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KRISLAI
Inauguracijos diena 
Žmonija gali išnykti 
Nekenčia teisybės 
Baigiame “Laisvės” vajų 
**Darbas” prašo paramos

- J. gasiėnas -

Sausio 20 d. Washingtone 
bus suruoštos prezidento 
inauguracijų ceremonijos. 
Karo krankliai sveikins 
Nixoną ir linkės jam pasise
kimo laimėti karą Indokini
joje.

Nixonas bus inauguruotas 
dar keturiems metams pre
zidentauti. Jis ruošiasi pa
sakyti kalbą už taiką ir žmo
nių gerbūvi. Tuo pačiu metu 
karui galo nesimato ir dau
guma amerikiečių gerbūvio 
nejaučia.

Inauguracijos dieną anti
karinė demonstracija parei
kalaus prez. Nixono nieko 
nedelsiant pasirašyti taikos 
sutartį ir baigti karą Indo
kinijoje.

-o -
Washingtone įvykusiame 

mokslininkų suvažiavime 
antropologė Margaret Mead 
išdėstė, kaip pasaulio žmo
nija ir visa gyvūnija slinksta 
prie visiško išnykimo.

Dr. Mead nurodė, kad vi
sai žmonijai beliko gyventi 
ne daugiau 300 metų, jeigu 
oro, žemės ir vandenų ter
šimas (poliucija) nebus lai
ku sulaikytas. Kai oras ir 
vandenys bus visai užterš
ti, tada žmonijai išsigelbėji
mo jau nebebus.

Poliucijai sulaikyti nepa
kanka įstatymų, bet reikia 
griežtų priemonių juos vy
kinti. Jungtinės Tautos šį 
klausimą turėtų rimtai ap
tarti.

- o —
Klerikalų “Draugas” ap

šaukė Singaporo premjerą 
Goh “neišmanėliu”, kam jis 
kalėdines šventes “pavadi
nęs senąja pagonių romėnų 
liekana, kurią pasisavinę ir 
krikščionys”.

Premjero Goh pasakyta 
teisybė, matyt, kunigams ne
pakenčiama. Panašiai, kaip 
krikščionys kalėdines ir ve
lykines šventes švenčia, 
daugelis senesnių religijų 
turi žiemos ir pavasario 
šventes, jų dievų gimimo, 
mirimo ir prisikėlimo šven
tes.

Krikščionių tikėjimas yra 
labai daug ką pasisavinęs iš 
įvairių senovės tikėjimų.

- o-
Mūsų laikraščio “Lais

vės” vajų baigiame sausio 
20 d. Galime pasidžiaugti, 
kad vajus, nors ir labai sun
kiomis laikraščiui sąlygo
mis vedamas, baigiasi sėk
mingai. Beveik visi skaity
tojai atsinaujino prenume
ratas, taipgi gauta ir naujų 
skaitytojų. Vajininkai pui
kiai padirbėjo. Jiems už tai 
garbė!

New Yorko laisviečiai tu
rės vajaus užbaigtuves sek
madienį, sausio 21, Laisvės 
salėje. Galėsime pasi
džiaugti laimėjimais ir kar
tu dar prisidėti su finansine 
savo laikraščiui parama.

- o-

NIXONO INAUGURACIJOJ DEMONSTRUOS PRIEŠ MIRTI
Pasitarimuose vėl padaryta 
progreso, sako Le Due Tho

Paryžius.- Slaptuose pasitarimuose tarp Kissingerio 
ir Le Due Tho padaryta tam tikro progreso, pripažįsta 
Siaurės Vietnamo pasiuntinys Tho.

Kissingeris grįžo namo 
perduoti prez. Nixonui pasi
tarimų rezultatus. Su Nixo-’ 
nu Kissingeris susitiko Key 
Biscayne, Floridoje. Po to 
Nixonas pasiuntė gen. Haig į 

(Saigoną perduoti pasitarimų 
rezultatus prez. Thieu.

Saigone eina gandai, kad 
prez. Nixonas įsakęs dar su
mažinti bombardavimus, 
tikslu parodyti norą eiti prie 
karo baigimo.

Le Due Tho pasiliko Pa
ryžiuje ir palaiko ryšius su 
Kissingeriu, kuris gal ir vėl 
vyks | Paryžių tartis.

Parduotas Hitlerio 
automobilis

Scottsdale, Ariz. - Earl 
Clark nupirko Hitlerio auto
mobilį varžytinėse už $152,- 
000 ir nusivežė į savo pasi
linksminimo parką, kaip 
svarbią atrakciją.

Šiuo automobiliu Hitleris 
važinėjo Berlyno gatvėmis. 
Tai buvo specialiai įrengtas 
automobilis, kurio stiklai - 
dviejų colių storio.

Influenza plečias
Londonas. - Anglijoje 

sergančių influenza skaičius 
smarkiai didėja. Jau dau
giau kaip 1,000 žmonių mirė 
nuo šios ligos.

Vadinama Londono in
fluenza pasirodė Europoje ir 
dabar Jungtinėse Valstijose. 
Pasirodo, kad skiepai šios 
influenzos nesulaiko.

Urugvajaus “Darbas” 
išeidinėja reguliariai per 
pastaruosius 37 metus. Tai 
didžiulis Urugvajaus pažan
gaus judėjimo laimėjimas.

- o —
“Darbo” redakcija pri

mena, kad 38-ieji metai lai
kraščiui gali būt finansiniai 
sunkiausi, kai šalyje reak
cija didėja, nedarbas plečia
si, taipgi mirtingumas ma
žina skaitytojų gretas. Pra
šo paramos, kurią iš Jungt. 
Valstijų galima oro paštu 
siųsti sekamu adresu:

“Darbas”, Casilla de 
Correo 865, Montevideo, 
Uruguay.

Saigono kalėji
muose brutalumas

Paryžius. - Trys pran- 
cūzai jaunuoliai, grižę iš 
Pietų Vietnamo, spaudos 
konferencijai raportavo, 
kaip jie 1970 metais pakliu
vo kalėjiman ir ten iki šiol 
išbuvo.

Juos areštavo nešant išsi
laisvinimo vėliavą Saigono 
gatvėje. Kalėjime visą lai
ką su jais, kaip ir kitais po
litiniais kaliniais, brutaliai 
elgėsi. Sargai juos mušė 
lazdomis ir retežiais.

Kalėjime juos laikė nuo
gus, kur pilna žiurkių ir kitų 

• parazitų. Jie matė nemažai 
įkalintų vaikų tarp 7 ir 10 
metų amžiaus. Didelis tarp 
kalinių mirtingumas.

Izraelis grasina 
laužyti streiką

Jeruzalė. - Izraelio val
džia pasiuntė savo uostų 
streikuojantiems darbinin
kams ultumatumą. Reika
lauja baigti streiką. Jeigu 
tuoj nebaigs streiką, tada 
žada panaudoti militarinę 
jėgą prieš streikierius.

Uostų darbininkai reika
lauja pakelti algas 50%. 
Uostuose stovi 74 uždaryti 
laivai.

Fordas nori pigių 
ispanų darbininkų

Madridas. - Henry For
das atvyko pas Ispanijos fa
šistinį diktatorių Franko ir 
susitarė investuoti 250 mi
lijonų dolerių į automibilių 
fabriką. Tą patį padarė ir 
General Motors korporaci
ja.

Abi didžiosios amerikie
čių korporacijos tikisi gauti 
Ispanijoje nemažai pigios 
darbo jėgos ir tokiubūdupa- 
sidaryti daugiau pelno, kartu 
paremti diktatorių.

Nepaprasti šalčiai
Teheranas, Iranas. - Per

sijos įlankoje siautėja ne
paprasti šalčiai, siekią 22 
laipsnius žemiau nulio. 
Taipgi prisnigo nemažai.* 
Tokių šalčių ir sniego nie
kas neatsimena šioje apylin
kėje, kur šiuo metu esti šil
tas oras. Vasariniams ja
vams ir daržovėms bei vai
siams padarė nuostolių už 
12 milijonų dolerių.

Dideli šalčiai siautėja 
taipgi Brazilijoje, Australi
joje, Italijoje ir Izraelyje. 
Ten irgi padaryta nuostolių 
už šimtus milijonų dolerių.

Japonijos sostinėje Tokijo geležinkelių streikuojantieji 
darbininkai masiniai piketuoja Nacionalinę geležinkelių 
korporaciją.'

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
NAUJI Z. ANGARIEČIO 
MOKYKLOS RĖMAI

ŠAKIAI. Pastatyti nauji 
Zigmo Angariečio vidurinės 
mokyklos rūmai. Juose - 
erdvios ir šviesios klasės, 
aktų ir sporto salės, fizikos, 
chemijos, kitų dalykų kabi
netai. Skambutis į klases 
sukvietė 1072 mokinius.

I gyvenimą mokykla yra 
išleidusi 1318- abiturientų. 
Daugumas jų mokyklą baigė 
tarybiniais metais.

Mokiniai ir mokytojai su
rengė koncertą “Sveika būk, 
saulėtoji mokykla”.

J. BAKŠAS

MOKSLINĖ ATEISTINĖ 
KONFERENCIJA

VILNIUS. Studentų moks
linė konferencija “Bažnyčia 
ir antikomunizmas” gruo
džio 25 dieną įvyko Lietu
vos TSR ateizmo muziejuje. 
Kartu su muziejumi ją su
rengė Vilniaus universiteto 
filosofijos ir ateizmo isto
rijos katedra.

Konferencijos dalyviai iš
klausė pranešimus apie 
reakcinę bažnyčios veiklą

Darbininkai dėvi 
gazines maskas

Venecija, Italija. -50,000 
Porto Marghera darbininkų 
priversti dėvėti gazines 
maskas, kad galėtų apsisau
goti nuo oro poliucijos.

Darbo sąlygų inspektorius 
įsakė 206 kompanijoms pa
rūpinti visiems darbinin
kams maskas (kaukes), nes 
jis pripažino, kad baisiai už
terštas oras žaloja darbi
ninkų sveikatą.

LOS ANGELES, Calif. - 
Amerikos Legiono naciona
linis komandierius Joe Mat
thews, grįžęs iš Tarybų Są
jungos, pasisakė už taikų 
sugyvenimą su socialistinė
mis šalimis ir už didesnę 
prekybą.

WASHINGTONAS. -Nixo
no administracija nei kiek 
nesumažino 1972 metais be
darbių:., skaičiaus. Darbo 
unijų šaltiniai rodo, kad šiuo 
metu bedarbių gretose yra 
tarp 5 ir 6 milijonų.

prieš pažangų darbininkų ju
dėjimą ir marksistinį mo
kymą XIX amžiuje, apie an
tikomunistinę katalikybės, 
judaizmo, islamo ir protes
tantizmo esmę šiuolaikinia
me ideologinės kovos etape. 
Pranešėjai konkrečiai fak
tais iš respublikos gyvenimo 
parodė, kokia antiliaudine 
veikla užsiiminėjo Lietuvos 
katalikų dvasininkija fašisti
nės okupacijos metais, kai ji 
rėmė ir įkvėpė kruvinas na
cionalistinio pogrindžio ak
cijas pirmaisiais pokario 
metais. ELTA

MOKYKLA
SIMONIEČIAMS

KUPIŠKIS. TSRS įkūri
mo 50-mečio išvakarėse Ku
piškio rajono Šimonių gyven
vietė sulaukė džiugių iškil
mių. Čia svetingai atvėrė 
duris nauja trijų aukštų 650 
vietų vidurinė mokykla. Ją 
pastatė Kupiškio darbų vyk
dytojo baro kolektyvas.

Mokyklos atidarymo iškil
mėse dalyvavo daug svečių. 
Jų tarpe buvo ir respublikos’ 
švietimo ministras M. Ged
vilas. A. ORINTAS

Egipte uždaryti
7 universitetai

Kairas. - Egipto valdžia 
uždarė 7 universitetus, kai 
tūkstančiai studentų išėjo 
demonstruoti prieš Jungti
nes Valstijas, Izraelį ir 
Egipto reakcionierius.

Studentai vis reikalauja 
griežtesnės militarinės vei
klos prieš Izraelio agresiją 
ir Jungtinių Valstijų paramą 
Izraeliui.

WASHINGTONAS. - Nuo 
liepos 1 d. daugiau kaip 22 
milijonams pensininkų bus 
pakeltas Medicare mokestis 
nuo $5.80 iki $6.30.

GREENSBORO, N. C. - 
Grand džiurė apkaltino 10 
žmonių, kurie bandė įvežti 
lavonų karstuose narkotikų 
iš Pietų Vietnamo.

EVANSTON, Ill. - Mrs. 
James Baer pagimdė trisz 
mergaites ir du berniukus. 
Ji vartojusi gimdymui ska
tinti vaistus.

Demonstrantai reikalaus 
baigti skerdynes Vietname
Washingtonas.- Nixono inauguracijos dieną, sausio 20, 

taikos kovotojai suplaukia iš daugelio miestų ir miestelių 
į didžiulę anti karinę demonstraciją. Jie tą dieną pareika
laus Nixono nieko nedelsiant pasirašyti taikos sutartį ir 
baigti skerdynes Indokinijoje.

Pirmiausia taikos kovoto
jai aplankys Arlingtono kapi
nėse palaidotus Vietname 
karo žuvusius veteranus. 
Tada žygiuos į Washington© 
centrą. Jie demonstruos 
prieš mirtį, primindami, 
kad Nixono prezidentavimo 
metu kare žuvo daugiau kaip 
20,000 amerikiečių ir šimtai 
tūkstančių vietnamiečių. 
Žudynės turi būt sulaikytos.

Demonstraciją remia tai
kos organizacijų koalicija, 
juodųjų organizacijų vadai, 
daugelis kongresmenų ir se
natorių. Demonstracijai lei
dimas gautas.

Vakarų Vokietijoje ir ki
tuose šalyse vyksta antika
rinės demonstracijos, rei
kalaujančios pasirašyti tai
kos sutartį ir baigti karą In
dokinijoje.

Smerkia chemikali- 
nio karo planus

Maskva. - Dienraštis 
“Pravda” smerkia Penta
gono planus chemikaliniam 
karui, kuriam Jungtinės Val
stijos jau turi pakankamai 
chemikalinių ginklų.

Tarybinis dienraštis rašo, 
kad senatorius Mike Gravel 
iš Alaskos surado Pentago
no nuskirtus apie 33 milijo
nus dolerių pasiruošti che
mikaliniam karui, šie pla
nai buvo nuo žmonių slepia
mi, bet juos atidengė anti
karinis sen. Gravel. >

JAV karo laivai 
Graikijos uoste

Atėnai.- Greikijos fašis
tinė valdžia suteikė Jungti
nių Valstijų karo laivams 
teisę įsitaisyti Atėnų uoste 
pastovią stovyklą-bazę.

6,500 jūreivių ir jų šeimų 
apsigyveno penkiems me
tams Atėnuose. Netrukus 
dar 4,500 amerikiečių čia 
apsigyvens. Amerikos karo 
laivai galės apsaugoti mili
tarinę Graikijos diktatūrą.

Unijos pasmerkė 
bombardavimus

Clevelandas. - Unijų pa
reigūnų konferencija, atsto
vaujanti apie 250,000 narių 
griežtai pasmerkė šiaurės 
Vietnamo ' bombardavimus, 
pasisakė už karo baigimą.

Pareiškime pasakyta, kad 
šios apylinkės unijų sieks 
kovoti už bombardavimų su
laikymą ir karo nutraukimą.

Nixonas mažina 
kontrolę

Washingtonas. - Prez. 
Nixonas paskelbė, kad pa
naikina Kainų komisiją ir 
Mokesčio Tarybą ir pa
skiria daugiau pareigūnų į 
Gyvenimo Kainų tarybą, 
kuri daugiausia rūpinsis 
maisto, sveikatos ir sta
tybos problemomis.

Nixonas kviečia visus sa
vanoriai palaikyti kainų ir 
algų lygį . Bet prekių kainos 
tebekyla, kaip kilo ir “už
šaldymo” arba kontrolės 
laikotarpiu. Unijos reika
lauja didesnių darbininkams 
atlyginimų.

Izraelis ir
Sirija kariauja

Jeruzalė. - Izraelio arti
leristai ir tankininkai dažnai 
apšaudo Sirijos pa r ube žį. 
Sirijos artilerija šaudymu 
atsako. Iš abiejų pusių lėk
tuvai apsišaudo. Izraelio 
lėktuvai mėto bombas ant 
Sirijos parubežio.

Izraelis kaltina Siriją už 
palestiniečių partizanų vei
klą Izraelio okupuotoje ara
bų teritorijoje. Izraeliečiai 
daro panašiai, kaip ameri
kiečiai šiaurės Vietname.

Streikai plečiasi
Londonas. - Visoje Angli

joje streikai plečiasi. 80,- 
000 inžinierių streikavo 24 
valandas. South Wales pra
moniniame rajone streikuo
ja daugiau kaip 20,000 dar-*- 
bininkų. šiauriniame Tyne
side rajone streikuoja 30,- 
000 darbininkų.

Darbininkų vyriausias 
reikalavimas pakelti algas ir 
pagerinti darbo sąlygas. 
Pragyvenimo reikmenų kai
nos nesvietiškai iškilo, o al
gos pasiliko nepakeltos. 
Darbininkai jaučiasi baisiai 
nuskriausti.

CHICAGO. - šio miesto 
mokytojai paskelbė streiką.
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Nejaugi kongresas bejėgis ?
Amerikos stambiausias komercinis dienraštis “The 

N. Y. Times” (sausio 9 d.) savo vedamą jįpa vadino “Threat 
to Congress” - lietuviškai: “Pavojus Kongresui”.

Prezidentas Nixonas pasakęs, kad jis netoleruos jokio 
kišimosi iš niekur Į Vietnamo karą ir i vedamas derybas 
su S. Vietnamo vyriausybe. Vadinasi, jis iš anksto pasa
ko, kad joks Kongreso spaudimas, jokie Kongreso nutari
mai jam nieko nereikš, jo nepajudins, nepaveiks. Minėtas 
dienraštis tame mato dideli pavojų mūsų Kongresui. Joks 
kitas prezidentas nėra taip siekęs paveržti iš Kongreso 
jam Konstitucijoje nustatytas ir garantuotas teises ir pa
reigas. Žmonių išrinktų atstovų balsas nieko nebereiš
kia . . .

Tame pačiame tos pačios dienos dienraštyje kolumnis- 
tas Warren D. Manshel šaukia, kad “Vietnamas virto vie
no asmens karu”. Prezidentas Nixonas pasinaudojo Kon
greso sesijų pertrauka ir žieminėmis šventėmis paaš
trinti Vietnamo karą, baisiai puolant ir bombarduojant S. 
Vietnamo sostinę Hanojų ir svarbiausią uostą Haiphongą. 
Girdi, tai jis darė, nes nenorėjo susilaukti iš Kongreso 
kritikos ir pasmerkimo.

Bet, žinoma, Nixonas savo politikai nesiskaityti su Kon
gresu ir bombardavimui turi ir pasekėjų. Antai, tos pa
čios dienos tame pačiame “Timese” išspausdintas sena
toriaus Barry Goldwaterio straipsnis, kuriame jis teisina 
ir giria prezidento karo praplėtimą, o baisiausiai puola, 
tiesiog komunistams ir Hanojui parsidavėliais vadina visus, 
kurie prezidentą kritikuoja ir smerkia. Jis kartoja seną 
savo ir visų karo šalininkų giesmelę, kad kritikavimas 
Nixono politikos “tiktai prailgina karą”, “padrąsina Ha
nojų nepasiduoti” ir t. t.

Taip situacijai susidėsčius, visų akys nukreiptos į Kon
greso einančią sesiją. Nejaugi bus jis taip prezidento ir 
Goldwaterio išgąsdintas, jog tylės, kaip tylėjo iki šiol, ir 
leis nekliudomai prezidentui šią baisią skerdynę tęsti, 
dargi aštrinti ir plėsti? Demokratų partijos šulai Kon
grese žada netylėti. Palauksime ir pamatysime. . .

Kas jau laimėjo
Praeitą ketvirtadienį per visą šalį garsiai nuskambėjo 

prez. Nixono Kongresui pranešimas, kad jis skelbia 
ir vykdo savo Ekonominės Politikos “3—ją fazę”. O tai 
reiškia, kad tuojau yra panaikinama valdžios kontrolė ant 
kainų ir algų šalies ekonomijos dviejuose trečdaliuose. 
Kontrolė esanti paliekama tik maisto, sveikatos ir staty
bos srityse.

Visų žinovų nuomonė viena: šiuo nauju patvarkymu gra
žiai pasinaudos stambusis kapitalas, didžiosios kompani
jos ir korporacijos. Jų pelnai tuoj pradėsią kilti. Wall- 
stryto biržoje jau ant rytojaus Šerai smarkiai pakilo. 
Komercinėje spaudoje sakoma: “Biznis sveikina trečiąją 
fazę”.

Ką laimės darbo liaudis? Ką laimėsime mes konsiu- 
meriai (vartotojai)?

Gerai, kad paliekama kontrolė ant maisto produktų 
kainų. Bet bėda, kad esamoji kontrolė maisto kainų ne
sukontroliavo iki šiol, o juo mažiau ja galima pasitikėti 
ateityje. Antai, vien tik per praeitų metų paskutinį mėne
sį maisto kainos pašoko daugiau kaip penkiais procentais. 
Tai kur buvo prezidentas su savo kontrole, kad maisto 
trustui leido kainas taip pakelti? Kur būtų protas tikėti, 
kad su maisto kainomis bus geriau ateityje?

Jau ir ištikimiausios 
talkininkės pasipiktino

Švedija, Australija ir Naujoji Zelandija yra NATQ na
rės ir iki šiol laikomos ištikimiausiomis Jungtinių Ame
rikos Valstijų talkininkėmis ir jų politikos šalininkėmis. 
Reikia nepamiršti, kad Zelandija ir Australija net buvo 
įsivėlusios j Vietnamo karą ir ten turėjo savo karinius 
dalinius.

Bet štai pasikeičia jose vadovybė, ir jos visos netenka 
kantrybes, kai prezidento Nixono Įsakymu Amerikos lėk
iu va i pradeda bė jokios atodairos ant S. Vietnamo miestų 
ir uostų sėti pragariškas bombas. Jos visos prieš tai pa
kėlė savo balsą. Tai baisiai nervina mūsų prezidentą. 
Jis neslepia savo Įtūžimo ir ruošiasi keršyti. Jau atsi
sakė priimti naują Švedijos ambasadorių. Nedovanos ir 
kitoms buvusioms talkininkėms.

Panašūs dalykai vystosi dar vienoje Amerikos talkinin
kėje šiuo klausimu. Hollandijoje susirašė 120 pačių žy
miausių mokslininkų, menininkų, dailininkų, žurnalistų, 
televizijos bei radijo komentatorių ir Įteikė savo valdžiai 
reikalavimą, kad ji tuojau atšauktų iš Washington© savo 
ambasadorių ir negrąžintų jo, kol Nixonas susavoarmljo
mis ir lėktuvais heišsikraustys iš Indokinijos. Laukiama 
vyriausybės atsakymo.

Jau visiems žinomi liaudies protestai prieš Washingtoną 
Prancūzijoje ir Italijoje. Jos irgi yra NATO narės. Iš 
Vakarų Vokietijos pranešama, kad premjeras Brandt taip-

LIETUVOS RAŠYTOJAI 
APIE SAVO LAIMĖJIMUS

Savaitraščio “Literatūra 
ir menas” praeitų metų 
gruodžio 23 d. laidoje rašo
ma apie įvykusį Lietuvos 
TSR Rašytojų Sąjungos val
dybos plenumą. Tarp kitko, 
rašoma:

“Valdybos sekretorius J. 
Požėra, kalbėdamas apie 
Rašytojų sąjungos veiklos 
rezultatus, pažymėjo, jog 
šiais, jubiliejiniais, metais 
Tarybų Lietuvos rašytojai 
pelnytai gali didžiuotis savo 
kūrybinio darbo vaisiais. 
Per ataskaitinį laikotarpį 
pasirodė nemaža naujų poe
zijos, prozos, dramaturgi
jos, kritikos veikalų, daug 
knygų jaunimui ir vaikams. 
Mūsų rašytojai dirbo rimtai 
ir Įtemptai. Nemažas vaid
muo, skatinant rašytojų kū
rybą, priklauso ir Rašytojų 
sąjungos valdybos organiza
cinei veiklai.

Itin daug dėmesio buvo 
skiriama jaunųjų literatūros 
pajėgų ugdymui. Per šį lai
kotarpį į Rašytojų sąjungą 
buvo priimta eilė naujų na
rių. Neseniai vykusiame 
valdybos prezidiumo posė
dyje buvo apsvarstytos kitos 
kandidatūros. Ir ateityje 
bus stengiamasi gausinti bei 
atjauninti sąjungos gretas.

Su naujuoju 1973 metų Ra
šytojų sąjungos darbo planu 
valdybos narius supažindino 
Rašytojų sąjungos valdybos 
pirmininko pavaduotojas A. 
Maldonis. Planuose itin daug 
dėmesio skiriama pribren
dusioms mūsų literatūros 
tolesnio vystymo, rašytojų 
kūrybinio darbo proble
moms. Tiek pranešė jas, tiek 
diskusijų dalyviai pabrėžė, 
kad artimiausiu metu būtina 
apsvarstyti aktualias vaikų 
ir jaunimo literatūros pro
blemas. Šia tema balandžio 
men. įvyks Rašytojų sąjun
gos valdybos plenumas. 
Jame ruošiamasi plačiai pa
kalbėti apie šiandieninės li
teratūros, skirtos vaikams 
ir jaunimui, ryšius su gyve
nimu, su dabarties uždavi
niais.

Plane daug vietos ir reikš
mės skiriama sekcijų ir ko
misijų veiklai. Jau arti
miausiais mėnesiais Įvai
riose Rašytojų sąjungos 
grandyse bus svarstoma jau
nųjų prozininkų kūrybos pro
blematika, jos tendencijos, 
jaunųjų kritikų meistrišku
mo problemos.

Plane plačiai atsispindi 
Rašytojų sąjungos veikla, 
stiprinant kūrybinius ryšius 
su gyvenimu, numatyta daug 
susitikimų su skaitytojais, 
literatūros renginiai kolū
kiuose ir Įmonėse”.

MARKSIZMO IDĖJŲ 
ŠAUNŪS LAIMĖJIMAI

Chicagiečių “Vilnies” ko- 
lumnistas Kazys Rimbas 
rašo:

“Australijoje ir Naujojoje 
Zelandijoje Darbo partijoms 
laimėjus rinkimus, JAV ka
pitalistinė spauda labai šal
tai J tai reagavo. Po to, da
bar dar didesnįrūpestįjiems 
kelia, kad šių metų kovo mė
nesį Prancūzijoje Įvyks par
lamento rinkimai. Išgąstau- 
ja, kad rinkimus gali laimė
ti marksistai.

2ymus Paryžiaus dien

gi labai nepatenkintas Nixono tęsimu šio karo, bet kol kas, 
girdi, viešai nedrįsta užprotestuoti. Bet įr V. Vokietijoje 
žmonių protestai nesiliauja. Brandto vadovaujama vyriau
sybė gali jų paklusti, jeigu Paryžiaus derybos neduos pa
liaubų greitoje ateityje.

raštis “Le Figaro” prave
dė apklausinėjimą prancūzų, 
už ką jie balsuos ateinan
čiuose rinkimuose. Apklau
sinėjimų daviniai parodė, 
kad 45% žmonių planuoja bal
suoti už socialistų ir komu
nistų frontą, o tik 38% už 
degaulistus, tai yra už pre
zidento Georges Pompidou 
rėmėjus.

Prancūzijos marksistinės 
orientacijos partijos - so
cialistai ir komunistai - pa
simokė iš Čilės marksistų 
laimėjimo, sudarė bendrą 
frontą, kad nepakenkti vieni 
kitiems išrinkti atstovus Į 
parlamentą.

Prancūzijoje pažangioms 
partijoms laimėjus rinki
mus, jų pavyzdžiu gali pa
sekti ir Italijos liaudis. Ten 
Komunistų partija nuo seniai 
stipri. Tik reikia susitarti 
bendrai veikti su socialistų 
partijomis. O ten darbo 
žmonių vargingas gyvenimas 
diktuoja eiti tuo keliu.

Šios ir kitos marksistinės 
pašvaistės nervuoja tarp
tautinius kapitalistinius ry
klius”.

JIE SAVO
ŽODŽIAS NETIKI

Vienas klerikalų rašeiva 
džiaugiasi: “Lietuviai ne
kenčia komunizmo ir jų ben
drakeleivių, nepaisant, ar 
šie žengtų komunistams 
priimtinu taku iš įsitikinimo 
ar iš naivumo”.

Kaip diena aišku, kad šis 
smarkuolis netiki savo žo
džiais. Jei tai būtų tiesa, 
kad lietuviai nekenčia komu
nizmo ir komunistų, tai juk 
nebūtų pavojaus jiems ko
munizmu susižavėti ir tapti 
komunistais arba jų bendra
keleiviais. Tai kokiems ga
lams klerikalų laikraščiams 
reikėtų taip tą komunizmo 
ir komunistus plūsti ir keik
ti? Tas kaip tik parodo, kad 
“Draugas”, “Darbininkas” 
ir “Tėviškės Žiburiai” ne
pasitiki net savo skaityto
jais, o ką jau bekalbėti ben
drai apie lietuvius.

Lietuviai nesiskiria nuo 
visų kitų žmonių. Na, o ne
reikia būti keturiomis aki
mis, kad matyti, kaip komu
nizmo idėjos per pastaruo
sius penkiasdešimt metų po 
savo vėliava laimėjo mili
jonus ir milijonus žmonių.

Tai todėl klerikalų rašei
vos ir neriasi iš kailio.

TRUMANAS BUVĘS 
JUODŲJŲ ŽMONIŲ 
BIČIULIS

Plačiai žinomas komerci
nės spaudos kolumnistas ne
gras Roy Wilkins yra labai 
geros nuomonės apie velionį 
Harry S. Trumaną. Jis bu
vęs labai didelis ir nuošir
dus juodųjų žmonių užtarėjas 
ir draugas. Savo kolumnoje 
“We’ll not see Truman’s 
like again” (“Long Island 
Press’, January 7) jis šiuo 
klausimu Trumaną stato 
daug aukščiau už Frankliną 
Rooseveltą. Tiesa, pastara
sis daug dirbęs išgelbėjimui 
šalies Į kapitalistinės sant
varkos iš giliausios krizės, 
bet specifiškai beveik nieko 
nepadaręs dėl šios šalies 
juodųjų žmonių. Tuo tarpu 
prezidentas Trumanas iš 
visų jėgų kovojęs prieš prie
tarus ir diskriminaciją. 
1940 metais Trumanas pa

sakęs: “Aš tikiu į žmonių 
brolybę, ir ne tik baltųjų 
žmonių brolybę”. 1948 me
tais jis įsakęs panaikinti 
diskriminaciją prieš negrus 
ginkluotosiose jėgose. 1948 
demokratų konvencijoje jis 
kovojęs už įdėjimą į de
mokratų rinkiminę progra
mą civilinių teisių punkto, 
prieš ką griežtai kovoję pie
tinių valstijų reakciniai ra
sistai. Jis buvęs labai tei
singas ir drąsus.

Tuo tarpu populiarus se
nas pažangiosios spaudos 
kolumnistas Art Shields savo 
kolumnoje “Big Business 
runs to rescue their darling, 
Harry Truman” (“Dally 
World”, January 4) Truma
ną vadina rasistu. Jis smer
kęs negrus, kurie demon
struoja už lygias teises. Jis 
puolęs Rev. Luther King ir 
vadines ji “triukšmadariu”, c u c
Jis sakęs, kad tie baltieji, 
kurie tuokiasi su juodaisiais, 
sulaužo Biblijoje nustatytus 
Dievo principus ir t. t.
SOLZENITSINAS: 
KANKINYS AR APGAVIKAS?

Amerikos komercinę je 
spaudoje, taip pat ir Ame
rikos lietuviškoje reakcinė
je spaudoje, prisimynusiai 
minimas ir giriamas rašy
tojas Aleksandras Solzenit- 
sinas. Mat, jis parašė piktą 
prieštarybinę knygą (nove
lę), kuri buvo išleista ir pa
skleista Amerikoje ir kito
se kapitalistinėse šalyse. 
Už Tarybų Sąjungos ribų pa
leisti gandai, kad tas “di
dvyris” yra persekiojamas, 
kad jis neturįs nei duonos, 
nei pastogės. Neseniai Ame
rikos rašytojas Albert Maltz 
per “The N. Y. Times” 
prašė tam “vargšui” pagal
bos, kad jis Maskvoje badu 
nenumirtų!

Tuos gandus, žinoma, su
galvojo ir per savo agentus 
užsienyje paleido pats Sol- 
zenitsinas su tikslu išsi- 
garsinti ir išgarsinti savo 
antitarybinę kūrybą užsie
nyje.

Maltzui ir kitiems Solze- 
nitsino bičiuliams per tą patį 
“The New York Times” 
(sausio 8 dieną) atsako Se
mionas Vladimirovas, žinių 
agentūros Novosti komenta
torius. Jis įrodo, kad Sol- 
zenitsinas yra ne kankinys, 
bet apgavikas. Jis nurodo, 
kad Solzenitsinas turi šalia 
Maskvos labai gražioje ap
linkoje dviejų aukštų namą 
ir puikų automobilį, o Švei
carijos banke turi pasidėjęs 
net $1,500,000!

Išsigandęs 
smetoninkas

Clevelando “Dirvoje” 
(sausio 5 d.) savo straips
nyje “Kas valdo Vakarų Vo
kietiją?” Alg. Tolvydis išsi
gandusiai dejuoja:

“Naujoji V. Vokietijos vy
riausybė, be abejo, tęs seną
ją socialdemokratų ir libe
ralų politiką: pirmiausia 
kelis metus terliosis su Če
koslovakija, Vengrija, Bul
garija, kol užmegs santykius 
su visais bolševikiniais 
kraštais. Vidaus politikoje 
bandys vykdyti numatytas 
reformas. Kovos su sklypų 
ir žemių spekuliantais, su 
infliacija, o ypatingai su opo
zicija, kad ji neprivestų vėl 
prie parlamento krizės ar 
demokratiniu būdu nepa
ruoštų sau laimėjimo 1976 
m. O vėl pagal lietuvišką 
priežodį: kai du pešasi, tai 
trečias laimi. Tas trečias - 
Maskva - taip ir tyko, kad 
tik greičiau V. Vokietiją lai
mėtų, nes, kas turi Vokietiją, 
tas turi visą Europą”.

Laiškai Redakcijai
Mieli draugai!

Nors šį mano laišką gau
site jau gerokai po Naujų 
1973 metų, vienok noriu dar 
kartą pasveikinti su Naujai
siais metais, palinkėti daug 
ištvermės Jūsų sunkiame 
darbe.

Paskutinės gruodžio mė
nesio dienos buvo labai 
įtemptos. Visos priemo
nės - TSRS 50-mečiui atžy
mėti. Įspūdingai praėjo mi
nėjimas Kapsuko pedagogi
nėje mokykloje. Buvo atvy
kę svečiai iš Putivlio ir 
Cerniahovskio (buv. Insten- 
burgo) ped. mokyklų, su ku
riomis palaikome glaudžius 
ryšius. Po to sekė pasikei
timas tradicinėmis dovanė
lėmis ir didelis koncertas, 
kuriame pasirodė centriniai 
mokyklos meno saviveiklos 
kolektyvai. Koncertas, ma
tomai, praėjo gana gerai, nes 
svečiai labai puikiai atsi
liepė, sakydami, kad pas 
juos tokio lygio dar nepa
siekta. Tai labai paglosto 
mūsų savimeilę.

Kitas svarbus Įvykis - 
dokumentinės fotoparodos 
“Kapsukas šiandien” atida
rymas. Dalyvauja 13 auto
rių, paruošę 236 nuotraukas, 
kuriose atsispindi visas 
mūsų miesto gyvenimas: 
darbai, poilsis, pramogos ±

Džiugu, kad greta vyres
nės ir vidurinės kartos at
stovų, kaip R. Rusteika, A. 
Lenkaitis, J. Sidlauskas, P. 
Zaronskis, V. Žukauskas ir 
kiti, dalyvavo ir jauniausia 
fotografų karta, kaipV.Kra- 
kauskas, E. Būtėnas, G. Le
lešius.

Kapsuko kraštotyros mu
ziejus visus dalyvius apdo
vanojo vertingomis dovano
mis.

Tokios tad naujienos. Jei 
paminėt, kad buvo atvykęs 
LTSR nūs. art. Sondeckio 
vadovaujamas kamerinis or
kestras su tradicine Fr. J. 
Haidno “Atsisveikinimo” 
simfonija, kurią pas mus 
atlieka palydint senuosius 
metus, tada susidarys tikras 
TSRS 50-mečio minėjimo 
vaizdas.

Dar kartą širdingiausi 
linkėjimai, o taip pat linkė
jimai netikėtai susirgusiai 
Jūsų administratorei Kava
liauskaitei. Lai greičiau 
sveiksta. V. GULMANAS

Gerb. dr-ge Baltulionyte!
Skaitydama “Laisvę” šių 

metų spalio 6 ir 13 dienos 
Nr. 56 ir 57 radau Jūsų 
straipsnį - “Kelionės Įspū
džiai Lietuvoje ir kitur”. 
Perskaičiau jį su malonumu. 
Gražiai nuosekliai ir nuo
širdžiai aprašot savo kelio
nę po tėvų žemę - Nemuno 
kraštą. Nors trumpai.pabu
vojote, bet visgi šiek tiek 
pamatėte, koks gražus mūsų 
kraštas, taip puikiai apdai
nuotas Baranausko, Mairo
nio eilėraščiuose, aprašytas 
Lietuvos poetų: Salomėjos 
Nėries, Mykolaičio-Putino, 
Justino Marcinkevičiaus, 
Maldonio, Baltakio, Mieže
laičio ir daugelio kitų.

Aš labai mėgstu Lietuvos 
jaunimo saviveiklą - chorus, 
šokius, koncertus. Vakarais 
sėdėdama prieš televizorių, 
kada uždainuoja Lietuvos 
liaudies dainas galingi bal
sai, pamirštu viską, net kur 
esu. Nuostabūs chorai, nuo
stabiai dainuoja, nuostabi 
muzika. Rodos, klausytum, 
klausytum be galo. Gražus, 
gyvas ir linksmas Lietuvos 
jaunimas. Gaila Kad jums 
lankantis Lietuvoje, netekę 
Jum abiem tų gražybių iš
girsti ir plačiau pamatyti.

Beveik kiekviena stam
besnė įmonė ar Įstaiga turi 
organizavusi savo chorus, 
šokių ir muzikos ansamb
lius. O mažesnės įmonės 
ir Įstaigos sudaro mažes
nius pavienius chorus, bet, 
reikalui esant, prisideda 
prie didžiųjų. Vien dėl cho
rų ir visos Lietuvos jaunimo 
saviveiklos, kuri taip puikiai 
čia pas mus - Nemuno kraš
te organizuota, norėčia dar 
pagyventi, kad galėčiau pui
kiais, galingais balsais 
skambančių Lietuvos liau
dies dainų pasiklausyti, pa
sigrožėti Lietuvos jaunimo 
ansambliais.

Linkiu Jums ir Jūsų ben
dražygei, kuri kartu su Ju
mis trumpam užsukusi pas 
mus, antrą kartą aplankanti 
Tėvynę Lietuvą, ilgiau čia 
pasisvečiuoti ir kartu pasi
džiaugti Tėvynės jaunimo 
saviveikla. Taipgi linkiu 
abiem daug geros sveikatos, 
energijos ir kūrybinių jėgų 
ateinančiais Naujais 1973 
metais! K. ZAKAVlClENE

Didžiai gerbiamas ir 
mielas drg. Redaktoriau!

Atleiskite, kad aš Jus taip 
dažnai trukdau.

Turiu pranešti nemalonią 
žinią, kad 1972 m. gruodžio 
27 d. automobilių avarijoje 
sužeidė Janiną Narkevičiūtę 
(Kauno m. v. k. pirmininko 
pavaduotoją), bet nepavojin
gai. Tikimės, kad greitai ji 
pasveiks.

Mūsų studentija ir visi 
darbuotojai nepaprastai pa
sipiktinę dėl bombardavimo 
ir karo tęsimo. Iš praeito 
karo patyrimo aš gerai ži
nau, kad hitlerininkai į karo 
pabaigą, pamatę, kad karą 
pralaimėjo, desperatiškai 
gynėsi, o kartais ir mus pul
davo, bombarduodavo, darė 
žygius kaip nors išsigelbėti. 
Bet tai buvo jų paskutinis 
“agoniškas pasispardy
mas”.

Vietnamo kare vyksta 
taipgi panaši istorija, t. y. 
Jūsų šalies kapitalistinių ag
resorių paskutinis “agoniš
kas pasispardymas”. Bet 
vis tiek jie greitai bus iš ten 
išvaryti, kaip buvo išvyti 
prancūzai. Tik nepaprastai 
gaila didvyriškos Vietnamo 
liaudies, kad tiek daug žūsta 
ir kenčia.

Prieš Naujus 1973 metus 
pasiunčiau 'į Hanojų pasvei
kinimą pažįstamam mokyto
jui esperantininkui Davo 
Thien Nhan, seniau aplan
kiusiam mūsų akademiją. 
Palinkėjau jam kuo geriau
sios sveikatos ir sėkmės 
greitai nugalėti kapitalisti
nius agresorius, sulaukti 
pilnos laisvės ir laimės. 
Sveikiną užbaigiau šūkiu: 
“Libreco ai Vietnamo!”

Lietuvoje šiemet iki gruo
džio 25 d. visai nebuvo šal
čio. Tai labai retai tebūna, 
kad beveik visą gruodį ne
būtų šalčio. Mes seniai ir 
vaikai džiaugiamės dėl to
kios minkštos žiemos pra
džios.

Visiems Jums kuo geriau
sios sveikatos ir sėkmės.

A. TRUMPICKAS 
Noreikiškės

Gerbiamas Drauge,
Nuoširdžiai sveikinu jus ir 

jūsų asmenyje visus mano 
draugus niujorkiečius, kurie 
mane dar atsimena, Naujųjų 
1973 Metų proga ir linkiu 
visokeriopos laimės ir 
džiaugsmo jūsų veikloje.

SKULPTORIUS 
K. BOGDANAS 

Vilnius
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IS KONFERENCIJOS SALES

Praėjusiame savaitraščio numeryje esame trumpai pianešę apie 
spaudos konferenciją, kurią Vilniuje, „Žinijos“ salėje, suren
gė Lietuvos TSR Žurnalistų sąjunga ir Lietuvos Kultūrinių ryšių 
su užsienio lietuviais komitetas. Joje gausiai dalyvavusiems centrinių, 
respublikinių ir miestų laikraščių bei žurnalų, televizijos ir radijo, 
ELTOS Ir APN agentūrų žurnalistams, Lietuvos Mokslų akademijos, 
leidyklų darbuotojams, rašytojams, visuomenės atstovams apie VLIK'o 
Ir kitų reakcingų užsienio lietuvių organizacijų veiklą, apie mūsų iš
eivijos gyvenimą Ir problemas plačiai papasakojo žinomas JAV 
lietuvių žurnalistas VYTAUTAS ALSEIKA, kuris, nutraukęs ryšius 
su reakcingaisiais išeivijos sluoksniais, neseniai grįžo j Tarybų Lie
tuvą Ir liko čia gyventi.

Konferencijos dalyviams buvo išdalintas pilnas V. Alseikos pa
reiškimo tekstas bei konfidencialių VLIK’o dokumentų kopijų rinki
nys. Salės fojė buvo surengta originalių VLIK'o dokumentų Ir jų fo
tokopijų parodėlė.

Šiandien spausdiname pilną V. Alseikos pareiškimo spaudos kon
ferencijoje tekstą ir porą dokumentų. V. Alseikos atsakymus j žur
nalistų klausimus Ir kitą medžiagą pateiksime sekančiuose „G. k.” 
numeriuose, 

i

Pasakoja 
Vytautas Alseika

teigimu, jog tautos likimas priklauso ne 
nuo jos pačios, o nuo emigracijos, nusi
gręžė nuo tautos ir nuo pirmųjų veiklos 
dienų tuo pačiu metu ugdė savo tarpe 
karjerizmą, vadizmą, parsidavėliškumą, aklą 
nuolaidžiavimą svetimų kraštų interesams.

VLIK'o vadovai savo protokolais, dekla
racijomis ir pareiškimais viešai skelbėsi tę- 
sią buržuazinį valstybingumą užsienyje, at
stovaują buržuązinės demokratijos princi
pams. Tačiau nuo pačių pirmųjų savo veik
los dienų VLIK’as susiejo savo darbą ir 
pastangas su imperialistinių valstybių inte
resais. Tai nedviprasmiškai liudija pačių 
VLIK'o veikėjų pareiškimai.

Štai VLIK'ą sudarančių grupių atstovų 
pasitarimo susirinkime, įvykusiame Niujor
ke 1954 m. vasario 27 dieną, Martynas Bra
kes teigė: „Reikia stengtis, kad Amerikos 
interesai sutaptų su Lietuvos interesais. Tas 
geriausiai pasiekiama JAV-se, nes čia kon
centruojasi visa kova su bolševizmu".

VLIK'o veikėjai, skelbią ištikimybę lais
vei ir demokratijai, visada siejo savo veik
lą su pačiais antidemokratiškiausiais, bet 
„laisvajame pasaulyje" nepopuliariais reži
mais. Kaip jie suprato laisvę, rodo kad ir 
toks pavyzdys. 1957 m. lapkričio 18 die
nos asmeniškame laiške VLIK'o Vykdomo
sios Tarybos ilgametis užsienio tarnybos 
valdytojas, visą laiką save įkyriai bei juo
kingai tituluojąs finansų ministru a. D. (bu
vusiu ministru), buvęs stambus dvarininkas 
Lietuvoje Petras Karvelis rašė tuometiniam 
VLIK’o pirmininkui JAV-se Antanui Trima
kui, kad jis, Karvelis, Bonoje susitiko su 
rasistinės Pietų Afrikos pasiuntinybės na
riais, kurie pasiprašė atskiro susitikimo. Tas 
Susitikimas įvyko ir truko 3 valandas. Apie 
ką gi buvo, kalbėta? Pietų Afrikoje tuo 
metu ruoštasi bylai dėl Komunistų parti
jos uždarymo, ir rasistai prašė ne ko kito, 
o būtent VLIK'o veikėjų pagalbos.

1959 m. balandžio 11 dienos laišku P. 
Karvelis tam pačiam adresatui giriasi ki
tais „diplomatinės veiklos", pasiekimais: 
„Pasinaudodamas mano buvimu Bonoje, ap
silankiau pabėgėlių ministerijoje. Pats p. 
ministras Oberlaender ir jo asmeniškas re
ferentas p. Daube buvo išvykęs rinkimų 
reikalais. (. ..) Buvau priimtas p. Maurach, 
kuris veda pabaltiečių reikalus (»...). MaU- 
rach — tai tas pats, kuris buvo prie Ge- 
bels Berlyne lietuvių spaudos referentu 
(. . .). Prižadėjo kuo palankiausiai reikalą 
perstatyti, artimiausia mano apsilankymo 
proga Bonoje kalbėsime toliau’*. Reikalas 
lietė vlikinę informacijos tarnybą ir jos fi
nansavimą.

Neapykanta socialistinei santvarkai yra 
tiek akla, kad, kaip yra pareiškęs buvęs 
VLIK'o pirmininkas Mykolas Krupavičius, ir 
tai pakartojo dabartinis VLIK'o pirrninin- 
kas Juozas-Kęstutis Valiūnas, „jie susidė
tų ir su velniu, jei šis padėtų sugrąžin
ti prieškarinę santvarką Lietuvoje". To
dėl VLIK'o vadai skelbia apie Taivanio, Fi
lipinų ir kitų palankumą „Lietuvos laisvės" 
bylai. Jie remia Amerikoje visas konser
vatyviausias jėgas, ko nedievindami mini 
Goldvoterj, giriasi senatorių Dodo, Dervins- 
kio ir panašių jiems dešiniųjų palankumu, 
beatodairiškai pasisako už Vietnamo bom
bardavimus, prieš Europos saugumo kon
ferenciją, prieš TSRS—VFR sutartis, prieš 
bet kokį Europos šalių žingsnį, švelninantį 
įtampą šiame rajone. Maža to, jie veikia 
kaip provokatoriai, mėgindami paveikti kai 
kuriuos Niksono administracijos atstovus ir 
sukurstyti juos veiksmams, nukreiptiems 
prieš TSRS ir JAV santykių normalizavimą.

VLIK'o seime, įvykusiame 1971 m. gruo
džio 4 dieną, krikščionių-demokratų vado
vas Algirdas J. Kasulaitis netgi R. Niksono 
bendradarbiavimo doktriną pavadino „ci-

GERBIAMI KOLEGOS, DRAUGAI.

Ne taip seniai Tarybų Lietuvos spaudoje 
buvo paskelbtas mano pareiškimas. Jame 
aš trumpai nurodžiau priežastis ir aplinky
bes, kurios mėne, ilgametį emigrantą, pa
skatino sugrįžti j Tėvynę.

Savo pareiškime aš pabrėžiau, jog ryž
tingai nutraukiu ryšius su antitarybinės 
emigracijos politikieriais ir kad, įvykdęs 
likiminį apsisprendimą, tikiuos padėsiąs 
tiems, svetur gyvenantiems mano tautie
čiams, su kuriais ilgus metus man teko klys
ti.

Šiandieną spaudos atstovams, kuriuos ma
no prašymu sukvietė Lietuvos TSR Žurna
listų sąjunga, aš norėčiau kiek plačiau pa
aiškinti tuos įvykius ir aplinką, kurie turė
jo įtakos mano apsisprendimui, ir papa
sakoti, kas tokie yra vadinamieji „vaduo
tojai*, lietuviškosios nacionalistinės emigra
cijos lyderiai ir ką jie neša mano tautai. 
Sis susitikimas būtų nereikalingas, jei įis 
liestų tik mano asmeniškus rūpesčius ar 
pergyvenimus. Esu įsitikinęs, jog mano pa
tirtis gali prisidėti sužinoti tiesą apie kai 
kurių svetimų mūsų Tėvynei jėgų veiklą.

Kaip jau žinoma iš mano pareiškimo 
spaudai, aš esu žurnalistas ir teisininkas, 
atsidūręs per antrąjį pasaulinį karą emig
racijoje dėl tam tikrų idėjinių įsitikinimų 
ir to meto susidariusių aplinkybių. Daly
vaudamas antitarybinės emigracijos gyve
nime, bendravau su daugeliu emigracinės 
politikos ir kultūros veikėjų Vakarų Vo
kietijoje ir JAV-se, turėjau progos pažin
ti tos emigracijos vidaus ir išorės apraiš
kas, jos mechanizmą.

Nuo 1953 m. su nežymiomis pertrauko
mis aš dirbau Vyriausiame Lietuvos Išlais
vinimo Komitete (VLIK'e), kuris laikomas 
vięna pagrindinių antitarybinės emigracijos 
organizacijų ir ilgą laiką siekia save repre
zentuoti net emigraciniu „seimu" bei „vy
riausybe ".

Manau, neklysiu teigdamas, jog mano 
darbas VLIK’e ir jo Vykdomojoje Tary
boje įgalino mane geriau pažinti lietuvių 
emigracijos problemas, jo antitarybinių vei
kėjų tarpusavio ryšius, santykius su kraš
tu, pažinti tikrąjį socialinį tos emigracijos 
sluoksnių veidą ir Vakarų valstybių skiria
mą jai vaidmenį.

Man dirbant VLIK'e, teko ne tik tiesio
giai dalyvauti jo veikloje, bei ir susipa
žinti su įvairiais konfidencialiais dokumen
tais. Numatau tą medžiagą panaudoti kny
gai, kuriai norėčiau skirti savo pagrindines 
pastangas.

VLIK’as — KAIPVIENA 
SVARBIAUSIŲ ANTITARYBINĖS 
EMIGRACIJOS ORGANIZACIJŲ
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi

tetas (VLIK) buvo įsteigtas kaip buržua
zinė tautinė organizacija 1943 m. pabai
goje, kada, išryškėjus neišvengiamam hit
lerinio reicho žlugimui, nacionalistiniai 
sluoksniai rūpinosi pasiruošimu kovai prieš 
grįžtančią Tarybų valdžią. 1945 m. VLIK'as 
buvo atkurtas Vokietijoje — iš pradžių 
Berlyne, o po to Viurcburge pabėgusių iš 
Lietuvos { Vakarus buržuazinių veikėjų, ak
tyviai padedant specialiųjų JAV tarnybų 
atstovui, mano asmeniškam pažįstamam lie- 
tovių kilmės amerikiečiui Antanui Vaivadai.

Atkurdami VLIK'ą Vakarų Vokietijoje, jo 
vadovai pradėjo skleisti teoriją, kad pa
bėgėliai yra tautos elitas, kad tik jie gali 
išreikšti politinę bei moralinę tautos va
lią, nes pati tauta krašte esanti pasyvi ir 
nekūrybinga masė, nepajėgi vienaip ar ki
taip pasireikšti. IŠ tikrųjų VLIK’o veikėjai 
savo nacionalistinėje veikloje, remdamiesi

_________LAISVĖ_____________ ________  

nišku pasityčiojimu iš visų principų, ku
riais demokratija skina kelią į ateitį", „lais
vės ir demokratijos žlugimu", „atsisakymu 
nuo bet kokios atsakomybės tiesai, mora
lei ir teisybei".

Toks politinis-idėjinis VLIK'o veidas bu
vo ir tebėra nuo pat jo įkūrimo dienos. 
Tai ne atsitiktinė apraiška. Tai visa anti
tarybinės emigracijos veiklos logika, su ku
ria man teko nuolat susidurti.

VLIK’as —
UŽSIENIO ŽVALGYBŲ ĮRANKIS

I

Ilgus metus dirbdamas VLIK'e, aš turė
jau pakankamai progos įsitikinti, kad di
džiųjų, antitarybines emigrantų organizaci
jas priglaudusių, šalių oficialiems sluoks
niams mažiausiai rūpi lietuvių tautos rei
kalai. Jų egzistavimas paremtas ne kokiu 
nors užsienio valstybių vyriausybių idealiz
mu ar tautiniu jautrumu. Tos organizacijos 
tiesiog pakenčiamos tiek, kiek jas galima 
panaudoti „šaltojo" karo interesams ir anti
tarybinei, antikomunistinei politikai. Jei pa
žvelgsime į ligšiolinę VLIK'o veiklą, tai 
lengvai įžiūrėsime ne VLIK'o veikėjų ry
šius su paskirų kraštų valdžių atstovais, bet 
pirmiausia su įvairiomis specialiomis užsie
nio tarnybomis. VLIK'as, galiu pagrįstai 
teigti, nuo pat savo veiklos užsienyje pra
džios buvo ir yra naudojamas įvairių užsie
nio žvalgybų interesams.

Ne tik man, bet ir kitiems buvo žino
ma, kad VLIK'o karinio skyriaus viršinin
kas pulkininkas Šova drauge su generolu 
Povilu Plechavičiumi 1946—J949 m. pasto
viai važinėdavo po visas „perkeltųjų asme
nų" (DP) stovyklas Vakarų Vokietijoje ir 
parinkdavo lietuvius, kurie būtų tinkami 
amerikiečių žvalgybos uždaviniams vykdyti.

1949 m. pagrindiniąi VLIK'o veikėjai — 
kun. Mykolas Krupavičius ir Vaclovas Si
dzikauskas — apsilankė Vašingtone, kur, 
minėtam Vaivadai rekomendavus, užmezgė 
ryšius su amerikiečių žvalgybos atstovais. 
Kaip tik po to VLIK’o veikla žymiai ir pa
stebimai pagyvėjo, gavo aiškesnę kryptį. 
Tada VLIK'o veikėjai tiesiogiai dalyvavo 
ruošiant emigrantus špionažui ir diyėrši- 
joms Lietuvos teritorijoje. Būfėnt jie inspi
ravo ir kurstė nacionalistinį ginkluotą po
grindį Lietuvoje ir atsakingi už šimtus žu
vusių ir suklaidintų žmonių.. Apie fai šian
dien jau atvirai diskutuojama emigrantų 
tarpe.

Tuo metu VLIK'o, jo Vykdomosios Ta
rybos Vokietijoje būstinėje, Roitlingene, 
Gartenstr. 5, buvo kalbama, kad labai glau
džius ryšius su JAV žvalgyba palaikė bu
vęs mano viršininkas Martynas Gelžinis, 
VLIK'o Informacijos tarnybos valdytojai. 
Jis ir VLIK’o bendradarbis Obolėnas ap- 
klausinėdavo iš Lietuvos j Vokietiją at
vykstančius žmones, lydėdavo juos į Frank
furtą, kur perduodavo amerikiečių žiniai.

Man 1953 m. atvykus dirbti spaudos sri
ty VLIK'e Roitlingene, tas pats Gelžinis 
pasakojo, kad 1948—1950 m. amerikiečių 
žvalgybinėms organizacijoms Vakarų Vo
kietijoje vadovavo, berods, pulkininkas fon 
Bergas. Jo būstinė buvo Miunchene. Su juo 
ir susitikdavo aukščiau minėtas Šova, ku
ris Miunchene turėjo specialų butą. Kaip 
VLIK'o karinio skyriaus viršininkas, įis pa
laikė betarpišką ryšį su JAV žvalgyba. Ofi
cialiai jis turėjęs dėl savo veiklos atsiskai
tyti VLIK'o vadovybei, tačiau praktiškai jis 
to nepaisė, ir visi buvo priversti tylomis 
su tuo sutikti.

Na, o ryšininku tarp amerikiečių žval
gybos filialo, vadinamo „informaciniu 
centru", buvusio Frankfurte prie Maino, ir 
VLIK'o, man jame dirbant, buvo žmogus, 
vadinamas Alfredu. Apie jo apsilankymus 
pas VLIK'o veikėjus man ne kartą mįs
lingai prasitardavo tuometinis VLIK’o Vyk
domosios tarybos pirmininkas Karolis Zai
kauskas.

Kas per vienas buvo tas paslaptingas 
„Alfredas"? Jis pastoviai lankė VLIK’ą, tar
davosi su jo Vadovais dėl piniginių subsi
dijų bei svarstydavo kitus veiklos klausi
mus. Jis dangstėsi Alfredo Gvazdausko, Ju
zefo Giedraičio, M. Jodelait vardais. 
VLIK'o laiškai jam buvo siunčiami dar Hans 
Baumano vardu. *

Šiemet JAV miręs Leonas (Levas) Pra
puolenis emigracinės spaudos buvo pa
verstas beveik tautiniu didvyriu, tikra anti
tarybinės kovos įžymybe. Tuo tarpu mes 
žinome, kad jis taip pat buvo Amerikos 
žvalgybininkas, nors ir dangstėsi tariamu 
darbu JAV generaliniame konsulate Miun
chene. Rodos, kad 1954 m. jis buvo pa
kviestas į VLIK'o radijo propagandos sky
rių, kur ir man teko dirbti. Ten jam buvo 
pavesta organizuoti nelegalų radijo ryšį su 
Lietuva.

Maždaug tuo pačiu laiku M. Krupavi
čius ir kiti VLIK'o nariai vedė slaptas de
rybas su amerikiečiais, kurie ketino suakty
vinti propagandinę VLIK'o veiklą prieš 
TSRS, ir tam buvo užplanuota išleisti net 
100 000 dolerių.

L. Prapuolenis pasakojo man, kad tais 
laikais šnipų parinkimu bei paruošimu siųs
ti į Lietuvą rūpinosi kunigas jėzuitas Ki- 
pas, kažin koks buvęs Lietuvos karininkas 
Karklinis (Kupstas), Alfredas ir kiti. Iš 
VLIK'o narių oficialiai ryšius su amerikie
čių įstaigomis’ Vokietijoje buvo pavesta 
palaikyti dabar Vakarų Vokietijoje gyve-
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piuteriai apskaičiavo, kad 
sausio 1 d. Jungt. Valstijose 
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Tris keleivius užmušė, 30 
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junga paleido į Mėnuli auto
matini erdvėlaivi Luna-21.

nantiems Petrui Karveliui ir Jonui Norkai- 
čiui. Jie gaudavo iš amerikiečių veiklos pa
geidavimus, pinigus, jie už tai ir atsiskai
tydavo.

Man vėl atvykus į tą patj Roitlingeną 
1961 m. dirbti spaudos srity į VLIK'o Vyk
domąją Tarybą, retkarčiais tekdavo susitikti 
su VLIK'o talkininku, ypač informacijos 
bare, Hermanu Jakužaičiu. Jis vieno po
kalbio metu man išsitarė, kad anksčiau mi
nėtas M. Gelžinis pasiūlė per Jakužaitj 
kam nors parduoti slaptus VLIK'o doku
mentus. Tie dokumentai, lietę 1950—1954 
m. laikotarpį, buvo saugojami banko seife. 
Juos sudarė plono popieriaus 1650 lapų. 
Šiuose raštuose buvo VLIK'o pasitarimų 
su JAV, Anglijos ir Prancūzijos atstovais 
protokolai, generolo Stasio Raštikio pa
ruošti, VLIK'o kariniai pasiūlymai ameri
kiečiams ir anglams dėl lietuvių legiono 
sudarymo, instrukcija dėl JAV organizaci
jų VLIK'ui skirtų lėšų panaudojimo spe
cialiems reikalams. M. Gelžinis tokią „pa
slaugą" siūlė todėl, kad jam trūkę pinigų 
persikelti į JAV-jas. Už minėtus dokumen
tus jis prašęs 4500 markių. Apie tą „biz
nį" jus galėtų plačiau painformuoti pats 
Gelžinis, dabar gyvenąs netoli Niujorko.

Visa eilė laktų rodo, kad ir stambūs 
VLIK’o veikėjai mielai tapdavo žvalgybų 
agentais. -Tiesa, siekiant pabrėžti tariamą 
VLIK?o vidaus nepriklausomumą, VLIK'o 
nariams, apart specialiai tam reikalui pa
skirtų, buvo 'Oficialiai uždrausta palaikyti 
ryšius su amerikiečių tarnybomis. Tačiau to 
nebuvo paisoma, čia ypač pasireiškė tuo
metinis VLIK’o Vykdomosios Tarybos pir
mininkas Karolis Zaikauskas. Apie dabar
tinio Lietuvos Laisvės Komiteto pirminin
ko Vaclovo Sidzikausko ryšius su ameri
kiečių žvalgyba plačiai konfidencialiame 
laiške Lušiui rašė gerai informuotas VLIK'o 
užsienio tarnybos valdytojas Petras Kar
velis. Pbnas J. K. Valiūnas, tur būt, neiš
sigins man , pasakojęs, jog ir jis palaiko 
ryšius su Federalinio Tyrimo biuro agen
tais.

JAV žvalgyba ir kitos tarnybos, kiek man 
teko patirti iš bendradarbių, buvo atidariu
si VLIK'ui ir specialią sąskaitą. Iš slaptų 
fondų- jo veiklai buvo skiriamos nemažos 
pinigų sumos. Jos buvo užšifruotos kaip 
lėšos „specialiai sąmatai" vykdyti ir kaip 
lėšos vadinamam St. Raštikio sektoriui.

Prie minėtų lėšų Vokietijoje galėjo pri
eiti tik labai siauras VLIK'o tarnautojų ra
tas. Gaunamas šiai veiklai lėšas VLIK'as lai
kė bankuose bei trijuose seifuose — Roit- 
lingene, Tiubingene ir Šveicarijoje. Dėl 
galimybės naudotis tais seifais vyko ašt
rios rietenos.

Aš plačiau paliečiau VLIK'o bendradar
biavimą su amerikiečių žvalgyba todėl, 
kad, savaime suprantama, dirbant VLIK'o 
aplinkoje, teko daugiau pastebėti. Tačiau 
ne tik VLIK'o tarnautojai ir vadovai mie
lai siūlydavo savo paslaugas kitų kraštų 
žvalgyboms.

Pavyzdžiui, .Anglijoje po karo buvusi 
įsteigta „Lietuvos rezistencijos santarvė" 
(LRS) savo metu siekė būti nacionalistinio 

•pogrindžio atstove bei vadove Lietuvoje. 
VLIK'e su nepasitenkinimu buvo kalbama 
apie jo varžovę, kuri, esą, pilnai buvusi 
išlaikoma ąnglų žvalgybos. LRS vadovai 
Stasys Žakevičius-Žymantas, Fabijonas Ne- 
veravičius, Tadas Vidugiris ir kiti buvo 
gerai žinomi kaip tos žvalgybos talkinin
kai. Tarp kitko, Žakevičius dabar ir pats 
to jau neslepia. LRS vadovai betarpiškai 
dalyvavo, paruošiant šnipus, kurie įvairiais 
keliais pasiekdavo Tarybų Lietuvą. Lietu
viams * emigrantams buvo gerai žinomas 
anglų žvalgybininkas Jonas Liūdžius (Džo
nas). Jis nuolatos lankėsi lietuvių išeivių 
stovyklose Vakarų Vokietijoje, kur verbuo
davo žmones anglų žvalgybai. Su juo arti
mus ryšius palaikydavo St. Žakevičius, ad
vokatas Juozas Bataitis, Stasys Lozoraitis, 
Kuzminskis. Kiek man teko patirti, Liū-A 
džiaus pavardė minima Anglijos diplomatų 
sąraše, nors jis* ir tęsia darbą Anglijos žval
gyboje.

Tomas Šidiškis, tautininkų atstovas VLIK'e, 
jo Vykdomosios Tarybos atsakingas parei
gūnas ir Tautos Fondo narys, buvo gerai 
informuotas žmogus. 1955 ar 1956 m. T. Ši
diškis vieno mudviejų pobūvio metu pa
sakojo, kad St. Lozoraitis bendravęs su 
Liūdžiumi. Iš Romos į Londoną Lozoraitis 
vykdavęs anglų lėšomis. Susirašinėjant ir 
agentus instruktuojant, jis, Lozoraitis, buvo 
žinomas pogrindžio slapyvardžiu- „Kaire- 
lis". Su Lozoraičiu kartu vykdavo ir jo 
sūnus, taip' pat Stasys, Jr., kuris buvo pri
statomas „Genio" vardu.

Tuo pačiu būdu iš T. Sidiškio patyriau 
apie vieną St. Lozoraičio—„šefo" rūpestį. 
Jis, pasirodė, ilgą laiką žinojo, kad Lie
tuvoje veikią LRS pasiūlyti šnipai jau buvę 
tarybinės žvalgybos prižiūrimi ir dirbę pa
gal šios nurodymus. Tačiau St. Lozoraitis 
nenorėjo atskleisti savo pralaimėjimo, nes 
anglai jam buvo pažadėję jo kovoje prieš 
VLIK'ą sustiprinti jo, kaip antitarybinės or
ganizacijos vadovo ir „diplomatijos šefo", 
pozicijas. Pasirodo, visos priemonės buvo 
geros, kad tik būtų įmanoma gauti daugiau 
asmeninės naudos iš bendravimo su sveti
momis tarnybomis.

(Bus daugiau)

DETROIT, MICH.
PAŽANGIEČIŲ VEIKLA

Mes jau įžengtam į 1973 
metus. Bet jeigu mūsų pa
žangiečių organizacijos ne
dės pastangų geresniam vei
kimui, tai mums šie metai 
nieko gero neduos.

Nepamirškite, kad LLD 52 
kp. susirinkimai bus laikomi 
trečią antradienį kiekvieno 
mėnesio, 4114 W. Vernor 
Highway. Pirmasis susirin
kimas - sausio 16 d. Pra
džia 10 vai. ryto.

Gruodžio mėn. susirinki
me įrašyta trys nauji nariai. 
Tikimės gauti ir daugiau 
naujų narių. Tik turėkime 
drąsos pakalbinti tuos, kurie 
dar nėra LLD nariais.

Labai apgailestauju mūsų 
gero nario Jurgio Nausėdos. 
Jis dirbo pasišventusiai LLD 
52 kp. pirmininku. Bet pri
simetė nelaboji gerklės liga. 
Po operacijos atėmė jam 
kalbą, todėl buvo priverstas 
pasitraukti iš kp. valdybos.

Jurgis Nausėda dėl tos pa
čios priežasties atsisakė ir 
iš LDS 21 kp. pirmininko 
vietos. Jurgis Nausėda ir jo 
žmona Sofija visuomet pa
tarnauja mūsų organizaci
joms per eilę metų.

Negalima pamiršti ir Lil
lian Gugas-Gugienės. Si 
nuoširdi jaunosios kartos 
draugė darbavosi LDS 21 kp., 
buvo fin. sekretorė. Ji ėjo 
ir iždininkės pareigas. Dėl 
gyvenimo aplinkybių dabar 
pasitraukė iš tų pareigų. 
Jos vieton išrinktas Sirvitas 
Gugas, irgi jaunosios kar
tos sugabus narys. Lillian 
yra užsitarnavusi pagarbos. 
Tik gaila, kad ją gyvenimo 
aplinkybės vertė pasitraukti 
iš LDS 21 kp. pareigų.

ALVINAS

PRANEŠIMAI

Lawrence, Mass.
LDS 125 kp. ir LLD 37 kp. 

susirinkimas įvyks vasario 
10 d., 2 vai. po pietų. Susi
rinkimas įvyks Polish A me
rican Veterans JulionStopy- 
ra Post salėje, 23 Monmouth 
Street. VALDYBA

(3-4)

Paieškojimas
Paieškau savo giminaičių. 

Aš Petronėlė Buivydaitė, po 
vyru Budinavich, paeinu iš 
Gričaičių kaimo, Ilakių ra
jono, duktė Julijono ir Anas
tazijos Buivydų. Manoadre- 
Petronelė Budinavich

245 Pontiac Street 
Lester, Pa. 19113

(3-4)
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Sveikinimas liaudies 
vadui A. Sniečkui

Lietuvoje šiomis dienomis įžymusis darbo liaudies va
das Antanas Sniečkus atšventė savo 70-ąjį gimtadienį. Ta 
proga Tarybų Sąjungos vyriausybė suteikė jam Socialisti
nio Darbo Didvyrio vardą ir apdovanojo Lenino ordino 
auksiniu medaliu. Ir sausio 7 d. Vilniaus “Tiesoje” buvo 
išspausdintas jam toks sveikinimas:

Lietuvos Komunistų partijos Centro Komitetas, Lietu
vos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas ir Ministrų 
Taryba karštai ir širdingai sveikina Jus — užgrūdintą ko
votoją revoliucionierių, įžymų partijos ir valstybės vei
kėją — Jūsų septyniasdešimtųjų gimimo metinių ir So
cialistinio Darbo Didvyrio vardo suteikimo proga.

Nuo pat jaunystės paskyręs savo gyvenimą darbinin
kų klasės, darbo žmonių labui, Jūs nuėjote garbingą ko
vos ir kūrybos kelią.

Mes nuoširdžiai pažymime Jūsų — komunisto ir. par
tinio vadovo — didžiulę ir vaisingą veiklą sunkiais bur
žuazijos viešpatavimo Lietuvoje metais, Jūsų nuopelnus 
atkuriant Tarybų valdžią, Didžiojo Tėvynės karo metais, 
įtvirtinant socialistinius iškovojimus respublikoje, stipri
nant lietuvių tautos draugystę ir brolybę su visomis mūsų 
daugianacionalinės Tėvynės tautomis.

Ilgus motus būdamas Lietuvos Komunistų partijos Cent
ro Komiteto pirmuoju sekretoriumi, Jūs pasireiškėte kaip 
sumanus organizatorius ir idėjiškai tvirtas vadovas, be 
galo atsidavęs marksizmui-leninizmui.

Visas savo jėgas, energiją, žinias ir didžiulį patyrimą 
Jūs visuomet skyrėte ir skiriate visapusiškam ekonomi
kos, mokslo, kultūros vystymui, pasiaukojančiam tarnavi
mui komunizmo kūrimui, telkiant Lietuvos komunistus 
apie Tarybų Sąjungos Komunistų partijos Centro Komi
tetą. Visoje savo politinėje veikloje Jūs buvote ir esate 
nuoseklus internacionalistas. Tuo Jūs nusipelnėte respub
likos komunistų ir visų darbo žmonių, mūsų šalies komu
nistų didžiulę pagarbą.

Iš visos širdies linkime Jums, brangus drauge Antanai 
Sniečkau, geros sveikatos, ilgų gyvenimo metų, tolesnių 
kūrybinių laimėjimų, mobilizuojant respublikos partinę or
ganizaciją istorinių TSKP XXIV suvažiavimo nutarimų 
ivykdvmui komunizmo pergalės vardan.

PASKIRTOS RESPUBLIKINĖS PREMIJOS

Mūsų mokslo ir technikos 
premijų laureatai

Vilnius. - Lietuvos KP 
Centro Komitetas ir Lietu
vos TSR Ministrų Taryba 
paskyrė 1972 metų respubli
kines premijas. Mokslo ir 
technikos srityje jomis 
įvertinti septyni žymūs dar
bai. Tai - Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos Fizikos 
ir matematikos instituto 
branduolinės teorijos grupės 
vadovo fizikos-matematikos 
mokslų daktaro E. V. Vana
go monografija “Algebriniai 
metodai branduolio teorijo
je”, Kauno politechnikos in
stituto Inžinerinės ekonomi
kos fakulteto bendrosios ma
tematikos kated ros docent o 
J. Matulionio vadovėlis 
“Aukštoji matematika”.

Technikos mokslų srityje 
gražaus įvertinimo susilau
kė grupės Panevėžio “Ekra
no” gamyklos specialistų - 
V. Jokūbaičio, T. Laucevi
čiaus, V. Navicko, R. Purtu- 
lio ir A. Tumo darbas, pa
ruošiant stambiagabariti- 
nius stiklinius balionus ki
neskopams ir pritaikant 
juos gamyboje. Respubliki
nė premija taip pat paskirta 
Kauno politechnikos institu
to profesoriui technikos 
mokslų daktarui A. Paulaus
kui už išrastus būdus,- kaip 
padaryti audinius, pagamin
tus iš natūralaus ir dirbti
nio pluošto, patvaresniais, 
kad jie geriau dėvėtųsi, su
trumpėtų jų apdailos laikas. 
Šiuos būdus talko tiek Lietu
vos, tiek broliškųjų respu
blikų tekstilės pramonė. Jie 
pripažinti išradimais.

Premiją pelnė medicinos 
mokslų daktarių Kauno me
dicinos instituto profesorių 
J. Lašlenės ir E. Staliorai- 
tytės darbai funkcinės endo
krininės sistemos morfolo
gijos tyrimo klausimais. Jų 
paruošta monografija apie 
naujagimių endokrinines 
liaukas - daugelio gydytojų 
ir biologų parankinė knyga.

Respublikinės premijos 
paskirtos ir dviem visuome
nės mokslų atstovams - Vil

niaus universiteto profeso
riams K. Navickui ir J. Pa
lionių!.

Istorijos mokslų daktaro 
K. Navicko knygos “Lietuva 
ir Antantė (1918-1920 m.)” 
ir “TSRS vaidmuo, ginant 
Lietuvą nuo imperialistinės 
agresijos, 1920-1940 m.” 
visapusiškai ir giliai nu
šviečia Lietuvos tarptautinę 
padėtį kalbamu laikotarpiu, 
tikinamai paneigia Vakarų 
imperialistų antitarybinę 
propagandą, šmeižiančią 
TSRS užsienio politiką Lie
tuvos atžvilgiu iki 1940 
metų.

Žinomas lietuvių kalbos 
istorijos tyrinėtojas filolo
gijos mokslų daktaras J. Pa
lionis savo daugelio metų 
darbus apibendrino stambio
je ir reikšmingoje monogra
fijoje “Lietuvių literatūrinė 
kalba XVI-XVII a.”. Už ši < 
veikalą, susilaukusį teigia
mo vertinimo Tarybų Šalyje 
ir užsienyje, prof. J. Palio
nių! ir paskirta 1972m. res
publikinė premija.

LITERATŪROS IR MENO 
PREMIJŲ LAUREATAI

šių metų respublikinių 
premijų sąraše randame tri
jų rašytojų pavardes. Nors 
K. Sają daugiausia žinome 
kaip dramaturgą, bet premi
ją jam pelnė neseniai išėju
si dviejų dalių apysaka vai
kams “Ei, slėpkitės”. Ra
šytojai V. Žilinskaitei pre
mija paskirta už dokumen
tinę apybraižą apie Raseinių 
komjaunuolius “Mano nea
pykanta stipresnė”, taip pat 
už geriausius satyrinius ir 
jumoristinius apsakymus. 
Respublikine premija taip 
pat įvertinti rašytojo A. 
Churgino Dantės “Dieviško
sios komedijos” ir Gėtės 
tragedijos “Faustas” verti
mai.

Šių metų laureatu tapo Ta
rybų Lietuvos kompozitorių 
patriarchas, Lietuvos TSR 
liaudies artistas J. Karosas.

Premija paskirta už roman
sų ciklą “Pajūrio aidai” ir 
už jo sukurtas bei harmoni
zuotas lietuvių liaudies dai
nas. Gražaus įvertinimo su
silaukė taip pat jaunesnio
sios muzikų kartos atstovo 
kompozitoriaus V. Barkaus
ko kūriniai: kantata-orato- 
rija “Žodis revoliucijai”, 
Antroji simfonija ir “Trys 
aspektai” simfoniniam or
kestrui. Dailės srityje pre
mijos atiteko grafikei, re
spublikos nusipelniusiai 
meno veikėjai D. Tarabil- 
dienei už estampus ir vai
kiškų knygų iliustracijas ir 
šiam meno veikėjui S. Ušins- 
kui už vitražus, kurie ne vie
name Tarybų Sąjungos mies
te puošia visuomeninius pa
status. V. PETKEVIČIENE

ANTANAS JONYNAS

Troškimai
'Mes trokštame saulės.
T ik saulės! —
Skaidrios, didelės šviesos.
Nušvinta pabudęs pasaulis
Ir dirba,
Ir ieško tiesos.

’Mes trokštame laimės.
Tik laimės! —
Žemynams, tautoms ir

žmonėms.
Atverkime širdis, draugai, mes 
Žmonių idealams kilniems.

Mes trokštame meilės.
T ik meilės! —
Karštos, atviros ir gilios.
Draugystė mums kelią

išdailins
Ir dirbti,
Ir džiaugtis
Vilios.

Mes trokštame džiaugsmo.
T ik džiaugsmo! — 
Skambios ir galingos dainos. 
Darbymečio himną užtrauksim 
Ir nešime saulę delnuos.

Mes trokštame saulės.
T ik saulės! —
Gražios ir prasmingos šviesos. 
Nušvinta mums visas pasaulis. 
Kai ieškome darbo — tiesos, 
Draugystės ir meilės šviesios, 
Kai ieškome meilės žmonėms 
Ir. jų idealams kilniems.

Ačiū.
Ačiū — už rytmečio žvilgesį. 
Už vakaro ilgesį — ačiū.
Ačiū — už pirmąjį žvilgsnį, 
Už paskutinįjį — ačiū.

Ačiū — už duoną ir dainą. 
Už nrakaito sūrią salietrą.
Už tai, kas greitai praeina, 
Už tai, kas ilgam pasilieka.

Ačiū — už dangų. Už kalnus.
Ačiū — už jūrą plačią.
Už dalgį, pritrynusį delnus. 
Už rūstų šautuvą — ačiū.

Ačiū — už gimtąją gryčią. 
Už mielą duonkepį pečių, 
Už šventą Onos bažnyčią 
Mano bedieviškas ačiū.

Centralinės Amerikos respublikoje Venezueloje desėtkai 
tūkstančių bedarbiu gyvena tokiuose lūšnynuose.

LAISVĖ

Žmogus mąsto, veikia
Lietuvos padangėje vėl 

garsiai, audringai ir subti
liai skambtelėjo J. Macevi
čiaus mūza. Tai eilių rin
kinys “Distancija”. Jo he
rojus patrauklus kilnia, tau
ria morale. Jis tokiu švys
telėjo Nemuno krašte įvykus 
kokybiniams pasikeitimams 
į saulėtekio pusę. Na isto
riją, gyvenimą, nūdieną pe- 
rarus marksistinės filosofi
jos arklu. Atsiradus duonai, 
skaisčiau žmogui ir rožės 
pražydo. Bet ar J. Mace
vičiaus lyrinis veikėjas tik 
jas skina, tik naudojasi me
džiaginėmis gėrybėmis? Jis 
ir pats jas sėja. Na, kad jo
mis žavėtųsi ne tik jis, ne 
tik jo “artimieji”, bet ir visa 
liaudis. Tuo jis atskleidžia 
savo saulėtąjį vidinįdegimą, 
mintis. Jis - jau naujai mą
stantis, naujai veikiantis 
žmogus. Taip, autorius ši
toje knygoje ypatingą dėmesį 
atkreipė į moralės proble
mą.

O kuo jo herojus didingas? 
Šviesus ir teisus? Tuo, kad 
jis nulenkia galvą tiems, ku
rie dėl skaisčios nūdienos, 
dėl laukų šnarėjimo bran
džiomis varpomis, dėl gro
žio ir laisvės įsikūnijimo 
dar 1925 m., dar 1936 m. 
sukilo prieš naktį, perėjo 
fortus, pasėjo kovų audroje 
socializmo sėklą. Jo daigą 
užstojo pūslėtu delnu. Ap
gynė nuo piktžolių. Paga
liau tas daigas sušlamėjo, 
suūžė aukštu ir didingu me
džiu - naujos santvarkos 
pergale. Tuo, kad jis savo 
laiką puošia žygiais. Tuo, 
kad jis švyti kitam negęs
tančiu žiburiu. Tuo, kad jis 
dega aukšta kultūra, erudi
cija. Tuo, kad jis jau nau
dingas sau irvisai liaudžiai.

Jis išdidžiai apie save 
sako: “Neparsiduodu. Ir 
neparduodu”. Taigi jis ne 
tik žavisi “grožio liepsna”, 
bet ir moka ją vertinti, moka 
gerbti ir moka apginti. Ne, 
niekas iš šio kelio jo neat
stums. Jis į jį prasiveržė 
pro vėtrą, pro ugnį, pro 
fortų urvus. Jis juo ir žen
gia. Žengia ne vienas. Žen
gia su milijonais naujo gy
venimo kūrėjų. Žengia siek
damas savo galva saulę ir 
žvaigždes.

Ir vis dėlto jais jaudinasi. 
Kodėl? Todėl, kad dar ne 
visi su tokiu stropumu, nuo
širdumu kitam sėja gėles. 
Tačiau jis sugeba ir tokįpa- 
skatinti pasekti sodo sodin
tojais. Na, savo ranka pa
sodinti medį tarybinės vi
suomenės laimei, klestėji
mui. Ir čia herojus vėl su
žėri nugalėtoju.

O kuo jis uždega tą kitą? 
Na, kad pats skaldo uolą. 

Na, kad pats beria grūdą. 
Na, kad pats valingas. Na, 
kad pats šviesus. Na, kad 
pats eina į ateities rūmą ne 
tik su gražiu drabužiu, bet 
ir su skaisčia sąžine. Taigi 
“Distancijos” herojus - 
naujų polėkių, skaisčios psi
chologijos, galvosenos ir' 
kultūros žmogus. Jis toks 
su savimi. Jis toks gatvėje 
ir laukuos. O tai jau sau
lėta asmenybė. Toks dar
nus, harmoningas žmogaus 
pasireiškimas galimas tik 
visuomenėj, kuri tvarkosi, 
kuri remiasi Markso filoso
fija, dialektika, kuri kuria 
medžiagines bei kultūrines 
gėrybes ne kuriam nors 
vienam “išrinktajam”, o vi
soms darbo masėms.

Kodėl J. Macevičius nuo 
nūdienos kalno pažvelgė kny
goje į pakalnę -praeitį? Juk 
jo pagrindinė tema - dabar
tinis amžininkas. Štai. Sodo 
vaisiais dabar visa Lietuva 
naudojasi. Bet tuos medžius 
audroje augino ir V. Kapsu
kas, ir J. Janonis, ir K. Pa- 
žėla, ir šimtai kilnių sūnų 
bei dukrų - proletarų. Va 
autoriaus amžininkas jiems 
už tai įteikia didžiausią gle
bi rožių. Na stengiasi jis 
ir pats švystelėti tokiu tau
rumu, kuriuo švytėjo tie ko
votojai. E. Mieželaitis nū
dienos temą irgi paryškina 
praeities neblėstančiais žy
giais. Tą lyrini pokalbį jis 
tęsia ir dialoge man: “. . . 
Šiomis dienomis grįžau iš 
Paryžiaus. Žiūriu - ant sta
lo Tavo laiškutis. . . Kurk, 
rašyk, gyvenk žmonėms. 
Pasakok žmonėms apie 
praeities dienas, nes tai rei
kalinga ateičiai. . . ”

“Distancijos” žmogus - 
epochos filosofas, kūrėjas 
ir šeimininkas. Jis randa 
nusiraminimą darbo gaisre, 
žygyje. Jis vis susimąstęs. 
Jis pats ant savopeties deda 
ne lengvą laiko naštą. Jis 
trokšta, kad ir kitas neveng
tų jos. Juo darbštesnės ran
kos pina pergalės vainiką, 
juo tas vainikas ant liaudies 
galvos žėri vešlesniais žie
dais. Ir poetas sugeba tokiu 
kūrybiniu liepsnojimu už
degti žmogų. Sugeba todėl, 
kad jo posmai įtaigūs kaip 
padangėje švystelėjusi vai
vorykštė. Eilutės darnios 
kaip lakštingalos giesmė. 
Jis šiuo rinkiniu atskleidė 
tolesnį savo talento švyste
lėjimą.

Jo kita knyga - “Vėjas 
veidan” - rusų kalba pasie
kė visasąjunginį skaitytoją. 
Tai rožė, liudijanti jo lyri
kos pasisekimą broliškose 
tautose. Poezijos posmai, 
prozos eilutės, užsidegusios 
ant Nemuno kranto, kaip sau-

Penktadienis, 
lės spinduliai nuskrieja už 
Lietuvos ribų - susilaukia 
plataus lietuvių raštijos pri
pažinimo. Tatai atskleidžiau 
ir, pasakojime “MUSŲ BI-, 
ČIULYSTE”. Jis švystelė
jo “Pravda Ukrainy” gruo
džio 17 d. Iš redakcijos 
gavau bent kelis laiškus. Jie 
liudija labai jautrų požiūrį į 
rašytojo kūrybą. Bet kuri 
giesmė, įžiebta pagal tautų 
brolybės simfoniją, - aidi 
labai toli toli.

A. LIEPSNOMS 
Kaunas
1972 m.-XII-16-17.

Miami, Fla.
PRADEDAME NAUJUOSIUS 
METUS

Naujųjų metų laukimas su 
spalvingomis parodomis pa
lydėjo senuosius metus į 
istoriją. Su linkėjimais ir 
pažadais žengiame į naujuo
sius metus tikėdami, kad jie 
bus geresni ir laimingesni. 
Tačiau karas Vietname dar 
tebevyksta, kova už taiką 
nebaigta, mūsų veikla sutin
ka ir sprendžia tokias pat 
problemas, kaip ir praėju
siais metais. Organizacijų, 
spaudos išlaikymas - tai 
kasdieniai mūsų reikalai.

Lietuvių Socialis Klubas, 
LLD 75 kuopa, Aido choras 
atliko valdybų rinkimus 1973 
metams. Klubo sekmadienių 
sueigos vyksta sėkmingai, 
svečių turime iš visų šaltųjų 
kraštų. Aido choras, rodos, 
taip pat padidėjo ir pagy
vėjo - ruošiasi sezono kon
certui. LLD 75 kuopa ši 
mene 'į ruošia dvi sueigas. 
Sausio 24 d. eilinis kuopos 
susirinkimas, pietūs ir kul
tūrinė programa. Už savai
tės, sausio 31 dieną, įvyks 
jau tradicinis kuopos meti
nis bazaras. Girdėjau, geri 
mūsų bičiuliai jau atneša 
dovanų bazarui. Dovanas 
LSK salėje priima Jonas 
Smalenskas ar kiti komisi
jos nariai.

Praėjusiais metais LLD 
kuopos veikla, sakome, 
praėjo gana sėkmingai. 
Ypatingai gražius įspūdžius 
paliko svečiai iš Tarybų Lie
tuvos. Dėkingi, kad turėjo
me progą susitikti su poetu 
V. Reimeriu, o pabaigoje 
metų mus sužavėjo operos 
solistė G. Kaukaitė ir pianis
tas G. Trinkūnas.

Miamyje, Socialio Klubo 
salėje atsispindi visa Naujoji 
Lietuva. Čia greituoju keliu 
ateina dienraštis “Tiesa”, 
savaitraštis “Literatūra ir 
menas”, taip pat mokslo ir 
meno žurnalai, knygos. 
Mūsų literatūros mecenatas 
Jonas Smalenskas prižiūri, 
kad lietuviška spauda būtų 
matoma ir prieinama vi
siems skaitytojams. Tuo 
pačiu dėkojame Kultūrinių 
ryšių su užsienio lietuviais 
komiteto darbuotojams, o 
ypač V.Kazakevičiui, už kny
gų siuntinius.

Žinoma, su pradžia naujų 
metų turime draugų ir drau
gių, kurių sveikata šiuo metu 
sušlubavo. Ig. Urbonas, su 
kelių gydytojų pagalba, su
stiprėjo ir nuolatiniai lanko 
sueigas. A. Bečienė irgi 
sveikatą turi patikrinti su 
gydytoju. M. Valilionienė, 
LSK sekretorė, buvo pri
versta praleisti keletą susi
rinkimų, bet jau sustiprėjo 
ir pereitą sekmadienį vėl 
atnaujino darbą “Laisvės” 
vajaus reikalais. J. Koch, 
darbštus Klubo iždininkas 
pasidavė operacijai, bet jau 
sveiksta ir stiprėja. Neti
kėta nelaimė užpuolė draugę 
Danienę. Ji šiuo metu ran
dasi ligoninėje. Tikimės, 

Sausio (January) 19^1973. 
kad ji greitu laiku sustiprės. 
Nemalonios žinios yra su 
Volteriu Lacku, kuris jau ii-' 
gas laikas randasi ligoninė
je, taip pat neatgauna pra
rastą regėjimą. Taip ir 
Juozas Šimkus, darbštus 
LSK mechaniškas darbuoto
jas, kovoja už savo sveika
tos atgavimą, dar vis yra 
gydytojų priežiūroje. Dide
lėje nelaimėje yra Juozas 
Sliekas, taip ir jo gyvenimo 
draugė Ema. Draugai Sliekai 
yra daug veikę pažangiam 
lietuvių judėjime, ypač LLD 
kuopoje. Jau bus keli mėne
siai, kaip Juozas ir su gydy
tojų pagalba negali atgauti 
sveikatos. Žinoma, tai vei
kia ir draugę E. Sliekienę, 
kuri deda visas pastangas 
vyro priežiūrai ir jo sveika
tos stiprinimui. Šiuo metu 
Juozas vėl randasi ligoninė
je.

Tai šios žinios nėra ma
lonios rašyti, jos liečia ne 
tik ligonius, bet ir visą mūsų 
kartos pažangųjį judėjimą. 
Linkime draugams ir drau
gėm geriausios sveikatos ir 
ilgiausių metų. V. BOVINAS

Hartford, Conn.
Sausio 2 d. mirė Feliksas 

Roman, 86 metų amžiaus. 
Liūdi du sūnūs ir duktė, visi 
su šeimom. Taipgi paliko 
vieną brolį čia. Gimęs Lie
tuvoje. Jo žmona mirė prieš 
daug metų. Daug metų išgy
veno Hartfordo apylinkėje, 
paskutiniais laikais gyveno 
pas dukterį ir žentą J. Tho
mas, Wethersfield, Conn. 
Trumpai pabuvo ligoninėje, 
o po tam buvo sergančių na
muose ir ten mirė.

Buvo rimtas žmogus. 
Išauklėjo gražią šeimą ir 
keletą anūkų turėjo. Pri
klausė Laisvės chorui, Liet. 
Piliečių Klubui ir A. L. S. 
Per daug metų dainavo cho
re, nepraleisdavo pamokų. 
Labai mylėjo dainas ir mu
ziką. Buvo “Laisvės” skai
tytojas nuo pirmojo nume
rio. Rėmė, kiek išgalėjo, 
“Laisvę” ir kitus naudingus 
darbus.

Atlikęs gero piliečio pa
reigas, dabar ilsėkis ramiai 
Rose Hill Memorial Park 
kapinėse. Seimai ir kitiems 
giminėms nuoširdi užuo
jauta.

- o -
Lietuvių Namo Bendrovės 

metinis susirinkimas įvyks 
sausio 28 d., 157Hungerford 
St. Pradžia 2 vai. popiet. 
Bus metinis raportas iš 
namo veiklos ir šiaip svar
bių reikalų aptarti. Visi da
lininkai prašomi dalyvauti.

-o -
Gruodžio 31 d. Elenutė 

Brazauskienė pasidavė ligo
ninėn sveikatai patikrinti. 
Linkiu draugei laimingai 
sveikatą pataisyti ir vėl gra
žiai prižiūrėti Walteri, ku
ris nuolatiniai sirginėja.

M. Barnette ištiko nelai
mė. Namuose parpuolė ir 
susilaužė ranką prieš kalė
dų šventes. Nešioja ranką 
gipse. Kenčia neparankumą 
ir skausmus. Bet sakė, kad 
eina viskas gerojon pusėn.

G. Silks sirginėja ir būna 
po daktaro priežiūra.

Linkiu ligoniams greitai 
pasveikti. Taipgi linkiu vi
siems geriausių 1973 metų.

V. K.

OTTAWA. - Kanadoje yra 
584,000 bedarbių, 54,000 
daugiau, kaip buvo prieš me
tus laiko. Nedarbas sudaro 
6.8% visos darbo jėgos.

PHILADELPHIA, Pa. - 
18,000 šio miesto mokytojų 
streikuoja.



Penktadienis, Sausio (January) 19, 1973

"LAISVĖS" VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ 

Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio ir baigsis Sausio 20 d. 

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS. 
,___  Punktai]
LLD 45 Kp. - P. Alekna, St. Petersburg, Fla. . . . 5,804 
New Yorko vajininkai (du Jonai).............. ...  5,756

’ Philadelphijos vajininkai..................................................3,944
Connecticut valstijos vajininkai................................ 3,594
S. Rainard, Brockton, Mass.............................................. 3,444
New Jersey valstijos vajininkai.................................... 2,768
M. Valilioniene (LLD 75 kp.) Miami, Fla......................2,120
J. Jaskevičius, Worcester, Mass....................................2,076
So. Bostono vajininkai ....................................................... 2,016
Kanados vajininkai.......................................... 1,948

V. Sutkus-V. Trask, San Francisco, Oakland, Cal. . 1,512
J. Alvinas, Detroit, Mich............................................. 1,020
A. Račkauskienė-M. Sametis, Haverhill, Mass. . . 1,008 
M. Uždavinis, Norwood, Mass.....................  824
P. Bechis-F. Klaston, Long Island vajininkai .... 804 
L. Bekešienė, Rochester, N. ..........................................
Binghamton, New York.........................................................664
J. Staniene, Baltimore, Md.............................................. 648
E. Kralikauskiene, Lawrence, Mass............................. 588
Chicago, Illinois................................................................ 576
K. Genys, Scranton, Pa. .................................................. 540
J. K. Mažukna, Pittsburg, Pa...............................................516
S. Penkus-A. Shupetris, Lawrence, Mass.................. 456
L. Tilvikas, Easton, Pa..........................................................300
W. Briedis, Nashua, N. H.............................................. 300
S. Puidokas, Rumford, Me........................  208
A. Bemat, Los Angeles, Calif........................................ 208

Si ataskaita Įima gautas aukas ir prenumeratas iki sau
sio 10 d. Norime pabriežti, kad vajus baigsis su sausio 
20 d. ir visi laiškai su pinigais turi pasiekti mus nevėliau 
kaip sausio 25 d.

* * * *
Povilas Alekna smarkiai dirba. Jam pasisekė gauti ke

turias naujas prenumeratas į Lietuvą. Na, bet New Yorko 
Jonai irgi nedaug atsilieka nuo Povilo. Pažiūrėsime kas 
bus pirmas galutinoje ataskaitoje. Philadelphijai padėjo 
gerokai R. Merkis su dviem naujom prenumeratom ir A. 
Yakonis su viena. New Jersės K. Paciūnas prisiuntė vieną 
naują prenumeratą į Lietuvą. M. Valilioniene, Miami, 
Fla., irgi gavo vieną naują prenumeratą į Lietuvą. K. Ge
nys taipgi pasirodė su viena nauja prenumerata.

* * * *
AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI- \

Kaip nors per klaidą nebuvo pagarsinti vardai aukotojų i 
fondą per W. Briedį, Nashua, N. H. O tai turėjo tilpti 
gruodžio 8 d. laidoje. Atsiprašome draugą Briedį. Štai 
aukotoju vardai:

Mrs. Lapin, Hudson, N. H. . .$ 6.00 
A. Butėnas, Nashua, N. H. . 6.00
W. Briedis, “ “ “ . . 5.00
P. Busiančius, “ “ . . 2.00
J. Svernelis, “ “ “ , , 2.00
J. Corosa, Hudson, N. H. . . 1.00

VISO $22.00* * *
Taipgi norime atsiprašyti V. Venskūnienės (Vance). Ji 

aukojo du Šerus Namo Bendrovės ir du “Laisvės” Bend
rovės. Tai buvo Šerai jos pirmojo vyro Stakvilevičiaus ir 
V. Venskūno.

* * *
Draugė Karolina Barčienė (Barisger) iš Canton, Mass., 

prisiuntė $100 prisiminimui jos mylimo vyro velionio An
tano. Ačiū jai. * * *
NUO KITŲ GAUTA SEKAMAI

Jonas Valinčius (Walins), Anna Maria, Fla...............$80.00
Antanas Staniulis, Hampton, N. J.....................................55.00
Joe ir Helen Dobrow, Jacksonville, Fla........................ 50.00
Anthony J. Orlen, Webster, N. Y..................................... 26.00
J. M. Daujotai, Benld, Ill......................................  25.00
Spaudos Rėmėjas, St. Louis, Mo................................ 25.00
P. Kukonis, Brooklyn, N. Y..................... 21.00
A. Vaitkevičius, Norfolk, Mass........................................ 20.00
A. Bell, Brooklyn, N. Y....................................................16.00
M. Simonavičius, Brooklyn, N. Y. . .. .............................15.00
M. Arison, Fairfield, Conn........................................... 15.00
Tony Thomas, Broad Brook, Conn. ......... 14.00 
Agnė Jurevičienė, St. Petersburg, Fla...................... 11.00
J. Petraus, Cleveland, Ohio....................................... 11.00
F. Kaziliūnas, Brooklyn, Conn................................... 11.00
Anna Miswick, Santa Rosa, Calif................................ 11.00
B. Ramanauskienė, Sellersville, Pa................................11.00
A. Mesko, Philadelphia, Pa.............. ... ..................... 11.oo
John Papartis, Belleville, N. J.................................... 11.00
Elizabeth Ecenia, Tampa, Fla......................................... 10.00
Julia Meškis, Ozone Park, N. Y. ........ . 10.00
Anna Pankow, Stamford, Conn, (per A. Yuskovlc) . 10.00 
Lucy Rauduvė, Pittston, Pa. . .  ................  10.00
Anna Vaitekūnienė, Brockton, Mass......................... 10.00
P. Walant, Philadelphia, Pa.............................................. 10.00
K. Genys, Scranton, Pa. ........................ 10.00
Charles Karlnauskas, Waterbury, Conn.......................... 9.00
Katherine Yenkelun, Waterbury, Conn...................... 9.00
Rose Shlmkus, Bridgeport, Conn. ............................. 6.00
Chas. Ustupas, Brockton, Mass. ................................ 6.00
Mrs. B. Shlmkus, Hightstown, N. J. ....... . 6.00
W. Paulauskas, Elizabeth, N. J........................   . . . 6.00- »

LAISVĖ

6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.50 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
4.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

2.00

San Francisco,Cal
ŽIEMOS ŠVENČIŲ 

PRAMOGOS

Gruodžio 25 d. Įvyko jauki 
pramogėlė su pietumis Valės 
Sutkienės bute. Tradicinę 
pramogėlę paruošė San 
Rrancisco LLD kuopą. Val
gių daugumą aukojo pati šei
mininkė Valė ir Petras su 
Mildute Williamai iš Petalu- 
na, Calif. Taipgi dar prisi
dėjo su skoningais tortais 
Agota Norkienė ir Telda 
King.

Švenčių proga gerokai pa
sivaišinę pobūvio dalyviai 
pareikalavo, kad K. Karo- 
sienė pateiktų savo įspū
džius iš New Yorko. Ksa
vera dalyvavo Tarptautinėje 
Moterų Lygos už Taiką ir 
Laisve c 
Yorke.
įdomaus suvažiavimo eigą 
ir parvežė glėbį šiltų, mielų 
dėl 1973 m. paradžios lin
kėjimų nuo mūsų tenaitinių 
bičiulių.

Visų dalyvių vardu dėkoju 
šeimininkei Valei už patal
pas ir vaišes, Ksaverai už 
įdomius įspūdžius ir kartu 
visiems prisidėjusiems su 
vaišėmis ir darbu.

suvažiavime New
Ji papasakojo šio

M. Steinys, Gulfport, Fla..............................................
J. Subanskis, Sudbury, Mass.......................................
W. M. Žukas, “ “ “ .......................................
M. Valatkienė, Bridgeport, Conn................................
L. Bartkus, Linden, N. J.................................................
Frank Ivan, Roslindale, Mass.......................................
Balys Putrimas, Redington, Fla...................................
John Bujaučius, Manchester, Conn.............. ...
M. Niaurienė, Verdun, Que., Canada.........................
M. Gudas, “ “ “ “ “ .....................
J. Žemaitis, Cleveland, Ohio......................................
Frances Jordan, Chicago, Ill..........................................
B. Nelesh, Philadelphia, Pa.........................................
Joseph Valinčauskas, Jamaica Plain, Mass..............
J. Ziulys, Toronto, Ont., Canada...............................
Ant. Karch, Brooklyn, N. Y............................................. .
J. Milvidas, Methuen, Mass..........................................
A. Balčiūnas, Montreal, Que., Canada.....................
Ralph J. Kirk, Seattle, Wash..........................................
V. Zaveckas, Brooklyn, N. Y..........................................
Della Kvalkauskas, Bloomsburg, Pa............................
George Kazakevičius, Woodhaven, N. Y..................
E. Galgauskas, Denver, Colo.......................................
Rose Chenkus, W. Hazleton, Pa...................................
Geras Žmogus, Hartford, Conn, (per V. Kazlau) . . 
Marcelė Zalukas, Brockton, Mass................................
Anna Norkus, Detroit, Mich..........................................
P. Kuklienė, Auburn, Mass. (Prisiminimui mirusio

vyro Prano Kuklio)....................................................
Po $1.00: C. Bartnick, San Diego, Cal.; Stanley Kiudu- 

las, Waterbury, Conn.; Stanley Tolius, Waterbury, Conn.; 
Ant. Balčiūnas, Richmond Hill, New York; W. Baltrušaitis, 
Brooklyn, N. Y.; Kazė Čeikauskienė, Brooklyn, N. Y.; F. 
Mažilienė, Brooklyn, N. Y.; J. Mačiuta, Brooklyn, N. Y.;
W. Sheinis, Brooklyn, N. Y.; P. Zeikus, Brooklyn, N. Y.;
M. Michelson, Forest Hills, N. Y.; Petras Siauris, Wood
haven, N. Y.; M. Karvelis, Woodhaven, N. Y.; J. Gurklis, 
Woodhaven, N. Y.; A. Kupčinskas, Brooklyn, N. Y.; S. Do
rna jaitis, Brooklyn, N. Y.; Petras Satkus, Brooklyn, N. Y.; 
Anna Noreika, Brooklyn, N. Y.; Anthony Karch, Brooklyn,
N. Y.; Jurgis Bernotą, Woodhaven, N. Y.; Barbara Maci- 
kaitė, So. Weymouth, Mass.; Helen Lyben, Detroit, Mich.; 
Charles Yuška, So. Boston, Mass.; A. Mathus, So. Boston, 
Mass.; A. Balaika, Brooklyn, N. Y. J. White, Clearwater, 
Fla.; Natalie Lenigan, St. Petersburg, Fla.; Paul Pučko- 
rius, Saint Petersburg, Florida; D. Mikalajūnas, Saint Pe
tersburg, Fla.; Helen Sholunas, St. Petersburg, Fla.; Jo
seph Galvan, Gulfport, Fla.; A. Fercik, St. Petersburg, 
Fla.; G. Račkus, Toronto, Canada; Mrs. Walter Tamkunas, 
Manchester, Conn.; C. Pempė, Hollywood, Fla.; M. Am
brose, Brockton, Mass.; A. Valentukevičia, Brockton, 
Mass.; Anna Vilimaitis, Brockton, Mass.; A. Lalis, Dor
chester, Mass.; K. Vasaris, Livonia, Mich.; Paul Kutra, 
Cheltenham, Pa.; K. Zinskienė, Dorchester, Mass.; A. Zig- 
manth, Livonia, Mich.

* * * *
Sekami vajininkai prisiuntė aukų su prenumeratomis:

M. Uždavinis, Norwood, Mass.; M. Svinkūnienė, Waterbu
ry, Conn.; J. Grybas ir jopagelbininkas Jonas, Ozone Park,
N. Y.; E. Repšienė, Dorchester, Mass.; K. Paciūnas, Eli
zabeth, N. J.; Povilas Alekna, St. Petersburg, Fla.; S. Rai
nard, Brockton, Mass.; P. Walant, Philadelphia, Pa. Ačiū 
Jiems.

* * * *
Įplaukų turėjome $835.50. Ankščiau gavome $10,185.25.

Viso gauta $11,020.75. ADMINISTRACIJA

Chester, Pa.
Man teko sužinoti per jo 

dukrą Nelę, kad jos tėvelis 
Albert Grigas gavo trečią 
sunkų stroką (priepuolį) ir 
dabar randasi ligoninėje - 
Chester Cruger Medical 
Center. Sako, kad jis yra 
kritiškoje padėtyje.

Draugas Grigas yra ilga
metis “Laisvės” skaitytojas 
ir labai geras draugas. Gai
la, kad jis sunkiai susirgo.

Nuoširdžiai linkiu jam nu
galėti ligą, susveikti ir dar 
ilgai pagyventi. A. LIPČIUS

gyvenantis Los Altos, Calif. 
Roy tūlą laiką išbuvęs ligo
ninėje dabar gydosi namie. 
Nuoširdžiai linkiu Roy nu
galėti ligą.

Beje, mūsų šaunios spau
dos vajininkės gerokai dar
buojasi San Francisco - Valė 
Sutkienė, Oklande - Violeta 
Taraškienė.

Labai gaila Kalifornijos 
citrinių medžių, kuriuos už
puolė netikėti šalčiai ir ge
rokai apšaldė tuos puikius 
medžius. Padaryta didelių 
nuostolių. L-MA

Worcester, Mass.
LDS 57 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks vasario 
4 d., 2 vai. po pietų, 29 En
dicott St.

Kviečiame visus narius 
dalyvauti šiame susirinkime 
ir pa s įmokėti duokles. F in. 
sekretorė džiaugiasi, kad 
praeitais metais dauguma 
narių pasimokėjo duokles 
pradžioje metų už visus me
tus. Tai labai palengvino jos 
darbą. Prašome tai padaryti 
ir šiemet.

Sekretorės adresas: H. 
Smith, 1348 Main St. (Tel. 
829-4539). KP. VALDYBA 

(3-4)

Brockton, Mass
LLD 6 kp. pirmas 1973

metų susirinkimas įvyko 
sausio 7 d. pas Ch. Ustupą. 
10 narių dalyvavo. Kuopos 
pirmininkas Ch. Ustupas va
dovavo susirinkimui. Pro
tokolas skaitytas ir priim
tas.

S. Rainardas raportavo, 
kad pasidėkojant Geo. Shi- 
maičiui ir M. Gutauskienei 
už pagalbą, “Laisvės” va
jus eina gerai. Bet jei dar 
yra tokių, kurie dar neatsi
naujino, malonėkite pašauk
ti mane 583-1067, aš mielu 
noru Jums patarnausiu.

Taip pat gerą pradžią pa
darė net 16 LLD kp. narių 
užsimokėdami už 1973 me- Miami, Fla.
tus savo duokles.

Nutarta vasario mėn. su
sirinkimo neturėti. Sekan
tis susirinkimas įvyks kovo 
4 d. vėl pas Ch. Ustupą, 27 
Cleveland Ave., kaip 2 vai. 
popiet. >'

Po susirinkimo turėjome 
užkandžių. Rose Walen at
nešė babką, M. Gutauskienė 
lietuvišką sūrį, A. Marke
vičienė gėrimo. S. Rainar
das paprašė, kas dar gali 
paaukoti “Laisvės” $15,000 
fondui. Suaukavo$25. Auko
tojų vardai bus paskelbti vė
liau vajaus sąraše. Ir taip 
draugiškai pasikalbėję už
baigėme susirinkimą.

LLD 6 KP. SEKR. S. R.

Su didžiausiu gailesčiu 
širdyje praneštame, kad 
mūsų mieloji mamytė, Ag
nes Bučionienė (Bogan) mirė 
gruodžio 15 d. po ilgos ligos.

Ji pirmiau gyveno New 
Haven ir Middletown, Conn., 
kur yra daug jos draugų. 
Paskutinius tris metus ir 
pusę ji gyveno pas savo du
krą ir žentą, Mildutę ir Mer
ritt Solgers, Miami, Florida.

Taipgi likęs sūnus A. M. 
Bučionis, kuris gyvena Mid
dletown, Conn., ir Deer
field Beach, Florida. s

MILDUTĖ ir 
MERRITT SOLGERS 

A. M. BUČIONIS

5-tas puslapis

Brooklyne demonstrantai reikalauja Nixono pasirašyti tai
kos sutartį, taipgi reikalauja Kongreso priversti Nixoną 
baigti kara Indokinijoje.

I
" Naujųjų Metų Linkėjimai ” p

Su Naujaisiais metais nuoširdžiai sveikinu Sp 
Laisvės kolektyvą, bendradarbius, skaitytojus ir W 
asmeninius ir Idėjos Draugus Amerikoje ir Tary- W 
bų Lietuvoje. W

Linkiu visiems Laimingų, darbingų metų, sėk- gj 
mes ir daug laimės ir sveikatos gyvenime.

Lai skamba Lietuviškos dainos visam pasaulyje.
Muzikė: DARATĖLĖ MŪRELIS (YUDEN) ®

WATERBURY, CONN.

ANTROJI PRAMOGA
Naujųjų metų dienos pra

moga įvyko buvusioje Suo
mių salėje, Berkeley, Calif. 
Šią pramogėlę suruošė Oak
land© LLD kuopa. Mūsų pa
dangėje apie vaišių gerumą 
nereikėtų prisiminti, nes jos 
visada būna pirmos rūšies 
ir stalus puošia gyvų gėlių 
puokštės. O minimoje ma
lonioj sueigoj svečiai dar 
gavo progą pasigėrėti dai • 
liomis skaidrėmis (slides), 
kurias tinkamai pademon
stravo ir įdomiai paaiškino 
Vaioleta Taraškienė. Skai
drės buvo sekamos: Vilniaus 
malonūs ir labai gražūs 
vaizdai ir dainų su šokiais 
įspūdingai vaizdai, kuriais 
visada tenka susižavėti.

Pramogoje smarkiai dar
bavosi: M. Muzoraitienė, M. 
Kamarauskienė, Ignas Ka
marauskas, U. Burdienė ir 
jos maloni dukra Amilija. 
Žymėtina, kad Amilijos vy
ras - kitatautis, bet džiugu, 
kad jie dažnai lanko mūsų 
sueigas ir prie darbo talkos 
prisideda.

Teko girdėti, kad drūčiai 
buvo susirgęs Roy Mijat,

Mirus

Albinui Siugždai
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Albinai, 

sūnams, dukterims, broliui čia Amerikoje, sese
rims ir broliams Lietuvoje ir visiems kitiems jo 
giminėms.

L. L. D. 28 KUOPOS 
VALDYBA IR NARIAI

1 y———
CANTON, MASS.

Mirus

Antanui Barsiger
1972 m. gruodžio 24 d.

Reiškiame širdingą užuojautą velionio mylimai 
žmonai Caroline ir kitiems jo giminėms ir drau
gams bei draugėms.

A. ir S. Rakučiai
Nellie Grybienė
P. Žukauskienė
F. ir B. Preibis
J. P. Straus
M. Uždavinis
A. ir O. Zarubos
W. ir M. Grinkevičiai

M. Trakimąvičienė 
S. ir Anna Janus 
Wilfred ir Helen Bond 
J. ir J. Demikis 
Petras Packevičius 
Minnie Kroll 
S. Družas 
M. Grigūnienė

CHICAGO, ILL.

Mirus

Vincui Andruliui
“Vilnies” redaktoriui ir įsteigėjui, reiškiame 

gilią užuojautą velionio žmonai Julijai, dukroms 
Betty Johnson ir Beverly McCormich, podukrai 
Nancy Gordon, jų šeimoms, visiems anūkams, po
sūniui Vicot Smith bei jo šeimai. Taipgi užuojau
ta visam “Vilnies” kolektyvui, rašytojams, dar
buotojams, veikėjams, rėmėjams ir skaitytojams.

M. Zeikuvienė
S. Danis
W. Mikulėnas
F. M. Kvietkai
C. A. Almantai
C. M. Tamašiūnai
J. V. Zutrai
A. Paukštienė
A. Bečienė 
P. Urbon
A. E. Švėgždai
J. Augutienė
J. Steponkevičius 
J. M. Kanceriai 
Iz. Jackim
S. J. Yurevičiai 
J. V. Marozai 
P. Pocius 
V. J. Stankus 
A. M. Valilioniai 
E. Stankus 
S. Grublin
N. Benikaitis 
P. Pajuodis t

B. Brown
A. Biršton
S. Zavis
J. Viginas
K. Pempė
S. Zavish
V. A. Nevins
V. Bovinas
J. M. Krupp
C. Tamašiūnas
M. Friberg
J. Thomsonas
J. Smalenskas
F. H. Mankauskai
J. O. Balčiūnai
J. U. Daugirdai
V. Urbienė
J. Finenco
A. Milerienė
J. S. Sukaitis
J. Andrius
P. Siuplėvičius
P. Mažilis

MIAMI ir FT. LAUDERDALE, FLA.
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Laisvės” vajaus užbaigtuvės sekmadienį, sausio 21 d

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

NEW YORKO 
NAUJIENOS

N. & E. Seaman's Twilight Concerts present
Pramogų Kalendorius

,7

t >

f

3

r

!
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menine programa. Dalyvaus Aido Choras su solistais, va

dovybėje Mildred Stensler. Visi ir visos kviečiami.

Įėjimas nemokamas.

Apie Aido chorą
Pirmosiose šių metų pa

mokose aidiečiai turėjo pla
tų draugišką pasikalbėjimą 
bei pasitarimą apie Aido 
choro tolimesnę veiklą, apie 
nuveiktus darbus ir šauniai 
atšvęstą Aido choro 60-me- 
čio jubiliejų. Smulkesnis 
valdybos raportas iš meti
nės veiklos bus patiektas se
kančiose pamokose, kuomet 
bus išrinkta ir nauja valdyba.

J. Lazauskienė raportavo 
iš Naujųjų Metų parengimo, 
kuris buvo labai sėkmingas. 
Svečiai ir aidiečiai buvo ypa
tingai patenkinti, kas pabodo, 
kad su gerais norais galima 
didelius darbus atlikti. Rei
kia pagirti J. Lazauskienę ir 
N. Ventienę už sumanumą, 
ir bravo kitiems aidiečiams 
už pasidarbavimą!

* * * * * *
Per B. Keršulienę Moterų 

Klubas kviečia Aido chorą 
dainuoti Tarptautinės Mo
ters dienos paminėjime, o 
per P. Ventą, choras pa
kviestas šį sekmadienį dai
nuoti "Laisvės” vajaus už
daryme. Tad dalyvaukime ; 
visi pamokose.

* * * * *
Buvusi ilgametė aidietė, 

daug vaidinusi operetėse ir 
dainavusi solo Aldo koncer
tuose, Lilija Kavaliauskaitė

randasi, galima sakyti, tra
giškoje padėtyje. Jau antras 
mėnuo kai guli ligoninėje. 
Visas kūnas, apart galvos, 
suparaližuotas. Šią savaite 
Lilija pasiduoda operacijai. 
Tikėkime, kad bus teigiami 
rezultatai. Aidas reiškia Li
lijai gilią užuojautą, dovano
damas $50.

* * * * *

Pirmieji šių metų Aido 
choro garbės nariai K. Cai- 
kauskienė ir VI. Misiūnas 
paaukojo po $5. Dėkojame.

^F* ^F* ♦

Po pamokų pasikalbėjimai 
tęsėsi prie vaišių, kuriąs 
patiekė Juozas ir Marytė 
NevInsįtĮ^ ix Julė ii£ 
N. Vent lene. Šiemet J. La
zauskui sukanka 70 metų, 
tad sudainavome jam linkė
jimų dainas. Geriausių sėk
mių ir sveikatos!

Kalbėta apie Choro pava
sarinį koncertą, kuriame no
rima atžymėti vieno žymaus 
kompozitoriaus atminimas. 
Apie tai dar bus daug laiko 
pasikalbėti

Tūkstančiai newyorkieciu 
taikos kovotojų ruošiasi vyk
ti sausio 20 d. j Washingto- 
ną dalyvauti antikarinėje de
monstracijoje Nixono inau
guracijos metu. Rezervuoti 
traukiniai ir autobusai. Wo
men Strike for Peace regis
truoja keleivius 799 Broad
way, Room 411. Telefonas: 
254-1970.

Aldona Dvarionas
PIANO A great pianist” — David Amram

Program

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

BALYS DVARIONAS

KOVO 4 D.
Niujorko Lietuvių Moterų 

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

Arturas Petriką rodys jo 
paties susuktus filmus Iš 
kelionės po Lietuvą. Taipgi 
bus menine programa.

F.

Išnuomojamas 
kambarys

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

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

Tel.: 277-0026

Algis Jurgėla 
ir vėl bėdojo

Stambaus "vaduotojų” 
veikėjo Jurgėlos sūnus Algis 
ir vėl įslklampojo į sukty
bių ir bėdų balą, iš kurios 
sunku beišsikapstyti.

"N. Y. Times” sausio 10 
d. laidoje plačiai rašo apie 
Algio Jurgėlos bėdas.

Prieš porą niętų.praradęs 
it^i^Sgalias
real estate leidimą, Algis 
pasimojo toliau tęsti nelega
lų biznį. Savo raštinėje 206 
Jamaica Ave., Brooklyne, jis 
suplanavo biznio sumetimais 
pakeisti savo vardą į Algis 
Mius Gale. Taipgi jis pa-

vardus. Tada pradėjo kolek- 
tuoti nuomas iš namų, kurių 
jis nėra savininkas. Ir taip 
jis iškolektavęs nuomų apie 
$4.000 ar daugiau.

Dabar visą dalyką perėmė 
tyrinėti distriktoprokuroras 
Gold ir investigacijų komi- 
sionerius Scoppetta. Jie kal
tina Jurgėlą 12-koje prasi
žengimų, už kuriuos aukš
čiausia bausme gali siekti 58 
metų kalėjimo.

AN EXPLANATION TO THE PUBLIC REGARDING

PODAROGIFTS, INC
We are the ONLY firm in U.S.A exclusively appointed by VNESHPOSYL- 
TORG to accept and send gift-orders to relatives in all parts of U.S.S.R.

PODAROGIFTS, INC. is the ONLY firm in U.S.A, which sends the 
gift-orders to VNESHPOSYLTORG, without any intermediates, banks etc.

PODAROGIFTS, INC. is the ONLY firm in U.S.A, which accepts or
ders for PREFERENTIAL ROUBLE CERTIFICATES and delivers its or
ders directly through VNESHPOSYLTORG for quality merchandise obtain
able in the special VNESHPOSYLTORG stores and warehouses in many 
large cities of U.SS.R.

PODAROGIFTS, INC. is the only firm in U.S A. authorized to accept 
orders for APARTMENTS available through VNESHPOSYLTORG.

PODAROGIFTS, INC. is the only firm in U.S.A which receives from 
VNESHPOSYLTORG allotments for Automobiles at special dollar prices.

At present we have a few remaining cars available for immediate sale, of the V
following models:

ZHIGULI-VAZ 2101 — $3214.00; MOSKVICH 412 IZH — $3155.00;

MOSKVICH 408 IE - $3033.00; ZAPOROZHETS ZAZ 968 — $2026.00
First come— First served

PODAROGIFTS, INC. receives 'notice of execution of every order from 
VNESHPOSYLTORG and ADVISES the sender.

PODAROGIFTS, INC. is, the ONLY firm in USA that produces evi
dence of delivery in accordance with its agreement with VNESHPOSYL
TORG. ..

For our customers convenience orders can be placed with any of our affiliates:
Globe Parcel Service, Inc., 723 Walnut St. Philadelphia, Pa. 19106
Cosmos Parcels Express Corp. 488 Madison Ave., N.Y., N.Y. 10022
Package Express & Travel Agency, 1776 Broadway, N.Y., N.Y. 10019

or directly with our main office:

PODAROGIFTS, INC.
210 FIFTH AVENUE, Tel (212) 685-4537

(between 27 and 28 Sts.)
NEW YORK, N. Y. 10001

Make certain you place your orders with a properly authorized firm.

- o-
Svenčių metu buvo paleis

ta 680 kalinių pabūti pas gi
mines ir po švenčių grįžti į 
kalėjimus. Iš visų tik 7 ne
grįžo, kiti visi grįžo.

- o-
Keli šimtai graikų piketa

vo čia atvykusį Graikijos 
premjero pavaduotoją Pata- 
kos. Reikalavo fašistinės 
valdžios paleisti politinius 
kalinius. Piketo eilėje buvo 
ir garsioji graikų artistė 
Melina Mercouri.

- o-
Majoras Lindsay, davęs 

paintę kraujo, kviečia ir ki
tus prisidėti su savo kraujo 
auka, kad kraujo trukumą 
ligoninėse sumažinti. Infor
macijoms galima pašaukti 
787-1000 arba kreiptis į 
Kraujo centrą, 310 E. 67St., 
Manhattan.

Vaistinių ir ligoninių uhl- 
jos lokalas 1199 ruošia sau
sio 19 d. antikarinę demon
straciją. Tikisi, kad apie 
50,000 ligoninių tarnautojų 
demonstruos pietų metu, 
reikalaudami baigti karą 
Vietname.

Y. Kultūriniame 
iki vasario 11 d.
Centras randasi 

Circle prie Cen-

Serv-

- o -
Daugiau kaip 400 airių pi

ketavo čia atvykusį Airijos 
premjerą Lynch, apšaukda
mi jį išdaviku, kam jis re
mia Anglijos okupacines jė
gas Siaurės Airijoje.

- o —
Moterų dailės paroda tę

siasi N. 
Centre - 
Kultūrinis 
Columbus
tralinio Parko.

-o-
American Friends

ice Committee ir dvasiškių
grupė paskelbė "Maršavi- 
mus prieš mirtį”. Jie pra
sidės sausio 19 d. ir tęsis 
tris dienas. Nixonui pri
mins, kad jo prezidentavimo 
metu užmušta 20,000ameri
kiečių kare. Reikalaus baig
ti karą, pasirašyti taikos 
sutartį. Per tas tris dienas 
jie nieko nevalgys ir sutau
pytus pinigus skirs Vietnamo 
žmonių medicininei pagal
bai. REP.

Sonata No. 8 SERGE PROKOFIEFF

Vaises Nobles et Sentimentales

Sonata in B minor

MAURICE RAVEL

FRANZ LISZT

Tickets: Loge $5.00. Orchestra $4.00. Balcony $3.00. On sale at 
Town Hall 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. 100 19. (Please enclose stamped envelope.)

TOWN HALL
Sat., Jan.20,1973,5:Q0

Labai gražiai palaidojome 
draugą Vincą Guri

. Po ilgos ir sunkios ligos I 
sausio 13 dieną mirė Vincas 
Guris (Gurevičius). Neteko-; 
me dar vieno susipratusio, Į 
pažangaus lietuvio darbiniu-! 
ko. Vincas buvo ilgametis j 
"Laisvės” skaitytojas ir re-i 
mėjas. Taipgi skaitė kana- i 
diečių "Liaudies Balsą”.! 
Buvo Lietuvių Literatūros i 
Draugijos 1 kuopos narys.

Draugas Vincas Guris Į 
buvo gimęs ir augęs Lietu
voje, Suvalkijoje, Liubavos 
apylinkėje. Į Jungtines Val
stijas atvyko 1912 metais,
rodos, į Worcester, Mass. Į žę”. O "Laisvės” redakto- 
Paskui persikėlė gyventi į I Tius A. Bimba koplyčioje ir 
Brooklyn ir jau čia gyveno 1 paskui kapinėse trumpai apie 
iki mirties. Buvo siuvėjas I velionį pakalbėjo. Nuo ka- 
ir, žinoma, siuvėjų unijos jj pinių visi palydovai buvopa- 
lietuvių lokalo 54 narys. kviesti sugrįžti į Winter

Velionis Vincas buvo Aido Garden Ridgewwode įstaigą, 
Choro garbės narys ir gyvas kur buvome gerai pavaišinti, 
būdamas prašė, kad jam mi
rus, aidiečiai prie jo karsto 
padainuotų. Tai pirmadienio 
vakare į šermininę buvo su
sirinkę nemažai aidiečių. V. 
Bekeris įspūdingai padaina
vo, o Jurgis Vedegys gita
ra paskambino. Antradienį 
po pietų į Ballas šermeninę 
susirinko daug velionio 
draugų ir bičiulių jį palydė
ti į kapus. Čia aidiečių gru
pelė, vadovaujant dainininkei 
Nelei Ventienei, labai jaudi
nančiai sudainavo "Ko liūdi, 
berželi” ir "Supinsiu dainų-

IšLDS 13 kuopos 
susirinkimo

Sausio 12 d. įvyko LDS 13 
kuopos susirinkimas. Ne
mažai narių dalyvavo. Dau
gelis pasimokėjo 1973 metų 
mokestis. Raportavo, kad 
serga Marcelė Jakštienė, K. 
Briedis ir Carol Baretela, 
kp. prot. sekretorė.

Valdybos raportai buvo 
geri tuo, kad kuopoje viskas 
tvarkoje. Visi nariai pasi- 
mokėję už 1972 metus. Tik 
gaila, kad dėl blogo oro ar 
kitų priežaščių kp. susirin
kimai lapkričio ir gruodžio 
mėnesiais neįvyko.

Susirinkime perskaitytas 
LDS Centro Valdybos laiš
kas, kviečiąs narius darbuo
tis ir įrašyti daug daugiau 
naujų narių. Pradžiai metų 
šiame susirinkime gauta du 
nauji nariai. Pasižadėta pa
sidarbuoti LDS vajuje, kuris 
prasidės balandžio 1 d.

Nusitarta pavasarį su
ruošti parengimą sveikatos 
klausimu. Bus pakviestas 
LDS daktaras kvotėjas Gus
taitis su paskaita.

Vienbalsiai išrinkta ta pati 
kuopos valdyba, kuri jau per 
keletą metų gražiai darbuo
jasi. Nutarta susirinkimus 
laikyti antrą šeštadienįkiek- 
vieno mėnesio.

Po susirinkimo visi daly
viai buvo pavaišinti stipres
niu gėrimu, užkandžiais ir 
kava.

Sekamas kp. susirinkimas 
įvyks šeštadienį, vasario 10, 
Laisvės salėje. Pradžia 2 
vai. Kviečiami visi nariai 
dalyvauti. NARYS

Brooklyn, N. Y.

Mirus

Vincui Gurini
1973 m. sausio 13 d.

Reiškiame gilią užuojautą jo artimiesiams, 
draugams ir bičiuliams.

M. Petronis 
J. Šimkus 
J. Kazlauskas 
B. Keršulienė 
P. Venta 
Liz. Laurinkus 
A. Bimba 
M. A. Petrikai 
J. Geldauda 
R. Vasilis 
Anna Cibulsky 
J. J. Lazauskai 
F. Varaska 
Geo. Wareson 
Ieva Mizarienė

O. Malkūnienė
A. Bajalis 
J. Tuškus
N. Ventiene 
Geo. Cheikus 
J. Mikaila 
Vic. Balkus 
Gus Diržuvaitis
O. Jasinskas
J. Kalvaitis
B. N. Skubliskai 
Geo. Bernotą 
W. Misiūnas
Anna Višniauskienė 
Anna Dobei

Draugo Vinco Gurio laido
tuvėmis rūpinosi draugė Do- 
bilienė ir Jurgis Varisonas.

Dar noriu pastebėti, kad 
Ballas šermeninės direkto
rius Albert Balton (Baltrū
nas) labai gražiai ir tvar
kingai laidotuvės pravedė.

REP.

LDS 1 kuopos 
susirinkimas

Įvyks vasario (Feb.)6die
ną, 2 valandą po pietų, 
"Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park.

SEKR. A. GILMAN 
(3-4)

Dar vienas Tarybų 
Sąjungos 50-čio 
minėjimas

Jį rengia Amerikos sve- 
turgimių spaudos redaktorių 
The Robert Minor Press klu
bas. 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

Now Playing

CONTINUED BY PUBLIC DEMAND

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




