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KRISLAI
Vincas Andrulis
Pagyvinkime vajų 
LDS ruošiasi vajui
Su dievų parama 
Doleris virš visko

. — J. GASIŪNAS -

Nelaboji mirtis išplėšė iš 
gyvųjų tarpo pasižymėjusi 
pažangiųjų lietuvių veteraną, 
ilgametį žurnalistą, “Vil
nies” redaktorių Vincą An
druli . c

Savo tvirtu ryžtu ir stebė
tinai didžiule energija Vin
cas mokėjo nugalėti visokius 
sunkumus mūsų spaudai ir 
pažangiam judėjimui abel- 
nai. Jis perkeliavo Jungti
nes Valstijas skersai ir išil
gai daugiausia organizaci
niais ir spaudos reikalais. 
Visuomet jis turėjo gerų pa
sekmių.

Vinco mirtis - pažangia
jam judėjimui didžiulis nuo
stolis.

* * *
Laikas .greitai bėga. Jau 

ir gruodžio 22 diena. O 
“Laisvės” vajus dar toli 
gražu nėra pasiekęs reikia
mos aukštumos.

Šiuo metu jau bus sukelta 
$ 10,000 finansinės laikraš- 
čiui paramos. Tai graži 
suma. Bet dar trūksta $5,- 
000, kad galėtume “Laisvę” 
išlaikyti per 1973 metus. 
Taipgi reikia paspartinti 
prenumeratų atnaujinimą ir 
naujų skaitytojų gavimą.

Šiuo metu svarbiausias 
mūsų visų darbas - “Lais
vės” vajus. Visi kuo galė
dami prisidėkime, mūsų va- 
jininkams padėkime, kad va
jus būtų pilnai laimėtas. •

* * *
LDS Centro Valdybos su

sirinkime gruodžio 9 d. nu
tarta skelbti LDS vajų nau
jiems nariams įrašyti.

Vajus prasidės 1973 metų 
balandžio 1 d. ir tęsis iki 
1974 metų birželio 1 d. 
Vajaus metu bus duodami ne
maži vajininkams atlygini
mai ir kitos dovanos.

Centro Valdyba kviečia vi
sas kuopas ir narius prie 
vajaus ruoštis, kad jis ga
lėtų tikrai papildyti mūsų 
Susivienijimą šimtais naujų 
narių.

\ * * *
Filipinų prezidentas Mar

cos, suplanavęs paskelbti vi
soje šalyje karo stovį, kaip 
uolus katalikas, maldomis 
kreipėsi Į savo dievą, kad 
jis jam padėtų. .

Po to Marcos paskelbė, 
kad dievas išklausęs ir su
teikęs jam keletą prielankių 
ženklų, kaip sutikimą,skelbti 
karo stovį.

Dabar prez. Marcos su 
“dievo palaiminimu ir pa
rama” diktatoriškai • valdo 
šalį, palaiko terorą prieš 
opoziciją, ypač prieš komu
nistinį judėjimą.

Jeigu jam -“dievas padė
jo’’ silsidoroti su demokra
tinėmis žmonių teisėmis Fi
lipinuose, tai kuo blogesni 
kiti diktatoriai? Jie irgi 
prašo savo dievų paramos

ŠIMTAI AMERIKOS LĖKTUVU VĖL DAUŽO S. VIETNAMĄ
Jungtinės Mainierių Unijos 

prezidento vietą laimėjo 
Arnold R. Milleris

Henry Kissįngeris sugrįžo 
be susitarimo; Siaurės 

Vietnamas kaltina Nixoną
Washingtonas. - Darbo 

departamentas informuoja, 
kad Jungtinės Mainierių Uni
jos rinkimuose eilinių mai- 
nieriu kandidatas Arnold R. t
Milleris gavo 70,373 balsus, 
o dabartinis prezidentas W 
A . Boyle - 56,334. Milleris 
viršijo Boyle apie 14,000 b.

Kartu išrinkti Millerio 
kandidatai Mike Trbtbvich 
viceprezidentu ir Harry L. 
Patrick sekretoriumi- iždi
ninku. Į pildomąją unijos 
tarybą kai kurie senieji lai
mėjo. Biurokratinė Boyle 
mašina rinkimuose sudau
žyta.

Naujasis prezidentas Mil
leris pareiškė, kad bus pra
vestos unijoje pažangios re
formos. Viršininkų algos 
bus žymiai sumažintos. Uni
jos centro raštinė bus iš Wa- 
shingtono perkelta j anglies 
kasyklų teritoriją.

A. Milleris ilgus metus 
kasyklose dirbęs ir dabar 
turi mainierių dusulį.

ARNOLD MILLER

ATLANTA, Ga. - 15 už
muštų darbininkų chemikalų 
fabrike ištikus sprogimui gi
minės per teismą reikalauja 
$625 milijonų atlyginimo iš 
Gynybos departamento.

brutaliai valdyti pavergtą 
liaudį.
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* * *

Mums atrodo, kad Jungti
nių Valstijų imperialistų 
parama yra daug galingesnė 
už visų diktatorių garbina
mus dievus.

Nixono prezidentavimo 
metu ir su jo finansine ir 
militarine parama Parkas 
pasiskelbė diktatoriumi Pie
tų Korėjoje, Nolas - Kam
bodžoje, Kitikačornas - Tai
lande, Thietv- Pietų Vietna
me, Marcos \ Filipinuose. 
Lotynų Amerikoje tokių pat 
diktatorių nemaža. Su visais 
Nixono administracija arti
mai kooperuoja. *

Su “dievo parama” Ame
rikos doleris išlaiko fašis
tines diktatūras Ispanijoje 
ir Graikijoje, militarine val
džią Turkijoje.

Apollo 17 atliko 
misijąsėkmingai

Houston, Texas. - Antra
dienį popiet Apollo 17 nusi
leido i Pacifiką, sėkmingai 
atlikęs misiją. Astronautai 
Cernan ir Schmitt išbuvo nu
sileido ant Mėnulio 75 va- 
landas. Parsivežė apie 250 
svaru akmenų ir žemiu. 
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Astronautai paliko ant 
Mėnulio paviršiaus Įvairių 
įrengimų ir Įrankių 517 
milijonų dolerių vertės.

Dešinieji įsigali 
Demokratų partijoj

Washingtonas. - Demo
kratų partijos dešinysis 
sparnas privertė Mrs. Jean 
Westwood pasitraukti iš pir
mininko vietos. Partijos 
nacionalinis komitetas iš
rinko jos vieton Robert 
Strauss.

Naujasis pirmininkas 
Strauss yra Texas milijonie
rius, artimas bičiulis John 
Connally, daug dirbusio už 
Nixono išrinkimą. Strauss 
yra dešiniųjų demokratų va
das. Jis linkęs kooperuoti 
su prez. Nixonu.

Airija pataisė 
konstituciją.

Dublinas. - Airijos respu
blikos piliečiai 5 balsais 
prieš vieną nubalsavo paša
linti iš šalies konstitucijos 
skyrių, kuris suteikia spe
cialias privilegijas Romos 
katalikų bažnyčiai.

Katalikai sudaro 95% visų 
Airijos respublikos gyvento
jų. Jie pašalino tą konstitu
cijos'skyrių, kuris daugiau
sia kenkė Siaurės Airijai su
sijungti su Airijos respu
blika. Katalikų bažnyčia da
bar Airijoje turės lygias tei
ses su kitomis religinėmis 
sektomis.

Anglija palaiko 
rasistus

Londonas. - Pietų Afrikos c
juodųjų Darbo partijos pre
zidentas Sonny Leon spau
dos konferencijai pareiškė, 
kad Anglijos torių valdžia, 
nepaisydama protestų, pa
laiko ir plečia prekybą su 
Pietų Afrikos baltųjų rasistų 
valdžia.

Leon nurodo, kad beveik 4 
milijonai baltųjų palaiko val
džią savo rankose ir išlaiko 
priespaudoje apie 17 milijo
nų afrikiečių. Anglija pade
da rasistams terorizuoti pa
vergtus afrikiečius.

Dienraščio “Daily World” kartūnistas Ollie Harrington 
vaizduoja prez. Nixoną “angelu sargu” Pietų Vietnamo 
diktatoriaus Thieu, kuriam Nixonas nesigaili papilti mili
jonų doleriuku, kad Thieu ir toliau palaikytų terorą šalyje 
ir testu kara.' 
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NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
PAGERBĖM JUBILIATĄ

Panevėžys. - Lapkričio 
25 d. Panevėžio pedagoginės 
muzikos mokyklos aktų salėn 
susirinko gausus būrys pa
nevėžiečių pagerbti Panevė
žio muzikos patriarchą My
kolą Karką, švenčiantį 80 
metų gimtadienį. Dalyvavo 
vyriausybės, partijos ir kitų 
visuomeninių organizacijų 
atstovai.

Jubiliatas gavo garbės 
raštų, sveikinimo laiškų ir 
telegramų. Kalbomis ir mu
zikine programa jubiliatas 
Karka buvo šiltai pasveikin
tas. Po.iškilmingo minėjimo 
buvo banketas, kuriame da
lyvavo apie 150 žmonių.

‘ J. P.

NAUJA ĮMONĖ
Kazlų Rūda. Čia statomas 
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Jūrės medžio apdirbimo 
kombinato klijuotų medžio 
konstrukcijų cechas. Staty
bos aikštelės šeimininkas - 
Kauno kilnojamoji mechani
zuota kolona.

- Salyje statomi dar trys 
anašūs klijuotų medžio kon

strukcijų cechai, - sako ko
lonos darbų vykdytojas B. 
Savickas. - Mūsų statyboje 
dalyvauja ir kitos Kaimo sta
tybos ministerijos organiza
cijos iš Kapsuko, Telšių, Pa
nevėžio, Kauno teritorinių 
statybos trestų.

PARYŽIUS. - Šiukšlių 
rinkėjai sustreikavo. Val
džia mobilizuoja armiją 
streikui laužyti.

i GEORGETOWN. - Gujana, 
Barbados, Jamaica, Trini
dad ir Tobago užmezgė di
plomatinius ryšius su Kuba.

Statybos darbai pradėti šių 
metų rugsėjo mėnesį. Iš 
pat pradžių jaučiama gera 
sparta. Smagiai darbuojasi 
Česlovo Morozovo vadovau
jamos kompleksinės briga
dos nariai - N. Kotlečiukas, 
N. Nekrošius, kiti.

D. MISIŪNIENE

PIRMOJI RAJONE
Plungė. Gerą darbo do

vana “Socialistinio kelio” 
kolūkio žemdirbiams paruo
šė melioracinės statybos 
valdybos aikštelės kolekty
vas, kuriam vadovauja darbų 
vykdytojas A. Ukrinas. Me
lioratoriai 96 hektarų plote 
įrengė dvipusio vandens re
guliavimo - sausinimo ir lie- 
tinimo sistemą. Tai pirmoji 
Plungės rajone. “Socialis
tinio kelio” kolūkis šiose 
žemėse augins daržoves.

A. RADVILAVICIUS

MILIJONAI KIAUŠINIŲ
Utena. Tarpkolūkinis 

paukščių ūkis per aštuonis 
mėnesius Įvykdė metinį 
kiaušinių pardavimo planą. 
Neblogi ir tolimesnio darbo 
rezultatai. Per dešimti mė- < 
nėšių ūkyje surinkta beveik 
trys su puse milijono kiau
šinių. M. STUNDŽIA

KULTŪROS RŪMAI ŪKYJE
Šakiai. “Didžiojo Spalio” 

kolūkyje atvėrė duris nauji 
dviaukščiai kultūros rūmai. 
Juos pastatė kolūkio staty
bininkai. Naujuose rūmuose 
įsikūrė biblioteka, kolūkio 
valdyba.

Šiuolaikinius kultūros rū
mus rajone turi pasistatę 
“Jaunosios gvardijos”, Va- 
lenčiūnų, “Taikos”, Lenino 
ir kiti kolūkiai. J. BAKSAS

Washingtonas. - Prez. 
Nixono pasiuntinys Henry 
Kissingeris, po kelių dienų 
pasitarimų Paryžiuje su Le 
Due Tho, grįžo namo be su
sitarimo baigti karą. Apie 
pasitarimus jis raportavo 
prez. Nixonui ir per televi
ziją pranešė, kad susitari
mas nepasiektas, nes Šiau
rės Vietnamas nebesutiko 
daugiau nusileidimų padary
ti.

Dabar šiaurės Vietnamas 
kaltina Kissingerį ir Nixoną 
už bandymą pakeisti 9punktų 
sutarti savo naudai. Taikos <
sutartis turėjo būt pasirašy
ta jau spalio 31 d. Bet ir 
dabar Nixonas delsia pasira
šymą. O Kissingeris bando 
kaltinti š. Vietnamą, kodėl 
jis griežtai reikalauja laiky
tis pirmesnės sutarties.

Tuo tarpu karas Indokini
joje tęsiasi. Amerikiečių 
lėktuvai mėto bombas padi
dintais kiekiais, Mūšiai 
siaučia visuose frontuose. 
Karui galo nesimato.

Arabų valstybėms 
reikia vienybės

Kairas. - Egipto karo mi
nistras gen. Ismailas, kal
bėdamas militarinių vadovų 
susirinkime, kuriame buvo 
ir partizanu vadovybė, pa
reiškė, kad arabų valsty
bėms reikia vienybės, kuri 
sudarytų jėgą prieš Izrae
lio agresiją.

Ismailas nusiskundė, kad 
šiuo metu nėra reikiamos 
vienybės tarp arabų. Todėl 
Izraelis ir gali laikyti oku
puotas arabų žemes.

Bus algų-kainų 
kontrolė 1973 m.

Washingtonas. - Prez. 
Nixonas paskelbė, kad jis pa
laikys algų-kainų kontrolę ir 
1973 metais, gal su tam ti
krais pataisymais.

Dabartinė algų-kainų kon
trolė naudinga tik didžiajam 
bizniui, kuris kontrolės metu 
žeriasi didžiulius pelnus. 
Pragyvenimo kainos nuolat 
kyla ir kyla. Darbininkams 
tenka sunkiai kovoti už di
desnes algas.

Indija susitarė 
su Pakistanu

New Delhis. - Indija ir 
Pakistanas susitarė dėl Kaš- 
miro provincijos sienos, dėl 
kurios ėjo ginčai tarp abiejų 
šalių ilgą laiką.

Abiejų šalių armijos pasi
traukia nuo rubežiaus. Eina 
karo belaisviais pasikeiti
mas. Abi šalys laipsniškai 
sureguliuoja santykius.

Komunistai ir 
socialistai daug 
laimėjo

Tokijas. - Japonijos par
lamentiniuose rinkimuose 
premjero Tanaka Liberalų- 
demokratų partija gavo dau
gumą atstovų ir tokiu būdu 
pasiliko valdžioje.

Komunistų atstovų skai
čius padvigubėjo, taipgi ir 
socialistai nemažai laimėjo. 
Socialistai pasilieka antroje 
vietoje, komunistai - trečio
je. Keletas mažųjų partijų 
žymiai pralaimėjo.

Unijų kova prieš 
9 korporacijas

San Francisco, Calif. - 
Tarptautinė Metalo Darbi
ninkų Federacija čia įvyku
siame susirinkime sudarė 
planus kovai su 9 galingo
mis metalo korporacijomis, 
kurios turi net 23 šalyse savo 
įmones.

Susirinkime dalyvavo me
talo darbininkų unijų vadai 
iš 23 šalių, kuriose šios 
korporacijos veikia. Pla
nuoja kovoti už lygias darbi
ninkams algas visose korpo
racijose.

DETROITAS. - Jungt. 
Automobilių Darbininkų uni
jos prez. Woodcock praneša, 
kad dabar automobilių dar
bininkai gauna Į valandą po 
$5.05 algos. (

Naujasis Australijos 
premjeras Gough Whitlam 
paskelbė, kad Australija pa
sitraukia iš Indokinijos karo, 
ištraukia savo militarines 
jėgas, paleidžia iš kalėjimų 
militarinius dezertyrus 
(karo priešus), panaikina 
jaunuolių draftavimą milita
rine i tarnybai, Įveda sa
vanorį tarnavimą, tariasi 
užmegzti diplomatinius ry
šius su Kinijos Liaudies 
Respublika.
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Draugo Vinco Andrulio netekus
Mums, senosios kartos pažangiesiems Amerikos lietu

viams, be galo sunku susitaikinti su mintimis, kad draugo 
Vinco Andrulio nebėra gyvųjų tarpe. Bet jo nebėra. . . 
Dar kartą šiemet mirtis pasišvaistė mūsų smarkiai retė
jančiose gretose ir gruodžio 10 d. su savimi pasiėmė dar 
vieną iš mūsų judėjimo veteranų. Netekimas Vinco yra la
bai skaudus smūgis, labai didelis'nuostolis mūsų gretoms, 
mūsų judėjimui, mūsų kovoms, mūsų veiklai. Vincas ne
buvo vien tik šiaip puikus eilinis veiklus draugas, nuošir
džiai atsidavęs mūsų idėjoms. Jis beveik su pirma diena 
įstojimo i Lietuvių Socialistų Sąjungą 1912 metais, iškibo i 
mūsų revoliucinio judėjimo viršūnes, tapo vienu iš jo vadų 
ir juo pasiliko iki pat mirties, kaiš, m. gruodžio 10 dieną 
po sunkios ligos nustojo jam plakusi jo pavargus širdis.

Šešiasdešimt metų revoliucinio darbininkų judėjimopir- 
mosiose gretose, nė vienai dienai iš jų nepasitraukiant! 
Nedaug tokių atsižymėjimų ir pavyzdžių yra turėjusi visa 
darbo liaudies kovų už šviesesnį rytojų istorija.

Apie mūsų draugo Vinco nueitą ilgą kelią ir jo mūsų 
judėjime suvaidintą vaidmenį bus pasakojama ir rašoma 
kitomis progomis. Labai gaila, kad mirtis staiga nukirto 
jo pasimojimą parašyti atsiminimus. Dabar kam nors ki
tam teks jo tą nueitą kelią nušviesti ir apibūdinti.

Daugeliui mūsų, kurie toje kovų, kelionėje su draugu An
druliu artimai draugavome ir bendradarbiavome, jis savo 
idėjiškumu, ištikimybe judėjimui, didžiajam darbo žmonių 
reikalui, ištvermingumu nesvyruoti, neabejoti savo siekia
mu tikslu net ir pačiose žiauriausiose audrose, veiklumu, 
energiškumu, partijiškumu ir sveiku, revoliuciniu optimiz
mu buvo sektinu pavyzdžiu. Ypač jo neišsemiamos ener
gijos ir tiesiog “nepagydomo“ optimizmo dažnam iš mūsų 
tekdavo pavydėti. Juk vargiai buvo tokia lietuviška Ame
rikoje kolonija, o savo laikais jų buvo net šimtai, kurios 
mūsų Vincas nebūtų net po keletą ar. net desėtkus kartu 
aplankęs su prakalbomis, paskaitomis, arba šiaip susi
tikimams su draugais ir draugėmis. Jokia atstumą jas pa
siekti jam nebuvo per didelė. . .

Bet gal pats svarbiausias, tiesiog neįkainuojamas draugo 
Vinco Andrulio nuopelnas darbininkiškam judėjimui buvo 
kaip žurnališto, plunksnos darbuotojo. Vincas pradėjo ra
šinėti į Amerikos pažangiuosius laikraščius, berods, apie 
1912 metus, ir nuo to laiko per visus šešiasdešimt metų 
iki pat mirties jo plunksna nė vienai dienai nebuvo nutilusi. 
Pradėjęs rašinėti j tais laikais einančią “Kovą“, Vincas 
tapo bendradarbiu visos mūsų pažangiosios spaudos. Jau 
visiems gerai žinomi Vinco ryšiai su “Vilnimi“, kaipo 
vieno jos įsteigėjų ir ilgamečio redaktoriaus. Bet jis ben
dradarbiavo ir “Laisvei“, ir “Šviesai“. Tiesa,'ne taip 
gausiai, kaip mes norėdavome ir prašydavome, bet mes 
supratome jo beveik visos energijos ir rūpesčio paaukoji
mą “Vilnies“ reikalams. Reikia atsiminti, kad velioniui 
rūpėjo ne tik dienraščio turinys, jo užpildymas raštais, bet 
ir jo ekonominiai reikalai, jo išlaikymas.

Baigiant šias kelias pastabas apie mieląjį draugą Vincą, 
tenka pastebėti, jo garbei, dar ir tą faktą, kad jam buvo 
nelengva savo rankoje aukštai iškėlus išlaikyti kovos vė
liavą, atsižvelgiant į tai, kad jis buvo valdžios puolamas 
ir persekiojamas, Juk per daugelį pastarųjų metų jis buvo 
net laikomas griežtoje policijos priežiūroje-. Be jos žinios 
ir jai nepranešęs, jis negalėjo, taip sakant, nė kojos iš
kelti iš Chicagos. Tik pilnai judėjimui atsidavęs draugas, 
veikėjas, kovotojas ir tokiose sąlygose nepalūžta, suranda 
energijos ir susidaro galimybes be mažiausios pertrau
kos viską tam judėjimui atiduoti.

Kaip tik tokiu buvo mūsų Vincas. Kaip tik tokiu mes jį 
visados atsiminsime.

GAL KEISTA, BET 
ĮDOMI NUOMONĖ 
APIE SKAITYTOJĄ

Žurnalo “Kultūros Barai“ 
11-tame num.,įdėtas straip
snis “Darbininkas ir kny
ga“. Jis susideda iš įvairių 
žmonių pasisakymų, kurie 
buvo pareikšti “Drobės“ 
vilnonių audinių fabrike su
ruoštame pokalbyje šie 
tema. Bene keisčiausia ir 
gal įdomiausia nuomonė 
poeto Marcelijaus Martinai
čio. Jo išvada tokia:

“Literatūros negalima 
dalyti J profesijų ar kitokius 
gardelius. Literatūra yra 
viena - apie žmogų. Todėl 
ji vienija žmoniją ir pasaulį, 
todėl ji atlieka savo dvasinį 
vaidmenį. Ir literatūra turi 
visad jausti tą savo misiją.

Taip vertindami literatū
rą, pamatysime, kad ne kiek
vienas žmogus su knyga yra 
tikras skaitytojas. Jeigu 
kpyga žmogui reikalinga tik 
laikui praleisti, jei ji tik 
pramoga ir praeina žmogui 
kažkaip pro šalį - nieko ne
vertas toks skaitymas. Var
totojiškas santykis su knyga 
yra žalingas. Todėl reikia 
atsisakyti švietėjiškos idė
jos - vaikytis skaitytojų 
skaičiaus. Nieko neskaitan
čių šiandien beveik nėra. 
Svarbiausia skaitymo koky
bė, pavadinčiau, skaitymo 
idėja. . . “

uni- 
už-

vai-

VIENU IR KITŲ 
UŽDARBIS

Savaitraštis- “Labor” 
daro palyginimą tarp orga
nizuotų darbininkų ir neor
ganizuotų į darbo unijas už
darbio. Pasirodo, kad 
jistai gerokai daugiau 
dirba už neunijistus.

Laikraštis remiasi
diško Darbo Departamento 
1970 metais pravestais tyri
nėjimais. Tada buvę suras
ta, kad organizuoto darbinin
ko vidutinė metinė alga buvo 
$8,609, o neorganizuoto - tik 
$7,452. Tai reiškia, kad 
unijistas uždirbo net $1,157 
daugiau už neunijistą. Tai 
labai reikšmingas skirtu
mas. Darbo unijos yra daug 
gero pasiekusios savo na
riams.

KODĖL KRIKŠČIONYS 
DEMOKRATAI 
PRALAIMĖJO?

ša, kad su šių metų pabaiga 
žurnalas yra uždaromas. 
Kame dalykas? Kame prie
žastis? Juk “Life“ turi pen
kis milijonus ir penkis šim
tus tūkstančių (5,500,000) 
skaitytojų.

kancleriui K. 
ir jo įpedi-

vajaus metu

rysis frontas, neišskiriant 
nė komunistų. Jo agitatoriai 
pvz. infliacijos pavojų arba 
neigdavo, arba sakydavo, esą 
geriau infliacija, negu ne
darbas, Kainos kylančios 
visuose kraštuose.

Koalicija savinosi ir so
cialinės srities nuopelnus, 
nors jie daugiausia priklau
so buvusiam 
Adenaueriui 
niams.

Rinkiminio
koalicijos veikėjai kalbėjo 
žmonėms paprasta, jiem su
prantama kalbą, kėlė jiems 
rūpimus klausimus, ypač so
cialinius. Koalicijai daug 
padėjo kairieji radikalai ir 
komunistai. . .

Daug V. Berlyno socialde
mokratų prieš rinkimus ap
sigyveno V. Vokietijoj, kad 
galėtų balsuoti. Kaikurios 
profesinės sąjungos ragino 
darbininkus balsuoti už W. 
Brandtą, gąsdindamos ne
darbu, kapitalistų grįžimu 
valdžion ir t. t.

Koalicija, turėdama žy
miai didesnius išteklius, pa
skleidė labai daug rinkimi
nės literatūros. Jos buvo 
pilna gatvėse, ir kiekvienas 
praeivis galėjo pasiimti jos I 
nem^k^mai. Be to, daug kur 
ji buvo dalinama praeiviams.

Už lęoaliciįą baįsavo jauni
mas, kuris, sulaukęs 18 metų 
amžiaus, pirmą kartą daly
vavo rinkimuose. Tokio jau
nimo buvo milijonai. Jis 
augo socialdemokratų-libe- 
ralų valdžios metais, kai la
bai sustiprėjo socialistinės 
nuotaikos. Todėl nenuosta
bu, ,kad (sayp balsus atidavė 
socialdemokratams. ‘ '

Koalicijai' padėjo i*r!užsie- 
nis. Prieš rinkimus kairių jų 
radikalų rašytojui Boelllui 
buvo suteikta Nbbeliopremi
ja. Maskva laimėjo simpa
tijas kažkurių stambių pra
monininkų, duodama užsa
kymus, siekibhčius bilijoni
nes sumas“

Priežastis jau sena ir ta 
pati, kuri praėjusiais porą 
desėtkų metų pasmaugė šim 
tus net komercinių laikraš
čių bei žurnalų - finansiniai 
nebegalėjo išsiversti, leidė
jams nešė nuostolius.

Rodos, pernai panašiai 
“mirė“ taip pat su milijo
nais skaitytojų žurnalas 
“Look”.

“Life“ leidėjai kaltina te
leviziją. Laikraščiai ir žur
nalai negali atlaikyti konku
rencijos. Nėra jokia paslap
tis, kad ta pati “prakeiktoji“ 
televizija “suėdė“ šimtus 
ir tūkstančius filmų teatrų.

Tiesioginis žurnalo užsi
darymo rezultatas - 670 dar
bininkui netenka darbo. Kas 
jais rūpinsis?

kas - turistinio maršrutopa- 
baigoje. Pabaigai visada 
trūksta laikoj o grupės na
riai - per daug pavargę.

Visiems, kam reikėjo, pa
pasakojome apie kelionę.

Tur būt, neužilgo gausite 
laišką, kuriame bus pratęs
tas mūsų pokalbis pas Keršu- 
lius. Labai džiaugiasi, kad 
Jūsų darbai nesustodami juda 
į priekį.

Dabar ruošiamės 50-me- 
čiui.

Perduokite, prašom, nuo
širdžiausius linkėjimus lais- 
viečiams.

Su pagarba -
RAMOJUS PETRAUSKAS 

Vilnius

važiavome padirbėti į kolū
kius mėnesiui laiko. Mes 
talkininkavome Pakruojo ra
jone ir visą mėnesį kasėme 
bulves. Laimė, kad aprūpino 
gerai nakvyne ir maistu. Na, 
dirbome irgi iš peties. 
Mūsų grupe 21 žmogus iš 33 
grupių dirbo geriausiai, pir
mą vietą iškovojome ir ga
vome prizą. Be to, užsidir
bome pinigų“.

“Dabar reikės skubėti 
pirmyn, kiek atsilikome su 
mokslu. Egzaminai artėja“.

Jaunuoliai šauniai padir
bėjo, šalies gyventojai galės 
pasigarduoti blynais ir ku
geliu. K. PETRIKIENĖ

PRISIPAŽĮSTA, KAD 
APGAUDINĖJA

Brooklyno 
“Darbininkas 
d.) kalba apie “vaduotojų“ 
renkamus parašus. Pir
miausia buvę renkami pa
rašai Jungtinėms Tautoms. 
Rezultatas: Jų “liki
mas neaiškus“, “niekas jų 
nepastebėjo“. Vadinasi, 
darbas buvo bergždžias.

klerikalų
(gruodžio 8

Mielas Drauge,
Siunčiu sveikinimus iš 

Maskvos, Kremliaus rūmų, 
kuriuose vyksta Jungtinis kū
rybinių sąjungų plenumas, 
skirtas TSRS 50-čio jubilie
jui. širdingai dėkoju visiems 
“Laisvės“ skaitytojams ir 
leidėjams, kurie mūsų trum
pą buvimą New Yorke padarė 
malonų ir šiltą. Dėkoju drau
gams Keršuliams, kurių jau
kiame bute buvome susitikę, 
pasikalbėjome, padainavo
me, pasidžiaugėme.

Sėkmės, sveikatos, lai
mės.
ALBERTAS LAURINCIUKAS

Didžiai
gerbiamas Redaktoriau!

Siunčiu trumpą Levo Tol
stojaus apsakymėlį “Nety
čia“. Siunčiu “Laisvei“. 
Būsiu dėkingas, jeigu galėsi
te jį “Laisvėje“ išspausdin
ti.

Nuoširdžiausi sveikinu 
Naujųjų Metu proga, linkėda
mas visko gero ir ypač svei
katos. EDV. LEVINSKAS 

Žagarė

KODĖL ŽURNALAS
"LIFE" UŽSIDARO?

Plačiai po visą “šalį išsi
platinusio žurnalo “Life“

Paskui Amerikos Lietuvių 
Tarybą organizavus ir rin
kus parašus su prašymu 
prezidentui Nixonui, kad jis 
mūsų Lietuvėlę jiems par
vertų tiesiai iš , Maskyos. 
Jų spaudoje puvo giriamasi, 
kad jie kalba viso milijono 
lietuvių vardu. Bet iš “Dar
bininko“ sužinome, kad buvę 
susirinkta per visą plačią 
.Ameriką viso labo tik 75,000 
parašų. Dabar jau' ir pats 
“Darbininkąs“ pripažįsta, 
kad tasai gyrimasis buvo 
apgavystė. Girdi, “niekais 
paverčia visus mūsų tvirti
nimus, kad kalbama vieno 
milijono lietuvių jėgos var
du“.

Brangus Drauge,
Kuomet sugrįžau aplankęs 

Lietuvą, daugelis mane 
klausė: ar jie galėtų nuvyk
ti į Lietuvą ir tenai pasto
viai apsigyventi. Aišku, ne
žinant tenykščių sąlygų, ne
žinai ką atsakyti. Tai para
šiau laišką draugui L. Kapo
čiui ir tik dabar gavau nuo jo 
atsakymą. Jo laišką siunčiu 
jums. Gal būtų naudinga kai 
ką iš jo laiško įdėti į “Lais
vę“, kad norintieji važiuoti, 
žinotų, kokiomis sąlygomis 
galima ten apsigyventi.

P. PETRUŠKEVIČIUS 
Haverhill, Mass.

Gerbiamas Drauge Antanai:
Labai gailiuosi Lilijos, 

“Laisvės“ Administrato
rės, kad ją kankina sunki 
liga. Linkiu, kad greitai 
sugrįžtų į pilną sveikatą!

Chikagos draugai-vilnie- 
čiai ir turi daug sunku
mų. . ..

Labai gerai suprantu, ko
kius sunkumus sudaro laik
raštį išleisti, kai to laikraš
čio atsakomingi darbininkai 
suserga.

Linkiu viso gero!
J. K. MAŽUKNA

Laiškai Redakcijai
IS DRG. L. KAPOČIAUS 
LAIŠKO

Ką rodo rinkimai Japonijoj?
Japonijos premjeras Tanaka prieš rinkimus tėkėjosl 

daug laimėti, buvo didelis optimistas Bet dabar jis spar
nus nuleido ir spaudos konferencijoje sudejavo, kad jo 
konservatorių partija gavo daug mažiau balsų, negu tikė
tasi.

Parlamentiniuose rinkimuose daugiausia laimėjo socia
listai ir komunistai. Abiejų partijų vadai pareiškė, kad 
parlamente socialistų ir komunistų atstovai sudarys tvirtą 
Tanakos valdžiai opoziciją, su kuria valdžiai teks rimtai 
skaitytis.

Rinkimai taipgi parodo, kad žmonės nepasitenkinę val
džios politika, kuri tarnauja tiek Japonijos buržuazijai, 
tiek Amerikos imperializmui.

Tiesa, premjerui Tanakai žymiai padėjo valdžioje išsi
laikyti gerinimas santykių su Kinijos Liaudies Respublika 
ir Tarybų Sąjunga. O kooperavimas su Jungtinėmis Val
stijomis jam žymiai pakenkė.

Japonai nuolat reikalauja panaikinti Amerikos-Japonijos 
saugumo sutartį, kuri suteikia tam tikrų privilegijų Ame
rikos imperializmui.

Japonijos darbininkai nepasitenkinę ekonomine padėtimi: 
pragyvenimo brangumu, kainų kilimu, infliacija ir- t. t. 
Jie kovoja už didesnes algas, jie demonstruoja. Rinki
muose gera jų dalis balsavo už komunistus ar socialistus. 
O tai rodo, kad Japonijos darbininkija žymiai kaifėja.

Kalba eina apie Vakarų 
Vokietiją ir neseniai įvyku
siuose rinkimuose skaudžiai 
supliektą Krikščionių De
mokratų Partiją. Kanados 
klerikalų organas “Tėviš
kės Žiburiai“, kuriems rin
kimų rezultatai, žinoma, 
baisiai nepatinka, paduoda 
savo korespondento V. Vo
kietijoje J. Kairio liūdnus 
apdūmojimus. Iš jo sužino
me, kad “vargšai’krikščio- 
nys demokratai labai norė
jo valstybės vairą atgriebti 
ir nesigailėjo jokių pastan
gų. Net V. Vokietijon kata
likų bažnyčios vyskupai buvo 

išleidę laišką prieš Brand
tą ir jo vadovaujamos koali
cijos politiką ir liepę kuni
gams skaityti visose bažny
čiose. Bet nė tas nepagel
bėjo.

J. Kairys savo korespon
dencijoje “Kodėl laimėjo 
Vokietijos socialistai?“ at
sako:

“Rinkiminė koalicijos 
agitacija buvo agresyvi. Vi
sus opozicijos argumentus 
ji vadino melu, šmeižtu, o 
jos atstovus apšaukė taįkos 
priešais, begėdišku valdžios 
siekimu ir pan. Koalicijai 
aktyviai talkino visas kai-

Gerbiami Jonas ir
Petronėlė Petruškevičiai,

Jūsų laišką gavau senokai, 
tačiau tik dabar smulkme- 
niškiau galiu parašyti jums 
rūpimais klausimais.

Pirmiausia , dėl draugo, 
kuris norėtų apsigyventi tėvų 
žemėje. Kiekvienas asmuo, 
kuris grįžta nuolatiniam ap
sigyvenimui ' į tėvų žeme, 
čia gauna butą. Tačiau jei 
toks asmuo nori turėti savo 
namelį, tai rajonų miestuo
se gali statytis, bet sostinėje 
paprastai statomi tik valdi- 
niai-visuomenįiniai namai, ir 
jie j jskir ętOĮtni gy ve nt o ja m s.

Gal dar nepasirašyta su
tartis tarp mū^ų ir jūsų val
stybių pensijų, todėl sistęT. 
matingai jis negalėtų gauti 
jam priklausomos pensijos. 
Būtų gerai, kad jūs ar tas 
jūsų bičiulis -pavažiuotų i 
Washingtoną pas Ed. Juški 
ir smulkmeniškai šiuo klau
simu išsiaiškintų ir ten ga
lėtų gauti jam atitinkamas 
anketas išpildymui.

Pinigus kiekvienas, norin
tis apsigyventi tėvų žemėje, 
gali atsivežti. , Čia jis gali 
už juos pirkti, ką tik nori, 
ir lengvąją mašiną.

Man, tačiau, atrodo, jog 
tas bičiulis, kuris norėtų at-

važiuoti nuolatiniam apsigy
venimui, turėtų atvažiuoti iš 
pradžių tinkamai susipažinti 
su mūsų gyvenimu, įsitikin
ti, ar jam patiks pas mus, ir 
tik po to pradėtiapsiformin- 
ti visiškai atvykti.

Tie asmenys, kurie at
vyksta nuolatiniam gyveni
mui, gali ir pas mus gauti 
pensiją, tik, žinoma, jie turi 
atsivežti atitinkamus doku
mentus, kiek laiko Ameriko
je yra išdirbę. Tie dokumen
tai turi būti su atitinkamo
mis antspaudomis ir t. t.

Tikiuosi, kad nuo jūsų su
lauksime ne tik laiško, bet 
ir jus dar pamatysime pas 
mus - tėvų žemėje.

Viso 
abiems 
siems.
gai baigti senuosius ir su
tikti naujuosius 1973 metus.

v L. KAPOČIUS 
Vilnius >

jumsgeriausio 
ir jūsų artimie- 

Linkėjimai sekmin-

Gerbiamas d. A. Bimba,
Štai apstumdžiau savo dar

bus, ir galiu prisėst parašyti 
Jums laišką.

Visų pirma noriu visos 
grupės vardu padėkoti už tokį 
svetingą priėmimą. Išlaikyti 
“šimtmečio lietuvišką ant
puolį“ ne taip jau lengva.

Grįžome sėkmingai. Žmo
nės buvo kiek išvargę, bet

APIE VYKUSIAS 
KOLŪKIUOSE TALKAS

“Laisvės“ No. 64, V. Gul- 
manas, iš Kapsuko, rašo: 
“Noriu pasidalinti mintimis 
apie praėjusias talkos kolū
kiuose dienas, tuo labiau, 
kad yra balsų ir iš anapus, 
girdi, kam tos talkos reika
lingos, tai tik mokinių var
ginimas, anksčiau jų nebuvo 
reikalinga ir t. t.

“Vasara buvo gera, der
lius puikus, o kai atėjo nuė
mimo laikas, orai pabiūro 
nespėta nuimti, tuo labiau, 
kad į pažlugusias dirvas že
mės ūkio technika nevisada 
galėjo išeiti“.

“Pagrindinis mūsų darbas 
buvo bulvių rinkimas, o jų 
buvo nemaža“.

Noriu pasidalinti mintimis 
su “Laisvės“ skaitytojais, 
kaip į tas talkas atsiliepia 
patys mokiniai. Mano sesers 
dukra, Vida Adomavičiūtė, 
iš Tytuvėnų, Kaune studijuo-j 
ja medicinos mokslus. Rašo:

“Mes darbą šiemet pradė
jome mėnesiu vėliau, nes nuo 
rugsėjo 1 d. visi studentai

Mielas Drauge,
Sveikinu jus, linkėdamas 

stiprios sveikatos ir viso 
labo jūsų darbuose.

Čia įdedu piniginę perlaidą 
dešimties dolerių į “Lais
vės“ fondą.

Kaip sveikata?
Mano anatomija sukrikus. 

Buvau pas daktarą, kuris 
davė visokių pilelių. Dabar 
tas pileles kemšu į sistemą 
ir galvoju, kas atsitiks. Ne
turiu ūpo ką nors dirbti. 
Vien tik skaitymas spaudos 
mane žavi.

Viso labo, geros sveikatos 
ir sėkmingai praleisti žemi
nius atpuskus.

VINCENT ZA BUL 
Detroit, Mich.

Streikuoja valdžios 
tarnautojai

Roma. - Daugiau kaip mi
lijonas Italijos valdžios tar
nautojų išėjo streikam Jie 
reikalauja žymių reformų, 
didesnių algų ir geresnių 
darbo sąlygų.

Valdiškoji Krikščionių- 
demokratų partija bando iš
silaikyti šalies vadovybėje. 
Partijos kairysis sparnas 
kovoja už ekonomines refor
mas, be kurių krikščionims 
vargiai bus galima valdžioje 
išsilaikyti.

Mirus

Vincui Andruliui
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Julijai, 

dukterims Beverly ir Betty, podukrai Nancy 
ir visiems kitiems giminėms, artimiesiems, 
draugams. Nuostolis mūsų judėjimui didelis.

” LAISVĖ S” PERSONALAS 
Antanas Bimba 
Jonas Gasiūnas 
W. A. Malin 
Ieva Mizarienė

)
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Į Vincas A N D R U L IS

Skaudi žinia atskriejo tt 
Čikagos: gruodžio 10 d., ei
damas 83-uosius metus, mirė 
žymus lietuvių pažangiosios 
išeivijos veikėjas, ilgametis 
,.Vilnies" laikraščio redakto
rius ir publicistas, nuoširdus 
Tarybų Sąjungos bičiulis, ko- • 
votojas internacionalistas 
Vincas Andrulis.

V. Andrulis gimė 1890 m. 
vasario 4 d. Gripiškių kaime, 
prie Jiezno, dabartiniame 
Prienų rajone, mažažemių 
valstiečių šeimoje.

Vargo vejamas, V. Andru
lis 1911 metais emigravo j 
JAV. Dirbdamas anglies ka
syklose, gumos fabrike, jis 
gerai susipažino su Ameri
kos darbininkų gyvenimu, 
tapo aktyviu jų klasinės ko
vos dalyviu. 1912 metais V. 
Andrulis įstojo į JAV lietu
vių socialistų sąjungą, kurio
je netrukus jis užėmė žymią 
vietą greta J. Šukio, V. 
Paukščio, L. Prūseikos, A. 
Bimbos, L. Joniko ir kitų lie
tuvių išeivijos pažangiųjų 
organizacijų veikėjų.

Siekdamas mokslo žinių,' 
V. Andrulis 1916—1918 me
tais mokėsi Valparaiso kole
dže. Greta oficialaus studijų 
kurso šiame koledže jis ypač 
gilinosi į visuomenės moks
lus. darbininkų judėjimo pro
blemas, rašė referatus stu
dentu socialistų savišvietos 
Kuopelėms, straipsnius, ko
respondencijas lietuvių dar
bininkų spaudai. Vinco Kap
suko paskatintas, V. Andru
lis tada tapo aktyviu ,,Ko
vos" bendradarbiu ir rėmėju. 
Aiam laikraščiui sustojus, jis 
redagavo Čikagoje lietuvių 
darbininkų savaitraštį „Zari- 
ia“'. toliau bendradarbiavo 
Niujorko ,,Laisvėje". Tačiau 
didžiausia jo, kaip JAV lie

LIETUVOS TSR ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS VALDYBA, 
KULTŪRINIŲ RYŠIŲ SU UŽSIENIO LIETUVIAIS 

KOMITETAS

Įvairenybės
Ramiajame vandenyne su

gautas 5 metrų ilgio ryklys 
buvo atvežtas į baseiną, ku
riame kaip “artistai“ pasi
rodo dresiruoti delfinai. Su
tramdyti jūros plėšrūną ry
žosi Havajų salų gyvento
jas Teku Junovė. Niekas 
netikėjo, kad pasiseks. Ta
čiau drąsus dresiruotojas 
prijaukino pabaisą: jis gali 
ją pasibalnoti ir jodinėti.

* * *

Zambijoje neblaivūs vai
ruotojai, pagauti važiuojant, 
automatiškai baudžiami še
šiais mėnesiais kalėjimo. 
Kad dėl to nenukentėtų liau
dies ūkis ir nusikaltėlio šei
ma, bausme jie atlieka nuo 
penktadienio vakaro iki pir
madienio ryto - per dvejus 
metus.

* * *

Rio de Žaneire (Brazilija) 
neseniai paskelbtas konkur
sas vyrui ir moteriai, turin
tiems didžiausius sėdmenis. 
Kai abu nugalėtojai sėdėjo 
šalia vienas kito, jiems rei
kėjo 6 kėdžių. Vieno cirko 
direktorius pasiūlė sudaryti 
sutarti. Bet porele sutarti
nai atmetė ši pasiūlymą: 
“Mes geriau liksime mėgė
ja i’ .

tuvių darbininkų spaudos or
ganizatoriaus ir publicisto, 
tribūna buvo laikraštis „Vil
nis“, įkurtas 1920 metais.

V. Andrulis — vienas šio 
pažangaus JAV lietuvių laik
raščio steigėjų ir ilgametis 
vyriausiasis redaktorius, pro
duktyviausias publicistas. 
Daugiau kaip 50 jo gyveni
mo ir veiklos metų neatski
riamai susiję su „Vilnies“ 
laikraščio kova už pažangos 
ir demokratijos idėjas. V. 
Andrulis savo kovinguose 
straipsniuose kėlė aktualius 
Amerikos darbininkų kovos 
uždavinius, principingai de
maskavo buržuazinę santvar
ką Lietuvoje, aistringai popu
liarino tiesą apie , socializmo 
laimėjimus Tarybų šalyje ir 
jo gimtajame krašte, griežtai 
smerkė įvairius reakcionie- 
tjus, nacionalistinius antita- 
rybininkus.

Už pažangią veiklą, ištiki
mybę marksizmo-leninizmo 
idėjoms, proletarinio interna
cionalizmo principus, ginant 
darbo žmonių interesus, V. 
Andrulis keletą kartų JAV 
valdžios organų buvo suim
tas ir kalintas. Daugiau kaip 
šešiasdešimt metų paskyręs 
Amerikos darbininkų judėji
mui, jis negalėjo gauti to 
krašto pilietybės.

Tik sunkios ligos privers
tas pasitraukti iš tiesioginio 
kasdieninio darbo „Vilnyje", 
jos vyriausiojo redaktoriaus 
pareigų, V. Andrulis planavo 
vykti j savo gimtąją Tarybų 
Lietuvą.

V. Andrulio literatūrinis 
palikimas, kurį sudaro kele
tas Amerikoje išleistų kny
gų, daugybė straipsnių pa
žangiojoje darbininkų spau
doje, yra savitas, reikšmin
gas indėlis į lietuvių socia
listinę kultūrą. Jo literatū
rinė publicistinė veikla di
džiai vertinama ne tik lietu
vių pažangiojoje išeivijoje, 
bet ir Tarybų Lietuvoje. Pa
žymint V. Andrulio 80-ąsias 
gimimo metines, jis buvo iš
rinktas Lietuvos TSR Žurna
listų sąjungos garbės nariu.

V. Andrulis buvo tauri as
menybė, nepaprastai doras ir 
darbštus žmogus, pasiaukojęs 
kovotojas internacionalistas, 
ištikimas Tarybų šalies bičiu
lis. Toks jis ilgam išliks gy
vas ir Tarybų Lietuvos darbo 
žmonių atmintyje.

Viename Londono muzie
juje neseniai pasirodė sve
čių knyga. Pirmasis vyras, 
padaręs joje įrašą, buvo 
pensininkas. Prie rubrikos 
“Dėl kokios priežasties jūs 
aplankėte mūsų muziejų?“ 
jis parašė: “Kadangi man 
kuo skubiausiai reikėjo į 
tualetą, o čia galima nemo
kamai“.

* * *
San Žozė teismas (Košta 

Rika), išnagrinėjęs skyrybų 
bylą, visus tris vaikus pri
teisė vyrui. Žmona piktai 
pasakė teisėjui: “Apie tei
singumą čia negali būti ir 
kalbos - nė vienas vaikas 
nėra jo sūnus“.

* * *
Daugiausia veikiančių vul

kanų yra Malajų archipelago 
zonoje - 93 antžeminiai ir 2 
povandeniniai.

Didžiausią naudą iš vei
kiančių vulkanų įsigudrino 
gauti Islandijos gyventojai. 
Vulkanų šilumą jie panaudo
ja namams ir oranžerijoms 
šildyti ir auginti pietų kraš
tų vaisiams.

Didžiausias pasaulyje vul
kanas Akonkagudas - 7055 
m. aukščio. Jis kartu yra 
aukščiausias Amerikos kal
nas.

Septyniolika dienų
Tarybų Lietuvoje

H. Feiferienė
(Tasa)

PAKELYJE Į KLAIPĖDĄ

į Klaipėdą važiavom su 
Onute Tučaite ir jos sesute 
Birute. Onutė yra Klaipėdos 
Politechnikos Instituto che
mijos dėstytoja - docentė, 
ouvusi vakarinio mokymo 
dekanė, parašiusi daug 
mokslinių straipsnių. Labai 
nuoširdi, neišdidi draugė, 
nesišvaistanti smulkmeno
mis.

Pakelyje mus užklupo lie
tus, ir taip pylė kaip iš vie- 
dro. Onutė turėjo sulėtinti 
važiuotų, kad ant šlapio ke
lio nepaslydus. Kelias tarp 
Klaipėdos ir Vilniaus dar 
nebaigtas, bet ateityje, gal 
sekančiais metais, bus ma
lonu važiuoti trijų linijų (3 
lanes) autostrada.

Važiuojant planavom, jei
gu nustotų lyti, reiktų už
sukti Į Ablingą-Žemaitijoję, 
pamatyti ten naujai pastaty
tą ant Žvangini© piliakalnio 
memorialini skulptūrini an
sambli, vaizduojanti kitą 
karo laikų tragediją, pana
šią į Pirčiupi, kuomet, vi
sai netikėtai, ginkluoti fašis
tai užpuolė Ablingos kaimą. 
Čia žuvo nuo kulkų Ablingos 
ir Žvangintų kaimų nekalti 
42 valstiečiai, o kaimas su
degintas iki pamatų.

Klaipėdiečiui liaudies 
skulptoriui Vytautui Majo
rui kilo mintis įamžinti 
Ablingos tragediją atmini
mui. Jis kruopščiai rinko 
medžiagą apie kiekvieną nu
žudytą gyventoją ir galutinai 
iškristalizavęs planus, susi
taręs su Liaudies meno 
draugija Klaipėdoje, pradėjo 
darbą. Suvažiavo čia liau
dies meistrai iš miestų ir 
miestelių, o apylinkės kolū
kiai prigabeno storų ąžuolų 
(tiktai ąžuolų - tvirčlausio 
medžio), kuriuose buvo iš
kalti paminklai kiekvienam 
žuvusiam gyventojui atskirai 
su įrašytu parašu. Sis ąžuo
linių skulptūrų memorialinis 
ansamblis yra unikali dova
na Lietuvos visuomenei.

Privažiavus prie kelio, 
sukančio į Ablingą, stovi 
viena ąžuolinė skulptūra. 
Taip norėjosi pamatyti tą 
ypatingą monumentą, bet 
lietus vis pylė, o dar rei
kėjo išsukti iš kelio 3 kilo
metrus. Kelelis į Ablingą 
buvo pabiūręs, pagalvojome, 
kad galime kur nors suklup
ti, tad susilaikėme.

Netoli nuo Raseinių, pri
važiavome Kryžkalnyje pa
statytą . Tarybinės Armijos 
žygdarbiams įamžinti mo
numentą. Dar vis smarkiai 
lijo, bet vistiek sustojome 
pamatyti, kaip atrodo nors iš 
lauko.

Paminklas nepaprastai di
dingas ir įspūdingas. Pla
tūs granito laiptai veda prie 
bronzinės lietuvaitės su 
ąžuolo šakele rankose. Si 
monumentalinė skulptūra 
simbolizuoja Tarybinės Ar
mijos pergalę. Čia žemai
čių žemėje, šiose apylinkė
se, 1944 metų vasarą vyko 
atkaklios kovos del Lietuvos 
išvadavimo nuo hitlerininkų 
jungo.

Atvažiavus į Klaipėdą, 
mūsų laukė newyorkieclams 
gerai pažįstama, Moterų 
klubo narė Ona Janušienė 
ir jos sesuo Tučienė. Nuo 
pirmo momento pasijutau 
kaip pas savuosius, kaip na
muose.

LAIVE “MERIDIANAS“
Gerbiamas Jonas Gurec- 

kas pakvietė mus su Onute 
Tučaite papietauti buvusia
me Klaipėdos jūreivystės 
mokyklos burlaivyje - “Me
ridianas“, kuris nuleidęs 
inkarą stovi Danės upėje prie 
tilto, netoli nuo Onutės namų, 
aiškiai matomas iš jos buto 
virtuvės lango. Iš uosto ten 
ir nuvykome.

Kalbant apie “Meridia
ną“, biskelį nuklysiu nuo 
temos, norėdama pasakyti, 
kad svečių iš Lietuvos gru
pėje, kuri buvo apsilankiusi 
“Laisvės“ koncerte, buvo 
klaipėdiškis kapitonas Pra
nas Kairys, buvęs “Meridia
no“ pirmasis kapitonas ir 
man teko su juo apie tai pa
sikalbėti. Dabar jis yra 
transportinio refrižerato
riaus “Viktoras Jacevičius“ 
laivo kapitonas. Šioje pro
fesijoje jau 21 metas, ke
liauja po Europos uostus, ir 
jau 4 metai, kai važiuoja į 
Afrikos pakrantės miestus, 
transportuodamas mėsą, 
sviestą ir kitus produktus.

Jauku buvo pasėdėti “Me
ridiano“ laivo restorane. 
Smaguriavome įvairius žuvų 
patiekalus. Pajutome lietu
viško jūreivio dvasią.

Malonu buvo pabendrauti 
su gerbiamu Jonu Gurecku, 
bet negaišinome jo laiko. 
Po pietų jis grįžo prie savo 
darbų, o mes patraukėme 
Palangos link.

PAKELIUI Į PALANGĄ
Iš Klaipėdos į Palangą vi

siškai netoli, kaip tik malo
nu pasivažinėti. Važiuojame 
su Onute gražiuoju, iš abiejų 
pusių apsodintu žiedžiais, 
keliu. Netoli kelio, šalia 
pušyno, pamačiau didelę iš
kabą “Kempingas“ (Camp
ing). Palei šilą matosi pa
lapinių ir mažų namelių 
(bungalows), o prie jų susta
tytų nemažai automašinų. 
Tai kempingas! Įdomu, kad 
šiandien Lietuvoje kelionių 
mėgėjai jau kuria naujus 
poilsio miestelius. ♦

Gintariniame pajūryje, 
poilsiautojų patogumui, 
kempinguose įrengta valgy
kla, veikia bufetas, dušai, 
naujuose nameliuose veikia 
šaldytuvai. Nuo kempingo 
iki jūros tik keletas minučių.

Onutė pasakojo, kad pana
šių kempingų, kaip Palango
je, randasi Trakuose, Birš
tone, Tytuvėnuose ir Drus
kininkuose. Tokias poilsio 
bazes autoturistai jau spėjo 
pamėgti ir jų skaičius spar
čiai auga.

KLAIPĖDOJE
Klaipėdoje buvau 1929 

metų vasarą. Tada, prieš 
išvažiuosiant Argentiną, 
nuvažiavau su tėvais atsi
sveikinti motinos seserį, 
mano tetą. Todėl man buvo 
įdomu ir vėl pamatyti Lie
tuvos uostamiestį, tuos jū
ros vartus į platųjį pasaulį.

Nuo praėjusiojo II-jo Pa
saulinio karo beveik visas 
Klaipėdos miestas buvo su
griautas. Hitlerininkai pa
darė Klaipėdai didžiules 
žaizdas. Jeigu kai kurie 
namai ir išliko, tai dėka 
Tarybinės Armijos.

Darbščiųjų klaipėdiečių 
pastangomis miestas greit 
atsistatė iš pelenų ir griuvė
sių. Butų statyba greit auga. 
Taisomos gatvės, tvarkomos 
aikštės, tiesiami nauji ke
liai. Su kiekviena diena 
Klaipėda gražėja. Važinė
dami su Onutės Tučaitės 
“Volga“, matėme plačiai 
vystomą gyvenamųjų namų 
statybą kooperatyviniais pa
grindais.

Užsukome į naujai pasta
tytą didelį pieno kombinatą, 
kur dirba Onutės Tučaitės 
sesutė Birutė kaip chemi
kė. Ji pasitiko mus priean
gyje su baltais chalatais, ku
riais apsivilkę ir vaikščio
jom po pieninę, stebint puikų 
komplikuotą ir švarų, tech
ninį įrengimą, kur konveje
riu nešami buteliai pripilami 
pieno. Kitur daroma varš
kė, kefyras, grietinė, lydy
tas sūris, įvairios rūšies 
ledai. Teko visko paragauti, 
viskas taip skanu, nes mais
tas nesugadintas nė jokiais 
preservatyvais!

KLAIPĖDOS UOSTE
Malonu buvo susitikti su 

miesto komiteto pirmininko 
pavaduotoju Jonu Gurecku, 
kuris keletą metų atgal vie
šėjo su grupe lietuvių New 
Yorke. Nuėjome su juo į 
uostą, apžiūrėjome ten esan
čią laivų remonto įmonę, 
kur taisomi refrižeratori- 
niai laivai, plaukiojamos ba
zės ir t. t. Ten pat yra lai
vų statybos mechanikų mo
kykla. Matėme įvairaus dy
džio stakles, tarp jų didžiau
sia yra net 4 metrų diametro.

Nepaprastą įspūdį žiūro
vui suteikia Klaipėdos uostas 
ir jo aplinka, kurią kaip tik 
tą dieną viena latvių filmų 
studija filmavo, kaip siu
žetą savo būsimam filmui.

Man visuomet labai smagu 
vaikščioti po uostą, aerodro
mą ar gelžkelio stotį, nes 
pajuntu keliautojo norą pa
matyti pasaulį. Uoste susi
pažinome su kapitonu Vilium 
Pakalniškiu ir refrižerato
rių laivyno profsąjungos pir
mininku Juozu Žilinsku. V. 
Pakalniškis papasakojo apie 
uosto įsikūrimą ir apie jo 
padidinimą. 1945 metais, 
Klaipėdos uostas tapo pra
plėstas 2 kilometrų ilgio į 
sausumą. Nudrenažavus 
pelkes ir daržus, iškastas 
kanalas ir padarytas dokas 
laivams taisyti.

Uoste esančiuose laivuose 
matrosai dirbo savo darbus, 
dažė, taisė ir sekė mus, sve
timus žmones, vaikščiojant 
ir dalrantis, viską stebint. 
Labai, labai įdomu buvo Visa 
tai pamatyti.

Klaipėdos uostamiesčio 
darbo žmonės šiandien gyve
na geriau negu vakar, o ry
toj nori gyventi dar geriau.

Lietuvos turistų grupė “Laisvės“ koncerte. Jų tarpe matiMus ir Tarybų Sąjungos am
basadoje Washingtone darbuotoją Edmundą Juškį, Lietuvį ” 
pavaduotoją, TSRS delegacijos Jungt. Tautose narį Vyt. Zeį|

S. NARKĖLIŪNAITĖS nuotr.

TSR užs. reik, ministro

PALANGOJE
Jūra vilioja kiekvieną, 

prieš jos platybes pasijunta
me tikrais gamtos vaikais. 
Viliojo ir mane pamatyti 
Baltiją prie Palangos.

Pirmiausia metėsi į akis 
tos aukštosios ošiančios pu
šys, vienos tiesios - kitos 
pakrypusios siekiasi mėlyno 
dangaus. Einame į Palangos 
parką, kur • tvenkiniuose 
plaukioja baltosios gulbės. 
Vingiuotais takais praeina
me dail. R. Antinio skulptūrą 
“Eglė“ ir dail. N. Gaigalai
tės “Jūratė ir Kastytis“

Birutės kalno papėdėje, 
vaidilutės atminimui, stovi 
dail. K. Petrikaitės-Tulie- 
nės skulptūra “Tau, Biru
te“, - šalimais aukuras, kur 
degė šventoji ugnis. Užlipus 
ant Birutės kalno, pro pušų 
skaruotas viršūnes atsiveria 
puikių Palangos kopų ir jū
ros reginys, žavėjęs Mairo
nį, M. K. Čiurlionį, S.Nėrį, 
A. Žmuidzinavičių ir kt.

Aplankius Gintaro muzie
jų, kur išstatyta įvairių 
įvairiausių eksponatų ir iš
dirbinių, prisiminiau su
rengtą gintaro parodą Jung
tinių Tautų Moterų Gildos 
New Yorke, kuomet Irena 
Vladimirovienė, būnama 
Gildos pirmininke, pakvietė 
ten atsilankyti. Prisimenu, 
kai tuomet, kalbantis apie 
gintarą su kiniete iš Hong 
Kong, jinai palygino gintarą 
su nefritu (jade).

Sakyčiau, kad ypatingą de
koraciją Palangai priduoda - 
tiltas į jūrą. Stovint ant 
naujai atstatyto tilto, pajun
ti Baltijos bangų artumą, 
kurios nenuilstamai, tary
tum šneka, byloja senovę, 
praeitį ir dabartį. . . Pa
vakariop, palangiečiai, o 
ypatingai vasarotojai, susi
renka ant tilto palydėti sau
lę. . .

Vaikščiojant po parko mu
ziejus - parodas, Palangos 
gatves, pajunti tą gražųjį 
kurortinį miestelį, kuris 
gana sparčiai auga. Jau da
bar Palangoje yra 8 tūkstan
čiai gyventojų, o vasaros 
metu,, per trejetą mėnesių 
suvažiuoja iki 200 tūkstan
čių svečių. Tačiau Palan
goje nežadama užsiimti di
delėmis statybomis. Neto
liese kas du - trys kilome
trai kuriasi penketas naujų 
miestelių: Vanagupė, Kuni
gunda, Montė, Nemirsėta ir 
Birutė. Visos vasarvietės 
išaugs prie miškų ir pato
gių kelių - netoli nuo jūros 
kranto. Tačiau pačiu centru 
pasiliks - Palanga.

KELIONĖ I DRUSKININKUS 
Iš Klaipėdos važiavome su 

Onute ir jos sesute Birute į 
Druskininkus. Kelione ilga, 
tad palikome namus anksti, 
7 vai. ryto, kad pietų laiku 
jau būtume Druskininkuose, 
kur mūs laukė giminaitis 
Anatolijus Dziska.

Kad pamačius gražiąsias 
Nemuno pakrantes, Onutė 
patarė važiuoti senuoju ke
liu, nors jis ilgesnis - bet 
gražesnis už naująjį. Ir vėl 
lietus pila, bet mes važiuo
jame panemune per Šilute, 
Pagėgius, Smalininkus, Jur
barką, Veliuoną, Raudondva
rį, per Garliavą pasukome 
pietų link į Prienus, Alytų 
ir iki Druskininkų.

Šilutėje sustojome pas Ro
berto pusseserę Vandą 
Ekertaitę, kurios nematėme 
virš 45 metų, o su ja nuva
žiavome pas netoliese gyve
nančią jos dukrą Edith Ma rk- 
valdienę, kuri eina Šilutės 
univermago direktorės pa
reigas.

Mūsų apsilankymas, ir dar 
sekmadienį 9 valandą ryto, 
jas tikrai nustelbė. Bet mes 
patys nežinojome, kad tokia 
proga pasitaikys. Patekome 
ten visai nelauktai, netikėtai. 
Tuojau pakvipo kava, ant sta
lo pasirodė puošnus tortas 
ir konjakas. Po tokio ilgo 
nesimatymo pasivaišinome 
giminiškai, pasikalbėjome 
nors trumpai, bet artimai, 
nuoširdžiai.

Panemunės kelias neapsa
komai gražus. Vienu šonu 
kelio teka Nemunas, prie 
kurio matosi kur-ne-kur an
čių fermos. Kitoje pusėje - 
miesteliai, vienkiemiai,
miškeliai. Pravažiuojant
pro Veliuoną, prisiminiau 
mūsų buvusį ilgametį aidietį 
Aleksandrą Veftčką - jo ten 
gimtinė. Stebėjau tuos na
melius ir galvojau, kad jis 
labai norėtų pamatyti savo 
tėviškę, bet, deja, jis ne
sveiku© ja.

Artėjant prie Druskininkų, 
įvažiavome į kvepiančius 
pušynus. Netoli nuo Druski
ninkų, miške prie kelio ran
dasi atokvėpio vieta, nese
nai pastatyta, originali kavi
nė “Alka“, netoli nuo “Al
kos“, iškilo taip vadinamas 
ant “vištos kojos“ dar vie
nas namelis, miško muzie
jus - “Girios Aidai“. Apie 
tai papasakosiu sekančioje 
laidoje.

(bus daugiau)

MASKVA. - Prancūzijos 
prezidentas Pompidou lan
kysis Maskvoje sausio 11-12 
dienomis. Turės pasitari
mus su Brežnevu svarbiais 
klausimais.

• -u
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“ VARINĖ SAULĖ”

Sveikinu su žiemos šventėmis ir Naujaisiais į 
1973 Metais visą “Laisvės” kolektyvą, visus į 
skaitytojus ir darbuotojus, visą LLD komitetą ir į 
narius, visus draugus ir drauges Amerikoje, gi- į 
mines ir draugus Lietuvoje, viso “Gimtojo Kraš- 
to” kolektyvą ir Kultūrinių ryšių su užsienio * 
lietuviais komitetą ir visus darbuotojus. ?

Linkiu visiems geros sveikatos ir laimingų j 
Naujųjų Metų. Lai šie metai atneša pasaulyje į 
taika. J

«
H. TAMAŠAUSKIENĖ

Hingham, Mass.

Linksmų metinių švenčių linkime draugams 
ir giminėms, Amerikoje ir Lietuvoje. Visiems 
geros sveikatos.

Teklė ir Paul Nukas
No. Andover, Mass.

| , su žiemos šventėms visus prietėlius Čia Ameriko- 
į je ir Lietuvoje. Linkime visiems geros sveikatos 
į ir sėkmės gyvenime. Ypatingai Naujųjų 1973 
jf Metų proga norime, kad taika užviešpatautų-pa- 
įf šaulyje ant visados.
? JONAS VAICEKAUSKAS
? - LEVOSĖ MAINIONIS

Binghamton, N. Y.

SVEIKINAME

“Laisvės” personalą, bendradarbius, skaitytojus 
ir rėmėjus. Linkime visiems daug laimės, iš
tvermės ir geros sveikatos 1973 metais.

L. L. Do 45 KUOPA 
St. Petersburg, Fla.

Metinių švenčių proga sveikiname visus gimines 
Lietuvoje ir Amerikoje. Linkim visiems linksmai 
praleisti 1973 metus. Taipgi sveikiname ir lin- J 
kime geros sveikatos “Laisvės” kolektyvui, skai
tytojams ir rėmėjams. Lai “Laisvė” gyvuoja per 
daugeli metų ir lai neša teisybės žodi visiems.

HELHELEN ir FRANK MANKAUSKAI 
Miami, Fla.

SVEIKINU .K

feČ

Su žiemos šventėmis ir Naujaisiais 1973 Metais, ' 
savo mylimą brolį Vasiliauską Lietuvoje ir visus j 
draugus Amerikoje. Linkiu geriatfeios sveikatos ’ 
ir ilgo gyvenimo. < į

Prieš kurį laiko aš ga
vau didelę dovaną iš Lietu
vos, tik iš spaudos išėjusią 
Alberto Laurinčiuko knygą 
“Varinė Saulė”, kurią man 
prisiuntė mano senų pažinčių 
draugas Juozas Daubaras iš 
Vabalninko. Dėkavoju tau, 
mielas drauge.

Puiki tai knyga; ji lengvai 
skaitosi. Visko joje yra ir 
viskas savo vietoje. Ji infor
macinė, istorinė, politinė, ir, 
dalinai, dailioji literatūra. Ją 
reikia ne tik skaityti, bet ir 
studijuoti, nes joje yra Įvai
rių istorinių faktų, datų ir pa
čių žymiausių rašytojų pa
reiškimų vienu ar kitu klau
simu. Yra ir gražių tarmių, 
kurios puošia knygos turinį. 
Norisi jas Įsisavinti atminti
nai.

Aš knygą skaitau su per
traukomis, apgalvodamas, ir 
nekartą grįždamas keletą pu
slapių atgal, kad tą viską gau
ti, ką rašytojas norėjo skai
tytojui duoti, o davė labai 
daug.
Lotynų valstybes, J jų žmonių 
skurdų gyvenimą ir i jųjų ko
vas. Tarp daugelio reikšmin
gų išsitarimų, štai ką yra pa
sakęs Bolivijos vadas Simo
nas Bolivaras 1820 metais: 
“Mes jau matėme šviesos 
spindulį, todėl nebenorime 
gyventi tamsoje”, (pusi. 93).

“1755 metais Lisaboną 
(Portugalijos sostinę-Dzū- 
kelis) sugriovė žemės drebė
jimas. Ją atstatyti padėjo ir 
Brazilijos auksas, laivais 
gabenamas Į Portugaliją iš 
Minas Žerais kasyklų”.

“Portugalijos karalius, 
norėdamas gauti iš Brazili
jos daugiau aukso irbrang- 
akmenių, 1749 metais išlei

do Įsakymą; . . . Negrams, 
mulatams, negrų ir mulatų 
sūnums ir dukroms, ar jie 
būtų vergai, ar laisvi gimę - 
uždraudžiu nešioti rūbus iš 
šilko, batisto, plonos vilnos 
ir kitų brangių medžiagų, taip 
pat naudotis ir puoštis brang 
^akmeniais, auksu ir kitomis 
brangenybėmis” (pusi. 98).

Tarp daugelio svarbių ap
rašymų, primenama ir kas 
pasaulyje vyksta mūsų lai
kais, iškeliami žymių revo
liucionierių, tokių kaip Ku
bos vadas Fidel Kastro ir jo 
sandraugas Ernestas Ce Ge
vara, žygiai.

“Su Bolivijos kovotojais 
partizaninio karo sunkumais 
dalijosi ir čia žuvo įžymusis 
Kubos revoliucijos veikėjas 
Ernestas Ce Gevara. 1967 
metais spalio 8 dieną buvo 
sutriuškintas jo vadovauja
mas partizanų būrys.

žmogui tik todėl, kad mes ji 
skaitome savo broliu.

Aš nesibaru su knyga 
“Varinė Saulė”. Sūkiai yra 
šūkiais, o gyvenimas eina 
savu keliu. Rašytojas A. L. 
savo knygoje talpina didelę 
kolekciją Įvairių tautų ir val
stybių bei įžymių žmonių - 
vadų nuoveikius. Nei vienoje 
kitoje knygoje nėra tiek daug 
informacijos, kiek knygoje 
“Varinė Saulė”. Tai knyga, 
kuri iškelia daug svarbių, 
klausimų ir pasiūlo teisingas 
išvadas. Ji bus viena iš svar
besniųjų lietuvių literatū- 
roje* J. P. MILLER

Bridgeport,Conn.
Gruodžio 7 d. mirė Juozas 

Skyrka, sulaukęs 81 metus, 
gimęs ir augęs Lietuvoje 
Vilkaviškio rajone. Ameri
koje kiek išgyveno, neteko 
sužinoti.. Bet Bridgeporte 
išgyveno 40 metų. Jis išdir
bo 25 metus Bench Molder 
Sprague Meter Co. Buvo 
pastovus darbininkas. Už 
tai ir pensija prie Social Se
curity buvo jam didelė pa
galba.

Velionis priklausė Jaunų 
Vyrų Draugijoje ii! LLD 63 
kuopoje.
knygas. 
“Laisve” c

^palaikymą,
parengimų lankytojas, susi
pratęs žmogus.

Gruodžio 9 d. gražus bū
relis palydėjo Į Sv. Mykolo 
kapines. Palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis. Lai
dotuvėmis rūpinosi jo brolis 
Antanas. Laidotuvių direk
torius buvo Daugella.

Liūdi brolis Antanas. 
Taipgi liūdi visi draugai, su 
kuriais jam teko kartu veikti 
pažangiame judėjime.

‘ J.'STRIŽAUSKAS

j dar vieną Įstatymą išleido 
prieš biednus žmones”. Ji 
prirodinėjo, kaip sunkų 
auginti turint daugelį vaikų.

i Sako: “Uždarbis tokis pat, 
nepaisant kiek turi ar neturi 
vaikų. Turtingiems tasai 
įstatymas nebaisus. Jie nu-

■ važiuoja Į valstijas, kuriose 
i nėra tokio Įstatymo”. . .

Daugelio pareikšta nuo
monė buvo smerkianti inkvi
zitoriui Įstatymą. Pats gu
bernatorius, atmesdamas tą 
bilių, argumentavo, kad per 
daug varžantis žmogaus 
laisvę; kaip gali Įsakyti 
žmonėms, kiek jie turi vaikų 
turėti! Gubernatorius mano, 
kad šalies aukščiausias teis
mas turės tą ispręsti, nes 
jis gal ir priėškonstitucinis 
varžantis asmens laisvę.

Kaip jau bebūtų, tūli asem- 
blėmėnai tiek sudavatkėję, 
kad ir gėdą pamiršę, tar
nauja “ponui dievui”. . .

Š? Sveikinu su 1973 metais visas gimines, draugus, 
g drauges ir pažįstamus, gyvenančius Tarybų Lie- 

tuvoje, Amerikoje ir kitur. Sveikinu visus rašy- 
K tojus, kurie savo Įdomiais raštais puošia pažangią
5 spaudą.
į Sveikinu visus, kas tik dirba dėl žmonių taikos
6 ir šviesesnio rytojaus.
į Linkiu visiems laimingų 1973 metų!

Jonas K. Mažukna 
Pittsburgh, Pa.

i fck"
h

Naujuju Metu Proga
Sveikiname “Laisvės” kolektyvą, skaitytojus, 

rėmėjus bei vajininkus, LDS veikėjus ir visų pro
gresyvių organizacijų narius. Taipgi sveikiname 
gimines ir bičiulius Amerikoje, Kanadoje ir Ta
rybų Lietuvoje.

Linkime visiems tvirtos sveikatos ir laimės, 
sėkmės gyvenime 1973 metais ir taikos pasaulyje.

ELENOR SUNGA ILA 
Oceanside, L. I., N. Y.

SVEIKINAME
Žieminių švenčių proga aš ir mano žmonelė linki
me visiems pažangiems lietuviams tęsti neuž
baigtus darbus iki visiškai laimėsime darbininkų 
kovas. i

J. F. PETRUSKEVlClĄt 
Haverhill, Mass.

SU NAUJAISIAIS 1973 METAIS

Sveikiname visus, kurie kovoja užtaiką,gerovę 
pasaulyje ir progresą žmonijai.

VINCAS ir URŠULE BU RD AI 
San Leandro, Calif.

< Po atkaklios ir žūtbūtinės 
kovos Ce Gevara pateko su
žeistas i nelaisvę ir buvo nu
žudytas. Žudikai dar nukirto 
jam kairės rankos plaštaką ir 
dešinės rankos piršt^. Tai 
turėjo būti įrodymas, kad Er
nesto Ce Gevaros tikrai ne
bėra gyvo (pusi. 172).

Knygoje puslapis po pusla
pio išgvildenami ir nušvie
čiami kai kurių Lotynų Ame
rikos kraštų ir^tautų pergy
venimai.

šen ten yra ir vienas kitas 
skambios poezijos posmelis. 
Kaip štai;

Aš myliu dzeido spalvą, 
Jaudinantį gėlių kvapą, 
Bet labiausiai savo 
brolį - Žmogų.
Tiesa, jei mes visi gerbtu- 

mėm žmogų, kaip mūsų 
“brolį”, gal išvengtįumėm 
karų, žudynių, išnaudojimo, 
plėšimo, pavergimo. Tačiau 
nebegalima prieš viską užsi
merkti, ir už viską atleisti

Mylėjo skaityti 
Skaitė laikraštį 
ir paremdavo jos

Buvo nuolatinis

Philadelphia, Pa.
Valstijos sostinėje Har- 

risburge randasi piliečių iš
rinktas seimelis, kuris rūpi
nasi ir “dangaus dievo” rei
kalais. Per keletą mėnesių 
diskusavo, ginčijos, kaip čia 
paaštrinti aborcijų įstaty
mą, kuris buvo paskelbtas, 
patvirtintas net 1860 metais.

Seimelio narys P. Mulleri 
nesvietiškai susirūpino, kaip 
gubernatorius Milton Shapp 
galėjo vetuoti tokį Įstatymą, 
kurį jie parūpino ir nubal
savo net 157 balsais pereito 
Birželio mėnesyje. Mullen 
ragino atmesti gubernato
riaus vėtą. Ir kaip negar
bingai prakišo. Gavo 102 
balsus, o reikėjo 136 balsų, 
kad būtų du trečiadaliai, trū
ko 34 balsų. Dabar maumo- 
ja, ką jis padalysiąs, kada 
jis būsiąs išrinktas i Penn. 
gubernatoriaus vietą.

Ponas P. Mullen žinąs, kad 
tik Philadelphijojė per vieną 
dieną padaro 200 aborcijų. 
Pp Naujų metų jis pateik
siąs dar aštresni bilių.

Per keletą rhėnesių di
džioje miesto spaudoje buvo 
daug įrašyta apie tą inkvizi- 
torišką bilių. Įdomiai išsi
reiškė viena moteris: “Tai

Los Angeles,Cal.
Jaunų lietuvių inteligentų 

gi upės pastangomis, šių me-) 
tų gruodžio 3 d. Ebell Club: 
koncertų salėje buvo su-i 
ruoštas Vilniaus operos so
listei Giedrei Kaukaitei ir 
Lietuvos Valstybinės filhar
monijos pianistui Gyčiui 
Trinkūnui koncertas.

Gražus būrys lietuvių dai
nos ir Lietuvos mylėtojų su
sirinko pasiklausyti šių žy
mių menininkų programos. 
Pasirodžius scenoje solistei 
G. Kaukaitei ir Gyčiui Trin
kūnui, publika sutiko ir pa
sveikino gausių aplodismen
tų katutėmis. Tie iš širdies, 
rankomis išreiškiami aplo
dismentai kartojosi po kiek
vienos dainos.

Prie šios, Vilniaus operos 
lakštingalos dainavimo gro
žio, daug prisidėjo taktin
gasis pianistas Gytis Trin
kūnas, taip meistriškai dai
nininkei akompanuodamas.
Užsibaigus koncertui, pu

blika menininkų nenorėjo 
paleisti, gausiais rankų plo
jimais net tris sykius išsau
kė padainuoti.

Po koncerto, Hollywood© 
kalne, Yamashiro japonų 
restorane, įvyko susitikimas 
su menininkais iš Lietuvos. 
Iš čia naktį matomas nepa
prasto grožio vaizdas —* 
Hollywoodo rajonas ir Los 
Angeles miestas su milijo
nais žiburių.

Restorane dalyvavo virš 
50 žmonių. Visi norėjo su iš( 
Lietuvos tautiečiais arčiau 
susipažinti, pasikalbėt. Gied
rė ir Gytis pasirašinėjo pa
gal prašymus, palikdami los- 
angeliečiams lyg ir suvenyrą 
prisiminimui jų čia buvimo.

SUNKU ATSKIRTI...
Prancūzas studentas Za

nas Luvjo apkeliavo keletą 
Vakarų Europos šalių su 
pasu, kuriame vietoj jo nuo
traukos buvo priklijuotas 
spanielių veislės šuns por
tretas. Kai apie tai buvo su- 
žinota> pasįeniečiai pasitei
sino: “Kas iš dabartinių šu
kuosenų gali atskirti šunį 
nuo jo šeimininko”!!

LINKSMŲ SEZONINIŲ ŠVENČIŲ 

linkiu visiems draugams 
ir pažįstamiems!

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

Suzana Kazokytė JonesFrackville, Pa.

VALYS ir VERA B UN KAI 
St. Petersburg, Fla.

SVEIKINIMAS
Su žiemos šventėmis ir naujaisiais 1973me

tais sveikiname gimines, draugus, “Laisvės” 
skaitytojus Amerikoje ir Lietuvoje. Visiems 
geriausios sveikatos ir sėkmės gyvenime ir dar
buose. Sveikiname ir “Laisvės” kolektyvą. Lai 
būna taika pasaulyje!

Frank ir Mary Kvietkas y 
No. Miami Beach, Fla.

PROGA

į Sveikinu visus gimines Amerikoje ir Lietuvoje. 
f Taipgi sveikinu “Laisvės” kolektyvą ir visus 
įf pažįstamus Brooklynę, San Francisco, Bostone ir 
? Floridoje. Linkiu visiems laimės ir ilgo gyve-. 
? nimo.

ELIZABETH REPŠIENE 
Dorchester, Mass.

SVEIKINAME

Linkime laimingų Naujųjų Metų, sveikatos.

t*

Žieminių švenčių proga, visus mūsų draugus, 
gimines Amerikoje ir Lietuvoje, Kanadoje ir 
Pietų Amerikoje.

SOPHIE ir JURGIS STASIUKAlClAI 
Fair view, N. Y.

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME

Su Naujaisiais Metais visus draugus ir pažįsta
mus Amerikoje ir Lietuvoje.

Linkime geros sveikatos, sėkmės ir laimės asme
niniame gyvenime - o pasauliui pastovios taikos.

JUOZAS ir KSAVERA KAROSAI 
San Leandro, Calif.

? Su žiemos šventėmis visus gimines, draugus, 
? pažįstamus, “Laisvės” ir “Vilnies” skaitytojus, 
į rėmėjus ir kovotojus už taiką.

ANTANAS ir LUCY NAVALINSKAI 
Binghamton, N. Y.

SVEIKINU

su žiemos šventėms taipgi ir su Naujaisiais 1973 
Metais gimines, draugus ir bičiulius. Linkiu 
sėkmės ir ilgo amžiaus.

DOROTHY SHULTZ-ŠATAS 
Oregon City, Ore.

to
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"LAISVES" VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio ir baigsis 31 d. Gruodžio
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

Punktai 
3,096 
2,853 
2,316, 
2,124 
1,832 
1,644 
1,512 
1,500 
1,452 
1,132

NUO KITŲ GAUTA SEKAMAI:

O

S. Rainard, Brockton, Mass. . . 
Connecticut Valstijos vajininkai 
New Yorko vajininkai (du Jonai) 
Philadelphijos vajininkai . . . o 
New Jersey valstijos vajininkai 
LLD 45 kp. - P. Alekna, St. Petersburg, Fla. . . . 
V. Sutkus-V.Trask, San Francisco-Oakland, Calif. 
J. Jaskevičius, Worcester, Mass..............................
So. Bostono vajininkai..............0.............................
Kanados vajininkai ..............................................   . <>

O • o

o

O

1,056 
864 
788 
708 
664 
636 
576 
516 
492 
444 
372 
300 
300 
264 
252 
208 
138

ir vėl

3|C * * * *

M. Valilionienė (LLD 75 kp.), Miami, Fla. . . 
A. Račkauskienė-M. Sametis, Haverhill, Mass 
M. Uždavinis, Norwood, Mass. ........ 
J. Alvinas, Detroit, Mich. ... ....... . 
Binghamton, New York................................   .
L. Bekešienė, Rochester, N. Y.................
J. Stanienė, Baltimore, Md. ..........
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa. . . ..............
P. Bechis-F. Klaston, L. I. vajininkai .... 
E. Kralikauskienė, Lawrence, Mass. ..... 
S. Penkus-A. Shupetris, Lawrence, Mass. . . 
W. Briedis, Nashua, N. H. .......... .
L. Tilvikas, Easton, Pa...........................
K. Genys, Scranton, Pa....................................  .
Chicago, Illinois................. .............................
A. Bemat, Los Angeles, Calif. ......
S. Puidokas, Rumford, Me. o .......................  L

* * * * *
Dar vis mes šiek tiek atsilikę su pakvitavimais -

reikia atsiprašyti, šios dienos ataskaita iima gautas aukas 
ir prenumeratas iki gruodžio 8 d.

* * * *
Smagu, kad mūsų Brocktono vajininkai stovi pirmoje vie

toje. Draugui Rainardui atėjo į pagalbą Jurgis Shimaitis. 
New Yorko Jonai, su pagalba kai kurių kitų niujorkiečių, 
gražiai žengia pirmyn. Philadelphijos vajininkams šį sykį 
labai gražiai padėjo A. Lipčius?prisiųsdamas net 27 pre
numeratas. New Jersey vajininkams pagelbėjo J7. Shimkie- 
nė ir Ignas Beeis. Draugas Kilikevičius pastūmėjo kana
diečių, vardą J pirmuosius dešimts.

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
i i ■ ■ t ' > ’ ' ‘ i: ’ ■ ‘ ::

Spalio pabaigoje draugė P. Česnikienė prisiuntė $80 iš 
New Kensington; Pa. $53 buvo aukos, bet kaip nors nebuvo 
pafcjcelbta.' Tdigi, atsiprašome aukotojų ifr dėkojame d. Čes- 
nlRjenei už laišką, štai aukotojų vardai:

t?

K. E. Žukauskai, Riverside, Calif. . . •
B. Darin, Cleveland, Ohio •
A. Lipcius, Eddystone, Pa. . .................
Suzana Kazokytė-Jonas, Frackville, Pa. 
John & Mary Buzak, Daytona Beach, Fla
B. Tuškevičius, Scranton, Pa. . . . . •
LLD 52 kuopa, Detroit, Mich, (per J. K. Alviną) 
Jonas Kasparavičius, Baltimore, Md. . « 
Pauline Radusky, Roslyn, N. Y................
J. Lukštas, Windsor, Conn.......................
J. Bubliauskas, Dearborn, Mich.............
Juozas ir Sara Bimbai, Hawthorne, N. J. 
V. Pranaitienė, Whitestone, L. I..............
S. Skiragis, Detroit, Mich. . .................
Madeline Mijat, Los Altos, Calif. . . . •
L. Tilvikas, Easton, Pa..........................
R. N. Skuja, Tacoma, Wash. ..... . 
Charles Wallent, Auburn, Mass. .... 
Jonas Vaicekauskas, Binghamton, N. Y. 
Mary Riskevičienė, Brooklyn, N. Y. . . 
Ona Raskevich, Bellevue, Canada .... 
Pranas Ulinskas, Detroit, Mich.............
Jimmy ir E. U., Detroit, Mich.................
K. P. Meškėnai, South Ozone Park, N. Y.
J. Urbanavičius, Verdun, Canada ....
D. Norvich, Montreal, Canada.............
F. J. Deltuva, Baltimore, Md. .................
Mary Petronienė, Maspeth, N. Y.
(prisiminimui savo mylimo mirusio vyro Petro) .

K. Sukackįenė, Maspeth, N. Y..................... ...
J. Sikorskis, Kearny, N. J. . ....................................
Helen-Izidor Vezls, Binghamton, N. Y. ..... .
J. Austin, Torrance, Calif. ................................ ° ° °
J. Saulėnas, Detroit, Mich. ...... ...... .
M. Arison, Fairfield, Conn. .......................................
Antonette Buivydienė, Riviera Beach, Fla. .... « 
J. Nedvaras, Chicago, Ill. ................................   • •
Marcelė Balukonls, Wilkes Barre, Pa................. ... «
Walter Lyles, Sr., Murrysville, Pa. ....... . 
Ignas Beeis, Union, N. J. ..... . 
Adolph Sereika, Rochester, N. Y. . , 
Vincas Kirvela, Detroit, Mich. ... 
Anna Daukus, Detroit, Mich. ....
J. Didval, Timmins, Canada ..... 
Caroline Romaitis, Berlin, Conn. . . 
J. M. Kanceriai, Wilton Manors, Fla 
Bessie Parkins, So. Windsor, Conn. 
John Eitutis, Cleveland, Ohio .... 
A. Brazys, Baltimore, Md. ..... 
Helen Trusk, Chicago, Ill. . . . . . 
A. Stukas, Lewiston, Me. ...... 
John Aluik, Brockton, Mass. . . .
Frances Pakalniškienė, Chicago Heights, Ill 
P. Petrulis, Verdun, Canada.......................
John Pabens, Rochester, N. Y. ...... .

Po $1.00: A. Večkys, Haverhill, Mass.; J. šleivis, Me
thuen, Mass.; Nellie Peckis, Baltimore, Md.; A. Antanai
tis, Baltimore, Md.; Adam Karpan, Lake Worth, Fla.; Alb. 
Grigas, Eddystone, Pa.; B. Yuška, Kearny, N. J.; Benis 
Sauka, Brockton, Mass.; J. Valutkevich, Brockton, Mass.; 
Anna Kulaitis, Easton, Pa.; C. Nečiunskas, Hicksville,
N. Y.; A. Marozas, Bridgeport, Conn.; Jonas Juška, Ozone 
Park, N. Y.; Izabel Lamaitis, No. Merrick, N. Y.; Elz. Ku- 
ruliene, Stoughton, Mass.; V. Navickas, Norwood, Mass.; J. 
Šalkauskas, Union, N. J.; V. Simon, Union, N. J.

* * * *
šiame sąraše prisidėjo aukų rinkti šie vajininkai: J. 

Lazauskas, M. Uždavinis, S. Rainardas, J. K. Alvinas, L. 
Tilvikas, A. Wardo, K. Kilikevičius, J. Stanienė, J. Grybas, 
A. Lipčius ir F. Shimkienė. 

* * * *
Įplaukų turėjome $1,433.40. Ankščiau gavome $7,808.35. 

Viso gauta $9,241.75. 
* * * *

širdingai dėkojame visiems.
* * *

PASTABA IR ATSIPRAŠYMAS: Per “Laisvės” koncer
tą aukų rinkime nebuvo pažymėta Josephine Augutienė, kuri 
aukojo $5. Atsiprašome.

o

o

A. P. Cesnikal 
G, Stashinsky . 
J.. Thomas . . 
LDS 10 kuopa .

$21.00
11.00
11.00
10.00

Lapkričio 21 d. mirė St. Petersburge Feliksas G. Skle- 
ris. Jo dukros Eleanor Celmer ir Mildred Kruger su 
savo šeimoms prisiuntė $100 auką su laišku, kuriame sako: 
“Tėvas norėjo, kad mes pasiųstumėm $100 jūsų laikraščiui 
ir t štai jo žodžiai - aukoju laikraščiui, kuris nešė šviesą 
darbininkams. Lai gyvuoja darbininkų klasė!

Mes jo vaikai norime tarti širdingą padėka Jonui Mil- 
lerlui, kuris taip gražiai pakalbėjo apie mūsų tėvelio nu
veiktus darbus, norime tarti dėkui LLD chorui už dainas, 
norime padėkoti LLD kuopos moterims už puikius pietus. 
Dėkojame visiems už gėles, simpatijos korteles ir laiškus 
ir už dalyvavimą mūsų brangaus tėvelio laidotuvėse”.

Štai laiškas iš Anna Krasnickas, Coventry, Conn., su 
$52.80 auka: h Čia mano sūnaus apdraudos čekis už vieną 
mėnesi. Tai jo atminimui - jis žuvo per antrąjį pasaulini 
karą lėktuve kur nors Japonijoj”.

A. Račkauskienė iš Haverhill, Mass., prisiuntė $45 aukų 
nuo sekamų draugų:

J. Auglis, Bellerica, Mass. (Jau miręs) . 
Žuris , Lowell, Mass.......................

Karpich, Lynn, Mass....................
Stadalnikas, Lynn, Mass.....................
Saranas, Lynn, Mass. ...........................

M. Albert, Lowell, Mass. ........
Po $1.00: P. Galinis, Lawrence, Mass.;
žiunienė, Lowell, Mass.; M. Rameika, Haverhill 
Mass.; J. Kaminskas, Methuen, Mass.

S.

$15.00 
10.00 
6.00 
4.00 
3.00 
3.00 

M. Či-

. . $50.00
. . . 47.00

. . . 40.00

. . . 31.00
. . 30.00
. . 30.00

25.00

o

o

o

STAIGMENA MIAMYJE
Tik prieš įvykstant Mia- 

mio Aido choro koncertui 
gaunam žinią, kad Vilniaus 
operos solistė Giedrė Kau
kaitė ir iš ten pat Vilniaus 
Filharmonijos koncertmeis-

25.00 įtras Gytis Trinkūnas at- 
21.00 j skrenda pas mus. Va, vietoj 
21.00 vieno koncerto mes turime 

laime turėti du: Aido choro- 
gruodžio 3 dieną, o garbingų
jų svečių iš Lietuvos - gruo
džio 5 dieną.

Aido choro koncertas nu
stebino žiūrovus gausumu 
dainininkų. Nors pusė jų 
nauji nariai ir vieną ar dvi 
repeticijas telankė, bet mūsų 
nedidele svetaine savp bal- < c
sais drebinte drebino. Pro
gramą paįvairino solistai: 
Helen Mankauskienė, Helen 
Hinman, graži mergaitė - 
viešnia iš Kanados ir viešnia 
miamiete (paskutiniųjų dvie
jų maišatyje vardų nesužino
jau - atsiprašau). Visos so
listės, choras ir choro vyrų 
grupė savo užduotis atliko 
pavyzdingai ir tuo padarė 
koncertą sėkmingu.

Bet va staigmena, kokios 
mes Miamyje dar neturėjo
me.

21.00 
21.00 
20.00 
20.00 
19.00 
11.00 
11.00 
11.00
11.00 
10.70 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00
10.00

. 7.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.40 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.50 
4.00 
4.00

o . . 3.00
. . . 3.00
, . . . 3.00 

. . 2.00
. . . . 2.00 
. . . . 2.00

IEVA MIZARIENĖ 
už Administraciją

Liūdnas Prisiminimas

Kostantas Stašinskis

t

Ona Wellus iš Binghamton, N. Y. prisiuntė blanką su $30 
nuo sekamų: aukojo po $5: Jonas Kazlauskas, Mary Lynn, 
V. E. Kazėnai, Ona Wellus, N. Yudikaitis ir J. O. Kireiliai.

Anna Bemat iš Los Angeles, Calif.,prisiuntė$420auko
mis nuo: /

Spaudos Rėmėjo, Los Angeles, Calif. . . $400.00
Anna Peslls, Inglewood, Calif.........................10.00
S. Petravičia, Pasadena, Calif................. 5.00
Mae Zasinis, Northridge, Calif................. 2.00
F. Prūsas, Los Angeles, Calif. ....... 2.00
J. Karan, Monterey Park, Calif. ...... 1.00

mirė 1970 m. gruodžio 27 d.
Jau dvieji metai kai mirė mano mylimas vyras. 

Mes jo labai pasiilgstame. Labai dažnai prisi
mename vyrą, tėvą ir seneli. Ilsėkis ramiai 
brangusl.

Apleista, apleista nuo svieto vėlau 
Kur eisiu kur dingsiu kas mane priglaus, 
Ant kalno šilelis, pakalnėj kapai 
Ten mano mieliausias miega amžinai. , 
Kasdien jį lankydama, praeinu keliu 
Kvietkelėm kaišydama sau graudžiai verkiu 
O niekad, o niekad mielasis mano 
Nešauksi, neglausi mielai prie saves.

Namo Bendrovės Šerus po $25 vertės aukojo V. Venskū- 
nlenė savo mirusio vyro Vinco ir Stakvilevlčienė mirusio 
vyro Jono. Jos taipgi paaukojo po du Šeru “Laisvės” 
Bendrovės. * * * * *

Liūdinti žmona - MARIJONA STASINSKIENB, 
dvi dukros, žentas, sūnus, marti ir Jų šeimos 
ir kiti giminės ir draugai

New Kensington, Pa.

sukomponuotos pagal siau
čianti moderniųjų kompozi
torių žanrą. Tas mums pa
rodo, kad modernizmas ne 
tik Amerikoje ir kitose 
Europos šalyse yra prakti
kuojamas, bet jis matomai 
yra giliai šaknis suleidęs ir 
Lietuvoje visose meno sri
tyse.

Giedre Kaukaitė pademon
stravo pajėgumą atlikti dra
matiškas, romantiškas ir

komiškas dainas visu žvilge
siu savo dinamiško balso. 
Tik gaila, kad svečiai čia 
švystelėjo mūsų padangėje 
meteorišku žybtelėjimu, ne
davę progos nei arčiau su
sipažinti.

Mes miamiečiai didžiuo
jamės ir džiaugiamės, turėję 
progą sutikti ir girdėti aukš
tai gerbiamus svečius iš 
Lietuvos - Giedrę Kaūkaitę 
ir Gyti Trinkūną. Didelis ir 
širdingas jiems AČIŪ už at- 
lankymą mūsų. S. ZAVIS

SVEIKINAME

su žiemos šventėmis ir Naujaisiais Metais visą 
“Laisvės’ personalą, skaitytojus ir bendradar
bius. Taipgi sveikiname draugus Amerikoje ir 
Tarybų Lietuvoje. Linkime laimės, ir sveikatos.

K. ir E. ŽUKAUSKAI 
Riverside, Calif.

su Naujais Metais visus bičiulius - mūsų spaudos jį 
skaitytojus ir tėvynainius užsienyje ir Lietuvoje. jį

SVEČIAI IŠ LIETUVOS!
Pasiklausyti jų susirinko ti

kra dainos mylėtojų publika, 
kuri nekantraudama laukė 
atsidarant uždangai. Uždan
ga lėtai prasiskleidžia ir 
estradoje stovi jauna graži 
lietuvaitė, Lietuvos operos 
solistė Giedrė Kaukaitė. 
Prie pianino - Gytis Trinkū
nas.

Suskamba pirmi akordai 
pianino ir pradeda skristi į 
klausovus tyri., griežtai iš
laikomi, galingi lyriški to
nai dainos L. Abariaus “Kad 
aš griebiau”. Čia jau ant 
syk pasirodė kas tai tokio 
nepaprasto, kad tąją malonią 
melodiją teikia mums jaunu
tė lietuvaitė, aukščiausio 
laipsnio dainos meistrė, 
išauginta ir išmokslinta Ta
rybų Lietuvos kultūros pra
nokėjų, pastačiusių Lietuvos 
kultūrinę veiklą ant aukš
čiausio pedestalo, ant kokio 
ji pirmiau niekad nebuvo.

Antra daina Br. Budriūno 
“Tykiai Tykiai”. Mes Ame
rikos lietuviai tą dainą per 
metų metus klausėmės, bet 
aš niekad ir niekur negirdė
jau ją dainuojant taip švel
niai, taip subtiliai, jausmin
gai, į pat gilumą širdies sie
kiančiais kutenimais, kaip 
kad Giedrė ją dainuoja. Va 
kame slypi dainininko ge
nijus.

Po to sekė vis# eilė dainų. 
B. Dvariono “Sėjau rūtą”, 
“Oi, užkilokit”, “O kai aš”. 
St. Šimkaus “Vainekukuok”, 
“Pas močiutę augau”, 
“Lopšinė”. Vienos jų jaus
mingos, kitos kokietiškos, 
bet visos atliktos aukštos 
kokybės dinamišku balsu,ku- 
rio, r odos, klausytum begalo.

Po tų dainų Giedrė nuėjo 
pailsėti, o Gytis Trinkūnas 
tuo tarpu, pavaduodamas ją, 
atliko pianino solo, M. K. 
Čiurlionio “Nokturną1 
F. Šopeno, “Valsą”,
Trinkūnas - tai irgi jaupia-1 
nino meistras, galįs lengvai 
lenktyniuoti' su pasauliniais 
talentais.

Giedrei sugrįžus į sceną 
antru pasirodymu, ji pateikė 
visai naujų dainų rinkini, Ci
klo F. Bajoro kompozicijų. 
1) Kurmis, 2) Vėžys, 3) Vel
nio pokštai, 4) Siaučius be
baimis, 5) Velniams reikia 
mergų. Šios penkios dainos 
yra naujos ne tik mums Ame
rikos lietuviams,bet ir Lie
tuvos,ne tik savo žodžiais,bet 
ir kompozicija. Nes jos yra

ir

LLD 198 kp.
Oakland, San Leandro, Hayward, California

SVEIKINU

visus brolius ir seseris ir pažįstamus Lietuvoje 
ir Amerikoje su žiemos šventėmis ir Naujaisiais 
1973 Metais. Linkiu laimės, sveikatos ir daug 
energijos tęsti mūsų taip brangų darbą. r

B. DARIN
Cleveland, Ohio

SVEIKINAME

3 Visus mūsų gimines, draugus ir drauges Lietu- fį 
s voje, AmerikojeTr Kanadoje. Taipgi sveikiname * 
g visus taikos šalininkus. Linkime linksmų žiemos \ 
į švenčių ir laimingų Naujųjų 1973 metų. *

F. ir S. NAKAS 
Detroit, Mich.

SVEIKINIMAS ŽIEMOS 
ŠVENČIŲ PROGA

Sveikinu su Naujaisiais Metais visus gimines, 
draugus ir gerus žmones čia Amerikoje ir Lietu
voje, taipgi ir “Laisvės” personalą, va j ininkus ir 
rėmėjus. Linkiu visiems geros sveikatos, sėkmės 
ir linksmų Naujų Metų.

JULIA GITTZUS
Bedford, Mass.

Žieminių švenčių proga sveikiname visus mūsų 
. draugus JAV ir Lietuvoje, taipgi ir gimines.

Lai Naujieji 1973 Metai atneša laimės, sveika
tos ir sėkmės.

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

Linkime visiems “Laisvės” skaitytojams ir 
rėmėjams sveikatos ir ištvermės sulaukti taikos 
vįsame pasaulyje.

J. ir J. JORDAN 
Three Bridges, N. Y.
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Prisiminimas

SVEIK INU

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

IEVA MIZARIENĖ 
Jackson Heights, N. Y.

Su žiemos šventėm gimines, draugus, ypatin
gai sveikiname visus “Laisvės” vajininkus, skai
tytojus ir personalą. Sveikiname draugus Ameri
koje, Brazilijoje ir Lietuvoje. Linkimi visiems 
laimingų Naujųjų Metų. Lai jie atneša taiką pa
saulyje. Džiugu, kad mūsų brolis atsilankė pas 
mus į svečius iš Tarybų Lietuvos.

DAMĖ, JOSEPH ir SŪNUS 
MANKOFSKY

ir jonas Žilinskas
Crown Point, N. Y.

Broli Miką Meškėną, gimines ir draugus Lie
tuvoje ir Amerikoje. Vėliname laimės ir sveika
tos. Lai Naujieji 1973 Metai atneša visiems ge
resni gyvenimą ir taiką pasaulyje. J:

M Kazys ir Paulina Meškėnai
W Alizavos miesto
8? So. Ozone Park, N. Y.

&

Su žiemos šventėmis ir Naujaisiais 
' 1973 metais sveikinu visas savo gimines 

Lietuvoje ir Amerikoje ir visus draugus.
Lai gyvuoja taika visame pasaulyje.

ANNA ZEIDATIENĖ 
Brooklyn, N. Y.

Žieminių Švenčių proga

SVEIKINAME
“Laisvės” personalą, gimines čionai ir Lietuvo
je, drauges klubietes, draugus, pažįstamus arti ir 
toli. Lai gyvuoja mūsų “Laisvutė” ir lai būna 
taika pasaulyje.

J. E. KASMOČIAI 
Brooklyn, N. Y.

Now Playing
Roman Tikhomirov1 s

.. tGreatest Opera Triumph - Borodin1 s

PRINCE I G O R”

425,000 kontroliuojamų 
butų nuomininkai informuoti, 
kad su sausio 1 d. jų nuo
mos bus pakeltos 7.5%. Tai 
liūdnas Naujųjų metų “svei
kinimas” .

4= * *

3,500 likerio išvežiotojų 
baigė streiką. Dajaar žiemos 
šventėms likerių bus vi
siems pakankamai.

* * *
New Yorko didieji bankai 

morgičių paskoloms pakėlė 
procentus nuo 7 iki 7 ir ke
tvirtadalio.

4 4c 4c
Majoras Lindsay grįžo iš 

ilgos kelionės. Aplankė Ja
poniją, Taivaną, Izraelį ir 
Angliją. Tyrinėjo tų šalių 
miestų gyvenimą ir kovą su 
kriminalizmu.

4c * 4c
L i n colno ligoninėje 

Bronxe tyrinėjo 2,000 tar
nautojų, ar neturi džiovos 
bakterijų, kai pas naujagi
mius rasta džiovos bakteri
jų. Surasta keletą tarnautojų 
su džiovos bakterijomis. '

* * *
Teismai apkaltino 25 žmo

nes dalyvavimu organizuoto
je kriminalystėje. * ;
, 4« * *

Mrs. Sophia Ripley Ames 
Boyer, pasižymėjusi vai
kams knygų rašytoja, mirė 
nuo kraujo vėžio, turėdama 
65 metus amžiaus.

4c 4c 4<

Areštuotas Nathaniel Da
vis ir kaltinamas padeginė
jimu namų ir iškolektavimu 
iš apdraudos kompanijų 
$250,000 ? už 30 sudegintų 
namų.

4< 4c 4c
Kompartija kviečia visas 

darbo unijas remti Long Is
lando geležinkelių darbinin
kų streiką.

* 4= *

Žurnalui .‘‘Life’’ užsida
rius 670 darbininkų neteko 
darbo prieš pat šventes.

* * *
Bombos sprogo pastatuo

se dviejų kompanijų, kurios 
daro bizni su Kuba. Tai bus <
reakcinių teroristų darbas, 
taikomas revoliucinei Kubai.

REP.

Policija daužo 
demonstrantus

Roma. - Italijoje kova už 
civilines teises smarkiai 
plečiasi. Daugelyje miestų 
kairiosios organizacijos 
ruošia demonstracijas. Po
licija daužo demonstrantus.

Pašto ir telegrafų darbi
ninkai išėjo į 24 vai. streiką. 
Šimtai tūkstančių pramonės 
darbininkų streikuoja. Tai 
neramiausia šalis Europoje.

Čia yra Viūcas Venckūnas', 
buvęs ilgametis Lietuvių Li
teratūros Draugijos 185 
kuopos pirmininkas, miręs 
prieš šešetą menesių,, Mes 
jo pasigendame mūsų kuopos 
susirinkimuose. Tiek džiu
gu, kad jo žmona Viola Venc
kūnienė lanko kuopos susi
rinkimus ir aktyviškai daly
vauja jos veikloje.

LDS 1 kuopos 
susirinkimas

Įvyks sausio 2 d., 2 valan
dą po pietų, “Laisvės“ salė
je, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Park.

Nariai malonėkite būti ir 
pradėti mokėti duokles už 
1973 metus.

SEKR. A. GILMAN 
(66-67)

Jau sugrįžęs 
iš ligoninės

Džiugu pranešti, kad mūsų 
senas veikėjas ir “Lais
vės” vajininkas Povilas Be
eis, kuris buvo smarkiai su
sirgęs, jau tiek pataisė savo 
sveikatą, jog buvo paleistas 
iš ligoninės ir dabar randasi 
savo namuose. Jo adresas: 
4 Morris Lane, Great Neck, 
New York.

TEL AVIVAS. - Izraelio 
valdžia skelbia, kad arešta
vo dar 17 žmonių ir kaltina t 
šnipinėjimu Sirijos naudai. 
Tai jau 38 areštuoti.

Popietė praleista 
kultūringai

Gruodžio 1.7 d. Laisvės sa
lėje, Ozone Parke, Įvyko 
LLD 185 kp. ir Aido choro 
bendras parengimas Tarybų 
Socialistinių Respublikų Są
jungos 50-mečiui minėti. 
Oras pasitaikė parengimui 
nepalankus, šaltas.ir audro-' 
tas. Tačiau gražus būrelis 
pažangių lietuvių susirinko.

Pirmiausia Jonas Grybas 
ir jo bičiulis filmų sukėjas 
parodė mums gražų spalvotą 
filmą iš “Laisvės” koncer
to, Įvykusio lapkričio 12 d. 
Maspetho Lietuvių Klubo sa
lėje. Buvo mums malonu 
vėl pamatyti veidus visų sve
čių iš Lietuvos ir daugelio 
vietinių, kurie dalyvavopro- 
gramoje ir kitaip prisidėjo 
prie koncerto sėkmingumo.

Edm. Juškys pranešė, kad 
negali dalyvauti, nes šalčiu 
susirgo. Jį labai vykusiai 
pavadavo Vytautas Zenkevi
čius, pasakydamas branduo- 
lingą kalbą apie TSRS susi
kūrimą, Įsitvirtinimą ir 
vaidmenį tarptautinėje poli
tikoje. Vytautas kartu pri
minė, kad jis šį vakarą iš
vyksta namo Į Vilnių. Pa
linkėjome gero vėjo.

Ieva Mizarienė kalbėjo 
apie “Laisvės” vajų ir Liet. 
Literatūros Draugiją. Po
būvio metu vajininkas Jonas 
Lazauskas smarkiai sukinė
josi, atnaujindamas prenu
meratas ir priimdamas 
aukas.

Trumpai kalbėjo netikėta 
viešnia Ksavera Karosienė 
iš Kalifornijos. Ji čia at
vyko i nacionalinį suvažia
vimą sudarymui planų kovai 
prieš karą.

Viktoras Bekeris padaina
vo trejetą dainų, Mildred 
Stensler akomuonuojant.

A. Bimba perskaitė svei
kinimą Tarybų Sąjungai. 
Sveikinimas buvo vienbalsiai 
priimtas.

Sueigai pirmininkavo LLD 
185 kp. pirmininkas Jurgis 
Bernotas.

Programai baigiantis.visi 
dalyviai buvo sočiai pavai
šinti užkandžiais ir kavute 
su pyragu. Vaišes paruošė 
LDD 185 kp. narės Venckū
nienė ir Sukaitienė. Joms 
širdingai dėkui. REP.

m

SVEIKINIMAS

Giminėms, draugams ir bičiuliams visokerio
pos laimės šventėse ir laimingų 1973 metų.

V. J- Gasiūnai
Richmond Hill, N. Y.

Žiemos švenčių ir Naujųjų Metų proga (h 
savo mylimas gimines Lietuvoje ir Ameri- m 
koje. Taipgi sveikiname visus draugus bei jŽ 
art imu s o tfį

Lai 1973 metai atneša mums taiką vi- M 
same pasaulyje. y

MABGARET Ir LEO JAKŠTAS U 
Brooklyn, N. Y.- J?

SVEIKINAME

j? ■ su žiemos šventėmis visus draugus ir gimines 
į Lietuvoje ir Amerikoje. Lai 1973 metai būna 
? taikos metais, ko visas pasaulis taip laukia.

GEORGE WARISONAS
VINCAS GURIS

Brooklyn, N. Y.

Su žiemos šventėmis ir Naujaisiais Metais 
sveikinu visas mielas drauges ir draugus ir visus 
pažistamus. Lai būna pasaulyje taika ir ramybė.

IGASA DANILEVIČIENĖ
Brooklyn, N. Y.

Žieminių švenčių proga nuoširdžiausi sveikinimai 
visiems mano draugams ir bičiuliams. Visiems 
linkiu geros sveikatos, laimingo ir ilgo gyvenimo.

JUOZAS WEISS 
Brooklyn, N. Y.

In color and wide-screen, sung in Russian 
( English sub-titles)

Starring:

Boris Tokarev 
Invetta Moroyeva

Boris Khmelnitsy 
Nelly Pshennaya

Leading roles sung by:
V. Kiniaev and T. Milashkina

With The Polovtsy Dances
Music and Dance by the 

Kirov Opera-Ballet Theatre

A Lenfilm Studio Production,
I - * -

released by Artkino Pictures

REGENCY THEATRE 
Brway & 68th St.
Tel. 724-3700

J .T. vėl ragina 
Izraelį pasitraukti

Jungtinių Tautų asamblėja 
86 balsais prieš 7 nutarė 
vėl reikalauti, kad Izraelis 
nieko nedelsiant pasitrauktų 
iš okupuotų arabų žemių.

Jungtinės Valstijos ir Ki
nijos Liaudies Respublika 
susilaikė nuo balsavimo.

TOKIJAS. - Japonijos ra
dijo ir televizijos darbinin
kai paskelbė streiką už di
desnes algas ir penkių darbo 
dienų savaitę.

SOFIJA, Bulgarija. - Ke
leiviniam traukiniui susidū
rus su prekybiniu traukiniu, 
26 keleiviai užmušti, nema
žai sužeistų.

Juodasis kokusas 
kaltina Pentagoną

Washingtonas. - Juodųjų 
kongresmenų kokusas piktai 
smerkia Pentagono toleruo
jamą rasizmą militarinėse 
jėgose.

Jie nurodo, kaip karo lai
vyne juodieji jūreiviai dis
kriminuojami. O kai jie ra
sistams pasipriešina, tai 
areštuojami ir terorizuoja
mi. Tai jau atsitiko laivuo
se Kitty Hawk ir Constella
tion. 21 jūreįvis areštuotas.

PAIEŠKO ME
Pavienio žmogaus, 

kuris norėtų gyventi 
Floridoje. Nieko nekai
nuotų butas, vietos turi
me daug. Valgyt turėtų 
pasiruošti pats.

Mes gyvename gra
žiam miesčiuke netoli 
St. Petersburg, kur ran
dasi daug lietuvių.

Rašykite “Laisvės” 
adresu, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N.Y. 
11417. Laiškai bus 
mums persiųsti. (67-69)

Visur pavojus
Jau kelinta savaite paren

gimuose ir susirinkimuose 
nebesimato Ilzės Bimbienės. 
Draugai klausia: Kas atsi
tiko?

O dalykas štai kame: Ji 
turi už save vyresnę ir su 
netvirta sveikata seserį, 
kuri viena gyvena už Balti- 
morės mažame kaimelyje 
Marley Park. Aną dieną 
vieną naktį i jos namelį Įsi
veržė du plėšikai, išsinešė 
kai kuriuos rekandus, o ją 
pačią biauriai sužalojo. Mo
teriškei nulaužtas kulšies 
kaulas. Ji paguldyta i ligo
ninę. Ilzė yra išvykus ją 
prižiūrėti ir jos reikalais 
rūpintis. Nežinia, kaip ilgai 
dar turės ten pasilikti.

Matote: net ir mažuose 
miesteliuose nebesaugu net 
ir ramiausiems, net ir se
niems žmonėms gyventi. 
Kaip ir didmiesčiai, ir jie 
pavirtę džiunglėmis. REP.

DALLAS, Texas. -Negras 
kunigas Sterling Cary iš
rinktas Nacionalinės Bažny
čių Tarybos prezidentu. Tai 
pirmas negras,išrinktas šios 
tarybos prezidentu. Prieš 
trejetą metų tos tarybos pre- 
'zidentu buvo išrinkta mote
ris Wedel.
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Žieminių švenčių proga nuoširdžiausi sveikini
mai visiems mano draugams ir bičiuliams.

Visiems linkiu geros sveikatos ir daug šviesių 
dienų.

JONAS GRYBAS
Richmond Hill, N. Y. g.

Su žiemos šventėm ir naujaisiais Metais gimi
nes ir draugus Amerikoje ir Lietuvoje.

Linkiu visiems sveikatos ar laimės.

Anna Prankaitis 
Brooklyn, N. Y.

Chicago, Ill .

Mirus

Vincui Andruliui
Reiškiame gilią* užuojautą žmonai, dukte
rims, podukrai ir visiems artimiesiams 
didžio liūdesio valandoje.

Anne Yakstis
Jonas Siurba
Valerija Gasiūnienė 
Carol Baretela




