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A. BIMBA y
Šiuo laiku visos šalies mas

tu pradedamas rinkimas pa
rašų paspaudimui vyriausy
bės ir Kongreso, kad dau
giau dėmesio būtų .skiriama 
aprūpinimui mūsų jaunųjų 
darbininkų darbais. Peticijo
je reikalaujama, kad tie bili
jonai ir bilijonai militarizmo 
ir ginklavimosi reikalams 
skiriamų dolerių būtų panau
dojami sukūrimui darbų mū
sų jauniesiems bedarbiams, 
kurių, kaip žinia, turime mi
lijonus.

Tikslas visų remtinas. 
Sveikiname parašų rinkimo 
sumanytojus.

□
Jau šiemet plieno pramo

nėje atleista iš darbo apie 
60,000 darbininkų. Visą bėdą 
plieno kompanijos bando su
versti ant importavimo iš 
užsienio įvairių plieno pro
duktų. Bet yra ir kita, gal 
dar svarbesnė priežastis. Sa
vo pelno padidinimui samdy
tojai panaudoja pažangą 
technikoje privertimui darbi
ninkų įtempčiau ir skubiau 
dirbti. Likusieji darbininkai 
verčiami duoti dar daugiau 
produkcijos, visiškai nekrei
piant dėmesio į tai, kaip 
tokia skuba darbe atsliepia į 
darbininkų sveikatą.

Šiuo požiūriu plieno pra
monės savininkai nėra išim
tis. Patobulinta technika ir 
skuba darbe samdytojų pa
naudojama visose pramonė
se. Štai kas padaro tokiu 
aktualiu keliamą reikalavimą 
trumpesnės darbo savaitės 
visose pramonėse. Vis gar
siau darbo unijų judėjime 
skamba šūkis: “Už 35 valan
dų darbo savaitę!”

□
Visi vėliausi Egipto prezi

dento Sadato, Izraelio prem
jero Begino ir mūsų prezi
dento Carterio ėjimai reiškia 
tik vieną: atskira sutartis 
tarp Egipto ir Izraelio!

Bet ar tokia sutartis duotų 
pastovią taiką Vidurio Ry
tuose? Kaip tik priešingai. 
Labai teisinga kitų arabiškų 
kraštų nuomonė, kad tokia 
sutartis tik paaštrintų padė
tį, tiktai vestų prie naujo 
ginkluoto konflikto.

Linkėtina, kad minėti trys 
vyrai laiku susiprastų ir pa
keistų savo nusistatymą. O 
gal jau per vėlu? Gal jau jų 
per toli nueita, iš kur sugrįž
ti nebeįmanoma be pakenki
mo savo prestižui? Greitoje 
ateityje išryškės . . .

□
Labai vietoje Tarybų Są

jungos ir kitų socialistinių 
kraštų reikalavimas mūsų 
vyriausybei, kad jų misijoms 
Jungtinėse Tautose būtų su-

pavojingai gausėja angliakasių streikas
Trenton, N. J. — Čia nese- I vos, protinės ligos taps pir- 

I niai buvo pakviestas ir kai- i muoju žmonių žudiku, pra- 
i bėjo prezidento Carterio pro- j lenks širdies, vėžio ir kitas 
i tinės sveikatos reikalais pa- i ligas.
tarėjas Dr. Peter Bourne, i Jau dabar šioje šalyje, kak 

| Jis atkreipė dėmesį į šioje ( bėtojas sakė, mes turime 
! šalyje pavojingą protinių ligų į 26,000,000 vyrų ir moterų, 
I gausėjimą ir ragino sveika- ! kurie yra protiniai ligoniai ir 
! tos specialistus, valdžią ir i protiniai atsilikę. Be to, mes 
j visuomenę labiau šiuo pavo- ' turime daug milijonų žmo- 
! jumi susirūpinti. Jis sakė, ! nių, kurie yra alkoholikai bei 
i kad jeigu prieš šį pavojų narkotikų vartotojai, kurie 

randasi ant slenkščio proto 
sutrikimo.

Dr. Bourne sakė, kad Pre
zidentinė Protinės Sveikatos 
komisija, kurioje ir jis dar
buojasi, ruošia platų šiuo 
svarbiu klausimu pranešimą, 
kuris bus paskelbtas balan
džio mėnesį. Ten bus pateik
ti konkretūs planai, kaip su 
ta nelaime reikia kovoti. 
Ypatingo dėmesio bus krei
piama į steigimą miestuose ir 
miesteliuose naujų protinės 
sveikatos centrų.

Taip tarpu, kaip žinoma, 
tokios protinės sveikatos li
goninės yra uždarinėjamos 
dėl stokos finansų, o kurios 
paliekamos veikti, tose labai 
sumažinamas personalas.

Dr. Bourne nepasakė, ko
kias sumas federalinė valdžia 
skirs kovai su protinėmis li
gomis.

1 nebus imtasi griežtesnės ko-
i

Konservatai neteko 
į žymaus vado
I

Sen. McClellan
Washingtonas. — Sulau

kęs 81 metų amžiaus, iš gy
vųjų tarpo išsiskyrė senato
rius John McClellan, demo
kratas iš Arkanso valstijos. 
Tą svarbią vietą jis užėmė 
nuo 1943 metų. Tai buvo 
neginčijamas konservatiškų 
ir antidarbininkiškų jėgų va
das.

į teikta daug geresnė apsau- 
į ga. Dabartinės apsaugos 
neužtenka. Turi būti galas 
visokiems teroristiniams už
puldinėjimas ant jų įstaigų ir 
tarnautojų!

Jungtinių Tautų įstaigų ir 
žmonių saugumas yra šios 
šalies, ir tiktai šios šalies, 
atsakomybė. Tai buvo paža
dėta, kai buvo susitarta pa
saulinės organizacijos buvei
nę steigti Jungtinėse Ameri
kos Valstijose.

□
Karts nuo karto spaudoje 

! pasirodo užuominų apie taip 
vadinamą “viršūnių” konfe
renciją tarp Jungtinių Valsti
jų ir Tarybų Sąjungos. Tai 
reikštų prezidento Carterio 
susitikimą ir pasitarimą su 
prezidentu Brežnevu. Bet to
kiam susitikimui ir pasitari
mui dirva esanti neparuošta.

Tai kodėl neparuošiama? 
Kiek girdėti, tai Brežnevas 
su mielu noru sutiktų atvykti 
į Washingtoną tokiam pasita
rimui.

Arba, štai gruodžio 29 d. 
mūsų prezidentas su vizitu 
patrauks į Europą. Ten jis 
aplankys net šešias šalis. 

'Pirmutinė jo vizito šalis bus 
Lenkija, o juk nuo Varšuvos 
nebetoli Maskva. Kodėl jis 
ir ten negalėtų užsukti?

Sveikinkite savuosius 
per “Laisvę”

Su žiemos šventėmis, su Naujaisiais Metais 
sveikinkime savo artimuosius per laikraštį “Lais
vę.” Bus laikraščiui parama ir pasieksite visus su 
vienu parašymu. Bet nedelskite — tuojau prisiųski- 
te savo sveikinimus. Kaina $10.00.
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Angliakasiai meta darbą, ir išeina į kovą po šūkiu: “No 

į contract —no work!”
Ilgai užsitęsusioms deryboms tarp Jungtinės Angliakasių

Prez. Sadatas 
nutraukė ryšius su 
visa eile arabų šalių

Cairo. — Egipto preziden
tas Sadatas, keršydamas 
arabų šalims, kurios pasmer
kė jo kelionę į Izraelį, ir be 
susitarimo su kitomis šalimis 
užmezgė ryšius, nutraukė di
plomatinius ryšius su Sirija, 
Iraku, Libija, Alžirija ir Pie
tiniu Yemenu. Manoma, kad 
taip padarys ir su kitais 
kraštais, kurie nepritaria jo 
vedamai politikai.

Sis prezidento Sadato ėji
mas tik parodo, kokį aštrų 
pasidalijimą jis pagimdė ara
biškame pasaulyje. Tas tik 
parodo, kad jis siekia atski
ros taikos su Izraeliu ir kad 
greitoje ateityje pasiekimui 
visuotinos taikos Vidurio Ry
tuose perspektyvų nebeliko.

Judėjimas už 35 
vai. darbo savaitę

Indianapolis, Ind. — Čia 
įvykusiame unijistų pasitari
me tapo suorganizuotas In
dianos Darbininkų Komite
tas už Trumpesnes Darbo 
Valandas. Manoma, kad to
kie pat komitetai pradės 
steigtis ir kitose valstijose. 
Visose darbo unijose jaučia
mas didelis pritarimas trum
pesnės darbo savaitės idėjai, 
nes tai pats efektingiausias 
būdas kovos prieš siautėjantį 
nedarbą.

PAKORIMAI IR RIAUŠĖS
Hamilton, Bermuda. — 

Gruodžio 2 d. šioje Anglijos 
kolonijoje, pagarsėjusioje tu
ristiniu bizniu, du nuteisti 
mirtimi juodieji vyrai tapo 

; pakarti. Tas pagimdė labai 
į plačias riaušes. Nuostolių pa- 
! daryta už milijonus dolerių.

Madridas. — Ispanijos val
džia panaikino filmų cenzū
ravimą.

veikėjas reikalauja 
neutroninės bombos

Washingtonas. — Tik išėjo paveikti. Jie mano, kad šis 
iš spaudos United States Wornerio reikalavimas neu- 
Strategic Institute leidžia- troninės bombos privers 
mas trimėnesinis žurnalas NATO šalių lyderius greitoje 
“Strategic Review,” kuriame ateityje tą klausimą apsvar- 
įdėtas Vakarų Vokietijos , styti.
parlamento ginkluotų jėgų Prezidentas Carteris ir 
komiteto pirmininko Man- Pentagono pareigūnai laukią, 
fred Worner straipsnis. Mr. j kaip į Wornerio reikalavimą 

| Worner žodis laikomas aukš- atsilieps Anglija, Prancūzija, 
i tai autoritetingu, nes jis kai- Italija ir kitos NATO šalys.
| ba ir už komitetą, kuriam jis
(vadovauja, ir už labai skait i Japonai žada daryti 
i lamento hitleriškų konservą- nuolaidas Amerikai 
i torių frakciją.

Savo straipsnyje Worner' 
reikalauja, kad Jungtinės;

i Valstijos tuoj apginkluotų vi- ;
i sas Vakarų Europos—NATO 
kraštų ginkluotas jėgas neu
tronine bomba. Jis, kaip ir

i visi tarptautinio įtempimo ir 
naujo karo šalininkai, gąsdi
na jų išgalvotu tarybiniu 

: baubu. Dabartiniais ginklais, 
; girdi, Vakarų Europos jėgos ' 
negalėtu atsilaikyti prieš Ta
rybų Sąjungos ir Varšuvos 
sutarties ginkluotas jėgas. 
Vienintelis išganymas esanti

i neutroninė bomba.
Mūsų valdžios žmonės esą

.Unijos ir minkštosios anglies savininku neprivedus prie Wornerio argumentais giliai 
susitarimo dėl naujo kontrakto, 180,000 angliakasių praeitą 
pirmadięnį, gruodžio 5 dieną, paskelbė streiką, kuris gali 
tapti vienu ilgiausiu streikų šioje šalyje. Anglies kompani
jos griežtai atsisakė patenkinti unijos teisingus reikalavi
mus. Kasyklos kietai uždarytos ir energingai streikierių 
pikietuojamos.

O žiema, o užeina šalčiai! Kaip bus su kuru?
Anglies savininkai visuomenę ramina, kad bėdos su kuru 

del streiko nebūsią, nes esą sukaupta minkštosios anglies 
rezervu net trims mėnesiams. Mat, kai pasirodė, kad 

i streikas darosi neišvengiamas, savininkai dėjo dideles 
pastangas sukaupti didelius anglies rezervus. Bet gal tik jų 
raminimas visuomenės, kad ji nesukiltų prieš jų užsispyri
mą ir neverstu juos išpildyti unijos reikalavimu !?

Kas liečia angliakasių uniją, tai jinai šiam streikui esanti 
labai gerai pasiruošusi. Reikia tikėtis, kad angliakasiai dar 
kartą įrodys nepalaužiamą solidarumą kovos lauke. Plačioji 
darbo liaudis su jais iki jų pergalės!

Prez. Carteris 
planuoja dvi 
keliones

Washingtonas. — Gruo
džio 29 d. prezidentas Carte- 

; ris išvyks į Europą, kur jis 
] aplankys net šešias šalis— 
i Lenkiją, Iraną, Indiją, Saudi
■ Arabiją, Prancūziją ir Belgi-
■ ju.

Pranešimuose sakoma, kad 
šioje kelionėje prez. pasakys 

I tik dvi pagrindines kalbas— 
vieną Indijoje, o kitą Prancū- 

i sijoje.
Bruselyje prezidentas tu- 

i rėš pasitarimą su Bendrosios i 
Rinkos ir NATO šalių lyde-

I riais.
Kita prezidento kelionė 

i bus į Lotynų Ameriką. Ji 
I tęsis nuo kovo 24 d. iki 
į balandžio 3 d. Čia jis aplan
kysiąs Venezuela, Braziliją ir

l kitas šalis.

Gus Hali

Tel Aviv. — Izraelio vy- ! 
riausybė atmetė Jungtinių 
Tautų sekretoriaus Kurt | 
Waldheim kvietimą visiems 
susirinkti į New Yorką pa
saulinės organizacijos patai- į 
pose ir aptarti Vidurio Rytų i 
taikos reikalus.

Amman. — Jordanijos ka- Į 
j ralius Hussein smerkia Egip- 
• to prezidentą Sadatą. Jis sa- 
| ko, kad Sadatas su savo 
1 politika pakenkė Vidurio Ry- 
I tuose taikos pastangoms.

Kanadiečiai sugrįžo 
su gerais įspūdžiais

Windsor, Canada. — Jung
tinės Automobilistų Unijos 
kanadiečių delegacija lankėsi 
Tarybų Sąjungoje ir sugrįžo 
su labai gerais įspūdžiais. Jie 
ten studijavo darbo sąlygas 
automobilių gamybos įmonė
se. Jiems tos sąlygos, jie i 
sako, labai patiko. Jiems pa
tikę ir tas, kad automobilių 
gamybos pramonėje 41 dar
bo jėgų procentą sudaro mo
terys. J juos labai didelį įspū
dį, žinoma, padarė tas fak
tas, kad Tarybų Sąjungoje 
jie nerado bedarbių.

Kanadiečių delegaciją su
darė šie unijos darbuotojai: 
James Maxwell, Kanados 
Jungtinės Automobilistų 
Unijos tarybos sekretorius- 
iždininkas; Bill Marshall, 
unijos veikėjas iš St. Cathe
rines; Bill Heeley, iš Toron
to, Local 299 prezidentas; 
Frank Moroz, veikėjas 
Hamiltono, ir Roy White.

Nobuhiko Ushiba
Tokyo. — Japonijos užsie

ninės prekybos reikalais mi
nistras Ushiba žada padėti 
Jungtinių Valstijų vyriausy
bei nugalėti krizę plieno pra
monėje. Ji darysianti labai 
dideles nuolaidas. Mat, kaip 
žinoma, Japonija labai daug 
įvairių plieno produktų eks
portuoja į Ameriką. Ji, ma
tyt, bijo, kad eksportas gali 
būti labai sumažintas, arba 
visai nukirstas. Prezidentas 
Carteris yra pažadėjęs žy
miai sumažinti plieno pro
duktų importą iš užsienio.

Izraelio komunistai 
ir valdžios politika

Izraelio Komunistų Parti
jos Politinis Biuras smerkia 
valdžios politiką ir Cairo 
konferencija. Komunistai sa
ko, kad šios konferencijos 
tikslas yra pasėti tarp arabų| J * IA V* VIA *

j pasidilijimą. Jie negali tokiai
|

iš |

Quebec. — Kvibeko Libe
ralų Partija skundžiasi, kad ; 
Renė Levesque valdžia Mon- , 
treale nelegališkai iškrėtė i 
jos patalpas. Nesakoma, ko- į 
kias slaptybes valdžia tikėjo-

i si tose patalpose surasti.

valdžios politikai pritarti.
Komunistai sako, kad taika 

Vidurio Rytuose tegalima 
pasiekti per Ženevos konfe
rencija. Jie taipgi sako, kad 
derybose dėl taikos būtinai 
turi su pilnu balsu dalyvauti 
ir Palestinos Išsilaisvinimo 
Organizacija.

Kalbės plieno 
darbininkams

Youngstown, Ohio.
Gruodžio
ivyks didelis plieno darbinin- į (|eSinieji teroristai.
kų susirinkimas. Iš New j 
Yorko atvažiuos ir jiems kai-1 
bą pasakys Amerikos Komu- j 
nistų Partijos generalinis se- ’ 
kretorius Gus Hali. Jo kalbos I 
tema bus: “Plieno pramonėje ( 
krizė ir kaip išgelbėti dar- I 
bus.”

Dar 1937 metais Gus Hali 
čia darbavosi tarp plieno 

■ darbininkų ir buvo pirminin- j 
kas Plieno Darbininkų Strei-

' kokomiteto. Tad jam plieno I 
1 darbininkų reikalai labai ge- i 
ra i žinomi.

Lisbon, Portugalija. — Pra- 
• eitą savaitę bomba sprogo 

j prie Portugalijos Komunistų 
17 dieną čionai h >artjjos patalpą. Ją ten pa-

Copenhagen. — Gruodžio 2 
d. mirė žymusis Denmarko 
liaudies vadas ir Komunistų 
Partijos pirmininkas Knud 
Jespersen. Buvo dar tik 51 
metų. K. P. pirmininkavo 
nuo 1958 metų.

VAJUS BAIGĖSI
Su pabaiga lapkričio 30 d. mūsų vajus sėkmingai baigėsi. 

Vaiininkams duodame iki gruodžio 13 d. prisiųsti visas 
aukas ir prenumeratas.

Labai džiugu pranešti, kad vajus, kaip atrodo, bus gražiai 
pavykęs, bet tai nereiškia, jog turime sustoti rūpintis 
laikraščio finansiniais reikalais. Dabartiniu laiku, kada 
infliacija taip sparčiai kyla, laikraščiui išsiversti jokiu būdu 
negalima be aukų. Tokiu būdu, nuoširdžiai dėkodami už 
gražu pasidarbavimą vajuje, prašome nepamiršti musu ir 
toliau.

ADMINISTRACIJA
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Pražūtingu trumparegystės 
keliu

Šios šalies spaudoje plačiai komentuojami lapkričio 30 
diena įvykusių Pietų Afrikos Respublikoje parlamento 
rinkimu rezultatai. Milžiniškų balsų daugumą surinko ir 
rinkimus laimėjo valdančioji premjero Vorster vadovauja
ma Nacionalistinė partija. Iš 165 parlamento vietų opozici
nė Progresyvė Federalinė partija telaimėjo 17.

Visi šie rinkimai buvo tik dar viena baltųjų rasistų 
suvaidinta komedija—komedija, kuri jiems patiems lemia 
tikta. pražūtį. Šiuose rinkimuose, kaip ir pirmesniuose, 
turėjo teise dalyvauti tiktai baltieji kolonistai iš Europos. 
O ju tėra apie du milijonus. 19 milijonų vietinių juodųjų 
gyventojų yra beteisiai ir valdžioje balso neturi. Bet, kaip 
prane šimai iš tos šalies parodo, tie afrikiečiai vis smarkiau 
ir smarkiau pradeda protestuoti prieš saujelės baltųjų 
rasistu viešpatavimą. Vorsterio vadovaujami pavergėjai 
pasilaiko galioje tiktai žiaurių masinių represijų pagalba.

Bet kaip ilgai jiems seksis? Kaip ilgai brutališkos jėgos 
pagalba du milijonai žmonių galės valdyti devyniolika 
milijone? Piaėję rinkimai padėtį tik dar labiau paaštrins. 
Šalis atsiduria kruvino civilinio karo išvakarėse, kuriame 
Vorsterio valdančiajai klikai laimėti nėra jokios galimybės. 
Nejaugi jis ir jo šalininkai to nemato, kad jų toji 
trumparegystė veda juos į pražūtį?

Labai nesveikas pasidalijimas
Kai prieš keletą savaičių Jungtinės Valstijos ir Tarybų 

Sąjunga paskelbė bendrą programą pasiekimui taikos tarp 
Izraei.1) ir arabiškų kraštų Vidurio Rytuose, visus taikos ir 
ramybes tarptautiniuose santykiuose šalininkus labai nu
džiugino Tokios ramybės pasiekimui šiame musų žemės 
kampe perspektyvos iš tikrųjų buvo labai džiuginančios. 
Atrodė, Kad greitu laiku sušaukta Ženevos konferencija ir 
visi r (‘susipratimai taikai iš kelio pašalinti.

Deja, tenka labai skaudžiai nusivilti. Staiga viskas 
pakrypo į blogąją pusę. Dabar jau sunku ir besusigaudyti, 
kur kas dedasi. Planuojamos net trys konferencijos, o apie 
Zene ve ; konferencijos greitą sušaukimą jau ir nebekalba
ma. Egipto prezidentas kviečia visus susirinkti į Cairą. 
Siriją ir Libija šaukia visus į Tripolį, o Jungtinių Tautų 
generalinis sekretorius Waldheim pataria visiems susieiti 
New Yorke. Kaip atrodo, tai tapo palaidota ir toji bendroji 
Jungtiniu Valstijų ir Tarybų Sąjungos programa. Jungti
nės Valstijos užgyrė Sadato pakvietimą į Cairo, o Tarybų 
Sąjunga atmetė. Ji, matyt, pritaria Tripoliui. Viskas 
pakibo ore . . .

Lietuviškųjų nacių 
kolaborantų prisipažinimas

Ne kartą mes esame pabrėžę, kad dabartiniai reakcinių 
nacionalistų (“vaduotojų”) vadai, buvę vokiškų nacių kola
borantai, su naciais pabėgę iš Lietuvos į Vakarų Vokietiją, 
tikėjosi, kad labai greitu laiku įvyks naujas karas, kuris 
atidarys jiems kelią atgal į Lietuvą. Jų galvosena buvo 
tokia; Tarp Tarybų Sąjungos ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų ginkluotas konfliktas neišvengiamas. Tarybų Są
junga labai nualinta kajo, be to, Jungtinės Valstijos turi 
atominę bombą, o ji neturi. Amerikiečiai atskris ir, kaip 
naciai, puolimą prieš Tarybų Sąjungą pradės per Lietuvą— 
pirmiausia atominę bombą numes ant mūsų Lietuvos, 
paskui ant Latvijos ir Estijos. Ir kaip bematant Lietuva 
bus “išlaisvinta” ir mums sugrąžinta!

Gal kr i kas paabejosite mūsų šiuo nacių kolaborantams 
daromu kaltinimu! Gal sakysite: Nejaugi, dar nė nepradė
jus gydyti praūžusio karo padarytas žaizdas, galėjo atsiras
ti tokiu musų tautiečių, kurie ištroškę laukė naujos gal dar 
baisesnes skerdynės? Juk sunku tikėti . . .

Bet atsirado. Tai dabar ir jie patys prisipažįsta. Tiktai 
dabar jie sėdi ne Vakarų Vokietijos stovyklose, bet čia 
mūsų Amerikoje, “Draugo,” “Naujienų,” “Dirvos,” “Kelei
vio,” “Darbininko” ir kitų nacionalistinių leidinių redakcijo
se' arba užima vadovaujančias vietas ALT, JAV LB ir 
VLIK. Štai jums žodžiai bene žymiausio jų idėjų ir idealų 
puoselėt ojo V y tauto Meškausko:

“Pakvietimas dalyvauti diskusijose apie tarptautinę poli
tiką man priminė panašius parengimus išvietintųjų stovyk
lose. Tąsyk—prieš kokią trisdešimt metų—mums atrodė, 
kad konfrontacija tarp JAV ir Sovietų Sąjungos yra 
neišvengiama. Ginčytis liko tik dėl laiko. Šiandien, atgal 
žvelgiant, tokia pažiūra neatrodo buvusi labai logiška, bet 
savo klaidai pateisinti turime daugybę švelninančių aplin
kybių ir pavyzdžių.

Ko mes stovyklose, laukdami giedros, nesupratome—bu
vo tai, kad atominiai ginklai, juos įsigijus abiem pusėm, 
buvo didesnė taikos garantija negu bet kokios sutartys. 
Dėl to neturėtumėm blogai jaustis, nes to greitai nesuprato 
ir Washingtonas.” (“Dirva,” lapkričio 24 d.)

Jie nekalti, kad ir Tarybų Sąjunga pasigamino atominę 
bombą ir pavertė niekais jų giliausią troškimą konfrontaci
jos tarp jos ir Jungtinių Valstijų. Jie nekalti, kad mūsų 
Jungtinės Valstijos nebeišdrįso nuskrįsti ir atominės bom
bos pagalba sugrąžinti Lietuvą jiems—Meškauskams, Bo
beliams, Brizgiams, Prunskiams, Kairiams ir kitiems nacių 
kolaborantams.

Kas dabar beliko jiems daryti? Nieko daugiau, tik 
visomi priemonėmis ir progomis tą mūsų Lietuvą, tos 
mūsų Lietuvos liaudį ir vadovybę šmeižti ir niekinti. Jie 
bevilčiai, jie desperatai . . .

PASITAIKANČIOS 
NEIGIAMYBĖS IR KOVA 
SU JOMIS LIETUVOJE

Lapkričio 25 dienos Vil
niaus “Tiesoje” skaitome 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo pir
mininko A. Barkausko išsa
mų pranešimą Devintojo 
šaukimo Tarybos septintąja! 
sesijai. Plačiai nušvietęs Ta
rybų Lietuvos darbo liau
dies, Komunistų Partijos va
dovybėje, didelius pasieki
mus ir laimėjimus visose sri
tyse, pirmininkas nepraeina 
ir pro socialistiniame gyveni
me dar pasitaikančias neigia
mybės. Jis sako:

“Sparčiai vystosi socialisti
nės visuomenės žmonių san
tykiai, pastebimai keičiasi jų 
doroviniai bruožai. Susifor
mavo nauja istorinė žmonių 
bendrija—tarybinė liaudis. O 
tai apsprendė tolesnę mūsų 
žmonių teisių ir laisvių plėto
tę, kurią ir atspindi naujoji 
mūsų šalies Konstitucija. Ji 
reikalauja iš kiekvieno laiky
tis įstatymų, gerbti socialis
tinio bendro gyvenimo taisy
kles, sąžiningai dirbti pasi
rinktą darbą.

Deja, dar yra įvairių nei
giamų gyvenimo apraiškų— 
kartais darbingi, sveiki žmo
nės ištisus mėnesius niefcuK 
nedirba, gyvena iš nesąžinin
gai įgytų lėšų. Šie reiškiniai 
neretai atsiranda dėl rimtų 
darbinio auklėjimo trūkumų 
šeimoje, mokymo įstaigoje, 
nepakankamo darbo organi
zavimo įmonėje. Šios ir pa
našios aplinkybės gimdo va
dinamuosius “skrajūnus,” 
kurie anksčiau ar vėliau pa
tenka į nedirbančių visuome
nei, naudingo darbo asmenų 
gretas. Paprastai jų antiso
cialinę elgseną lydi girtavi
mas, viešosios tvarkos pažei
dimai. Veltėdžiavimas, girta
vimas dažniausiai veda į nu
sikalstamumą. Tenka paste
bėti, kad Konstitucijos pro
jekto svarstymo metu gy
ventojai ypač plačiai ir prin
cipingai kėlė klausimą su
griežtinti kovą prieš visus 
tuos, kurie nori gyventi kitų 
sąskaita ir drumsčia visuo
meninę rimtį.

Kovojant su šiomis blogy
bėmis padaryta nemaža, ta
čiau čia dar labai stokojama 
nuoseklumo, sutelktų valsty
binių organų, darbo žmonių 
kolektyvų, masinės informa
cijos priemonių, šeimos ir 
visuomenės pastangų. Veiks
mingiau čia turėtų pasireikš
ti darbo kolektyvai. Tačiau 
dar kartais į netinkamą at
skirų žmonių elgesį darbe, 
buityje žiūrima pro pirštus, 
o šiems nusikaltus nedaro
mos reikiamos išvados. Ne
sunku suprasti, kad šis taria

Geležies rūdos kasėjų streikas

Streikieriai ir simpatikai
Jau virš trys mėnesiai, kaip Minnesotoje streikuoja geležies rūdos kasėjai. Jų kova 
prasidėjo rugpjūčio 1 dieną ir šiandien tebesitęsia. Mieste Hibbing ruošiama masinė 
solidorumo demonstracija šeštadienį, gruodžio 17 dieną. Demonstraciją ruošia 
Jungtinė Plieno Darbininkų Unija, kuriai kasėjai priklauso.

Kovos lauke randasi 13,000 kasėjų. Daugelio jų medžiaginė padėtis jau kritiška. 
Jiems reikalinga pagalba.

mas humaniškumas nepade
da kovoti su nusikalstamu
mu, demoralizuoja pačius ko
lektyvus, sudaro pavojų kitų 
piliečių teisėms ir laisvėms, 
prieštarauja mūsų visuome
nės interesams.”

Neabejojame, kad į šias 
kritiškas Prezidiumo pirmi
ninko pastabas bus atkreip
tas reikalingas dėmesys, ir 
kova su dar pasitaikančioms 
neigiamybėmis bus paaštrin
ta ir patobulinta.

DAR APIE PEŠTYNES 
LIETUVIŲ TAUTOS 
ATMATŲ FRONTE

Kunigų dienraštyje (lapkr. 
23 d.) beveik per ašaras 
Vytautas Volertas maldauja 
“vaduotojus” sustoti peštis, 
nes nepaliaujamos peštynės 
labai kenkią jų bizniui. Pasi
klausykime:

“Ar kelią taisykime, ar 
akis praplėskime, tik netryp- 
čiokime vienas prieš kitą, 
pirštais badinėdamiesi. Savi- 
taršą pakeiskime savigarba. 
Jei išsilygintų JAV LB ir 
ALT santykių šiurkštumai, 
automatiškai subliūkštų ir ne 
viena kita mūsų gyvenimo 
kupra. Juk suprantame reor
ganizavimo pradžią, Chica- 
gos Spaudos klubo sėklą, 
“agentų” ir “parsidavėlių” 
kilmę. ALTir JAV LB valdy
boms vengiant kooperuoti,

taryba ir ALT suvažiavi
mas galėtų šiuo klausimu šal
čiau pasidomėti. Žinoma, 
rimtai, be ' kovos šauksmų 
prieš minti, jei taryba ir 
suvažiavimai yra pajėgūs 
vesti svarstymus be valdybų 
antspaudų ir pavienių asme
nų diktato. Visuomenės įta
ka, ne individai, turėtų lemti 
gyvenimo kryptį, o vertingos 
atskiros nuomonės visada 
persid uod a visuomen e i.

Kietai lietuvių tautai, sau
gant plieninį nugarkaulį, tik
tų pilnai išvystyti protą. Nie
ko atgailai neklupdydami, 
tieskimės, kad patys toliau 
įžiūrėtume ir būtume įžiūri
mi. Nelaukime, kad sveti
mieji pakopą sukaltų, bet 
rūpinkimės išminties ūgiu.”

IR TARP DVASIŠKŲ 
TĖVĖLIŲ NEBĖRA 
PAKAJAUS

Spalio 12-13 d. d. Putna- 
me, Conn., įvyko JAV lietu
vių kunigų suvažiavimas. 
Vyriausia jo tema: “stiprinti 
religinę veiklą išeivijoje.” 
Nėra jokia paslaptis, kad 
ypač Amerikos lietuvių jau
nime mokslas ir apšvieta nu
gali religinius burtus ir prie
tarus. Kunigams yra kuo su
sirūpinti. Todėl jie ir savo 
suvažiavime nutarė pradėti 
savo religinę veiklą stiprinti 
mūsų jaunime. Girdi:

“Jaunimui reikia savaitga
linių religinių susikaupimų, 

vadovaujamų keleto asmenų 
(kunigo, seselės vienuolės, 
pasauliečio) ir rengiamų po 
kalbių forma, neatitraukiant 
jų iš parapijos. Vyresnie
siems parapijose reikalingos 
rekolekcijos. Galima taip pat 
ruošti jas ir specialiuose už
darų rekolekcijų namuose. 
Stiprinti religinį auklėjimą. 
Salia asmeninio atsinaujini
mo, reikia susirūpinti ir visų 
gyvenimo sričių atnaujini
mu.”

Žinoma, kunigų suvažiavi
mas negalėjo praeiti ir pro 
Lietuvą, jos nepakeikęs. 
“Blogiausia,” sako jie, “kad 
sistematingai diegiamas 
ateizmas vaikams iš pat ma
žens per mokyklas, vaikų ir 
jaunimo organizacijas bei 
įvairius parengimus.”

Bene įdomiausia, tai, kad 
suvažiavimas parodė, jog ir 
tarp kunigų esama aštraus 
pasidalijimo. Pranešime sa
koma:

“Suvažiavimas prisiminė 
nesutarties reiškinius išeivi
joje. Kunigo vaidmuo tokiais 
atvejais yra žmones taikyti, 
nešti Kristaus ramybę. Su
važiavimas apgailestauja, 
kad atsiranda kunigų, kurie 
prasilenkia su savo pašauki
mo paskirtimi, prisideda prie 
puolančių lietuvių vienuoli
jas, jų spaudą, ardo vieningą 
lietuvių darbą.”

SVEIKINA PASAULINĖS 
ORGANIZACIJOS 
NUTARIMĄ

Tarybinės žinių agentūros 
“Tas” pranešime iš Jungtinių 
Tautų Generalinės Asamblė
jos sesijos su dideliu pritari
mu sakoma:

“Generalinės Asamblėjos 
pirmasis komitetas priėmė 
rezoliuciją, kurioje siūloma 
sudaryti sutartį dėl visiško ir 
visuotinio branduolinio gink
lo bandymų uždraudimo. 
Joje pabrėžiama, jog tai, kad 
“visos valstybės nutrauktų 
branduolinio ginklo bandy
mus, atitiktų svarbiausius 
žmonijos interesus.”

Rezoliucija su pasitenkini
mu pažymi, jog Ženevoje 
prasidėjo Tarybų Sąjungos, 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
ir Anglijos derybos, kurių 
tikslas parengti sutartį dėl 
visiško ir visuotinio branduo
linio ginklo bandymų uždrau 
dirno, ir pareiškia, kad tokio 
susitarimo sudarymas “labai 
prisidės prie Suvienytųjų 
Nacijų Organizacijos Genera
linės Asamblėjos specialios 
sesijos nusiginklavimo klau
simais sėkmės.”

Sį dokumentą parėmė 89 
valstybės, jų tarpe Tarybų 
Sąjunga ir Jungtinės Ameri
kos Valstijos. Prieš balsavo 
tik Kinijos atstovas, tuo pa
čiu pademonstravęs, kad Pe
kinas sabotuoja pastangas 
įgyvendinti branduolinį nusi
ginklavimą ir pašalinti bran
duolinio karo grėsmę.”

Amerikos angliakasių šūkis

Daugelyje anglies kasyklų darbo sąlygos nepakenčiamos. 
Savininkams pirmoje vietoje ne angliakasių sveikatos 
apsauga, bet pelnai. Dabartinėse derybose dėl naujo 
kontrakto vienas iš svarbiausių reikalavimų yra geresnė 
darbininkų sveikatos apsauga. Angliakasių šūkis: “Anglis 
bus kasama saugiose sąlygose, arba visiškai nebus kasa
ma!”

Rasistų represijos nesiliauja
Pasaulio spaudos pusla

piuose vėl rašoma apie S. 
Biką, žymų Pietų Afrikos 
respublikos-*jaunimo judėji
mo aktyvistą, Juodųjų stu
dentų sąjungos ir “Juodųjų 
savimonės” judėjimo įkūrėją. 
Šių metų rugsėjo mėnesį jis, 
kaip žinomu*, žuvo Pretorijos 
policijos valdyMM kalėjime. 
Preliminarinis medicinos ty
rimas parodė, kad S. Biko 
mirties priežastis buvo kan
kinimai.

Negalėdama ignoruoti ga
lingo spaudimo tiek šalyje. , 
tiek ir už jos ribų, Forsterio 
vyriausybė buvo priversta 
pradėti oficialų jaunimo ak
tyvisto mirties aplinkybių 
tyrimą. Formaliai atlikdama 
šį tyrimą, Pietų Afrikos res
publikos valdžia mėgina nu
kreipti pasaulio visuomenės 
dėmesį nuo pasibaisėtinų 
faktų, parodančių, kaip re
presuojami rasinės diskrimi
nacijos režimo priešininkai, 
kaip iš jų tyčiojamasi.

Šiuo metu rasistinis rėži-! 
mas pergyvena giliausią per; 
visus savo egzistavimo me-

1 tus krizę. Kiekvieną dieną i 
1 stiprėja 22 milijonų šalies' 
į nebaltųjų piliečių kova už, 
i savo politines, ekonomines ir 
j socialines teises. Net tarp ; 
j keturių milijonų baltųjų, ku- į 
rie buvo laikomi patikima I 
rasistinio režimo atrama, da- i

Žurnalo “Šviesa” 4-tas numeris
Iš spaudos išėjo žurnalo 

“Šviesa” šių metų paskutinis 
(4-tas) numeris ir jau išsiun
tinėtas Lietuvių Literatūros 
Draugijos nariams bei pre
numeratoriams. Sis numeris 
daugumoje užpildytas 
straipsniais bei eilėraščiais 
apie Spalio Socialistinės Re
voliucijos 60-metį ir jos pa
saulinę reikšmę.

Žurnalo viršelį puošia įspū
dingas dailininko Jono Kuz- 
minskio medžio braižinys 
“Už laisvę, lygybę, brolybę.” 
Straipsniai tokie:

J u ozo Bacevičiaus—Kaip
iškovota pergalė Spalyje.

Mindaugo Tamošiūno — 
Spalio revoliucijos atgarsiai 
Lietuvoje.

Jono Bielinio—Revoliucija 
ir kultūra.

A. Drobnio—Tarp lygių ly
gi.

Justo Paleckio—Lietuva— 
šviesos ir pažangos keliu.

Česlovo Juršėno- Didysis 
Spalis ir pasaulio likimas.

V aclo v o K u 1 v ičio— Lietu 
viai—- Spalio Revoliucijos da

bar vis dažniau pasigirsta 
balsų, reikalaujančių panai
kinti rasinę diskriminaciją, 
kuri, kaip mano daugelis 
“viešpataujančios rasės” at
stovu. trukdo deramai ugdy
ti šalies gamybines jėgas, ją 
izoliuoja tarptautinėje areno
je.

Valdžios atsakymas į visus 
šiuos reikalavimus yra vie
nas—represijos. represijos ir 
dar kartą represijos. Ferste
rio režimo kalėjimuose ir 
k o n c e r t. r a c i j o s s t c vyki os e 
vargsta daugiau kaip šimtas 

Tūkstančių kalinių. Apie dau
gelį šimtų rasistiniuose kalė
jimuose laikomų kalinių iš 
viso nėra jokios informaci
jos—jų pėdsakai dingsta iš 
karto po to. kai jie suimami. 
N e ž rn o n i š k o m i s sąlygomis 
Robeno saloje — kalėjime lai
komi iki gvvos galvos kalėti 
nuteisti geriausi Pietų Afri
kos liaudies atstovai. Už gro
tų atsidūrė net 8-10 metų 
vaikai, dalyvavę afrikiečių 
moksleivių akcijose Souete ir 
kituose miestų “juodųjų ge- 

' tuose.”
Žiaurios represijos ir sau- 

i valiavimas rodo, jog Pretori- 
ja, kuriai patylomis nuolai- 

, džiauja jos bičiuliai Vakaruo- 
' se, ketina ir ateityje daryti 
I viską, ką galėdama, kad bū- 
■ tų išsaugota rasinės diskri- 
1 minacijos režimo tvarka, 
i V. Puodžiūnas 

lyviai.
Be to, su įdomumu skaito

me straipsnius:
B. Raguočio—Dar apie Ke- 

turakį—A. Vilkutaitį. Van- 
dalino Junevičiaus—Kūrybos 
pradžia ir paskutiniosios Že
maitės išvykos. Jokūbo 
Skliutausko—Turkmėnų ir 
lietuvių literatūriniai ryšiai.

Siame numeryje su pui
kiais eilėraščiais pasirodo 
poetai: Justinas Marcinkevi
čius, Antanas Jonynas, Algi
mantas Baltakis, Paulius Šir
vys, Juozas Macevičius, Va
cys Reimeris. Jonas Striel
kūnas, Bronius Mackevičius, 
D. Tertelis, ir poetės—Jani
na Degutytė ir Vilija Šulcai
tė.

Paskutiniame žurnalo pus
lapyje, įdėta labai graži mū
sų buvusio žymiojo veikėjo ir 
pirmutinio “Šviesos” žurnalo 
redaktoriaus Rojaus Mizaros 
nuotrauka atžymėjimui 10- 
metinių nuo jo mirties.

Visas žurnalo numeris ne 
p a 11 ra st a i t u r i n i n g as, j dom u s 
ir pat raukius.

4



PENKTADIENIS, GRUODŽIO [DECEMBER! 9, 1977

Kiekvienai kalbai nestinga grožio, 
Pasakos, muzikos, atspalvių pluošto. 
Žodžiai kaip medžiai auga ir ošia, 
Liaudies kalbos nereikia puošti.

Girdėjai: lianai! Girdi: oi lylia! 
Daina pašaukia ir atsišaukia. 
Tikras kūrėjas vardą nutyli, 
Tikra kūryba šlovės nelaukia.

Nuostabios kuo paprasčiausiai ateina.
Pilnos ramybės ir nerimo duonos— 
Lietuviškos dainos ir latviškos dainos, 
Moldaviškos dainos . . .

Vertė J. Strielkūnas

DAINŲ IK ŠOKIU ANSAMBLIU ŠVENTU PRISIMINUS

Tautų draugystė—iš arti
Paruošė FERDINANDAS KAUZONAS

Iš lietuviško sąsiuvinio
Levas Ozerovas
Lietuviškos dainos ir latviškos dainos, 
Moldaviškos dainos . . .
Jos gražios kaip naktys pavasario žvainos, 
Spalvingos kaip žaros raudonos.

Bet kaip gi išversti tautos pajautimą,
Gilias jos dūmas ir žodžio jos galią?
0 jeigu kaip muzika—be jokių vertimų— 
Jos rastų i širdis kelią!

LAIS\ e

Operos ir baleto teatre, Filharmonijoje ir Respublikinių 
profsąjungų kultūros rūmuose įvyko pirmieji vilniečių 
susitikimai su šventės dalyviais. Jungtiniuose koncertuose 
pasirodė visi socialistinių šalių ir broliškų tarybinių respub
likų dainų ir šokių ansambliai.

Nuotraukoje: Voronežo srities dainų ir šokių ansamblis 
“Vesenije zori” [Pavasario aušros]— Filharmonijos scenoje.

. . . Visos jos, puikaus mū
sų lietuvių literatūros bičiu
lio, rusų tarybinio poeto Le
vo Ozerovo apdainuotos lie
tuviškos, latviškos, molda
viškos dainos, o taip pat visų 
kitų broliškų tarybinių res
publikų liaudies dainos, mu
zika, šokiai tarsi susibėgo į 
senąjį ir jaunąjį, žiląjį ir 
žaliąjį Vilnių, kad papasako
tų Tarybų Lietuvos sostinės 
gyventojams ir tūkstančiams 
jos svečių apie savo tautas, 
jų gyvenimą, apie jų 
džiaugsmą. Visas jas—gra
žiausius savo tautų liaudies 
meno žiedus—atvežė geriau
sieji atskirų respublikų savi
veikliniai dainų ir šokių an
sambliai. Atvežė, kad įpintų 
tuos žiedus į bendrą vainiką 
Didžiajam Spaliui, švenčian
čiam garbingą šešiasdešimt
mečio jubiliejų.

Tačiau prieš tai visiems 
šiems dainų ir šokių ansam
bliams teko gerokai pasi
rungti su kitais šio žanro 
kolektyvais tarybinėse res
publikose ar srityse, kad ta
pus geriausiais, iškovoti tei

Kiekvieną laisvą nuo repeticijų ar koncertų minutę šventės 
svečiai išnaudojo susipažinimui su Lietuvos TSR —lankėsi 
gamyklose, kolūkiuose, tarybiniuose ūkiuose, bendravo su 
respublikos dirbančiaisiais.

Nuotraukoje: Svečiai iš Kazachstano ansamblio “Ulytau” 
Vilniuje, Gedimino aikštėje, klauso legendos apie Vilniaus 
miestą.

Daug nemigo naktų kainavo pasiruošimas ir pati šventė 
jos organizatoriams: [nuotraukoje iš kairės į dešinę] 
šventės vyriausiajam režisieriui Vladui Bartusevičiui, šta
bo viršininkui Kultūros ministro pavaduotojui Dainiui 
Trinkūnui, štabo kūrybinio sektoriaus vadovui Salamonui 
Sverdiolui, jo pavaduotojui Algimantui Cižauskui, vyriau
siajam šventės tvarkytojui Viktorui Aleksai. Jų fantazija, 
sumanumas, išradingumas, mokėjimas bendrauti su įvairių 
tautų atstovais lėmė šventės sėkmę.

sę dalyvauti Sąjunginėje dai
nų ir šokių ansamblių šven
tėje Vilniuje. O tą teisę iško
voti teko dalyvaujant Pirma
jame sąjunginiame darbo 
žmonių meno saviveiklos fes
tivalyje, skirtame Didžiosios 
Spalio socialistinės revoliuci
jos 60-osioms metinėms.

Jau beveik trejus metus 
tęsiasi šis festivalis—nuosta
bi liaudies talentų šventė, 
apkeliavusi visą plačiąją Ta
rybų šalį—nuo tolimojo ga
liūno Ramiojo vandenyno iki 
gintaruotos šviesiaplaukės 
gražuolės Baltijos. Dalyvau
dami festivalyje, savo kūry
binius pasiekimus demon
stravo saviveiklininkai: dai
nininkai, šokėjai, aktoriai, 
muzikantai, dailininkai—mi
lijonai liaudies talentų. Vien 
tik Tarybų Lietuvoje šiame 
festivalyje dalyvavo 193 
.tūkstančiai kaimo ir miestų 
dirbančiųjų, savo laisvalaikį 

[ atiduodančių meninei kūry
bai.

Geriausieji meno saviveik
los kolektyvai iškovojo festi
valio laureatų vardus. Res

publikų bei sričių laureatai 
pagal žanrus dalyvavo paro
domuosiuose pasirodymuose, 
kurie buvo surengti įvairiuo
se šalies miestuose: Tašken
te pasirodė geriausieji Tary
bų šalies estradiniai, Rygoje- 
šokių kolektyvai, Taline— 
chore, ir t. t. Tarybų Lietu
vos sostinei Vilniui teko gar
bė priimti geriausius šalies 
dainų ir šokių ansamblius.

IR SUGUŽĖJO 
SVETELIU . • •

Iš duoną brandinančių plė
šinių, iš derlingojo Vachšo 
slėnio, sniegais baltuojančių 
begalinių medvilnės laukų ir 
nuostabiais šilkais mūsų šalį 
garsinančios Ferganos atvy
ko Uzbekijos, Kazachijos, 
Kirgizijos, Tadžikijos ir 
Turkmėnijos dainų ir šokių 
ansambliai.

Tarybų Uzbekijai šventėje 
atstovavo Ferganos srities 
Kuvos rajono kultūros namų 
ansamblis “Anor,” vilniečius 
supažindinęs ne tik su savitu 
savo liaudies menu, bet ir su 
unikaliais liaudies muzikos 
instrumentais.

Kazachų liaudies meno žie
dus į Lietuvą atvežė TSRS 
žemėlapyje vos prieš keletą 
metų pasirodžiusios Džez- 
gazgano srities liaudies kū
rybos namų ansamblis “Uly
tau,” per trumpą savo kūry
binės biografijos laiką jau 
spėjęs parodyti savo koncer
tus ne tik Tarybų Sąjungoje, 
bet ir Vokietijos Demokrati
nėje bei Federatyvinėje res
publikose.

Jau septynerius metus 
prie Naryno srities Džum- 
galsko rajoninių kultūros na
mų veikia dainų ir šokių 
ansamblis “Bek-Bekei.” Są
junginėje ansamblių šventėje 
Vilniuje atstovavęs Tarybų 
Kirgizijos liaudies menui. 
Per savo veiklos metus ko
lektyvas davė virš 600 kon
certų įvairiuose Kirgizijos ir 
kitų tarybinių respublikų 
miestuose ir kaimuose.

Iš Tadžikistano į šventę 
atvyko Gisarų rajono moky
tojai, medicinos darbuotojai, 
žemdirbiai ir pramonės įmo
nių darbininkai, susibūrę į 
dainų ir šokių ansamblį, vei
kiantį prie rajoninių kultūros 
namų.

Nuo rytinio Kaspijos kran
to, iš Krasnovodsko, atvyko 
dainų ir šokių ansamblis 
“Ovaz,” atvežęs šventėn 
turkmėnų liaudies dainas, 
šokius, muziką.

Iš dainingos ir derlingos 
didžiojo dainiaus Taraso Šev
čenkos žemės—Ukrainos— 
atvyko Volynės srities, 
Lucko rajono Torčino kaimo 
kultūros namų ansamblis 
“Kolos.” Tai Ukrainos TSR 
nusipelnęs kolektyvas. Jis 
yra dalyvavęs įvairiuose 
tarptautiniuose konkursuose 
ir tapęs nugalėtoju. “Kolos” 
koncertavęs ne tik Tarybų 
šalyje, bet ir Lenkijoje, Ju
goslavijoje, Konge.

Nuo vynuogynais pasipuo- 
šusio Dniestro krantų, iš 
saulėtosios Moldavijos atvy
ko Benderų miesto šilko 
kombinato dainų ir šokių an
samblis “Prijetenija.” Simbo
liškas šio kolektyvo pavadi
nimas: “Prijetenija"—lietu 

viškai “Draugystė.” Ansam
blyje šoka, groja ir dainuoja 
ne tik moldavai, bet ir ukrai
niečiai, rusai, baltarusiai, žy
dai, totoriai, čekai, bulgarai. 
Tai pats internacionališkiau- 
sias kolektyvas—šventės da
lyvis. “Prijetenija” — Molda
vijos TSR nusipelnęs kolek
tyvas. Jis yra koncertavęs 
Vokietijos Demokratinėje 
Respublikoje, Danijoje, Itali
joje.

Tarybinės Užkaukazės res
publikos nuo orių Kaukazo 
viršūnių atvežė šokio didybę, 
nuo audringai šniokščiančių 
kalnų upių-upelių — šokių ug
nį, nuo žalių tarpukalnių— 
skardžias it kalnų aidas dai
nas.

Gruzijai šventėje atstova
vo muzikinės-choreografinės 
draugijos Zugdidi miesto val
dybos ansamblis “Cela,” ku
riame dalyvauja miesto pra
monės įmonių darbininkai. 
A zer ba i d ža n u i—D že b r ai lo 
rajono ansamblis “Činara,” 
atvykęs nuo pietinės mūsų 
šalies sienos, Armėnijos— 
Erejano padangų gamyklos 
ansamblis.

[Bus daugiau!

KA SLEPIA MUZIEJŲ SAUGYKLOS

Netikėti atradimai
Ir kur tik nenuveda muzie

jininko keliai beieškant mu
ziejinę vertę turinčių daiktų, 
kad juos išsaugojus ateinan
čioms kartoms kaip kultūros, 
istorijos, darbo ar revoliuci
nės praeities liudininkus. 
Ieškant vertybių susitinki 
įvairių profesijų ir biografijų 
žmones, išlandžioji palėpes, 
išžvalgai rūsius, požemius 
architektūros paminkluose, 
spintas, kraičio skrynias. Ir 
kartais tokius ieškojimus 
apvainikuoja netikėti atradi
mai . . .

Molėtų rajone vienoje apy
linkėje gana senose kaimo 
kapinaitėse stovėjo vieniša 
apleista medinė koplyčia. Jos 
viduje vienas-kitas dulkių 
nusėstas daiktas, ant sienos 
skylėtas, nuo laiko pajuodęs 
tapytas paveikslas. Kas jame 
pavaizduota, nebuvo galima 
įžiūrėti. Centre spindėjo 
maldos ekstazėje į dangų nu- 
kriptos akys, atsikišę asketo 
skruostai.

Imti su savimi paveikslą, 
ar ne? Išsivežėme į Vilnių.

i Po kiek laiko davėme restau- 
i ruoti. Ir, o džiaugsme, kokį 
; tik gali pajusti muziejinin- 
, kas, paveikslas atgimė visu 
savo XVII amž. pabaigos ar 
XVIII amž. pradžios grožiu.

i Ispanų ar italų nežinomo dai- 
; lininko darbo profesionaliai 
■ atlikta kopija. Kas gi origi- 
: nalo autorius? Peržiūrėjome 
' dailės albumus, italų ir ispa- 
: nų meno repordukcijų rinki- 
: nius muziejaus, Dailės insti- 
: tuto ir kt. bibliotekose. To- 
; kio paveikslo nesuradome.

Ir štai vėl netikėtumas. 
Maskvoje lankydamasi mūsų 
muziejaus skyriaus darbuo
toja N. Klimanskienė viena
me muziejų susitiko su šiuo 
paveikslu. Pasirodo, tai italo 
Bernardo Stroci (1581-1644) 
paveikslas “šv. Pranciškus.” 
ras mus jo meisirisKai aimx 
ta kopija.

Tiesos kelią suradus
BRONIUS JAUNIŠKIS

gystę. “Netikėjimą slėpti bu-Kiekvieno žmogaus gyve
nime jo darbai, kaip sudėtinė 
veiklos dalis, įeina į žmonijos 
raidos grandinę. Stasys Mar
koms savo jėgas atidavė 
žmonių materialistinės pa
saulėžiūros formavimui.

Buržuazinėje Lietuvoje vy
ravo stiprios religinės tradi
cijos. Pats gražiausias gyve
nimo kelias buvo skaitomas 
— kunigo profesija. Dvasi
ninkai tada gyvai reiškėsi 
kultūros ir švietimo srityse, 
dažnu atveju ir politikoje, 
buvo autoritetais idėjiniuose 
ir moraliniuose klausimuose. 
Bažnyčia stengėsi apie kuni
gus sudaryti didelės pagar
bos ir net šventumo aureolę. 
S. Markonį, užaugusį bažny
čios tarnų šeimoje netoli Uk
mergės Slabadoje, iš pat vai
kystės skatino būti kunigu. 
Baigęs Kauno kunigų semi
nariją, o vėliau Kauno uni
versitete Teologijos-filoso
fijos fakultete apgynęs teolo
gijos licenciato laipsnį, aš
tuonerius metus kunigavo 
Sėtos bei Žagarės parapijo
se. Tačiau daugelis tikinčiųjų 
S. Markonį skaitė nevisai 
dvasišku kunigu, o žemišku, 
nes jis rečiau kalbėjo apie 
iliuzinę dangaus karalystę, o 
daug dažniau apie pažangą 
žemėje.

Stebėdamas gyvenimą, S. 
Markonis vertino jį realistiš
kai. Dar būdamas kunigu 
kritiškai analizavo katalikų 
religines dogmas, scholastinę 
filosofiją. Jau tada jis buvo 
giliai įsitikinęs, kad bažny
čia, užuot žmones būtų nu
kreipusi tiesos pažinimo ke
liu, vedė į pilną fanatizmo 
tuštumą. Skaudžiai pergy
vendamas dvasinius klystke
lius, 1937 metais metė kuni-

Taip paaiškėjo paslaptis!
Kartą mūsų muziejaus 

mokslinių bendradarbių gru
pė buvodama Kaune lankėsi 
pas vieną žymų respublikos 
dailininką —vitražistą. Jis 
mus maloniai priėmė, vaišino 
kava, aprodė savo darbus. 
Besikalbant su juo, jis manęs 
paklausė:

— Ar žinai, kieno kėdėje 
sėdi?

Nustebau. Koks gali būti 
klausimas? Be abejo, šių na
mų šeimininko kėdėje!

— Ne! Atsistokite ir gerai 
apžiūrėkite.

Turtingai piaustyta ąžuoli
nė kėdė su sena, susidėvėju
sia oda padengta sėdyne ir 
atlošu. Palinkau prie jo. At
lošo odos kairiame kampe 
pamačiau įspaustas dvi rai
des “E. W.” Jos man buvo 
gerai pažįstamos. Tai vysku
po Motiejaus Valančiaus mo
nograma.

— E p i s c h o p u s W a 1 a n - 
čiauskis,—perskaičiau, kaip 
jis pasirašinėdavo savo gany
tojiškus raštus ir dokumen
tus.

— Taip, tai jo viena iš 
kėdžių.

Dailininkas papasakojo jos 
istoriją. Dar buržuaziniais 
metais jis vienam Kauno 
dvasininkų nutapė jo pa
veikslą, atliko kitus užsaky
mus. Kunigas už darbą pa
siūlė atsimokėti M. Valan
čiaus palikimu —kėdėmis, 
kurių jis dar turėjo apie 
vienuoliką. Dailininkas suti
ko su tokiuo atlyginimu. Bė- 
go metai, užėjo karas. Dalis 
kėdžių žuvo. Liko tiktai trys: 
dvi gana sveikos, o viena 
susidėvėjusi.

Taip vyskupo Motiejaus 
V alančiaus kėdės atkeliavo į 
LTSR Ateizmo muziejaus 
lomius. Laikui bėgant jos 
bus eksponuojamos net nau
joje ekspozicijoje.

A. Martinionis 

vo labai sunku, dar sunkiau 
— gyventi. Svarsčiau, ką to
liau daryti? Pasilikti visą gy
venimą kunigu apgaviku bu
vo baisu. Juk aš buvau baž
nyčioje, o bažnyčios manyje 
nebuvo, lūpos kalbėjo maldų 
formules, o protas sakė, kad 
tai nesąmonė ir veidmainys
tė. Altorius man buvo tuš
čias stabas. Graudu man bu
vo žiūrėti, kaip tikintieji 
puola prieš altorių, nežinoda
mi, kad jame, be paauksuo
tos medžiagos, nieko nėra,” 
—rašė jis savo autobiografi
nėje knygoje “Didžioji iliuzi- • M ja.

S. Markonis, nemažai tei
kęs vilčių bažnyčiai, kaip ma
tome, dvasininko drabužius 
nusivilko buržuazijos valdy
mo metais. Ekskunigai tada 
buvo nemėgiami, ir S. Mar
konis patyrė daug nemalonu
mų. Ilgai negavo darbo, su 
įtūžiu nuo jo nusisuko ne tik 
kai kurie draugai, bet ir 
giminės. Pamatę jį, įžūliai 
pereidavo į kitą gatvės pusę, 
buto šeimininkus pamaldžios 
moterėlės persekiojo, dėl ko 
vis reikėjo ieškoti naujo 
kampo. Ir tik po karo galėjo 
aktyviai įsijungti į ateistinę 
veiklą. Direktoriaudamas 
Telšių J. Žemaitės vidurinė
je mokykloje, vadovavo ne 
tik mokyklos, savojo rajono, 
bet ir visos Žemaitijos ateis
tams. Saukė konferencijas, 
pasitarimus, skaitė paskai
tas. Daug kas jį ir dabar 
prisimena. Vieni su pagarba 
ir šiluma tebemini, kiti, pilni 
paniekos, reiškia neslepiamą 
neapykantą.

1961 metais S. Markonis 
skiriamas organizuoti LTSR 
Ateizmo muziejų Vilniuje. Jo 
kūrimui atidavė daug jėgų ir 
žinių. Moksliškai pagrįstą 
ekspoziciją S. Markpnis kūrė 
kartu su žymiausiais respub
likos mokslo žmonėmis. Nuo
lat talkininkavo profesorius 
J. Dagis, astronomas P. Sla
vėnas, liaudies švenčių tyri
nėtojas P. Pečiūra, žymūs 
ateistai J. Ragauskas ir J. 
Barzdaitis. Muziejus 1965 
metais buvo atidarytas. Eks

Lietuvos Komunistų partijos Centro Komiteto ir Lietu
vos TSR Minist rų Tarybos nutarimu Vilniaus radijo 
matavimo prietaisų gamyklai suteiktas Spalio 6()-mečio 
vardas.

NUOTRAUKOJE: Baras, kur dirba staklės su programi
niu valdvmu. \ . G Ulevičiaus nuotrauka
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poziciją sudarė keturi sky
riai: antikos, feodalizmo, ka
pitalizmo ir socializmo, ku
riuose parodoma religijos kil
mė ir istorija, reakcinė baž
nyčios veikla, ateistinės min
ties vystymąsis, kultūros ir 
mokslo laimėjimai tarybinės 
santvarkos metais Lietuvoje, 
prie muziejaus suburiami 
lektoriai.

Dirbdamas labai svarbų 
ideologinį darbą, S. Marko
nis parašė be minėtos atsimi
nimų knygos “Didžioji iliuzi
ja,” kurioje, rišdamas su gy
venimo praktika, apkaltino 
mulkinimu ne tik dvasininkų 
luomą, bet ir tikinčiuosius, 
nesugebančius sveikai mąs
tyti, atsisakant paguodos po
mirtinėms idėjoms, bet ir 
keletą brošiūrų. Knygelėje 
“Sakramentai” demaskavo 
sakramentų paslaptingumo 
ir šventumo aureolę, o “At
laiduose” atskleidė kunigų 
“pasipinigavimo” sistemą ir 
begėdiškiausi tikinčiųjų iš
naudojimą sukčiausiais bū
dais. S. Markonis bendradar
biavo ruošiant buvusių vie
nuolių memuarų knygą “Už 
vienuolyno sienų,” talkinin
kavo statant Baltarusijos fil
mą “Pranciškus Skorina.”

S. Markonis mirė 1973 me
tais turėdamas 70 metų. Po 
mirties “Minties” leidykla iš
leido anksčiau perijodikoje 
spausdintų straipsnių rinkinį 
“Netiesą sakote, kunige!” jo
je autorius kviečia savo kon- 
fratrus giliai susimąstyti dėl 
tikėjimo, paieškoti žemiškų 
religijos šaknų ir persvarsty
ti savo profesijos reikalingu
mą. Straipsnyje “Atsakymas 
kunigui” rašo: “Kunige, mes 
turime sąlygas skleisti moks
lines tiesas, už kurias kovojo 
tiesos mylėtojai. Neįsižeiski
te, kunige, mes ateistai įsiti
kinę, jog vėlesnės kartos tik
rai traukys pečiais, kad kos
minių užkariavimų laikotar
piu dar egzistavo religinis 
svaigulys, kurį kunigai sklei- 

i džia.”
Gruodžio 11 d. S. Marko- 

i niui būtų 75 metai. Jo nu- 
i veikti darbai pažymi buvus 
' aktyviu materialistinės pa
saulėžiūros propaguotoju, 

i taure asmenybe, stovinčia 
! greta žymių Lietuvos ateis- 
I tu.
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LEONO PRŪSEIKOS GIMIMO 90-OSIOMS METINĖMS

“ESAME SAVO TAUTOS IR KARTU
AMERIKOS PATRIOTAI”

MIAMI, FLORIDA

Leonas Prūseika—vienas 
iškiliausių JAV lietuvių pa
žangiojo judėjimo asmeny
bių. Reto talento publicistas 
ir redaktorius, populiarus, 
žmonių mėgstamas kalbėto
jas, energingas, nepailstan
tis visuomenės ir kultūros 
veikėjas jis labai daug nusi
pelnė Amerikos lietuviams ir 
apskirtai tos šalies darbinin
kų klasei. Ir drauge įnešė 
didelį indėlį į gimtojo krašto 
— Lietuvos—kultūrą, jos vi- 
suomeninę-politinę mintį.

“Mes jaučiamės esą ir esa
me,—rašė L. Prūseika,—sa
vo tautos patriotai ir kartu 
Amerikos patriotai. Mūsų 
meilė senajai tėvynei nėra nė 
menkiausiame konflikte su 
mūsų ištikimybe Washingto- 
no, Jeffersono, Lincolno ir 
F. D. Roosevelto 'tradici
joms ... Ar mūsų patriotiz
mas prieštarauja internacio- 

i

nalumui? Ne, neprieštarauja. 
Kovoje už taiką, už pažangą 
visų šalių darbo žmonių inte
resai bendri.” Tokia patrio
tizmo ir internacionalizmo 
dvasia persunkta didžioji jo 
kūrybos ir veiklos dalis.

L. Prūseiką visada labai 
giliai jaudino visa, kas siejosi 
su Lietuva, jos gyvenimu ir 
ateitimi. Nuo pat veiklos 
pradžios (1905 m.) Lietuvoje 
iki paskutinės gyvenimo die
nos (1961 m.) Amerikoje jį 
lydėjo tas taurus rūpestis, ta 
kilni meilė.

L. Prūseikos literatūrinis 
ir politinis kelias prasidėjo 
įsisiūbuojant 1905-1907 m. 
revoliucijai. Baigdamas Lie
pojos gimnaziją, nuo 1906 m. 
jis (tada Albertas Vabalas) 
priklausė Lietuvos socialde
mokratų partijai. Savo publi
cistikoje (nuo 1905 m. “Vil
niaus žiniose”) jis pirmiausia 
buvo itin jautrus gimtojo 
krašto kultūros problemoms, 
rašė apie kaimo ir jo žmo
gaus dvasinės bei materiali
nės kultūros ugdymą, vienas 
pirmųjų kėlė lietuvių vaikų 
literatūros ir periodikos kū
rimo klausimą, rūpinosi lie
tuvių žurnalistų bei rašytojų
būrimosi reikalais.

Gimtojo krašto kultūros 
klausimai ir vėliau, jau gyve
nant Amerikoje, buvo gyva
sis L. Prūseikos interesas. Iš 
Lietuvos jis išsivežė meilę 
Žemaitės ir Maironio kūry
bai, jo atmintis visam gyve
nimui išlaikė daug A. Micke
vičiaus, A. Puškino, ir kitų 
poetų eilėraščių. “Ypač jis 
mėgdavo,—prisimena S. J. 
Jokubka,—deklamuoti Mai
ronio eilėraštį “Vakaras ant 
Keturių Kantonų ežero.” Šį 
eilėraštį dažnai sau dekla
muodavo, sulaukęs senatvės, 
sirgdamas.”

Gyvenimo keliai Lietuvoje, 
o paskui Jungtinėse Ameri
kos Valstijose L. Prūseiką 
suvedė su V. Kapsuku—įžy
miu revoliucionieriumi ir 
tauriu žmogumi, turėjusiu 
įtakos jo gyvenimui, politi
niam brendimui, pasukimui į 
marksizmą. Galima sakyti, 
kad pagrindinis jo publicisti
kos ir memuaristikos perso
nažas buvo kaip tik V. Kap
sukas.

O tada, 1906-1908 m., jis 
aktyviai reiškėsi Lietuvos 
socialdemokratinėje periodi
koje, V. Kapsuko redaguo
tuose “Naujosios gadynės,” 
“Skardo,” “Žarijos” laikraš
čiuose. Čia L. Prūseika dau
giausia nagrinėjo ir sprendė 
socialines gyvenimo, darbi
ninkų klasės problemas, at
spindėjo revoliucinės kovos 
įvykius ir reiškinius Rusijo
je, Lietuvoje, užsienio šalyse 
(Suomijoje). Nuo tada jo pu
blicistikoje darbininkų klasės 
gyvenimas, pirmiausia JAV, 
jos kova, iškilo kaip viena 
svarbiausiųjų temų.

Kai Lietuvoje įsisiautėjo

porevoliucinė reakcija, L. 
Prūseika (Albertas Vabalas) 
už priklausymą Lietuvos so
cialdemokratų partijai 1909 
m. suimtas ir 1910 m. nuteis
tas iki gyvos galvos Sibiro 
tremtin. Iš ten pabėgęs, 
1911 m. pabaigoje atsidūrė 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose.

Per 50 gyvenimo metų 
Amerikoje L. Prūseika augte 
suaugo su ta šalimi ir jos 
pažangiaisiais lietuviais, su 
darbininkų judėjimu, jo kla
siniais interesais ir idealais. 
Nors L. Prūseikos gyvenimo 
ir veiklos kelias čia ne visad 
buvo nuoseklus, mūsų tau
tietis šventai išsaugojo ištiki
mybę gyvybingiausiai lietu
vių išeivijos tradicijai, kurią 
pavadino “Didžiąja socialisti
ne tradicija.” Dar daugiau. 
Jis buvo vienas tų įžymių 
Amerikos lietuvių, kurie 
praturtino šią tradiciją 
marksizmo mokymo, inter
nacionalinio patriotizmo 
principais. “Taip,—rašė jis 
su įsitikinimo kupinu katego
riškumu,—mes esame Ame
rikos patriotai ir lietuvių 
tautos patriotai! . . . Mes 
visiškai sutinkame su Karlo 
Markso žodžiais, įrašytais jo 
antkapyje Haigeito kapinėse 
Londone: “Filosofai ligi šiol 
tik įvairiai aiškindavo pasau
lį, o uždavinys yra—jį pa
keisti.” Šiam revoliuciniam 
uždaviniui L. Prūseika pa
skyrė savo gyvenimą.

Gyvendamas ir kovodamas 
Amerikoje už jos darbininkų 
klasės interesus, už tos ša
lies socialinę pažangą, už so
cializmo idealus, L. Prūseika 
kovojo ir už gimtojo krašto 
interesus bei ateitį. Toji ko
va reikalavo didvyriškumo, 
pilietinės ir žmogiškos nar
sos.

Pakanka prisiminti tokius 
esminius mūsų tautos gyve
nimo momentus, kaip 
1940-uosius ar Didžiojo Tė
vynės karo metus. Pažangie
siems Amerikos lietuviams 
tada teko atlaikyti antiliaudi
nių srovių įnirtingus puoli
mus, šmeižto ir prasimany
mų kampaniją, kai priešų 
neapykanta socialistinei Lie
tuvai, L. Prūseikos žodžiais, 
“virto idiotizmu,” kai jie kėlė 
“pronacišką orgiją.” L. Prū
seikos knyga “Teisybė apie j 
Lietuvą” (1940 m.) greta A. 
Bimbos “Naujoji Lietuva fak
tų ir dokumentų šviesoje” 
buvo viena pirmųjų, objekty
viai nušvietusi 1940 m. revo
liucinius įvykius Lietuvoje. 
Ši jo knyga buvo parama ne 
tik Amerikos lietuviams, bet 
ir gimtajam kraštui, pasirin
kusiam socialistinį kelią.

Narsiai ir žmogiškai tauriai 
L. Prūseika gynė Amerikos 
demokratijos idealus, gimto
sios Lietuvos interesus ir 
pokario metais, makartizmo 
“šaltojo karo” siautuly. 
“Mes,—rašė jis apie Ameri-

kos pažangiuosius — lietu
vius,— n'ėsubėgom į slėptu
ves. Mes gynėme garbingas 
laisvės tradicijas, mes laikė
me tai savo pareiga.” Lietu
vių tautos atplaišos Ameri
koje, įvairūs reakcionieriai, 
pasinaudodami “šaltojo karo” 
isterijos atmosfera, norėjo 
susidoroti ir su L. Prūseika 
už jo patriotizmą ir ištver
mingą meilę socialistinei Lie
tuvai. Jis tada (1950 m.) 
buvo užpultas ir sumuštas, 
persekiojamas ir šmeižia
mas, bet jis nepalūžo, nė 
akimirkai nesuabejojo demo
kratijos ir socializmo idea
lais.

. . . Mes esame giliai įsiti
kinę,—pabrėžė L. Prūseika 
1947 m., — kad Lietuvos pro
blemą galutinai išsprendė jos 
liaudies pareikšta valia, jog 
ji pasirenka socialistinės de
mokratijos kelią.” Jis nepa
laužiamai tikėjo, kad “toj ša
ly, “kur ąžuols drūts prie 
Nemunėlio,” kur lietuvių 
tautos ir lietuvybės lopšys, 
auga naujas, socialistinis at
žalynas ir kad mūsų tauta 
nemari. “Lietuvių tautos 
ateitis,—pažymėjo jis,—yra 
stipriose rankose.”

Skaudžia Amerikos lietu
vio tragedija L. Prūseika lai
kė atitrūkimą nuo gimtojo 
krašto, nes tik idėjų ir krau
jo ryšys “su lietuvių tautos 
kamienu, su socialistine Lie
tuva” gali apvaisinti gyveni
mą, kūrybą, veiklą. “Kultū
riniai ryšiai su senąja tėvyne 
mums yra būtinybė. Naujoji 
Lietuvos literatūra, jos dai
lė, jos pasiekimai mokslo ir 
kultūros srityse dvelkia į 
mus gaivinančia srove ... Iš 
savo pusės Amerikos lietu
viai,—nurodė L. Prūseika,— 
taip pat gali duoti gimtajam 
kraštui kultūrinių vertybių. 
Rojus Mizara savo apysako
mis jau padarė gerą pradžią. 
Po jo seks kiti.” Tai visiškai 
pasitvirtino: Lietuvoje 
dviem knygomis (“Atsimini
mai ir dabartis,” “Publicisti
ka”) išleisti ir L. Prūseikos 
raštai.

“. . . Visi mane kviečia 
Lietuvon,”—rašė L. Prūsei
ka 1960 m. kovo 16 d. laiške, j 
Tada jis jau sunkiai sirgo, 
bet ketino aplankyti gimtąjį 
kraštą, kurio nebuvo matęs 
nuo 1910 m. Tačiau jis neno
rėjo būti našta. Į kvietimą 
grįžti Lietuvon, kuriai jis 
tiek daug nusipelnė, L. Prū
seika atsakė: “Žinau, kad ten 
man būtų gera. Bet važiuoti 
aš negaliu. Mano vieta čia. 
Juk čia aš turiu nemaža 
draugų. Jie galvos, kad aš. 
pabėgau iš kovos lauko, o 
juk jie man tiki.” Iš savo 
vietos ten, Amerikoje, iš ko
vos lauko L. Prūseika nepa
sitraukė iki paskutinio ato
dūsio. Tai buvo patrioto-in- 
ternacionalisto nutarimas 
būti ten, kur reikalingiausias 
darbininkų klasei.

Mums L. Prūseika paliko 
kūryboje ir veikloje gyvų 
gyviausiai pulsavusį patrioti
nį rūpestį ir meilę Lietuvai, 
pažangos ir socializmo idea
lus. Tai nenykstanti vertybė.

Antanas Aukštaitis

ITALIJOS DARBININKAI 
PROTESTUOJA

Roma.—Gruodžio 2 d. Ita
lijos sostinėje įvyko milžiniš
ka darbininkų demonstracija. 
Ją suruošė metalo pramonės 
streikuojantys darbininkai. 
Demonstracijoje dalyvauva- 
vo apie 150,000 žmonių.

Tai buvo demonstracija 
prieš nedarbą. Nors Romos 
valdžia buvo sumobilizavus 
8,000 policininkų tvarkai pa
laikyti, bet jie neturėjo dar
bo, nes demonstracija buvo 
labai rami ir praėjo be jokių 
incidentų, kurie būtų parei
kalavę policijos įsimaišymo.

IŠLYDĖJOME DRAUGĖ I 
AMŽINĄ POILSI

Gruodžio 2 dieną mes jau 
vėl pagrabinėje, suėjome pa
skutinį kartą atsisveikinome 
su drauge ir ją išlydėti į 
amžiną poilsį. Tai buvo Suza- 
na Sukaitienė, kuri sulaukusi 
gražaus gyvenimo 80 metų, 
mus paliko. Taip nesulaiko
mai retėja mūsų amžininkai. 
Nuostabu ir tai, kad sekma
dienį, lapkričio 27 dieną ji ir 
Jeronimas Šukaitis dalyvavo 
LSK sueigoje, Suzanėlė dar 
talkavo moterims, o jau tre
čiadienio ryte, lapkričio 30 
dieną ji amžinai užmigo.

Velionė S. Šukaitienė, po 
tėvais Suzana Žemliauskaitė, 
gimė 1896 metais Lietuvoje, 
Skirsnemuniškių kaime. 
Kaip tūkstančiai Lietuvos 
dukrų ir sūnų, laimingesnio 
gyvenimo tikslais, Amerikon 
ji atvyko 1914 metais. Ne
trukus ilgai, ji sutiko gyveni
mo draugą Jeronimą Šukaitį 
ir 1917 metais jie sukūrė 
vedybinį gyvenimą New Ha
ven mieste, Conn, valstijoje. 
Jos gyvenimo draugas Jero
nimas Šukaitis dalyvavo sa
vo amato profesinės sąjun
gos (unijos) veikloje, taip ir 
jo žmona priklausė prie lietu
vių kultūrinių pažangiųjų or
ganizacijų. Ji rūpinosi ir vei
kė visuomeninei pažangai.

Atsisveikinti ir išlydėti į 
amžiną poilsį draugę S. Su- 
kaitienę, suėjo, suvažiavo 
gražus jos ir Jeronimo amži
ninkų būrelis. Velionės Su- 
kaitienės ir mūs pačių jau
natviško gyvenimo prisimini
mui, poetas S. Jasilionis ra
šė:

Žaliavo, žydėjo pavasariai 
smagūs, 

Išbėgdavo, grįždavo vėl su 
daina, 

Ir akys regėjo vaizdų 
įvairumą, 

Ir buvo krūtinė džiaugsmų 
kupina.

Taip, tie pavasariai, ta jau
natvė nuskama su daina. Jie 
praėjo daugeliui mūs draugų 
ir ateina tas momentas, kai

įvairios žinios
IZRAELIO PREMJERAS 
ŠILTAI SUTIKTAS

Londonas. — Praeitą sa
vaitę su oficialiu vizitu An
glijoje lankėsi Izraelio prem
jeras Menahem Begin. Jis 
buvo visur labai draugiškai 
sutiktas. Taip pat visur jis 
buvo aprūpintas kiečiausia 
apsauga nuo pasikėsinimo 
ant jo gyvybės.

Bogino pagrindinė vizito 
misija buvo laimėti Anglija 
pritarimui Izraelio ir Egipto 
ėjimui prie atskiros sutar
ties. Bet sakoma, kad Angli
jos darbiečių valdžia labai 
abejojanti, ar toks arabų pa
saulio suskaldymas, koki Iz
raelis ir Egiptas su savo 
politika jau yra padarę, pa
gelbės Vidurio Rytuose tai
kos reikalui.

Šio Izraelio premjero vizi
to, kuris tęsėsi šešias dienas, 
rezultatai pranešimuose ne
skelbiami.

laiko Pažeminimu 
ir įžeidimu

Brooklyn, N. Y. — Dr. 
John L. S. Holloman, buvęs 
NYC Health and Hospitals 
Corporation direktorius, kri
tikuoja Kings County ligoni
nės gydytojus ir slauges. Jie 
labai pažeminančiai ir įžei
džiančiai atsinešą į ligonius, 
juos vadindami pirmaisiais 
vardais —Gertruda, Marė, 
Jonas, Petras ir t. t. Mat, 
šios ligoninės ligoniai beveik 
šimtu procentų yra biednio- 
kai. Kitose ligoninėse, sako, 
yra priimta, kalbantis su li
goniais, pridėti “Mr.”, 
“Mrs.” bei “Miss.”

ir prie draugės Sukaitienės 
karsto skaitėme:
Mirtis užgesino tavuosius 

smagūs,
Išbėgdavo, grįždavo vėl su 

daina,

Mirtis užgesino tavuosius 
jausmus,

Ir tu jau negrįši—negrįši pas 
mus.

Nors gęso, išnyko vilionių 
sapnai,

Bet liko gi žymės, kad tu 
gyvenai.

Tos žymės—ne ledas— 
netirps, nepražus,— 

Drauguos atminimas paliks 
gražus.

Žmogaus, kuris gyvena ne 
tik pats sau, kuris veikia 
visuomenėje, kovoja už jos 
gerovę, palieka gražius prisi
minimus toms kartoms, ku
rios vėliau ateina į gyveni
mą.

Jeronimas ir Suzana Bu
kaičiai 1959 metais, jau tapę 
pensininkais, baigti savo gy
venimą, įsikūrė Miamyje. 
Čia jie įsijungė į pažangiųjų 
lietuvių organizacijų veiklą ir 
vadovybę. Jeronimas Šukai
tis, kol jam sveikata leido, 
aktyviai veikė Lietuvių So- 
cialio Klubo vadovybėje, jis 
buvo jo pirmininku ir kitoje 
veikloje. Taip ir S. Šukaitie
nė atliko tuos darbus, ku
riuos jai sveikata leido atlik
ti. Bet amžius ir sveikata 
veikia mus visus. Nelaukia
ma mirtis pati ateina.

Prie velionės Suzanos kapo 
paskutinį atsisveikinimo poe
tinį žodį tarė M. Navickienė. 
Ji skaitė liūdesio momentui 
tinkamą eilėraštį, dėkojo 
vardu Jeronimo visiems pa
lydovams mielos draugės į 
amžiną poilsį. Žinoma, ir tuo 
momentu, kai iš mūs tarpo 
išsiskiria mylimiausia draugė 
bei draugas, ašaros ir siel
vartai nepadeda mūsų gyve
nimui, tai visa turime priimti 
šaltu protu. Toks gamtos įs
tatymas—kas gimsta, tas ir 
miršta. Tad ir visų mūs šir
dinga užuojauta draugui J. 
Sukaičiui laimingai išgyventi 
šį skaudų momentą.

V. Bovinas

CENTRINĖ ŽVALGYBA
IR REPORTERIAI

Washingtonas. — Nėra jo
kia paslaptis, kad Centrinė 
Žvalgybos Agentūras 
(C. I. A.) plačiai vartoja 
laikraščių bei žurnalų repor
terius ir bendradarbius kaipo 
šnipus. Dabar Agentūra pra
neša, kad ji išleidus patvar
kymą, kuriame žadama taip 
nebedaryti. Mat, paaiškėjus, 
kad reporteriai bei kiti žur
nalistai paverčiami šnipais, 
sukėlė visuomenėje giliausią 
pasipiktinimą. Be to, tas la
bai kenkia reporteriams 
rinkti žinias, nes žmones jais 
nepasitiki, bijo su jais ką 
nors bendro turėti.

PREMJERŲ 
PASITARIMAI

Quebec. — Gruodžio 2 die
ną čia buvo atvykęs Kanados 
premjeras Pierre Elliot Tru
deau ir tarėsi su Kvibeko 
provincijos premjeru Renė 
Levesque. Kaip atrodo, tai 
tiktai vienu klausimu jie bu
vo vienos nuomonės, būtent, 
kad labai reikalingas ekono
minis bendradarbiavimas 
tarp Kvibeko ir kitų Kana
dos provincijų, kurių, kaip 
žinia, yra net 10.

Pranešimai iš pasitarimų 
nieko nesako, ar jie taipgi 
diskusavo Kvibeko provinci
jos siekimą nepriklausomy
bės.

Belgradas. — Egipto am
basadorius Jugoslavijoje Mr. 
Murad Ghales rezignavo, nes 
jis nesutinka su prezidento 
Sadato politika.

Buvusios žymios Hartfordo
veikėjos laiškas laisviečiams

Vilniaus profsąjungų rūmuose veteranų klubo vakare.
Priekiniam plane šoka Justas Paleckis ir Ona Šilkienė.

Brangus Antanai, visi 
“Laisvės” darbininkai ir 
skaitytojai, visi mano mylimi 
draugai, būkit sveiki!

Mes turim daug laikraščių, 
žurnalų, knygų. Dvasinio 
turto labai daug. Aš labai 
daug skaitau, bet mylimos 
“Laisvės” laukiu labiau negu 
gyvendama Rock Hill, Conn. 
Taigi, visi “Laisvės” darbi
ninkai, būkite sveiki, ilgai 
gyvenkit ir išleidinėkit laik
raštį.

Aš dabar Lietuvoje ieškau 
sveikatos eleksyro. Kai sura
siu, ir Jums atsiųsiu.

Dabar truputį apie save. 
Kol kas esu sveika, linksma. 
Gyvenu su brolio dukra ir jos 
šeima. Turime 5 kambarius 
4-tam aukšte. Priešais mūsų 
langus įrengtas fontanas. Ki
tame šone gatvės yra par
duotuvė, ir tame pačiame 
name biblioteka.

Šią vasarą apvažinėjome 
pusę Lietuvos. Kai mano gi
minaitė gavo atostogas, jos 
vyras mus visus nuvežė į 
Druskininkus. Druskininkai 
labai gražus kurortinis mies
tas. Jame yra daug sanatori
jų, gydyklų, įvairių pamink
lų, Čiurlionio muziejus, Ne
muno vingis. Galbūt toks 
pats, apie kurį A. Venclova 
savo poemoje sako: Mano 
Tėviškė — mėlyno Nemuno 
vingis ir gintaro krantai ties 
sena Palanga.”

Mane labai sužavėjo Drus
kininkuose siauras upeliu
kas, vardu Ratnyčėlė, kuris 
plaukia, galima sakyt, per 
vidurį miestuko. Sis upeliu- »
kas įplaukia į Nemuną. Tas 
vingis labai įspūdingas. Sis 
upeliukas labai panašus į Je- 
sę, ant kurios krantų aš gi
miau ir augau. Gal dėl to jis 
man toks mielas ir gražus.

Druskininkuose gyvenom 
savaitę laiko, apžiūrėjome 
visas gražiausias vietoves, 
Čiurlionio gimtinę, muziejų, 
kiekvieną vakarą prieš mie
gą eidavom atsisveikinti upe
lio Ratnyčėlės, pasiklausyda- 
vom jos sraunios čiurleni
mo šnekos.

Druskininkuose susirado
me Večkio butą. Večkys gy
vena labai gražioj vietoj. Tuo 
metu mes jo paties namuose 
neradome. Tą pačią dieną jo 
giminaičiai nuvežė jį su maši
na į ligoninę, kur jis gydėsi. 
Jis, žinoma, atrodė sergan
tis, manęs nepažino. Kai aš 
pasakiau kas aš tokia, iš 
karto juokėsi ir iš karto apsi
verkė. Išvažiuojant iš Drus
kininkų vėl nuvažiavome jo 
aplankyti-atsisveikinti, bet 
jo jau neradome ligoninėj, 
buvo išvežtas namo.

Parvyko iš Druskininkų, 
apvažinėjome Suvalkijos ly
gumas. Smagu buvo matyti, 
kiek akys užmato banguojan
čius rugiais, kviečių laukus. 
Dar buvo matyti didelės gy
vulių bandos juodmargių, ar
ba, kaip Lietuvoje vadina, 
žalmargių.

Labai gražios kaimo kolū
kių gyvenvietės. Vietoje tų 
buvusių senų bakūžių.

Rugpjūčio pradžioje buvo
me Suvalkijoje vienose ves
tuvėse. Vestuvės buvo labai 
didelės su 'įvairiausiomis tra
dicijomis. Amerikoje tokių 
niekada nebūna.

Apvažinėjome ir Žemaiti
jos kraštus. Žemaitijos lau
kai taip pat gražūs, kai kur 
yra ir kalnelių. Kalneliai gra
žiai apdirbti. Žemaitijos 
krašte bakūžių taip pat jau 
nematyti. Visur gražūs na
mukai, apdažyti įvairiomis 
spalvomis.

O jau Palanga, Palanga! 
Tikras šedevras, pilna žalu
mynų, medžių, gėlių. Palan
goje vasarą buvo pilna žmo
nių. Visi labai gražiai apsi
rengę, linksmais, įdegusiais 
nuo saulės veidais.

Palangoje mačiau grafo 
Tiškevičiaus parką, dabar 
paskendusį rožėse. Dabar 
ten įrengtas gintaro muzie
jus. Mačiau Birutės kalną, 
apie kurį ne kartą esu daina
vusi. Na, o ta jūra, jūra, gal 
už tai ją Baltiją vadina. Jū
ros vanduo švarutėtis, smė
lis baltas, kaip miltai ir gir
gžda po kojom. Už smėlio 
kopų galima pasislėpti ir nuo 
gerojo Lietuvos vėjo.

Na, kągi, aš nebandysiu 
nupiešti to didžiulio Lietuvos 
grožio. Dabar daug Lietuvo
je prisimokinusių žmonių, jie 
tikriausiai tą darbą ir atliks. 
Lietuvos sostinė Vilnius, ku
riame aš gyvenu, taip pat 
gražus miestas. (Vilniuje 
vyksta didelės statybos, se
nas bakūžes verčia, griauna, 
o jų vietoje stato gražius 
namus.

Dažnai lankomės teatruo
se. Pas mus yra daug gerų 
artistų. Visi meno darbuoto
jai yra išlaikomi valstybės.

Šešiasdešimtmečio proga 
mūsų gimtasis kraštas buvo 
labai gražiai išpuoštas. Daug 
gražių programų mums paro
dė meno darbuotojai.

Dabar Lietuvoje vieši Ven
tai, žadėjo užsukti ir pas 
mus. Mes jų laukiame. Aš 
susirūpinusi dėl “Laisvės” 
vajaus. Aš Jums visiems lin
kiu užsibrėžta tikslą pasiek
ti.

Ona Šilkienė
1977 m. lapkričio 14 d.
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KANADOS ŽINIOS
Montreal, Que.
LIGONIAI

R. Karalevičius buvo ope
ruotas Žydų General ligoni
nėje.

J. Ambrazevičienė operuo
ta Reddy Memorial ligoninė
je.

T. Merkevičius taip pat 
operuotas.

K. Šimonelienėi operuota 
nosis.

D. Petrauskas, T. Virbalis, 
B. Alenskas buvo labai su
žeisti ir nuvežti į ligonines.

Linkiu visiems greit pa
sveikti.
PUIKŪS PIETŪS

Lapkričio 6 d. šv. Kazimie
ro parapijos salėj prisirinko 
pilna žmonių. Pietūs rengti 
šv. Onos draugijos,, pirminin
kaujant M. Salčiūnienei. Tai 
yra labai pavyzdinga mote
ris, iš kurios mes daug ko 
galėtumėm pasimokyti. Yra 
draugiška, maloni, linksma. 
Gal dar nieko nėra užgavusi 
savo gyvenime. Gimusi An
glijoje atvežta į Kanadą 3 
metų. Lietuvių kalbą puikiai 
vartoja, skaito ir rašo. Ser
gančius visuomet aplanko. 
Svečius, atvykusius iš T. 
Lietuvos, visuomet, pakvie
čia ir maloniai pavaišina. Da
lyvauja parengimuose, kuo 
nors prisidėdama. Ir jos ren
giamuose baliuose būna daug 
tautiečių.

Laukiame daugiau tokių 
pietų. Tau, Maryte, ilgo ir 
sveiko gyvenimo!
SVEČIAI

Iš T. Lietuvos buvo susto
ję į Montreal! Sigitas Krivic
kas ir Regina Maciūtė.

Gaila, kad ne visi žinojome 
ir galėjome susitikti. Kaltė 
buvo ta, kad kai kurie poka
riniai tautiečiai juos pasigavo 
ir pasikvietė savo keletą 
draugų, o vietiniams nė žo
džio! Tai labai peiktina.

LIŪDNOS ŽINIOS
J. Vilkelis gavo liūdną ži

nią iš T. Lietuvos, kad Kau
ne staiga mirė jo mylimas 
jaunesnysis brolis Alfonsas. 
Nuliūdime liko žmoną, 3 bro
liai T. Lietuvoje ir sesutė, o 
Chicagoj 1 brolis ir 1—Mon- 
treale.

J. P. Petrauskai, taip pat 
gavo liūdną žinia, kad T. 
Lietuvoje mirė jų mylima 
sesutė Anelė, paliko nuliūdi
me šeimą, 1 sesutę T. Lietu
voje ir du brolius Montreale.

Artimiesiems gili užuojau
ta, o velioniams tebūna leng
va T. Lietuvos žemelė.

J-na

PRANEŠIMAS
M. L. S. D. Pašalpinės 

Draugijos susirinkimas įvyks 
gruodžio 10 d. 1 vai. 30 m., 
3447 St. Laurient St. Prašo
me visus narius dalyvauti, 
nes bus nominacijos valdy
bos 1978 metams. Visų pa
reiga susirinkime dalyvauti 
ir draugijos reikalus apkal
bėti. Valdyba

Vancouver, B. C.
PRAŠYMAS 
PAŽANGIEČIAMS

Sena tradicija su Naujais 
Metais pasveikinti savo arti
muosius kortelėmis. Bet šie
met visos tokios kortelės turi 
būti užkliuotos voke, todėl 
šimto kortelių persiuntimas 
kainuos dešimt dolerių. O 
kur dar bereikšmių kortelių 
kaina?

Tai ar ne naudingiau sa
vuosius pasveikinti per mūsų 
laikraščius “Laisvė” ir “Vil
nis”? Gi tiems, kurie mūsų 
laikraščių negauna, pasiųski
me UNICEP (Jungtinių Tau
tų Vaikams Gelbėti Skyrius) 
korteles, kurių pelnas eina 
vaikams pagelbėti. Besivys
tančiose šalyse Azijoje, Afri
koje ir Pietų Amerikoje yra

Naujųjų Metų Proga
Sveikiname visus mūsų bendradarbius, draugus, 

pažįstamuosius ir gimines, kurioje planetos dalyje 
jie begyventų, linkime sveikatos ir ištvermės 
darbo už taiką ir progresą. ,

OLGA ir ALGIRDAS GRINKUS
Vancouver, B. C., Canada

Su Kalėdomis ir Naujais Metais, sveikiname vi
sus mūsų gimines ir draugus Kanadoje, Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ir Tarybų Lietuvoje.

S. E. A. BALTULIŲ šeima
Windsor, Ont., Canada

I

SVEIKINAME

SVEIKINAME
įjį su Žieminėm Šventėm ir Naujaisias Metais. Linki- 
w me laimės ir sveikatos visiems giminėms, drau
gi gams ir pažįstamiems Tarybų Lietuvoje, Kanadoje 
& ir Jungtinėse Amerikos Valstijose.

LED ir JULIA SVIRPLIAI 
Windsor, Ont., Canada

SVEIKINU

GEORGE KODIS
Windsor, Ont., Canada

r Linkiu linksmų švenčių ir laimingų Naujų Metų 
" visiems savo giminėms, draugams ir pažįstamiems 
? Kanadoje, Tarybų Lietuvoje ir J. A. V.

900 milijonai vaikų, kuriems 
reikalinga mūsų pagalba. Ra 
soma, kad ten kasmet miršta 
po 5 milijonus vaiku, nesu
laukusių nė melų nupirkta 
Kiekviena mūsų nupirkta 
LNK kortelė gali išgel
bėti keletą vaikų. O kiekvie
nas sveikinimas per pažangų 
laikraštį prisidės prie priarti
nimo to laiko, kada bus tin 
karna priežiūra ne tik vai 
kams, bet ir visiems planetos 
gyventojams.

Algirdas Grinkus

SŪNŲ IR DUKTERŲ 
KANADOS LIETUVIŲ 
SAVITARPINĖS 
PAŠALPOS KUOPOMS IR 
PAVIENIAMS NARIAMS 
Gerbiami Draugijos 
nariai-ės:

Kaip jau yra žinoma, kad 
buvo pravesti draugijos na
rių tarpe balsavimai, ar lik
viduoti draugiją ar ne. Čia 
paduodame tų balsavimų re
zultatus. Draugijoj yra 227 
nariai, už likvidavimą drau
gijos balsavo 184 nariai, 
prieš balsavo 8 nariai ir 35 
nariai negražino balsavimų 
blankas. Kaip matote didelė 
didžiuma narių pasisakė už 
likvidavimą draugijos.

Šie balsavimų rezultatai 
perduoti Ontario Ministry of 
Consumer and Commercial 
Relations įstaigai ir draugi
jos advokatui W. Palamar, 
sudarymui visų dokumentų 
likvidavimui draugijos. Kaip 
ilgai tęsis tas dokumentų su
darymas, nieko šiuom laiku 
negalima pasakyti, teks pa
laukti, o kuomet dokumentai 
bus sudaryti likvidavimui 
draugijos, tuomet draugijos 
turimas iždas bus išdalija
mas jos nariams.

Kaip matote iš šio praneši
mo, kad draugija bus likvi
duojama ir nuo šių metų 
pabaigos, tai yra nuo 31 d. 
gruodžio 1977 metų draugija 
uždaroma, nariai nemokės 
narių duoklių.

Ligoniams kurie bus sirgę 
iki 31 d. gruodžio 1977 m. 
pašalpa bus išmokama. Tiek 
šiuom kartu.

Centro Komitetas:
Pirmininkas, J. Shimkunas 
Sekretorius, C. Narush

MIAMI, FLORIDA
Ruduo jau baigiasi, artina

si nelaukta žiema ir gamta 
rengiasi prie vėsesnio sezo
no. Bet čia Floridoj saulutė 
vis dar šildo. Tarp žmonių 
plažuose jau matosi daugiau 
atvykusių turistų iš šiaurės. 
Kai kurie iš jų atsilanko ir į 
mūsų L. S. klubą, kuriame 
yra pateikiami pietūs kas 
sekmadienį.

Lapkričio 6 dieną buvo pa
gerbtas ilgametis L. S. K. 
narys Charlie Tamošiūnas. 
Mielam draugui lapkričio 6 
dieną suėjo 90 metų, bet jis 
dar gražiai atrodo, žvalus ir 
pilnas energijos. Abu su 
žmona yra atvykę iš Detroit, 
Mich. Jie jau 31 metai gyve
na Miamyje. Jie bus bene 
vieni iš pirmųjų, čia apsigy
venusių tautiečių, kuriems 
teko įdėti daug darbo bei 
energijos į šį klubą. Per tūlą 
laiką jis ėjo pirmininko pa
reigas. Dar ir šiuo laiku jis 
yra board direktorius. 
Džiaugdamasis, kad taip il
gai teko pragyventi ir būti 
sveikam, jubiliatas nutarė 
atžymėti savo garbingą gim
tadienį L. S. K. tarp savo 
draugų, kurių jis čia daug 
turi. Jis su žmona Nellie 
pavaišino visus svečius-daly- 
vius su namie gamintu gim
tadienio tortu bei stipriosios 
taurele.

Programos vedėjos Mary 
Koch iškviestas Charlie gra
žiai apibudino progresyvę 
veiklą ir nueitą tolimą gyve

nimo kelią. Kalbėjo anglų 
kalba, primindamas, jog da
bar eina dviejų laikraščių 
vajus ir yra reikalinga para
ma, įteikdamas 90 dol. —po 1 
dolerį nuo savo išgyventų 
metų. Taipgi ragino ir kitus 
dalyvius prisidėti. Draugai 
ukrainiečiai nuo savęs įteikė 
50 dol. ir padainavo tai pro
gai pritaikytą linksmą dainą. 
Taipgi publika padainavo 
linksmo gimtadienio ir Miami 
aidiečiai ilgiausių metų. Visi 
susirinkusieji linkėjo jubilia
tui geriausios sveikatos ir 
susilaukti dar daug tokių 
linksmų gimtadienių.

Čia noriu paminėti kitą 
draugą, kuris, kaip teko iš
girsti, irgi artinasi prie 90-to 
gimtadienio. Tai progresyvių 
organizacijų veiklus darbuo
tojas Jonas Smolenskas. Jis 
nuo jaunų dienų ėjo su pa
žanga, priklauso progresy- 
viškoms organizacijoms, re
mia jas finansiškai. Nėra to
kių parengimų, kuriuose Jo
nas nedalyvautų. Nors ir jau 
sulaukęs garbingo amžiaus, 
bet pilnas energijos ir pajė
gus darbuose. Gyvendamas 
L. S. Klube, prisideda prie 
įvairiausių pareigų.

Būtų daug kas galima pa
sakyti apie jo atliekamus 
darbus, bet čia jų visų nesu
minėsi. Mes linkime Jonui 
stiprios sveikatos ir energi
jos darbuotis visuomeninėje 
veikloje.
ATSIPRAŠOME

Telford, Pa.
Po ilgos ir sunkios ligos 

gruodžio 1 d. mirė ilgametė 
“Laisvės” rėmėja ir skaityto
ja Bronė Ramanauskienė su
laukusi 79 m. amžiaus. Buvę) 
palaidota gruodžio 4 d.

Visi prisimename Rama
nauskų sodą, kuriame laiky
davome “Laisvės” naudai 
piknikus. Draugė Ramanaus
kienė buvo išrašiusi “Laisvę” 
gana dideliui skaičiui savo 
giminių ir pažįstamų Tarybų 
Lietuvoje.

Reiškiame gilią užuojautą 
jos artimiesiems. I. M.

Toronto, Ont.
PRANEŠIMAI

Naujų Metų susitikimas 
įvyks gruodžio 31 d. Prasi
dės 6 vai. po pietų. Nariams 
įėjimas nemokamas. Sve
čiams 4 doleriai. Bus gera 
muzika, šokiai ir vaišės.

Iki pasimatymo.
* * *

Sausio 8 dieną 2 vai. po 
pietų įvyks susirinkimas, ku
riame bus perduodamas vi
sas 1-mos kuopos turtas nau
jajam klubui. Nuo to susirin
kimo pirmoji kuopa nustos 
egzistavusi.
1-mos kp. sekr. T. Rimdžius

MONTREAL, QUE., CANADA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Kazio Aržuolaičio
Mūsų mylimas švogeris, dėdė, kaimynas ir 

draugas gimė 1902 metais, mirė 1976 m. gruodžio 4 
d. Jis buvo laisvų minčių žmogus, mylėjo spaudą, 
skaitė “Laisvę" ir “Liaudies Balsą,” buvo Kanados 
Lietuvių Literatūros Draugijos narys per daugelį 
metų.

Lai būna Tau lengva Kanados žemė, ant kurios 
tu tiek daug prakaito išliejai dirbdamas geležies 
įmonėje per ilgus metus.

Švogeris: P. ULEVIČIUS
Sūnėnai:

JORDANAS, ALBINAS, JUOZAPAS, BRONIUS, 
ALDONA ir JONAS ULEVIČIAU JONAS ir 
JUOZAS ARZUOLAIČIAI, Tarybų Lietuvoje.

Apekunai:
JUOZAS URBANAVIČIUS ir G. ALISAUSKAS, 
Monl real, (.'an.

Kažkaip liko praleista ir 
nepaminėta, kad lapkrišio 13 
d. spaudos naudai parengime 
draugė Nellie Tamošiūnienė, 
kuri visiems dalyviams paga
mino labai skanius pyragus. 
Taip pat Stella Dennis pado
vanojo du namie keptus tor
ius, kurie* buvo išleisti išlai- 
n įėjimu i. Abiem draugėm 
širdingas ačiū.
MŪSŲ LIGONIAI

Hollywood, Fla., ilgametis 
i laikraščio skaitytojas ir rė
mėjas Charlis Almantas jau 
ilgas laikas serga. Pradžioje 
siu metų buvo amputuota 
\ iena Koja ir gulėjo ilgai 
ligoninėje. Dabar namuose 
gydytojo priežiūroje ir žmo 
nos Emilijos slaugomas labai 
palengva sveiksta.

Miamietė, “Laisvės” skai
tytoja Emilija Miller sunkiai 
serga. Gydytojo lankoma bei 
kaimynų prižiūrima gydosi 
savo namuose.
PRANEŠIMAS

Šių metų gruodžio 4 dieną 
įvyks L. S. Klubo priešmeti- 
nis susirinkimas. Dalyvauki
me* skaitlingai, nes bus Nau
jos Valdybos rinkimai. Pra
džia 1 vai. po pietų. Vieta 
L. S. K. 1026 N. W. 119 
Str., Miami, Fla.

N. lešmantienė
Jau pradedamas 
kaliniais 
pasikeitimas

Mexico City. — Šiomis die
nomis įėjo galion tarp Jung
tinių Valstijų ir Meksikos 
sutartis dėl pasikeitimo kali
niais. Trisdešimt meksikie
čių, kurie randasi JV kalėji
muose už kokius nors nusi
kaltimus, galės sugrįžti į 
Meksiką ir jos kalėjimuose 
atlikti tą bausmę, o net 234 
amerikiečiai, kurie sėdi Mek
sikos kalėjimuose, galės su-

• grįžti į savo šalį ir jos kalėji
muose baigti bausmę.

Manoma, kad toks pasikei
timas kaliniais susilauks pla
taus pritarime) abiejų kraštų 
visuomenėse.

56 ŽMONĖS ŽUVO 
LĖKTUVO NELAIMĖJE

Beirut, Lebanon. — Gruo
džio 2 d. 159 žmonės lėktuvu 
grįžo name) iš mozlemų 
šventvietės Mekos, bet 56 
nebesugrįžo. Jie žuvę) lėktų 
vo nelaimėje. Nelaimė įvykę) 
Libijoje*.

i

i
i

Parsiduoda
Florida. — Trijų kambarių 

apartamentas, pilnai baldais 
išruoštas. Namas turi 30 
apartamentų, neįleidžiama 
įnamių su vaikais bei gyvu 
liais. Namas randasi arti res
taurant, krautuvių ir busų. 
Kama $10,000.

Mrs. M. Koch 
17300 N. E. 23rd Avė.

No. Miami Beach, Fla. 33160

ALFONSAS ŠVĖGŽDA 
Miami, Fla.

? Žiemos Švenčių Proga
į Sveikinu visus gimines, draugus ir pažįstamus, 

linkėdamas viso geriausio, laimingų ir sveikų 
į Naujųjų Metų.

SVEIKINIMAS
? Sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus čia į 
£ Amerikoje ir Lietuvoje su žiemos šventėmis ir % 
$ Naujais Metais. Linkime viso geriausio ir taikaus & 
į sugyvenimo visame pasaulyje. 5

VALERIA SAMUOLIS ir sūnūs
Chicago, Ill.

Žiemos Švenčių Sveikinimas
Sveikiname visus savo gimines Amerikoje ir 

Tarybų Lietuvoje, taipgi visus draugus ir pažįsta
mus.

PRANAS JOČ1ONIS ir šeima 
Dearborn, Mich.

Žieminių Švenčių Proga

M. BURKAUSKIENĖ
Elizabeth, N.J.

Sveikinu visus bičiulius, pažįstamus draugus ir 
gimines Lietuvoje ir Amerikoje, taipgi visa “Lais
vės” personalą. Linkiu visiems laimmg., Naujųjų 
Metų.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Proga žieminių Švenčių 
ir Naujųjų Metų

Sveikiname visus artimuosius, pažįstamus, 
draugus ir bičiulius Amerikoje ir Lietuvoje.

Lai šie Naujieji Metai atneša mums visiems 
sveikatos ir laimingo, taikos gyvenimo.

J. J. ŽIŪRAI
Hot Springs, Ark.

Penktųjų mirties metiniu

Vinco Andrulio

Mano mylimas vyras mirė 1972 m. gruodžio 10 d. 
Liūdna, skaudu ir tuščia be Tavęs, mielas V incai.

Žmona —J U LI J A



Naujųjų Metų Proga
SVEIKINU

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

IEVA MIZARIENĖ
Jackson Heights, N. Y.
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Hartford, Conn. Pramogų kalendorius
Hartfordo Laisvės Choras 

buvo labai patenkintas New 
Yorke “Laisvės” metiniu 
koncertu. Programa buvo 
įvairi ir graži. New Yorkie- 
čių Aido Choras nors ir su
mažėjęs, bet dar turi gražių, 
stiprių balsų. Mildred Stens
ler puikiai jį diriguoja. Tik 
pasigedome Nelės ir Povilo 
Centų. Mes visi esame dė
kingi už pakvietimą prisidėti 
prie išpildymo programos ir 
už vaišes. Vaišių gi buvo 
daug ir skanių.

Žieminių Švenčių Proga j
Sveikinu gimines, draugus, bičiulius Lietuvoje ir $ 

Amerikoje. Linkiu sveikatos ir sėkmės gyvenime $ 
su ateinančiais Naujaisiais Metais. #

ONA ČEPULIENĖ %
Brooklyn, N. Y. ■>

Grįžtant namo visi buvom 
linksmai nusiteikę, autobuse 
dainavome, kalbėjomės. Pa
gyrėme Ireną Janulis už gra
žų padainavimą, tik “pabarė
me,” kad ji mažai dainų te
pateikė, kad šį kartą nepa
dainavo "Oi mama, mama.” 
Tai dainelė, kurią visi myli.

ILSE ir ANTANAS BIMBAI 
Richmond Įlill, N. Y.

SU NAUJAISIAIS 
METAIS

Nuoširdžiausiai sveikiname visus gimines, arti
muosius ir draugus šioje šalyje, Kanadoje, Pietų 
Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. Visiems linkime 
geros sveikatos, daug laimės ir šviesių 1976 metų.

Linksmų Žiemos Švenčių

Buvo malonu pasikalbėti 
su Petru Plakščiu apie senus 
laikus, apie Olympijos parką, 
apie vasarinius kursus, kon
certus, vaidinimus. Gaila, 
kad gyvųjų tarpe nebėra re
žisieriaus Jono Valenčio ir 
kompozitoriaus Prano Bale- 
vičiaus. Apie Bložius. Jis bu
vo geras dainininkas, o jinai 
geros širdies moteris. Tai 
Margareta Sukaskas. Kokia 
gera veikėja ir menininkė ji 
buvo, puikiai mokėjo su vi
sais sugyventi. O dabar ji, 
rodos, serga ir gyvena pas 
sūnų. Žinoma, yra ir daugiau 
tokių gerų žmonių, tik ne 
visus galėjome prisiminti.

ir laimingų Naujųjų Metų! Sveikinu gimines, 
draugus ir pažįstamus Amerikoje ir Tarybų Lietu
voje.

Linkiu visiems laimės. Lai būna ramybė pasauly
je.

KOSTANC1JA RUŠINSKIENĖ
Brooklyn, N. Y.

SVEIKINAME

N. P. VENTAI
Brooklyn, N. Y.

Žieminių Švenčių Proga širdingai sveikiname 
gimines, draugus, bičiulius ir visus Taikos mylin
čius žmones Lietuvoje ir Amerikoje. Linkime 
sveikatos ir sėkmės gyvenime su ateinančiais 
Naujaisiais Metais.

Laisvės Choro mėnesinia
me susirinkime buvo kalbėta 
apie tolimesnę veiklą. Nutar
ta ruošti “Christmas Party” 
gruodžio 18 dieną, 1:30 vai. 
popiet., sekmadienį. Choras 
kviečia visus choristus, gar
bės narius ir svečius daly
vauti. Dainininkams įėjimas 
nemokamas, garbės nariams 
$2.50, o svečiams $3. Salė 
bus šventiškai papuošta. Kas 
norite, atsineškite dovanų 
dolerio vertės vadinamam 
“grab bag.” Ir, žinoma, kas 
norite atsineškite kalėdinių 
sausainių arba ausukių . . .

Prieš Kalėdas dainuosime 
Convalescent Homes, o po to 
bus chorui atostogos iki 1978 
metų vasario mėnesio.

vi-
lai-

MARY ADAMS [ŽVIRBLIENE]
Great Neck, N. Y.

Žieminių Švenčių Proga
Sveikinu gimines, draugus, bičiulius Lietuvoje ir 

Amerikoje. Linkiu sveikatos ir sėkmės gyvenime 
su ateinančiais Naujaisiais Metais.

Laisvės Choras linki 
siems linksmų švenčių ir 
mingų Naujų Metų!

E. Brazauskas

Cleveland, Ohio
Meras Kucinich, tik pradė

damas darbą, atleido 200 
darbininkų iš miesto parei
gų. Bet atrodo, kad iš to 
niekas neišeis, nes Civil 
Service tuojau užprotestavo 
ir darbininkai liks savo vieto
si'.

ONA SILKS [ŠILKIENfi]
Vilnius, TSRS

Žieminių Švenčių 
ir Naujųjų Metų Proga

Sveikinu gimines, draugus, bičiulius Amerikoje 
ir Lietuvoje. Linkiu visiems sveikatos, sėkmės ir 
laimingų Naujųjų Metų.

MILLIE KANCERE ir šeima 
Chicago, III.

Sveikiname visus musų draugus, bičiulius ir 
gimines Amerikoje ir Lietuvoje.

Linkime sveikatos, laimės ir taikos pasaulyje.

Žiemos Švenčių
ir

Naujųjų Metų Proga

* * *
Miesto mokyklos beveik 

visos neveikia, nes mokyto
jai, pagal unijos reikalavimą, 
nedirba be algų. Mokyklų 
taryba ir visa sistema suban
krutavo. Prie to prisideda ir 
desegragacija. Federalinis 
teisėjas Frank Battisti irgi 
susirūpinęs, nes jo įsakymai, 
kad visos mokyklos būtų at
daros, priėjo prie krizės. 
Mat, daug mokyklų, kurios 
buvo paruoštos mokiniams ir 
tam išleista daug pinigų, ne
turi mokinių. Mokyklų tary
ba prašo leidimo uždaryti 15 
mokyklų. Tuo tarpu valstijos 
seimelis ir mokyklų “čyfai” 
sėdi ant rankų, visa byla 
atsidūrė į teismą suradimui, 
kas mokyklas kontroliuoja — 
Battisti, miesto mokyklų ta
ryba (bordas), 
įsi ai gos.

ar valstijos
J. Petraus

Pastaba: Jūs
Moterų Klubo 
j vyk s gruodžio

Redakcijos 
rašote, kad 
susirinkimas 
H diena. Betgi šis “Laisvės”

ŠAUNIOS SUTIKTUVES
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Praeitą šeštadienį Aido 
Choras suruošė sutiktuves 
mūsų (Toro pirmininkui jo 
žmonai solistei, Povilui ir 
Nelei Centams. Kaip ir pri
dera Aidietes paruošė pui
kias vaišes. Tik gaila, kad 
dėl ligos viena mūsų Aidietė 
Julija Lazauskienė negalėjo 
dalyvauti. Linkime Tau Ju
lyte, greitai pasveikti.

Kaip pastebėjote iš spau
dos, šie mūsų pažangių orga
nizacijų įžymūs veikėjai buvo 
nuvykę į Lietuvą dalyvauti 
60-mečio revoliucijos sukak
ties minėjime. Tai buvo 
jiems didelė laimė ir džiaugs
mas dalyvauti tokioje šven
tėje.

Siame pobūvyje, tarp dau
gelio Aido bičiulių-rėmėjų, 
dalyvavo ir žurnalistas Jonas

Viešnia iš
T. Lietuvos

Šiomis dienomis pas vieny-

, Tarybų' Lietuvos “Vienybės” 
redaktoriaus Jono Valaičio 
sesuo Dalia Samuolienė, kuri

■ gyvena Kapsuke.
Linkime viešniai smagiai 

praleisti viešnagę pas brolį.
Ieva

Brockton, Mass.
Iš gyvųjų tarpo išsiskyrė 

| Agota Kukaitienė. Paliko liū- 
I dinčius dukterį ir sūnų. Buvo 
i “Laisvės” skaitytoja, pri
klausė prie pažangiųjų orga
nizacijų ir jas rėmė. Buvo 
narė LLI) 6 kp., LDS ir 
Lietuvių Tautiško Namo 
Bendrovės. Lapkričio 28 die
ną po pietų palydėjome į 

i kapines amžinam poilsiui.
Palydovai buvo pakviesti 

! sugrįžti pas laidotuvių direk
torių, kur visiems buvo pa
dėkota už palydėjimą ir gė-

Lai Agotai būna lengva 
Amerikos žemelė, o užuojau
ta giminėms ir pažįsta
miems. Chas. Ustup

Philadelphia, Pa. — Penn
sylvania valstijos aukščiau
siasis teismas 5 balsais prieš 
2 nutarė, kad 1974 priimtas 
įstatymas, sugražinantis 
mirties bausmę už papildymą 
žmogžudystės, yra priešin
gas konstitucijai ir panaiki
namas. Mirties bausmės opo
nentai sveikina teismo nuta
rimą.

Lukoševičius su žmona Ban
ga, drg. Lukoševičius buvo 
iškviestas tarti žodį. Daug 
naujo ir įdomaus mums pa
pasakojo iš savo kelionės, 
lankantis Californijoj. Jis 
taipgi pasveikino drg. Cen
tus, pareikšdamas, kad jam 
malonu, kad drg. Centai yra 
patenkinti viešnage, kad jie 
ten visur buvo gražiai priim
ti ir kad jiems buvo suteiktos 
visos galimybės daug ką pa
matyti, plačiai pavažinėti po 
Lietuva. Jie pilnai to užsipel
nę.

“Laisvės” redaktorius A. 
Bimba savo žodyje pareiškė 
didelę svarbą, kad mūsų vei
kėjai drg. Centai turėjo pro
gos dalyvauti tokioje garbin
goje šventėje, minint 60-me- 
čio revoliucijos sukaktį. Tai 
didelė garbė visiems mums 
pažangiečiams.

Pirmoji tarė žodį Nelė 
įCentienė. Susijaudinusi pa- 
i pasakojo susitikimus su gi

li mėn.is draugais. O ypatin
gai ji džiaugėsi, kad Lietuvos 
draugai juos taip gražiai 
priėmė, davė galimybės ste
bėti tos didžiulės šventės 
eiga. Ji sako: sunku man 
papasakoti visa ką, ką mes 
matėm, patyrėm, niekad ne
pamiršime. Liekam dėkingi 
Lietuvos draugams už mums 
suteiktą tokią progą.

Povilas pasveikinęs mus 
nuo Lietuvos draugų, vaiz
džiai nupiešė šešių savaičių 
viešnagę Lietuvoje. Jis juo
kaudamas sako: mes nevie- 
šėjom, o dėka gerų draugų, 
tik skubėjom. Svarbiausia 
tai buvo 60-metų revoliucijos 
minėjimas. Įspūdžių begalės. 
Buvo miela stebėti, kaip 
draugai didingai ruošėsi to
kiam jubiliejui, kaip jie 
džiaugiasi, revoliucija tiek 
daug davė darbo žmogui ir 

darbo liaudis 
džiaugiasi jų

šiandien visa 
didžiuojasi ir 
laimėjimu.

J audinantis buvo susitiki-

WOODHAVEN, N. Y.

Mirus

Mikolui Liepai
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Emilijai, 

dukrai Lilijai ir jos šeimai, taipgi visiems artimie
siems bei draugams.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
104-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418 

Telefonas: 846-1970

S. Narkeliūnaitės nuotr. 
mas su mano bendražygiais 
Ispanijos kovotojais Klaipė
doje. Ir daug daug kitų vie
tovių atlankėm. Visur buvom 
gražiai sutikti, visur teko 
tarti žodį-kitą. Kur tik lankė
mės, visur prašė papasakoti 
apie mus čia visus pažangie
čius apie mūsų spaudą, o 
mes mielai tai papasakojom.

Susidarė vaizdas, kad mū
sų Centams viešnagė tėviš
kėj buvo labai miela.

Buvo maloni staigmena. 
Mūsų mokytoja Mildred 
Stensler parodė skaidres iš 
jos kelionės Floridoje iš susi
tikimų. Pas drg. Keršulius jų 
gražiam sodne ir iš daugelio 
kitu vietovių. Ypatingai bu
vo malonu matyli veidus 
(įrangų miamiečių, kurių esa
me pasiilgę ir su kuriais
seniai matėmės. Buvo lai 
luomu. Labai ačiū Mildred.

ir
atnešė Bronė

SU MAISTU IR VAIŠĖMIS 
PRISIDĖJO:
Ona Čepulienė 
Ona Babarskienė 
Adele Lupševičienė 
Tesie Stočkienė 
Mildred Stensler 
Valė Gasiunienė 
Nastė Buknienė 
Nellie Sumbris 
Walteris Misiūnas
Mečeslavas Hasinkevičius 
Jonas Juška

Gėlių stalams papuošti 
kilų dovanų 
Keršulienė.

Pinigais prisidėjo:
Anna Quater....................$10
Ona Juozėnienė................ $10
P. ir N. Centai............... $10
A. Bimba.........................$ 5
Helen Yeskevičiutė....... $ 5
Ona Repsevičiutė........... $ 5

V irtuvėje ruošą atliko Ona 
Babarskienė ir Ilze Bimbie- 
nė.

Visoms ir visiems didelis, 
nuoširdus ačiū.

Man teko privilegija šį gra
žų pobūvį pravesti.

Nastė Buknienė

N. ir P. VENTAI 
Brooklyn, N. Y.

SAUSIUI DIENA
Aido choro Naujų Metų 

sutikimo parengimas su gra
žia programa įvyks Laisvės 
salėje. Pradžia 1 vai. po 
pietų.

įėjimo dovana $8 asmeniui.
Cisi ir visos kviečiami.

Valdyba

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

Gruodžio 20 d., antradieni, 
įvyks Niujorko Lietuvių Mo
terų Klubo paskutinis šių 
metų susirinkimas, kuriame 
reikės išrinkti valdybą se
kantiems metams. Tai bus 2 
vai. po pietų, Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park.

Šių metų valdyba sutiko 
priruošti vaišes po susirinki
mo. Galėsime palinkėti vie
nos kitom linksmų švenčių ir 
laimingų Naujųjų Metų, nes 
sekantis susirinkimas Klubo 
įvyks po Naujų Metų.

Dalyvaukime 
giausiai.

kuoskaitlin-
Vaidyba

large center-
BRIEFS

There was a 
fold picture in New York 
Post December 1 and under 
the picture it said: ‘‘Soviet 
Georgians don’t just sit 
around getting old on yo
gurt. Here they are at Car
negie Hall showing that they 
also dance 
the write 
group was

and sing.” And 
up about that 
very good. It

was at the Car
time for two

* ♦

day in the su-

One of the Soviet dancers 
started with these words: 
“What a joy it is to welcome 
the Soviet Georgian Dancers 
and the Tbilisi Polyphonic 
Choir back to New York.

Three years ago when 
these grand and glorious 
dancers and singers made 
their long-overdue American 
debut they were a revela
tion.”

The group 
negie this 
nights.

*
The other 

permarket I was on the 
check-out line and the wom
an next to me sounded like 
she had the world’s burden 
on her shoulders —those 
Christmas cards! “I write 
them little by little. There is 
so much other work to be 
done!”

I was thinking how lucky 
I am and many others of us 
who can just put the season’s 
greeting in our paper and 
don’t have to do all this 
writing and worrying. 

* * *
Last winter left a chill in 

the bones of more than two 
million New York State sen
ior citizens that was not 
thawed by the summer sun. 
The U. S. Public Health 
Service reports that about 
85 percent of the non-institu
tionalized seniors in this 
country suffer from at least 
one chronic condition. Such 
ailments as arthritis, heart 
conditions and diabetes im
pair both blood circulation 
and physical mobility, creat
ing a circumstance in which 
adults over the age of 60 
years require 14 percent 
more heat than their juniors, 
according to the New York 
State Division of Housing 
and Community Renewal.




