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(iera žinia LLI) nariams

PARYŽIUJE SUSITARTA KARA VIETNAME BAIGTI
Patriukšmavo ir nutilo 
Kurie saugesni?
Jau galvokime

A. BIMBA
Jau aišku, kad mūsų ša

lies darbo unijų judėjimo 
aukštieji biurokratai šiltai 
pasisveikino su prez. Nixonu 
ir suėjo i vieną bendrą su 
samdytojais, korporacijų ir 
kompanijų galvomis tarybą. 
Jai pavesta prilaikyti orga
nizuotus darbininkus nuo 
reikalavimų ir kovų. Tai 
klasinio bendradarbiavimo 
organas.

Klasių bendradarbiavimas 
(kole beravimas) yra sena ir 
pavojinga liga. Ji migdo ir 
demoralizuoja darbininkus. 
Ji padeda tiktai kapitalis
tams neatiduoti darbinin
kams tai, kas jiems priklau
so.

Bet reikia tikėtis, kad uni
jose šiai vadų politikai kils 
pasipriešinimo. Gyvenimas 
su savo kainų kilimu ir in
fliacija vers organizuotus 
darbininkus lipti per savo 
reakcinių vadų galvas ir rei
kalauti užmokesti padidinti.

Klasių draugystė ir ben
dradarbiavimas mūsų kapi
talistinėje santvarkoje nau
dingas tiktai valdančiajai 
klasei.

Samuel Gomperas buvo 
klasių bendradarbiavimo vy
riausias apaštalas. Kol jis 
buvo gyvas ir vadovavo 
Amerikos Darbo Federaci
jai, darbo unijos merdėjo, 
neaugo. Tik 1935 metais su
sikūrus CIO klasių kovos pa
grindais, darbo unijos atkuto 
ir pradėjo augti kaip ant 
mielių.

- • -
Greitoje ateityje Lietuvių 

Literatūros Draugijos nariai 
gausite naują knygą. Gausi
te už 1972 metus. Ji pava
dinta "Žmogus Ieško Tie
sos”. Ją parašė buvęs ku
nigas Jonas Ragauskas. At
simenate, su kokiu susido
mėjimu gavome ir skaitėme 
to paties autoriaus knygą 
"Ite, Missa Ėst” (Eikite, 
Mišios Pasibaigė).

Si knyga taip pat labai Įdo
mi. Tikėkite manimi. Aš ją 
jau perskaičiau. Joje skai
tytojas ras atsakymą j šim
tus klausimų, susietų su ti
kėjimais, bažnyčiomis ir 
dvasininkais. Tik vienas pa
vyzdys. Katalikų bažnyčios 
"šventieji”. Autorius sako:

"Bažnyčios paskelbtų 
šventųjų tarpe yra daugybė 
buvusių žudikų, budelių ir 
niekšiškiausių išnaudotojų. 
Pa v., bažnyčia yra paskel
busi šventuoju budeli-inkvi- 
zitorių Petrą Lombardą, su
deginusi ant laužo daug ne
kaltų žmonių*’.

Taip pat Pedro Arbuezas 
paskelbtas šventuoju. O Is
panijos mieste Toledo "1486 
metų vasario 12 dieną, jam 
vadovaujant, buvo sudeginta 
750 ‘eretikų’, tų pačių metų 
balandžio 2 dieną - 900, ge
gužės 7 dieną - vėl 750”.

O Jonas Ragauskas žinojo, 
(Nukelta Į 4 psl.)

Kissingeris išvyko baigti 
pasitarimus dėl taikos

Washingtonas. - Prezidentas Nixonas sekmadieni, įsakė 
Kissingeriui vėl vykti i Paryžių dar vienam pasitarimui 
dėl užbaigimo ir pasirašymo taikos sutarties. Pirmadieni 
Kissingeris jau išvyko. Paryžiuje laukia šiaurės Vietnamo
ir Pietų Vietnamo atstovai, 
rašyta taikos sutartis.

šiuos žodžius rašant, iš
Hanojaus, Saigono, Tokijo,

Manoma, kad greit bus pasi-

Mirė

WASHINGTONAS. - Antradienio, sausio 23 d. vėlai va
kare prezidentas Nixonas paskelbė, kad pagaliau Paryžiuje 
susitarta tarp Jungtinių Valstijų ir Siaurės Vietnamo dėl 
karo baigimo Vietname. Esančios priimtos visos sąly
gos, kurias jis siūlė "dėl garbingo karo užbaigimo”. Su
sitarimas bus formaliai ir oficialiai pasirašytas šeštadie
ni, sausio 27 dieną, ir su ta pačia diena prasidės paliau
bos (mūšių nutraukimas). Po susitarimo pasirašymo be-i 
gyje 60 dienų bus ištrauktos iš Vietnamo Amerikos kari
nės jėgos, o S. Vietnamas paliuosuos visus amerikiečius 
karo belaisvius. Paliaubų laikymąsi prižiūrės speciali 
tarptautinė komisija. Prezidentas užtikrino, kad išgautas 
ir Saigono režimo pritarimas šiam susitarimui.

Nixonas inauguruotas antram
*

prezidento terminui

Pekino ir Washington© gan
dai plaukia, kad šią savaitę 
taikos sutartis gali būt pasi
rašyta ir su sausio 27 ar 28 
dienomis gali būti karo pa
liaubos, nutraukimas visų 
mūšių Pietų Vietname. To
kios linksmos žinios visas 
pasaulis laukia. I

Sausio 20 d. demonstraci
jos už taikos sutarties pasi
rašymą įvyko ne tik Wa
shingtone, bet daugelyje 
Jungt. Valstijų miestų, taip- į 
gi kai kurių kitų valstybių 
sostinėse užsienyje. Kai kur 
demonstracijos ir piketai į 
vyko sausio 19, 20 ir 21 die
nomis. Nixonas gavo labai 
daug raginimų nieko nedel
siant baigti karą. LYNDON BAINES JOHNSON, 190S—1973

NAUJIENOS IS LIETUVOS

Atsisakė daužyti 
Siaurės Vietnamą

Saigonas, Pietų Vietna
mas. - Kapitonas M. J. Heck, 
po 175 skridimų bombarduoti 
šiaurės Vietnamą, griežtai 
atsisakė toliau vykinti karo 
komandos įsakymą tęsti 
bombardavimus.

Heck pareiškė, kad masi
nis daužymas ir žmonių už- 
mušinėjimas nebeturi būt to
liau tęsiamas. Jis reikalau
ja baigti karą. Jis žino, kad 
už militarinės komandos 
j^akymo neatlikimą gresia 
jam sunki bausmė. Bet jis 
pasirinko geriau kalėjime 
sėdėti, negu žmones užmuši
nėti.

Associated Press
Capt. Michael J. Heck

Socialistai smerkia 
bombardavimą

Paryžius. - Socialistų In
ternacionalo konferencija 
vienbalsiai pasmerkė Jung
tinių Valstijų barbariškus 
bombardavimus šiaurės 
Vietnamo.

Švedijos premjeras Palme 
buvo pasiūlęs aštresnę rezo
liuciją, bet dauguma atstovų 
jos neužgyrė.

Pirmadieni, sausio 22 
dieną, po pietų, staiga nuo 
širdies smūgio mirė buvęs 
šios šalies 36-asis prezi
dentas Lyndon Baines John
son. Mirė savofarmoje, Te
xas valstijoje. Tai buvo ke
tvirtasis širdies smūgis. 
Pirmutinis įvyko prieš 17 
metų. Velionis buvo tiktai 
64 metų amžiaus.

1960 metų rinkimuose 
prezidentu buvo išrinktas 
John Kennedy, o viceprezi
dentu Lyndon Johnson. 1963 
m. lapkričio 22 dieną prez. 
Kennedy buvo nušautas ir 
Johnsonas automatiškai tapo 
prezidentu. 1964 m. rinki
muose jis laimėjo didele bal
su dauguma. Bet iveldamas 
šią šąli į Vietnamo skerdynę 
jis taip nupuldė savo vardą 
Amerikos žmonių akyse, jog 
1968 metų rinkimuose net 
nebedrįso kandidatuoti an
tram terminui. Rinkimuose 
laimėjo Richard Nixonas ir 
per daugiau kaip ketverius 
metus tęsia tą skerdynę. O 
Johnsonas pasitraukė į savo 
farmą ir ten su žmona gy
veno iki mirties.

Watergate šnipas 
gavo $250,000

Washingtonas. - Vyriau
sias prokuroras Silbert Wa
tergate teisme pareiškė, kad 
Nixono pareigūnas Liddy už 
demokratų šnipavimą repu- 
blikonų naudai yra gavęs 
$250,000.

Buvęs Baltųjų rūmų pata
rėjas Hunt jau prisipažino 
prie kaltės, kad jis buvo įsi- 
briovęs į Demokratų parti
jos nacionalinę raštinę, pa
sigrobęs dokumentų ir įtai
sęs slaptą aparatą perduoti 
demokratų kalbas. Dar kiti 
keturi prisipažino prisidėję 
prie to nešvankaus darbo.

GERIAUSIOS KAIMO 
j GYVENVIETĖS 
I

Visos penkios gyvenvie- 
jtės, kurias mūsų respublika 
i pateikė visasąjunginiam ge
riausiai pastatytų ir sutvar
kytų gyvenviečių konkursui- 
apžiūrai, susilaukė apdova- 

i nojimų.
TSRS LUPP pirmojo 

laipsnio diplomu pažymėta 
Žemes ūkio mechanizacijos 
ir elektrifikacijos instituto 
eksperimentinio ūkio Rau
dondvario gyvenvietė (Kau
no rajonas), Lietuvos žem
dirbystės instituto Dotnuvos 

I (Kėdainių rajonas) ir to pa
ties instituto Vėžaičių filialo 
(Klaipėdos rajonas) Vėžai
čių gyvenvietems atiteko 
antrojo laipsnio diplomai.

Anykščių vaismedžių me
delyno Ažuožerių gyvenvietė' 
apdovanota trečiojo laipsnio: 
diplomu, o Kėdainių rajono; 
"Rytų aušros” kolūkio La-i 
bunavos gyvenvietė - visa-' 
sąjunginio konkurso -apžiū- į 
ras vertinimo komisijos į 
Garbės raštu

pasakoja gamyklos direkto
rius V. Jekelevičius.

Greit pradės veikti naujas; 
konditerijos cechas. Rekon- : 
stravus žaliavų sandėli J PREZIDENTAS NIXONAS VICEPREZIDENTAS AGNEW
montuojami įrengimai. ; Washingtonas. - Sausio 20 d. Richard Nixonas buvo 
Darbams vadovauja gamy- ! inauguruotas antrąjam prezidento terminui. Inauguravimo 

w ~ Ų ' _ Buvo suruoštas didžiulis
paradas. Viceprezidentas Agnew taipgi buvo tuo pačiu 
metu inauguruotas.

Po priesaikos ištikimai 
tarnauti savo kraštui ir lai-

1 kytis konstitucijos, Nixonas 
i pasakė kalbą. Jis pareiškė, 
kad Vietnamo karas eina prie 
pabaigos ir tada visame pa
saulyje viešpataus taika per 
daugeli gentkarčių, bendru 
visų valstybių susitarimu 
bus išlaikyta tarptautinė ra-

klos vyr. inžinierius V. Je- ■ ceremonijos buvo iškilmingos, 
i kelevičius. Planuojama, kad 
jau sausio mėnesi cechas 
stos rikiuotėm S. RIMKUTĖ

STOJO RIKUOTĖN

ELTA ;

PER PAMAINA - 
3,000 INDELIŲ

100,000 reikalauja 
pasirašyti sutartį

Washingtonas. - Liaudies 
Koalicija Taikai ir Teisingu
mui paskelbė, kad daugiau 
kaip 100,000 piliečių pasira
šė ant peticijų, reikalaujan
čių nedelsiant pasirašyti tai
kos sutartį ir baigti karą 
Indokinijoje.

Taikos kovotojų demons
tracijos delegacija sausio 20

Širvintų tarpkolūkinės 
statybos organizacijos sta
tybininkai atidavė naudoti 
tarpkolūkinio kiaulidžių 
komplekso pirmąją eilę. Jos 
pajėgumas - 4500 bekonų per 
metus; 1 
1972 metais kaimo statyba.

Antrąją Širvintų tarpko
lūkinio komplekso eilę nu- ■ sekančius 4 metus gerbūvi, 
matoma u-zbaigti šių metų; kokįo Amerika nesanti ture- pridavė peticijas prez. 
pabaigoje. Tada šiose kiau- ■ jusi- Tik pabrėžtinai reika- i Nixonui.
lidėse kasmet bus nupenima I lavo vlsų kooperacijos ir pa- L . ----------;---
maždaug po 15 tūkstančiu j sigventlmo saV0šalies gero- i IVICIT t3T6SI SU 
bekonų. ; vei.

Kompleksą eksploatuos' --
visi rajono kolūkiai. Jų pa- j dokinijoje siautėja dar nesu- '

baigta didžiausioji1 mybe.
Jungtinių Valstijų žmo-1 

nėms Nixonas pažadėjo per

Tuo pačiu metu karas In-ĮPOPICŽlUm PaU I jll YTl
Roma. - Izraelio prem- 

tirtis kooperuotis labai pra-į laikomai. Nors prez. Nixo-i jerė Goldą Meir turėjo su
vers artimiausioje ateityje,; nas niJtraukegiaureS Vietna-J nudtorinja.Inas nutraukė Siaurės Vietna-J sitikima ir pasitarimą Vati
nes dar šiame penkmetyje j mo bombardavimą, bet tuo 1 kane su popiežium Pauliu.

Jie kalbėjosi Vidurio Rytų 
Pietų Vietname,! taikos reikalu, Palestinos 

_ , tremtinių problemomis.
Inauguracijos metu arti Meir priminė, kad Tarybų 

1100,000 antikarinių kovotojų Į Sąjunga dar vis neišleidžia 
Į demonstravo prie Washing- j išvykti visų žydų, norinčių 
; tono paminklo ir kitose vie- ' apsigyventi Izraelyje. Po
pose. Demonstracijoje daly-i piežius pasisakė už Jeruza- 
1 vavo kai kurie senatoriai ir' lgs sutarptautinimą, su kuo 
į nemažai kongresmenų. Pre- | Meir visai nesutiko.
! zidento inauguracijoje tik 1  
pusė kongresmenų tedalyva-i « .
vo, kiti inauguraciją piketą- : Mire V. Glovackas 
vo, protestuodami prieš ka
rinius Nixono žygius. Tūks
tančiai svečiams paskirtų 
sėdynių buvo tuščių.

numatyta pastatyti kaime Įpačiu metu padidino bombar- Į 
visą eilę stambių tarpūkinių i ^avįmą p 
gamybinių kompleksų. ELTA i Laose ir Kambidijoje.

VILNIUS. - Sausio 19 die

Varėna. - Pirmąją šių; 
metų produkciją Varėnos į 
konservų gamykloje pagami
no Aldonos Pilvelytės vado
vaujamos pamainos žmonės, ną po ilgos ir sunkios ligos
Sausio 2 dieną moterys darė į mirė Socialistinio Darbo Di- 
pomidorų padažą. Per pa-'dvyris, Kapsuko rajono Cer- 
mainą pagaminta apie 3,200Į niakovskio kolūkiopirminin- 
sąlyginių indelių. Įkas Vincas Adomavičius, pa-

O kokia nauja produkcija; žistamas irdaugeliuiAme- 
šiemet nudžiugins vartotojus ! rikos lietuvių. Prieš keletą 
konservų fabriko kolekty-Į metų jis lankėsi Jungtinėse 
vas? Valstijose ir parsivežė daug

- Gaminsime vaflius, sal- gražių prisiminimų iš susi- 
dainius "Karvutė” ir span- tikimų 
guoles cukraus pudroje, -jviais.

su Amerikos lietu

I

Anthony Russo (kairėje) ir Daniel Ellsberg (dešinėje) sėdi 
teismabutyje. Jiedu kaltinami išnešimu iš Pentagono raš
tinės slaptų dokumentų, parodančių militaristų suokalbius 
išplėsti karą Vietname. Tie dokumentai buvo spaudoje pa
skelbti. Ellsbergas pirmiau dirbo Rand korporacijoje ana
listu, vėliau - Valstybės ir Gynybos departamentuose pa
tarėju. Jis teigia, kad teismas išeis žmonių naudai, nes 
parodys Pentagono planus plėsti ir tęsti karą Vietname.

JAV patrigubino su 
TSRS prekybą 1972

Maskva. - Susitarimu su 
Tarybų Sąjunga Jungtinės 
Valstijos 1972 metais patri
gubino prekybą. Grudai - 
didžiausias Jungt. Valstijų 
eksportas į Tarybų Sąjungą.

1971 m. per 11 mėnesių 
Amerikos eksportas į Tary
bų Sąjungą siekė 134 mili
jonus dolerių, 1972 m. peril 
men.. - jau siekė 449 milijo
nus dolerių. Prekyba smar
kiai plečiasi. Iš Tarybų Są
jungos eksportuojama į 
Jungt. valstijas, aliejaus ir 
kitų produktų.

Vilnius (kablegrama).
Sausio 17 d. eidamas 52- 
uosius metus staiga mirė 
Lietuvos Kultūrinių ryšių su 
tautiečiais užsienyje komi
teto atsakingas darbuotojas 
Vytautas Glovackas.

Vytautas Glovackas buvo 
kilęs iš Mariampolės. Tė
vynės karo metu jis kovojo 
Lietuviškosios divizijos 
eilėse. Po to baigė Maskvos 
karinę politinę akademiją ir 
dirbo administracini darbą 
Vilniuje.

Daugelis pažangiųjų už
sienio lietuvių, apsilankiusių 
tėvų žemėje, turėjo progos 
bendrauti su šiuo nuoširdžiu 
ir draugišku žmogumi.

V. PETKEVIČIENĖ

SOFIJA. - Sausio 1 d. Bul
garija turėjo 8,603,000 gy
ventojų.
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Nereikfejo atominės bombos
Buvusiam prezidentui Harry S. Trumanui mirus, spau

doje tapo iš naujo pakeltas klausimas apie numetimą ato
minių bombų ant Japonijos miestų Hirošima ir Nagasaki. 
Jos buvo numestos prezidento įsakymu. Jos padarė bai
sius nuostolius. Apart šimtų tūkstančių nekaltų civilinių 
žmonių užmuštų, keli šimtai tūkstančių buvo baisiai suža
lotų. Daugelis jų dar ir šiandien tebegyvena kančiose.

Tuo visu klausimu labai įdomų Norman Cousins straips
ni išspausdino “Long Island Press” sausio 7 dieną. Savo 

’išvadas Cousins remia nenuginčijamais faktais. O tie fak
tai yra tokie:

Mokslininkai, atominės bombos išradėjai ir pagaminto- 
jai, puikiai žinojo, kokius baisiausius nuostolius padarytų 
tokia bombą, numesta ant tirštai apgyvento miesto. Jiems, 
matyt, buvo pranešta, kad prezidentas Trumąnas galvoja 
apie šios bombos panaudojimą prieš Japoniją ir jam parašė 
laišką. Mokslininkai prezidentą persergėjo ir ragino bom
bos nenaudoti. Jie patarė jam japonų pagąsdinimui, kad 
jie greičiau pasiduotų, vieną bombą išsprogdinti kur nors 
jūroje. Bet prezidentas Trumanas jų nepaklausė. Kodėl?

Pasirodo, kad 1945 m. gegužės mėnesi Japonijos valdžia 
pasiuntė Amerikos talkininkės Tarybų Sąjungos vyriausy
bei laišką, klausdama, kokiomis sąlygomis Amerikos vy
riausybė sutiktų priimti Japonijos pasidavimą. Amerikos 
slaptoji policija tai sužinojo ir pranešė Amerikos valdžiai. 
Vadinasi, Trumanas žinojo, kad Japonija ruošiasi pasiduo
ti. Tai kam bereikėjo sunaikinti Hirošimą ir Nagasaki 
miestus? O gi štai kam:

Roosevelto ir Stalino buvo susitarta, kad po hitlerinės 
Vokietijos pasidavimo už trijų mėnesių Tarybų Sąjungą 
savo armiją pasiųs prieš Japoniją, tuopadėdama Amerikai 
supliekti Japoniją. Trumanas tai žinojo. Jis, sako Cousins, 
pabijojo, kad tokiame atsitikime dalis garbės už Japonijos 
sumušimą atitektų ir Tarybų Sąjungai. Todėl jis nutarė 
nelaukti. Todėl jis nusispiovė ant mokslininkų persergėji
mo. Todėl įsakė mesti atomines bombas ant Japonijos 
miestų, kad pagreitintų japonų pasidavimą pirma, negu Ta
rybų Sąjunga ateis Amerikai, pagal Rooseveltosusitarimą, 
į pagalbą!

Tai buvo baisus, nereikalingas ir nepateisinamas žygis. 
Trumano teisinimasis, kad jis tai darė, norėdamas išgel
bėti gal šimtus amerikiečių gyvybių, neturi pagrindo.

Gera pradžia
Šios šalies juodieji žmonės jau senokas laikas kelia rei

kalavimą, kad sausio 15 diena būtų paskelbta visos šalies 
tautine švente. Tą dieną, kaip žinia, prieš penkerius me
tus buvo nužudytas įžymusis juodųjų žmonių veikėjas ir ko
votojas Dr. Luther King. Tai buvo kovotojas ne tik už juo
dųjų žmonių laisvę ir lygybę, bet už visos žmonijos švie
sesni, gražesni, žmoniškesni gyvenimą.

Siam jų reikalavimui pakluso New Yorko miesto majo
ras John Lindsay ir paskelbė sausio 15 dieną Dr. Luther 
King atminimui pagerbti diena. Miesto mokyklos buvo už
darytos.

Kodėl šios šalies didvyriai gali būti tiktai baltieji? Ne
grų veikėjai savo propagandoje užpripažinimą Luther Kin
go visos šalies didvyriu, mums sako: Pažiūrėkite į pava
dinimus parkų, įstaigų, miestų, net jų gatvių? Pažiūrėki
te J parkuose, miestų aikštėse paminklus, į statulas? Vis 
tik baltųjų žmonių. Juk tai labai neteisinga, tai rasinė 
diskriminacija prieš juoduosius žmones. Turi būti pada
rytas galas tai neteisybei, tai diskriminacijai. . .

Reikia pripažinti, kad šie juodųjų žmonių priekaištai ir 
argumentai yra tvirtai pagristi. New Yorko miesto vy
riausybė davė gerą pavyzdį.

Mūsų mokytojai nebetyli
Mokytojo profesija yra viena iš garbingiausių, reikalin

giausių, atsakingiausių profesijų. Tai neginčijama tiesa. 
Tačiau ne visi tai nori pripažinti. Tiek visos šalies, tiek 
miestų bei valstijų mastu ši tiesa pamirštama. Rezultatas: 
daugybėje mokyklų mokytojams darbo sąlygos nepakenčia
mos. Daugelis mokyklų pavirtusios džiunglėmis. Nebe- 
saugu mokytojai ar mokytojui eiti j klasę, arba mokyklos 
koridoriuose vaikštinėti. Valdžių pasiteisinimas: nėra 
lėšų!

Galim tikrai nuoširdžiausiai pasveikinti tuos viešųjų 
mokyklų mokytojus, kurie yra susibūrę i savo unijas ir 
prieš tokią padėtį kovoja. Antai, Chicagos ir Philadelphi- 
jos mokyklų mokytojai atkreipė J save visos šalies dėmesį. 
Jų streikui simpatizuoja visa pažangioji Amerika. Jie pa
rodo ir kitiems mokytojams kelią į pašalinimą nepaken
čiamų sąlygų mokyklose.

SVEIKINA KERŠYTOJUS

Mūsų skaitytojams jau ži
noma, kad praeitais metais 
grupelė Cicero, III., lietuvių 
tėvų buvo pasiuntę savo vai
kus į Tarybų Lietuvą atosto
goms. Tie vaikučiai ir jų 
palydovai parsivežė kuo pui
kiausius, neišdildomus įs
pūdžius.

Bet ant tų tėvų įsiuto Ci
cero “veiksniai”. Jie pra
dėjo jiems keršyti. Iš Chi
cagos menševikų laikraščio 
sužinome, kad keršytojai jau 
iš lituanistinės mokyklos ko
miteto išmetė tokius tėvus. 
Tas pats, girdi, padaryta su 
Lietuvių Bendruomenės Ci
cero skyriumi. Laikraštis 
džiaugiasi: “Cicero apylin
kė apsivalė nuo bendradar
biauto jų”.

Vadinasi, kas tik už su 
gimtuoju kraštu bendradar
biavimą, turi eiti laukan iš 
visų Lietuvos priešų vado
vaujamų komitetų bei orga
nizacijų.

Bet, žinoma, jų pastangos 
užkirsti kelią bendradarbia
vimo idėjos plitimui yra vel
tui. Tas kerštas, tas tero
ras prieš bendradarbiavimo 
šalininkus tik parodo veiks
nių vadų bejėgiškumą ir des
peraciją. Antai, jau nestin
ga duomenų, kad ateinančią 
vasarą dar daugiau Ameri
kos lietuvių ruošiasi aplan
kyti Lietuvą, negu aplankė 
praėjusią vasarą. O, kaip 
žinia, praėjusią vasarą lan
kytojų buvo labai, labai daug.

MEKSIKOS sostinėje dau
giau kaip 1,000 vaikų pike
tavo Jungt. Valstijų ambasa
dą, reikalaudami baigti karą 
Indokinijoje.

MASKVA. - Prancūzijos 
prezidentas Pompidou lan
kėsi Tarybų Sąjungoje ir po 
to išvyko J Afriką aplankyti 
kai kurias šalis.

TODĖL, KAD IEŠKO 
PROTINGOS IŠEITIES

Klerikalinės spaudos ra
šeiva B. Jablonskis labai su
sirūpinęs Europos politine 
padėtimi. Savo straipsnyje 
“Europa linksta kairėn” jis 
dejuoja: “Nepaisant komu
nizmo grėsmės ir nepasise
kusios marksizmo utopijos, 
kažkodėl vakarų Europos 
žmonės daugiau ir daugiau 
balsuoja už socializmo kai
lyje pasislėpusį komunizmą 
ar net už pačius komunis
tus”.

Tos fenomenos pavyzdžių 
matosi visur: Vakarų Vokie
tijoje, Norvegijoje, Prancū
zijoje ir t. t.

Bėda su Jablosnkiu yra 
tame, kad jis turi akis, o ne
mato, arba nenori matyti, 
kad Europos žmonės ieško 
protingos išeities iš kapita
listinio išnaudojimo, iš ka
pitalistinės santvarkos, kuri 
prigimdė ir prisėjo per 
praėjusį pusšimtį metų tiek 
nelaimių, kančių, teroro, 
karų, kraujo praliejimo. Vis 
daugiau ir daugiau jų prieina 
išvados, kad toms piktybėms 
ir blogybėms padaryti galą 
galima tik pakeitus kapita
lizmą socializmu-komuniz- 
mu. i

IR VĖL LIETUVA VIENA 
Iš PIRMŲJŲ

Sužinome, kad minint Ta
rybų Sąjungos įkūrimo 50- 
ąsias metines, tapo įsteigtas 
Tautų Draugystės Ordinas. 
Ir mūsų gimtasis kraštas 
Tarybų Lietuva buvo viena iš 
pirmųjų tarybinių respubli
kų tuo garbingu ordinu apdo
vanota.

Savo žodyje Tarybų Sąjun
gos vyriausybė sako:

“Brangūs draugai, bičiu
liai! Visi mes, kokioje tik 
Tarybų respublikoje begy
ventume, kokiomis kalbomis 
bekalbėtume, esame vienos 
motinos Tėvynės - Tarybų 
Socialistinių Respublikų Są-

LAISVĖ

jungos - vaikai. Mus vienija 
bendras revoliucinių kovoto
jų už Tarybų valdžią, už Tė
vynės laisvę ir nepriklauso
mybę, socializmo ir komu
nizmo kūrėjų istorinis liki
mas. Mus vienija bendri 
tikslai ir idealai, didis ben
dras reikalas. Visa, kas su
kurta tarybinėje žemėje, - 
puikūs miestai, šiuolaikiniai 
fabrikai ir gamyklos, galin
gos elektrinės, stambios 
šiuolaikinės žemės ūkio 
įmonės - kolūkiai ir tarybi
niai ūkiai, socialistinės kul
tūros dvasinės vertybės, - 
visa tai mūsų bendro darbo 
vaisiai, mūsų visų turtas. 
Didis marksizmo-leninizmo 
mokymas suteikė mums mil
žiniškos jėgos, atvėrė kelią 
į pergalingą socializmo sta
tybą, internacionalinį darbo 
žmonių susitelkimą, kuriant 
naują, komunistinį pasaulį.

Tad ir ateityje stiprinsime 
mūsų internacionalinę bro
lybę, kaip akies vyzdį sau
gosime ir vystysime didžią 
lenininę tautų draugystę - 
brangiausią revoliucijos iš
kovojimą, mūsų galios šalti
nį ir busimųjų pergalių lai
dą!”

O priimdama apdovanoji
mą Lietuvos vyriausybes ir 
Komunistų Partijos vadovy
bė pareiškė: “šis apdovano
jimas yra didis respublikos 
nueito kelio įvertinimas, o 
kartu ir įpareigojimas dar 
našiau dirbti, naujomis dar
bo pergalėmis stiprinti ta
rybinę tėvynę”.

LENKIJOS NELAIME:
KLERIKALIZMAS 
KELIA GALVA

f 'I

Neseniai Amerikos lietu
vių klerikalinėje spaudoje 
pasirodė toks pranešimas iš 
Varšuvos:

“Naujausiais statistikos 
duomenimis, paskutinių tre
jų metų laikotarpyje Lenki
joje žymiai padidėjo naujai 
įšventintų kunigų skaičius. 
1970 metais buvo įšventinta 
380 naujų kunigų, 1971 me
tais - 480 ir 1972 - 604. 
Daugiausia 1972 buvo įšven
tinta Katowicu vyskupijoje - 
35, Krokuvos - 30, Chelmo 
bei Przymeslio po 28. Pa
našiai žymiai padaugėjo ir 
naujų seminaristų bei teolo
gijos studentų skaičius, šie
met jose studijuoja 4,130 
studentų. Seminaristų skai
čiumi pirmauja taip pat Ka
towicu kunigų seminarija, 
joje mokosi 248 klierikai. 
Tamowo seminarijoj 247, 
Varšuvos - 214.

Lygiai padaugėjo ir dvasi
nių pašaukimų skaičius į 
įvairius Lenkijos vienuoly
nus. Visuose Lenkijos vie
nuolynuos šiemet yra 474 
naujokai, arba 84 daugiau 
negu pernai. Daugiausiai 
naujų kandidatų turi jėzuitų 
ordinas - 83. Po to seka sa
leziečių kongregacija ir 
pranciškonai”.

POETAS JEVTUŠENKO 
ATSAKO

Pasirodo, kad per porą 
kartų lankęsis Jungtinėse 
Valstijose Tarybų Sąjungos 
poetas Jevgenev Jevtušenko 
parašė veikalą (dramą) apie 
Ameriką. Veikalas buvo su 
pasisekimu suvaidintas 
Maskvoje Taganka teatre. 
Aišku, jį matė Amerikos 
korespondentai. Vienas jų 
savo pranešime “The N. Y. 
Timese” apie tą veikalą pa
sakė, kad tai esąs “antia- 
merikinis”.

Dabar savo laiške “Time- 
so” redakcijai (sausio 13d.) 

poetas griežtai paneigia tą 
korespondentą. Jis sako: 
“Nei aš, nei Juri Liubimov, 
direktorius, negalime su
kurti antiamerikinį veikalą, 
nes tikras menas, kaip mes jį 
suprantame, negali būti anti- 
liaudiškas. Tačiau, mano 
supratimu, tikras menas turi 
būti antibiurokratiškas, an- 
tigensteriškas, antismurtiš- 
kas”.

Veikalas, matyt, tarp kit
ko, vaizduoja nužudymą bro
lių Kenedžių ir Dr. Luther 
Kingo. Medžiaga, sako poe
tas, paimta iš amerikinių 
šaltinių. Jis primena, kad 
jis yra parašęs keletą eilė

Laiškai Redakcijai
Gerbiamas ir 
mielas drauge!

Atleiskite, kad, grįžęs iš 
kelionės po Jungtines Ame
rikos Valstijas, kur turėjau 
garbės susipažinti su jumis 
ir jūsų bendražygiais, ilgo
kai neparašiau.

Pirmiausia, norėčiau šil
tai padėkoti jums ir gerbia
miems jūsų bendražygiams 
už man parodytą dėmesį. 
Didelis ačiū svetingiems su
sitikimo šeimininkams - 
Bronei ir Walteriui Keršu- 
liams. Apie pažangiųjų 
Amerikos lietuvių veiklą jau 
seniai žinojau iš jų periodi
kos bei kitų leidinių. Bandau 
kai ką parašyti apie tą vei
klą. Todėl susitikimas su 
jumis ir kitais pažangiečiais 
lietuviais, susipažinimas su 
jūsų darbo sąlygomis man 
buvo ypač reikalingas ir nau
dingas.

Susitikimo metu jūs pra
šėte perduoti linkėjimus 
Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos vadovams, o taip pat 

i visiems akademijos darbuo- 
j tojams, šį garbingą pavedi- 
i mą aš įvykdžiau spalio re- 
| voliucijos 55-jų metinių iš- 
j kilmingo minėjimo metu, 
i Minėjimo dalyviai ilgais 
' plojimais sutiko jūsų sveiki- 
I nimus ir linkėjimus.

Baigdamas noriu nuošir- 
I džiai pasveikinti jus suNau- 
i jaisiais 1973 metais ir pa- 
i linkėti geros sveikatos ir 
i ištvermės garbingam ir sun- 
I kiame darbe. Siunčiu nuo
širdų naujametinį sveikini
mą gerbiamai Ilzei Bimbie- 
nei. Prašau pasveikinti 
bronę ir Walteri Keršulius, 
Nelę ir Povilą Ventus, Vale
riją ir Joną Gasiūnus, Ade
lę Rainienę, Jurgį Varisoną 
ir kitus draugus.

Jūsų,
JONAS ANICAS 

Vilnius
- • -

Iš JO GIMINAITES laiško

Dear Joseph!
Today I received a beauti

ful surprise. How I wish I 
could write Lithuanian. You 
write so beautifully that I 
could never try to compare 
with you. But I want to ex
press my gratitude in some 
way and I hope you will un
derstand. If it were said in 
Lithuanian maybe it would 
mean much more to you.

How happy I was to receive 
the beautiful albums you 
sent us. As I looked at them 
I felt that I was actually there 
myself. I never dreamed 
Lithuania was so beautiful. 
I only knew what my mother 
told me, and that is not much. 
I thought of Lithuania as 
mostly very poor farm land. 
But it is very beautiful and 
the buildings are so modern. 
I envy you so much to be able 
to go back and see all the new 
progress that has happened.

My sons are also very im
pressed, and my younger son

Penktadienis, Sausio (January) 26, 1973
raščių, kuriuose vaizduoja
mos gerosios, gražiosios 
amerikinio gyvenimo pusės. 
Bet, antra vertus, negalima 
užsimerkti prieš to gyveni
mo blogąsias, neigiamąsias 
puses.

Laišką Jevtušenko baigia 
sakiniu:

“Tad kodėl tarybinis poe
tas, kuris negali apsilenkti 
su amerikinio gyvenimo tra
giškaisiais aspektais ir dali
jasi pažangiųjų amerikiečių 
jausmais kovoje už draugys
tę tarp amerikiečių ir tary
binių žmonių, tuojau turi būti 
apšauktas antiamerikie- 
čiu?”

Robert said that he is going 
to do a report on it for the 
school someday. There is a 
lot of information on it and it 
is translated in so many lan
guages that makes it easy to 
read.

I am very anxious to show 
to my mother and I am sure 
she will want to show them 
to her friends. I just would 
like to know if you want these 
albums back soon because 
they are beautiful souve
nirs. I will take good care 
of them.

So again I say, thanks to 
you and we hope you have 
much much happiness in 
1973. >

Much love, RUTHIE
- •-

Didž. gerb. redaktoriau, 
Nuoširdžiai sveikinu Jus

Tarybų Socialistinių Respu
blikų Sąjungos įkūrimo 50- 
jų metinių proga.

Linkiu Jums geros svei
katos, daug laimės, visoke
riopos sėkmės darbe ir gy
venime.

Laimingų Naujų 1973 
metų! širdingiausi sveiki
nimai “Laisvės” darbuoto
jams ir jos skaitytojams.

LEOKADIJA 
PETKEVIČIENE 

1972 m. gruodžio 30 d.
- •-

Gerbiamoji
“Laisvės” Redakcija,

Jau kelinti metai kaip 
skaitau Jūsų leidžiamą laik
raštį “Laisvę”, kurį man 
užrašė John Stevenson (Jo
nas Stepankevičius), gyve
nantis Floridoje Miamio 
mieste. Esu Jam nuošir
džiai dėkinga.

Ta pačia proga su Naujai
siais 1973 Metais sveikina 
visą “Laisvės” kolektyvą ir 
jos skaitytojus. JANINA 

steponkeviCienE 
Lietuvos TSR

- • -
“Laisvės” Redakcijai,

Aš visuomet gaudavau 
“Laisvę” ir skaitydavau, bet 
dabar nutariau pats sau už
siprenumeruoti. Kadangi 
liko savaitraščiu, tai turėsiu 
laiko perskaityti. Su šiuo 
laišku siunčiu čekį $10.

Taipgi pasiunčiu laišką 
anglų kalba. Aš manau, kad 
jis gali būti tinkamas spau- 
dai.

Matote, praeitą vasarą aš 
buvau Lietuvoje. Mano gi
minaitė, gyvenanti USA 
Auburn, Maine, per laišką 
klausė manęs, ar Lietuva yra 
pažengusi pirmyn ar atgal. 
Aš jai plačiai parašiau apie 
pažangą Lietuvoje ir patvir
tinimui pasiunčiau daug nuo
traukų ir vieną knygą. Ji 
moka gerai lietuviškai skai
tyti, bet rašyti lietuviškai jai 
gerai nesiseka. Todėl ji vi
suomet man rašo anglų kal
boje. Jos motina ir ji lanko 
bažnyčią, bet yra dori žmo
nes, su H' sutinka, tik 

reikia mokėti parodyti tei
singą kelią.

Linkiu geriausios sėkmės 
visame kaime,

jos. Žukauskas 
Toronto, Canada

Mielas drauge!
šitą laišką rašau Naujųjų 

Metų išvakarėse, tad linkiu 
Jums ir visam draugingam 
Jūsų laikraščio kolektyvui 
sveikatos, sėkmės visuose 
darbuose. Literatūrinei vei
klai pastaruoju metu skiriu 
nedaug laiko, nes užverstas 
darbais - medicinoje. Tenka 
aktyviai dalyvauti respubli
kos medikų gyvenime.

Galiu su džiaugsmu pra
nešti, kad Naujuosius Metus 
mūsų respublikos medikai 
sutinka su labai gražiais lai
mėjimais. Su tokiais lai
mėjimais, apie kuriuos se
niau, buržuaziniais laikais 
ne negalima buvo svajoti. 
Išnyko tokie susirgimai, kaip 
difterija, poliomielitas, tra
choma ir kt. Lietuvos TSR 
kūdikių mirtingumas pats 
mažiausias Tarybų Sąjungo
je. įdiegta ligoninėse nema
žai naujų gydymo metodų, 
vaistų ir kt. Norėčiau pa
minėti naujas, sudėtingas ir 
perspektyvias širdies ope
racijas, kurias savo vado
vaujamoje klinikoje įdiegė 
žinomas visoje šalyje kar
diochirurgas prof. Algiman
tas Marcinkevičius (širdies 
vožtuvų protezavimo opera
cijos, širdies vainikinių ar
terijų rekonstrukcija ser
gant stenokardijos priepuo
liais ir kt.).

MEDALIAI
ATSIŽYMĖJUSIEMS

Vilniaus respublikinės 
Klinikinės Ligoninės bazėje 
pirmą kartą Tarybų Sąjungo
je suorganizuotas paauglių 
gydymo centras, kuris seka 
visų respublikos paauglių 
sveikatą. Vilniečių pavyz
džių pasekė ir daugelio kitų 
respublikų medikai. Už di
delius nuopelnus organizuo
jant ir vadovaujant šiam cen
trui labai veikli gydytoja te
rapeute Elytė Buterlevičienė 
apdovanota Maskvos Liau
dies ūkio pasiekimų parodos 
bronzos medaliu. Tokiu pat 
medaliu apdovanotas ir res
publikos alergologinio cen
tro įkūrėjas, nenuilstamas 
organizatorius ir mokslinių 
konferencijų dalyvis gydyto
jas Ed. Razgauskas. Cen
tras įdiegė respublikoje 
alergologinių susirgimų dia
gnostiką ir gydymo princi
pus.

GYDYTOJŲ
KONFERENCIJOS

Pastaraisiais mėnesiais 
respublikoje vykoeilė moks
linių ir praktikos gydytojų 
konferencijų, iš kurių ypač 
norėtųsi pažymėti labai įdo
mią ir naudingą gydytojams 
pirmąją respublikinę Lietu
vos Gydytojų - laborantų 
mokslinę konferenciją. 
LTSR sveikatos apsaugos 
ministerijos vyriausias gy
dytojas - laborantas Aldona 
Gužienė savo pranešime pa
brėžė, kad šiandien respu
blikoje darbuojasi 8,700 gy
dytojų, visos gydymo profi
laktikos įstaigos aprūpintos 
laboratorijomis. Laborato
rinė diagnostika tapo svarbia 
medicininės tarnybos gran
dis. Jau eilę metų veikia La
borantų mokslinė draugija. 
Laboratorijos aprūpintos 
nauja u šią ja technika.

Konferencijoje buvo iš
klausyta virš 20 mokslinių 
pranešimų inkstų ir kitų su
sirgimų laboratorinės dia
gnostikos klausimu. Prane
šėjų tarpe buvo žinomi res 
publikoje mokslininkai ir gy
dytojai praktikai iš Vilniaus,

(Nukelta į 4 psl.)



3-ias puslapis

situacijai ir pa
dėčiai Tarybų Lietuvoje, apie 1955 m. vi
durį, VLIK’as persikėlė į JAV, kur ir to
liau tęsė savo parsidavėlišką veiklą, tik 

taktiką ir formas.
Kiek teko patirti iš VLIK’o personalo, 

New Yorke buvęs VLIK’o pirmininkas A. 
Trimakas palaikė glaudžius ryšius su ame
rikiečių specialiomis organizacijomis, bū
tent, jis organizuodavo žinių rinkimą apie 
atvykusius į JAV laikinai dirbti tarybinėse 
įstaigose tarnautojus iš Lietuvos. Tame dar
bo bare jam talkininkavo ir buvusi ALT'o 
Informacinio biuro vedėja New Yorke M. 
Kižytė. Dabartiniu metu New Yorko ir Či
kagos lietuvių tarpe atvirai kalbama apie 
glaudžius „Darbininko" redaktoriaus Bra
zaičio ir ALT’os valdybos nario Talalo ry
šius su tomis tarnybomis.

Be to, VLIK’o vadovybė ne kartą įky
riai stengėsi sukurstyti tarybinius piliečius 
pasilikti Vakaruose. Akivaizdus tokių pa
stangų pavyzdys tai VLIK’o žygiai ryšium 
su 1963 m. Helsinkyje įvykusiu Pasauliniu 
jaunimo ir studentų festivaliu.

VLIK’o pirmininkui A. Trimakui pasiūlius, 
tais metais man teko keliauti į Helsinkį, 
kaip VLIK’o informacijos pareigūnui. Drau
ge vyko buvęs VLIK’o valdybos narys Ro
mas Kezys, uolūs Lietuvos gyvenimo stebė
tojai, sovietologai, daktaras Tomas Remei- 
kis iš Čikagos ir Švedijoje gyvenąs dakta
ras, savo laiku buvęs VLIK’o valdybos na
rys, Kajetonas Ceginskis.

Romas Kezys ypatingai stengėsi susitikti 
su Lietuvos jaunimo atstovais, juos apda
linti VLIK’o paruoštais leidiniais ir, svar
biausia, įkyriai skatindavo juos pasilikti 
Vakaruose. Tos pastangos nuėjo vėjais. Tas 
pats Kezys, jau tapęs VLIK’o valdybos na
riu jaunimo reikalams, 1970 m. spalio mėn. 
buvo pasiųstas j Ankarą, Turkijoje, Bra
žinskų, nužudžiusių tarybinę stiuardesę 
„gelbėjimo" reikalais; Neatsiliko savo vi
zitais ir pats K. Valiūnas.

VLIK’as 
ANTITARYBINĖS PROPAGANDOS 

SISTEMOJE
Pastaruoju metu užsienyje ypač daug 

kalbama apie JAV žvalgybos išlaikomų ra
dijo stočių Miunchene „Laisvosios Euro
pos" ir „Laisvės " („Svoboda "j diversinę 
veiklą, nukreiptą prieš socialistines šalis. 
Tai veiklai plačiai naudojami emigrantai iš 
tarybinių respublikų bei socialistinių kraš
tų. Daugelį metų „Laisvosios Europos" ra
dijo stotyje Miunchene dirbo Walteris Ba
naitis. Jis užsiiminėjo ne tik antitarybine 
propaganda, bet ir apklausinėdavo į pa
bėgėlių stovyklas Vokietijoje atvykusius iš 
Tarybų Sąjungos ir kitų socialistinių kraštų, 
o apklausos protokolus perduodavo ame
rikiečiams.

1965 m. Japkričio—gruodžio mėnesiais 
Banaitis specialiai keletą kartų važinėjo į 
Romą, kur, kiek girdėjau, turėjęs susitikti 
su kunigais, atvykusiais iš Lietuvos.

Pats M. Krupavičius, ilgametis VLIK’o 
pirmininkas Vokietijoje, mus, buvusius 
VLIK’o tarnautojus, buvo įspėjęs, jog Wal
teris Banaitis dirba žvaigybai ir, susitinkant 
su Banaičiu, pasak Krupavičiaus, patartina 
būti labai atsargiems.

Norėčiau atkreipti dėmesį ir į tai, kad 
VLIK’as ir kitos panašios į jį lietuviškos 
emigracinės organizacijos visada stengėsi 
prisitaikyti prie antikomunistinės propagan
dos reikalavimų. Dar anais laikais VLIK’o 
radijo skyrius, kuriame ir man teko dirb
ti, visiškai priklausė nuoJ amerikiečių. 1953 
m. jie buvo VLIK'ą užklausę, ar jis sutin
ka, kad šis skyrius visiškai paklustų JAV 
interesams, ir VLIK as 1953 m. liepos 23 d. 
laišku pareiškė savo pilną sutikimą.

VLII"o 1960 m. spalio 7 dienos rašte 
Vykdomosios Tarybos pirmininkui Vokieti
joje Jonui Glemžai buvo pasiūlyta radijo 

naudoti „daugiau skriptų rezistencijos prieš 
komunizmą ir revizionizmą klausimais" ir 
ypač atkreipti dėmesį į Tarybų Sąjungos ir 
Kinijos nesutarimus.

Tas patarimas buvo skiriamas Europos 
šalių, Romos ir Madrido radijams, kurios 
teikia galimybių ideologinei emigrantų di
versijai prieš Tarybų Sąjungą. Jų gausu 
VLIK’o iš Niujorko siunčiamuose pasiūly
muose į Europą. Nevengiama patarimuose 
naudotis veidmainiavimu, provokacijomis 
ar tam tikrais inscenizavimais.

Štai kaip ciniškai teigiama VLIK’o 1960 
m. birželio 17 dienos patarime J. Glem
žai: „Reikėtų vengti kėlus praeities nesu
sipratimus su lenkais. Kas mums priklauso, 

atsiimsime vėliau. Kovos fronto vieningu
mas dabar yra svarbiau, nepaisant, kas 
praeityje buvę. . ."

VLIK’o ir kitų reakcinių emigracinių or
ganizacijų vadovai, vesdami antikomunisti
nę propagandą, pirmiausia siekią prieš
pastatyti lietuvių tautą kitoms tautoms, su
kurstyti nepatriotinių elementų nepasitenki
nimą egzistuojančia santvarka, nacionalistiš
kai nuteikti jaunimą, propaguoti Vakarų 
gyvenimo būdą.

Pažymėtina, kad „Laisvosios Europos Ko
mitetas", kurio žinioje yra „Laisvosios Eu
ropos" ir „Laisvės" radijo stotys, finan
suoja ne tik VLIK’o, bet ir kitų emigra
cinių organizacijų veiklą.

Pavyzdžiui, Lietuvos Bendruomenės Val
dyba Vakarų Vokietijoje iš „Laisvosios Eu
ropos" komiteto, gaudavo kas mėnesį po 
1600 markių. Tas lėšas „Laisvosios Euro
pos" Miunchene skyrius pervesdavo j ei
namąją sąskaitą Nr. 3558, Badeno banko 
skyrių Miunchene. Kartais specialiems rei
kalams buvo skiriamos papildomos lėšos.

Lėšos, skirtos antitarybinių emigracijos 
sluoksnių ideologiniam karui prieš Tary
bų Lietuvą, kaip patirtis liudija, yra davu
sios menkus rezultatus. Gerai susipažinęs 
su propagandine VLIK’o veikla, aš tikiuos 
galėsiąs ją kada nors plačiau apžvelgti.

Šiandien* VLIK’as tai ne tik viena anti
tarybinių organizacijų, įsikūrusių JAV-se ir 
besitrinančių dėl vietos antikomunistinėje 
veikloje su kitomis toje šalyje esančiomis 
organizacijomis 
ba ir Amerikos Lietuvių Bendruomene. Tai 
vjena pačių konservatyviausių organizaci
jų, pretenduojančių j vadovavimą visiems 
lietuviams emigrantams užsienyje. VLIK’as 
skelbiasi plačiai emigrantų atstovaujama 
„demokratine" organizacija. O kaipgi yra

Amerikos Lietuvių Tary-

Prieš keletą metų VLIK'ą sudarančių gru
pių atstovų pasitarimo metu buvęs VLIK’o 
pirmininkas A. Trimakas, vertindamas savo 
vadovaujamos organizacijos veiklą, pasa
kė:

„VLIK’ui nepavyko nustatyti veiklos gai
rių ir koordinuoti darbo. Dėl to taip yra, 
kad kiti komponentai to nenori (...)".

VLIK’o vicepirmininkas M. Brakas teigė: 
„VLIK’as nėra nei vyriausias laisvinimo 

organas, kuriuo dedasi, nei jame nėra tos 
tvarkos, kuri turėtų būti, nei tikros lais
vinimo veiklos. Šiandieninės sudėties 
VLIK’as nėra padaręs jokio reikšmingesnio 
laisvinimo žygio".

Kitoje vietoje jis apie savo organizaciją 
išsitarė dar vaizdžiau:

„VLIK’as jau ir dabar (. ..) geriausiu at
veju tėra tik čirškianti gramafono plokšte
lė".

Tiesa, pastarųjų metų bėgyje VLIK’o vei
kėjai įvairiais būdais bando pratęsti savo 
gyvastį. Keletą kartų į VLIK’o veiklą mė
ginta įtraukti šviežių, jaunesnių jėgų. Ta
čiau pakviestas j VLIK'ą jaunimas neužsi
laiko jame. Šiais metais į VLIK’o vadovy
bę įtraukti du jaunesnio amžiaus žmonės. 
Tačiau ištisus mėnesius juos blokavo užsi
sėdėję VLIK’o veikėjai, ir J. K. Valiūnui 
vos pavyko juos prastumti. Bet ir lai tik 
dėl akių, nes abu jauni VLIK’o vadovai ži
nomi kaip stebėtinai siaurų kultūrinių inte
resų žmonės, kaip intelektualiai silpni vy
rai. Protingesni jauni išeivių atstovai ne
nori ir neina j VLIK’o tarnybą, nesireiškia 
jo politikoje. Mano įsitikinimu, amerikie
čiai tą jau suprato ir daugiau orientuojasi 
į jaunų intelektualų talką antitarybinėje 
propagandoje. Tai pastebėta ir Tarybų Lie
tuvos spaudoje, kuri plačiai aprašė jau
nųjų liberalų antitarybinės veiklos metodi
ką. Ir emigrantai jaučia, kad liberalinė 
„Šviesos—Santaros" organizacija yra tapu
si patogesniu, lankstesniu antitarybiškumo 
įrankiu, negu konservatyvusis VLIK’as. Ne
atsitiktinai vlikininkų įnirtimas prieš libe
ralinį jaunimo judėjimą pagrįstas ne tik 
idėjiniais motyvais, bet ir konkurencijos 
baime.

RIETENOS VLIK'e
Aš, kaip ir daugelis kitų, pasikaukda

mas iš Lietuvos, tikėjau, kad emigracijos 
veikėjai yra kupini kilnaus patriotizmo. 
Bet, laikui bėgant, supratau, jog po patrio
tinės veiklos skraiste pirmiausia slypi pa
prasčiausias „vadų" egoizmas, svetimumas 
tautos daugumos ir net emigracinės masės 
rūpesčiams.

Dokumentai liudija, kad vieni kitus ver
tino kai kurie „bendros kovos" veikėjai 
VLIK'e. Tai atsispindi ir viešose spaudos 
diskusijose. Buvusi VLIK’o Vykdomosios 
Tarybos pirmininkė Alena Devenienė vie
nam savo kolegai rašė:

LAISVE
„Negerai, kad LLK (Sidzikausko vado

vaujamas Lietuvos Laisvės Komitetas — 
V. A.) veda tarppolitiką ir mums Audėnas 
apie tai nepraneša. Susimildamas, ir vėl 
manęs nekišk, nes ta prasme Aud. visada 
rūpinosi pirma savimi, o paskui jau tais, 
kurie jį reprezentuoja".

Beje, minimą dabartinį VLIK’o vadovą 
Juozą Audėną gerai pažįstu, nes kasdien 
su juo susitikdavau. Jis, kaip Sidzikauskas, 
Valiūnas ir kiti, visiems viešai draudžia su
sitikinėti su iš Lietuvos atvykstančiais j JAV 
žmonėmis, o pats bando organizuoti to
kius konfidencialius susitikimus.

Stebėdamas šias nepaliaujamas asmeni
nes rietenas, galėjau vis labiau įsitikinti, 
jog žmonės, vadovaują kovai prieš Ta
rybų valdžią, savo asmeninius interesus 
sutapatina su tautiniais interesais, kad veik
la jiems tereikalinga tiek, kiek jiems at
neša garbės.

Štai buvęs VLIK’o vadovybės narys Bro
nius Nemickas ypatingai plačiai garsinosi 
patriotiniu kovingumu. Bet jam savo metu 
netekus atitinkamo apmokamo posto Lietu
vos Laisvės komitete, jis buvo tiesiog vie
šai nusispjovęs j vadinamą patriotinę veik-

Buvęs ilgametis VLIK’o šulas Petras Kar
velis 1965 m. vasario 2 dienos laiške ki
tam VLIK’o veikėjui Stasiui Lūšiui dėstė: 
„Aš buvau nuomonės, kad ta vieta (VLIK’o 
pirmininko, j kurią buvo išrinktas V. Si
dzikauskas) priklauso mūsų sparno žmogui 
(t. y. kr. demokratams).

(...) Metasi j akis ir kita apystova: Au
dėnas, Bielinis, Nemickas ir Sidzikauskas —• 
LLK nariai, visi priklausomi ir Sidzikausko

.. .Aš laukiau, kad gausiu ilga lazda per 
galvą už pareikštą nusistatymą ryšium su 
VLIK’o pirmininko vietos užėmimu, bet gal
vojau, kad bent tam tikros formos bus iš
laikytos".

Negailestinga, grubi, šmeižtų kupina vie
ša ir slapta kova dėl vadovavimo antitary
binei emigracijai, dėl pinigo, dėl asmeni
nės garbės vyko per visą VLIK’o istoriją 
ir tebevyksta dabar. Tik pažvelkime.

Su VLIK'u riejosi tautininkai, buvusi val
danti partija diktatūrinio režimo metais. 
Ilgus metus karo stovyje su VLIK’o vado
vais yra vadinamieji diplomatai. Su VLIK'u 
riejasi Amerikos Lietuvių Taryba (ALT). 
Riejasi JAV Lietuvių Bendruomenė su Ame- 

vusių partijų veikėjai. Riejasi visi su vi
sais — ne dėl pažiūrų išsiaiškinimo, ne dėl 
noro priartėti prie tautos, prie liaudies, o 
dėl savo parsidavėliškų ambicijų.

NUSIVYLIMAS SOCIALINE VAKARŲ 
SANTVARKA, JAV-se 

AUGANČIOMIS NEGEROVĖMIS

bei

gimtasis kraštas 
kultūros ir dva-

kad nusivylimas

Emigracija nėra atsietas nuo jos pasi
rinktojo gyvenamojo krašto reiškinys. Emig
rantai, svetur gyvendami, jaučia tų kraštų 
politikos ir jos krypties įtaką.

Daugelį metų gyvendamas JAV-se, ste
bėjau, į kokius socialinius prieštaravimus 
žmones Amerikoje gramzdina jų ekonomi
niai ir visuomeniniai santykiai, kokius anti- 
humaniškus, sunkiai bepagydomus reiški
nius gimdo vyraujanti santvarka. Mane as
meniškai ypač jaudino abejingumas socia
linei teisybei, nepažabojama narkomanija, 
ypatingai jaunimo tarpe, nusikaltimų augi
mas, žmogaus baimė dėl rytdienos ar rim
tesnių susirgimų atvejais, pinigo kultas 
jo neįsivaizduojama galia. AŠ manau, kad 
tai jaudina kiekvieną dorą žmogų.

Būdamas emigracijoje, aš visą laiką do
mėjausi gimtojo krašto gyvenimu, netgi gir
dėdamas apie jo trūkumus, kurių neslepia 
tarybinė spauda, aš vis labiau įsitikinau, 
kad niūrūs, Amerikoje pastebimi reiškiniai 
yra svetimi socialistiniam 
tarybinė politika skelbia 
kus tikslus, kad pagaliau, 
meninę santvarką, mano 
padarė nuostabią tautinės 
sios pažangą.

Taigi turiu prisipažinti, 
tuo Vakarų pasauliu buvo viena priežas
čių, paskatinusių mane žengti lemtingąjį 
žingsnį. Tai, kad to pasaulio dešiniųjų gy
nėjų tarpe buvo mano emigracinės aplin
kos žmonės, giliau įprasmino ir mano nu
sivylimą emigracine veikla ir tariamu „lais
vinimo" organizacijų lietuvišku patriotiz
mu. Metų bėgyje man paaiškėjo, kad 
VLIK’as dėl savo antitarybinės prigimties 
savo egzistenciją beatodairiškai siejo su 
amerikiečių ir kitų kraštų reakcinių sluoks
nių tikslais.

Gerbiami kolegos, draugai, manau, pa
teikęs pakankamai medžiagos, rodančios, 
kad mano nusivylimas ir apsisprendimas 
turi gilų motyvą. Tos medžiagos yra žy
miai daugiau, tačiau ir jos dalis turėjo įti
kinti, jog kai kurie antitarybiniai emigra
cijos sluoksniai yra svetimi, priešiški lietu
vių liaudžiai.

Sis įsitikinimas manyje sustiprėjo ne tik 
savaime, susipažinus su ligšioline VLIK’o 
ir kitų emigracinių organizacijų veikla. Man 
didelį įspūdį padarė į kultūrinių ryšių su 
užsienio lietuviais kryptis — ji mane įga
lino suprasti, kad gimtasis kraštas, eida
mas socializmo keliu, neužmiršta dorų, nors

gyvenimui, kad 
kilnius, žmogiš-
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ir klystančių emigrantų, jog Tarybų valdžia 
humaniškai supranta, vertina mūsų emig
racijos padėtį bei jos sunkumus. Dėl to, 

nuoširdaus dėmesio susilaukė kai kurios 
pažangios emigrantų pastangos. Ir dėl lo 
vis daugiau emigrantų galėjo patirti tiesą 
apie didelę kultūrinę, tautinę, ekonominę 
ir socialinę tėvų krašto pažangą, apie svar
bią tarybinių tautų bendravimo įtaką mū
sų tautos suklestėjimui.

Šiandien per dokumentus ir savo asmeni
nę patirtį plačiai atskleisdamas pragaiš
tingą VLIK’o ir j jį panašių organizacijų 
bei veikėjų veiklą, aš nenorėčiau mesti 
šešėlio visai emigracinei masei, kurios da
lis dėl istorinių ar socialinių aplinkybių 
negali viešai atsisakyti ryšio su antitarybi
niais vadovais.

Vis daugiau emigrantų įsitikino, kad ke
lias, kurį siūlo VLIK’as, kitos organizacijos, 
vakarykščios dienos veikėjai, yra svetimas 
tautai kelias. Pokarinės, susijusios su seną
ja santvarka, emigracijos dalyje išliko pa
kankamai sveiko proto ir nuovokos, kad ji 
suprastų, jog lietuvių tautos likimas spren
džiamas ne svetur, ne pagal emigrantų no
rus ar pageidavimus, jog emigracija gali 
būti naudinga kraštui, jog ji gali neištirpti 
svetimųjų jūroje, nelikti tautos atplaiša, jei 
įsisąmonins būtinumą eiti drauge su tau
ta, gyventi jos tikrais rūpesčiais.

Net pačių VLIK’o artimų bendradarbių 
tarpe yra žmonių, kurie, likdami savo es
me padorūs, supranta daugelio antitarybi
nių veiksmų žalingumą.

Todėl, pateikdamas išsamią, daugeliu at
vejų nežinomą jums ir emigrantams me
džiagą, noriu padėti jiems suprasti žalin
gą VLIK’o ir kitų veikėjų veiklą, kurią jie 
slepia nuo emigrantų masės. Tikiu, kad dar 
ne vienas mano pažįstamas paseks mano 
pavyzdžiu — netgi ir likdamas emigraci
joje. Aš pažįstu daug savo aplinkos žmo
nių, kurie giliai nusivylė amerikietišku gy
venimo būdu ir politine emigrantų veikla; 
kurie su dėmesiu ir net meile žvelgia j 
kūrybines krašto pastangas. Jie supranta, 
kad fizinis ir dvasinis emigrantu atitrūki
mas nuo savo krašto gali vesti tik į nu
tautėjimą, į kryptį, priešišką tautos lūkes
čiams, socialinei žmonių pažangai.

Dėkoju už dėmesį.

KAIP SAUGOTI SVEIKATĄ

20 milijonų 
italų streikavo

Roma. - Daugiau kaip 20 
milijonų Italijos darbininkų 
buvo išėję i generalinį 
streiką, protestuodami prieš 
krikščionių demokratų val
džios ekonominę programą.

Streikui vadovavo visos 
trys darbo unijųfederacijos. 
Žymėtina,r kad krikščionių 
demokratų vadovaujama fe
deracija taipgi streike daly
vavo.

FAIRFIELD, Calif. - Pri
siekdintieji teisėjai (jury) 
rado kaltu Juan V. Coronąuž 
nužudymą 25 žemes ūkio 
darbininkų, daugiausia nele
galiai atvykusių iš Meksikos. 
Jis buvo žemės ūkiui samdy
ti darbininkams kontrakto- 
rius. Pasamdytus darbinin
kus, kad nereikėtų mokėti 
jiems atlyginimą, jis žudęs.

Brandtas ragina 
baigti karą

Bonna. - Vakarų Vokieti
jos premjeras Brandtas ir jo 
vadovaujama Socialdemo
kratų partija ragina Nixoną 
tuoj baigti karą Indokinijoje.

Apie 40,000 vokiečių de
monstravo už karo baigimą.

BONN A. - Vakarų Vokie
tijoje dabar yra 279,000 re
gistruotų bedarbių ir 500,- 
000 benamių.

grėsmingesnėms: neu- 
nemlgai, hipertonijai,

kad žmogus nusilpo

WASHINGTONAS. - Justi
cijos departamentas dabar 
nebesulaiko fondų segreguo- 
toms mokykloms. Pasirodo, 
Nixono administracija patai
kauja rasistams.

Civilizacija savaip pakeitė gyvenimo ritmą, 
j' brovė ir Į biologiją. Žymiai išlavėjusl smege
nų žievė jautriau Įsiklauso į vidinius signalus. 
Neretai iŠ normalių veiklos stimulų Šie signalai 
darosi ydingų įpročių šaltiniu. Poilsio malonu
mas po fizinio nuovargio virsta tinguliu, alkio 
numalšinimas — persivalgymu, sugebėjimas įsi
minti Ir vertinti — Įtarumu, ligų baime. Civi
lizacija, technika, medicina sutramdė daugel) 
žmogaus amžių trumpinusių ligų, bet taip pat 
leido plisti naujoms, vis 
rožėms ir neurastenijoms, 
stenokardijai, alergijoms.

Tačiau svarbiausia tai, 
fiziškai, prarado psichologini atsparumą ligoms. 
Jis nebeteko tikėjimo sveikata ir rūpintis ja pa
vedė gydytojams. Čia ir slypi mūsų amžiaus bė
da. Sakykim, kad ir transporto patogumai atpra
tino vaikščioti pėsčiomis. Vėluoti Į darbą, mo
kyklą niekas nenori, bet nebenori Ir anksčiau 
keltis. Trumpi, atsitiktiniai turistiniai žygiai ne
gali sustiprinti raumenų, kojos greitai pavargs
ta ir skauda.

Kaip vis dėlto Išsaugoti sveikatą? Būtinos trys 
pagrindinės sąlygos: fizinė kultūra, saikingas 
maitinimasis ir tinkamas poilsis.

Žmogaus organizmo rezervai, kaip jau minė
jome, yra nepaprastai dideli, jie gali dešimte
riopai padidinti Širdies veiklą, plaučių ventiliaci
ją, raumenų jėgą, ir tai padeda Įveikti Įvairius 
fizinius negalavimus. Tačiau išsaugoti įgimtus 
rezervus galima tik pastoviai treniruojantis visą 
gyvenimą. Pakanka atsipalaiduoti, ir ląstelės at
rofuojasi, o sugrąžinti tam, kas prarasta, reikia 
Ilgo Įtempto darbo.

Organizmo reguliatoriai pajėgūs įveikti įvai
rius negalavimus, bet Ir juos reikia nuolatos tre 
niruoti. Geriausia priemonė — fizinis darbas Iki 
prakalto. Tuo tarpu medicina stengiasi reguliuoti 
organizmo natūralias funkcijas Įvairiausiais me
dikamentais. Svarbiausia, žmonės patys mielai 
vartoja daugybę vaistų (kuo madingesniu, skam
biais pavadinimais), nejvęrtindaml milžiniškų 
organizmo savigynos galimybių. Daugumai žmo
nių su nesunkiomis chroniškomis ligomis, kai 
daugiau skundžiamasi, negu reikia, fizinė kultū
ra — geriausi vaistai, žinoma, ji turi būti nuo
sekli. Reikia daug vaikščioti pėsčiomis ir grei
tai.

Labai svarbu saikingai maitintis. Dabar žmo
nės suvalgo žymiai daugiau, negu reikia palai 
kyti gyvybei ir darbui. Tai prasideda jau nuo 
vaikystės. Organizmas Išmoksta perdirbti maisto 
perteklių, kad galėtų turėti valgymo malonumą. 
Apetitas —- ne objektyvus organizmo 
reikalaujantis energijos ląstelėms, o 
funkcija, Įprotis valgyti. Reikia riboti 
tol, kol svoris sumažės iki normalaus, 
tik palaikyti j| tok| Ir dažnai tikrinti, 
bijoti alkio — Ils netrukdo dirbti.

Pagaliau — darbas ir poilsis. Nereikia many 
tl, kad neveiklumas padeda išsaugoti sveikatą 
Reikia dirbti daug, iki prakalto ir nuovargio 
Darbas užima mintis, neleidžia tyrinėti savo kū 
no, palaiko flzInĮ Ir psichologini tonusą. Tai ge 
riausl vaistai nuo nemigos, kuria dabar daug 
kas skundžiasi. Gerai treniruoti organizmo re
guliatoriai patys nustatvs miego porelk|.

Iš straipsnio “Ar mokate saugoti svei
katą” (“Švyturys”, 1972. Nr. 21).

signalas, 
psichikos 
valgymu 
o vėliau 
Nereikia

Unijos kovos 
Nixono įsakas

New Yorkas. - Daugelis 
darbo unijų griežtai pa
smerkė Nixono III-ąją Fazę, 
kurioje algos paliekamos 
įšaldytos, o kainos ir korpo
racijų pelnai nuolat kyla.

Unijos ruošiasi kovoms už 
algų pakėlimą, kad pasiekus 
iškilusių kainų skalę.

PHILADELPHIA, Pa. - 
Mokinių tėvai reiškia simpa
tiją streikuojantiems mo
kytojams, reikalauja majoro 
Rizzo 
skirti 
fondų.

ir Miesto Tarybos 
mokykloms daugiau

Alkoholis gali 
vėžį pagimdyti

San Francisco, Calif. - 
Michigano universiteto gas- 
troenterologas Marvin Pol
lard raportavo vėžio ligų ty
rinėtojų konferencijai, kad 
per didelis alkoholio varto
jimas kai kuriems gali pri
sidėti prie vėžio ligos at
siradimo.

Dr. Pollard nurodė, kad 
alkoholis panašiai veikia 
kaip tabakas ir sudaro tam 
tikrų liaukai nuodų. Kiti vė
žio ligų tyrinėtojai su tuo 
sutiko.

PRINCETON, N. J. -Gal
lup poll tyrinėjimai rodo, 
kad 1972 metais miestuose 
trečdalis žmonių yra vieno
kiu ar kitokiu būdu nukentėję 
nuo vandalų, plėšikų ir kitų 
kriminalistų.

NEW YORKAS. - Jungt. 
Valstijose dabar yra 14,000 
Įvairių bankų, kuriose dirba 
daugiau kaip milijonas žmo-
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St. Petersburg, Florida
programą, Adelė Pakalniš
kienė paskaitė poemą, nau
jiems metams pritaikytą. 
Choras padainavo taipgi tam 
momentui pritaikytą dainą. 
Toliau dainavo kartu su vi
sais svečiais.’

J parengimą buvo atvykęs 
nuoširdus kp. narys John 
Walins su savo dukrele Ber
nice Meyer. Jis atšventė 
savo 80-metini, gimtadieni. 
Ta proga pavaišino visus 
svečius. Prisiminė ir mūši, 
spaudą - "Laisvei” ir "Vil
niai” paskyrė po $80. Šir
dingai jam ačiū. Visi daly
viai padainavo jam ilgiausių 
metų.

Newyorkietis Jurgis Ka
zakevičius, buvęs Aido choro 
mokytojas, žieminių atosto
gų proga atvyko į Clearwa
ter, Fla., aplankyti savo du
krelę ir jos šeimą. Buvo at
vykęs | ši, mūsų parengimą. 
Jis pasveikino visus pobūvio 
dalyvius su Naujaisiais me
tais. Sakė: džiugu, kad tu
riu progą būti jūsų pobūvyje 
ir susitikti su savo senai
siais bičiuliais.

Mūsų kuopos veikėjo Jono 
ir Paulinos Blaškių dukrelė 
su savo vyru Jankei iš West
mont, Ill., atvyko atlankyti 
tėvelių ir prie progos lankė
si mūsų pobūvyje. Jiedu yra 
veiklūs LDS nariai. Trumpai 
pakalbėjo, pasveikino daly
vius su Naujaisiais metais. 
Širdingai ačiū jiems už atsi
lankymą. ;

A. Aleknienė skaitė svei
kinimą iš T. Lietuvos. Poe
tas Vacys Reimęris sveikino 
kp. narius su Naujaisiais 
metais ir linkėjo sveikatos 
bei Sėkmės organizacinėje 
veikloje.

■ ■ •

Sausio 6 d. įvyko LLD 45 
kp. metinis susirinkimas. 
Kp. pirm. J. Mileris atidarė 
susirinkimą. Jį pravedė J. 
Lukas. Sekr. A. Aleknienė 
perskaitė protokolą.

Kp. pirmininkas raportavo 
apie kuopos nuveiktus darbus 
1972 metais. Turėjome 12 
susirinkimų ir 37 parengi
mus. Turėjome keletą pa
gerbimų ir atžymėjimų kp. 
veikėjams. 1972 metai buvo 
organizacijai darbingi ir 
sėkmingi. Padėkojo kp. ko
respondentams už aprašy
mus veiklos "Vilnyje” ir 
"Laisvėje”.

Kp. sekr. Aleknienė ra
portavo, kad praeitais me
tais mūsų kuopa atliko daug 
svarbių darbų.' Mūsų pobū
viai buvo užpildyti svečiais. 
Dėka draugijos veikėjų pa
stangoms turėjome svečių 
ir dainininkų iš šiaurės 
miestų ir iš Tarybų Lietu
vos. Dėka mūsų choro mo
kytojai A. Pakalniškienei, 
visi mūsų pobūviai buvo su 
daina. Kp. vicepirmininkas 
J. Bakšys atsisakė nuo pa
reigų. Jo vieton išrinktas 
J. Greblikas.

Fin. sekr. T. Lukienė ra
portavo, kad iš kp. iždo 
praeitais metais buvo išau- 
kota virš dviejų tūkstančių 
dolerių pažangiajai spaudai 
ir kitiems darbo žmonių rei
kalams. Kuopos iždas yra 
gerame stovyje. Siame su
sirinkime į kuopą |slrašė du 
nauji nariai. Praeitais me
tais mirė 10 kp. narių. Da
bar kuopoje yra 197 nariai.

Buvęs kp. iždininkas J. 
Rūbas savo metiniame ra
porte atžymėjo, kad kuopa 
visuomet gausiai paremia 
pažangos reikalus. Tačiau 
kp. finansinis stovis visuo
met gausiai paremia pažan
gos reikalus. Tačiau kp. fi
nansinis stovis visuomet ge
ras. Taipgi priminė, kad

Gruodžio 25 d. LLD 45 
kuopa turėjo pobūvi mūsų 
įprastoje salėje. Tai buvo 
žiemos švenčių tradicinė 
diena. Šiuo laiku į Floridą 
atvyksta daug svečių iš šiau
rės ir į mūsų pramogas gau
siai atsilanko. Mūsų šeimi
ninkės visuomet skaniai pa
vaišina svečius. Po pietų 
groja muzika ir visi draugiš
kai pasišoka.

A. Aleknienė pravedė pro
gramą, pasveikino svečius 
švenčių proga, linkėjo vi
siems stiprios sveikatos, 
džiaugsmo ir sulaukti dar 
daug laimingų švenčių.

Kp. pirm. J. Mileris pa
sveikino svečius, dėkojo už 
skaitlingą atsilankymą. Kal
bėjo apie buržuazini, gyveni
mą Lietuvoje, kaip tais lai
kais laukdavo kalėdinių 
švenčių stambiųjų ūkininkų 
tarnai ir piemenėliai, nes 
tai buvo paskutinė diena jų 
tarnybos ir gaudavo mažą at
lyginimą už ištisų metų sun
kų darbą. Šiandieninėje Lie
tuvoje išnaudojimo nėra ir 
visi jos žmonės lygiai nau
dojasi visomis gyvenimo gė
rybėmis.

Dainos Mylėtojų choras, 
vadovaujant Adelei Pakal
niškienei, padainavo angliš
kai "G ingle Bells” ir keletą 

'lietuviškų dainelių. Pobūvio 
dalyviai gausiai chorui pa
plojo.

Malonu buvo matyti mūsų 
pobūvyje mielus svečius He
leną ir Juozą Dobrow iš 
Jacksonville, Fla. Jie mano 
persikelti J St. Petersburgą. 
Jie jau yra įteikę gražią 
sumą pinigų draugijos namo 
užpirkimui. Ačiū jiems.

Sausio 1 d. 45 kuopa turėjo 
naujametini, parengimą. 
Svečių prisipildė pilna salė. 
Pirmiausia šeimininkės pa
teikė pietus. Po to turėjome

KRISLAI
Atkelta iš 1 psl.

ką jis kalbėjo. Juk jis net 
septyniolika metų kunigavo.

— • —
Praeitais metais prieš 

rinkimus labai smarkiai 
triukšmavo senatorius Sa
muel Muskie, lenkiškos kil
mės, iš Maine valstijos. 
Kur jis dabar? Nieko nebe
sigirdi. Pyksta ant demo
kratų, kad jie jo nenomina
vo į prezidentus. Tiek daug 
degančių klausimų, o jis 
tyli. . . Tokiais žmonėmis 
negalima pasitikėti.

- •-
Neseniai buvo pravesti 

platūs tyrinėjimai apie auto
mobilius. Kurie saugesni: 
didieji ar mažieji? Rezul
tatai |domūs. Pasirodo, kad 
daug saugesni mažieji auto
mobiliai. Saugesni net 40 
procentais I O daugelio žmo
nių buvo įsivaizduojama 
priešingai.

Už didesni automobili, 
žmogus daugiau užmoka ir 
didesnę nelaimę ant savo 
galvos užsitraukia. . .

Mūsų Spaudos Bendrovės, 
kuri leidžia "Laisvę”, Di
rektorių. Taryba jau pasky
rė dalininkų metiniam suva
žiavimui dieną. Suvažiavi
mas Jvyks balandžio 8 dieną. 
Jau bus pavasaris. Pasiek
ti mūsų Ozone Parką bus 
nesunku.

Žinau, kad daugelis drau
gų turi daug pasiūlymų ir 
sumanymų. Atsiveskite Į 
suvažiavimą. Ten pasitar
sime, pasikalbėsime, pasi
dalinsime nuomonėmis.

kuopa turi "Vilnies” Ben
drovės 20 šėrų ir Mildos 
certifikatą $500 vertės.

Kp. finansų knygas pati
krino ir vienas komisijos na
rys Justas Stančikas rapor
tavo, kad knygos vedamos 
tvarkingai.

Parengimų raportą patei
kė Eva Valley, V. Wilkaus- 
kas, M. Raškauskienė, S. 
Juknienė. Pastaraji iš ko
misijos pasitraukė. Jos vie
toje sutiko dirbti P. Simė- 
nienė. Taipgi dėl gyvenimo 
sunkumų V. Wilkauskas pa
sitraukė iš komisijos. Jo 
vietą perėmė J. Mileris. J. 
Bakšys atsisakė dirbti prie 
gėrimų. Baro gėrimus su
tiko tvarkyti J. Blaškys.

Kp. knygas tvarko Pranas 
Bunkus. Jis pranešė, kad 
knygas ir laikraščius su
tvarkęs ir prašo narių pa
siimti ir skaityti.

• Dainos Mylėtojų choro 
mokytoja A. Pakalniškienė 
dėkojo kuopai už jos sveiki
nimą su žiemos šventėmis. 
Pranešė, kad choro pamo
kos vyksta antradienių va
karais Jono Stančiko namuo
se. Tai didelis Jonui ačiū už 
patalpas. Pranešė, kad gavo 
laišką iš Lietuvos daktarų 
Pikčių. Jie sveikina kp. na
rius su Naujaisiais metais.

Kuopos korespondentai 
"Laisvės” V. Bunkienė ir 
"Vilnies” Justas Stančikas 
pranešė, kad jie stengiasi 
viską aprašyti, kas kuopoje 
yra veikiama.

Kanados "Liaudies Bal
so” va jininkas Valys Bunkus 
pranešė, kad "L. B.” vajus 
užsibaigė. Buvo atnaujintos 
sėrįos prenumeratos ir dar 
gąūta naujų.* Dėkoję pž lai- 
krąščiui finansinę paramą.

i "Vilnies” ir "Laisvės” 
vajihinkai pranešė, kad va
jus yra prailgintas ir kai 
vajus pasibaigs, tada pateiks 
pilnus rezultatus.

Kp. parengimuose prie 
stalų dirba-aptarnauja T. 
Lukienė, M. Milerienė, V. 
Bunkienė, M. Klišienė. Ji 
taipgi iškępa skanių pyragų. 
Prie lėkščių sutvarkymo 
dirba J. Davidonis, Jonas 
Stančikas. Kavą išnešioja 
A. ir P. Aleknai. Kp. vardu 
ačiū visiems.

Buvo sunkiai susirgusi kp. 
narė A. Jurevičienė. Po gero 
gydytojo priežiūra pradėjo 
geriau jaustis. Jau mėnuo, 
kaip serga kp. narys J. Vi- 
nikaitis. Gydytojas jį lanko 
namuose. Linkime ligo
niams greitu susveikti ir vėl 
džiaugtis gyvenimu.

Gruodžio pabaigoje mirė 
kp. narys Adolfas Sireikia. 
Palaidotas Rochester, N. Y. 
Paliko liūdinčias dvi dukras 
ir sūnų ir jų šeimas Roches- 
teryje, broli, Niki,St. Peters- 
burge, 4 brolius ir seserį 
Lietuvoje. Nutarta pareikš
ti užuojautą kp. narių vardu 
jo artimiesiems per "Lais
vę” ir "Vilnį”.

Kp. parengimai įvyks sau
sio 20, vasario 3, 10 ir 17 
dienomis, 314 15 Ave. So. 
Visi prašomi įsitėmyti.

J. Sarkiūnas pasakė bran
džią (kalbą apie velionį Vin
cą Andrulį, jo didelius nu
veiktus darbus žmonijos ge
rovei, apie jo nepaprastą 
gabumą, kaip žurnalisto ir 
redaktoriaus.

Valys Bunkus pranešė, kad 
jau yra suorganizuotas klu
bas šiuo vardu: Lithuanian 
Senior Citizens Club. I val
dybą jeina Valys Bunkus, 
Aldona Aleknienė, Walteris 
Dubendris ir Jonas Rūbas.

V. B-NE
MADRIDAS? - Keletas 

tūkstančių studentų išėjo 
strelkan. Protestuoja prieš 
pakeltą jiems transportaclją 
ir maisto aukštas kainas.

Miami, Fla.
Kada liūdesio valanda pa

liečia mūsų širdžių jautriau
sius jausmus ir kada vieno 
iš mūsų draugų būrio gyve
nimo styga nutrūksta, mes 
liūdim ir sakom, kad per- 
greit apleido mus. Tą lako
nišką apkaltinimą mes visi 
draugai ir prieteliai skiria
me šiandien mūsų buvusiam 
mylimam draugui Juozui 
Šimkui.

Juozas Šimkus mirė sau
sio 10 dieną, eidamas 78 me
tus. Visad buvo žvalus, jau
natviškai nusiteikęs ir dar
bingas. Priklausė prie Lie
tuvių Soclalio Klubo ir jame 
daug veikė. Su visais na
riais, draugais ir svečiais 
buvo tolerantiškas ir širdin
gai draugiškas.

Prieš metus pradėjo nega
luoti ir va, visiems netikėtai 
išsiskyrė iš gyvųjų tarpo, 
palikdamas mums visiems 
tik atminimą jo kilnios as
menybės. Paliko liūdesyje 
didžiai mylėtą žmoną Gigą, 
brolį Lietuvoje, Plungės 
Apskr. ir daug - daug gerų 
draugų.

I Juozo Šimkaus laidotu- <
ves susirinko didžiai skait
lingas būrys palydovų. Rui
mingoje laidotuvių koplyčio
je karstas skendo gausoje 
gėlių vainikų. Paskutinę at
sisveikinimo kalbą pateikė 
S. Zavis, nušviesdamas ve
lionio gyvenimą ir darbus.

Po palydėjimo į kapinyną 
Olga Šimkus pakvietė visus 
palydovus i Lietuvių Socialį 
Klubą pietums.

Olga širdingai dėkoja vi
siems palydovams už gau
singą atsilankymą atiduoti 
paskutinį atsisveikinimą bu
vusiam draugui, tauriam že
maičiui Juozui Šimkui.

Ilsėkis, gerasis drauge, 
Floridos šiltoje žemelėje.

S. ZAVIS

Aido Choras vasario 21 d. 
rengia pietus ir koncertą. 
Pietūs prasidės 2 vai., o 
koncertas 3:30 vai. Gera 
šeimininkė M. Paukštaitienė 
pagamins skanius pietus. 
Visi būsite patenkinti. O 
Aido Choras duos gražų kon
certą. Bus solų, duetų, ir 
visas choras dainuos nau
jausias daina.

Rengimo komisija kvie
čiame Miamio ir kitų kolo
nijų lietuvius dalyvauti šia
me parengime.

Progresyviai lietuviai ne
tekome labai gero draugo J. 
Šimkaus. Jo žmonai Gigai 
didelė užuojauta. CHORIETIS

Hartford, Conn.
Praėjusių 1972 metų lap

kričio 30 dieną mūsų Sūnų 
ir Dukterų Pašalpinė Drau
gija atšventė savo 60-metini, 
jubiliejų. Buvo gražus, pa
sekmingas, kultūringas ba
lius su menine programa, 
kurią atliko Hartfordo Lais
vės Choras, Wilma Hollis 
vadovybėje. O Elena Bra
zauskienė padainavo solo. 
Visi labai gražiai atliko 
savo pareigas. Seimininkės 
paruošė skanius valgius. 
Svečiai labai džiaugėsi da
lyvavimu. Baliaus eigą tvar
kingai pravedė Connie Mil
ler.

Šių metų sausio 11 dieną 
įvyko metinis posėdis, kuris 
nutarė padovanoti laikraš
čiui "Laisvei” Lietuvių 
Namo Korporacijos 4 šėrus, 
kiekvienas po $25.

Hartfordo Sūnų ir Dukterų 
Draugija linki "Laisvei” 
ilgiausių metui PIRM.

ANTANAS SKARDŽIUS 
IŽDIN. CONNIE MILLER

Binghamton, N. Y.
IS LDS 6 KUOPOS 
SUSIRINKIMO

Pirmadienį, sausio 8 die
ną Sokol salėje įvyko LDS 6 
kuopos narių metinis susi
rinkimas. Susirinko viduti
nis skaičius. Visi kuopos 
valdybos nariai buvo susi
rinkime.

Kuopos pirmininkė Jenney 
Brown atidarė susirinkimą 
ir jį vedė. Po to sekė kuo
pos valdybos metiniai rapor
tai iš jų veiklos. Finansų 
sekretorė 'Mary Lynn patei
kė pilnąfinansinįkuopos sto
vį. Toliau sekretorė sakė, 
kad dar vis serga Antanas 
Žolynas ir Jonas Strolls. 
Linkime jiems sėkmingo pa
sveikimo. Visos valdybos 
raportai priimti vienbalsiai.

Buvo skaitytas ilgas, bet 
labai svarbus Centro valdy
bos laiškas naujų narių pri
rašymo klausimu. Laiškas 
priimtas. Po to sekė rinki
mai, kad dapildyti 6 kuopos 
valdybą 1973 metams. An
tanas Burtas, 1972 metais 
buvęs vicepirmininko vieto
je, vienbalsiai išrinktas į 
pirmininko vietą, o Jenney 
Brawn, buvusi pirmininkė, 
vienbalsiai išrinkta į vice
pirmininke. Linkėtina nau
jam kuopos komitetui daug 
sėkmes jų darbe.

Sekantis LDS 6 kuopos na
rių susirinkimas įvyks va
sario 5 d., Sokol salėje, 226 
Clanton St. Pradžia 7 valan
dą vakare. Visus narius 
prašome lankyti kuopos su
sirinkimus.

Kuopos sekretorė 
ONA WELLUS

Worcester, Mass.
LDŠ 57 kuopos mėnesinis 

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

Kviečiame visus narius 
dalyvauti šiame susirinkime 
ir paslmokėti duokles. Fin. 
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)

New Haven, Conn.
MŪSŲ BĖDOS

Conn. Co. busai sustojo 
važinėje. Žmonės, kurie 
norėtų pasiekti kur toliau, 
pas daktarą arba ligoninę, 
turi šaukti taxi. O tie, kiek 
pavežę, reikalauja daug mo
kėti. Busai eina prie ban
kroto. Susirūpinę biznieriai, 
ypač seneliai, kurie negali 
toli vaikščioti.

- • -

Vietinio laikraščio "Re
gister” reporteris S. Kaup- 
man grįžo iš Tarybų Sąjun
gos, kur praleido daugiau 
trijų savaičių. Jis rašo, kad 
Tarybų Sąjungoje nėra be
darbių, visi turi darbus ir 
gerai gyvena. O toks para
šymas labai netinka Lietuvos 
bėgliams.

M» A «M>

Prieš porą savaičių čia 
buvo atvykę Tarybų Sąjungos 
hokey lošėjai. Lošimo metu 
dalyvavo daugiau kaip 7,000 
žmonių. Tarybiniai lošėjai 
laimėjo prieš vietinius 9-4. 
Biletai buvo iš anksto par
duoti. Paskutinėje dienoje 
jau nebuvo galima gauti.

Šio mėnesio viduryje at
vyko čia Tarybų Sąjungos 
cirkas. Biletai buvo iš anks-

I to išparduoti. Gaila ponų 
bėglių, kurie keikia Tarybų 
Sąjungą, o jų sūnūs dalyvau
ja tarybiniuose lošimuose.

— • —
Aplankiau keletą "Lais

vės” skaitytojų. Kai kurie 
pasimokėjo, o kiti prašė pa
laukti. Keletas nusiskundė 
senatve ir nesveikata.

J. KUNCA

Norwood, Mass.
Naujųjų Metų susitikimo 

parengimas įvyko sausio 1 
dieną 1 vai. Uždavinio rezi
dencijoje, 16 Folan Ave. Su
važiavo mūsų artimi draugai 
ir draugės, kurių buvo apie 
30. Apart vietinių buvo ir iš 
kitur - iš Brockton S. Rai- 
nardas su žmona, iš Cantono 
F. Yuška su draugėmis K. 
Barčiene ir Radzevičiene. 
Visi kiti buvo vietiniai, nor- 
woodieciai, daugumoje jau 
pensininkai.

Mūsų mielos šeimininkės 
S. Rakutienė ir M. Trakima- 
vičienė, paruošė gerus ska
nius pietus. Visi dalyviai 
buvo pilnai patenkinti. Už 
tai šeimininkėms tenka gra
žus ačiū.

Siam parengimui, kaip ir 
visados, buvo gauta gerų do
vanų. Dovanas aukojo A. ir 
O. Zarubos, M. Trakimavi- 
čienė, S. Rakutienė, S. Dru- 
žas ir M. Uždavinis. Vi
siems už dovanas didelis 
ačiū.

Sis parengimas nors pu
blika buvo nebuvo labai 
skaitlingas, bet visais ki
tais atžvilgiais sėkmingas.

LAIŠKAI

(Atkelta iš 2 psl.)

Kauno, Klaipėdos, Rygos ir 
Leningrado.

Teko pastaruoju metu da
lyvauti kai kurių mane, kaip 

^gydytoją terapeutą sudomi
nusių disertacijų gynime. 
Pirmiausiai norėčiau pami
nėti mūsų žinomą gydytoją - 
rentgenologę, turinčią dide
lę gamtos dovaną - talentin
gai diagnozuoti, atspėti diag
nozę - d-rę Vitaliją Vitkienę. 
Ji gynė daktarinę disertaci
ją apie plaučių susirgimų 
diagnostiką. Labai įdomi ir 
turinti nemažos praktinės 
reikšmės mano bendradar
bio dar jauno, bet talentingo 
mokslininko Juozo Butkaus 
disertacija, kaip atpažinti 
plaučių funkcijos sutri
kimus.
MOŠŲ MEDIKŲ RYŠIAI SU 

UŽSIENIU

Dar norėčiau pažymėti, 
mielas Drauge Antanai, kad 
labai išsiplėtė Lietuvos me
dikų ryšiai su užsieniu. Tai 
pirmiausia mūsų sveikatos 
apsaugos ministro d-ro V. 
Kleizos vizitas į Etiopiją, 
kur jis susipažino su medi
cinine pagalba šitame kraš
te, aplankė Tarybų Sąjungos 
Raudonojo Kryžiaus Draugi
jos įkurtą ligoninę. Žino
mas mūsų reumatologas 
prof. A. Matulis dalyvavo 
septintajame Europos reu- 
matologų kongrese Braitone 
(Anglija), kur skaitė moksli
nį pranešimą reumato gydy
mo klausimais, pranešimą 
reumato klausimais mūsų 
mokslininkas skaitė neseniai 
ir Čekoslovakijoje, Pieštary 
mieste vykusiame tarptauti
niame simpoziume.

Kaunietis prof. V. Sadaus
kas dalyvavo pasauliniame 
ginekologų kongrese Japoni
joje, vykusiame Tokijo ir 
Kijoto miestuose - mūsų 
respublikos atstovas čia 
skaitė pranešimą. Neseniai 
iš Prancūzijos, iš Savojos

Nors per šių metų sausio 
pirmąsias tris savaites oras 
buvo gražus, sausas, ne per
daug šaltas ir be sniego, bet 
susirgimų žieminėmis slo
gomis vis tiek randasi. An
tai, draugė Monika Trakima- 
vičienė, mūsų parengimuo
se darbščiausia moteris, jau 
dvi savaitės sunkiai kovoja 
su šia liga. Linkiu jai lai
mingai ir greitai nugalėti tą 
sveikatos sutrikimą.

M. UŽDAVINIS
— • —

WASHINGTONAS. - Poli
cija rado K. Abdul-Jabdar 
namuose nužudytus abu tė
vus ir 5 vaikus. Tai esąs 
religinės musulmonų sektos 
fanatikų darbas.

- • -
MASKVA. - Tarybiniai 

mokslininkai Borovik- 
Romanov ir Džialošinskis 
apdovanoti 1972 m. Lomono
sovo premija už naujus mag
netinius suradimus, pramo
nei naudingus.

— • —
STAMFORD, Conn. - Vi

durinės mokyklos mokslinis 
mokytojas George Christian 
kirviu užmušė savo žmoną 
ir du mažus vaikus, paskui 
pats pasikorė. Manoma, jis 
protiniai sunegalavo.

— • —
BRUSELIS, Belgija. -Su

streikavus aliejaus perdir
bimo darbininkams, valdžia 
įsakė pereitą savaitgalį už
daryti visas aliejaus stotis. 
Belgijoje dėl streiko alie
jaus trūkumas jaučiamas.

Alpių sugrįžo vilnietis do
centas H. Guobys, dalyvavęs 
tarptautinėje konferencijoje, 
pašvęstoje sąnarių susirgi
mams.

"Sugretinus visa tai, ką 
teko išgirsti konferencijoje 
ir pamatyti mokslinėse reu- 

i matologinėse įstaigose, ga
lima nesigiriant pasakyti, 
kad sąnarių susirgimų teo
rinių ir praktinių problemų 
nagrinėjimas mūsų respu
blikoje yra pakankamai 
aukštame moksliniame lygy
je, - savo įspūdžiuose iš 
konferencijos "Sveikatos 
Apsaugos” žurnale rašė do
centas H. Guobys.

: MAN IRGI TEKO
ATSTOVAUTI MŪSŲ 

MEDIKUS

Man praėjusiais metais 
irgi teko atstovauti Lietuvos 
TSR medikus - Berlyne, VDR 
sostinėje. Čia didelėje kon
ferencijoje teko skaityti pra
nešimą apie medicinos 
mokslo ir sveikatos apsau
gos pasiekimus Tarybų Lie
tuvoje ir apie LTSR ir VDR 
medikų ryšius. Konferenci
joje teko dar kartą įsiti
kinti, kiek gerų, nuoširdžių 
draugų mes turime Vokieti
jos Demokratinėje Respubli
koje.

Dar viena džiugi žinia: 
aš ką tik gavau šiandien, 
gruodžio 31 dieną išėjusį 
"Tiesos” numerį, kuriame 
rašoma apie tai, kad žino
mas Kauno chirurgas pro
fesorius Alfredas Smailys 
apdovanotas medaliu "Už 
skęstančiųjų gelbėjimą”. 
Labai garbinga turėti tokį 
medalį - visi mes labai 
džiaugiamės tuo, kad jį ap
dovanojo. Profesorius tik
rai yra daug nuveikęs, orga
nizuodamas ir tobulindamas 
vandens gelbėjimo tarnybą 
respublikoje, jis yra apmo
kęs gelbėti skęstančiųjų 
tūkstančių gelbėjimo stočių 
darbuotojus.

Dar kartą linkiu daug lai
mes Naujuose Metuose.

JOKŪBAS SKLIUTAUSKAS 
1972, gruodžio 31



Penktadienis, Sausio (January) 26, 1973 LAISVĖ 5-tas puslapis

ETHNIC GROUPS TO CELEBRATE 
50TH ANNIVERSARY OF USSR

New York City: On Sun
day, January 28, the Robert 
Minor Press Club will cele
brate the 50th Anniversary of 
the Union of Soviet Socialist 
Republics.

There will be guest spea
kers from the Soviet Union, 
historian Herbert Aptheker, 
a Black speaker and others. 
Entertainment will be pro
vided by the New York Leon- 
tovich Chorus.

The Minor Press Club 
consists of representatives 
and editors of different pro
gressive ethnic newspapers 
in America which have as 
one their cardinal aim, the 
realization of the brother
hood of all peoples.

This anniversary gather
ing is particularly relevant 
because America, like the 
Soviet Union, is a multinatio

nal country. The celebration 
is considered especially im
portant today because there 
are divisive forces at work, 
as witnessed in the last elec
tion, which are deliberately 
formenting distrust, fear and 
hatred between different mi
norities and ethnics in the 
U. S.

The theme of the celebra
tion of the 50th anniversary 
of USSR by the Minor Press 
Club will be devoted to how 
the different peoples of the 
Soviet Union live in peace 
and harmony, and what les
sons the American people 
can derive from their exam- 
pie.

The anniversary meeting 
will be held at the Tom 
Mooney Hall (Local No. 65), 
13 Astor Place, New York 
City, at 2 P. M. Admission 
$1 50.

Chicagos streikuojantieji mokytojai dideliame šaltyje pike
tuoja mokyklą.

Vincą Čepulį 
aplankius

Sausio 21 d. aplankėme 
sunkiai serganti visuomeni
ninką ir nuoširdų laisvietį 
Vincą Čepuli. Radome jį 
namuose sėdint ratukuose. 
Nuoširdžiai pasikalbėjome. 
Jis daug klausinėjo apie 
'‘Laisvės” padėti, apgailes
tavo, kad nebegalime lai
kraščio spausdinti savoje 
spaustuvėje.

Mums atrodė, kad Vinco 
sveikata nėra pablogėjusi, o 
gal ir šiek tiek pagerėjusi 
nuo naujausių vaistų, kuriuos 
jis vartoja šiuo metu. Jo 
žmona Ona nuoširdžiai ji 
globoja, prižiūri, kad geriau 
jau nebegalima prižiūrėti. 
Žinoma, ir jai nelengva visą 
namų ruošą atlikti ir ser
ganti vyrą prižiūrėti. J. G.

Serga
Sužinojome, kad šiuo laiku 

yra smarkiai susirgęs Senas 
mūsų pažangietis veikėjas, 
aidietis, “Laisvės” skaity
tojas ir rėmėjas Aleksandra 
Velička. Jis guli North 
Shore, Long Island, ligoni
nėje. Prieš kelias dienas 
jam tapo nuplauta viena 
koja. Mat, mūsų Aleksandrą 
kankina cukrinė liga.

Linkime draugui Veličkai 
šią nelaime sėkmingai nuga
lėti ir vėl džiaugtis gyveni-

Rodos, ir laisvietis Skub- 
liskas yra pasigavęs tą biau- 
riąją “London Flu”, todėl jo 
ir jo žmonos nesimatė sek
madienio parengime. Taip 
pat nuoširdžiai linkime drg. 
Skubliskui kuo greičiausiai 
pilnai susveikti. RE P.

Philadelphia, Pa.
PALAIDOTAME 
JONĄ LOGISKY

Sausio 16 dieną susirinko 
būrys Jono giminių ir drau
gų, kad atsisveikinti ir paly
dėti j amžino poilsio vietą - 
Oakland kapines.

Jonas Lietuvoje buvo žino
mas kaip J. Lengiavičius. 
O čia sutrumpino į John Lo- 
gisky. Jis buvo gimęs No- 
kiškių kaime, Pušaloto vals
čiuje, Panevėžio rajone. 
Lietuvą apleido 1912 metais. 
Atvykęs Į šią šalį dirbo vi
sokius sunkius darbus, kol 
išmoko anglų kalbą. 8 me
tus išdirbo ant prekinių lai
vų. Paskui, gavo darbą New 
Yorke gatvekarius vairuoti. 
Čia išdirbo 20 metų. O vė
liau 13 metų autobusus vai
ravo, kol išėjo Į senatvės 
pensiją 1955 metais.

1955 metais antrą sykį 
vedė čia gimusią lietuvaitę 
Francis Tankevičiūtę, su 
kuria, sakė, “laimingiausia 
gyvenau. 0 . ” Bet vidu
riuose atsirado vėžys. Ma
tyt, dėl gydytojų neatidumo, 
operacija buvo suvėluota. Po 
operacijos tik keletą dienų 
begyveno.

Drg. J. Logiskis paliko 
'liūdesyje žmoną Francis, jo
sios sūnų Joseph Alabek ir 
jo du sūnus Dan ir Joseph. 
Taipgi žmonos dukrą, Fran
cis Miller ir josios 6 vaiku- 
čius—Babby, David, Michael, 
Chrisy, Johnny ir Steve, ir 
daugelį pažįstamų ir LLD10 
kuopos narius.

Draugas Logisky buvo 
stambus rėmėjas “Laisvės” 
ir pažangaus veikimo. Pri
klausė prie Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo ir uni
jos.- v ......  .........

Liūdime mes netekę drau
go Jono Logisky. Liūdi jo 
žmona Francis, ir josios 
daugelis anūkų. Jonas buvo 
tik dagyvenęs 76 metus.

Šermeninėje ir kapinėse 
R. Merkis pasakė atsisvei
kinimo kalbą.

Laidotuvėms patarnavo 
Juozas Kavaliauskas.
Logiskio šeima visiems pa
lydovams tarė širdingą ačiū 
ir visus užkvietė pietums.

JUŽINTI5KIS

Brooklyn, N.Y.
Mirus

Vincui Gurini
1973 m. sausio 13 d.

Reiškiame 
draugams ir bičiuliams.

V. Sibeikienė
J. M. Tigh
J. Grybas
F. Spūdis
A. N. Iešmantai
V. Urbonienė
Alb. Ulba

gilią užuojautą jo artimiesiams,

F. Bush
A. Rinkevič
J. Jakaitis
J. Bikulskis
P. Solomskas
G. Danilevičienė
J. ir S. Kas močia i

St. Petersburg, Fla.
Mirus

ALFONSUI SEREIKAI

Reiškiame gilią užuojautą jo broliui Nikui Serei
kai gyvenančiam St. Petersburg, Fla., dukroms ir 
jų šeimoms gyvenantiems Amerikoje, broliams ir 
sesutei ir jų šeimoms gyvenantiems Lietuvoje. 
Šiomis liūdesio valandomis mes liūdime kartu su 
jumis.

V. Smalstiene 
J. ir P. Keller 
M. Gruzinskas
W. Dubendris 
P. Steponaitis 
A. Antanavičius 
G. ir J. Gendrėnas 
P. Pučkorius
J. ir T. Lukas 
J. ir H. Sarkiunas 
A. ir J. Stukas 
G. Evans

J. Andrick
A. ir A. Jocis
P. ir A. Alekna
N. Petronis
J. ir O. Rūbas
J. ir M. Miller
V. ir V. Bunkus 
A. Pakalniškienė 
Jonas Stančikas
W. ir K. Kelley 
V. ir E. Valley 
F. ir O. Bunkus

Philadelphia, Pa.
Mirus

JOHN LAGISKY

1973 m. sausio 12 d.

Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą žmonai 
Frances Lagisky, posūniui Joseph J. Alaluk ir jo 
šeimai, podukrai Frances Medler ir jos šeimai, 
visiems artimiesiems ir draugams.

Liūdime netekę gero draugo.

Brooklyn, N.Y.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

STASĖS KUKONIENĖS

mirusios

1971 m. gruodžio 17 d.

Su didžiausiu skausmu širdyje prisimename 
mūsų mieląją mamytę ir žmoną.

POVILAS KUKONIS - VYRAS
Brooklyn, N. Y.

The Robert Minor Press Club 
is sponsoring a

50th Anniversary Celebration 
of the USSR

SUNDAY, JANUARY 28th, 1973 
at 2 P. M. \

TOM MOONEY HALL 
( Local 65 Hall)

13 Astor Place New York, N. Y.

GUEST SPEAKERS
Herbert Aptheker - Well known historian 

A Black Journalist
Russian - Ukrainian - Lithuanian - Armenian 

and other representatives of the USSR.

į CONCERT PROGRAM
II
į Ukrainian Leontovich Chorus

under direction of Frank Ilchuk
I
į Donation $10 50 All Invited

Mes padidinom mūsų štabą, kad galėtų greičiau išsiųsti 
paketus. Greitai siųskite savo paketus mums 

o mes viską sutvarkysime.

PAKETAI-DOVANOS

Streikas baigtas
New Yorkas. - Federali

nis teisėjas Įsakė Long 
Islando geležinkelio streiko- 
jantiems darbininkams baig
ti streiką ir dirbti mažiausia 
90 dienų, kaip federalinis 
įstatymas nurodo.

Sausio 20 d. streikas buvo 
baigtas. Derybos atnaujin
tos. Manoma per 90 dienų 
susitarti dėl kontrakto at
naujinimo.

Jos. Kavalauskas
John Macenas
Eliz. Macenas
Frank Rakickas
G. Rakickas
R. Utkus
M. Cerkauskienė

Frank Walant 
Helen Tureikienė 
Ralph Merkis 
V. Pa liepie nė 
Pauline Walant 
E, Mulokaitė 
Ant. Adams

Lawrence, Mass.
Mirus

TEOFILIUI TARTONIUI

J

0

Reiškiame giliausią užuojautą jo seserei Juzei 
Sleivis ir visiems giminėms ir draugams.

Į TARYBŲ SĄJUNGĄ SENA PASITIKIMA FIRMA

Tarnauja ir toliau savo nuolat augančiai klijentūrai 
40 metų egzistencijos tradicijose

Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų 
klijentų mes dėkojame Jums už palaikymą.

Jei nesate mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą 
ir Jūs būsite mums dėkingi.

Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams

Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų 
kreipkitės į:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
PRISIJUNGĘ SU PODAROGIFTS, INC.

723 WALNUT STREET PHILADELPHIA, PA. 19106 
Phone (215) 935-3455

—New York Central Office:
240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001

tarp 27 ir 28 gatvių. Subway iki 28th Street BMT, EE ir RR 
Busais Num. 1, 2, 5 ir 15

Telephone (212) 725-2449
mūsų atstovybę bei skyrių :

PRANEŠIMAS LDS NARIAMS
LDS organas “Tiesa” neišeis už vasario mėnesį.
Kaip jau žinoma, metų pradžioje per du mėnesius LDS 

centras turi daug darbo. Kaip tik tuo laiku susirgo mūsų 
raštinės pagelbininkė, kuri daug pagelbėdavo rengime ra
portų Apdraudos (Insurance) Departmentams. Mes turime 
prirengti smulkmeniškus raportus apie LDS narių ir fi
nansinį stovį astuonių valstijų Apdraudos Departmentams. 
Raportai turi būt departamentams pasiųsti ne vėliau kaip 
kovo 1 d. Už kiekvieną suvėluotą dieną bausmė yra $100.

Kadangi raštinės darbuotojai turi daug darbo su minimų 
raportų prirengimu, tai neturi pakankamai laiko prirengti 
raštus “Tiesai”.

LDS 29, 57 IR 65 KUOPŲ SUSIRINKIMAI

29 kuopos surinkimas Įvyks vasario (Feb.) 11 d., 1806 
Peoria Rd., Springfield, Ill. Pradžia 2:30 vai. popiet.

57 kuopos susirinkimas Įvyks vasario (Feb.) 4 d J 29 
Endicott St., Worcester, Mass. Pradžia 2 vai. popiet.

65 kuopos susirinkimas įvyks vasario (Feb.) 14 d., Astą’s 
Place, Kenosha, Wis. Pradžia 7:30 vai. vakare.

“TIESOS” REDAKCIJA

PRANEŠIMAI

Lawrence, Mass.
LDS 125 kp. ir LLD37 kp. 

susirinkimas įvyks vasario 
10 d., 2 vai. po pietų. Susi
rinkimas įvyks Polish Ame
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, Įlakių ra
jono, duktė Julijono ir Anas
tazijos Buivydų. Manoadre- 
Petronelė Budinavich

245 Pontiac Street 
Lester, Pa. 19113

(3-4)

J. Rudis
N. Rudis
J. Milvidas
T. Milvidas
S. Penkus

S. Shlakis
B. Shlakis
M. Deltuvas
A. Shupetris
M. Mlicko

arba į bet kurią 
BALTIMORE, MD. 21224 
8206 Eastern Avenue 

DI 2-2374
CHICAGO ILL. 60622 
2242 W. Chicago Ave. 

BE 5—7788
CLEVELAND. OHIO 44119 
787 East 185th Street 

486-1886
DETROIT MICH. 48210 
6460 Michigan Avenue 

TA 5-7560

Hartford, Conn.
Mirus

FELIKSUI ROMAN

1973 m. sausio 2 d.

Reiškiame užuojautą jo šeimai ir visiems arti
miesiams.

O. Visockienė
L. Butkevičienė
M. Barnett
C. Milled n u
M. Raulinaitienė
O. Silks \ L'
J. Vasil

A. E. Klimai
J. Kazlau
M. Baltulionienė
K. Brazauskas
A. Žilinskienė
J. Silks
A. Skardžius

ELIZABETH, N. J. 07201 
956A Elizabeth Avenue 

354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos Campau Avenue 

865-6850
HARTFORD. CONN. 06103 
11 Charter Oak Ave. 

249-6255
KANSAS CITY, KANSAS 66102 
18 So. Bethany 

AT 1-1757
LOS ANGELES, CALIF, 

j 2841 Sunset B.lvd. 
: 882-1568
J MIAMI, FLA. 33188 
x 6405 Biscayne Blvd. 
3 FR 9-8712 
I MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
5 2422 Central Ave., N. E. 
į Telephone: (612) 788-2545 
3 NEW BRITAIN, CONN. 06052 
i 97 Shuttle Meadow Ave. 
į 224-0829

5

90026

NEW YORK, N. Y. 10008 
101 First Avenue 

OR 4-3980 
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. SZncUSt.

781-8577W 
PARMA, OHIO 44134 
5432 State Road 

749-3033 
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Street 

WA 5-8878 
PITTSBURGH, PA. 15222 
346 Third Ave. 

GR 1-3712 
ROCHESTER, N. Y. 14821 
688 Hudson Ave.

BA 5-5923 
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1286 — 9th Avenue 

LO 4-7981 
SEATTLE WASH. r98103 
1512 N. 89 th St.

ME 3-1853 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
390 West Broadway 

AN 8-8764
SOUTH RIVER. N. J. 08882 
168 Whitehead Ave.

257-2113 
TRENTON, N. J. 08611 
730 Liberty Street 

LY 9-9163 
i VINELAND, N. J. 08360 
! Parish Hall 
I West Landis Ave.

(609)691-8428
; WORCESTER, MASS. 01604 
i 82 Harrison Street 
1 798-8847

■į

a
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Gražiai užbaigėme vaju Pramogų Kalendorius
Praėjusio sekmadienio 

(sausio 21) popietė buvo gra
žiai ir kultūringai pravesta 
Laisvės salėje, Ozone Park, 
N. Y. Nors nedidelis lais- 
viečių būrelis susirinko 
baigti laikraščio “Laisvės” 
vajų, bet jie atliko stebėti
nai daug naudingo darbo ir 
išsiskirstė patenkinti prisi
dėjimu prie sėkmingai pra
vesto vajaus užbaigimo.

Programą pravedė “Lais
vės” bendrovės direktorių 
prezidentas Povilas Venta. 
Jis iškvietė vajininkus ir ki
tus svečius pasisakyti apie 
mūsų laikraštį.

Jonas ir Lazauskas ir Jo
nas Grybas plačiau aiškino 
apie vajaus pasekmes New 
Yorko mieste. Abu nurodė, 
kad vajus buvo pravestas la
bai sėkmingai, visi senieji 
skaitytojai atsinaujino ir dar 
gauta keletas naujų skaityto
jų, taipgi gauta, nemažai 
aukų. Sunkios aplinkybės 
buvo nugalėtos.

Iš New Jersey trumpai pa
kalbėjo Paulauskas ir Sta- 
siukaitis. Ten buvo sunkiau 
pravestas vajus.

Naujoji administratorė I. 
Mizarienė raportavo apie 
pravestą vajų visoje šalyje.

Užbaigimui “Laisvės” vajaus aukos, surinktos sekma
dieni,, sausio 21 d. niujorkiečių parengime.

Antanas-Ilse Bimbai....................... ......................
Jurgis-Sofija Stasiukaičiai....................................
Jurgis Wareson (Vinco Gurio atminčiai) . . . . . 
Aido Choras, Ozone Park, N. Y. (per V. Keršulį) 
Petras-Helen Siauriai ................ «...
Jonas Siurba . ........................................ ..
William Baltrušaitis.......................... ... ................
Walter-Brone Keršuliai....................................<, .
Senas Juozas, Brooklyn, N. Y..........................  . .
Frank Yakštys . ..................... ... ..........................
Kaziūnė Čeikauskiene...........................................
Juozas iš Queens, N. Y. ... ...........................
Vladas Misiūnas .......................... . .......................
Joseph Slėnis, Newark, N. J................................   .
Anna Cibulsky ........................................................
Anna Repsevich...................................  ,
Jonas Gašlūnas . ................................. ...................
Anna Jamison, Livingston, N. J..............................
Vincas Paulauskas, Elizabeth, N. J. ....................
Vytautas Didysis....................................................
Daktaras A. Petriką..............................................
K. Petrikienė ................................. .........................
J. ir U. Bernotai........................................................
Ieva Mizarienė....................... ................................
Vincas-Ona Čepuliai ..............................................
Frances Mažilienė . ..............................................
K. Levanas....................................................... ; . .
Povilas-Nellie Ventai....................... ...
Helen Feiferienė.....................................................
Anne Yakštis .............................. .............................
Juozas-Ona Babarskai.............................. ...
Tessie Stočkienė .....................................................

Maisto aukojo: F. Maželienė, O. Čepuliene, J. Lazaus
kienė, H. Siaurienė ir M. Nevins. Tortą nupirko Bronė Ker- 
šulienė paminėjimui gimtadienių A. Bimbos, P. Ventos 
V. Bekerio.

Su darbu prisidėjo: Povilas ir Nellie Ventai, Bronė 
Walteris Keršuliai, Adelė Rainienė, Tessie Stočkienė 
Marytė Nevins.

Dėkojame visiems.

ir

ir 
ir

Ji užtikrino, kad vajus visa
pusiai buvo sėkmingas, kad 
gauta šiek tiek ir naujų skai
tytojų, taipgi sukelta jau arti 
$13,000. Ji priminė, kad ir 
šiandien galima dar prisidėti 
su finansine parama. Pas ją 
pradėjo plaukti žaliukai. Su
kelta arti $500. Tai daugiau, 
negu tikėtasi.

Mildred Stensler pravedė 
muzikinę programą. Aido 
choras sudainavo keletą dai
nelių, N. Ventienei įsijun
giant su solo. Dalyviai cho
ristus šiltai sveikino.

“Laisvės” vyriausias re
daktorius A. Bimba pasvei
kino laisviečius už gražias 
pastangas išlaikyti laikraštį 
ir prie labai sunkių aplin
kybių. Pasveikino laisvie
čius ir Lietuvos žurnalistas 
I. Sinkevičius.

Kadangi Justui Paleckiui 
sukanka sausio 22 d. 74 me
tai, tai laisviečiai jį sveiki
no, pasiųsdami kablegramą. 
Taipgi dalyviai sveikino An
taną Bimbą, Povilą Ventą ir 
Viktorą Beckerį, kuriems šį 
mėnesį sukanka gimtadie
niai. Jiems sudainuota “Il
giausių metų”.

Valgių buvo pagaminta net 
su perviršiumi. JONAS
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VISO $487.00

ADMINISTRACIJA

Dar vienas Dvarionaitės 
koncertas

Iš metinio Moterų Klubo 
susirinkimo

Savo didelįmuzikinįtalen- 
tą ir atlikimo meistriškumą 
Aldona Dvarionaitė dar kar
tą mums gražiai pademons
travo praeitą sekmadienį 
Manhattan© Town Hall salė
je. šį kartą ji mums davė 
šedevrų iš savo tėvelio Ba
lio Dvariono, Serge Proko- 
fief, Maurice Ravel ir Franz 
Liszt kūrybos.

Girdėjau ją aną dieną Car
negie Hall jos koncerte. Gal 
negerai, gal neetiška lyginti 
jos pasirinktų kūrinių atliki
mą tada, su dabartiniu atli
kimu Town Hali, bet nuošir
džiai pasakysiu, kad man at
rodo, jog jai šį kartą daug 
geriau sekėsi. Tikrai susi
žavėjau. Kažin kaip net tas 
pianinas jai dabar buvo pa
klusnesnis, jos rankos gy
vesnės, melodijos saldes
nės, jausmingesnės, muzi
kės judesiai švelnesni. Su
praskite, kalbu ne kaip koks 
muzikos ir atlikimo žinovas, 
nes tokiu nesu. Aš kalbu 
tiktai kaip paprastas klau
sytojas, paprastas dalyvis, 
kaip aš jaučiausi, kaip man 
atrodė, kokį Įspūdį padarė 
manyje jos šiame koncerte 
sukurtos melodijos. Gal 
“kaltas” ir mano pasirinki
mas vietos salėje. Carnegie 
Hall sėdėjau prie pat estra
dos, o šį kartą ložėje. Prie 
pat estrados kažin kaip mu
zika per daug garsiai atsi
muša i klausytojo ausis ir 
praranda švelnumą, meto
diškumą.

Kaip ten bebūtų, šis muzi
kės Dvarionaitės pasirody
mas paliko manyje ilgai

A. Velička 
ligoninėje

Žiaurioji liga paguldė 
mūsų veiklųjį menininką 
Aleksandrą i ligoninę. Jau 
keli metai glaukoma palietė 
jo akis, laipsniškai atimda
ma jam jo regėjimą. Dabar 
jau ir kita liga jį pasigriebė 
ir rimtai jį susirgdino, taip, 
kad jis turėjo eiti i ligoninę.

Gaila Aleksandro, labai 
gaila. Jis visą savo gyveni
mą daugelį mūsų linksmino 
savo puikiuoju tenoro balsu. 
Jis buvo mūsų visu toks ma- < i
lonus draugas, kurio visi pa
sigendame, kad jo jau nema
tome tarp mūsų.

Aleksandro pasitraukimas 
iš mūsų newjorkiečių meni
nės veiklos yra didelis mi
nusas, nes jis savo veikla 
buvo mums, pažangiečiams 
lietuviams, kaip koks didelis 
kalnas, kurį net iš tolo ma
tei. . .

Linkiu jam, kad jis pa
sveiktų ir dar pasidžiaugtų 
gyvenimu ilgai sykiu su mu
mis. Viltį turiu, kad jis pa
sveiks.

širdingiausia ir gili užuo
jauta Domicėlei, Aleksandro 
žmonai, jo sūnui, marčiai, 
ir anūkėm! ' A. GILMAN

Aleksandras ir Domicėlė Veličkai

neišdildomą įspūdį. Manau, 
kad tokį įspūdį išsinešė ir 
kiti dalyviai. Tai įrodė aud
ringi plojimai po kiekvieno 
sugroto kūrinio. Tik gaila, 
kad dalyvių nebuvo tiek, kiek 
aš tikėjausi. RE P.

NEW YORKO 
NAUJIENOS
Veikiantysis policijos ko- 

misionierius Smith įspėja 
tuos, kurie nori visai pigiai 
nusipirkti naudotus automo
bilius. Pigiai perkant gali
ma nusipirkti vogtą automo
bilį ir tuomet turėti daug 
nesmagumų. O taip dažnai 
atsitinka.

- o -
Parkų administratorius 

Clurman praneša, kad poli
cija pradės geriau prižiūrė
ti parkų suolus ir kitus įren
gimus, kuriuos dažnai van
dalai sulaužo. Vandalai bus 
smarkiai baudžiami.

-o -
Brooklyne federalinis 

teismas negalėjo nuspręsti, 
ar lėktuvo grobikas G. B. 
Trapnell kaltas, kadangi jis 
tuo metu buvęs pamišęs. Jis 
bandė pagrobti lėktuvą 1972 
m. sausio 29 d.

- o -
So. Bronxe jaunuolių gen- 

gės 1972 m. užmušė 30 žmo
nių, padarė 22 žudymo ban
dymus, 10 prievartavimų, 
124 ginkluotus užpuolimus. 
Areštuota 1,500 gengsterių.

- o -
Sausio 15 d. buvo plačiai 

New Yorke minėtas Martin 
Luther King 44-asis gimta
dienis.

- o -
Čia susidarė plati koalici

ja kovai prieš reakcionierius 
ir religinius fanatikus, kurie 
nori valstijos legislatūroje 
atšaukti-panaikinti liberali
nį aborcijų Įstatymą. Romos 
katalikų hierarchiją pasimo- 
jo panaikinti naudingą abor
cijų Įstatymą.

-o -
Marksistinis dienraštis 

“Daily World” kviečia visus 
padėti sukelti šiame vajuje 
$80,000, kurie būtinai reika
lingi šiuose metuose dien
raščiui išlaikyti.

- o -
Gaisras padarė nemažai 

nuostoliu Harlemo marksi-< 
stinių studijų mokyklai.

- o -
Policija areštavo Brook

lyne 42 gemblerius, kurie 
darė nelegalaus biznio net 
už 50 milijonų dolerių.

- o-
International Ladies Gar

ment Workers unija nutarė 
skelbti streiką, jei iki sau
sio 31 d. darbdaviai nepa
tenkins unijos reikalavimų. 
Reikalauja pakelti 25% algų 
ir suteikti kitų pagerinimų 
darbavietėse. RE P.

Susirinkimas Įvyko sausio 
17 d. Laisvės salėje.

Iš valdybos raporto suži
nota, kad gruodžio mėnesį 
susirinkimas neįvyko, bet 
keletas narių suėjusios pa
sitarė bendrais reikalais, ir, 
dėl organizacijos rekordų, 
sekr. B. Keršulienė užrašė 
tarimus. Tarp kitko, buvo 
kalbėta išreikšti Moterų 
Klubo fin. sekr. Lilijai Ka
valiauskaitei užuojautą su 
dovana $50, kas labai gražu 
ir svarbu. Lilijos sveikata 
silpna, praeitą savaitę ji 
pergyveno operaciją, taip, 
kad visokia pagalba labai 
reikalinga.

Pirm. I. Mizarienė pa
sveikino nares su Naujai
siais Metais, linkėdama 
veikti sutartinai. Mūsų or
ganizacijos atlieka daug gerų 
darbų, tad labai svarbu lai
kytis ištvermingai ir tęsti 
toliau visuomeninę veiklą. 
Gaila, kad praėjusiais me
tais mirtis išplėšė net 7 klu
bo nares.

Iždininkė Anna Yakštis, 
eidama dvejas pareigas val
dyboje, raportavo iš finansų 
užrašų ir iždo stovio. Mato
si, kad mūsų Klubas gauna 
gražių pajamų iš aukų ir pa
rengimų, aukoja spaudai ir 
kitiems svarbiems reika
lams.

Vice-pirm. Adelė Rainie
nė stengiasi dirbti kur tik 
reikalinga pagalba. Dažnai 
atstovauja Klubą suvažiavi
muose, kartais parašo ko
respondencijas, kartais pa
dirbėją ir virtuvėje - joks 
darbas jai ne per mažas.

Serga A. Kunevičienė ir 
guli ligoninėje. Bet jeigu 
kuri narė norėtų pasiųsti jai 
užuojautą, tai geriau siųsti 
jos namų adresu: A. Kune
vičienė, 55-62 64 Str. Mas- 
peth, N. Y„, 11378. Lilija 
Kavaliauskaitė randasi Flo
wer and Fifth Ave. Hospital, 
New Yorke, bet užuojautos 
korteles geriau siųsti 
“Laisvės” adresu.

Moterų Klubas kasmet už
sako keturias “Laisvės” 
prenumeratas i Tarybų Lie
tuvą: “Cerniakovskio” ko
lūkiui - Kapsuke, “Senelių 
Namams” - Kapsuke, “Le
nino” kolūkiui - Siauliu ra- K 
jone ir “Vaikų” namams - 
Kuršėnuose. Susirinkime 
nutarta dar dvi naujas pre
numeratas užrašyti: “Rašy
tojų Sąjungai” ir “Tarybi
nei Moteriai”-Vilniuje. Tai 
gražu ir pavyzdinga.

Nuo dovanų komisijos ra
portavo N. Buknienė, pri
mindama, kad Įvairios klubo 
narių atneštos dovanėlės 
prisideda prie bendro pelno, 
o tas labai naudinga.

Aptartas Tarptautinės 
Moters Dienos paminėjimas. 
Jau sudaryta programa, ir 
bus geros vaišės. Klubo na
rės visuomet parūpina Įvai
rių valgių, pyragų ir kitų 
gardumynų.

Į susirinkimą atsilankė 
ilgametė narė Ona Titanienė, 
kuri paskutiniuoju laiku buvo 
sunkiai susirgusi. šiemet 
jai sukako 85 metai, tai vi
sos narės miela jai draugei 
sudainavo “Happy Birth
day”. Gražu, kad draugę O. 
Titanienę į susirinkimą at- i 
vežė jos dukrą, ir pažadėjo 
ir vėl ją atsivežti Į mūsų 
susirinkimus.

Iždo ir finansų knygas su
tiko peržiūrėti H. Feiferienė 
ir N. Skublickienė.

šių metų Moterų Klubo 
valdybą sudaro: I. Mizarie
nė - pirmininkė, A. Rainie
nė - vice-pirmininkė, B. j 

Keršulienė - sekretorė, 
Anne Yakštis - iždininkė, N. 
Skublickienė - finansų se
kretorė ir H. Feiferienė - 
korespondentė. Dovanų ko
misijoj sutiko padirbėti N. 
Buknienė ir J. Lazauskienė.

Danute Šumskienė, iš Ta
rybų Lietuvos, sveikina 
mūsų Klubą su Naujaisiais 
Metais. Dėkojame.

Po susirinkimo D. Gali- 
nauskienė pavaišino nares, 
o paruošti valgius jai padė
jo A. Rainienė ir M. šukai- 
tienė ir J. Danilevičienė 
paaukojo skaniųpyragaičių. 
AUKOS

Praėjusių metų gruodžio 
mėnesį gauta aukų nuo: A. 
Petraitienės - $10, M. Ris- 
kevičienės - $5 ir M.
Adams - $2.

šį mėnesį aukojo šios 
draugės: A. Cibulsky - $10, 
M. Kaulinienė - $5, E. Kas- 
mo^ienė - $3, A. Quater-$2 
ir Z. Kazokytė - $1.

Moterų klubas nuoširdžiai 
dėkoja už vaišes, dovanas ir 
aukas.

Sekantis susirinkimas 
įvyks vasario 21 dieną, tad 
visos draugės rezervuokite 
tą dieną atsilankyti, ne tik 
susirinkime dalyvauti, bet ir 
su draugėmis pabendrauti.

H. F.
P. S. Po Moterų Klubo su

sirinkimo teko sužinoti, kad 
d. Kunevičienė jau randasi 
namuose, nors sveikata dar 
toli gražu negrįžusi. Nors 
ir serganti, d. Kunevičienė 
nepamiršta Moterų Klubo. Ji 
paaukojo megstinuką mūsų 
Klubui. IEVA

Dėkojame
Mirus Vincui Guriui, 

sausio 13 d., mums teko rū
pintis jo laidotuvėmis. „

Norime tarti širdingą ačiū 
Vinco ir mūsų draugams už 
atsilankymą į šermeninę, už 
palydėjimą Į kapus, užgėlęs 
ir visokią kitą paslaugą.

Ypatingai esame dėkingi 
Aido Choro nariams už da
lyvavimą šermeninėje pa
skutinį vakarą, ir už dainas 
išlydint Vincą Į kapus. No
rime tarti ačiū Viktorui Be- 
kerui ir Jurgiui Vedegiui už 
dainas ir gitaro muziką, 
Elenai Feiferienei už taip 
jautriai skaitytą poeziją ir 
J. Grybui už pirmininkavi
mą. Dėkojame Albert Bal- 
ton laidotuvių direktoriui ir 
V. Beleckui už mandagų pa
tarnavimą. ONA DOBILIENĖ

JURGIS WARESON

PASTABA

Labai atsiprašau, kad ra
šydamas apie programėlę 
pirmadienio vakare šerme
ninėje, praleidau nepami
nėjęs drg. Joną Grybą, kuris 
pirmininkavo ir žodį tarė 
apie velionį, ir drg. Heleną 
Feiferienę, kuri labai jaus
mingai perskaitė vieną mo
mentui atitinkama eilėrašti.

RE P.

Išnuomojamas 
kambarys

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

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

Tel.: 277-0026

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 meninė programa.

LDS1 kuopos 
susirinkimas

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

SEKR. A. GILMAN 
(3-4)

Apie Aido chorą
“Gimtojo Krašto” vyriau

sias redaktorius, poetas - 
rašytojas Vacys Reimeris, 
sveikina Aido chorą su Nau
jaisiais Metais. Taip pat 
sveikina buvusi aidietė Diana 
Nevins - Scorca ir Use Bim- 
bienė, kuri šiuo laiku pri
žiūri savo ligotą seserį Bal- 
timorės apylinkėje, bet il
gisi aidiečių. Rašo, kad 
kiekvieną penktadienį jos 
mintys visuomet su mumis. 
Dėkojame už sveikinimus.

Praėjusį sekmadienį, 
sausio 21 dieną Įvykusiame 
“Laisvės” vajaus užbaigimo 
parengime Aidas padainavo 
ir paaukojo $50.

******
Aidas užrašė dvi “Lais

vės” prenumeratas i Lietu
vą. Vieną “Kompozitorių 
Sąjungai” - Vilniuje, o kitą 
Lietuvos žemės ūkio akade
mijos akademiniam chorui 
“Daina” - Kaune.

^p

Aido choro garbės nariai: 
A. Cibulsky - $10, Fr. Ma
žilienė - $5 ir E. Kasmočie- 
nė - $5. Širdingai ačiū.

*
•1- •A'

*T* **'

Praėjusiame “Laisvės” 
numeryje, aprašyme apie 
Aido chorą, Įsiterpė klaida 
apie po pamokų vaišes - su
minėtos ne visos pavardės. 
Prie minėtų vaišių dar buvo 
prisidėję Jonas ir Julė La
zauskai. H. F.

Keturi plėšikai 
jau pasidavė

Brooklyno rajone Wil- 
liamsburge, ant Broadway ir 
Myrtle Ave., keturi plėšikai 
įsiveržė į sporto reikmenų 
krautuvę ir pareikalavo 
jiems atiduoti ginklus bei 
amuniciją. Krautuvėje tuo 
metu buvo 10 žmonių. Visus 
juos plėšikai sulaikė kaip 
įkaitus, kai policija apsupo 
krautuvę.

Apsišaudymai tęsėsi per 
48 valandas. Sausio 21 d. 
įkaitai išsilaisvino ir plėši
kai pasidavė policijai. Bet 
persišaudymo metu vienas 
policistas užmuštas, 2 su
žeisti, vienas plėšikas su
žeistas.

Tai buvo nepaprasti plėši
kai. Jie nereikalavo pinigų, 
bet norėjo gauti ginklų, ku
riais apsiginklavę galėtų ko
voti už savo jaunųjų musli- 
mų teises. Juos galima skai
tyti daugiau religiniais fana
tikais. Jų religija moko: 
jeigu savo religiją gindami 
ir žūtų, tai eitų tiesiai j 
dangišką rojų.

Dabar jie kalėjime užda
ryti laukia teismo.




