styginių ar 
pučiamųjų skyrius, o tokių 
atlikėjų labai trūksta.

Reikalinga palinkėti Kap
suko vaikų muzikos mokyklai 
ant mūsų veteranų padėtų 
pamatų dar labiau stiprėti, 
augti ir siekti gražių kūrybi
nių laimėjimų.

L. Didžiulienė gimė 1856 
m. balandžio 21 d. Roblių 
kaime (Rokiškio rajonas), mi
rė 1925 m. spalio 25 d. Grie- 
žionėliuose (Anykščių rajo
nas).

Nuo trejų metų ji gyveno 
prie gražaus Salų ežero Vait- 
kūnų kaime.

Mokėsi privačiai Rokiškyje 
ir Kamajuose. Išmoko lenkų, 
rusų, vokiečių, prancūzų, ir 
latvių kalbas.

Nuo jaunystės ji domėjosi 
lietuvių tautosaka ir literatū
ra, užrašinėjo liaudies dainas 
bei paplitusius A. Strazdo, 
A. Vienožindžio ir kitų eilė
raščius.

1877 m. ji ištekėjo už Stani
slovo Didžiulio ir apsigyveno 
Griežionėlėse (Anykščių rajo
nas). Drauge susvyru ji įsi
traukė į visuomeninę veiklą, 
švietė apylinkės darbo žmo
nes, platino caro valdžios už
draustą spaudą ir ugdė revo
liucines nuotaikas.

Išspausdino “Varpe” nema
žai publicistinių straipsnių 
beletristinio turinio, pasira
šydama “Žmona” ir kitais sla
pyvardžiais.

Vienas iš didesniųjų jos 
grožinės prozos kūrinių — 
■apysaka “Atgalėję”.

1896 m. nusikėlė gyventi į 
Mintaują (Jelgavą). Čia ji 
auklėjo ne tik savo vaikus, 
bet ir apie dešimtį kitų moks
leivių. L. Didžiulienės pažan
gaus auklėjimo dėka, jos bute 
gyvenę moksleiviai, įgydavo 
pažangias demokratines pa
žiūras.

L. Didžiulienės iniciatyva, 
jos išlaikomų moksleivių tar
pe, buvo susiorganizavusi li
teratūros kuopelė. Jai pri
klausė K. Jasiukaitis, V. Mic- 
kevį$us;Kapsukas, J. Šepe
tys, V. Didžiulytė ir kiti.

'Gyvendama Mintaujoje, L. 
Didžiulienė rašė daugiausia 
pjeses, skirdama jas ne tiek 
spaudai, kiek moksleivių vai
dinimams. Parašė šias pje
ses: “Saldi meilė”, “Vakaruš
kos”, “Dėl žemės sklypo”, 
“Katei juokai — pelei verks
mai”, — “Vilkas” ir kt.

Sunkiausias L. Didžiulie
nės gyvenimo laikotarpis bu
vo carinės reakcijos laikai po 
1905-1907 metų revoliucijos. 
Jos bute Mintaujoje buvo 
laikoma nelegali literatūra, 
pas ją slėpdavosi revoliucio
nieriai. Kai 1907 m. buvo 
ištremti į Sibirą jos vyras ir 
sūnus Antanas, tai tas jai 
suvo skaudžiausias smūgis. 
Tačiau ji nepasimetė ir nenu- 
eido rankų, o tęsė pradėtą 
iaudies švietimo darbą ir dar 
daugiau rūpinosi politinių ka
lnių bei tremtinių likimu.

L. Didžiulienė priklausė 
lietuvių Mokslo Draugijai, 
kuriai ji įteikė daug svarbios 
medžiagos apie A. Strazdą 
jei kultūros paminklus.

Kilus 1914 m. imperialisti
niam karui, L. Didžiulienė 
pasitraukė į Rusijos gilumą ir 
nuvyko į Krymą pas savo 
dukteris, kur gyvendama ga
lėjo daugiau rūpintis tremti
niu savo vyru.

Su didžiausiu džiaugsmu ji 
sutiko 1917 m. vasario revo- 
iuciją, nuvertusią carizmą ir 
atidariusią kalėjimų duris po
litiniams kaliniams bei trem
tiniams. į

Iš Sibiro į .Jaltą atvyko 
išsilaisvinęs jos vyras S. Di
džiulis. Ji tapo aktyvi visuo
menės darbuotoja ne tik lie
tuvių, bet ir y'ietinių totorių, 
rusų bei kitų tarpe.

L. Didžiulienė su savo vyru 
Stanislovu išaugino labai gra
žią ir pažangią aštūonių vaikų 
šeimą: tris stjjius ir penkias 
dukteris. Dauguma jų šeimos 
narių, gimines ir artimieji 
gyveno Lietuvoje, o todėl jį 
labai ilgėjosi

V. Mickevičiaus-Kapsuko
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L. Didžiulienė 1924 metais.
padedama, jau serganti L. 
Didžiulienė su šeima 1924 m. 
iškeliavo į Lietuvą. Sugrįžusi 
į tėvynę ji dar daugiau susir
go, pasunkėjo širdies liga, 
gavo plaučių uždegimą ir 
1925 m. spalio 25 d. mirė.

Palaidota L. Didžiulienė 
netoli Griežionių aukštame ir 
gražiame kalnelyje, kur po 
poros metų amžinai atsigulė 
ir jos vyras Stanislovas Di
džiulis.

Net sirgdama ji rašė savo 
atsiminimus, kuriuos išleido 
jau po jos mirties — “Ką aš 
beatsimenu” (1926 m.).

L. Didžiulienės (Žmonos) 
pažangi visuomeninė veikla, 
liaudies švietėjos darbas ir 
kūrybinis — literatūrinis pa
likimas turi didelės reikšmės 
mūsų liaudžiai, nes jos raštai 
realiai ir kritiškai nušviečia 
tų laikų vargingą darbo žmo
nių gyvenimą, skiepija meilę 
savo kraštui ir vargo žmo
nėms.

Lietuvos liaudis niekados 
neužmirš savo švietėjos ir 
rašytojos Liudvikos Didžiu
lienės.

Septyni vaikai-visi muzikantai

Šeimyninis Vasiliauskų šeimos “orkestras”

Septyni vaikai šeimoje — 
didelė retenybė. O kad septy
ni ir dar visi muzikantai, be 
to, dar ir profesionalai — iš 
viso unikalus reiškinys. Ta
čiau kaip tik tokia šeima 
gyvena Vilniuje.

Šeimos galva Leonardas 
Vasiliauskas, šiuo metu pen
sininkas, daugiau kaip tris 
dešimtmečius grojo Lietuvos 
TSR Valstybinio akademinio 
operos ir baleto teatro orkes
tre, beveik pusę gyvenimo, 
kaip jis pats sako, nesiskirda
mas su trombonu.

Muzikanto specialybę pasi
rinko ir visi septyni Vasi
liauskų vaikai. Penki iš jų jau 
baigė aukštąjį muzikos moks
lą, jaunesnieji du dar mokosi 
Vilniaus konservatorijoje.

Vyriausiasis sūnus Bernar
das — žinomas Tarybų šalyje 
vargonininkas.

Kiti du Vasiliausko sūnūs 
— Augustinas ir Virgilijus — 
pasirinko violončelę. Jie taip 
pat tapo žinomais muzikan
tais.

O štai dukterys Beata ir 
Edita — smuikininkės, irgi 
Vilniaus konservatorijos auk
lėtinė^./* ' ■

Du jauniausieji Vasiliausko

Penktadienis, Gruodžio (December) 26, 1975

Chicago, Ill. r
IŠ LLD1-ŠIOS APSKRITIES KONFERENCIJOS

Gruodžio 14 dieną, “Vil
nies” salėje, įvyko LLD Pir
mos apskrities ribose esan
čių kuopų atstovų konferen
cija. Palyginus su pirmesnė
mis, ji buvo nepergausi. Iš
rinktų delegatų nuo trijų 
kuopų buvo 14, o įskaitant 
apskrities komitetą, spren
džiamų balsų buvo 21. Buvo 
atsilankę ir nemažai svečių, 
kas ir sudarė gausią grupę. 
Atstovauta 129 gerame sto
vyje nariai.

Konferenciją atidarė Ap
skrities komiteto pirminin
kas Antanas Litvinas. Man
datų komisija išrinkta iš at
stovų A. Brazio ir B. Gel- 
goto.

Konferencijos pirmininke 
išrinkta Albertina Jakienė, 
sekretore Julija Marazienė. 
Rezoliucijų komisijai išrink
ti: Julija Urmonienė, Mar
tha Marquardt ir Frank 
Lucas.

Skaitytas laiškas nuo LLD 
Centro pirmininkės Kotry
nos Petrikienės. Ji sveikino 
delegatus, kviesdama dirbti 
ir toliau, kad mūsų Draugi
ja, išgyvenusi 60 metų ir iš
leidusi tiek daug svarbių po
litinių knygų, pasiliktų ir to
liau tokia veikli ir darbšti.

Apskrities veiklos raportą 
davė sekretorė. Ji žymėjo, 
kad pastaruoju laiku veiki
mas buvo veik neįmanomas, 
nes neturint patogios salės 
parengimams ir mitingams, 
nebuvo galima atlikti pasi- 
brėžtų darbų, nebuvo gali
ma surengti minėjimų jubi
liejaus proga. Nutęsimas pa
žadėto almanacho irgi truk
dė didesniam darbui, nes 
nariai, nesulaukę pažadėtos 
knygos, kaip tai neėmė ak
tyviau dalyvauti susirinki
muose. •■••-•v..- , 

vaikai — pianistas Andrius ir 
muzikologė Kristina — mo
kosi konservatorijoje.

Pernai rudenį į Vilniaus M. 
K. Čiurlionio vidurinės meno 
mokyklos muzikos skyrių įs
tojo Leonardo Vasiliausko 
anūkė, busimoji pianistė Si
gutė, ir į šią mokyklą ėmė 
ruoštis dar viena anūkė Jur
ga.

Vasiliauskų šeimoje tiktai 
vienas žmogus nesusijęs su 
prošesionalia muzika: septy
nių vaikų motina Ona Vasi
liauskienė. Ji vienintelė šei
moje klausytoja ir pati griež
čiausia kritikė.

A. Palionio

Viena, Austrija. — Gruo
džio 21 dieną šeši teroristai 
užpuolė Aliejų Eksportuojan
čių Šalių Organizacijos konfe
renciją, 2 konferencijos daly
vius nušovė, o 60 paėmė kaip 
užstatą. Suimtųjų tarpe yra 
keletas arabiškų šalių minis
trų. Austrijos valdžia sutiko 
duoti jiems lėktuvą ir leisti su 
ministrais išskristi į kitą šalį. 
Alžerija sutiko juos priimti. 
Kuo ši tragedija pasibaigs, 
šiūos Žodžius rašant mežino- 
m<L, .....Uf;.,.,, į.'*,,;..

Kuopų raportai skambėjo 
nepergeriausiai, išskyrus tik 
LLD 19 kuopos, kuri pasto
viai laiko susirinkimus ir tu
rėję nemažai parengimų bei 
gerokai parėmė finansiniai 
kitų organizacijų veiklą.

Priimta svarbi veiklos ir 
aplamai politinė rezoliucija, 
kurią skaitė J. Urmonienė.

Išrinktas naujas komite
tas iš sekamų delegatų: A. 
Litvino, B. Gelgoto, A. Bra
zio, S. J. Jokubkos ir K. 
Yurgon.

Pasibaigus konferencijai, 
buvo atžymėta LLD 60 metų 
gyvavimo sukaktis. Išsamią 
kalbą pasakė S. J. Jokubka. 
Jis apibūdino šios garbingos 
draugijos atliktus didelius 
darbus 60 metų bėgyje. Pa
žymėjo, kad draugija ne tik 
knygų išleidimu rūpinasi, 
bet ir abelna veikla. Ji rūpi
nasi laikraščio “Vilnis” išlei
dimu ir palaikymu; rėmė vi
sas darbininkų kovas; padė
jo Lietuvos darbininkų ko
voms prieš ten buvusį fa
šizmą.

Pasibaigus mitingui, visi 
svečiai vaišinosi skaniai ir 
sveikai paruoštu maistu, ku
rį paruošė mūsų darbščio
sios draugės Emilija Pažars- 
kienė ir Elenutė Pajūnienė. 
Ypač E. Pažarskienė dirbo 
net dvi dienas paruošimui tų 
skanių užkandžių.

Visiems pasivaišinus, vėl 
buvo tęsiamas pasitarimas 
pastovios salės nusamdymo 
reikalu. Po plačių diskusijų 
išrinkta komisija, kuri .rū
pinsis tuo klausimu. Apie 
jos pasekmes darbe teks vė
liau painformuoti mūsų or
ganizacijas ir parengimų 
lankytojus.

. ... .. Sekr. J. M-nė

Tarybų Liet, liaudies 
universitetuose

Vilnius. — Respublikinei 
liaudies universitetų tarybai 
rekomendavus, šiais metais 
ministerijų ir žinybų liaudies 
universitetų rėmimo tarybos 
stambesnėse Lietuvos pra
monės įmonėse pradėjo steig
ti jaunųjų darbininkų auklė
tojų fakultetus. Cechų ir pa
mainų meistrams — jaunųjų 
darbininkų auklėtojams, dar
bo veteranams, šefuojan
tiems jaunuosius gamybinin
kus, čia dėstomas “Jaunimo 
komunistinio auklėjimo ir 
profesinio parengimo pa
grindų” kursas, kalbama apie 
gamybos veteranų ir meistrų 
sąjūdžio už geros darbininkų 
klasės pamainos paruošimą 
reikšmę ir uždavinius, jauni
mo profesinį orientavimą, 
darbinį auklėjimą, jaunųjų 
darbininkų psichologines 
ypatybes, jų asmenybės for
mavimą.

Ypač sėkmingai šiais moks
lo metais jaunųjų darbininkų 
auklėtojų fakultetai pradėjo 
darbą Lietuvos Lengvosios 
pramonės ministerijos įmo
nėse. Jose šiuo metu veikia 
dvidešimt šio profilio fakulte
tų. Juose auklėjimo žinių ir 
metodikos semiasi apie 400 
žmonių.

Worcester, Mass. — Sar
gent Shriver paskelbė, kad 
jis nuo dabar labai aktyviškai 
darbuosis už savo kandidatū
rą į prezidentus, nes jo švo- 
geris senatorius Kennedy 
griežtai atsisako kandidatuo
ti.

Londonas. — Tyrinėjimai 
parodo, kad šiais laikais Ang
lijos žmonės, mažiau geria ir 
rūko,, bet gerokai daugiau 
užsiima įvairiais gemblini- 
mais. Progresas ar retrogre
ss? , .v . ... ..
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“LAISVĖS” VAJUS
Vajus prasidėjo spalio 1 d. ir baigsis gruodžio 31 d. 

Kontestantų stovis, baigiantis gruodžio 11 d., yra toks:
Punktai

Connecticut vajininkai ..............................................4,364
Brooklyn, N. Y. — A. Mitchell ir A. Čepulis ............... 3,742
P. AleknA, St. Petersburg, Fla.,.............. 3,724
S. Rainard, Brockton, Mass.................... 3,532
Miami, Fla.—V. Bovinas, A. Švėgžda

ir N. lešmantienė....................................2,986
V. Sutkienė-V. Taraškienė> San Francisco-Oakland,

California .......................2,810
J. Jaskevičius, Worcester, Mass......... ..........................2,004
A. Shupetrienė-S, Penkus, Lawrence, Mąss.................1,872
Kanados vajininkai.........................................................1,860
Detroit, Mich.-J. K. Alvinas ir F. Nakas................ 1,702
A. Račkauskienė-M. Sametis, Haverhill, Mass............. 1,612
M. Uždavinis, Norwood, ftjass....................................... 1,052
Binghamton, N.Y.........................................................  848
So. Boston, Mass........................................................... 838
R. Merkis, Philadelphia, Pa.......................................... 676
Los Angeles, Cal........................................................... 582
F. Kontenis, Rochester, N. Y, . ................................. 535
P. Cesnikienė, New Kensington, Pa............................. 516
Baltimore, Md. — J. Stanys................  466
F. Klaston, Huntington, N. Y....................................... 442
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa..................................... 392
W. Briedis, Nashua, N.H................................   352
Raymond Stakėnas, Scottville, Mich............................ 350
F. Šimkienė, Kearny, N.J......... .................................. 332
Eva Kralikauskienė, Lawrence, Mass.......................... 308
S. Puidokas, Rumford, Me...............................  240
New Jersey, Ignas Bečis.............................................. 164

♦ ♦ *

Apolonia Bečienė....................................................... 25.00
A. N. Iešmantai.............. . ........................................ 20.00
Millie Kancere.............. .................................... ... / . 11.00
J. M. Paukštaičiai..........................................,........ 11.00
Elizabeth Finenko......................................: .. . J. J. 5.00
Magdalen Navickas...................................................  5.00
Margaret Cvirka..........................................   5.00
A. J. Chalkis.................................... ............ v. . ... •. 5.00
A. V. Nevins........... .v... ....................................................................... .................. 5.Q0

Viso............... .•.. .$118.00
PerV. Boviną:

E. Stankienė, No* Miami, Fla. .. ».............. ......$ 19.00
Viso iŠ Miami................ . . .  .. . ............ i..... $137.60

* * J 1
A. Shupetris-S. Penkus, Lawrence, Mass.:

O. Večkytė prisiminimui tėvelių Augusto ir Onos ... $ 50.00
P. M. Yacumskai...............................................  20.00
J. T. Milvidas.............................  4.00
S. Lietuvaitė............................................................ 2.0O

Viso.................... .. .$76.00
* *

P. Alekna, St. Petersburg, Fla.
Wm. ir Anna Stakėnai..................................  $20.00
M. Steinys.................................................................. 15.00
Lillian Novak.............................................................. 11.00
R. Zaluba.................................................................... 10.00
V. E. Valley...............................   5.00
J. M. Lukas................................................................ 5.00
John Walins.............................   4.00
Po $1.00: W. P. Kelly, N. Lenigan, A. Lukas ir

J. White................................................. .... 4.00

Naujų skaitytojų gavome: per N. lešmantienę, Miami, 
Fla.; J. Yankų, No. Cape May, N. J.; J. K. Alviną, Detroit, 
Mich.; T. Luksha, Hamilton, Canada ir A. Samuolis, 
Chicago, Ill.

* ♦ *

Viso.......................... $74.00
* *

S. Rainard, Brockton, Mass.
S. Rainard .................................... .............................$15.00
Kast. Kaloczes............................................................. 10.00
John Stočkus................................................................ 6.00
Ch. Ustupas.................................................................. 6.00
Po $1.00: A. Jalauski ir M. Stulgaitis .......................... 2.00

Vajininkai prisiuntė aukomis sekamai:
J. Jaskevičius, Worcester, Mass.:

Juozas ir Helen Laurušaičiai..................................... $100.00
M. R. Lukas, Alexandria, Va.................................... 19.00
Chas. Daugėla.............................   12.00
V. Trakimas..............................................   11.00
V. Pačėsas....................   9.00
M. Shipman............................................................... 6.00
J. Palionis.................................................................. 6.00
J. Petkūnas............................................................... 6.00
J. Senkus...............................  5.00
A. Naruševičius......................................................... 4.00
A. Wosiliene ..........   3.00
L. Auseius......................................................... .  • 3.00

Viso.........................$184.00
* *

A. Račkauskienė-M. Sametis, Haverhill, Mass.: 
Paul ir Teklė Nukas, No. Andover, Mass...................$100.00
Peter Galinis............................................................. 15.00
A. W. Račkauskai ...............................  15.00
J.A.Kodis................................................................ 11.00
Adele-Charles Zurin................................................. 10.00
M. Albert—prisiminimui mirusio sūnaus................ 6.00
P. Karpich....................    6.00

4M. Chižiūnienė.........................  2.00
L. Stadelnikas........................................................... 1.00

Viso.......................... $39.00
* *

Detroit vajininkai
AnnaDaukus, Detroit................................................ $15.00
Anna Dočkus, St. Clair Shores................................   . 10.00
J. K. Alvinas ............................................................... 1.00

Viso.......................... $26.00
* *

Brooklyn, N.Y. vajinipkai
Per A. Čepulį:

G. Laukaitis.................................................................$ 6.00
Jonas Kalvaitis................................... *........................ 5.00
P. Petronis...................................................................   2-00

Viso.......................... $12.00
Per N. Ventienę:

L Lamaitis ..........................  .:...$ 6.00
Viso.......................   .$18.00

* *

Brockton, Mass.
Gruodžio 7 dieną turėjome 

pas Ch. Ustapą LLD 6 kuo
pos susirinkimą, kurį 2 Vai. 
po pietū atidarė kuopos pir
mininkas Ustapas. Užrašu 
sekretorius Al. Skirmont 
perskaitė praeito susirinkimo 
protokolą, kuris priimtas 
kaip skaitytas. Finansų sek
retoriaus raportas parodę, 
kad ižde yra $4.48 ir kad 
spaudos vajus eina gerai. 
Beveik visus “Laisvės” skai
tytojus jau aplankiau, ir no
riu padėkoti visiems už koo- 
peravimą su manimi. Nerei
kėjo po du kartus važinėti. 
Prenumeratas atsinaujino ir 
dar pagal išgalę aukų pridėjo.

Nutarta turėti sueigą, už
baigiant senus metus ir sutin
kant naujus 1976 metus gruo
džio 31 dieną, 2 vai. po pietų, 
pas Ch. Ustapą, 27 Cleveland 
Ave. Į komisiją apsiėmė 
Anne Markevičienė, Lena 
Smith ir Rože Wallen. Buvo 
perrinkta kuopos valdyba — 
pasiliko ta pati: Pirmininkas 
Ch. Ustapas, prot. sekreto
rius Ali Skirmont, finansų 
sekr. S. Rainard.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks 1976 m. sausio 11 
d. 2 vai. po pietų toje pačioje 
vietoje.

Po susirinkimo buvo ir už
kandžių, kuriuos pagamino 
Ada White, Lena Smith ir 
Anne Markevičienė. Joms 
nuoširdus ačiū.

Sekr. S. Rainard

Naujų Metų Proga
. Sveikiname visus artimuosius, draugus ir pažįsta
mus Amerikoje, T. Lietuvoje ir visur kitur. Linkime 
laimės, džiaugsmo ir stiprios sveikatos.

AUGUSTAS-NATALIE IEŠMANTAI

į Žiemos Švenčių Proga,
1 Sveikinu visus savo gentis, draugus ir pažįstamus 
F linkėdamas viso kuogeriausio.

KAZYS GENYS, 
Scranton, Pa.

r Žieminių Švenčių Proga s
Sveikinu visus gimines, draugus bei bičiulius Ameri- 

H koje ir Lietuvoje. Linkiu visiems laimingų Naujųjų 
Metų. rį

LOUISE BUTKEVIČIENĖ
Hartford, Conn.

Laimingų Naujų Metų
« Sveikinu sezono švenčių proga visus “Laisvės” 

skaitytojus, savo gimines, draugus Amerikoje ir 
į Lietuvoje. Visiems linkiu laimingų Naujų Metų ir 
? taikos pasaulyje.

JOHN ANDUS
Miami, Fla.

S

Bičių tironija
Entomologai seniai domisi, ar 

visuomeniniai vabzdžiai (pvz., 
bitės) savanoriškai tarnauja vie
ni' kitiems. Manoma, kad bites 
darbininkes instinktas skatina iš-

Žieminių Švenčių Proga

Viso* * $166.00

Miami, Florida:
Per N. lešmantienę:

Helen ir Frank Mankauskai... $ 26.00

LIŪDNŲ VALANDŲ PRISIMINIMAS

Luzy Žemaitienė
mirė

1972 m. sausio 6 d.
sesutės mirties metai slenka. Jau 

kai ji paliko mane vieną. Sunkus 
savųjų. Esu viena kaip paukštelis

Mano mielos 
ketveri metai 
gyvenimas be 
girioje, ašarėles tik braukiu.

Ilsėkis, sesute ir aš tuoj ateisiu.

LOUISE BUTKEVIČIENĖ
Hartford, Conn.

TELFORD, PA.

LIŪDNAS METINIS

Antano Ramanausko
PRISIMINIMAS

Mirė

1973 m. gruodžio 26 d.
Jau praslinko dveji liūdesio metai kaip mirtis 

atskyrė mano gyvenimo draugą Antaną Ramanauską, 
su kuriuo išgyvenau 50 linksmų ir laimingų metų.

Mylimasis, matau tave dieną, matau tave sapne ir 
negaliu sutapti su mintimis, kad tu mane amžinai 
palikai. Man liūdna ir ilgu, ilgu gyventi be tavęs, nors 
žinau, kad tu jau amžinai nebegrįši.

Gerbdama tavo kilnias idėjas, tavo mirties prisimini
mui siunčiu tavo mylimam laikraščiui “Laisvei” $100, 
per kurį išreiškiu savo liūdesį, netekus tavęs,mielasis.
'Tavo buvusi gyvenimo draugė

• ' < ■ ' BRONĖRAMANAUSKIENĖ <

Kitos aukos:
Kazimieras Milenkevičius, Brooklyn, N. Y., proga 

87 m. gimtadienio sukakties...........$ 87.00
Veronika Baleišis, Valley Stream, L. L, prisiminimui 

mirusio vyro Bronislavo S............... 41.00
James ir Helen Umarai, Detroit, Mich.............. . .  . . 40.00
Katherine Kalinauskienė, Fonda, N. Y., prisiminimui

mirusio vyro Jono......................................    . . 29.00
Juozas ir Mary Strižauskai, Bridgeport, Ct, ........... 25.00
Savūnė ir Juozas Bimbai, Hawthorne, N.J, ........... 25.00
Charles J. Whelan, Woodhaven, N. Y., prisiminimui

mirusios žmonos Alvina Bieliauskaites-Whelan. 25.00 
Suzana Kazokytė-Jones, Frackville, Pa.................... 24.00
Mary Babarskienė, Easton, Pa. ................ 16.00
Nellie Grybienė, Norwood, Mass., per M. Uždavinį . 15.00 
Joe Koll, Phoenix, Ariz............................................. 12.00
Eva Leka, Lexington, Mass. ................................,. 12.00
Mary Kaunas, St. Ciair, Pa....................................... 11.00
Margaret Gluoksnis, Scranton, Pa.................i......... 11.00
F. Balčiūnas, San Leandro, Cal.....................   10.00
Jonas Juška, Richmond Hill, N.Y............................. 10.00
Jonas Mikaila, Brooklyn, N. Y. . .................. 10.00
Bronius Simonavičius, Providence, R. I.............. . . . 10.00
J. Yankus, No. Cape May, N. J., per R. Merkį ... 7.00
Walter Lyles, Sr., Murrysville, Pa. ..................  6.00
B. F. ir M. Kubilius, Hot Springs, Ark............  6.00
Ig. Urmonas, Chicago, Ill...................................  6.00
F. P. Petrauskai, Shrewsbury, Mass........................ 6.00
S. Bredes, Brooklyn, Conn................................  6.00
A. Stukas, Lewiston, Me..........................  ... 6.00
Jonas Stonis, Milton, Mass., per E. Repshis ....... 6.00
Paul Papievis, Jacksonville Beach, Fla............ •',••• 6.00
Frances Jordan, Chicago, Ill; .................... 6.00
F. Spaičys, Montreal, Canada, per P. Kisielienę .... 5.00
Jos. Krauzaitis, So. Windsor, Conn................. '..... 5.00
Juozas Gavranskas, Pittsburgh, Pa.,

per J. K. Mažukną................................  5.00
A. M., Bridgeport, Conn........................................... 5.00
James Zale, Ozone Park, N. Y.........................................5.00
Politas Kuliackas, Gardner, Mass.......................  5.00
F. Walant, Philadelphia, Pa., per R. Merkį ......... 5.00
Mrs. A. Mathus, So. Boston, Mass., per E. Repshis . 2.00
Po $1.00: F. J. Kontenis, Rochester, N. Y.; Ma- 
Po $1.00: F. J. Kontenis, Rochester, N. Y.; Mar

garet Petrick, Hollywood, Fla.; O. Kti- 
čiauskaitė, Baltimore, Md.; Mary Mi-' 
lius, Frackville, Pa.; E. Pabarčiene, 
Pittsburgh, Pa.; J. Drilling, Eastdri, 
Pa.; J. Zayan, Brooklyn, N. Y.; K. Ėro- 
kopas, Fitchburg, Mass.; Adam Kargin, 
Lake Worth, Fla. 011

* * ih (>

Viso dabar skelbiamų aukų gavome $1,240^1)0. Pridėjus 
prie pirmiau skelbtų aukų į fondą iki 1975 m. gruodžio 11 d. 
įplaukė $12,951.50. F;įjV<^

Širdingai dėkojame ir prašome visų pasistengti, kad būtų 
galima užbaigti vajų su pabaiga šio mėnesio. Aaii)inistracįją

■ ’ ' J')! V*j»- . ’*'■

tikimai tarnauti motinėlei ir jos 
palikuonims. Neseniai buvo at
likti laukinių bičių Lasioglossum 
zephyrum tyrinėjimai. Paaiškėjo, 
kad motinėlė priverčia kitas bi
tes jai tarnauti, Siu bičjų moti
nėlė yra labai aktyvi ir kartu 
stato lizdą. Buvo pastebėta, kad 
ji stengiasi įstumti bites darbi
ninkes kuo giliau į lizdą, kur jos 
privalo rūpintis vidaus įrengimu 
ir maistu. Be tOį ji terorizuoja 
kitas bites, nuolat jas stumdo ir 
suėda kiaušinėlius, kuriuos ret
karčiais padeda bitės darbinin
kės. Žodžiu, gal ir yra altruizmo 
bičių pasąulyje, bet jis gerokai 
sutvirtinamas prievarta.

Bangkok. — Trijų Ameri
kos lakūnų, kurie buvo Viet
name užmušti per karą, pa
laikai atvežti į Tailandą ir 
sugražinti amerikiečiariis.

į Sveikiname draugus bičiulius Amerikoje, Kanadoje, 
j? Lietuvoje — ypatingai Žemaitijoje brangius gimines ir 
jj draugus su Naujaisiais 1976 Metais. Linkime sveikatos 
£ ir sėkmės!

PRANAS ir ONA BUNKAI
St. Petersburg, Florida

Naujųjų Metų Proga
S Sveikiname su 1976-tais metais visus gimines, 
m draugu-es mielus, tautiečius čia JAV, Kanadoje ir 

Tarybų Lietuvoje, taipgi “Laisvės” personalą ir LDS 
f vadovybę. Linkime laimingų metų Jūsų darbuose ir 

laimės asmeniame gyvenime. *
Tegyvuoja taika pasaulyje

VALYS ir VERUTĖ BUNKAI
St. Petersburg, Florida

M

? Su Naujaisiais 1976 Metais
SVEIKINAM

Naujųjų Metų Proga
Sveikiname “Laisvės” kolektyvą, bendradarbius, m 

vajininkus, rėmėjus, skaitytojus ir visus idėjos drau- y 
Ž gus bei darbuotojus J. A. V., T. Lietuvoje, Kanadoje įS 
T ir visur kitur. Linkime visiems stiprios sveikatos, ja 

geros sėkmės, ryžto ir energijos visuomeninėje 
pažangioje veikloje. Lai šie nauji metai atneša visiems in 
laimės ir pasaulyje taikos.

LIETUVIŲ SOCIALIO KLUBO
VALDYBA ir NARIAI

Miami. Fla.

Julio Antonio Melia
Havana. — Dabartinė Ku

bos Komunistų Partija atlai
kė savo labai sėkmingą pir
mąją konvenciją. Bet reikia 
žinoti, kad komunistinis sąjū
dis Kuboje neprasidėjo su 
dabartine Komunistų Parti
ja. Pirmoji Kubos Komunistų 
Partija buvo įsteigta 1925 
metais. Julio Antonio Melia, 
tik 25 metų veikėjas^ buvo 
vienas jos įkūrėjų. Fašistinė 
valdžia jį tuoj suėmė ir sušau
dė.

Jis ir kiti tų laikų kovotojai 
už liaudišką Kub4 šioje kon
vencijoje buvp tinkamai pri
siminti įr pagerbti.

VISUS A.L.L.D. NARIUS IR BIČIULIUS

į AMERIKOJE, KANADOJE, PIETŲ AMERIKOJE

IR LIETUVOJE,

TAIPGI “LAISVĖS” PERSONALĄ.

LINKIME DAUG ASMENINĖS LAIMĖS

IR TAIKOS PASAULYJE.

A.L.L.D. 198 KUOPA IR NARIAI

OAKLAND, CALIFORNIA

t 
i
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Naujųjų Metų Proga |
SVEIKINU

VISUS ARTIMUOSIUS, DRAUGUS IR BIČIULIUS^ 
Amerikoje ir Lietuvoje. Linkiu sveikatos, sėkmės, 
džiaugsmo ir daug energijos. ©

JONAS GRYBAS 
86-23 - 105 St. ©

Richmond Hill, N. Y. §

g SU ŽIEMOS ŠVENTĖM I
© . f
įj? Sveikinu visus gimines, draugus ir pažįstamus W

Amerikoje ir Lietuvoje. Lai Naujieji Metai atneša © 
© visiems daug sveikatos, laimės ir sėkmės. ©© t

FRANK YAKŠTIS g

« Žieminių Švenčių Proga
Sveikinu visus gimines, draugus ir bičiulius Ameri- 

jg koje ir Lietuvoje. Linkiu visiems sveikatos, sėkmės ir 
laimingų Naujųjų Metų.

JUOZAS WEISS
Brooklyn, N.Y.

SVEIKINU
Su žiemos šventėms ir su Naujaisiais Metais visus © 

gimines, draugus ir bičiulius Amerikoje ir Lietuvoje, © 
taipgi visą “Laisvės” kolektyvą. ©

Lai būna Naujieji Metai taikos ir gerbūvio, kas visai © 
žmonijai reikalinga . ©

GEO. WARESON
Brooklyn, N. Y.

SVEIKINIMAS
Žieminių švenčių proga nuoširdžiausi sveikinimai Į 

visiems mano draugams ir bičiuliams.
Visiems linkiu geros sveikatos, laimingo ir ilgo J 

gyvenimo. J

JUOZAS WEISS g
Brooklyn, N. Y. g

Žieminių Švenčių Proga

Philadelphia, Pa.
Gruodžio 14 d. įvyko LLD 

10 kuopos susirinkimas. Na
rių atsilankė ne tiek, kiek 
laukta. Bet susirinkimas bu
vo konstruktyvus. Ilgamečiai 
veikėjai nuodugniai svarstė 
Draugijos opius reikalus ir 
pravedė naudingų nutarimų. 
Nutarta pasveikinti du laik
raščius su naujaisiais 1976 
metais, nors su kuklia dova
nėle — “Laisvei” ir “Vilniai” 
po $20. Antras tarimas: tai 
suruošti kokią nors draugišką 
sueigą patogiam laikui atė
jus, jeigu veikėjų leis sveika
ta. Nes jau nuo seniai patirta, 
kad parengimai sukelia ūpą, 
pagyvina tolimesnę veiklą, ir 
nupurto senėjimo pelė
sius . . .Visi parengimų lan
kytojai pasidaro “žavesni, 
linksmesni. Apie senatvę ir 
“dangaus karalystę” jiems nė 
neprasižiok! Draugiškose 
sueigose įgauna norą gyventi 
ir džiaugtis gyvenimu. Taip 
ir reikia! . . .

* * *
Philadelphijoj ištisą savai-, 

tę, nuo 7 tos — iki 14 d. 
gruodžio, buvo rodomas įdo
mus ir sudėtingas “Cirkas” 
iš Tarybų sąjungos. Progra
mos vyko didžiuliam vetera
nų stadione, kuriame viena 
dieną cirkų pasižiūrėti susi
būrė apie 10,000 žiūrovų. Gal 
dėl to tokia skaitlinga minia 
susitelkė, kad maža grupelė 
žydų sionistų ir keletas ukrai
niečių dypukų piketavo cirką.

Daugelis eidami į stadioną 
juokėsi iš tų reakcingų kvai
lių.

Philadelphiečiai smalsiai 
stebėjo taip labai išmokytus, 
išlavintus žvėrelius, ypatin
gai Sibiro meškas, kurios nei 
kiek nesiskiria nuo žmogaus. 
O ką parodė Tarybų Sąjun
gos jaunuoliai akrobatai, tai 
tik stebėtis reikia:

Amerikiečiai šiame cirke tą 
pamatė, ko niekados kitur 
nebuvo matę, ir buvo labai 
patenkinti. “L” Reporteris

Los Angeles. — Katalikų 
bažnyčios kunigas Daniel 
Lyons, 55 metų amžiaus, pa
metė kunigystę, apsivedė 23 
metų dainininkę ir tapo evan
gelistų leidinio “Christian 
Crusade” redaktoriumi.

Waterbury, Conn.
Buvom nuvažiavę aplanky

ti mūsų seniausius “Laisvės” 
skaitytojus Idą Ablazienę ir 
Charles Krasnitską, kurie da
bar randasi Oakcliff Nursing 
Home, 71 Plaza Ave., Water
bury. Ida Ablažienė ten gy
vena jau keli mėnesiai ir 
sako, kad daugiau į savo 
namus negrįš. Pirmiau gyve
no pas dukterį. Nors ji randa
si Nursing Home, bet vistiek 
atsinaujino savo “Laisvės“ 
prenumeratą ir atnaujino į 
Lietuvą dėl savo giminaičio, 
ir užsimokėjo į Literatūros 
Draugiją. Ačiū jums, draugė!

Nuėjome į kitą kambarį pas 
Charles Krasnitską, kuris 
yra gal seniausias lietuvis 
Waterbury. Radome sėdintį 
kėdėje prie lovos. Pamatęs 
mus labai pradžiugo ir pradė
jo pasakoti apie savo ligą. Jo 
kojų šlaunys yra sustingu
sios. Kairioji dar netaip, bet 
dešinioji labai blogai. Jis ne
gali pavaikščioti. Pasikalbė
jome labai draugiškai ir pa
klausiau jo, kiek dabar turi 
metų. Pagalvojęs atsakė: 
“Jau esu 101 metų, antruo
sius einu”. Buvo linksma gir
dėti, kad mes turime draugą, 
kuris tokio gražaus amžiaus 
sulaukė. Jis nelabai beprigir- 
di, bet vistiek galima pasikal
bėti.

Mes linkime ligoniams ge
ros sveikatos, kad jie susti
prėtų ir dar galėtų ilgai pagy
venti. M. Svinkūnienė

KRIMINALIŠKAS 
NUSIKALTIMAS
PRIEŠ ŽMONIŲ GYVYBĘ

New York. — Gruodžio 17 
dieną vėlai nakti staiga nakti
niame Blue Angel klube, ku
ris buvo pilnas besilinksmi
nančių žmonių, daugumoje 
dar jaunų, kilusiame gaisre 
“iškepė” septyni žmonės! Ty
rinėjimai parodo, kad vardan 
pasipelnymo nebuvo skaito
masi su žmonių gyvybių ap
sauga. Išaiškinta, kad 11 die
nų prieš tragediją Namų De
partamentas pastatą inspek
tavo ir surado jame didelę 
apsaugos nuo gaisrų stoką. 
Tuojau buvo savininkams įsa
kyta biznį užsidaryti. Bet jie 
su įsakymu nesiskaitė. Ir štai 
baisi tragedija.

Visi ir visos dalyvaukime Aido Choro rengiamose gražiose 
Naujųjų Metų sutiktuvėse sausio 1 dieną, 2 vai. po pietų, 
Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park. Gerai 
pasivaišinsime ir linksmai praleisime popietę. įėjimo auka — 
tiktai $7.50.
—9*99—9999999—999999—————————V——

Supiltas dar vienas 
lietuviškas kapas

Po ilgos ir sunkios ligos 
praeitą šeštadienį, gruodžio 
20 d. iš mūsų tarpo išsiskyrė 
ant visados labai veiklus, 
nuoširdus ir aktyviškas lais- 
vietis Juozas Baltrušaitis. 
Palaidotas gruodžio 23 dieną 
Cypress Hills kapinėse šalia 
savo žmonos, kuri mirė prieš 
keletą metų.

Apie velionio nueitą ilgą 
gyvenimo kelią ir pačias lai
dotuves plačiau bus sekama
me “Laisvės” numeryje.

BRIEFS
Many nights Ruby Coney 

sleeps in her living room with 
a rifle at her side; If there is a 
noise outside, she slips off 
the couch and, taking the 
gun, crawls along the floor to 
the window and peeks out.

This is not Beirut or Bel
fast; Mrs. Coney’s home on 
Detroit’s east side has be
come a virtual battle zone. 
The burning of a cross in her 
front yard and the slaughter 
of 30 rabbits in her garage 
recently is showing the racist 
hate and terror.

Sveikiname visus mūsų gimines, draugus ir bičiulius 
Amerikoje ir Lietuvoje. Linkime visiems laimingų ir © 
džiaugsmingų Naujųjų Metų. W'

STANLEY ir TERESĖ SIMAS ©
Jamaica, N. Y. ©

Žieminių Švenčių Proga
Sveikinu visus bičiulius, pažįstamus draugus ir # 

gimines Amerikoje, Lietuvoje ir Kanadoje. Lai j 
Naujieji Metai atneša visiems geros sveikatos, laimės 
ir sėkmės. ?

PRANAS VARAŠKA Gruodžio 19 d. Ieva Mizarienė išvyko porai savaičių į 
Lietuvą. Čia ji matoma su draugais, ją palydėjusiais į 
aeroportą. Iš k. į d.: J. Lukoševičius, Banga Lukoševičienė, 
R. Krivickas, Ieva Mizarienė ir Juozapavičius.

S. Narkėliūnaitės nuotrauka

Kings Park, N. Y.
Rytinėje Long Island daly

je, Suffolk County, eilė metų 
veikia Lietuvių Piliečių. So- 
cialis Klubas, kuriame pri
klauso vyrai ir moterys. Va
saros metu Klubas dažnai 
rengia įvairius pobūvius, ku
riuose senesnio amžiaus ir 
jaunesnieji turi progą susitik
ti su mielais bičiuliais, sma
giai praleisti dienos laiką. 
Orui atvėsus, klubiečiai savo 
susirinkime aptarę esamus 
reikalus, prie lengvų užkan
džių praleidžia po kelias va
landas. Klubo susirinkimai 
yra laikomi jaukioje A. Anta
naičio naujai išbudavotoje 
svetainėje — 454 Meadow 
Rd., Kings Park.

Gruodžio 14 d. po Klubo 
susirinkimo turėjo būt rodo
mi filmai iš Lietuvos. Bet 
kadangi nurodytu laiku prisi
pildė svetainė pačių kliubie- 
čių ir publikos, tai Klubo 
valdyba nusprendė pirma pa
rodyt filmus, o po to laikyt 
susirinkimą.

Filmus rodė Artūras Petri
ką. Parodymas tęsėsi netoli 
valandą laiko. Žiūrovai ati
džiai sekė Lietuvos vaizdus. 
Užbaigus rodymą, jie karštai 
dėkojo filmų rodytojui ir Klu
bo valdybai už suteiktą progą 
pamatyt Lietuvos gyvenimą. 
Daugeliui žiūrovų ypaš buvo 
gera matyt Almaus Šalčiaus 
susuktą filmą. Mat, Šalčių 
daug kas pažįsta asmeniniai. 
Šalčių Lietuvą paliko po ka
ro. Po daug metų sugrįžęs į 
Lietuvą vaikščiodamas po 
jam gerai žinomas vietas jis 
stebėjo naujai atstatytą Vil
nių ir kitas vietoves.

Nors šie filmai buvo prieš 
kelis metus susukti, bet 
skambančios dainos, šokiai, 
graži muzika, spalvingi tauti
niai kostiumai, gamtovaiz
džiai niekad nesumenkins sa
vo grožio. Daug kas teiriavo- 
si. Kada bus galima pamatyt 
praeitą vasarą įvykusią dainų 
ir šokių šventę? Beabejo, at
siras proga. K. P.

Geras LDS 1 ir 13 
kuopų parengimas

Buvo įdomus ir gražus LDS 
1 ir 13 kuopų surengtas pobū
vis gruodžio 21 d., “Laisvės” 
salėje, atžymėjimui LDS me
tų sukakties.

LDS prezidentas Servit J. 
Gugas savo kalboje trumpais 
bruožais paaiškino apie Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo nuveiktus darbus frater- 
nalėje ir kultūrinėje veikloje.

Vienas iš jauniausių LDS 
13 kuopos narių, Walter Bell, 
iždo globėjos Ruth Bell sū
nus, paskambino pianu.

Amelia Young (Jeskevičiu- 
tė) gražiai solo padainavo. Jai 
akompanavo Mildred Stens- 
ler.

LDS iždininkė Amelia Yus- 
kovic savo kalboje apie LDS 
plačiai papasakojo apie Ele
nos Jeskevičiutės pasidarba
vimą Lietuvių Darbininkų 
Susivienijime.

Po trumpų kalbų ir dainų 
programos LDS prezidentas 
Servit Gugas parodė gražų 
filmą iš savo viešnagės Lietu
voje.

Po to buvo smagūs atsilan- 
kusiųjų pasikalbėjimui prie 
skanių užkandžių, kuriuos 
rengėjai parūpino. J. S.

Nuoširdus ačiū
Taurieji laisviečiai, buvę 

niujorkiečiai, o dabar flori- 
diečiai Verutė ir Valys Bun- 
kai žieminių švenčių proga 
“Laisvės” ir LDS kolektyvus 
apdovanojo, kaip jie sako, 
savo “farmos” skaniais trūk
tais.

Didelis, nuoširdus ačiū 
Jums, mielieji draugučiai, 
kad mūsų nepamirštate. 
Fruktus “šveičiame” ir galvo
jame: Tie mūsų Verutė ir 
Valys ne tik nenuilstantys 
veikėjai, bet ir puikūs “far- 
meriai”.

* * ♦
The Federal Trade Com

mission accused Safeway 
Stores Inc., the nation’s 
largest supermarket chain, of 
cheating consumers by ad
vertising food at sale prices 
but selling it at the regular 
prices.

* * *
Exhibition of United States 

war crimes was held in Sai
gon recently. Nine-room 
house that oncę was the 
residence of the security offi
cer of the American Embas
sy, was filled with tanks, 
napalm bombs and pictures 
of deformed babies and nude 
Playboy pinups. The exhibi
tion was entitled “United 
States War Crimes in Viet
nam”.

The exhibit was to portray 
the legacy of U. S. involve
ment in the aggressive war.

* * *
The United Nations is here 

to stay, despite the attacks 
by United States reaction. It 
does represent the concern 
and anxieties, the aspirations 
and hopes of mankind, per
meated by a desire, common 
to all peoples, for peace and 
for material, social and spiri
tual progress.

* * ♦

Naujųjų Metų Proga
Sveikiname su žiemos šventėmis visus savo artimuo

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

SVEIKINIMAS

JOSEPH WANAGAS 
ANNA & JOE CONRAD

Catskill, N. Y.

Sveikinu su žiemos šventėmis ir Naujaisiais Metais 
visus draugus, pažįstamus ir gimines čia J. A. V. ir / 
Tarybų Lietuvoje.

Visiems linkiu sveikatos laimės, sėkmės ir pasaulyje 
taikos visiems laikams.

M. URBA
Easton, Pa.

I
 Nauju Metų Proga | 

Sveikiname savo gimines, draugus ir pažįstamus S? 
Amerikoje, Lietuvoje ir kitur.SOFIJA ir JURGIS STASIUKAlClAI J 

iįg 
Fairview, N. J.

I
i SVEIKINIMAS ' |

Sveikiname su žiemos šventėmis ir Naujaisiais © 
Metais visus draugus, pažįstamus ir gimines Ameriko- © 
je ir Lietuvoje. ©

V įsiems linkime stiprios sveikatos ir daug laimės. ©

Lai būna taika visame pasaulyje. ©

TEKLĖ ir PAUL NUKAS S 

North Andover, Mass. ©

Ottawa. — Tarybų. Sąjun
gos ambasadorius Aleksandr 
Yakovliev kaltina Kanados 
vyriausybę, kad jinai neaprū
pina ambasados darbuotojų 
tinkama apsauga ir kad per 
tarptautinį radiją į socialisti
nius kraštus perdavinėja an
titarybinę medžiagą. Tai ne
suderinama su gerais santy
kiais tarp Kanados ir Tarybų 
Sąjungos.

Atsiprašymas
Praeitame “Laisvės” nume

ryje sąraše draugų, reiškian
čių užuojautą velionio Jono 
Rušinsko artimiesiems, pra
leistas vardas M. Simanavi
čiaus.

Labai atsiprašome.

Chicago, III. — Čia kalbė
damas senatorius Frank 
Church pritarė sumanymui iš 
naujo ištirti Dr. Martin Luth
er Kingo nužudymą 1968 me
tais. Demonstration against clos

ing of childcare centers in 
New York.BROOKLYN, N. Y.

Mirus ?

Jonui Rušinskui
Reiškiame giliausią užuojautą jo gyvenimo draugei 

Kostulei, sūnui, dukroms ir jų šeimoms, anūkams ir 
proanūkiams ir visiems kitiems artimiesiems.

ALEKAS ir DOMICĖLĖ VELIČKAI
Albertson, N. Y.

Hospitals being closed, 
schools being closed and ma
ny other places so needed for 
peoples’ health and welfare. 
There was a big demonstra
tion in New York against 
closing of child carę centers. 
While many mothers are 
forced to work to make the 
ends meet, child care centers 
are necessity, very badly 
needed. Use




