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KRISLAI
Harry S. Trumam 
UŽ ką garbinamas? 
Dar pasidarbuoki me 
Jaunieji balsuotojai 
Pakenks santykiams 
Dviejų knygų autoriams

- A. BIMBA -

Visiems kada nors reikės 
mirti. Šiuo klausimu gamta 
nepripažįsta jokios išimties. 
Mirė ir Harry S. Trumanas, 
mūsų 33-čiasis prezidentas. 
Mirė praeitų metų gruodžio 
26 d. Mirė sulaukęs jau labai 
gražaus 88 metų amžiaus.

Nė Franklin Delano Roo- 
seveltas po mirties nesusi
laukė tokio visuotinio ko
mercinės spaudos garbini
mo, kokį šiandien laimi Tru
manas. Net ir tie redaktoriai 
bei kolumnistai, kurie juokus 
iš jo krėsdavo, kai jis prezi
dentavo, šiandien jj vadina 
beveik drąsiausiu, išmintin
giausiu žmogum pasaulyje. 
Jis buvęs net tikru istorijos 
kūrėjui

Už ką toks garbinimas ir 
į padanges kėlimas?

Tegu atsako darbininkiško 
laikraščio “Daily World” re
daktoriai ir kolumunistai. 
Jie mūsų ir visopasaulio dė
mesį kreipia į šiuos velionio 
“nuopelnus”:

Jo įsakymu buvo pirmą 
kartą žmonijos istorijoje nu
mestos atominės bombos ant 
Japonijos miestų Hiroshima 
ir Nagasaky. Aukos: užmuš
tų nieko nekaltų civilinių 
žmonių - vyrų, moterų ir 
vaikų - 200,000, ba is ia i su
žalotų - daugiau kaip 300,- 
000! Be jokio reikalo ir pa
teisinimo 1950 metais Tru
manas įtraukė mus į karą 
Korėjoje. Vien tik mūsų a- 
merikiečlų aukos: 54,246 už
mušti, 103,264 sužeisti! O 
kiek žuvo korėjiečių!

Trumanas pasikvietė 
Churchillą, ir jie du nutarė, 
kad dabar, kai hitlerinė Vo
kietija supliekta, “mūsų 
mirtinas priešas yra komu
nizmas ir Tarybų Sąjunga ”. 
Ir prasidėjo taip vadinamas 
“šaltasis” karas. Jo autorius 
buvo Trumanas.

Trumanas puolė, areštavo 
ir kimšo į kalėjimą Ameri
kos Komunistų Partijos va
dus, ją faktinai nuvarydamas 
i pogrindį.

Štai velionio “didieji nuo
pelnai”. Štai už ką jis šian
dien yra stambiojo kapitalo 
agentų ir agentūrų garbina
mas! •

•
Kaip matote, draugai, 

“Laisvės” pratęstas vajus 
baigiasi su šio menesio 20 
diena. Nuoširdžiai prašau 
visus šiomis keliomis dieno
mis dar pasidarbuoti. Dar 
pasistengkime pasibrėžtus 
tikslus pasiekti!

Atsimename, kiek daug 
vilčių McGovern ir visi de
mokratai dėjo jaunuose bal
suotojuose. Buvo tikėtasi 
jais Nixoną išversti iš pre
zidento sosto. Bet stebuklai 
neįvyko. Pasirodo, kad aš- 
tuoniolikamečių piliečių, ga- 
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40 VALSTYBIŲ PASMERKĖ JAV BARBARIZMU VIETNAME
Karą galima tuoj baigti, 

jeigu Nixon as norėtų
Paryžius.- Siaurės Vietnamo atstovas Le Due Thogrį

žo prie taikos pasitarimų stalo ir šaltai pasitiko prez. 
Nixono pasiuntinį Kissingerį.

Le Due Tho pareiškė, kad 
karo baigimas priklauso nuo 
Nixono sutikimo pasirašyti 
taikos sutartų. Jokių nuolai
dų iš Siaurės Vietnamo tuo 
klausimu nebus. Jeigu Nixo- 
nas ir toliau dels taikos su
tarties pasirašymą, karas 
neišvengiamai tęsis ir Jung
tinės Valstijos už tai ims 
atsakomybę, pasakė Tho.

Pasitarimai tęsiami slap
tai. Reporteriai nieko ne
gali sužinoti, kas už uždarų 
durų darosi. Diplomati
niuose rateliuose dominuo
ja mintis, kad iš šių pasita
rimų vargu kas išeis, ka
dangi Nixonas nenori pasi
rašyti taikos sutarties. At
rodo, kad jis nori kariauti 
iki “garbingos pergalės” 
karo lauke, nors visai nėra 
vilties tai atsiekti.

Kissingeris, išvykdamas į 
Paryžių, gavo prez. Nixono 
instrukcijas, kaip pasitari
muose laikytis.

Vietname, Laose ir Kam
bodžoje karas tebesiautėja. 
Amerikiečių lėktuvai visa 
jėga daužo liaudiečių įsi
tvirtinimus. Jie taipgi mėto 
bombas ant Siaurės Vietna
mo teritorijos tarp 18 ir 20 
paralelės.

Bangladešu i para
ma reikalinga

Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius Waldheimas 
raportuoja, kad Bangladešu! 
reikalinga skubi pagalba, nes 
žmonėms gresia badas.

1972 metais derlius dėl 
didelių lietų ir potvinių su
mažėjo 40%. Šiuo metu Ban- 
gladešui reikia iš užsienio 
gauti mažiausia pustrečio 
milijono tonų kviečių ir ry
žių.

Mirė TSRS lėktuvų 
konstruktorius

Maskva. - Mirė 84 metų 
amžiaus tarybinių lėktuvių 
konstruktorius Andriejus 
Tupolevas. Jis suplanavo 
pasaulyje pirmąjį superso- 
nišką branduolinį lėktuvą 
TU 144.

Lapkričio mėn. TSRS pre
zidentas Podgornas asme
niškai įteikė Tupolevui tre
čiąjį Socialistinio darbo me
dalį.*

Kare žuvusiųjų 
tėvai piketuoja

Washingtonas. - Šimtai 
Vietnamo kare žuvusiųjų 
tėvų, motinų, žmonų ir vai
kų suvyko į sostinę ir sau
sio 3 d. pradėjo piketuoti 
Kongresą. Jie reikalauja 
Kongresą priversti Nixona 
pasirašyti taikos sutartį ir 
baigti karą Indokinijoje.

Piketui vadovauja Wom
en’s Strike for Peace orga
nizacija, kuri kviečia ame
rikiečius masiniai protes
tuoti prieš “nelegalų, nemo
ralų ir neteisingą karą Viet
name”.

Kongresmenai ir senato
riai susitiko su piketinin- 
kais. Daugelis pasižadėjo 
viską daryti, kad karas būtų 
baigtas. Planuoja užšaldyti 
karo fondus.

Popiežius ragina 
baigti karą

Roma. - Popiežius Pau
lius minėjo Romos katalikų 
bažnyčios šeštąją pasaulinės 
taikos dieną Naujuose me
tuose.

Ta proga popiežius ragino 
“bažnyčios vaikus” ir visus 
kitus žmones darbuotis už 
taiką. Jis priminė, kad ka
ras Indokinijoje turi būt 
baigtas ir kad žemės drebė
jime nukentėjusiems Mana
gua gyventojams būtų suteik
ta pagalba.

Lietuva ordinu 
apdovanota

Maskva. - Tarybų Sąjun
gos Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumas apdovanojo 
Tarybų Lietuvą Tautų drau
gystės ordinu. Prezidiumas 
skelbia savo nutarimą:

Už didelius Lietuvos TSR 
darbo žmonių nuopelnus, 
vystant ir stiprinant TSR 
Sąjungą, stiprinant socialis
tinių nacijų ir tautybių drau
gystę ir brolišką bendradar
biavimą, už didelį indėlį į 
Tarybų valstybės ekonomi
nį, socialinį, politinį bei 
kultūrinį vystymąsi ir pažy
mint Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos 50- 
metį, Lietuvos Tarybų So
cialistinę Respubliką apdo
vanoti Tautų draugystės or
dinu.

ALBANY, N. Y.' - Gub. 
Rockefelleris siūlo legisla- 
tūrai priimti įstatymą, kuris 
baustų narkotikų platintojus 
viso gyvenimo kalėjimu, be 
jokių bausmės sumažinimų. 
Atrodo, jis turės daugumos 
legislatorių pritarimą.

Amerikiečių spaudos UPI nuotrauka rodo vieną Hanojaus 
gyvenvietę po amerikiečių lėktuvais bombardavimo.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
STUDENTŲ MOKSLINIAI 
DARBAI

KAUNAS, (ELTA). -Res
publikos aukštųjų mokyklų 
studentų geriausių mokslinių 
darbų paroda atidaryta Poli
technikos institute.

Joje eksponuojama dau
giau kaip 1,200 darbų, ku
riuos atliko busimieji inži
nieriai, architektai, gydyto
jai, žemės ūkio specialistai.

Pusę parodos eksponatų 
sudaro Kauno Politechnikos 
instituto studentų techninė 
kūryba. Prie katedrų vei
kiančiuose būreliuose, pro
bleminėse ir žinybinėse la
boratorijose, projektavimo- 
konstravimo biure mokslini 
darbą dirba kas ketvirtas 
šios aukštosios mokyklos 
studentas. Trylika jų darbų 
šiemet pripažinti išradi
mais.

MASTIEČIŲ VAKARAI

TELŠIAI. "Masčio” fa-i 
briko kolektyvas pamėgoce-S 
chinius tematinius-konkur-į 
sinius vakarus. Jų progra- i 
moję - tautų draugystės, jau-: 
nimb auklėjimo ir kiti dar-! 
bininkams rūpimi klausimai. ■

Mastiečių pasirodymus I 
turi progos pažiūrėti irdau-; 
gelis Telšių gyventojų - te
miniai vakarai dažniausiai 
rengiami Žemaitės liaudies 
teatro patalpose.

K. VIRZlNTAS

ŽUVUSIAM KOVOTOJUI
ATMINTI

ANYKŠČIAI. “Gintaro” 
kolūkyje iškilmingai ati
dengtas paminklinis akmuo 
žuvusiam nuo buržuazinių 
nacionalistų kulkos Kavars
ko valsčiaus pirmininkui Po
vilui Ciukšiui. Susirinkusieji 
pagerbė kovotojo atminimą.

V. BAGDONAS

LAIMIKIAI IŠ MARIŲ

KLAIPEDA. - Lenktyniau
dami TSRS 50-mečio garbei, 
Drevernos žuvininkystės 
ūkio nariai jau įvykdė meti
nes žuvies sugavimo užduo
tis. Jie pristatė į sandė
lius daugiau kaip 3650 cnt 
laimikio iš marių. Kai ku-

i
rios grandys gerokai viršijo 
savo planus.

Joms vadovauja M. Gel- 
žius, A. Šikšnius, J. Maži- 
kas, A. Jasinskas, V. Toliu
šis. a. Šaulys

NAUI KULTŪROS NAMAI

Šilalės rajono Pajūralio 
tarybinio ūkio statybininkai, 
vadovaujami darbų vykdyto
jo Aloyzo Prišmanto, baigė 
statyti 200 vietų kultūros 
namus. Tame pačiame pa- 

| state įsikūrė biblioteka, ry- 
; šių ' skyrius, tarybinio ūkio 
i kontora.
i Kultūros namai papuošti 
I bareljefais, viduje - parkęto 
j grindys, liaudies meistrų 
Įaustos užuolaidos, gražus 
Į baldai. Ūkio statybininkai 
■ kultūros namus pastatė per 
'^vienerius metus.

K. BALČIŪNAS 
i i ________________

Sniečkui suteiktas 
socialistinio darbo 
didvyrio vardas

Vilnius (kablegrama).
Sausio 7 d. Lietuvos Komu
nistų Partijos Centro Komi
teto pirmajam sekretoriui 
Antanui Sniečkui sukako 70 
metų.

Už didelius nuopelnus Ko
munistų Partijai ir Tarybų 
valstybei ir 70-ųjų gimimo 
metinių proga Tarybų Sąjun
gos Aukščiausiosios Tary
bos prezidiumo įsaku Anta
nui Sniečkui suteiktas ' So
cialistinio darbo didvyrio 
vardas. • Tai aukščiausias 
apdovanojimas Tarybų Są
jungoje. V. PETKEVIČIENE

Amerikiečiu bombos užiųušė
Hanojuje 1,318 civilių

Siaurės Vietnamo radijas skelbia, kad gruodžio mėnesį 
per 10 dienų, amerikiečiai numetė ant tirštai apgyventos 
sostinės Hanojaus daugiau kaip 40,000 tonų bombų, kurios 
užmušė 1,318 civilių žmonių, sužeidė 1,261, sugrovė cent
rinę ligoninę, daug mokyklų ir kitų pastatų. Nuostoliai - 
milžiniški. _____________________

Uostamiestis Haiphongas 
ir kiti miestai nemažiau nuo 
bombų nukentėjo.

Jungtinių Valstijų barba
rizmą Vietname griežtai pa- 
smerikė daugiau kaip 40 neu
tralių valstybių. Bendrame 
pareiškime pasakyta, kad 
“toks bombardavimas su
krėtė visą civilizuotą pasau
lį ir pralenkė bet kokį žmo
nijai žinomą brutalumą”.

Kanados parlamentas 
vienbalsiai pasmerkė barba
riškus bombardavimus. “N. 
Y. Times” rašo, kad savo 
brutalumu Nixonas jau pra
lenkė ir Hitleri. c

Demokratai senatoriai 36 
balsais prieš 11 priėmė Ken- 
nedžio rezoliuciją už Viet
namo karo fondų sulaikymą. 
Panašią rezoliuciją užgyrė 
ir didelė dauguma demokra
tų kongresmenų. Prieš Nixo
no brutalius žygius Kongre
se jau prasidėjo kova.

Tik masinė veikla 
paveiks Kongresą

New Yorkas. -Komunistu 
Partijos generalinis sekre
torius Guss Hali padarė pa
reiškimą, kuriame Jis nu
rodo, kad tik masinė veikla 
privers Kongresą imtis žy
gių prieš karą Vietname.

93-asis Kongresas susi
rinko tuo metu, kai jau at
liktas brutalus bombardavi
mas Siaurės Vietnamo, kai 
sostinė Hanojus išdaužyta, 
ligoninės išgriautos, mokyk
los ir gyvenamieji namai 
išdaužyta, daug civilinių 
žmonių užmušta.

Guss Hali sako, kad toks 
barbarizmas turi būt sulai
kytas, taikos sutartis turi 
būt pasirašyta ir karas tuo
jau baigtas.

TSRS pakėlė algas, 
sumažino taksus

Maskva. - Su Naujaisiais 
metais Tarybų Sąjunga pakė
lė algų minimumą iki $85 į 
mėnesį, tuo ypačių metu su
mažino pajamų taksus 35% 
uždirbantiems iki $100 į 
mėnesį.

Pajamų taksai tesudaro 8% 
Tarybų Sąjungos biudžeto, 
kuomet Jungtinėse Valstijo
je pajamų taksai sudaro 45% 
viso federalinio biudžeto. 
JAV darbininkai sumoka 
daugiau kaip 70% visų pa
jamų taksų.

TOKIJAS. - Japonijos 
unijos šiuo metu turi 12 mi
lijonų narių. Jos sudaro 
tvirtą darbininkų jėgą.

Matė baisiausią
sunaikinimą

JOAN BAEZ

New Yorkas. - Spaudos 
konferencijai raportavo grį
žę iš Hanojaus liaudies dai
nininkė ir prieš karą kovo
toja Joan Baez, Kolumbijos 
universiteto teisių profeso
rius Telford Taylor, kunigas 
Micheal Allen ir Vietnamo 
karo veteranas Barry Romo.

Jie nuvežė iš Jungtinių 
Valstijų karo belaisviams 
500 laiškų ir parsivežė iš 
belaisvių 600 laiškų. Išbuvo 

i Hanojuje porą savaičių, per- 
' gyveno bombardavimus ir 
imate baisų Hanojaus sunai- 
ikinimą. Jie sake, kad di
džioji ligoninė išdaužyta. 
Kalbėjosi su belaisviais, 
matė apdaužytą belaisvių 
stovyklą. Matė daug civilių 
užmuštų ir sužeistų. Be
laisviai trokšta karo baigi
mo.

Izraelyje didėja 
kriminalizmas

Jeruzalė. - Izraelyje per 
pastaruosius penketą metų 
kriminalizmas pakilo 35%, 
apiplėšinėjimai - net 200%, 
apie 4,000 prostitučių mies
tuose, 60% prostitučių neturi 
nei po 17 metų.

Valdžia planuoja išleisti 
griežtesnius įstatymus 
prieš bedidejantį krimina- 
lizmą.

Nepiliečiai turi 
registruotis

Visi Jungtinėse Valstijose 
gyveną nepiliečiai privalo 
persiregistruoti sausio mė
nesį. Nepersiregistravę 
laiku gali būt nubausti.

Pe r s i r eg ist ra vi m o bla n- 
kutes galima gauti savo 
miesto pašto skyriuose arba 
Imigracijos ir Natūralizaci
jos įstaigose. Užpildžius jas 
galima toje pačioje vietoje 
grąžinti.
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ZS atminimą. RašomaiForeign countries, o months, *o.ou ?
Sostinės laikraščių ir 

žurnalų, leidyklų atstovai,
Vieniems duona, kitiems bombos ! latsakingi partiniai darbuoto- 

jai, gruodžio 12 d. susinn- 
Siomis dienomis viso pasaulio žmonių lūpose ir širdyse kę į Lietuvos TSRZurnalis- 

garsiai nuskambėjo dviejų miestų vardai, dviejų šalių so- HM sąjungą, pagerbė žymaus 
stinių vardai. Kai ant Šiaurės Vietnamo sostinės Hanojaus mūsų pažangiosios išeivijos 
iš dausų krito Amerikos lėktuvių leidžiamos bombos, jo veikėjo, vieno “Vilnies * 
namus paversdamos griuvėsiais, o jo gatves nuklodamos steigėju ir ilgamečio jos re- 
nekaltų civilinių žmonių lavonais, Nikaragvos sostinę daktoriaus, LTSR Žurnalistų 
Managvą griuvėsiais pavertė baisus žemės drebėjimas su sąjungos garbės nario Vinco 
baisiom is žmonių gyvybių aukomis. Andrulio atminimą.

Tas pats mūsų prezidentas Richard Nixonas, kuris savo Susirinkimą įžanginiu žo- 
įsakymu griovė Hanojų ir masiniai žudė jo gyventojus, ūžiu atidarė Gimtojo kras- 
įsakė atitinkamiems valdžios organams skubinti lėktuvais t0” vYr’ redaktorius, poetas 
duoną ir vaistus dar likusiems gyviems Managvos gyven- V. Reimeris, nušviesdamas 
tojams! Duona ir gyvybė vieniems, bombos ir mirtis Andrulio gyvenimo ir vi- 
kitiems! suomeninės veiklos kelią,

Sutinkame su išvadomis tų žmonių, kurie sako, kad mūsų apibūdindamas jį kaip vieną 
prezidentas taip skubinosi ištiesti pagalbos ranką Nikara- šviesiausių mūsų išeivijos 
gvos žmonėms ne iš kokios nors nepaprastos jiems mei- veikėjų.
lės, bet kad nukreipus pasaulio dėmesį nuo pravestos ma- Tiesos ’ vyr. redakto- 
sinės skerdynės prieš nekaltus Hanojaus žmones. Betpa- r^us Laurinčiukas, einan- 
saulls niekados nepamirš daugiau kaip trylikos šimtų tis Kultūrinių ryšių su uz- 
Hanojaus vyrų, moterų ir vaikųykurių lavonais per bom- sienio lietuviais komiteto 
bardavimą Amerikos lėktuvai, prez. Nixono įsakymą, nu- pirmininko pareigas V. Ka- 
klojo to miesto gatves! | zakevičius, Tarybų Lietuvos

kultūros ministras L. šepe
tys, Partijos istorijos insti
tuto prie Lietuvos KP CK 

™ „ t i direktoriaus pavaduotojas
Washingtone jau posėdžiauja 93-ciasis Kongresas Jo R_ Mallukevieius prisiminė 

sąstatas mažai kuo tesiskiria nuo 92-ojo Kongreso. De- susItikimus su v. Andruliu, 
mokratai tebeviešpatauja ab ejuose butuose Bet. žinoma, L aplereto
tos daugumos mažai tereiškia, nes labai dažnai daugė tu darbš inte
klausimu reakciniai demokratai, ypačils pietinių valstiją, L J
ranka rankon eina su republikonais. Prezidentas Nixonas koyai užsoclaįizmo
jiems pataikauja, su jais gražiai sugyvena. idealvs.' Nors ir būdamas

Kaip ten bebūtų, Amerikos žmonės, kaip viskas rodo, ne- Lu nuQ ėg Lietuvos 
paliks savo atstovų Kongrese ramybėje, kol jie neišgirs jų y Andrulls vlsals ]os 
balso. O jų balsas, kad Vietnamo karas būtų tuoj baigtas, nlmo momentals buvo kartu 
tuoj nutrauktas, kad tai skerdynei tuoj butų padarytas ga- gu Lietuvos Uaudlmt . . 
las, kasdien garsėja ir aštrėja. Tai jaučia'ne tik Kongre- v Andrnlin Plikti darbai 
so nariai demokratai, bet kai kurie ir republikonal. Visa ]o publIcistinis pall2
eilė republikonų; kurie pirmiau karfitąl palaike Nixono po- kim dra atsiminimaI
litiką, dabar jau griežtai smerjcia^jo-pasizadejimonesilal- L gvlesus gi‘o loto pa_ 
kymą karą užbaigti. Vienas jų tiesiog ji. išvadino lygsva-Į mlnklas> nelšblėstantis Lie- 

tuvos žmonių atmintyje”.

Ko tikimasi iŠ šio kongreso ?

ros netekusiu žmogumi. , rv.ltV, .
Demokratų frakcijos vadas Senate sen^ jMaųsfięld žada 

nebeskirti Vietnamo karui lėšų, jeigu iki,ipauguraęijos, kuri 
įvyks šio mėnesio 20 dieną, kai Nixonas bus prisiekdintas 
antram terminui, nebus padaryta ir pasirašyta su S. Viet
namu sutartis karui užbaigti. Jis žada griežtai kovoti už 
nebedelsiamą Amerikos karinių jėgų ištraukimą iš Indo- 
kinijos. O jis gi kalba demokratų frakcijos vardu. Tiki-r 
masi, kad šį kartą karo priešai turės Senate daugumą.

Tuo tarpu sen. Mansfield skundžiasi, kad ir vėl valsty
bės sekretorius Rogers ir prezidento dešinioji ranka Kis- 
singeris atsisakė pasirodyti užsienio reikalais komisijos 
posėdyje ir liudyti apie Vietnamo karo eigą. Jie tai daro, 
žinoma, prezidento įsakymu. Vadinasi, prezidentas,visiš
kai nesiskaito su Kongresu. Bet kaip tik šis nesiskaity
mas gali jam nekaip atsirūgti. Dėlei to kai kurie kongres- 
manai gali jam savo nugarą atsukti, liautis paskui jį sekę 
ir jo politiką rėmę.

Kuo Švedija taip nusidėjo
Tarp Jungtinių Valstijų vyriausybės ir Švedijos santy

kiai staiga labai pablogėjo. Taip tapo įtempti, kad mūsų 
prez. Nixonas matė reikalą nebepriimti Švedijos vyriausy
bės paskirto naujo ambasadoriaus. Tai labai retas atsiti
kimas valstybių santykiuose. Nežinia, kuo tas pasibaigs.

Švedijos vyriausybė mūsų prezidentą užpykdė tuo, kad jos 
premjeras Palmė smarkiai pakritikavo bombardavimą 
šiaurės Vietnamo. Jis tokį masinį nekaltų Vietnamo žmo
nių žudymą palygino su nacių pravestomis skerdynėmis per 
Antrąjį pasaulinį karą.

Bet Mr. Palmė klaidos nepadarė. Jis pasakė tiesą. 
Tiesa, tai baisi, kruvina tiesa, bet tiesa ji pasilieka. 
Argi visas padorusis pasaulinis neprakeikė Hitlerio, kai jo 
lėktuvai iš dausų mėtė bombas ant Londono? Tai kuo ski
riasi Nixono lėktuvų mėtymas dar šimtą kartų žmogžudiš- 
kesnių bombų ant Hanojaus?

MŪSŲ KLERIKALAMS IR 
VYSKUPAI ŽIOPLIAI

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 
prisiųskite savo sveikinimus. Kaina.* nuo $5.00. 
Kas norite didesnio formato tai $10.00.

Administracija

I Chicagos klerikalų “Drau
go” redaktoriai sakosi jau 
netekę kantrybės ir su kai- 
kuriais dvasininkais, net ir 
pačiais aukščiausiais. Nes 
tie dvasininkai yra “komu
nistinės propagandos įran
kiais”. Jie esą didžiausi 
“žiopliai”.

Prašome: “Į tokią “nau
dingų žioplių” kategoriją pa
teko ir Italijos A vėlino vys
kupijos generalvikaras 
mons. Ferdinandas Renzul- 
li. Italijoje veikiančios ko
munistinės “Italijos-Sovietų 
Sąjungos draugystės” pir- 
šliavimu Renzulli aplankė 

[Maskvą, Zagorską, Lietuvą 
I ir Latviją. Baigęs savo ke
lionę, sovietinei “Novošti” 

I agentūrai tarp kita ko pa
reiškė:

i “Visą tai, ko aš atvykau 
pamatyti ir, ką aš mačiau, 
galiu kategoriškai tvirtinti, 
kad Sovietų Sąjungoje yra re
spektuojama sąžinės laisvė 
ir kad šiame krašte nėra 
jokios religijai netoleranci
jos”

Sovietinė spauda Renzulli 
pareiškimą ištisai paskelbė 
viešumai. Tą pareiškimą, be 
abejo, kartos nuolat, kai tik 
bus kalba apie religijos ir 
Bažnyčios padėtį Sovietų Są
jungoje”. (“D.”, gruodžio 
27 d.)

Mes gi manome priešin
gai. Mes manome, kad žio- 
plis yra ne vyskupas Renzul
li, bet “tėveliai”, kurie sėdi 
“Draugo” redakcijoje. Vys
kupas lankėsi Tarybų Sąjun
goje, net ir Lietuvos sosti- 

nėję Vilniuje, specialiai stu
dijavo religijos pameti, savo 
akimis matė atdaras bažny
čias ir t. t. Jis žino, ką jis 
kalba. Bet “Draugo” re
daktoriai sėdi Chlcagoje ir 
visokiomis nesąmonėmis bei 
išmislais ir prasimanymais 
apie religijos padėtį Tarybų 
Sąjungoje maitina savo ne
laimingus skaitytojus.

MATYT, GAILISI PADARĘ 
BAISIĄ KLAIDĄ

New Yorke ir apylinkėje 
plačiai skaitomas dienraš
tis “Long Island Press”, 
daugelio nuostabai, prieš 
rinkimus užgyrė Richard 
Nixono kandidatūrą į prezi
dentus antram terminui. Ir 
savo nusistatymą vyriausia 
rėmė tuo supratimu, kad 
Nixonas jau vedąs Vietnamo 
karą prie pabaigos. Jis jį, 
girdi, užbaigs gal dar prieš 
rinkimus, pasirašydamas 
spalio 26 dienos jo pasiunti
nio Kissingerio padarytą su
tartį su Siaurės Vietnamo 
delegacija Paryžiuje.

Bet Nixonas karo neužbai
gė. Priešingai, jis gi dar at
naujino Siaurės Vietnamo 
bombardavimą.

Matosi, kad “The Long 
Island Press” leidėjai yra 
nusivylę savo kandidatu. 
Antai, gruodžio 21 dieną 
įdėti net trijų kolumnistų 
straipsniai prieš šį karą ir 
prieš jo dar žiaurinimą, kri- 
minališkai bombarduojant 
Siaurės Vietnamą. Rašo ir 
karo tęsimą smerkia Antho
ny Lewis, Richard L. 
Schoenwald ir Fred Branf- 
man.

Gruodžio 31 d. laidoje taip 
pat griežtai karo tęsimą pa
smerkia Von Hoffman ir 
Garry Wills.

Zihoma, komercinis dien
raštis atvirai neprisipažįsta 
padaręs klaidą, remdamas 
Nixono kandidatūrą. Bet per 
šių kolumnistų ir kitų raš
tus po rinkimų, ypač atnauji
nus S. Vietnamo bombarda
vimą, aiškiai matosi, kad 
laikraščio leidėjai jaučiasi 
skaudžiai nusivylę.

IR ** ARGENTINOS LIETUVIŲ 
BALSAS” PRABILO

Tik .dabar mus pasiekė 
“Argentinos Lietuvių Bal
sas” už praeitų metų rug
sėjo 21 dieną. Kaip žinia, 
šį laikraštį leidžia Ožinskai, 
o jį redaguoja Kostas Nor
kus.

A tvirai pasakysime: Mums 
labai patinka minėtos dienos 
laikraščio vedamasis “Ge
rai kalbi apie Lietuvą - esi 
blogas žmogus”. Tai geras 
atsakymas visokio plauko 
“veiksniams” ir “vaduoto
jams”, kurie juo toliau, tuo 
pikčiau niekina ir šmeižia 
Lietuvą.

redaktorius
rašo:

“Toki posakįtenka išgirs
ti iš fanatikų, kurie sako: 
“Dabar gali būti ir geriau
sias gyvenimas Lietuvos 
žmonėms, bet negalima to 
pripažinti nei sakyti”.

Gyvenimo tikrovė visame 
pasaulyje eina laiko keliu. 
Mes išeiviai galime tik 
džiaugtis, kad mūsų tauta 
Tėvynėje, pergyvenusi bai
siausius smūgius, sugeba iš
laikyti lietuviškumą, ženg
dama pirmyn mokslo, meno 
ir visose gyvenimo pažan
gos srityse.

Argentinoje viešėjo ir te
bevieši visa eilę giminių 
lankytojų iš Lietuvos. Iš 
Argentinos jau lankėsi Ta-

Didž. Gerb. “Laisvės* 
Redakcija!

Naujųjų Metų proga siun
čiu nuoširdžiausius sveiki
nimus ir geriausius linkėji
mus visam šauniajam *Lais- 
vės” ddrbuotojų ir skaitytojų 
kolektyviu, o taip pat savo 
pusbroliams Jokūbui Jeske- 
vičiui, Jonui - Juozui bei Ma
rytei Jezukevičiams ir Jų 
šeimoms gyv. Voręesteryje.

Dar norui pabrėžti, kad 
mano pusbrolis Jokūbas Jes- 
kevičius yra ne tik Jūsų laik
raščio "Laisvė* bendradar
bis ir vajininkas, bet jis yra 
didelis pažangios spaudos 
propoguotojas ir platintojas 
už JAV ribų. Jau eilė metų, 
kai jis man vis atnaujina 
"Laisvės* prenumeratą. Be 
to, per jį gaunu “Vilnį”, 
"Liaudies Balsą*, Šviesą*, 
"Laisvės* ir "Vilnies* Jubi
liejinius albumus, "Vilnies* 
kalendorių ir kt.

Jis du kartus buvo atvykęs 
į Tarybų Lietuvą ir čia pasi
rodė kaip Ištvermingas ir 
drąsus pažangaus judėjimo 
vėliavininkas. Jis čia Lietu
voje, apart giminių* turi ge
roką būrį pažįstamų, ku
riems reguliarai bendarolė- 
mis siuntinėja pažangią, lie
tuvišką Amerikos spaudą.

Taigi gyvuok, Jokūbai, il
giausius metus ir sėkmingai 
darbuokis pažangos ir taikos 
labui! VALYS PETRAS

Istorijos mokytojas
- pensininkas 

Vilnius, 1972. XII. 17.
- o- 

“LAISVĖS” ir “ŠVIESOS” 
REDAKTORIAMS

širdingai sveikiname su 
Naujais 1973 metais “Lais
vės” bei “šviesos” redak
cijų darbuotojus ir skaityto
jus, linkime visiems kuo ge
riausios sveikatos, laimės’ 
ir sėkmės. ' ' ””

Tebūnie taika ir ramybė 
visame pasaulyje.

Lietuvos žemės ūkio aka
demijos darbuotojai:

P. KAUŠAKYS, 
K. PETRULIS, 
PR. SOKAS,
A. TRUMPICKAS, 
J. PETRULIS.

Nareikiškės, 
1972-XII-20 

rytinėje Lietuvoje keli de- 
sėtkai lietuvių. Svečių iš 
abiejų pusių skaičius daugė
ja. Dauguma jų nėra joki 
“politikieriai”. Bene, iš 
JAV daugiausia Lietuvą lan
ko buvusieji “dypukai”. 
Visi pripažįsta Lietuvos gy
venimo pažangą.

Mūsuose yra žmonių, ku
rie niekam netiki. Nei spau
dai, nei naują Lietuvos gy
venimą pažįstantiems savo 
broliams. Netikėliai tebesi- 
vaduoja viena taisykle: “Ge
rai kalbi apie Lietuvą - esi 
blogas žmogus”.

Žinoma, Lietuvos upių 
vanduo nepavirto pienu. 
Kaip visur, taip ir Tarybi
nėje Lietuvoje, yra nedate- 
klių ir trūkumų. Dar toli 
iki visuotinės absoliutės ly
gybės laipsnio”.

Parėmimui savo išvedžio
jimų apie “tokius žmones”, 
jis pamini pasisakymus ag
ronomo Vlado Tiškaus, ku
ris smetoniniais laikais 
buvo Lietuvos žemės ūkio 
ministerijos žemės ūkio de
partamento direktorius, 
apie didžiulius Tarybų Lie
tuvos pasiekimus ir laimėji
mus. Girdi, Tiškus “dabar 
gyvena šiauliuose-Radviliš- 
kio rajono Karolio Požėlos 
vardo kolūkio centre ir turi 
progos stebėti, kaip vystosi 
ir klesti Tarybų Lietuvos 
socialistinis žemės ūkis”

Gerbiama redakcija:
Jau baigėsi metai, kaip 

mes esame jūsų laikraščio 
skaitytojai. Su malonumu ir 
nekantrumu laukiame se
kančio numerio, kuris kas 
kart atneša žinių iš jūsų gy
venimo, veiklos ir mokslo 
pasaulyje. Ir mes Adelė ir 
Algis norime jus, brangius 
“Laisvės” darbuotojus, pa
sveikinti su Naujaisiais me
tais ir palinkėti daug daug 
pasisekimo jūsų kilniame 
darbe, daug stiprios sveika
tos, naujų stiprių jėgų ir vėl 
tęsti tą sunku darbą. Daug 
linkėjimų visiems lietu
viams.

Norime padėkoti savo tetai 
Bronei ir Antanui Rama
nauskams, kurie mums išra
šė laikraštį "Laisvę*. Dabar 
mes esame seni skaitytojai. 
Dėkingi redakcijai, kuri ne
lengvomis sąlygomis išlei
džia didelės apimties laik
raštį su įvairiapusišku ir 
teisingu gyvenimo pavaizda
vimu.

Visiems geriausios svei
katos.

Su pagarba, 
ADELE ir ALGIS NAVICKAI 
1972-XII-18 
Telšiai

-o-
Gerbiama “Laisvės” 
redakcija ir 
visi pagalbininkai,

Šiuomi laiškeliu noriu jus 
visus pasveikinti su Naujai
siais 1973 Metais ir palin
kėti jums stiprios sveikatos, 
ir gerų pasekmių jūsų gar
bingame darbe. Linkiu iš 
mano šiltos krūtinės ir dar 
judančios širdies.

Daug viso gero,
. ;' ANNA NORKUS, 

Detroit, Mich.
Nuo Red.: Ačiū už gražius 

linkėjimus, taipgi už pri
siųsta eilėraštį “Kaip daina
vo Lietuvos piemenėlis”. 
Deja, eilėraštis silpnokas, 
juo pasinaudoti negalėsime. 
Atleiskite.

- o-
Didžiai Gerbiamas Tamsta,

Labai nudžiungu, kada 
pašto dėžutije randu Tams
tos redaguojamą “Laisvę”. 
Visą perskaitau ir duodu 
skaityti kaimynams. Daug 
naujienų jame randu, kurių 
kiti laikraščiai neatspaus
dina o

Dėkoju visam Redakcijos 
kolektyvui, kad atspausdi- 
nat mano, Tamstoms pri
siųstus, eilėraščius bei ži
nutes ir linkiu Jūsų, visam 
kolektyvui daug sveikatos ir 
kūrybinių jėgų.

Naujais 1973 metais!
Su pagarba,

K. ZAKAVICIENĖ 
Kaunas 
1972.XII.16

X -o-
“Laisvės Redakcijai

Naujųjų Metų proga Lietu
vos TSR žurnalistai siunčia 
Redakcijai, skaitytojams ir 
rėmėjams širdingiausius 
linkėjimus kuo geriausios 
kūrybinės sėkmės, geros 
sveikatos! LIETUVOS TSR

Žurnalistų sąjungos 
VALDYBA 
Vilnius
- o-

Gerb. A. Bimba,
Jums, Jūsų seimai ir Jūsų 

vadovaujamos periodikos 
leidinių redakcijų kolekty
vams patys gražiausi, nuo
širdžiausi linkėjimai - svei
katos, taikios padangės ir 
kūrybinos nuotaikos. Tegu 
naujos jėgos papildo Jūsų 
gretas!

Su pagarba,
MARIJA MACIJAUSKIENE

Kaunas

Mielieji Laisviečiai, gerbia
mieji ANTANAI, IEVUTE, 

'LILIJA,
Naujųjų 1973 Metų proga, 

Jūsų asmenyje, nuoširdžiau
siai noriu pasveikinti visus 
Laisviečius su šia nuostabia 
žiemos švente visame pa
saulyje, palinkėti kuo pui
kiausios nuotaikos, džiaugs
mo, pasisekimo, visų sva
jonių išsipildymo, visiems, o 
ypač Lilijai Kavaliauskaitei 
tvirtos sveikatos.

Tegul 1973 metai būna žy
miai geresni už praėjusius, 
tegul laimė ir sėkmė Jus lydi 
visur ir visada. . .

Praėjo nepilnas dvimetis, 
kai buvau Jungtinėse Ameri
kos Valstijose ir pas Jus 
Niujorke. Viskas puikiau
siai išliko atmintyje, nieko 
nepamiršau, o ypač malonios 
Jūsų draugijos. Dar ir šian
dien gerai prisimenu kuo da
linomės, apie ką kalbėjomės, 
koks Jūsų tikrai pasiauko
jantis ir sunkus, tačiau tau
rus darbas lietuviško žodžio 
puoselėjime.

Malonu buvo pereitų metų 
liepos mėn. Lietuvoje sutikti 
mieląją Ievutę, porą kartų 
automobiliu drauge perkirs
ti visą respubliką, aplankyti 
Dionyzo Poškos muziejų su 
“Baubliais”, gintarinę Pa
langą su šiaudastoge “Vai
dilute”, na ir pasiklausyti 
pirmąjį kartą lauke pasta
tytą, Kutūzovo aikštėje, Vil
niuje, žymaus italų kompo
zitoriaus Dž. Verdi operą 
“Aida”. Visi šie susitiki
mai ir bendravimas palieka 
malonų ir neišdildomą įspū- 
dį.

Norėtųsi, kad ir Jūs, mie
las Antanai ir Jūs Lilija, 
prie progos, apsilankytumė
te žydroje Lietuvos padangė
je, aplankytumėte savo 
draugus ir pažįstamus, ku
rių yra tikrai daug. Manau, 
kad negandai su drg. Lilijos 
sveikata jau praėjo ir Ji vėl 
linksmą,, graži ir energinga.

Tiesa, Jūsų "Laisvę* gau
nu kuo puikiausiai ir šiais 
metais. Skaitau aš, mano 
šeima ir draugai.' Jų ir savo 
vardu širdingai dėkoju, nes 
mums tikrai įdomu sutikti 
pažįstamų žmonių vardų^su 
kuriais teko susitikti, ar bent 
apie juos girdėti.

Tai ir viskas apie ką no
rėjau Jums trumpai parašy
ti.

Baigdamas, dar kartą no
riu Jums palinkėti laimingų 
ir džiaugsmingų Naujųjų 
Metų - May Happiness and 
Joy be yours throughout the 
NEW YEAR!

Su pagarba,
REMIGIJUS JUSIONIS 

Vilnius,
1972 m. gruodžio 23 d.

- o-
Naujųjų Metų proga linkiu 

Jums daug laimės, geros 
sveikatos ir pasisekimo Jūsų 
darbe. JURAS POŽĖLA

- o-
Sveikiname su Naujaisiais 

Metais, linkime daug laimės, 
džiaugsmo ir sveikatos.

NASTE, RŪTA, 
LAURYNAS KAPOŪIAI

Vilnius
- o-

Gerbiamoji “Laisvės*” 
Redakcija,

Sveikiname su Naujaisiais
1973 metais ir linkime geros 
sveikatos, ryžto ir daug 
energijos jūsų sunkiame, bet 
kilniame darbe.

BARKAUSKAS SU SEIMĄ
Kaunas

. -o-
Nuoširdžiai sveikinu Nau

jųjų Metų proga, linkiu daug 
sveikatos ir visokiausios 
laimės asmeniniame gyveni
me ir visuomeninėje veiklo
je. VLADAS NIUNKA

Vilnius
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Laiškas drg. Antanui Bimbai
Gerb. drauge!

Štai ir vėl nuėjo į praeiti 
vieneri metai. Kas gi per 
tuos metus atlikta? Kiek 
pažengta J priekį? Kas dar
bo žmonią sukurta savo pa
dėčiai pagerinti, liaudies 
kultūrai pakelti? Apžvelgti 
tai visada naudinga, nes 
žmogaus, organizacijos vei
klos prasmė ir yra dirbti, 
kurti visuomenės labui.

Lietuvoje dabar plačiai 
minimas Tarybą Sąjungos 
sukūrimo 50-metis. Ta pro
ga apžvelgiama, ko lietuvią 
tauta neteko atsisakiusi ka
pitalistinės santvarkos, ko 
ji pasiekė, žengdama socia
lizmo kūrimo keliu.

DIDŽIULIAI PASIEKIMAI

Praėjo 32 metai nuo is- 
torinią 1940'm. įvykią, o 
kaip pasikeitė Lietuva! Ne
bėra joje buržuazijos - fa
brikantą, dvarininką, banki
ninką, plrklią, buožią, - 
visą tą socialinią sluoksnią, 
kurie gyvavo ir turtėjo iš
naudodami darbo žmones. 
Gyvenimas parodė, kad vi
suomenė gali tvarkytis ir 
tarpti be šią išnaudotojišką 
elementą, be ją sukurtos 
valstybinės santvarkos. Ir 
atvirkščiai. Trumpas isto
rinis socializmo kūrimo lai
kotarpis nenuginčijamai pa
rodė lietuvią tautai, kad tai 
buvo socialinės pažangos, 
ekonominio ir kultūrinio gy
venimo suklestėjimo laiko
tarpis.

Antai, nuo 1945 iki 1972 
metą Tarybą Lietuvos liau
dies ūkiui vystyti, mokslui 
ir kultūrai plėsti kapitali
niai įdėjiniai pasiekė dau
giau kaip 12 milijardą ru
blių. > Už šias sąjunginės 
vyriausybės ir pačios lietu
vią tautos ir santaupų iš
skirtas lėšas Tarybą Lietu
voje buvo pastatyta daugiau 
kaip 200 stambią fabriką, 
rekonstruotos ir išplėstos 
senos įmonės. 1972 metais 
Tarybą Lietuvos pramonė 
gamino 34 kartus produkci
jos daugiau kaip 1940 me
tais. Aplink naujai pastaty
tas įmones išaugo ištisi 
miestai, tokie kaip Elektrė
nai, Naujoji Akmenė, Grigiš- 
kės. Naujomis įmonėmis ir 
ištisais gyvenamąją namą 
kvartalais pasipuošė senieji 
Lietuvos miestai - Vilnius, 
Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys, Ukmergė, Utena, 
Kapsukas, Mažeikiai. Visus 
šiuos miestus tarpusavyje 
jungia puikūs keliai, padengti 
asfaltu tik tarybiniais me
tais. -

VISIŠKAI NAUJAS KAIMAS

Neatpažįstamai pasikeitė 
Tarybą Lietuvos kaimas. Jo 
peizažui dabar būdingi stam
būs gyvulininkystės pasta
tai, kultūros namai, viduri
nės mokyklos. Iš smulkią 
išsimėčiusią po laukus so
dybą gyventojai keliasi į 
stambias gyvenvietes, ku
riose įrengiamas vandentie
kis, kanalizacija, nutiesiami 
asfaltuoti keliai, Į visus na
mus įvedama elektra. Po
kario metais Tarybą Lietu
vos kaime pastatyta jau 123 
tūkstančiai naują gyvenamą
ją namą, tarp kurią nemaža 
mūrinią. Nuo 1971 metą 
spaudoje ėmė rodytis pra
nešimai, kad atskirą kolūklą 
visi kolūkiečiai jau persikė
lė į kolektyvines gyvenvie
tes. Nors kaime gyventoją 
sumažėjo, bet likusieji jame 
žemdirbiai dabar plačiai pa
naudoja traktorius, bombal
nus, daugelį kitą žemės 

ūkio mašiną ir išaugina dvi
gubai didesnius grūdą der
lius, 2.4 karto daugiau pa
gamina pieno ir mėsos pro
duktą. Net 1972 metais, pa
sižymėjusiais didele saus
ra, o rudenį gausiomis liū
timis, kliudžiusiomis der
liaus nuėmimo darbams, Ta
rybą Lietuvos laukuose gau
ta vidutiniškai po 20 su vir
šum centnerią grūdą iš hek
taro.

SUKLESTĖJO MOKSLAS IR 
MENAS

Socializmo kūrimo sąly
goms Tarybą Lietuvoje su
klestėjo mokslas ir menas. 
Respublikoje dabar dirba 
daugiau kaip 90 tūkstančią 
specialistų su aukštuoju iš
silavinimu. Aukštosiose 
Lietuvos mokyklose dabar 
mokosi 10 kartą daugiau 
studentų negu 1939 metais - 
paskutiniais buržuazijos 
viešpatavimo metais.

Už žymiausius mokslo ir 
technikos, literatūros ir 
meno kūrinius kasmet yra 
skiriamos respublikinės 
premijos. Tarybą Sąjungos 
50-mečio proga respubliki
nes premijos paskirtos fizi
kui E. V. Vanagui, chemikui 
A. Paulauskui, medikėms J. 
Lašienel ir E. Stalioraitytei, 
istorikui K. Navickui, filolo
gui J. Palionių!, Panevėžio 
“Ekrano“ gamyklos pen
kiems specialistams. Re
spublikines premijas 1972 
metais gavo taip pat rašyto
jai A. Churginas, K. Saja, 
V. Žilinskaitė, kompozito
riai V. Barkauskas ir J. Ka
rosas, dailininkai D. Tara- 
bildienė ir S. Ušinskas. Lie
tuvos rašytojai džiaugiasi, 
kad dabar lietuvių literatū
ros kūriniai yra išversti J 
32 Tarybų Sąjungos tautą 
kalbas. Per rusą kalbą šie 
kūriniai tampa prieinami ne 
tik Tarybą Sąjungos, bet ir 
daugeliui užsienio tautų 
skaitytoją.

TAI PASIEKTA TIK į 
TA RYBINIŲ TAUTŲ 
ŠEIMOJE

Tokie yra lietuvią tautos 
savitarpio bendravimo su ki
tomis tarybinėmis tautomis, 
jų savitarpio pagalbos re
zultatai. Nebūdama tarybi
nių tautų šeimoje, lietuvių 
tauta pati viena nepajėgtų 
pasiekti tų laimėjimų, ku
riais ji dabar džiaugiasi.

Socialistinio vystymosi 
kelią, tautų draugystės ke
lią Lietuvos darbo žmonėms 
nurodė marksizmo-leniniz
mo mokslas, Komunistų par
tija. Jos vadovaujami dar
bo žmonės, įveikdami dau
gelį sunkumų, iškovojo per
galę prieš buvžuaziją, sukū
rė socialistinę santvarką, 
visuomenę be išnaudotojų 
klasių, pakėlė krašto ekono
miką ir kultūrą. Štai kodėl 
Komunistų partija Tarybą 
šalyje naudojasi pripažintu 
autoritetu.

Tarybą Sąjungos Komu
nistą partijos gretose dabar 
telkiasi daugiau kaip 14 mi
lijoną komunistą, o viename 
jos būrių - Lietuvos komu
nistų partijoje yra daugiau 
kaip 130 tūkstančių komunis
tų. Komunistinės jaunimo 
sąjungos nariais Lietuvoje 
dabar yra 300 tūkstančią vai
kinų ir merginų.

STAMBŪS NAUJI LEIDINIAI

Partijos istorijos instituto 
moksliniai bendradarbiai 
drauge su kitais Lietuvos 
istorikais 1972 metais taip 

pat atliko tam tikrą darbą. 
Paplito dar pernai baigtas 
rengti “Lietuvos Komunistą 
partijos istorijos apybrai
žos” 1920 metą. Išspausdin
tas tomas, nušviečiantis 
Lietuvos revoliucinio judė
jimo įvykius nuo 1887 iki 
Z. Angariečio rinktininę 
raštą rinkinys “Agrarinis 
klausimas Lietuvoje“, ku
riame atsispindi lietuvių re
voliucinių socialdemokratą 
ir pirmąją Lietuvos komu
nistą pažiūros į agrarini 
klausimą nuo 1905-1907 
metą revoliucijos iki 1936 
metą. Išleistas straipsnią 
rinkinys “F. Engelso teori
nis palikimas ir Lietuva“, 
kuriame paskelbti praneši
mai, skaityti mokslinėse 
konferencijose ryšium su 
F. Engelso gimimo 150- 
mečiu. Išėjo ir spaudos 
taip pat “LKP istorijos klau
simą“ 12 tomas, kuriame 
yra L. Kapočiaus straipsnis 
apie .pirmąją JAV lietuvią 
socialistą veiklą. Taip kau
piama medžiaga “LKP isto
rijos apybraižos“ 2 tomui, 
kuriame bus nagrinėjama 
LKP veikla nuo 1920 iki 1940 
metą. Lygiagrečiai tyrinė
jami ir socializmo kūrimo 
laikotarpio įvykiai, kurie 
bus nušviesti “LKP istorijos 
apybraižos“ 3 tome.

APIE UŽSIENIO
PAŽANGIŲJŲ LIETUVIŲ 
NUOPELNUS

Iškilmingame susirinki
me, kuris gruodžio 15 die
ną įvyko Vilniaus Sporto 
rūmuose, pranešėjas Anta
nas Sniečkus pažymėjo, kad 
“pažangioji užsienio lietuvią 
spauda ir organizacijos at
liko ir atlieka didžiuli dar
bą, skleisdamos tiesą apie 
socialistinę santvarką Liet
uvoje“, - pareiškė Lietuvos' 
darbo žmonią simpatijas' 
“lietuvią darbininką judėji
mo svetur dalyviams už ją 
ištikimybę darbininkiškos 
veiklos tradicijoms, už ją 
principingą klasini požiūri į 
pasaulio įvykius, už ją tvirtą 
proletarini internacionaliz
mą, už meilę Tarybą Lietu
vai, už meilę mūsą didžiajai 
socializmo šaliai“.

Keturi tūkstančiai susi
rinkimo dalyvią palydėjo 
šiuos žodžius plojimais. 
Gaila, kad apie tai ne besuži
nos Vincas Andrulis, visą 
savo sąmoningą gyvenimą 
paskyręs pažangiosios lietu
vią spaudos leidimui Chica- 
goje.

Naująją 1973 metą išvaka
rėse linkiu Jums, mielas 
Antanai, ir visam “Laisvės“ 
štabui daug ištvermės, dir
bant sunką spaudos ,leidimo 
ir organizacini darbą. Lie
tuvos draugai visada su 
jumis. R. Šarmaitis 
Druskininkai, 
1972.XII.18

•W' £

Streikuojantieji darbininkai
Šventą Apaštalą (Piazza Santi Apostoli) gatvėje, reikalau
dami didesnią algą, geresnių darbo sąlygą ir radikalią re
formą. Taipgi pasisako prieš karą Vietname.

UPI. nuotrauka

Italijos sostinės

Žymus mokslininkas, 
nuostabus žmogus

IŠ MŪSŲ VEIKLOS PRAEITIES

“ Laisvės ” skiltis bevartant
Gruodžio 16 d. žinomo 

Lietuvos mokslininko, nusi
pelniusio mokslo veikėjo, 
akademiko, prof. Tado Iva
nausko devyniasdešimtosios 
gimimo metinės.

Prof. T. Ivanauskas gimė 
1882 m. gruodžio 16 d. Bal
tarusijos TSR Lydos rajone, 
Lebiodkos vienkiemyje. 
1903 m. baigęs Petrogrado 
gimnaziją, įstojo į univer
sitetą. Po 1905 m. revoliu
cijos, kurioje aktyviai daly
vavo, dėl caro^žandarmeri- 
jos persekiojimą pasitrau
kia į Prancūziją. Baigęs 
Sorbonos universiteto gam- 
tos-istorijos fakultetą, 1908 
m, vėl grįžta į Petrogradą 
ir dirba taksidęrmistu.

1918 m. atvažiuoja į Kau
ną, įsteigia gamtos tyrimo 
stoti, kuri vėliau reorgani
zuojama į Kauno zoologijos 
muzieją. Kartu su kitais pa
žangiais mokslininkais T.

Prof. Tadas Ivanauskas

Ivanauskas prisideda prie 
pirmosios aukštosios mo
kyklos Kaune įįurimo. 1922 
m. jis išrenkamas .Kauno 
universiteto profesoriumi. 
Plėsdamas gamtos tyrimo 
darbus ir norėdamas pra
turtinti skurdoką mūsą kraš
to fauną, profesorius įstei
gia pirmąją Lietuvoje kaili- 
nią žvėrelių fermą Obelynė
je ir Kauno zoologijos sodą. 
Prof. T. Ivanausko iniciaty
va įsteigtas pirmasis Lie
tuvoje Žuvinto rezervatas. 
Būdamas labaį plačią inte
resą mokslininku, profeso
rius Obelynėje įkuria stam- 
bą pomologinį ir dendrologi
ni sodą, kuriarpe tiria įvai
rią augalą atsparumą mūsą 
klimatinėms sąlygoms, iš
veda naujas vaismedžių

1941 m. prof. T. Ivanaus
kas išrenkamas tikruoju na
riu', o nuo 1964 m. paskiria
mas Biologijos instituto di
rektoriumi. Greta moksli
nės veiklos jis virš penkias
dešimt metų aktyviai dirba 
pedagogini darbą Vilniaus 
V. Kapsuko universitete, 

m
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Lietuvos žemės ūkio akade
mijoje, Kauno medicinos in
stitute ir kt. aukštosiose mo
kyklose bei technikumuose. 
Prof. T. Ivanausko 
nė veikla glaudžiai 
su ekspedicijomis: 
manską, Braziliją,
deltą, Turkmėniją, Azerbai
džaną, Kazachstaną, Tadži
kiją, Obės žiotis ir Salichar- 
dą. Mokslinėse ekspedici
jose surinkta gausi faunos 
medžiaga papildė muziejaus 
ekspoziciją ir fondus, den
drologines kolekcijas, o ste
bėjimą rezultatai buvo pa
teikti moksliniuose leidi
niuose. Prof. T. Ivanauskas 
parašė virš 500 darbą, Ne- 
paprasto pasisekimo sulau
kė jo knygos “Lietuvos 
paukščiai“, I-III t., “Pa
saulio žinduoliai“, “Pasau
lio paukščiai“ ir kitos.

Už įžymius nuopelnus, 
vystant krašto kultūrą ir 
mokslą, prof. T. Ivanauskas 
apdovanotas Darbo Raudono
sios Vėliavos ordinu, me
daliais. Dirbdamas Lietu
vos žemės ūkio akademijoje, 
prof. T. Ivanauskas vadova
vo Miškininkystės katedrai, 
paruošė daug disertantą, 
konsultavo jaunuosius moks
lininkus ir studentus, hiokė 
turtinti ir mylėti savo kraš
to gamtą.

Prof. T. Ivanauskas - mirė 
1970 m. birželio 1 d., Kau
no, o taip pat ir visos Lie
tuvos visuomenė atsisveiki
no su šiuo įžymiu žmogumi. 
Tačiau profesoriaus atmi
nimas ilgai dar gyvens visą 
ji pažinojusią žmonią širdy
se, o jo gražius sumanymus 
ir darbus tęs jo mokiniai, 
kurie niekados neužmirš- 
savo mokytojo.

DOC. A. NAVASAITIS 
Buvęs profesoriaus 
mokinys * 

1972-XII-20 d.

Įvairenybės
Graiką telegrafininkės 

pašto ir telegrafo ministrui 
dedikavo keiksmažodžią 
knygą su dviem tūkstančiais 
įžeidimą, kuriuos susiner
vinę abonentai beria tarp
miestinės stoties tarnauto
jams. Nelaimingosios pra
šo rdinistrą pagalbos ir mo
ralinės paramos.

- o-
Skotą laikraščio vyriau

siasis redaktorius reikalavo 
iš savo bendradarbią kuo di
desnio glaustumo. Taigi 
vieną dieną rubrika “Nelai
mingi atsitikimai” buvo iš
spausdintas toks praneši
mas: “Dublino pilietis Smi
tas, užsidegęs žvakę, norėjo 
pažiūrėti, ar dar yra jo auto
mobilio bake benzino. Ben
zino dar buvo”.

- o-
Vienas Teksaso naftos ka

ralius užsisakė Afroditės 
skulptūros kopiją. Ji buvo 
pristatyta medinėje dėžėje. 
Žinoma, kopija buvo be ran
ką. įpykęs užsakovas pa
skambino į geležinkelią val
dybą, reikalaudamas, kad 
jam tuoj pat grąžintą mar
murines rankas. Geležin
kelią valdyba atsiuntė pra
nešimą, kad ranką, deja, ne
rasta ir ji pasirengusi atly
ginti nuostolius. . .

- o —
Anglijos pypkią rūkymo 

čempionas neseniai pageri
no savo rekordą. Dabar jis 
pypkę rūkė 107 minutes 58 
sekundes. Vienam žurnalis- 
tui paaiškino: “Jokio čia 
meno. Paprasčiausiai aš 
visus metus nebuvau rūkęs”.

SPORTAS

Kadangi naujame centre 
turima “bowlingo“ vietovė, 
tad pas mus tebeveikia ho
ling o komandos. 1951 m. 
geg. 23 d. paruošiamos iš
leistuvės bollnitikams į 
LDS nacionalį turnyrą, 
įvykstantį Round Lake, ni. 
(arti Chicagos). Išleidžiami 
sekami: Al. Nevins, P. Rai
nys, G. Kazakevičius, W. 
Malin, F. Yakštis, R. Fei- 
feris (jaunasis), Anne Yakš
tis, Amelia Burba, Elena 
Jeskevičlutė, Use Bimba, 
Valerie Kazakevičienė ir 
Ruth Bell.

ATOSTOGŲ MOKYKLA .

Šią vasarą įvyksta ketvir
ta iš eilės LMS atostogų mo
kykla., Olympia Parke, Wor
cester, Mass. Jai daug dirba 
LMS 2-1 r a apskritis. Ko
misiją sudaro: M. Sukac
kienę, M. Stensler, E. N. 
Jeskevičlutė ir Charles Va
lant.

Studentų dalyvauja apie 
30-tis. Lietuvių kalbos mo
kytojas Leonas Jonikas ne
galėjo atvykti (jis ir jo na
mai buvo užpulti chuliganų), 
tad jo vieton, pasidalinant, 
pareigas eina R. Feiferis, 
V. Bovinas ir E. N. Jes- 
tė. . Kiti mokytojai: M. 
Stensler ir F. Balevičius - 
muzikos, J. Valentis - dra
mos, R. Feiferis Vaizduo
jamo meno-tapybos-grafi- 
kos, Al. Merkis liaudies šo
kių. A r-iiL.rn-
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TAIKOS KONGRESAS

Birž. 29 ir 30 dd. Chica- 
gojė įvyksta Taiko^ofigr#-' 
sas. Vyriausias reikalavi
mas: BAIGTI KARĄ KORĖ
JOJE. Iš New Yorkopasiųs
ta Mild red: Stensler,' jauna
sis Briedis ir Geraldine W11- 
soniutė. • Taipgi Uuosnorlai 
prisidėjo abu K&lVaįčiąL 
Kongrese delegatų dalyvau
ja 5,000; nuo unijų 1,500, o 
3,500 sudaro fermeriai, pro-, 
fesionalai, bažnytiniai ir 
kiti.

Paul Robesonas ten daly
vauja ir susilaukia griaus
mingų ovaciją.

1952 metais tebeeina sa
vaitinis Literatūros ir Meno 
skyrius, kur in ( nuolatiniai 
rašo Mildred Stensler, V. 
Bovinas ir kiti.

AIDO CHORAS

.1952 m. geg. 4 d. Aidas 
šventė 40-tą metų jubiliejų, 
įvykusiam koncerte Ilgame- 
tis darbštus aidietis, Alek-. 
sand ra s Velička skaito pri
deramą trumpą apybraiža 
choro veiklos, kurią parašė 
R. Feiferis.

Pirmas Aido Choro orga
nizatorius buvo Viktoras Ja
nuška. Mokytoją, pradėjus 
su L. Ereminu, perleista - 
J. Butėnas, J. Stankūnas, J. 
Velička, prof. Korikora, 
Walter Žukas, Helen Reti- 
kevičiutė, B. Shellan-Sukac- 
kienė, Aldona Zilinskaitė- 
Anderson, J. Kazakevičius.

Žukas, RetikeviČiutė ir 
Sukackienė ne tik mokė cho 
rą, bet ir kure muziką, kom
pozicijas.

ATOSTOGŲ MOKYKLA

Liepos mėn. Įvyksta 
metinė LMS mokykla Olym
pia Parke. Mokytojai: mu
zikos - M. Stensler; dra
mos - J. Valentis; liet, kal
bos ir istorijos - R. Bara- 

nikas, liaudies šokią - Ruth 
Bell ir Al. Merkis. F. Ba
levičius pianistas ir muzi
kas. Kristina Stanislovai- 
tienė, viešnia, duoda lekcijas 
apie tapybą. V. Bovinas, L. 
Jonikas ir E. N. Jeskevi- 
ČiŪtė veda diskusijas LMS 
veiklos i r organizacijos 
klausimais.

PROGRESYVIŲ PARTIJA
Pradžioje liepos mėn. 

Chicagoje įvyksta šios par
tijos suvažiavimas. Nomi
nuota kandidatais į prezi
dentus Vincent Hallinan, į 
viceprez. Charlotta A. Bass, 
ir užgina kovinga platfor
ma. 3,000 delegatą atstovau
ja 46 valstijas. R. Mizara 
dalyvauja kaipo “Laisvės“ 
reporteris, jo telegrama lie
pos laidoje sako:
“Po ilgų ir išsamių ap
svarstymų, suvažiavimas 
užgyrė kovingą rinkiminę 
platformą, kurios vyriausi 
obalsiai yra: BAIGTI KO
RĖJOS KARĄ, vykdyti taiką 
ir užtikrinti civilines teises 
amerikiečiams. Išrinktas 
nacionalis komitetas, atsto
vaujantis darbininkus, far- 
merius ir intelektualus“.

.“Laisve ragina savo skai
tytojus balsuoti už Progre
syvių Partijos kandidatus, 
ir praėjus rinkimams 8 d. 
lapkr. laidoje rašo: “Ne
žiūrint visko, Progresyvių 
partija šiuose rinkimuose 
pasirodė gerai. Ji laikėsi 
savo principo; ji mobilizavo 
žmones tarti žodį už karo 
baigimą Korėjoje, kovoti už 
civlinių laisvių ir teisią iš
laikymą Amerikoj, kovoti už 
Šviesesnį liaudžiai rytojų“.

“Šios partijos iškeltieji 
obalsiai nežus“.

BAIGIAMI 1952 METAI
Gruod. 31d. “Laisvės“ 

įžanginiam straipsnyje ra
šoma: “1952-riejį metai 
mūsų krašte buvo aštrios 
reakcijos pakilimo metai. 
Visa eilė darbininkų judėji
mo veikėjų buvo nusmerkti 
kalėjiman, einant Smith įs
tatymu, nukreiptu prieš 
žmonią galvoseną.

Siautėjo ragangaudžiai, 
persekiodami mokytojus, 
artistus, rašytojus, moksli
ninkus, švietėjus, darbo uni
jų veikėjus“.

ELENA N. JESKEVlClUTE

(VAIRIOS žinios
DACCA, Bangladešas. - 

Policija užpuolė studentų 
prieš amerikiečius, bom
barduojančius Vietnamą. 2 
studentai užmušti, 6 sužeis- 
tl.

MASKVA. - TSRS Darbo 
Unijų Taryba, atstovaujanti 
98 milijonus darbininkų, pa
siuntė Indonezijos valdžiai 
protestą prieš persekiojimą 
komunistų ir kitų demokra
tinių žmonių. Ragino sulai
kyti mirties bausmes nu
teistiems komunistų va
dams.

- o-
NEW ORLEANS, La. - 

Pora teroristinių snaiperių 
iŠ viešbučio šaudydami už
mušė tris policistus ir ke
turis kitus žmones, 16 su
žeidė.

-o-
;; NEW HAVEN, Conn.- šio 
miesto mokytojai piketavo 
miesto rotušę ir mokyklų 
tarybą. Jie pareiškė, kad iš
dirbę apie metus laiko be su
tarties Ilgiau taip nebegalės 
dirbti.



4-tas puslapis LAISVĖ Penktadienis, Sausio (January) 12. 1973

Paskutinį susitikimą 
prisiminus...

Dygi žinia apie Vinco An
drulio mirti, akimirksniu at
gaivino paskutinio (deja, da
bar jau paskutinio) mūsų su
sitikimo vaizdus. Tai buvo 
prieš dvejus metus, apie tą 
pati laiką - gruodžio vidurį, 
Čikagoje, sankryžoje prie 
Lituanica gatvės. . .

"Vilnies” redakcijoje, V. 
Andrulio darbo kambaryje, 
užkrautame knygomis ir lai
kraščiais, jau buvome pra
leidę ne vieną valandą, kalbė
damiesi ir šnekučiuodamie
si. Tąkart jis prasitarė išei
siąs kiek pasivaikščioti po 
orą - sausai šąlanti įžiemį - 
ir palydėsiąs. Gydytojai, po 
tada patirtos širdies naujos 
atakos, jam buvo atkakliai 
paliepę būtinus pasivaikščio
jimus ir būtiną poilsi. Pasi
vaikščioti tarpais mėgdavo, 
bet poilsi vis atidėliojo, nu
stumdamas tarsi sunkią naš
tą-

Ėjome, menu, tąsyk apsu
kui ilgą Čikagos kvartalą, ir 
V. Andrulis vis kalbėjo apie 
Lietuvą. Tą, kurią jis paliko 
1911 merų pavasari, išvyk
damas į Jungtines Valstijas, 
ir tą - naująją-kurią skaus
mingai ilgėjosi pamatyti, 
.taip, deja, ir nesuspėjęs per 
darbus, rūpesčius ir perse
kiojimus.

Sukdami j Lituanicagatvę, 
stabtelėjome. Reikėjo skir
tis. Kai apsikabinome atsi
sveikinti, jis teištarė: "Dė
kui, kad atvežėte dalelę Lie
tuvos”. Daugiau nieko nebe
pasakęs, perėjo skersai gat
vę, kiton pusėn. Žiūrėjau J 
tolstančią jo aukštą, kiek 
gunktelėjusią figūrą, žmogų 
kukliu rudeniniu paltu ir be
rete, ir galvojau apie žo
džius, pasakytus apie Lietu
vą, jos pavadinimo gatvėje, 
Čikagoje. . .

LEVAS TOLSTOJUS----

NETYČIA
(NOVELĖ)

Jis sugrįžo šeštą valandą ryto. Iš 
įpročio buvo benueinąs į tualetą, bet užuot 
to, kad nusirengtų, jis atsisėdo - krito į 
krėslą, nuleidęs rankas ant kelių, ir taip 
nejudamai sėdėjo penketą arba dešimtį 
minučių, arba valandą. - Jis nebeatsiminė.

- Cirvų septynelgė. - Numušta! -Ir 
išvydo jis jo baisų snukį, bet vis dėlto 
švysčiojantį savimi pasitenkinimu.

- Ak, velniava! - garsiai pratarė jis. 
Už durų kažkas sušlamėjo. Naktinį kyką 
užsidėjusi, išsiuvinėtais marškiniais ap
sivilkusi ir aksominiais bateliais apsimo
vusi - įėjo jo žmona, graži, energinga, su 
blizgančiomis akimis brunetė.

- Kas tau yra? - tarė ji paprastai, bet 
žvilgterėjusi J jo veidą, tą pat riktelėjo. - 
"KAS TAU YRA? Miša”. Kas tau yra?

- Man yra tai, kad esu pražuvęs.
- Lošei?
- Taip.
- Na ir kas?
- Kas? - su kažkokia piktdžiuga jis pa

kartojo. - Tas, kad pražuvau”. Irsukūk- 
čiojo jis, sulaikydamas ašaras.

- Kiek kartų aš prašiau, maldavau.
Jai gaila buvo jo, bet labiau buvo gaila 

savęs ir dėl to, kad atsidurs skurde, ir 
dėl to, kad kiaurą naktį negalėjo užmigti, 
kankinosi jo laukdama. "Jau penkios”, 
pagalvojo ji, pažvelgusi į laikrodį, gulė
jusį ant staliuko. - Ak, kankintojau. Kiek?

Jis numojo abiem rankom pro ausis.
- Visus! Ne visus, bet visų daugiausia 

visus savus, visus valdinius. Muškite 
mane. Darykite man ką tinkami. Aš pra
žuvau. - Ir užsidengė jis veidą rankomis. - 
Nieko daugiau nebežinau!

- Miša! Miša, klausykis. Pasigailėk 
manęs, aš juk irgi žmogus, aš kiaurą naktį.

nemiegojau, tavęs laukiau, kamavausi, ir 
štai dovana. Bent jau pasakyk kiek?

- Tiek, kad negaliu, nieką s negali sumo
kėti. Visus šešiolika tūkstančių. Viskas 
baigta. Pabėgti, bet kaip?

Jis pažvelgė į ją ir, ko visai nelaukė, 
ėmė jinai jį masinti prie savęs. "Kokia ji 
graži”, pagalvojo jis ir paėmė ją už ran
kos. Jinai jį atstūmė.

- Miša, kalbėk pagaliau aiškiai, kaip tu 
galėjai tai padaryti?

- Tikėjausi galėsiąs atsilošti. - Išsiėmė 
jis portsigarą ir godžiai ėmė rūkyti. - 
Taip, suprantama. Aš niekšas, aš never
tas tavęs. Mesk mane. Atleisk paskutinį 
kartą, ir aš išeisiu, pranyksiu. Katia. Aš 
negalėjau, negalėjau. Aš buvau kaip sapne, 
netyčia. - Jis pasiraukė. - Bet ką gi da
ryti. Vis tiek aš pražuvęs. Bet tu at
leisk. - Jis vėl norėjo ją apkabinti. Bet ji 
piktai atsitraukė.

- Ak tie pasigailėtini vyrai. Dedasi drą
suoliais, kai viskas gerai, o kai blogai, tai 
bematant nusimena ir niekam nebetinka.

Ji atsisėdo kitoje tualetinio staliuko pu
sėje.

- Papasakok nuosekliai.
Ir jis jai papasakojo. Papasakojo, kaip 

vežęs pinigus į banką ir sutikęs Nekras- 
kovą. Jis jam pasiūlęs užsukti pas fsave 
palošti kortomis. Ir ėmę jie lošti, ir jis 
pralošęs visus pinigus ir dabar esąs nu
sprendęs pasidaryti shu galą. Jis sakėsi 
savo sprendimą įvykdysiąs, bet ji matė, 
kad nieko jis nėra nusprendęs, o yra tik 
Ųcritęs neviltin, todėl buvo pasiruošęs vis
kam. Jinai jo kalbos išklausė, ir kai jis 
pabaigė, ji tarė:

Visa tai kvaila, biauru: netyčia pra-r 
lošti pinigus negalima. Tai kažkoks buka
protiškumas.

- Plūsk, ką nori man daryk. -
- Ne plūsti aš tave noriu, bet išgelbėti, 

kaip visados tave gelbėdavai, kad ir kaip 
tu man'būdavai darkus ir menkas.

- Mušk, mušk. Jau nebeilgai. . .
- Tai va, klausykis. Mano nuomone, kad 

ir kaip tat niekšinga ir negailestinga mane 
kankinti. Aš ligonė - dar ir dabar geriu 
vaistus. . . ir staiga tai siurprizas. Ir

Prisimenu jo pasakojimą, 
kad ir po tiekos dešimtmečių, 
pragyventų Amerikoje, šir
dies ligas atlaikiusioje at
mintyje, jis iki detalių išsau
gojęs gimtųjų Gripiškių vaiz
dus. Jo sapnai apie tėviškę, 
kuri netoli Stakliškių, būdavę 
dažnai nuspalvinti gimtojo 
kaimo pievų ir Verknės upe
lės varsų. Reikėjo be galo ir 
tauriai mylėti tą kraštą, kad 
atmintin ir sąmonėn jis su
grietų tokiais šviesiais pa
veikslais.

Lietuva buvo didysis jo 
džiaugsmas ir rūpestis. Kaip 
ir ta naujoji šalis, kurioje iš
gyvenęs 60 metų, visus juos - 
nuo pirmosios iki paskutinio
sios dienos - praleido darbi
ninkų klasės kovoje.

Iš pradžių (1911-1914 m.) 
kaip angliakasys ir kairysis 
socialistas. Pensilvanijos 
kasyklose (Hazletone, Vilkes 
Barėje ir kitur) kirtoanglį ir 
būrė "mainierius” į Lietuvių 
Socialistų Sąjungą (LSS) 
"Savo ilgame gyvenime 
JAV, - rašė V. Andrulis, - 
esu dirbęs kasyklose, odų ir 
avalynės dirbtuvėse, fer
mose”.

Atkakliai siekdamas 
mokslo, per kelis kartus 
1916-1919 metais studijavo 
Valparaiso (Indianos v.)uni
versitete bei vakarinėse mo
kyklose, vis giliau įsitrauk
damas į socialistini judėji
mą ir jo politines bei kultūros 
organizacijas.

Mokydamasis ir dalyvau
damas revoliucinėje veiklo
je, V. Andrulis buvo aktyvus 
socialistinių laikraščių 
("Kovos”, "Laisvės”) ko
respondentas. "Laikraš
čiams p rado jau rašinėti dar 
Lietuvoje būdamas, berods, 
1910 metais. Atvykęs Ameri
kon dar šį tą kuri laiką para

šydavau "Lietuvos ūkinin
kui”. Taigi, jo publicistinė 
veikla tęsėsi daugiau kaip 60 
metų. Tūkstančius publicis
tikos raštų sukūrė jo talen
tinga ranka plunksna ir rašo
mąja mašinėle. O kiek svei
katos, narsos ir pasišventi
mo reikėta redaguojant laik
raščius! Nuo 1919 m. Čikago
je V. Andrulis leido "Žari
ją”, o ją uždraudus, nuo 1920 
m. įkuria "Vilnį”, kurios 
redakcijoje su viena-kita 
pertrauka (1922-1923 m.)iš
dirbo ištisus 50 metų. Prieš 
pat mirtį pasitraukė iš re
dakcijos J poilsi ir palūžo. 
Tik kilnios sielos ir kupinas 
idealizmo - gražiausiąja jo 
prasme - žmogus tegali tiek 
atiduoti laikraščiui ir vei
klai, kiek jiems pasiaukojo 
V. Andrulis. Lietuvių publi
cistikos ir apskritai spaus
dinto žodžio istorija joasme- 
nybėje turėjo vieną iš pasi
šventėlių. Publicistą ir ko
munistą, kuri daug sykių per
sekiojo JAV reakcija. Iki gy
venimo pabaigos viršum jo 
kybojo arešto, kalėjimo, de
portavimo pavojai.

Jų grėsmėje metai iš metų, 
diena dienon gyveno, veikė ir 
rašė šis žmogus, kilniai tar
naudamas socializmo ir de
mokratijos idealams. Ten, 
Čikagoje, galvodamas apie 
Lietuvą ir jos likimą, ten 
kovojęs ir už gimtojo kraš
to bei tautos naują lemti.

Kai paskutiniame susiti
kime jis kalbėjo apie Lietu
vą, mačiau, šiltai drėko jo 
akys ir balse buvo justi 
jauno džiaugsmo ir nostal
gijos. Džiaugsmas buvo^dėl 
naujo Lietuvos gyvenimo ir 
ilgesys taip pat.

Sustojo širdis, kuri ilgai 
ir stipriai varinėjo lietuvių 
ateiviuos kraują. Dabar jau 
sunkiau ir lėčiau tvinksės 
jos pulsas. Nuo niekuo ne
bepakeičiamo praradimo. 
Bet toje tragikoje yra tau
rus pasiguodimas, kad tokie

Neseniai kolektyvines įkurtuves, naujoje Kapsuko rajono 
"Želsvelės” kolūkio gyvenvietėje atšventė šio kolūkio žem
dirbiai.

K. Liubšio nuotraukoje naujoji gyvenvietė.

Vasarą Drezdeno miesto 
istorijos muziejuje numato
ma surengti nuolatinę gaisro 
gesinimo priemonių ekspo
ziciją. Čia bus 1600 m. me
dinė gaisrinė žarna. XVIII 
a. gaisro gesinimo pistole
tas, žalvarinis švirkštas, 
taip pat prancūziška gesini
mo granata. Lankytojai ga-

— o -
Japonai gali pirkti ne tik 

natūralių gėlių, bet ir. . . 
konservuotų. Pakanka atida
ryti paprastą konservų dė
žutę, pastatyti ją ant lango, 
palaistyti gėlę vandeniu, ir 
ji pradeda augti. Tiesa, kol 
kas šitaip parduodamos tik 
saulutės ir petunijos.

-o-
Belgijos parlamentas nu

tarė, kad kiekvienas deputa
tas turi teisę savo lėšomis 
nusifotografuoti, kai kalba iš 
tribūnos. Tuojau po nutari
mo į eilę kalbėti būsimuose 
debatuose užsirašė visi de
putatai.

žmonės, kaip V. Andrulis, 
nedyla iš naujų kartų atmin
ties ir gyvenimo.

BRONIUS RAGUOTIS

tas bejėgiškumas. Tu sakai, ką daryti? 
Daryti tai, kas labai paprasta. Tuoj pat, 
šešiomis, važiuok pas Frimą ir jam pa
pasakok.

- Argi Frimaspasigailės. Jam negalima 
to pasakoti.

- Kaip, tačiau, tu kvailas. Nejaugi aš 
patarsiu tau papasakoti banko direktoriui, 
kad tu tau patikėtus pinigus pralošei. . . 
Papasakok jam, kad tu važiavai į Nikola- 
javo geležinkelio stotį. . . Ne. Tuojau 
važiuok į policiją. Nė ne tuojau, o 10 va
landą ryto. Tu ėjai Neča javo Skersgatviu, 
čia tave užpuolė dvejetas vyrų. Vienas 
buvo su barzda, o kita^ beveik berniukas 
su brauningu ir atėmė pinigus. Ir tuoj pat 
pas Frimą. Sakyti tą pat.

- Taip, bet juk. . . - Jis vėl užsirūkė 
papirosą. - Juk jie gali sužinoti iš Nekra- 
skovo.

- Aš nueisiu pas Nekraskovą. Ir jam 
pasakysiu. Aš padarysiu.

Miša ėmė ramintis ir 8-tą valandą ryto 
užmigo kaip negyvas. 10-tą valandą žmona 
jį pažadino.

Tai Vįvyko anksti rytą viršutiniame aukš
te. Žemutiniame aukšte Ostrovskių šei
moje 6-tą valandą vakaro vyko štai kas: 
ką tik buvo baigti pietūs. Jauna motina, 
kunigaikštienė Ostrovskaja, pasišaukė lio
kajų, apnešiojusį visiems saldžių pyragai
čių, apelsininių drebučių, paprašė švarios 
lėkštės, ir uždėjusi porciją drebučių (želė), 
kreipėsi į savo vaikus, kurių buvo dveje
tas: vyresnysis, berniukas septynerių 
metų, Voką, mergaitė puspenktį metų Ta- 
nička. Abu buvo labai gražūs vaikai: Voką 
rimtas, sveikas, solidus berniukas, su ža
vinga šypsena, pasireiškiančiais ir besi
keičiančiais dantimis, ir juodaakė, žvitri, 
energinga Janička, patarška, įdomi, juki, 
visados linksma ir su visais nieili.

- Valkai, kas nuneš auklei pyragaičius?
- Aš, - pratarė Voką.
- Aš, aš, aš, as, aš, aš, - riktelėjo Ja

niška ir jau nuslydo nuo kėdes.
> Ne, kas pirmasis pratarė. Voką. 

Imk, - tarė tėvas, visados lepinęs Janišką 
ir todėl visados džiaugiąsis proga galįs 
pasirodyti esąs bešališkas. - O tu, Ja

nička, nusileisk broliui, - tarė jis numylė
tinei.

- Vokai nusileisti man visados džiugu. 
Voką, imk, eik. Paaukoti ką nors Vokai 
man niekados negaila.

Paprastai vaikai dėkojo už pietus. O tė
vai gėrė kavą ir laukė Vokos. O jis kaž
kodėl ilgai negrįžo.

- Janička, nubėk į vaikų kambarį, pažiū
rėk, kodėl Voką negrįžta.

Janička šoktelėjo nuo kėdės, užkliudė 
šaukštą, numetė, pakėlė, padėjo ant stalo 
krašto, jis vėl nukrito, vėl pakėlė ir, kva
todamas! ir bidzendama savo aptemptomis 
kojinėmis, sočiomis kojelėmis nubėgo į 
koridorių ir vaikų kambarį , kurio užpaka
lyje buvo auklės kambarys. Ji buvo be- 
prabėganti vaikų kambarį, bet staiga užpa
kalyje savęs išgirdo verksmą. Ji apsidai
rė. Voką stovėjo pAlei savo lovą ir, žiūrė
damas į žaislinį arklį, laikė rankoje lėkš
tę, ir graudžiai verkė. Lėkštėje nieko ne
buvo.

- Voką, ką tu? Voką, o pyragaičiai?
- Aš - aš - aš netyčia suvalgiau beei

damas netyčia. Aš neisiu. . . niekur. . . 
neisiu . . . Aš, Tania . . .aš tiesiog ne
tyčia ... aš viską suvalgiau ... iš 
pradžių truputį, o paskui viską suvalgiau.

- Bet ką gi daryti?
- Aš netyčia.
Tanička susimąstė . . » Voką paplūdo 

ašarose. Staiga Tanička visa nušvito.
- Voką, štai ką. Tu neverk, o nueik pas 

auklę ir pasakyk jai, kad tu netyčia, ir pa
prašyk atleidimo, o rytoj mes jai savo ati- 
duosim. Ji gera.

Voką paliovė raudojęs, jis šluostėsi del
nais ir viršutinėmis rankučių pusėmis 
ašaras.

- O kaipgi aš jai pasakysiu? - pratarė 
jis drebančiu balsu.

- Na, eikim kartu.
Jie nuėjo ir sugrįžo laimingi ir linksmi. 

Laimongi ir linksmi buvo ir auklė ir tėvai, 
kai auklė juokdamasi ir graudindamasi pa
pasakojo jiems visą istoriją.

Išvertė EDVARDAS LEVINSKAS, 
mokytojas - pensininkas.

Į'

Vienas apsukrus italas iš 
automobilių savininkų imda
vo draudimo mokestį už ma
šinų stovėjimą šalia garsio
jo Pizos bokšto. Šis triukas 
truko tol, kol automobilių 
savininkai pastebėjo, kad 
aikštė įrengta ne toje pusė
je, į kurią svyra bokštas.

- o-
Per Bosforo sąsiaurį, ku

ris jungia Marmuro ir Juo
dąją jūras, jau 1973 metais 
iš Europos bus galima pa
siekti Aziją kabančiu tiltu. 
Jo ilgis kartu su viadukais - 
1583 metrai. Tiltas bus 64 
metrų aukščio, po juo galės 
praplaukti okeaniniai laivai.

Grupė A merikos darbo or
ganizavimo specialistų pa
skelbė tyrimų sekretorių 
klausimų rezultatus, štai jų 
pranešimo fragmentas: "Iš
tekėjusios sekretorės yra 
geresnės už netekėjusias, 
bet tik tada, jei jų vyrai 
neužima aukštesnio posto”.

- o- *
Vienu nusikosėjimu iš or

ganizmo į orą patenka apie 
šimtą tūkstančių bakterijų. 
Atviroje vietoje palankiomis 
sąlygomis jos gali būti pa
vojingos net per kelis kilo
metrus.

Daugiau Laiškų
Mielas drauge ir visi 
laisviečiai!

Siunčiu širdingus sveiki
nimus su Naujaisiais Metais 
Jums ir visiems "Laisvės” 
darbuotojams, rėmėjams ir 
skaitytojams.

Linkiu geros sveikatos, 
gerovės, sėkmės darbuose, 
aktyvumo visuomeninėje 
veikloje.

JUSTAS PALECKIS
Iš Kremliaus suvažiavimų 
rūmų, kur vyksta iškilmin
gas posėdis, skirtas TSRS 
50-mečiui.

- o-
Siunčiame Jums, brangūs 

draugai, siunčiame ■ Jums 
širdingiausius naujameti
nius sveikinimus ir geriau
sius linkėjimus!

Tikimės pasimatyti su 
Jumis 1973 metais.

Draugiškai, Jūsų -
HE LINA ir KOSTAS 
KORSAKAI

Vilnius
- o-

Linksmų svečių, geros 
sveikatos, linki Jums,

ONA TUCAITĖ
Klaipėda

- o-
Daug laimės ir pasiseki

mo linki Jums ir visiems 
"Laisvės skaitytojams Nau
jųjų Metų proga -BRONĖ ir

GEDIMINAS JOKUBONIAI 
Vilnius

- o-
Nuoširdžiausius naujame

tinius sveikinimus siunčia 
Jums "Eltos” žurnalistai, 
linkėdami daug laimės ir 
sveikatos. Kolektyvo vardu

D. RODĄ
- o-

Tegul Naujieji Metai atne
ša Jums ir Jūsų artimie
siems gerą sveikatą, 
džiaugsmą ir laimę, pasise
kimą 'ir ištvermę. Jūsų

BIRUTE BOREIŠIENĖ
Vilnius

Didžiai Gerbiamas 
Redaktoriau,

Naujųjų Metų proga siun
čiu geriausius linkėjimus 
Jums ir Jūsų bendradar
biams. Linkiu daug laimės, 
geros sveikatos, ryžto, iš
tvermės ir sėkmės Jūsų 
darbuose. Jūsų,

JONAS KUBILIUS 
Vilnius
- o —

TO THE LAISVE
STAFF AND DIRECTORS

Happiness is knowing nice 
people like you and sincerely 
wishing you happy holidays, 

VALERIA URBIKAS 
Chicago, Ill.

- o-
La iškas
Margaretai Valilionienei

Čionai nuo mūsų gaunate 
$26. Tai bus už mūsų "Lais
vės” prenumeratą ($9), už 
Stankevičių prenumeratą 
Tarybų Lietuvoje ($12) ir 
$5 aukų į "Laisvės” fondą.

šiomis dienomis gavome 
laišką iš Lietuvos nuo Stan
kevičių. Jie rašo, kad jie 
labai dėkingi .mums už 
"Laisvę”, kad jie iš "Lais
vės” gauna daug žinių iš 
amerikiečių visokios veiklos 
darbo klasės naudai.

Nuo savęs siunčiame daug 
labų dienų "Laisvės” re
daktoriams ir kitiems 
"Laisvės” darbuotojams, ir 
linkime, kad "Laisvė” gy
vuotų dar daug metų.

Viso labo,
VINCENT J. ir ELIZABETH 

STANKAI '
Miami Springs, Fla.

- o-
Nuoširdžiausi sveikinimai 

Naujų Metų proga. Daug 
laimės, sveikatos, puikios 
nuotaikos, visokeriopos sėk
mės.

Niekados nepamiršiu su
sitikimų su Jumis. .Jie pa
liko neišdildomą įspūdį.

ALG. PETRAITIS 
Vilnius

-o-
S velkina me su Naujaisiais 

Metais visus laisviečius. 
Linkime sėkmės, asmeninės 
laimės.

"TIESOS” REDAKCIJA, 
AL. LAURINCIUKAS

Vilnius
- o -

Brangieji!
Daug džiaugsmo, sėkmės 

’ darbe, puikios nuotaikos ir 
geležinės sveikatos linkiu 
Jums Naujuose Metuose.

ALDONA KVEDERAITĖ
Klaipėda

-o -
Mielas drauge,

Leiskite nors iš toli pa
sveikinti su Naujaisiais 1973 
Metais, palinkėti daug svei
katos, jėgų ir ištvermės 
Jūsų kilniame darbe * dėl 
žmonių laimės ir šviesios 
ateities.

Prašau perduoti visiems 
mums artimiesiems "Lais
vės” bendradarbiams ir bi
čiuliams geriausius sveiki
nimus ir linkėjimus Naujų 
Metų proga.

Su tikra pagarba,
MICHALINA ir

EUGENIJUS MEŠKAUSKAI 
Vilnius

- o-
Mieli laisviečiai,

Nuoširdžiausiai sveikina
me su Naujaisiais metais, 
linkime Jums daug kūrybinio 
džiaugsmo ir kuo didesnio 
"Laisvės” populiarumo.

Mes įsitikinę, kad dabar, 
kai padaryta svarbūs žings
niai gerinti santykius tarp 
mūsų šalių, "Laisvė” ir to
liau sėkmingai kovos už tai
kius tarpvalstybinius santy
kius visame pasaulyje.

Visada Jūsų,
DANUTE, LENA ir
VINCAS MICKEVIČIAI

Vilnius
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Miami, Fla.
APLANKIUS DRAUGUS 
SLIEKUS

Sausio 4 d. oras buvo sau
lėtas, gražus. Iš ryto su 
draugais Kraulaite ir Izabel 
Jockim, pas kuriuos laikinai 
gyvenam, nusitarėm aplan
kyti Sliekus. Sužinojome, 
kad Juozas Sliekas randasi 
prieglaudos namuose ir jau 
labai seniai serga. Radome 
labai silpną, net negali kal
bėti. Matydami taip sunkiai 
sergantį, nenorėjome daug 
varginti. Tuomet nuvažia
vome į namus, kur jo žmo
na Ema gyvena.

Namuose radome Emą taip 
pat labai suvargusią ir susi
rūpinusią savo draugo sun
kia liga. Sako ji: kol galė
jau, Juozą namie prižiūrė
jau, bet dabar nebepajėgiu, 
tai turėjau išleisti j prie
glaudos namus.

Labai gaila gerų ir nuo
širdžių draugų, kad turi tiek 
daug pergyventi. Gerai ži
nau, kad New Yorke dar yra 
daug draugų, kurie dar atsi
mena draugę Sliekienę, bu
vusią Juozaitienę, kuri yra 
daug ten veikusi. Būtų labai 
gražu, kad atsiminę mielus 
draugus parašytumėte po 
laiškuti. Tas sutelktų jai 
daugiau drąsos ir energijos 
nugalėti visus sunkumus ir 
bėdas. Jų adresas: Jos & 
Ema Sliekas, 70 N. W. 77 
Street, Miami, Florida.

S. SVEGZDIENE

Philadelphia, Pa.

PALYDE JA M SENUS, 
SUTIKOME NAUJUS METUS

LLD 10 kuopa buvo nuta- 
riusi turėti draugų sueigą 
sutikimui Naujų metų. Tin
kamiausią vietą parinko pas 
draugę H. Tureikienę. Ji 
patyrusi virėja, o čia pri
puolamai sugrįžo iš Bosto
no apylinkės ir Vladė Phil
lips (Paliepienė), buvusi 
nuolatinė virėja parengi
muose.

Žiemos laiku oras visus 
rūpino, kas bus, jei snigti 
pradės. Oras buvo vasariš
kas, tai be priekaišto. O su
sirinko pora senelių ir pus
tuzinis moterų. Tai kokia čia 
priežastis? Transporto 
klausimas ir nakties laikas. 
Vienu įsėdimu ar į busą, 
ar įgatvekarįneprivažiuosi. 
O čia baimė užpuolimų, api
plėšimų.

Stubose sueigos ir taip ne
praktiškos. Bent ketvertą 
valandų išsėdėti prie stala, 
kad ir kaip būtų vaišėmis 
apkrautas, vis tiek vargina.

Ateityje ar nevertėtų 
rengti poklllus su kokia nors 
programa, muzikos, dainų, 
kad ir rekorduotų?

Pereiti metai čia buvo 
nuostolingi. “Laisvė” ne
teko keleto gerų rėmėjų. 
Sergančių padaugėjo. Jau 
virš 3 mėnesiai kaip J. Kaz
lauskas, darbštus veikėjas, 
dar silpnutis. F.Navardaus- 
kas kelių ligų varginamas. 
O štai Jonas Loginskas prieš 
pat Naujus metus buvo ope
ruotas ir randasi kritiškoje 
padėtyje. J. Loginskas ir jo 
žmona Frence yra stambūs 
“Laisvės” rėmėjai ir LLD 
10 kuopos nariai. Širdingai 
linkime jiems pasveikti ir 
sykiu darbuotis dėl pažan
gos.

Čia lietuviai nusiviję dėl' 
presldentinių rinkimų ir 
karo tesimo. Tik dipukai 
patenkinti, kad jų “patro
nas" laimėjo. Bet Lietuvė
les jiems “pažadėtos” dar 
nepateikė ir nepateiks. R. M.

Canton, Mass.
Gruodžio 24 d. po ilgos ir 

sunkios ligos Brocktono li
goninėje mirė Anthony Ba- 
risger (Barčius), sulaukęs 
82 metus amžiaus. Palai
dotas gruodžio 27 d. Canto- 
no kapinėse. Paliko liūde
syje mylimą žmoną Karali- 
ną, nemažai artimų giminių 
Amerikoje ir Tarybų Lietu
voje.

Gruodžio 27 d. 11 vai. ryto 
prisirinko pilna Roache šer
meninė palydovų. Prie kars
to, paskendusio gėlėse, liū
dėjo velionio artimieji gimi
nės bei draugai. S. Rainar- 
das pasakė tinkamą atsisvei
kinimo kalbą, nužymėdamas 
Antano nueitus gyvenimo ke
lius ir jo nuveiktus gerus 
žmonijai darbus. Taipgi ant 
kapų tarė paskutinįatsisvei- 
kinimo žodį, reikšdamas ve
lioniui amžiną ramybę.

Velionis buvo apsišvietęs, 
laisvų pažiūrų, mylėjo daug 
skaityti, yra perskaitęs daug 
gerų knygų. Skaitė “Lais
vę”, “Vilnį” ir “Liaudies 
Balsą”. Buvo narys LLD 
9 kp. ir L. D. Klubo So. 
Bostone. Laidotuvės buvo 
laisvos.

Nuo kapų visi palydomai 
buvo pakviesti užeiti j ki
niečių rastoraną ir visi buvo 
pavaišinti.

Lai būna velioniui amžina 
ramybė, o likusiems jo žmo
nai, giminėms giliausia 
užuojauta liūdesio valandoje.

M. UZDAVINIS

Juozas VOLUNGEVIČIUS
GIMTAJAM KAIMUI

Kitiems — bevardis taškas žemės gaublyje, 
O man tu — gintarinis žiedas rūtos: 
Su Nemunėlio juostos švytinčia gija 
Lyg iš tauraus metalo jis nulietas būtų.

Čia saulės jūroje skaidrioj 
Ištryškę medžiai kaip žali fontanai. 
Gimta pirkelė buvo žemės vidurys, 
Gimti laukai — pasaulio kraštas mano.

Smėlynai šie penėjo protėvių dalgus, 
Parėmę laikė nuostabiai žvaigždėtą dangų. 
Ir mano čia pradžia ir pabaiga, 
Visiems skliautai šitie atvėrė j pasaulį langus.

Tas nesvarbu, 
Kuriose žemės koordinatėse 
Kaip raudė tinkluose blaškais — 
Visi mes jaučiamės gyvenime kaip ringe, 
Tačiau nusiraminame vieninteliam taške, 
Kur kūdikystėje sustodavo jslsiūbavus lingė.

Motulei arus apsėjam. 
Aptvarkom tėvuko kapą — 
Ir tyliai laukiam rugsėjo, 
Konstruojam, rimuojam, tapom.

Slopinam tyliai pavydą 
Ir tyliai j buitį grimztam. 
Ir tik pavieniai išlydo 
Sidabrą Iš pilko grumsto.

Ir tik pavieniai gabena 
Jį j nežinomus uostus, 
Jau pripažinti Gabenai, 
Daug apkeliavę matrosai.,,

O gal Ir gerai, kad burę 
Iškelt ir Išplaukti vėlinom — 
Ilgiau pasapnuosim Jūrą, 
Mazuto nesuterštą, mėlyną.

Vėliau į denį atėję, 
Su jungomis, su beūsiais, 
Vėliau sulauksim rugsėjo, 
Ilgiau jaunesni pabūsim.

Petras PANAVAS

MOČIUTĖS

(slpllkim stiklinaitėm žalio vyno 
Ir klausykimės augimo melsvo lino. 
Ir klausykim, kaip močiutės giesmę seną 
Lyg šaltinį sidabrinį semia semia. 
Jo net vario kibirėliais neišsemti, 
O močiutėms, rodos, niekad nepasenti, 
žydi senosios lelijom ir vosilkom, 
puošia galvą kasnykėllals gryno šilko. 
Padabina ją svajonių apvadėliais. 
Žiba gerosios auksiniais liktorėliais. 
Pažlbėkit, kol dar galit, pažibėklt, 
Net y lėki t, nesustoki t, paskubėkit. _ 
Baigia giriose gegulės jau kukuoti. 
Baigia raibosios kiek skirta atrokuotl...

.Pasaką dar pakartokit melsvo lino. 
Paragaukit po gurkšnelį žalio vyno.

St. Petersburg, Fla.
Naujų Metų dieną žmonės 

rinkosi j Laiškanešių salę, 
kur LLD 45 kp. rengė pietūs. 
Prieš pradedant pietauti, 
visa publika užtraukė “Il
giausių metų” ir “Happy 
Birthday” Jonui Valinčlui - 
Wallins. Mat, jam sukako 80 
metų. Porą stalų apsėdę jo 
artimieji bičiuliai, kuriuos 
Jonas su savo dukrele Ber
nice šiandien vaišina. Šian
dien jis atžymi savo gražią, 
garbingą sukaktį kartu su 
draugais, visą publiką pa
vaišindamas karčiosios sti
kleliu.

Išėjęs į pensiją drg. Va
lančius apsigyveno gražioje 
saloje Anna Maria, Fla. Pri
klauso mūsų LLD kuopoje ir 
dalyvauja kartu mūsų paren
gimuose.

Jonas Valančius gimė Lie
tuvoje Jūsų kaime, Jurbarko 
rajone. Į Ameriką atvyko 
1912 metais, kaip tuo laiku 
vyko daugelis Lietuvos jau
nuolių laimės ieškoti. Pir
miausia apsigyveno Lewis
ton, ,Me.^ kur jau gyveno jo 
dvi sesutės.

Vėliau persikėlė į Bridge
port, Conn.jkur visą laiką ir 
gyveno, dirbdamas prie sta
tybos kaip dailidė. Vėliau 
pats tapo namų statybinin
ku - savininku.

Sukūrė šeimos židinį, 
išaugino pažangią šeimą - 
sūnų ir dukrą. Dalyvavo pa
žangioje veikloje, visuomet 
parėmė pažangiąją spaudą.

LAISVĖ
Ir šiandien man įteikė $80 
dėl “Laisvės” fondo. Tai 
gražus gestas iš Jono pu
sės, atžymint savo amžiaus 
praleistus metus su ta pa
čia skaitline.

Paremdamas spaudą, Jo
nas linki, kad laikraštis 
“Laisvė” ilgai gyvuotų, puo
selėtų taikos idėją.

Linkiu Jums, Jonai, kuo 
geriausios sėkmės, daug lai
mės ir sveikatos gyvenime.

P. ALEKNA

Chicago, III.

G. K. Budri s

Skaudi žinia mus pasiekė, 
kad negailestinga mirtis sau
sio 3 d. išplėšė iš mūsų tar
po drg. Gust K. Budrį. Ve
lionis sirgo jau ilgoką laiką, 
bet vis buvo manyta, kad jis 
ligą nugalės.

Velionis G. K. Budris bu
vo veiklus pažangietis. Jis 
daug metų ėjo dienraščio 
“Vilnis” Direktorių tarybos 
nario pareigas. 'Daug dirbo 
ir kitose organizacijose, o
ypač gražiai ir daug clarba-i prieš Vietnamą nebus nu- 
vosi per daugelį metų LKM i traukta, su laiku turės nei- 
chore. ; giamai atsiliepti į Jungtinių

Neperdėsiu pasakiusi, kad Į Valstijų ir Tarybų Sąjungos 
netekome vieno nepava- • santykius. Paveikė, žinoma, 
duojamo draugo, kuris sa- Į Švedijos ir kitų šalių iš Nato 
vo veiklumu daugelį pralen- i spaudimas. Juk panašu įste- 
kė Vilnietė ‘buklūs: net Kanados parla-

__________ ; mentas atvirai ir viešai pas
imerkė S. Vietnamo bombar-

DETROIT, MICH.i davimą!

Pereitų m. Gruodžio 19 
dieną įvyko LLD 52 kuopos 
metinis susirinkimas. Narių 
atsilankė pusėtinas būrelis. 
Visi kuopos valdybos nariai 
radosi susirinkime ir išdavė 
raportus iš savo veiklos. Ra
portai priimti.

Taipgi davė pranešimus, 
spaudos vajininkai — Jonas 
Alvinas ir Adelė Wardo, pa- 
reikšdami, kad jie dirba tą 
darbą kiek galėdami. Nariai 
jiems padėkojo už tokį ge
rą darbo atlikimą. Tikrai, 
tai yra sunkus darbas būti 
spaudos darbuotoju. Tai pa- 

l'siaukojimas idėjai!
Buvo rinkimas naujos kuo

pos valdybos 1973 metams. 
Visi esami kuopos valdybos 
nariai pasiliko, tie patys, iš
skiriant pirmininką-organi- 
zatorių Jurgį Nausėdą, ku
ris pasitraukė dėl sumažėji
mo balso. Jo vietoj apsiėmė 
Pranas Nakas.

Tai dabar valdyba suside
da: organizatorius-pirmi- 
ninkas Pranas Nakas; užra
šu raštininkas Vincas Ža
bui • fihansų sek retorius 
Pranas Ulinskas; iždininkas 
Jonas Alvinas. Linkiu jiems 
geros sėkmės jų darbfe!

Šiame susirinkime trys 
nauji nariai įstojo į kuopą. 
Ateity ir daugiau gausim 
narių. Narys

WASHINGTONAS. -Nixo- 
no administracija sumažino 
paramą skurdžiams^ Tuo 
pačiu metu išmokėjo,10 mi
lijonų dolerių paramos va
tos gamybos savininkams.

Canton, Mass.
NUOŠIRDI PADĖKA

Mirus mano gyvenimo 
draugui Antanui Barčiui 
gruodžio 24 d., noriu pa
reikšti didžiausią padėką vi
siems giminėms: Steve ir 
Annai James ir jų šeimai, 
Petrui ir Nancy Potckevi- 
čiui ir jų šeimai, Edward 
Kationis ir kitiems gimi
nėms bei draugams, už gė
les, lankymą jam sergant ir 
už paskutinį patarnavimą; S. 
Rainardui už pasakytą atsi
sveikinimo kalbą koplyčioje 
ir kapinėse. Dėkoju vi
siems, kaskuoprisidėjoman 
pergyventi tas liūdnas va
landas, ir visiems, kurie 
atėjo palydėti jį Į kapines.

Savo vyro garbei aukoju 
“Laisvės” palaikymui $100. 
Mano vyras skaitė “Lais
vę” nuo pirmo numerio.

KARALINA BARCIENE, 
žmona

5-tas puslapis

Tai Amerikos bombos Pietų Vietnamo Da Nang stotyje. 
Jos Amerikos bomberių-52 sėjamos ant S. Vietnamo mies
tų ir kaimų.

KRISLAI
( Tąsa iš 1 pusi. ) 

vusių teisę balsuoti, tik pusė, 
tik apie 12 milijonų dalyvavo 
balsavimuose. Ir jų didelė 

I dauguma, bendrai paėmus, 
! balsavo taip, kaip balsavo 
į vyresnieji piliečiai, jų tėvai 
ir motinos.

Manoma, kad prez. Nixoną 
| paveikė ir Tarybų Sąjungos 
Komunistų Partijos sekreto- 

; riaus Brežnevo persergėji- 
I mas, kad jeigu bombardavi- 
I mas nebus sulaikytas, kad 
Į jeigu ši Amerikos agresija

MIRUS

Antanui Barčiui
Reiškiu gilią užuojautą velionio žmonai Ka

rolinai Barčienei, jos giminėms ir jo artimiems 
Iraugams ir jo giminėms.

JOSEPH VALINCIAUSKAS
Jamaica Plain, Mass.

Beveik tomis pačiomis 
dienomis gavau iš T. Lietu
vos, or beveol voemi laso- 
mojimu su didžiausiu susi
domėjimu perkalčiau net 
dvi knygas apie Lotynų A me- 
riką. Širdingai dėkoju jų au
toriams už autografavimą ir 

Į prisiuntimą.
Mums amerikiečiams ge

rai žinomo ir pažįstamo da
bartinio “Tiesos” redakto
riaus Albert Laurinčiuko 
knyga pavadinta “Varinė 
saulė”, o buvusių misionie
rių saleziečių Alfonso Girs
kio ir Broniaus Jauniškio - 
“Misionieriai tarp indėnų”.

Laurinčiuko knyga, papuoš
ta daugybe nuotraukų-įspūd
žiai iš kelionės po Lotynų 
Amerikos šalis ir Kanadą. O 
Girskio ir Jauniškio - jų pa
tyrimai į Ekvadaro džiungles 
pasiųstų katalikų vienuolių 
pastangose indėnams įpiršti 
krikščionybę.

Tai naudingo, lengvopasis- 
kaitymo knygos. Ypač “Va
rinė saulė” kupina labai nau
dingos informacijos apie Lo
tynų Amerikos kraštų žmo
nes, apie jų gyvenimą ir apie 
Amerikos imperializmo 
jiems daromas skriaudas. 
Matyt, ši knyga labai popu
liari Lietuvoje. Jau pasirodė 
dvi geros recenzijos - Jono 
Mačiukevičiaus praeitų metų 
gruodžio 16 dieną savaitraš
tyje "Literatūra ir menas”, 
ir Jono Bulotos žurnalo 
“Pergalė” 12-me numeryje. 
(“Laisvėje”'gr. 22 d. ją re
cenzavo drg. J. Miller).

Abiejų knygų autoriams 
mano nuoširdžiausi sveiki
nimai už puikiai atliktą pui
kų darbą.

CANTON, MASS.

Mirus

Antanui Barčiui
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Karoli

nai ir artimiesiams.
Ilsėkis Antanai amžinai, davei visuomenei kiek 

išgalėjai.
Daugiau nespėjai, nes mirtis kelią pastojo.

Suzana ir Jerome Sukaitis Mary ir Pranas
J. ir E. Stankus V. ir M. Bovinas
J. ir V. Daugirdai S. ir B. Zavis

MIAMI, FLORIDA

BROCKTON, MASS.

Mirus

Antanui Barčiui
Mes Brocktono ir apylinkės jo draugai reiškia

me gilią užuojautą jo žmonai Karalinai, visiems 
' giminėms ir draugams Amerikoje ir Lietuvoje.

S. Rainard P. Cheraska
J. Rainard Kaz. Cheraska
M. Gutauskienė Al. Skirmont
A. Vilimaitis Josephine Skirmont

Steve Janus, Canton, Mass.
Anna Janus, Canton, Mass.
Agute Resezevich, Canton, Mass.
F. Yuška, Canton, Mass.
Anna Klimiene, Stoughton, Mass.
Mary ir W. Sametis, Haverhill, Mass.
A. ir W. Račkauskai, Haverhill, Mass.
J. ir P. Petrus, Haverhill, Mass.
A. Navickas, Haverhill, Mass.
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"Laisvės” vajaus užbaigtu vės sekmadienį, sausio 21 d. 

Laisvės salėje, 2 vai. po pietų, su užkandžiais, vaišėmis ir 

menine programa. Visi ir visos kviečiami. Įėjimas nemo-
«

karnas.

NEW WillMO
NAUJIENOS

N. & E. Seaman’s Twilight Concerts present
Pramogą Kalendorius

Vakarų. Vokietija 
gyvena sunkumus

Bonna. - Vakarų Vokieti
joje ekonominė padėtis sun
kėja. Daugiausia nukenčia 
anglies gamyba, neišlaikanti 
kompeticijos su Jungtinių 
Valstijų aliejaus korporaci
jomis.

1972 metais anglies gamy
ba sumažėjo 7.5%. 8,000 
mainierių neteko darbo. 
Daugiau kaip 16 milijonų tonų 
anglies guli neišpar'duotos 
sandeliuose.

Prekyba užsienyj 
neša JAV deficitą

Washingtonas. - Komer
cijos departamentas skelbia, 
kad lapkričio mėnesi preky
ba su užsieniu Jungtinėms 
Valstijoms davė daugiau kaip 
pusę bilijono dolerių defici
to.

Nuo 1893 iki 1970 metų 
prekyba su užsieniu visuo
met Jungtinėms Valstijoms 
duodavo pelno. Bet per pa
staruosius porą metų nuo
stoliai siekia net 8 bilijonus 
dolerių.

Jungtinės Automobilistų 
Unijos prezidentas. Jis va
dovavo Amerikos unijistų 
delegacijai, kuri lankėsi Ta
rybų Sąjungoje ir Lenkijoje.

BRAZZAVILLE. - Kongo 
Liaudies Respublika ir Ni
gerijos Respublika nutraukė 
ryšius su Izraeliu, kuris tę
sia agresiją prieš arabų val
stybes. ;

LONDONDERRY, Siaurės 
Airija. - Daugiau kaip 300 
vaikų demonstravo prieš 
Anglijos kareivius, mėtė 
juos akmenimis.

Indija remia 
afrikiečius

New Delhis. - Indijos 
premjerė Gandhi pareiškė, 
kad Indija remia afrikiečių 
išsilaisvinimo kovas, veda
mas prieš Portugalijos ko
lonistus.

Gandhi pasakė, kad kolo
nializmas ir neokolonializ- 
mas visiems sudaro pavojų, 
jeigu jis nebus sulaikytas ir 
panaikintas.

VANCOUVER, Kanada. - 
Tarybiniai mokslininkai A. 
Glazov ir L. Oniščenko pa
deda Kanados mokslinin
kams įsteigti atominį akse
leratorių British Columbia 
universitete.

Dar vienas Tarybų 
Sąjungos 50-fcio 
minėjimas

Jį rengia Amerikos sve- 
turgimių spaudos redaktorių 
The R obe r t Minor Press klu
bą s. Įvyks šio mėnesio 28 
dieną, didžiulėje Tom 
Mooney Hall, 13 Astor Place/ 
Manhattane. Programa bus 
iš kalbų, dainų ir muzikos. 
Manoma, kad programos iš
pildyme turėsime ir lietuvių 
dainininkų. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Įėjimo dovana 
tiktai $1.50 asmeniui.

Visiems durys atdaros. 
Visi kviečiami. RENGĖJAI

MARTINEZ, Calif. - Šios 
apylinkės daktarai sudarė 
savo uniją, kuri prisidėjo 
prie AFL-CIO. San Francis
co miesto daktarai taipgi 
sukūrė savo uniją.

KAIRAS. - Universiteto 
studentai demonstravo prieš 
Izraelio agresiją ir kartu 
reikalavo Egipto valdžios 
veiklos prieš Izraelį. Po
licijai Įsimaišius Įvyko 
muštynės, kuriose daug stu
dentų nukentėjo.

VARŠUVĄ. - Palaidoti ke
turi jūreiviai, žuvę Lenkijos 
laive, esančiame Siaurės 
Vietnamo uoste. Amerikie
čių bombos tą laiką smar
kiai apdaužė.

Now Playing

JANUARY 17 LAST DAY

Roman Tikhomirov ’ s
Greatest Opera Triumph - Borodin’s

"PRINCE IGOR”

Music and Dance by the 
Kirov Opera-Ballet Theatre

A Lenfilm Studio Production,
released by Artkino Pictures.

REGENCY THEATRE
B’way & 68th St.
Tel. 724-3700

TSRS paskolino 
eksponatu Amerikai

Washingtonas. - Naciona
linė Dailės Galerija gavo iš 
Leningrado apie 350 geriau
sių eksponatų eskimų ir in
dėnų dailės bei kultūros pa
rodai, kuri prasidės kovo 8 d. 
ir tęsis iki gegužės 15 d.

Leningrado Antropologi
jos muziejus turi nemaža 
eskimų dalykų, gautų net 
tais laikais, kai Alaska buvo 
Rusijos kontrolėje. Dabar 
jie bus paskolinti Washing
ton© Dailės Galerijai.

Izraelį purto 
streikų bangos

Tel Avivas. - Per dvi 
dienas dešimtys tūkstančių 
Izraelio darbininkų streika
vo prieš valdžios nutarimą 
nuimti prekių kainų kontro
lę, be kurios kainos gali ne
svietiškai pakilti. Darbo 
unijos ruošiasi vėl iššaukti 
darbininkus streikan.

Sustreikavo 30,000 inži
nierių ir technikų. Reika
lauja algas pakelti. Suma
žino radijo, televizijos, te
lefonų, vandens ir elektros 
aptarnavimą.

Aplankėme draugą 
Povilą Bečį

Iš “LaiŠvės” sužinojome, 
kad draugas Povilas Bečys 
jau sugrįžo Į namus iš li
goninės, tai nusprendėme 
aplankyti tą seną darbininkų 
veikėją.

Sausio 2 dieną aš ir žmo
na nuvykome pas jį į jo na
mus, Great Neck, N. Y. Po
vilą radome dar netvirtą po 
operacijos, bet dvasiniai 
tvirtą. Jis vis besirūpina 
pasauliniais įvykiais, darbo 
žmonių reikalais. Tarybų 
Lietuvos pasiekimais. Gai
la, kad jam skaityti sunku. 
Sakė, kad pakeis akinius, tai 
mano, kad tada bus geriau. 
Teiravosi apie laisviečius, 
“Laisvės” vajų ir tarptauti
nius Įvykius.

Povilas daug gavęs laiškų 
ir atvirukų metinių švenčių 
proga iš Amerikos ir Lie
tuvos nuo draugų ir draugių. 
Iš priežasties akių silpnumo 
dar daugumos nebuvo skai
tęs, tai aš jam pagelbėjau. 
Apgailestauja, kad negalėjo 
atsakymų parašyti. Jis šir
dingai dėkojo visiems ir vi
soms už sveikinimus ir lin
kėjimus.

Pas jį išbuvome virš ke
turias valandas. Laikas la
bai greitai prabėgo. Povilas 
tikisi greitai pasveikti, kuo 
mes jam linkime iš gilumos 
širdies. D. M. ŠOLOMSKAS

Išnuomojamas 
kambarys

Visai arti Van Sicklen 
Avė. stoties išnuomo
jamas pavieniui vyrui 
kambarys. Adresas:

S. Domajaitis
120 Van Sicklen Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: 277-0026

Mirė Lawrence Brown 79 
metų amžiaus, liaudies mu
zikos kompozitorius, daini
ninkas, pianistas, ilgametis 
Paulo Robesono bendradar

Mano Ovorionus
PIANO “A great pianist" — David Amram

Program

Sadness - Prelude - Dance - Drops BALYS DVARIONAS
Nocturne - A Page from an Album
Dance. (United States Premiere)

KOVO 4 D.
Niujorko Lietuvių Moterų 

Klubas rengia MOTERS DIE
NOS minėjimą, 2 vai. popie- 
tų, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
New York.

Arturas Petriką rodys jo 
paties susuktus filmus iš 
kelionės po Lietuvą. Taipgi 
bus meninė programa.

Sonata No. 8

Vaises Nobles et Sentimentales

Sonata in B minor

SERGE PROKOFIEFF

MAURICE RAVEL

FRANZ LISZT

Tickets: Loge $5.00. Orchestra $4.00. Balcony $3.00. On sale at 
Town Hal I box office, 113 W. 43 St., NYC 10036 beginning Jan
uary 7th. Mail orders now to: N. Seaman, 1697 Broadway, (Suite 
906), New York, N.Y. 10019. (Please enclose stamped envelope.)

bis.

Amerikinis Sveturgi- 
miams Ginti Komitetas ruo
šia 40-mečio sukaktį balan
džio 29 d. Prašo visų tą 
dieną kitų parengimų ne
rengti, o dalyvauti šiame 
parengime.

TOWN HALL
Sot., Jon.20,1973,540

I I

Moterų Klubo 
narėms

Trečiadienį, sausio 17 d., 
2 vai. po pietų Įvyks Niu- 
jorkio Lietuvių Moterų Klu
bo susirinkimas, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Sis pirmas šių metų susi
rinkimas bus labai svarbus, 
nes praėjusiame susirinki
me atidėjome rinkimą 1973 
metams valdybos. Taipgi 
turėsime sudaryti planus 
Moters Dienos minėjimo po
būviui, kuris Įvyks kovo 4 
d- PIRMININKE

' (1-2)

d«} | Lilijos Kavaliauskaitės padėtis
kė Nixono žygius Vietname. “Laisvės” skaitytojams dieną - matau koks didelis 
ir ragino prezidentą pasi- į jau į,uvo pranešta, kad lap- biurokratizmas ligoninėse, 
rašyti taikos sutartį, baigti kričio 10 d. Liliją ištiko di- Matau, kaip nežmoniškai el- 
karą Indokinijoje. i dėlė nelaimė. Igiasi su ligoniais. Ateina

• Jamaica ligoninėje gydy-mintyse,kaipTarybųLietu-
Darbo Statistikų biuras in-į tojai SUrado, kad Lilijos su- ,voje laimingi įmones, kad 

žeistas 
cord), 
nervus 
menys, 
žiuoti, ypač rankos ir kojos. 
Ji randasi didžiausiuose 
skausmuose, ir vaistai jų ne
sumažina.

Darbo Statistikų biutas in- ; 
formuoja, kad 1972 metais * 
New Yorkas prarado 73,000 ! 
darbų. Dabar turi 250,000 1 
registruotų bedarbių.

nugarkaulis (spinal jie taip aprūpinti ligoje. Li- 
kuris kontroliuoja

viso kūno. Jos rau- 
(muscles) suparaly-

Ii ja siunčia Tarybų Lietuvos 
žmonėms širdingiausius lin
kėjimus, ypač tiems, kurie 
prisiuntė jai Naujųjų Metų 
linkėjimus.

Po operacijos bus galima 
Ją reikia ap-; lankyti Liliją ligoninėje.

Ozone Park, N.Y
LDS 13 kp. susirinkimas 

įvyks šeštadienį, sausio 13, 
Laisvės salėje. Kviečiame 
visus kp. narius susirinkime 
dalyvauti. Turėsime pasi
tarti dėl 1973 metų veiklos, 

j Pradžia 2 vai. popiet. Po 
susirinkimo bus visi daly
viai pavaišinti.

VALDYBA

t

400,000 kontroliuojamų į 

apartmentij nuomininkai nuo į 
liepos 1 d. mokėjo pakeltą; 
15% nuomą. Dabar gavo pra- j verstį kas valandą, kad pa- Apie tai pranešiu vėliau. ’ 
nešimus, kad jų nuomos lai- lengvintų skausmus ir kad' l~ 
kinai pusiau numažintos. , neiVyktų kitų komplikacijų. “Laisvę” prašoma mano se- 

Tam reikia samdyti slauges, sutės Lilijos. MARGA RET 
nes ligoninės slaugės tiekį COWL-KAVALIAUSKAITE 

priežiūros vienam ligoniui ■-----------
negali duoti. Į dieną reikia; BUDAPEŠTAS - Vengri- 
išmokėti $120 slaugėms. i jos tekstilės eksportas Į Ja- 

Jamaica ligoninėje po vi-(poniją padidėjo 50%. Ben- 
sokių išbandymų negalėjoj dras tekstilės eksportas sie- 

. Ją reikėjo ;kia pusantro milijono dole- 
monijų savo išsiskyrusioms ; perkelti i kitą ligoninę ir ji Irių.

Long Islando geležinkelio 
darbininkų streikas tęsiasi 
daugiau mėnesio.

Alimonijų priešai piketą- ; 
vo alimonijų kalėjimą, ku-! 
riame sėdi nesumokėję all- i pageibėti Lilijai.

žmonoms ir vaikams. Ali- 
monijų priešai kovoja už pa
naikinimą tokio kalėjimo ir 
alimonijų įstatymo refor
mas, kad vyrai nebūtų tiek 
nuskriausti, kaip dabar, kad 
jiems nereikėtų eiti i kalė
jimą. REP.

MARIJONA JOKŪBAITIENE 
(buvusi Strumskienė) mirė 
pirm., sausio 8 d. Booth Me
morial Hospital, Flushing, 
N. Y., sulaukusi 72 metų am
žiaus. Palaidota sausio 11d. 
St. Charles kapinėse, Far
mingdale, L. I. Laidotuvė
mis rūpinosi Jo Garšvos Ha
ven Hill laidotuvių biuras.

Nuliūdime liko duktė Al-; laiškus Lilijai 
dona Norkus, žentas ir pen-(adresu, 
ki anūkai. . i Aš lankau

šį pranešimą darau per j

dabar randasi Flower Hos-į 
pital, kur jai; darys opera-; 
ei ją, kad atėmus spaudimą i

i nuo nugarkaulio.
I Lilija laiminga, kad nepa- į 
liestas jos protas. Ji gauna j 
daug pasveikinimų nuodrau-i 
gų ir bičiuliu ne tik iš JAV, I PARIS — Where is the difference? 
, . . _ > _ ‘ , T . 1 Between the devastation of Guernica
bet ir iš Tarybų Lietuvos, i pianes of Hitler and the devas- 
Zinoma, ji negali atsakyti j tation of Hanoi by those of Mr. Nixon,

I kiekvienam, todėl prašė ma- I w,’ere “ thci . I raids of terror over Hanoi to force the
nęs per Laisvę padėkoti į Vietnamese to surrender and the raids
visiems. Lilija labai iver- : of terror over Warsaw to force the
.. . ....... . . .. i Polish, over Rotterdam to force thetina visų linkėjimus jai greit ! Dutch’t0 surrender over Coventry to 
pasveikti ir sugrįžti i savo i force the British (but Churchill did not 
darba Administracijoje. Tas I surrender and the Vietnamese do not)

* , J . i where is the difference? Between thel

Jauni newyorkieciai, daugiausia studentai, demonstruoja 
Times Square, reikalaudami Nixono nedelsiant pasirašyti 
taikos sutartį ir baigti karą Indokinijoje.

Aido Chorui
Visiems jau-- dainuojan

tiems ir naujiems mėgstan
tiems dainuoti. Kviečiu šį 
penktadienį, sausio 12 die
ną, susirinkti i Laisvės salę 
7:30 vai. vakare. Bus Aido 
Choro pamokos, metinis pa
sitarimas, valdybos perrin
kimas ir pasivaišinimas. 
Būkime visos ir visi.

J. GRYBAS

‘What Can We Do?’
then there was no more resistance. 
And that is recurring—this time in 
America! There have been without 
doubt a few beautiful and courageous 
movements of protest, of opposition— 
but now? One listens closely, but if 
anything remains it is very weak, and 
in spate of the few brave ones still 
left, they are obliterated in the soft 
silence of a consenting population. 
And will it happen that we will not 
be able to shake the hand of one of 
these Americans as we-could no longer 
shake the hand of a German not so 
very long ago?

But if this is true for us what can 
jai padeda pergyventi tuos Į shrĮdded ’infants"of Spain and the'we do? We weep and I weep, that
didelius skausmus. Prašo- ' shredded infants of Hanpi? At the time comforts. You will say to me what

. .. . 'I of Guernica, Warsaw, Rotterdam and i else can we do? I don’t know, I don tme siųsti linkėjimus bei; Coventry world.s con. know. Seeing that Russia doesn’t
“Laisvės” (science with a sacred horror was the dare anything, that China cant, that 

' recurrence, bv the will of one man | Europe doesn’t want to, Mr. Nixon 
.... and his military advisers, of the most! and h^ Pentagon feel thernselves all- 

ją kiekvieną barbarc>US( cruelest, the most hor- j powerful, and this power intoxicates 
----- i rifying, the most homicidal means tb! them. They feel they are masters at 
Hi win a political design. It was the i the world. They know they can, d?they

By Vercors

I return to Sardanapalus and to Nero 
į multiplied by ten, multiplied by a hun
dred. The world fought five years 

! against that, against the incredible 
! return of forgotten practices, that 

FW j one thought had disappeared forever, 
few!į America was not the least fierce nor 

I the least sincere in that struggle to 
; establish between nations a minimum 
of civilized relations. It was America 
which by its initiative (the creation of 
the U.N.) showed most visibly that 
will of healing. And now it is America 
today that brings back Guernica, War
saw, Rotterdam—that brings us the 
equivalent of Hiroshima. In order to 
make an adversary surrender and to 
make a political desigp succeed.

During more than twenty years, how 
many have not been able to return 
to Germany because they would not 
know what hands would be offered 
there to gnasp, if those that would be 
held out to shake would not be staine'd 
by the blood of the innocent. For a 
whole people were silenced by Hitler, 
had submitted at first, then accepted 
and covered up his crimes. A cou
rageous resistance had struggled there 
in the beginning, a few months and

want, do ten times worse than Hitler 
without risking the same fate, and 
this power intoxicates them. And we 
know that at least for the near future 
they will do what they want without 
anyone opposing it. For the moment 
they are content with transposing an 
entire land into a lunar landscape and 
an entire people into dead men from 
out of the Stone Age. And perhaps 
before having totally arrived to that 
point, they will have in effect, by 
means of blood and suffering, imposed 
their political design on Indochina, as 
Hitler did on the Spanish, the Polish, 
the Dutch. And if that ever happens 
it will be more horrible. Because the 
Nero-like shadow of Nixon will hover 
over all of us who will have done 
nothing to have stopped him. And we 
will believe we are free when it will 
be nothing but the surveillant free
dom of vassals.

Vercors is a pen name for Jean Bruller, 
author and engraver. This originally 
appeared in the French paper, Le 
Monde.

- The N.Y. Times, Jan. 5, 7973




