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— J. Gašlūnas —

Sausio 20 d. Nixono inau
guracijos metu Washington^ 
drebino 150,000 taikos kovo
toju šauksmas: Taika dabar! 
Galingas šauksmas pasiekė 
ir Nixono ausis.

Ar gali kas nors ignoruoti 
tokį taikos Šauksmą? Ar ga
lima ignoruoti šimtą milijo
ną žmonią plačiame pasauly
je reikalavimą baigti karą?

Nixonas priverstas savo 
pažadą ištęsėti: užtikrinti 
taiką pasauliui. Kitokios 
išeities jam nebėra, kaip tik 
baigti karą Vietname.

- •-
Nixonui taipgi vaidenasi 

Trumano ir Johnsono politi
niai tragiškas likimas. Abu 
prezidentai buvo iškilą {pa
danges. Bet abu mizernai 
nu tupč.

Trumano liberalizmą už
dengė žiauraus karo KorSjo
je debesys. Tolygi istorija 
nelaimingai pasikartojo ir su 
prezidento Johnsono karje
ra: Vietnamo karas ją su
naikino. Abudu mirė nusi
vylę, kad jiedu prisidS jo prie 
demokratą vadovybės su
žlugdymo.

Prezidentas Nixonas, at
rodo, daug ko pasimokė iš 
Trumano ir Johnsono. Val
stybės vairą jis bando gu
driau vairuoti.

- • —
Nixono dar ketvertą meti; 

prezidentavimas, tačiau, 
gali sužlugdyti republikoną 
vadovybę. Darbininkai ir 
smulkieji biznieriai vis dau
giau ir daugiau įsitikina, kad 
Nixonas yra milijoniertą ap
suptas ir jiems ištikimai 
tarnauja.

Nixono ekonominės kon
trolės Pirmoji ir Antroji 
fazės, kiekvienam dabar aiš
ku, suteikė didžiausią pelną 
milijonieriams, išlaikė 
įšaldytas darbo žmonią ai
das, padidino milijonams 
skurdžią vargus. Trečioji 
fazė, atrodo, dar daugiau 
turtingiesiems naudos su
teiks.

Tai reiškia, kad ir Nixono 
politinė žvaigždė gali visai 
aptemti.

— • —
Visi laisviečiai gali pasi

džiaugti, kad "Laisvės” va
jus sėkmingai baigėsi. Jis 
žymiai sutvirtino mūsą lai
kraščio finansinę padėtį ir 
užtikrino šiems metams iš
leidimą.

Vajininkai sunkiai dirbo 
ištisus tris mėnesius. Jiems 
didžiausia pagarba. Taipgi 
pagarba ir tiems, kurie pa
dėjo vajinlnkams, kooperavo 
su jais.

Praėjusieji metai mums 
buvo gana sunkūs. Linotipi
ninką netekome. Turėjome 
atiduoti laikraštį svetimai 
spaustuvei spausdinti. Taip
gi netikėtai ir sunkiai susir
go administratorė L. Kava
liauskaitė.

Bet mes, kol kas, įsten-

Sukurta piliečiu komisija 
būti taikos sargyboje

Ruošiasi karo belaisvius
greitai namo parvežti

New Yorkas. - Liaudies 
Koalicija Taikai ir Teisin
gumui pareiškė, kad pasira
šyta taikos sutartis yra "di
džiulis laimėjimas Vietna
mo liaudžiai ir taikos jė
goms visame pasaulyje”.

Koalicija sudarė nepa
prastą Piliečią Komisiją, 
kuri vyks į Pietą Vietnamą 
prižiūrėti, kad taikos sutar
tis būtą vykinama ir kad ten 
būti; "pilna asmeninė ir po
litinė laisvė”, kaip nurodo 
Sutarties skyrius D.

Komisijai vadovauja prof. 
Sidney Peck ir Romos kata
liką prelatas Paul Meyer. 
Koalicijos vadai nesitiki, kad 
Nixonas ir Thieu nuošir
džiai laikytąsi Sutarties 

‘punktą. Visą taikos veiklą 
jie gali sabotažuoti. Todėl 
būtinai reikia būti taikos 
sargyboje.

Le Due Tho ir Henry A. 
Kissingeris, Paryžiuje bai
gę pasitarimus dėl karo nu
traukimo, šypsodamiesi at
sisveikino.

7,000 šimtamečių
Washingtonas. - Ameri

kos Medicininė Sąjunga skel
bia, kad šiuo metu Jungtinė
se Valstijose yra apie 7,000 
šimtamečią žmonią. 1971 
metais buvo 5,200.

Užklaustas vienas šimta
metis pasakė, kaip jis užsi
laikė: Niekad nevartoja al
koholio, tabako ir minkštąją 
gėrimą. Visuomet dirba. 
Ir dabar savo darže dirbi
nėja.

giame visus sunkumus nuga
lėti ir toliau laikraštį iš
leidinėti. Tikimės šiais me
tais taipgi nugalėti visas 
kliūtis. "Laisvė” ir toliau 
gins liaudies reikalus.

4ĮB £ «•'

Dauguma kongresmeną ir 
senatortą mėgsta rūkyti, 
daugiausia cigarus. Kon
greso sesijose ir konferen
cijose, tačiau, griežtai drau
džiama rūkyti.

Tie, kurie negali nerūkę 
iškentėti, eina J tam tikras 
vietas ar kambarius, kur 
gali laisvai pasirūkyti.

Daktarai dalyvauja 
bombardavime

Washingtonas. - Paaiški 
skandalinga padėtis. Ame- 
rikiečią oro jėgose tarnau
ją kai kurie daktarai iš lėk
tuvą mėto bombas Indokini- 
jos teritorijoje. Du ameri
kiečiai daktarai, sakoma, 
nuolat dalyvauja bombarda
vimuose.

Tokie daktarai prasižen
gia tarptautiniam {statymui, 
kuris draudžia daktarams 
kare ar kur kitur užmuši
nėti žmones. Taipgi nusi
kalsta ir tos šalys, kurios 
leidžia daktarus tai daryti. 
Daktarai turi gelbėti žmonią 
gyvybes, o ne žudyti.

2,500 veteranų 
demonstravo

Washingtonas. - Daugiau 
kaip 2,500 Vietnamo vetera
ną, susirinkę i Arlingtono 
kapines pagerbti žuvusiuo
sius karo veteranus, atmar- 
šavo Įdidšiąją antikarinę de
monstraciją sausio 20 d.

Veteranai reikalavo su
laikyti skerdynes Indokini
joje, pasirašyti sutartį.

Krikščionys žudė 
žydus, sako Me ir

Tel Avivas. - Izraelio 
premjerė Goldą Meir pri
minusi popiežiui Pauliui, kai 
ji lankėsi Vatikane, kad 
krikščionys "žudė žydus per 
šimtmečius” ir krikščionią 
kryžius buvo Žudiką simbo
lis.

Meir gimusi Kijeve, Uk- 
rainėje 1898 m. Maža at
vežta į Jungt. Valstijas. 
Prisiminė žydą pogromus 
carą valdomoje Rusijoje, 
Tai buvęs irgi krikščionią 
darbas.

Antrojo karo metu, Hitle
rio vadovybėje, krikščionys 
irgi žudė žydus. Bet Goldą 
nepriminė popiežiui to, kad 
dabar krikščionišką valsty- 
blą remiamas Izraelis tero
rizuoja ir žudo arabus.

Aborcija legali 
pirmus 3 mėnesius

W ashingtonas. - Aukš
čiausiasis teismas 7 balsais 
prieš 2 nusprendė, kad abor- 
cia legali per pirmuosius 3 
nėštumo mėnesius.

Sis nuosprendis panaikina 
įstatymus visą tų valstiją, 
kurios draudžia aborciją. 
Dabar pasidaro nacionalinis 
įstatymas aborciją klausi
mu.

Romos kataliką hierarchi
ja pareiškė savo priešinin- 
gumą Aukščiausiojo teismo 
nuosprendžiui.

Sausio 27 d. taikos sutarties pasirašymo metu Paryžiaus 
viešbutyje.

NAUJIENOS IS LIETUVOS
I

JAUNIAUSIAS MUZIEJUS

Vilnius - XVII a. rene
sanso ir baroko architektū
ros paminkle - buvusioje šv. 
Mykolo bažnyčioje - duris 
atvėrė ArchitektūikQS muzie
jus.

Jau prieškambaryje lan
kytojus pasitinka švytinti po 
stiklu Vilniaus stogą pano
rama. Ekspozicija puikio
mis nuotraukomis, brėži- l 
niais, vaizdingais pastatą ir j 
ją aplinkos maketais atspindiI 
didelį beveik 600 respublikos i 
architektą darbą. Spartą j 
miestą augimą iliustruoja 
miestą statybos projektavi
mo instituto darbai. Gausu j 
pavyzdžią iš naujausio ar-! 
chitektūros baro - socialis- ' 
tinlo kaimo kūrimo pasieki
mą ir ieškojimą Žemes ūkio 
statybos projektavimo insti
tute, Gražiai atspindimi Pa
minklą konservavimo insti
tuto architektą prikelti se
nieji architektūros pamink
lai. Reprezentuojami mūsą 
kelininką darbai, respubli
kos apželdinimo, ir ypač ža
liąją jos perlą - parką, 
projektai. Kiekvieną sudo
mins architekto V. Stausko 
respublikos poilsio zoną ir 
kurortą išdėstymo schema.

K. LABANAUSKAS

NAUJOS PARDUOTUVES

Trys naujos parduotuves 
atidarytos Lązdiją rajone. 
Ūkio lėšomis pastatyta 
maisto ir pramoninią prekią 
parduotuvė Mikyčią kolūky-

VARŠUVA. -Mirėameri
kietis graikas Peter Hari- 
siades, deportuotas išjungt. 
Valstiją 1952 m. ir gavęs 
prieglaudą Lenkijoje. Jis 
buvo įžymus veikėjas pa
žangiajame graiką judėjime 
Amerikoje. Mirė turėdamas 
70 metą amžiaus.

DETROITAS. - Automo- 
bilią kampanijos atšaukė 3 
milijonus 700,000 > 1971-72 
automobilią, kurie įpripažin- 
ti, kad vairavimo mechaniz
mas reikia taisyti.

je. Rugsėjo mėnesi į naujas 
patalpas persikraustė Šilelio 
girininkijos parduotuvė. 
Per metus ją pastatė giri
ninkijos statybininkai.

Naujame pastate įsikūrė 
"Nemuno” kolūkio parduo
tuvė. Antrame aukšte - val
gykla. A. ŽIOGELIS

ŠVIEŽI GRYBAI - SAUSYJE

KAUNAS. Sausio septin
tąją su pensininku Jonu Po- 
deriu ėjome Zapyškio kolū
kyje nusidriekusiu Dievoga- 
los miškeliu. Ant smėlio 
kalvelės aptikome grybą.

- Negi žaliūkės? - nuste
bo J. Poderis.

Jis neapsiriko. Ant kalve
lės augo d augiau kaip 20 gry
bą. Vienos žaliūkės buvo 
didesnės, kitos - vos pradė
jusios lįsti iš žemės. Kiek 
paėjėję toliau, vėl radome 
ištisą žaliūkią koloniją.

- Visko per savo amželį 
mačiau, - sako didelis gam
tos mylėtojas Jonas Pode
ris. - Tačiau sausyje val
gyti šviežią grybą dar ne
teko, , . R. JASINSKAS

kupiškėnų istorijos 
PUSLAPIAI

KUPIŠKIS. Partijos rajo
no komiteto propagandos ir 
agitacijos skyrius paruošė 
aplanką "Kupiškėną istori
jos puslapiai”.

Siame leidinyje vaizdžiai 
apžvelgiama rajono istorija 
nuo 1918 iki 1972 metą. Pir
muose skyreliuose pasako
jama apie kupiškėną kovą už 
Tarybą valdžią 1918-1919 
metais, apie revoliucinio ju
dėjimo dalyvią U. Lisienės, 
J. Petronytės, P. Kanišaus
ko, O. Stanytės ir kitą ne
nuilstamą kovą už šviesią 
ateitį. Kituose skyriuose 
rašoma apie kovą prieš fa
šizmą, pokario metą liau
dies ūkio atkūrimą, plačiai 
nušviečiama šią dieną pra
monės, žemės ūkio darbuo
toją pasiekimai, kultūros su
klestėjimas. Aplankas ilius
truotas nuotraukomis.

A. ORINT AS

Paryžius. - Tūkstančiai 
taikos kovotoją susirinko 
sveikinti Siaurės Vietnamo 
valdžios atstovus ir Pietą 
Vietnamo revoliucinės val
džios atstovus, atvykusius 
pasirašyti taikos sutartį 
sausio 27 d.

Prie apvalaus stalo atsi
sėdo Jungtinią Valstiją val
stybės sekretorius Rogers, 
Siaurės Vietnamo užsienio 
reikalą ministras Trinh, 
Pietą Vietnamo užsienio rei
kalą ministras Lam ir Pietą 
Vietnamo revoliucinės val
džios užsienio reikalą mi
nistras Binh. Visi keturi 
padėjo savo parašus ant tai
kos sutarties dokumentą. 
Rogers ir Trinh pasirašė 
net po 72 kartus, kiti du po 
mažiau.

Po taikos sutarties pasi
rašymo paliaubos paskelb
tos. Karas baigėsi sausio 
27 d. 7 vai. vakare (New 
Yorko laiku). Bet kai kur 
apsišaudymai dar vis tęsėsi 
kiek ilgiau.

Rogers jau gavo pilną 
amerikiečią karo belaisvią

Nėščioms moterims 
žalinga rūkyti

Washingtonas. - Viešo
sios Sveikatos Tarnyba skel
bia, kad nėščioms moterims 
pavojinga rūkyti, nes kai ku
rios gali pagimdyti negyvus 
ar sužalotus vaikus.

Tai patirta pravedus pla
ti; tyrinėjimą. Viešoji Svei
katos Tarnyba tuo klausimu! 
paskelbė savo dokumentinį 
raportą.

Bažnyčių Taryba 
prieš rasizmą

Geneva. - Pasaulio Baž
nyčią Taryba nutarė boiko
tuoti visokį biznį ir bankus, 
kurie palaiko biznio ryšius 
su Pietą Afrika, Rodezija, 
Portugalija.

Minėtos šalys išlaiko ra
sizmą ir kolonializmą Afri
koje.

Kaliniai paskelbė 
bado streiką

McAlester, OkLa. - Dau
guma . kalintą paskelbė bado 
streiką prieš nepakenčiamą 
kalėjimo režimą.

Kalėjime šiuo metu yra 
1,875 kaliniai. 1972 m. lie
pos mėnesį 13 kalinią badavo 
penkias dienas.

Kainos pakilo 3.4%
Washingtonas. - Pragy

venimo reikmeną kainos 
1972 metais pakilo 3.4%, pa
lyginus su 1971 metais, 
skelbia Darbo departamen
tas.

O tai rodo, kad kainą kili
mas visai nesulaikytas ir in
fliacija didėja.

sąrašą. Susitarta karo be
laisvius greitai parvežti 
namo, kad per 60 dieną jau 
visi būtą paleisti. Taipgi 
visos amerikiečią militari- 
nės jėgos per tą patį laiką 
bus ištrauktos.

Bet dar pasilieka Laosas 
ir Kambodija karo Sūkuryje. 
Matj pasirašyta sutartis ją 
neliečia. Bet manoma, kad 
ir tose šalyse bus netrukus 
paskelbtos paliaubos. Ame
rikiečią lėktuvai tebemėto 
bombas Laose irKambodijo- 
je.

Kanada, Lenkija, Vengri
ja ir Indonezija pasiuntė savo 
armijos dalinius saugoti 
tvarkai Pietą Vietname.

Nori limituoti
Nixono galią

Washingtonas. - Senato
rius Javits pranešė, kad dau
guma senatorią pateikė bilią, 
kuris limituotą prez. Nixono 
ir kitą prezidentą galią karo 
klausimu.

Bilius nurodo, kad prezi
dentas privalo skaitytis su 
Kongreso ir Senato tarimais 
ir į 30 dieną turi baigti mi- 
litarinę akciją, jeigu Kon
gresas ir Senatas tokiai ak
cijai nepritaria.

Užmušė Afrikos 
kovotojų vadą

Conakry, Guineja. - Amil- 
car Cabral, vyriausias afri- 
kiečią kovotoją prieš Portu
galiją vadas, užmuštas jo pa
ties namuose.

Guinejos prezidentas Tau
rė pareiškė, kad tai impe
rialistą ir Portugalijos ko
lonistą darbas. Policija 
areštavo keletą nužiūrimą 
asmenį;.

Sausra Indijoje
New Delhis. - Indijos val

džia informuoja, kad perei
tais metais siautėjo Indijoje 
didelė sausra, kuri sunaiki
no daug javą.

Dabar Indijai teks Jungt. 
Valstijose ir kitur pirktis 
apie 2 milijonus toną grūdą, 
kurią stoka 200 milijoną 
žmonią.

WASHINGTONAS. - Pa
gerėjus santykiams su Ki
nijos Liaudies Respublika, 
apie 3,000 amerikiečią gavo 
leidimus lankytis Kinijoje.



Penktadienis, Vasario (February) 2, 19732-ras puslapis

WEEKLY

e; j x:

PUBLISHING SOCIETY, INC.
Published Fridays, except in case of Hollidays

102-02 LIBERTY AVEtfUE, OZONE PARK, N.Y. 11417
entered as second class matter at the Poet Office of Jamaica, N. Y. 

established April 5, 1911 ----- ANTHONY BIMBA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:

United States, per year----- >9.00
United States, per 6 months 5.00
Queens Co., per year------ ... >10.00
Queens Co., per six months >5.50

Tegu šį kartą žmonija nebūna suvilta !
Praeitų savaitę pranešimų iš Paryžiaus, kad pagaliau 

susitarta Vietnamo karų baigti, ne tik visa Amerika, bet ir 
visa žmonija sutiko audringiausiu džiaugsmu. Galgi paga
liau bus šiai daugiau kaip dešimt meti; užsitęsusiai barba
riškai skerdynei galas!

Bet ar tikrai bus? L
Sutarties pasirašymas ir paliaubų paskelbimas - vienas 

dalykas, o taikos pasiekimas praktikoje - gali būti visiškai 
kitas. Juk praeitų metų spalio mėnesį iš to paties Pary- 

♦žiaus pranešimai kalbėjo apie susitarimų, bet kaip tik 
mūsų prezidentiniuose rinkimuose balsai buvo suskaityti 
ir pasirodė, kad Nixonas vėl laimėjo rinkimus, ir dar lai
mėjo milžiniška balsu dauguma, ilgai netrukus tas antram 
terminui išrinktas žmogus paleido darban visas baisiau
sias oro jėgas prieš Siaurės Vietnamo miestus ir kaimus. 
Visi mūsų ir visos žmonijos troškimai buvo sužlugdyti. 
Kur garantija, kad tai nepasikartos?

Nė valandėlei nepamirškime, kad tos pačios milžiniškos 
Amerikos oro jėgos tebepasilieka Indokinijoje (Tailande, 
Laose ir Kambodijoje). Tik vienoje Tailando bazėje pa
ruošti puolimui su visais įrengimais ir šimtais bombų 144 
Amerikos bomberiai pasilieka nepajudinti. Nei prezidentas 
Nixonas, nei jo, kaip vienas kolumnistas pavadino, “hired 
gun” (pasamdytas šautuvas) Henry Kissinger nė vienu žo
džiu dar nėra niekam užtikrinę, kad prie mažiausios prie
kabės, prie mažiausio nesusipratimo šie lėktuvai nebus vėl 
paleisti darban prieš Vietnamo miestus ir kaimus. O jei
gu toks nesusipratimas per paliaubas tikrovėje neįvyktų, 
juk labai lengva w ., norint arba ieškant savo žygiui pateisi
mo, jį išgalvoti ir apmulkinti ne tik mūsų Kongresų, bet 
ir daugumų mūsų žmonių. Juk kaip tik šitaip prezidentas 
Johnsonas anais metais iškepė taip vadinamų “Tonkin Gulf 
incidentų”, kad gautų Kongreso leidimų jam panaudoti 
visas Amerikos karines jčgas “Amerikos interesams 
apginti” Pietų Vietname. Na, ir gavęs tokį leidimų, jis 
pradėjo Amerikos karo jėgas siųsti ir skerdynę plėsti.

Taigi, turint tiek ir tokių patyrimų iš netolimos pra
eities, negalima stebėtis, kad atsiranda nemažai skeptikų, 
kurie abejoja mūsų vyriausybės pažadėjimu Vietnamo karų 
užbaigti trumpoje ateityje. Tikėkime, kad taip neįvyks, bet 
neturime jokio užtikrinimo, kad nebūsime dar kartų su- 
vilti. . .

Apie praeitų šeštadienį pasirašytos sutarties detales ne
galima nė pradėti kalbėti. Jų labai daug. Sutartis 
smulkiu šriftu užima net visus tris didelius “The N. Y. 
Times” puslapius. Svarbu tas faktas, kad tokios sutarties 
pasiekta. Svarbu, kad su jos pasirašymu (sausio 27 d.) 
prasidėjo paliaubos visame Vietname (tiek Siauriniame,, 
tiek Pietiniame). Svarbu, kad joje sakoma, jog bėgyje še
šiasdešimt dienų turi iš Vietnamo (Pietų) išsikraustyti vi
sos Amerikos militarinės jėgos ir kad visi amerikiečiai 
karo belaisviai, kurie randasi S. Vietnamo vyriausybės ran
kose, būtų paleisti.

Sutarties pravedimų prižiūrės tarptautinė komisija, ku
rių sudaro Lenkija, Vengrija, Kanada ir Indonezija, ir kuri 
savo pareigoms atlikti turės trylikos šimtų vyrų armijos 
pagalbų. Vien tik gera valia nepasikliaujama.

Kaip su Pietį; Vietnamo režimu? Kaip su to režimo 
prezidentu Thieu, kuris, sakoma, Į šių sutartį žiūri labai 
abejingai? Jis, matyt, pasilieka šalies diktatoriumi. Bet 
bus sudaryta iš pačių pietinių vietnamiečių taip vadinama 
rekonciliaci jos taryba, kuri susidės iš lygaus skaičiaus at
stovų nuo Thieu valdžios, nuo Laikinosios Revoliucinės Vy
riausybės (Liaudies Išsilaisvinimo Fronto) ir nuo taip va
dinamų “nepriklausomų” politinių grupuočių, ir kuri 
praves visos šalies mastu rinkimus, sukurtų rezultatais 
visi turėsią sutikti ir jiems pasiduoti. Sutartyje uždrau
džiama visoms grupėms savo politinių tikslų siekti ginklų 
pagalba. . . Griežtai draudžiama vėl iš užsienio kam nors 
į tų procesų kištis ginklais.

Mes ir visa žmonija pasiliekame su susidomėjimu ir su
sirūpinimu sekti priimtos ir pasirašytos sutarties įvykdy
mo gyvenime rezultatus.

ANYKŠČIŲ ŠILELIS

Lieknų pušelių žaluma 
Lomelės nusidažo. 
Krūtinę glosto šiluma 
Lietuviško peisažo.

Akmuo dar amžių gilumoj 
Čia atgulė prie kelio.
Kvapai pasklinda tolumon 
Ir skujų, ir šakelių. . .

Svajingai ošia ąžuolai, 
Rudas gilęs išbarsto.

X Žvėreliai ilsisi Oloj, 
Sukorę šimtą varstų. . .

Canada, Lat. Amer., per year, >10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months >5.50 
Foreign countries, per year, 912.00 
Foreign countries, 6 months, |6.50

O paukščių giesmės iš esmės 
Nesutelpa šilely.
Jame - kiek grožio, kiek 

prasmės!
Kaip dobilo žiedely.

Nubunda medžiuos kurtiniai 
Saulėteky ankstyvą. - 
Nors dainius miega jau 

seniai, 
Bet jo šilelis gyvas.

L. Vain ikon is

LAISVĖ

Kas ką rašo ir sako
GRAŽIAI PAGERBIAMAS 
LIETUVIŲ TAUTOS 
DIDVYRIS

“Eltos” pranešime iš Ta
rybų Lietuvos skaitome:

“Siekdami Įamžinti Di
džiosios Spalio socialistinės 
revoliucijos, pilietinio ir Di
džiojo Tėvynės karų dalyvio 
generolo Juozo Bartašiūno 
atminimų, Lietuvos KP Cen
tro Komitetas ir Lietuvos 
TSR Ministrų Taryba nutarė 
suteikti TSRS Vidaus reikalų 
ministerijos Vilniaus spe
cialiajai vidurinei karininkų 
rengimo mokyklai Juozo 
Bartašiūno vardų ir ateityje 
jų vadinti Vilniaus Juozo 
Bartašiūno specialiąja vidu
rine karininkų rengimo mo
kykla. Pakruojo mieste Juo
zo Bartašiūno vardu bus pa
vadinta gatvė, o Vilniuje, 
Oginskio gatvėje, prie namo, 
kur paskutiniuosius savo gy
venimo metus praleido Juo
zas Bartašiūnas, atidengta 
paminklinė lenta. Spaudos 
komitetui pavesta išleisti 
knygų apie J. Bartašiūno gy
venimų ir veiklų”.

KODĖL KONGRESAS 
SVYRUOJA, ABEJOJA, 
NEVEIKIA?

Turime du atsakymus. 
Žurnalistas William L. Shi- 
rer straipsnyje žurnale 
“The Nation” kritikuoja 
tuos, kurie Nixonu lygina 
prie Hitlerio. Jis sako: 
“Nixonas nėra Hitleris, nors 
per Kalėdas jo bombardavi
mas S. Vietnamo parodo, kad 
jis veikia kaip Hitleris”. Ir 
vėl: “Būtų didelė klaida na
cių režimų Vokietijoje ly
ginti prie mūsų situacijos 
šiandien”.

1 Ir Mr„ Shirer dėsto: “Mes 
išrinkome Kongresų, kuris 

i turėjo konstitucine galių ne- 
; leisti prezidentams šių tau
tų įvelti į karų Vietname ir 
galių greitai jų iš to karo 
ištraukti. Bet tos galios at
sisakė. Kaip anais metais 
Vokietijos Rechstago, mūsų 
Kongreso nariai dalinai buvo 
apgauti (Tonkin Gult klasta 
ir kitos prezidentinės apga
vystės) ir, kaip Vokietijos 
parlamento nariai, iki šiol 
neturėjo drųsos arba išmin
ties panaudoti ta galia, kurių 
jiems suteikia Konstitu
cija”.

Ar tik drųsos klausimas? 
“Ne”, atsako “Daily World” 
kolumnistas Conrad Komo- 
rowski. “Ne drųsos bei iš
minties Vokietijos parla
mentas stokavo arba mūsų 
Kongresas stokuoja”, jis 
sako. “Kongresas palaikė 
prezidentus Kennedy, John
son ir Nixonu Indokinijos 
karo reikalu dėl savo klasi
nės pozicijos, dėl nenorėji
mo arba negalėjimo pasi
priešinti valdančiosios kla
sės dominuojančiai sekcijai 
šiuo klausimu. Indokinijos 
karas buvo pradėtas kaip 
dalis kr us ados (kryžiaus 
karo) prieš ‘komunizmų’ ir, 
kaip priemonė išplėsti Jung
tinių Valstijų imperializmo 
įtakų. Net jeigu paliaubos 
būtų paskelbtos dabar, Jungt. 
Valstijų imperializmo tiks
las pasiliktų tas pats, tiktai 
jo būtų siekiama kitokiomis 
priemonėmis.

Tuo būdu, viskų suvedus, 
klausimas yra: Kam Kon
gresas paklus -'Stambiajam 
bizniui, ar dirbantiesiems 
ir liaudies masėms?

Štai kame kovos už taikų 
prasmė. Štai kame liaudies 
kasdieninių kovų už geresnį 
gyvenimų prasmė. . . ”

APIE JAPONIJOS 
KOMUNISTUS

Japonas korespondentas 
Kari Yoneda savo straipsny
je “Japonijos komunistai 
laimi pergalę” (“D. W.,” 
sausio 20 d.) rašo apie ko
munistų gražius laimėjimus 
praeitų metų pabaigoje įvy
kusiuose parlamentariniuo
se rinkimuose. Girdi, nors 
jau gerokai po rinkimų, o Ja
ponijos ir užsienio kapitalis
tinė spauda klausia: “Kaip 
ir kodėl taip greitai ir taip 
aukštai (komunistai) jie iš
kilo?”

Japonijos komunistai turi 
kuo didžiuotis. Šiuose rin
kimuose už jų kandidatus 
buvo paduota net 10.5 pro
centų visų paduotų balsų. Iš 
51,600,000 balsuotojų, už jų 
kandidatus balsavo 5,500,- 
000. Jie išrinko 38 atsto
vus į parlamentų. O sena
jame teturėjo 14 atstovų.

Įdomu ir tas, sako Yone
da, kad ypač didmiesčiuose 
gerai komunistai pasirodė. 
Antai, Tokyo, Kyoto ir Osa
ka miestuose komunistų kan- 

j didatai laimėjo net 20 pro- 
• centus visų balsų.

Dabar Japonijos komunis- 
i tai ruošiasi prie savo parti
jos 12-ojo suvažiavimo, ku
ris įvyks š. m. liepos mė
nesį. Iškeltas šūkis parti
jos narių skaičių pakelti nuo 
300,000 iki pusės milijono 
(500,000).

BET TADA TOKS PAT IR 
POPIEŽIUS PAULIUS VI

Kanadiečių klerikalų laik
raštis anų dienų savo labai 
ilgų ir graudulinga ved amų jį 
pavadino “Aukštoji veidmai
nystė”. Žiauriai keikiami 
ir smerkiami tie užsienio 
diplomatai, kurie protestavo 
prieš bombardavimų šiaurės 
Vietnamo miestų. Jie išva
dinami pikčiausiais veid
mainiais. Daugiausia į 
savo kailį gauna “vargšas” 
Švedijos premjeras Palmė, 
kuris buvo bene pirmutinis 
kapitalistinio pasaulio diplo
matas viešai ir griežtai 
pasmerkti tų amerikiečių 
barbariškų žygį, Hanojaus 
ir Haiphongo civilinių žmo
nių žudymų.

Betgi, kaip žinia, ir popie
žius Paulius VI bombard avi
mų pasmerkė. Pasaulio pro
testantiškų bažnyčių taryba 
bombardavimų pasmerkė. 
Tai reiškia, pagal “Tėviš
kės Žiburius”, kad ir visi 
jie yra pikčiausi veidmai
niai! Tik klerikalinio lai
kraščio sutanuoti redakto
riai ir leidėjai yra aniuolai, 
nes jie remia tų nepateisi- 
nimų nekaltų civilinių žmo
nių žudymų. Mums atrodo, 
kad Šitie- i§ “T. Ž.” su- 
tvėrimai yra ne tik veidmai
niai, bet ir visiški bešir
džiai, mižmogėję žmonės.

JIS BUVO PAŽĮSTAMAS 
IR MUMS

Gautas pranešimas, kad 
sausio 17 dienų Lietuvoje 
mirė Vytautas Glovackas, 
tesulaukęs 52 metų amžiaus. 
Velionis buvo gerai pažįs
tamas ir daugeliui Amerikos 
lietuvių, kurie turėjo progų 
lankytis savo gimtajame 
krašte. Mat, drg. Glovackas 
buvo Lietuvos Kultūrinių Ry
šių su Tautiečiais Užsieny
je Komiteto darbuotojas. 
Gaila, kad mirtis išplėšė iš 
gyvųjų tarpo jį pačiame gy-ž 
venimo gražume. Grupės 
Draugų pranešime apie Vy
tauto mirtį sakoma:

“Iš mūsų tarpo anksti pa

sitraukė ištikimas Komunis
tų partijos sūnus, jautrus 
žmogus, pavyzdingas dar
buotojas. Vytautų Glovackų 
ilgai prisimins jo kovos ir 
darbo draugai bei gyvenan
tys užsienyje tautiečiai, ku
riems teko su juo bendrau
ti”.

Mūsų nuoširdžiausia 
užuojauta velionio draugams 
ir artimiesiems.

PER DIDELIS 
GERAŠIRDIŠKUMAS 
IRGI BLOGA

Kaip Į asmenį žiūrima ir 
reikia žiūrėti socialistinėje 
santvarkoje? Žinoma, jįrei- 
kia gerbti, jo likimu rūpin
tis, jo nepamiršti, padėti jam 
kopti gyvenimo laiptais 
aukštyn ir t. t. Bet per di
delis geraširdiškumas, lepi
nimas, pataikavimas ir t. t. 
irgi tik blogo lemia ir jam, 
ir visuomenei.

štai pavyzdys, kurį skai
tome Vilniaus “Tiesoje” 
(sausio 17 d.) kolumnoje 
“Dienos aidai”:

“Į vienų solidžių Aukštai
tijos rajono įstaigų atėjo 
darbuotojo žmonos skundas. 
Moteriškė dejavo, kad vyras 
blogai elgiasi, meldė jį su
tramdyti. Vietos komitetas 
posėdžiavo vienų dienų, kitų. 
Pasikvietė kaltąjį bendra
darbį. šis dievažijosi esąs 
švarus, prašė, kad jam pa
dėtų išgauti vieno asmens 
raštų, liudijantį jo sųžinės 
grynumų. Kai kurie bend
radarbiai susigraudino. Kita 
diena virto tikra talkos die
na. Trys vyrai gaudė as
menį, galintį patvirtinti, jog 
žmonos skundas nepagrįs
tas. Kiti talkininkavo, budė
dami prie telefono. Visi lau
kė: kaipgi baigsis ši “ope
racija”? Kone dvi dienas 
įstaiga buvo užsiėmusi 
“skęstančiojo” (jis iš tikrų
jų buvo kaltas) gelbėjimu. 
Niekas nepagalvojo, kiek 
šitas neprincipingas “gera
širdiškumas” kainavo val
stybei”.

DŽIUGI ŽINIA Iš 
GIMTOJO KRAŠTO

Iš Vilniaus ELTA prane
ša:

“Minties” leidykla išleido 
antrų jį “Dabartinės lietuvių 
kalbos žodyno” leidimų.

Pirmasis platiesiems vi
suomenės sluoksniams skir
tas tokio pobūdžio aiškina
masis žodynas, pasirodęs 
beveik prieš dvidešimt metų, 
suvaidino teigiamų vaidmenį 
literatūrinės kalbos normi- 
nime ir ugdyme. Naujasis 
norminamasis leidimas žy
miai patobulintas ir papil
dytas. 1954 metų leidinyje 
buvo aiškinami 45 tūkstan
čiai žodžių, dabartiniame - 
60 tūkstančių. Pateikta ne
maža žodžių, atsiradusių 
kalboje paskutiniaisiais de
šimtmečiais ir įsigalėjusių 
kalbinėje vartosenoje. Įva
de yra skyrius apie kirčia
vimą.

Naujasis didelio formato 
tūkstančio puslapių leidinys 
išėjo iš spaudos 50 tūkstan
čių egzempliorių tiražu”.

Daugelis ir Amerikos lie
tuvių norės šį žodynų Įsi
gyti.

AR AUGALAI TURI 
NERVUS?

Manoma, kad augaluose nieko 
panašaus į nervus nėra. Gal tik 

* jautrioji mimoza turi kažką pana
šaus. Tačiau galima manyti, jog 
nepaprastas mimozos jautrumas — 
tai tik ryškiausia savybė, kurią tu
ri visi augalai. Žurnale „New 
Scientist" (1972 m. 782 nr.) rašo
ma, kad paprastų augalų audi
niuose pavyko surasti elektrinius 
impulsus, kurie trunka nuo 100 iki 
400 milisekundžių ir kartojasi kas 
dešimt sekundžių. Manoma, kad 
jie sinchronizuoja augaluose vyks
tančius procesus, pvz., gėlių pra- 
žydėjimą.

Laiškai Redakcijai
karos,nebegali d arbuotis, nesMieli “Laisvės” redakto

riai ir skaitytojai!
Leiskite man per “Lais

vės” laikraštį nuoširdžiai 
padėkoti visiems redakcijos 
darbuotojams ir skaityto
jams už tuos gausius, gra
žius sveikinimus, kuriuos 
mano sukakties ir aukšto 
valstybinio apdovanojimo 
proga telegramomis ir laiš
kais atsiuntė daugelis drau
gų iš Niujorko ir jo apylin
kių bei kitų vietų. Man la
bai brangus yra tas pasitikė
jimas, kurį savo nuošir
džiais linkėjimais išreiškė 
pažangūs Amerikos lietu
viai - darbininkiško judėjimo 
dalyviai, mūsų visos didžio
sios šalies - Tarybų Sųjun- 
gos - ir mūsų respublikos 
bičiuliai.

Tarybiniai žmonės sutiko 
Naujuosius metus, švęsdami 
įžymių sukaktį - Tarybų Sų- 
jungos 50-metį. Mums la
bai malonu pažymėti, kad ši 
sukaktis buvo kaip sava pa
gerbta ir pažangiojoje lietu
vių išeivijoje, kad sklei
džiant proletarinio interna
cionalizmo idėjas, populia
rinant tiesų apie tarybinio 
gyvenimo tikrovę, apie leni
ninę nacionalinę politika, 
apie mūsų tautos pažangų 
tarybinių tautų šeimoje ypač 
vaisingai pasidarbavo pa
žangi užsienio lietuvių spau
da. Dėkodamas brangiems 
laisviečiams, noriu pareikš
ti, kad jų linkėjimus man 
priimu kaip jų nuoširdžiau
sius linkėjimus visai mūsų 
liaudžiai, visai lietuvių tau
tai, žengiančiai komunizmo 
keliu. Bėgantys metai ne 
tik leidžia prisiminti praei
ties kovas ir siekimus, bet 
dar labiau įpareigoja ati
duoti visas jėgas didžiajam 
respublikos darbo žmonių, 
socialistinės Tėvynės, Žmo
nijos pažangos reikalui.

Mieli pažangūs užsienio 
lietuviai, leiskite jus užtik
rinti, kad ir toliau visa mano 
patirtis, visos jėgos, visos 
žinios bus skirtos Komunis
tų partijos iškeltų uždavinių 
vykdymui. Aukštas valsty
binis įvertinimas mano su
kakties proga, kaip ir jūsų 
gausūs sveikinimai, teikia 
papildomų jėgų ir skatina 
dar energingiau dalyvauti 
sprendžiant kasdienines ir 
perspektyvines tarybinės 
liaudies problemas sudėtin
game komunistinės statybos 
procese. Didelę reikšmę 
čia turi kiek sėkmingi bus 
šie, tretieji penkmečio me
tai, kurie eilėje mūsų eko
nomikos ir kultūros sričių 
taps lemiamais.

Mums, tarybiniams žmo
nėms, malonu žinoti, kad 
visuose mūsų darbų rūpes
čiuose drauge su mumis yra 
pažangūs užsienio lietuviai, 
jų tarpe - brangūs bičiuliai 
laisviečiai. Asmeniškai ir 
visų Tarybų Lietuvos darbo 
žmonių vardu karštai lin
kiu, kad ir šie, ir tolesni 
metai jums visiems atneštų 
pelnytų veiklos pasitenkini
mų, kad jūsų pasišventimas 
būtų apvainikuotas naujais 
laimėjimais.

Su pagarba A. SNIEČKUS
-• -

Gerbiami laisviečiai!
Čionai rasite $10 čekį į 

“Laisvės” fondų. Ir tuo pat 
sykiu noriu pranešti Roches- 
terio “Laisvės” skaityto
jams, kad kurie norite 
“Laisvę” užrašyti ar pa
naujinti, tai paskambinkite 
man. Telefono num. 342- 
4017. Aš visiems mielai pa
tarnausiu. O draugė Beke- 
šienė, buvusi “Laisvės” va- 
jininkė, dėl pašlijusios svei-

jinai jau 87 metus gyvena. 
Ji dabar randasi Nursing 
Home. x

Taip pat ir kiti “Laisvės”* 
skaitytojai sveikatos požiū
riu sunkioje padėtyje. W. 
Cernauskas randasi Nursing 
Home ir labai serga. J. Mi
leris randasi savo namuose, 
bet slaugės priežiūroje. K. 
Žukauskas taipgi Nursing 
Home.

Gediminiečiai (Gedimino 
Draugija) pardavė savo sve
tainę po kelių metų bandymo 
parduoti. F. KONTENIS

— • —
Drauge Mizariene,

Labutis iš po trečiojo ma
sažo. Geriausi . linkėjimai 
visiems draugams. Tai ir 
viskas.STEPONAS VECKYS

Druskininkai 
1973-1-5 d.

Redakcijos 
atsakymai

ANT. VASKELAI, Ukmer
gėje. - Labai atsiprašome, 
kad negalima jums patar
nauti. Giminių paieškoji
mais mes neužsimame. 
Kreipkitės į “Gimtųjį kraš
tų” Vilniuje.

— • —
B. P., Šiauliai. - Eilėraš

čiais negalėsime pasinaudo
ti. Nesuvokiame jų pras
mės.

įvairenybės
Tarybų Sąjungos specia

listai sukonstravo ap
šildomą kompleksą “Ping
vinas” - nepaprastą lie
menę, kurios vidinė pusė 
išsiūta plonomis elektrai 
laidaus audinio ortais, 
ir batų vidpadžius, padary
tus iš tos pat medžiagos. 
Beje, ji nelūžinėja, atspari 
korozijai, mažai naudoja 
elektros energijos, pasižy
mi didele šilumine inercija, 
lėtai atšąla, o šildyti prade
da labai greitai. Akumulia
torius sveria nuo 1,5 iki 3 kg.

— • —
Per vieną naktį piktada

riai išardė penkių tonų tiltą 
per vieną Italijos upę. Ligi 
šiol taip greitai tilto niekas 
nėra išmontavęs.

- •-
Asamo valstijoje (Indija; 

greitojo traukinio lokomoty
vas sunkiai sužalojo dram
blį. Po susidūrimo iš 
džiunglių išbėgo garsiai tri
mituodama ištisa dramblių 
banda ir 14 valandų neleido 
traukiniui pajudėti. Tik 
prieš tyrą, kai sužeistasis 
nusibaigė, banda pasišalino.

Niujorke 60 sekundžių 
reklaminė televizijos laida 
dieną kainuoja 800 dolerių, 
vakare - 7200 dolerių, nak
tį - 3300 dolerių.

- •-
Pirmasis viešas telefonas 

Vilniuje Įrengtas 1913 m. 
sausio 1 d. centriniame paš
te. Juo naudotis buvo gali
ma, sumokėjus 15 kapeikų, r* .1

Žuanas Sastas iš Valiado- 
lido miesto Meksikoje staiga 
pajuto skausmus skrandyje. 
Per operaciją iš ligonio 
stemplės gydytojas išėmė 
skrybėlės segtuką, 50 pesetų 
vertės monetą ir moterišką 
auksinį laikrodį su apyranke. 
Iš ligoninės jį nugabeno* Į 
policijos nuovadą. Laikrodis 
pasirodė esąs vogtas.

— • —
Jorkšire išvesta nauja 

“kišeninių” šunų veislė. 
Užaugęs šuo sveria 1 kilo
gramą, vidutinis jo aukš
tis - 10 cm. ilgis - 30 cm.
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LEONAS STEPANAUSKAS

Laiškas iš Berlyno
DĖMESIO!
STEBUKLINGA MASINAI

Berlyne prie centrinės ge
ležinkelio stoties sumontavo 
mašiną žmogaus praeičiai 
nusakyti ir ateičiai Įspėti, 
Elektroninėmis šitos gud
ruolės smegenimis skuba 
daug kas pasinaudoti. . . 
Įmeti 10 fenigių monetą, ir 
bematant iškrinta raštelis 
su atsakymais. Šia proga 
taip pat pasinaudojau. Mat, 
kažkur ruošiausi važiuoti 
traukiniu, dar ture jau dvide
šimt minučių laiko. . .

"Jūsų pavardė. . . (šioje 
vietoje raštelyje tiksliausiai 
Įrašyta mano vardas!) Ve
dęs. Turite mažametę du
krą. Pernai buvote Vilniuje. 
Rytais sėdite ir rašote. .... 
Taip bus ir Naujaisiais me
ta 18°.

Dar kartą Įmetu dešimt 
fenigių.

"Jūsų pavardė. . . (ly
giai taip pat teisingai sura
šyta). Vedęs. Turite maža
metę dukrą. Pernai buvote 
Vilniuje. .. ”

Apima nerimas.
Krapštau kišenes. Paskui 

prašau praeivi* markę iš
keisti Į fenigius. Stebuklin
gajai mašinai Į nasrus kišu 
vis naujas monetas. . .

"Jūsų pavardė. . . ”
- Žinau, žinau, bet kaip gi 

tu, nelaboji, suvoki, kad 
prieš tavo nosĮ dar vis tas 
pat žmogėnas šąla?!.

Vėl Įmetu 10 fenigių. 
Laukiu, kada mašina ap
siriks. Pagaliau! Eilutės 
trumpesnės:

"Jūsų pavardė Stepanaus
kas. Vedęs. . . Apsnūdė- 
lis ir lepšys, nes jūsų trau
kinys išėjo prieš penketą 
minučių. . . Niekaip ne
pasivysite”.

. . .Nenoriu mieluosius 
lalsviečius klaidinti: tokios 
mašinos prie Berlyno cen
trinės geležinkelio stoties 
dar nėra. Užtat ji buvo 
naujametinėje vokiečių tele
vizijos laidoje. Leipome 
juokais. . . Štai dabar sa
vaip perpasakojau turini*. 
Betgi esmė gilesnė: mūsų 
Berlynas, Vokietija, tiksliau 
sakant, abidvi vokiečių val
stybės - Vokietijos Demo
kratinė Respublika ir fe
deralinė Vokietija - pirmą 
kartą ant Naujųjų metų 
slenksčio stovi su dideliu 
palengvėjimu. Socialistinių 
šalių, visų pirma Tarybų 
Sąjungos vystoma plati tai
kos iniciatyva duoda apčiuo
piamus vaisius: sunormali- 
zuoti ir sutartimis sutvir
tinti abiejų vokiečių valsty
bių santykiai.

Ne vien valstybės plačia 
prasme, bet taip pat ir pa
vieniai žmonės tatai jaučia. 
Pavyzdžiui Vakarų Berlyno 
nuolatiniai gyventojai gali 
lankyti savo gimines, arti
muosius ir draugus Rytų 
Berlyne, visoje Vokietijos 
Demokratinėje Respubliko
je. Rytų pusės gyventojai 
ypatingais atvejais (vedybų, 
krikštynų, mirties, artimųjų 
ligos) taipgi gali vykti Į Va
karus. Viso to nebuvo.

Dėl Vakarų Vokietijos se
nosios valdžios užsispyrimo 
buvo vengiama su Rytų Vo
kietija normalizuoti santy
kius. . . Ne iŠ gero pasi
keitė Vakarų politika: su
stiprėję socialistinės šalys 
tapo labai svarbiu ir svariu 
politikos faktoriumi. Be to, 
jos veikla vieningai, kiekvie
ną žingsnį tarpusavyje su
derina. Štai tatai ir verčia 

Vakarų Vokietiją skaitytis 
su socialistine Vokietijos 
Demokratine Respubli
ka. . .

Per Naujus Metus tatai at
sispindėjo prie šventinių 
šeimų stalų butuose, lygiai 
dvyliktą nakties valandą už
sižiebus fejerverkui, nuo 
balkonų pasigirdus skam
biems balsams.

Kaip sakiau, išgyvenau tas 
minutes prie televizo
riaus, - žiūrėdamas tai Rytų, 
tai Vakarų programą (pas 
mus abi jos puikiausiai ma
tomos), - matydamas iš 
abiejų pusių prasimušantį tą 
patį žmonių entuziazmą, di
desnį pasitikėjimą ateitimi.

Tiesa, ne stebuklinga 
elektroninė mašina prie ge
ležinkelio stoties, o gana 
tikslus diplomatinis proto
kolas kloja ant popieriaus 
eilutes, programuojančias 
ateitį.

APIE TAI KELETĄ 
ŽODŽIŲ. . .

Man teko būti salėje, iš 
arti stebėti abiejų vokiečių 
valstybių sutarties pasira
šymą.

Buvo saulėta, su lengvu 
šaltuku gruodžio 21 diena 
Berlyne.

Sis nepaprastos svarbos 
Vokietijos istorijoje įvykis 
turėjo Įvykti Vokietijos De
mokratinės Respublikos Mi
nistrų Tarybos rūmuose, 
įvykio svarbą galėjai jausti 
artėdamas prie šitos vietos 
netoli Aleksander-placo-de- 
tnokratlnio Berlyno centro. 
Betkoks judėjimas aplink 
Ministrų Tarybos rūmus 
buvo sustabdytas. Keletas 
kontrolių, pagaliau Įvažiuoji 
į saulės nušviestą ir erdvų 
ratą prie pačių rūmų. Sali
mais, kitame name, Įrengtas 
spaudos centras, kuriame 
bruzdėjo ir pynėsi Įvairios 
kalbos. įrengtos teletaipl- 
nės linijos, telefono laidai į 
visus Žemės rutulio kampus.

Mačiau taip pat ir ameri
kiečių korespondentus.. 
Štai, pavyzdžiui, šalia išvy
dau juodaplauki* ir judrų 
"Amerikos balso” Bonos 
korespondentą poną Jordaną. 
Jis mane irgi iš karto paži
no. Tik vieną kartą buvome 
gyvenime susitikę! Užtat 
kokiomis aplinkybėmis. Ta
tai buvo prieš keletą metų 
Erfurte. . . Mes spaudė- 
mės ankštoje spaudos tribū
noje. Laukėme iš geležinke
lio stoties išeinančio Vakarų 
Vokietijos kanclerio Viliaus 
Brandto. Pro pačią mūsų 
tribūną jis turėjo praeiti 
kartu su Vokietijos Demo
kratinės Respublikos Minis
trų tarybos pirmininku Viliu 
St of u.

Tatai buvo pirmasis abie
jų vokiečių valstybių galvų 
susitikimas. Taip ilgai že
mintą ir ignoruotą socialis
tinę Vokietiją (VFR krikde
mų valdžios metais šitos 
socialistinės Vokietijos tie
siog "nebuvo”; taip Į ją Va
karų Vokietija vertė žiūrėti 
ir savuosius sąjungininkus), 
ir štai VFR kancleris-Er- 
f urte, socialistinėje vokiečių 
Žemėje, spaudžia ranką so
cialistinės vyriausybės va
dovui Viliui Stotui. . .

Korespondentams buvo 
karšta^* nežiūrint oro vėsu
mo. Užėmę vietas prie spau
dos tribūnos barjero, sten
gėmės jų neužleisti. Ir atsi
tiko taip: pečiais susirė

miau su p. Jordanu. Saugo
dami geras stebėjimo pozi
cijas, mes ilgai laukėme. 
Kaip žurnalistų tarpe įpras
ta, susipažinome ir įsikal
bėjome. . .

Vienu požiūriu ponas Jor
danas mane labai nustebino: 
reikalavimais, kuriuos jam 
statė darbdaviui, ar jisai 
pats sau, norėdamas užsi
dirbti duoną. . . Štai jis 
stovėjo spaudos tribūnoje 
Erfurte, tuoj kartu skubėjo į 
eiles didelių ir mažų kon
ferencijų. Visur jį mačiau.

Gi vakare, kai visi ėjo 
miegoti, išklausę baigiamų
jų pareiškimų, kai kancleris 
kopė į savo miegamąjį va
goną, ponas Jordanas lipo į 
savo automobilį, sėdo prie 
vairo, visą naktį žadėjo rie
dėti Bonos link, kad ten būtų 
įvykio vietoje - taptų Viliaus 
Brandto sugrįžimo ir pir
mųjų žodžių liudininku. Ši
tokiam žurnalistiniam inten
syvumui tenka nulenkti gal
vą. Užtat ne jo žurnalisti
nėms mintims.

Ponas Jordanas į įvykius 
Erfurte žiūrėjo kaip į "epi
zodą”, kaip į istorinę keis
tenybę, kuri beveik negalėjo 
turėti tolimesnės eigos. Jis 
prieštaravo mano žodžiams, 
kad istorija nestovi vietoj, 
kad pačioje Vakarų Vokieti
joje greit pūs visai nauji vė
jai ir vakarykščios dienos 
apaštalai pralaimės su kra
chu. . .

Ir štai mes susitinkame 
Berlyne, į kur Vakarų Vo
kietijos ministras Egonas 
Baras, savo vyriausybės 
įgaliotas, atvažiuoja į so
cialistinės Vokietijos sosti
nę pasirašyti santykių su- 
normalizavimo, o tuo pačiu 
ir pilno faktiškai susiklos
čiusios politinės situacijos 
pripažinimo. . . Jukpadėrr 
jus abiejų pusių parašus, so
cialistines Vokietijos vardas 
įgauna dar didesnį svorį. 
Atviras kelias į pilną ir 
oficialų pripažinimą. Paga
liau atviras kelias ir į pa- 
Sjaulinę Suvienytųjų Organi
zacijų tautų šeimą. Kolega 
iš man svetimo pasaulio pri
pažįsta, kad šiame reikale - 
aiškiausiai laimėjo socializ
mo šalių pozicija.

(Pabaiga sekamam num.)

DETROITAS, - Federali
nė grand džiurė kaltina 
Chryslęrio korporaciją už 
nelegalų pardavimą motorų 
Portugalijai, kuri juos var
toja savo kolonijose kare 
prieš afrikiečius.

PrieSkarinė demonstracija Washingtone prie1 Washington Monument per Nixono inaugura
ciją sausio 20 dieną. Tokios žmonių demonstracijos privertė Nixoną susitarti dėk karo 
baigimo.

LAISVĖ
KAZYS KLOTYS
Spalio revoliucijos veteranas <

Tarybų Sąjungos įkūrimo 
50-dešimtmetį sutinkant

3-čias puslapis

Lietuvos Kultūrinių Ryšių su Užsienio
Lietuviais Komiteto veikla ir tikslai

Daug metų praėjo - virš 
pusė amžiaus prabėgo. Išau
go nauja žmonių karta, bet 
revoliucijos vaizdai ir šian
dien gyvi. Gyvi atmintyje, 
gyvi širdyje.

Labiausiai mano atmintis 
išsaugojo nematytą darbo 
žmonių entuziazmą iškovoti 
Tarybų valdžią, sugriauti iš 
pamatų senąją tvarką ir su
kurti naują pasaulį, nąują 
gyvenimą. Gyvenimą be 
ponų, be išnaudotojų.

1917 m. aš, Kapsuko ir 
Angariečio pavestas, išvy-> 
kau iš Petrogrado ir apsi
gyvenau Ekaterinoslavly, 
dirbau partinį darbą. Čia 
sukilimo metu kartu su įvai
rių tautybių darbininkais 
stojau į kovą, triuškinant 
kapitalizmo santvarkos pa
matus.

Viso miesto darbo žmonių 
jėgomis buvo iškovota per
galė, ir visur suplevėsavo 
raudonos revoliucijos vėlia
vos. Tačiau naujo gyvenimo 
sukūrimas ir apgynimas jo 
nuo įvairiausių priešų pa
reikalavo iš Rusijos darbo 
žmonių, vadovaujant Komu
nistų partijai su Leninu 
priešakyje, daug jėgų ir 
aukų.

Ir šiandien mes, senoji ko
munistų karta, Spalio revo
liucijos dalyviai, apžvelg
dami pusės šimtmečio Tary
bų Sąjungos istoriją, ryš
kiai matome, kokių milži
niškų aukštumų gyvenime 
pasiekė daugianacionalinė 
tarybinė liaudis, nenukryps
tamai žengdama Lenino 
mokslo apšviestu keliu. Me
tai į metus, visa gyvenimo 
aplinka keičiasi, auga, gerė
ja. O kokie milžiniški tų 
pasiekimų tempai, turint 
galvoje pusės šimtmečio lai
kotarpį. Tačiau ir tie keli 
dešimtmečiai ne visi buvo 
kūrybiniai metai. Tėvynės 
karas pareikalavo iš tary
binės liaudies, ne vienerių 
metų, persunktų neišmatuo
jamu įtempimu, jėgų ir ener
gijos, norint sutriuškinti 
žiaurų priešą ir atstatyti 
tūkstančius sugriautų miestų 
ir kaimų. O šiandien tų sun
kumų ir pergyvenimų nė pėd
sakų neliko. Dabar Tarybų 
Sąjungoje išaugusi nauja 
karta žmonių, kurių pasau
lėžiūra pagrįsta mokslu, jų 

ideologija turi tvirtą mark
sizmo-leninizmo pagrindą.

Senoji karta prisimena, 
kokia tamsi, ūkanota buvo 
Carinė Rusija. 1897 m. Ru
sijoje žmonių nuo 9-49 metų 
amžiaus raštingumas buvo 
28.4%. Gi 1970 metais - 
99.7%. Tarybiniais metais 
daugiau kaip 40 tautybių su
darė savo raštiją. Naciona
linėse sąjunginėse respubli
kose veikia mokslų akade
mijos, institutai, aukštosios 
mokyklos.

Dar pirmais Tarybų val
džios metais Leninas sakė: 
"Mums reikalingas milži
niškas kultūros pakilimas. 
Reikia, kad žmogus tikrovė
je mokėtų naudotis raštu ir 
knyga, kad jis turėtų ką skai
tyti”.

Todėl reikšminga, kad 
šiandien Tarybų Sąjungoje 
kasdien išleidžiama apie 5 
milijonus egz. knygų. Irkas 
būdinga, kad tarybinė knyga 
turi internacionalinį pobūdį. 
Knygos leidžiamos 145 kal
bomis, tame skaičiuje 85 ta
rybinių tautų kalbomis.

Šiandien kiekvienas doras 
žmogus, nežiūrint savo poli
tinių pažiūrų, apsilankęs Ta
rybų Sąjungoje ir susipaži
nęs su darbo žmonių gyveni
mu, ekonomika ir kultūra, 
negali paneigti to progreso 
ir pranašumo, esančio so
cialistinėje santvarkoje.

Tik apakę ir piktumo pri
mirkę visokių spalvų "va
duotojai” - imperializmo 
garbintojai drapsto purvus 
Tarybų Sąjungos adresu. Tai 
neišvengiama gyvenimo lo-‘ 
gika. Kas atgyveno savo die
nas ir išmestas Į istorijos 
mėšlyną, kito kelio neturi, 
kaip tik keliaklupsčiauti už 
duonos kąsnį, numestą nuo 
kapitalo valdovų stalo.

Tarybų Sąjungos įkūrimo 
50-etį tarybiniai žmonės su
tinka vieningai sutelkti apie 
savo Komunistų partiją, di
deliu pakilimu vykdo gar
bingus komunizmo uždavi
nius komunizmo statybai. 
Ir šiandien nėra pasaulyje 
tokios jėgos, kuri įstengtų 
sutrukdyti Lenino idėjų 
triumfą.

LAGOS, Nigerija. - Čia 
nukrito Jordano lėktuvas. 
Žuvo apie 180 žmonių.

V. KAZAKEVIČIUS:
— Maždaug per dešimtį 

komiteto veikios metų darbo 
apimtis nepaprastai išaugo, iš
siplėtė. Su kiekvienais metais 
ryškėjo veiklos galimybės ir 
darbo kryptis, kaupėsi patir
tis, plėtėsi pažintys ir ryšiai 
iu tautiečiais visuose kraštuo- 
le. Padidėjo galimybė atsi
liepti j įvairias emigracijos 
problemas. Mūsų darbo sėk
mę lemia tai, kad emigracijos 
reikalus įdėmiai stebi ir kul
tūrinių ryšių ugdymu rūpinasi 
respublikos vadovaujančios 
partinės ir tarybinės instanci

jos: Mūsų komitetas — tarybinė visuomeninė organizaci
ja, kaip ir kitos Tarybų Lietuvos įstaigos, esame socialis
tinio pasaulio kūrėjai ir dirbame patriotinį darbą su
emigracija, remdamiesi naujojo gyvenimo interesais. 
Mums rūpi, kad mūsų šalis svetur turėtų daugiau bičiu
lių, kad tautiečiai ją geiiau pažintų ir teisingai suprastų 
mūsų darbus ir siekius. Mūsų ryšiai su tautiečiais užsie
nyje pagrįsti tuo, kad Lietuva, visų dorų pasaulio lietuvių 
tėvynė, yra socialistinė, ji — viena iš Tarybų Sąjungos 
respublikų, ir tie tautiečiai, kurie jaučia poreikį — nors 
ir svetur gyvendami — išlikti savo tautai, kurie nori būti 
jos patriotais, turi susirasti kelią į šią, šiandieninę Lietu
vą — kraštą, kuriame visapusiškai sprendžiami tautos kul
tūrinės ir socialinės pažangos klausimai, kuriam priklauso 
dabartis ir ateitis. Kaip tik tokia principinė idėjiška pa
žiūra padeda sėkmingai plėsti ir stiprinti tautiečių ryšius 
su Tėvyne. Kai tikslas aiškus, tai ir rezultatai — akivaiz
dūs.

Kaip mes Lietuvoje 
grįžtame iš mokyklos

Paskutinė pamoka baigiasi 
ir mes, nors sėdime ir ra
miai klausomės mokytojos 
aiškinimų, tačiau mūsų min
tys jau ten prie kelio laukia 
atvažiuojančio didžiulio 
autobuso. Visada vairuoto
jas mums paslaugiai atidaro 
duris ir niekada nepalieka 
ant kelio, tačiau ką gali ži
noti. . .

Ir štai mes gražia vorele 
lipame į mašiną, laikydami 
rankose mokinio pažymėji
mus. Mergaičių pažymėji
mai papuošti: po plastma- 
stiniu aplankėliu dar padėta 
kokia atvirutė, spalvuotas 
paveikslukas ar piešinėlis.

Keleivių autobuse ne daug 
ir mes galime sėstis j 
minkštus suolus, tačiau 
mums, šeštaklasiams jau 
įkirėjo tas sėdėjimas. Kad 
taip pasistumdyti, pasįgaly- 
nėti. . . Aš savo draugui, 
Arūnui siūlau sėstis pir
mam, tačiau jis stovi atsta
tęs alkūnę, nori, kad jįgerai 
stuktelčiau, pagrumdyčiau. 
Aš jam stipriai niuktelėju į 
pašonę ir, kai nuo pasiprie
šinimo užkaista jo raume
nys - patenkintas atsisėda. 
Dauguma mokinių stovi ir 
mandagiai praleidžia įlipan
čius suaugusius keleivius 
sėstis į suolus.

Mergaitės irgi stovi ir vis 
stengiasi ‘ 'pakibinti’* prie
kyje stovinčius berniukus. 
Kai šie, paliesti už plaukų ar 
ausies, atsigrįžta ir Įtaria 
nekaltą savo kaimyną, jos 
leipsta juokais. Linksma ir 
nenuobodu. Net šypsosi ir 
suaugusieji. Groja radijas.

Priešais mane sėdi mote
ris, kurios vienas skarelės 
kampas vėjo užverstas aukš
tyn, o kitas kabo ant pečių. 
Arūnas vis pasižiūri,parodo 
pirštu ir sukikena. Salia 
moters sėdinti Vienuolikto
ke, kuri skaito istorijos va
dovėlį, atsigrįžta ir prie
kaištingai pasižiūri į mudu. 
Matau, kad susmeigę akis į 
tą skarelės kampątyllai juo
kiasi ir kiti mokiniai. Aš 
atsargiai pataisau tą ne
drausmingą kampą ir 
"spektaklis” baigiasi.

Pirmoj stotelėj jau kele
tas mokinių išlipo. Taip pat 
ir Arūnas. Aš gyvenu to
liausiai nuo mokyklos Ir man 
dar reikia kelis kilometrus 
pavažiuoti. Susikaupiu ir 

bandau kurti eilėraštį, nes 
mokytoja davė lietuvių kal
bos temą: "Kas mano tėvy
nė ir kodėl aš ją myliu”? 
Žiūriu pro langą ir galvoju: 
tikrai kokia graži mano Tė
vynė Lietuva. O ypač Dzū
kija: kalnai kalneliai, žali 
slėniai ir ežerėliai. Pake
lėj lieknos aukštos pušaitės, 
o ten toli dunkso rūke pasi
nėręs baltų berželių plotas. 
Iš jo kur-ne-kur, kaip pilių 
bokštai, išsikišę smailos eg
lių viršūnės. Aš pradedu 
lyg niūniuoti, lyg deklamuo
ti:
Mano Tėvynė, miela

Lietuvėlė;
Ją valdžia Tarybų gyventi 

prikėlė.
Myliu ją ir visą Tarybinę 

Salį;
Jei reikės, guldysiu aš už ją 

galvelę.

Vos spėjęs sukurti ketu
rias eilutes, turiu išlipti ir 
Zapselės pakrante tekinas 
bėgu į tėvų sodybą. Truputį 
sukaitęs nusivelku apsiau
stėlį ir sėduos valgyti pietų. 
Senelis ilgai. kažko žiūri Į 
mane ir lėtai taria: "Bepi
gu Jums, vaikai, dabar. 
Varsneles pabėgėjai ir tai 
sušilai, ale, kad reikėtų taip 
kaip man klampoti per snie
gą į mokyklą septynis kilo
metrus - žinotumėt. Ir dar 
su klumpėmis. . . ” "Ge
rai dabar” - sakau. "Už 
dyką nuveža ir parveža. . .”

Labai norėčiau žinoti, kaip 
amerikonukai keliauja į mo
kyklas kaimuose ir miestuo
se. PAVEISEJIŠKIS

MOKINUKAS.

AVIŽOS

Po lietaus palinko 
Avižos laukuos. 
Margas giesmininkas 
Tupi ant šakos.

Nužydėjo bulvės. 
Vien daina tyli 
Tau primins, kad buvęs 
šitoje šaly,

Kad lašėjo gailiai 
Nuo liaunų šakų, 
Kad nuėjo meilė 
Avižų lauku.

Jonas Strielkūnas
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St. Petersburg, Fla. susikūrė 
nauja organizacija

Mūsą didžiulės LLD45kp. 
ribose vyksta dideli darbai. 
Žiemos sezonas prasidėjo, o 
pas mus Šilta kaip viduvasa
ryje. Turistai ir atostogau
tojai atvyksta i§ Siaurės 
valstiją dideliais kiekiais. 
Kaip ir tikėtasi, visur kam
šatis; krautuvės pilnos žmo
nių, kainos ant reikmenų pa
dvigubėjo. Gatvėje eismas 
ir važiuotė varginantys; dau
giau avariją, užpuolimą, api
plėšimą, su turistais atvyko 
ir “ezpertai” savanaudžiai.

Norime, ar nenorime, tu
rime eiti su gyvenimu. “Jei 
sustosime, liksime suminti” 
praeivią kojomis. Poetė Sa
lomėja Neris sako savo ei
lėraščiuose.

Pažangiečią veikla, są
lygą verčiama, imasi nepa
prastą darbą, kokius tik jau
natviškai nusiteikę drįstų 
vaizduotis. LLD 45 kuopa 
sumanė sukurti naują orga
nizaciją, būtent, Lietuvią se
nuolių piliečių klubą (Lith
uanian Senior Citizen’s Club) 
ir pirkti svetainę jkuri būti
nai reikalinga pažangiajai 
veiklai.

Sis klausimas jau seniai 
buvo diskutuojamas. Vis 
buvo klausiama kas įvyks, 
jei vieną kartą mums bus pa
sakyta, kad jau daugiau Laiš
kanešių svetainėje mums ne
bebus galima susirinkti? 
Taip šiuo kartu buvo pasa
kyta: “Laiškanešių svetainė 
padėta ant pardavimo, kaina 
$45,000. Jau ji daugiau ne
bebus svetainė, o žuvies kon
servavimo ištaiga”.

Susirūpinome, sukrutome, 
diskutavome, kas bus, ko 
imtis, Be svetainės reiškia 
išnykimą. Pirkti svetainę 
nėra pinigų, o LLD organi
zacija yra tik apšvletos or
ganas, Jai pirktis nuosavybę 
nepritaikoma. O ne tik LLD 
kuopa. Mes turime puikų 
mišrių balsų Dainos mylė
toją chorą^kuris jau ruošiasi 
apvaikščioti 9 meti; gyvavi
mo minėjimą. Ar viską lik
viduoti ir pasiduoti likimui? 
Ne, išrinkome specialią ko
misiją šiam tikslui, kad nie
ko nelaukus imtųsi visko, kas 
reikia, kad iŠ šios padėties 
išėjus. Ieškota atatinkamo 
pastato, ieškota sklypo že
mės, ant kurios būtą galima 
svetainę statyti. Saukta visa 
eilė susirinkimą, išklausyta 
daug įvairią raportą, duoti 
pasiūlymai ir sumanymai, 
ją daug.

Po visą susirinkimą ir 
kalbų, prieita išvados, kad 
mums pirkti žemę ir statyti 
naują pastatą, šiose aukštose 
kainose, neįmanoma, įsigyti 
kokį seną pastatą ir jį per

Mirus

Adolph Sereikai
Reiškiame gilią užuojautą sūnui, dukterims, 

anūkams, broliams ir seserims Amerikoje ir 
Lietuvoje, taipgi visiems artimiesiems bei drau
gams.

L. L. D. 45 KUOPA
ST. PETERSBURG, FLA.

LAWRENCE, MASS.
Mirus

Petronei Kaminskas
Reiškiame gilią užuojautą dukterims, Bronisla 

vai Shlakis ir Petronei Gleason, ir visiems anū
kam s, giminėms
A. V^čkys
O. Večkiūtė
J. T. Milvidal
S. Penkus
M. Deltwas

v A. Shupetrie 

draugams.

dirbti į svetainę gali būti 
nepasisekimų. Geriausia 
išeitis, tai tartis su šios sve
tainės savininkais, pasiūlyti 
savo kainą ir derėtis.

Mūsų išrinktoji komisija 
pasiūlė už svetainę su visais 
įrengimais $30,000. Parda
vėjai pasiūlymą atmetė ir po 
ilgesnių derybų mes sutikom 
pakelti iki $32,000, ir už šią 
sumą mūsųnaujojl organiza
cija (Lietuvią Senuolią Pilie- 
čią Klubas) dėl naudos mūsą 
visų organizacijų perka šią 
svetainę. Manom, kad labai 
gerai padaryta. O dar gerai 
ir todėl, kad su visų sutiki
mu tai nuspręsta.

Dabar tik lieka sukėlimas 
reikalingos sumos pinigų. 
Pažadai dideli. Jau daugiau 
30 narių pasižadėjo prisidėti 
su parama. O mes turime 
LLD 45 kuopoje arti 200 na
rių, Esam tikri, kad svetai
nės pirkimo fondas bus su
keltas.

Kalbamas klubas jau įre
gistruotas į Floridos valsti
jos teisėtumą ir legaliai pra
deda gyvuoti. Į valdybą iš
rinkome gerus LLD 45 kuo
pos narius. Valys Bunkus - 
prezidentas, Walter Duben- 
dris - viceprezidentas, Al
dona Aleknienė - užrašų raš
tininkė, Tile Lukienė - fi- 
nasą raštininkė ir Jonas Rū
bas - iždininkas, Į direk
ciją įeina Jonas Mileris, 
Juozas Sarkiūnas, Povilas 
Alekna ir Juozas Keleris.

Permatoma, kad bus daug 
gaspadoriško darbo, bus 
sunkumų, bet veikla ne silp
nės, o tvirtės. To ir norėta. 
Sėkmės LLD 45-tai kuopai, 
sėkmės Dainos mylėtojų 
choruijir sėkmės naujai įsi
kūrusiam Lietuvių Senuolių 
Piliečių Klubui, kuris susi
kūrė tokiu nepaprastu mūsų 
senmečią saulėlydžio laiku.

Gyvuokime ir darbuoki
mės! DZŪKELIS

TSRS Luna-21 jau 
Mėnulyje veikia

Maskva. - Tarybinis me
chanizuotas automatinis 
erdvėlaivis nusileido ant 
Mėnulio paviršiaus, kur buvo 
iš anksto nuskirta nusileisti.

Luna atsivežė vežimėlį su 
8 ratais. Vežimėlis keliauja 
Mėnulio paviršium ir per
duoda nuotraukas bei kitas 
svarbias žinias.

HOUSTON, Texas. - JAV 
erdvėlaivio Mariner - 9 at
siųstieji paveikslai rodo, kad 
Marse gali būt gyvybės. 
Mokslininkai mano, kad ten 
veikia vulkanai ir upės teka,.

Ch. Markūnas 
B. L. Bulaukai 
J. A. Kodžiai 
P. Milius
B. Valungas 
Ch. Valungas

Cleveland, Ohio
Anton Krchmarek’s 75th 

birthday was observed here 
with a gala celebration in the 
Ukranlan Labor Temple, at
tended by 300 people. The 
audience impressed old- 
timers for the large number 
of youth and Black partici
pants, for the numbers of 
trade union, peace and civil 
rights activists present.

A sumptuous dinner was 
followed by a cultural and 
speaking program that ex
tolled the life-long leader
ship and contributions of 
Krchmarek to the struggles 
for peace, democracy and 
socialism.

Greetings were read from 
Gus Hall, General Secretary 
of the CPUS A, who was una
ble to attend due to illness. 
In his message, Hall said:

“Anton Krchmarek is one 
of the very finest human 
beings this old earth has ever 
given birth to. Krch has al
ways been, and is, 50 years 
ahead of overall develop
ment.

“When most were not, 
Krch was a revolutionary 
fighter. When there were no 
mass unions, Krch was a 
union man. When most white 
Americans were influenced 
by racism, Krch was fighting 
racism. When most were 
influenced by national chau
vinism, Krch was an inter
nationalist.

“Today, culturally, politi
cally, ethically, in all- 
around human development, 
Krch is again ahead of the 
pack. He is like what the 
Communist people will be 
like all over the world. 
Krch is a most beautiful 
comrade. Someone must 
write a book about Krch's 
contributions”.

From Czechoslovakia 
came the greetings from Dr. 
Gustav Husak, General Sec
retary of the Communist 
Party of Czechoslovakia, 
which said:

“Dear Comrade Krchmarek:
“Permit me to send you 

on the day of your 75th Birth
day, warmest greetings and 
to wish you the best of every
thing. We deeply appreciate 
your life-time of activity in 
the working class movement 
and your participation in 
strengthening and fortifying 
the development of the pro
gressive movement in the 
United States requiring great 
personal fortitude and dedi
cation.

“I wish you, esteemed 
Comrade Krchmarek, good 
health and vitality in the 
years ahead, and further 
success in your work and in 
your personal life”.

Greetings from the Politi
cal Committee of the CPUS A 
were brought by Dr. Ryman 
Lumer, editor of Political 
Affairs. There were greet
ings from Tim Buck, Chair
man of the Communist Party 
of Canada, from John Wil
liamson in London and for
mer co-worker with Krch in 
Ohio, from Pat Toohey, fel
low-coal miner and organi
zer with Krch, from former 
Ohioans now living in Cali
fornia, Florida and Massa
chusetts, and from Commu
nist Party organizations on 
the West Coast, New En
gland, Florida and through
out the midwest. And there 
were greetings from Carl 
Winter and John Pitman (edi
tors of the Dally World and 
the staff of that paper to 
which Krch Is a frequent con
tribute^ Fraternal delega-

tions came from Pittsburgh 
and West Virginia and ten 
Ohio cities were represented 
at the celebration.

Responding to all the 
greetings and presentations, 
and deeply moved by the pro
ceedings, the State Chairman 
of the Ohio Communist Party 
paid high tribute to the Com
munist Party of the USA led 
by Gus Hall and Henry Wins
ton. Krch made an impas
sioned appeal for workers, 
Black and white, and espe
cially the youth, to join the 
Communist Party. He 
stressed the Party’s leader- I 
ship role in the struggles 
ahead under four more years 
of Nixon in the fight for 
peace, for the needs of the 
working class, for Black li
beration and against racism 
and for the needs of the youth.

REPORTER

Bridgeport,Conn.
Nors veikimas pas mus 

silpnokas, bet *‘Laisvės” 
reikalai po blskį eina pir
myn. Senąsias prenumera
tas baigiame atnaujinti. Gai
la, kad naują negauta laike 
šio vajaus. Bet gal bus gau
ta vėliau. Taip pareiškė 
“Laisvės” vajininkas. Ma
tosi, kad jis gyvena su vilti
mi, nenusimena. Tai geras 
dalykas.

Sausio 7 dieną įvyko LDS 
74 kuopos susirinkimas. Po 
susirinkimo turėta užkan
džių. Taipgi žingsny s pir
myn, nenusiminta.

Iš raštininko raporto, 
paaiškėjo, kad mūsų kuopa' 
turi 104 narių. Taipgi gali
ma pasidžiaugti.

Tuo pačiu laiku buvo atsi
lankę LLD nariai. Buvo kuo
pos raštininkas. Visi nariai 
pasimokė jo duokles už 1973 
metus. Tai gerai: du zuikiai 
vienu kartu nušauti. . .

J. STRIZAUSKAS

Detroit, Mich.
Sausio 16 d. buvo praneš

ta, kad sunkiai serga Pranas 
Jočionis, 7740 W. Morrow 
Circle., Dearborn, Mich. Tel. 
LU 1-2429.

Slinkiai serga Juozas Koz
mas. Jis randasi ligoninėje 
ant Ž5th gatvės. /

Linkime greito susveiki- 
mo jiems. J. K. Alvinas

Ragina sulaikyti 
brutalumą

Detroitas. - Daugiau kaip 
1,000 juodųjų ir baltųjų da
lyvavo apklausinėjime ir ty
rinėjime skundų prieš poli
cijos brutalumą, kuris spe
cialiai naudojamas juodųjų 
rajonuose.

Dalyviai reikalavo Miesto 
Tarybos sulaikyti policijos 
terorą prieš negrus, daugiau 
jėgų panaudoti prieš bedidė- 
jantį kriminalizmą.

PARYŽIUS. - Prancūzi
jos kapitalistinės partijos, 
bijodamos pralaimėti par
lamentinius rinkimus kovo 4 
ir 11 dienomis, smarkiai di
dina koyą prieš komunistinį 
judėjimą ir liaudies frontą. 
Dažnai naudoja nešvankius 
asmeninius puldinėjimus.

LIMA. - Peru Aukščiau
siasis teismas reikalauja 
Bolivijos valdžios atiduoti 
teismui už pinigais šmuge- 
liavimą hitlerininką karo 
kriminalistą Klaus Barbie, 
kuri buvo Prancūzijoje ga
vęs mirties bausmę, bet su
spėjo pasislėpti Bolivijoje.

Waterbury, Conn.
Sausio 8 d. po ilgos ligos 

ligoninėje mirė Magdelena 
Danisevlčienė (Kemežiutė), 
gyvenusi 130 Park Terr. 
Buvo gimusi Lietuvoje. At
vyko į Ameriką prieš 60 
metų.

Liūdėsyje liko jos vyras 
Charles Danisevich, du sū
nūs - Charles gyvena Mid
dlebury, John - Waterbury, 
du broliai ir trys seserys 
Lietuvoje. Taipgi paliko 4 
anūkus, 6 proaniūkius ir ke
letą brolių ir seserų vaikų.

Buvo pašarvota Stokes Fu
neral Home ir palaidota sau-> 
šio 12 d. su religinėm apei
gom Lietuvių kapinėse. Il
sėkis ramiai, Magdelena.

-• -
Sausio 8 d. staiga mirė 

Albinas Šiugžda 59 metų am
žiaus, gyvenęs 40 Green St. 
Buvo gimęs Lietuvoje. Wa
terbury išgyveno 10 metų.

Liūdėsyje liko jo žmona 
Albina (Kovelaitė), du sūnūs 
Albertas ir Romas, abu gy
vena Miami, Fla. Taipgi liko 
dvi dukterys - Miss Irene 
Šiugžda Waterbury ir Mrs. 
Donald Fitzpatrick Mount 
Gilead, Ohio. Brolis Simas 
Šiugžda gyvena Philadelphi- 
joje ir du broliai Lietuvoje, 
taipgi trys seserys Lietuvo
je. Liko vienas anūkas ir 
keli brolių ir seserų valkai.

Buvo pašarvotas Stokes 
Funeral Home. Laidotuvės 
buvo privačios. Palaidotas 
sausio 11 d. Calvary kapinė
se.

Jis Jankė mūsų parengimus 
ir buvo LLD 28 kp. narys.

Gili užuojauta jo žmonai, 
sūnums, dukterims, bro
liams, seserims ir kitiems 
artimiems giminėms jų liū
desio valandoje. O jūs, Al
binai, ilsėkis ramiai šios 
šalies žemelėje.

LLD 28 kuopa nutarė reng
ti tarptautinės moterų dienos 
apvaikSCiojimą kovo 18 d. 
Prašome kitų kolonijų tą 
dieną nieko nerengti. Kvie
čiame atsilankyti pas mus.

4MB MM

“Laisvės” vajaus reika
lais man teko aplankyti 
“Laisvės” skaitytojus. Kai 
kurie yra persikėlę kitur gy
venti.

Andrius Rėklaitis gyveno 
pas dukterį Thomaston, 
Conn. Kadangi ten daugiau 
šeimos priaugo, tai tėvui 
nebebuvo vietos. Jis persi
gyventi į naują Senior Citi
zens apartmentą Bristol, 
Conn. Pasikalbėjome su juo 
draugiškai. Jis atnaujino 
prenumeratą ir dar paaukojo 
spaudos naudai. Jis links
mas^ ir sveikas, ir gerai at
rodo.

Mary Rinkus buvo persi
kėlusi gyventi iš Conn, val
stijos # į New Yorko valstiją, 
bet dabar grįžo atgal ir ap
sigyveno Thomaston, Conn. 
Gyvena apartmente su savo 
dukra Frances. Turi tris 
kambarius, už kuriuos moka 
$150 į mėnesį. Pensionie- 
rel per sunku tiek daug mo
kėti nuomos, bet kitos išei- 
ties nėra. Mary Rinkus yra 
sena “Laisvės” skaitytoja 
ir jos rėmėja. Atsinaujino 
prenumeratą ir dar aukojo 
.spaudos naudai.

S. Tolius, gyvenęs ant Vali 
St., turėjo gražų savo trijų 
Seimą namą. Jam pradėjo 
abi kojas labai skaudSti. Gy- 
venimds buvo nepakenčia
mas. Pasidavė operacijai ir 
nuplovė abi kojas. Dabar va
žinėjasi ratukuose (wheel
chair). Dirbti nieko negali. 
Turėjo parduoti savo namą 
ir dabar persikėlė gyventi 

ant 312 Highland Ave. Turi 
5 kambarius, moka nuomos 
$120 į mėnesį ir pats turi 
apsišildyti kambarius. Sako, 
per brangu dėl mūs senų ir 
nesveikų žmonių, bet kur pa
sidėsi. Tai graudu žiūrėti į 
tokius žmones. S. Tolius yra 
senas “Laisvės” skaityto
jas ir jos rėmėjas. Atsinau
jino prenumeratą ir dar 
paaukojo spaudos naudai.

Buvom aplankyti ir Stanley 
Kiudulą, gyvenantį 30 W. 
Main St. Jis gerai atrodo, 
tik nusiskundė, kad jo akys 
eina silpnyn. Gyvena viena
me dideliame kambaryje, 
kur yra miegamasis ir vir
tuvė. Nuomos moka $117 i 
mėnesį. Atsinaujino prenu
meratą ir paaukojo spaudos 
naudai.

Mes turime “Laisvės” 
skaitytojų, kurie yra peržen
gę 90 metų ir artinasi prie 
šimtmečio. A. Latožlus - 94 
metų, K. Krasnitskas - 95 
metų ir abudu dar vaikšti
nėja.

Vajininkė linki visiems 
“Laisvės” skaitytojams ge
ros sveikatos ir ilgo am
žiaus. M. SVINKONIENE

Chester, Pa.
Sausio 14 d. V. Pašalpinio 

Klubo susirinkimas buvo na
riais skaitlingas. Valdyba 
raportavo, kad nemažai na
rių serga ir du mirė, klubo 
biznis sumažėjo 5 tūkstan
čiais dolerių. Pereitais me
tais penkis kartus plėšikai 
buvo įsiveržę per duris ir 
langus, bet nieko nelaimėjo. 
Mat klubas turi puikią Šei
mininkę Helen Balionis, kuri 
viską girdi.

Pranešė, kad Albertas 
Grigas mirė, sulaukęs 84 
metą amžiaus. Gimęs 1888 
m. kovo 14 d. Biržų valsčiu
je, ūkininko šeimoje. Buvo 
klubo narys per 50 metų. 
Taipgi buvo LLD 30 kp, narys 
ir “Laisvės” skaitytojas nuo 
pat jos Įsisteigimo. Iš Lie
tuvos atvyko 1909m. {Mass, 
valstiją, vėliau gyveno Wa
terbury, Conn. Susipažino 
su Evute ir apsivedė 1920 m. 
Tada atvyko į Chester, Pa. 
Buvo mažamokslis, turėjo 
sunkiai dirbti. Vėliausia 
per 30 meti; dirbo Fordo 
automibilių fabrike, iki išė
jo į pensiją. Išaugino du 
sūnus Walter ir Albert, taip
gi durką Anei. Jaunesnysis 
sūnus augina savo šeimą. 
Dukra ištekėjo, bet gyveno 
su tėveliu visą laiką. Vė
liausiu laiku tėvas sunkiai 
sirgo 8 mėnesius. Dukra 
labai nuoširdžiai jį prižiū
rėjo.

Vyresnysis sūnus Walte- 
ris gyvena Miami, Fla., bet 
gero adreso nėra. Jeigukas 
žinote Walter Grigą 48 metų 
amžiaus, tai praneškite jo 
seserei N. Izquierdo, 713 Sa
ville Ave., Eddystone, Pa. 
19013. Ji už tai bus dėkinga, 
nes Walteriui priklauso tėvo 
palikimas.

Daug giminią ir d raugų pa
lydėjo Grigą į kapines. Du
kra pakvietė visus į klubą ir 
skaniai pavaišino. Visi pa
lydovai apgailestavo netekę 
gero draugo. Liko liūdėsyje 
duktė ir žentas, sūnus Albert 
su žmona ir dviem anūkais 
ir dviem proanūkais. Sesutė 
gyvena Kanadoje ir negalėjo 
pribūti J laidotuves, nes Jos 
yra prasta sveikata.

Lai mielas Albertas ra
miai ilsisi šios šalies žeme
lėje.

Duktė paskyrė “Laisvei” 
$10. Nori, kad laisviečiai 
padėtą surasti jos brolį Wai
te^ Grigą, gyvenantį Miami, 
Fla. A. LIPCIUS

San Francisco.Cal.
PRIEŠKARINE 
DEMONSTRACIJA IR 
SUSIRINKIMAS

Sausio 20 dieną ir vėl šio 
miesto plačias gatves užlie
jo prieškarinė demonstraci
ja. Demonstracija prasidėjo 
nuo miesto įlankos bei Em- 
barcadero Plaza ir Civic 
Center. Pusė po dvylikos jau 
plati, didelė miesto aikštė 
pilna prisipildė žmonių, dau
gumoje jaunais veidais. Be 
abejo, dauguma demonstran
tų buvo mokyklų mokiniai bei 
universitetų studentai. De
monstracija prasidėjo su ne
maža gerų kalbėtojų, kurių 
skardūs balsai per garsia
kalbius sklido po visą plačią 
apylinkę.

Laike programos bei kal
bų jauni, energingi už taiką 
kovotojai, rankas aukštyn iš
kėlę, sušukdavo, kad Viet
namo karas turi būti baigtas 
dabar, dabar ir dabar! Kal
bėtojų buvo įvairią, nuo 
skirtingą grupių, ilgamečių 
už pasaulinę taiką kovotojų. 
Tame tarpe kovingą kalbą 
apsakė ir šio miesto vienas 
iš pareigūnų - negras Willie 
Brown ir kiti. Visi kalbėto
jai teigė, kad šis baisusis 
karas seniai turėjo būti baig
tas bei nepradėtas. Jie nu
rodė, kaip baisiai liko su
griautas šiaurės Vietnamas, 
kiek užmušta nekaltų žmo
nių, tame tarpe moterų, vai
kučių ir senelių. O kiek bai
sių kančią iškentėjo ir tebe- 
kenčia tos šalies gyventojai, 
tai baisu ir pagalvoti! Ro
dos, ir akmens širdį turintį 
žmogų šiurpo banga gali su
krėsti!

SUSIRINKIMAS

Sausio 21 dieną įvyko San 
Francisco abiejų kuopų - 
LLD 153 ir LDS 58 - susi
rinkimas pas Joną ir Marytę 
Ginaičius. Sis mūsų susi
rinkimas turėjo anksčiau 
įvykti, deja, kuopų valdybą 
nariai buvo užklupti taip va
dinamos nelemtosios “Lond. 
Flu”, tai negalėjo įvykti. 
Pav., abudu Ginaitis pergy
veno sunkią akles operaciją 
ir ruošėsi prie antros akies 
operacijos. Tačiau pasiro
do, kad Jonui prisieis gero
kai palaukti antrosios akies 
operacijos, nes jis dar nesi
jaučia gerai po pirmosios 
operacijos,

Susirinkimo eiga praėjo 
sklandžiai. Nariai užsimo
kėjo savo metines duokles. Ir 
nepaisant, kad pradžioje 
metų LLD kuopos iždas apy
tuštis, tačiau paaukota knygų 
fondui $25.

Mūsų spaudos energinga 
vajininkė Valė Sutkienė pra
nešė, kad ji su Oaklando LLD 
kuopos vajininkė Violeta Ta- 
raškiene gerokai pasidarba
vo šiame svarbiame spaudos 
darbe.

Džiugu, kad kuopų valdy
bos 1973 metams liko tos 
pačios. Abiejų kuopų užra
šų sekretore yra Marytė Gi- 
naltinė: abiejų kuopų finansų 
sekretorė - Valė Sutkienė: 
abiejų kuopų iždininkas - Jo
nas Ginaitis. LDS 58 kuopos 
ilgametė pirmininkė - Tilda 
Kingą, o LLD 153 kp. pirmi
ninkė - M. Baltulionytė.

Nuoširdi padėka Jonui ir 
Marytei Ginaičiams už ka
vutę ir vaišes. Nuoširdžiai 
linkiu, kad jų abiejų sveikata 
greitai sustiprėtą. L-ma

MANILA. - Filipinų pre
zidento Marcos įsakymu 
buvo sušaudytas kinietis Lim 
Seng, apkaltintas narkotikų 
pardavinėjimu.
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"LAISVES" VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Prasidėjo 1972 m. spalio 1 d.
Baigėsi 1973 m. sausio 20 d.

ČIA DUODAME PASKUTINIUS REZULTATUS
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 

Punktai
1- mą dovaną, $50, laimėjo New Yorko vajininkai -

Jonas Lazauskas ir Jonas Grybas ...... 8,812
2- rą dovaną, $40, laimėjo Povilas Alekna

(LLD 45 kpo), St. Petersburg, Fla. ...... 7,536
3- Čią dovaną, $35, laimėjo Philadelphijos vajininkai 4,056
4- tą dovaną, $30, laimėjo Connecticut vajininkai . . 3,924
5- tą dovaną, $25, laimėjo

S. Rainard, Brockton, Mass. ......... 3,636
6- tą dovaną, $20, laimėjo New Jersey vajininkai . . 3,532
7- tą dovaną, $15, laimėjo

M. Valilionienė (LLD 75 kp.), Miami, Fla.
8- tą dovaną, $12, laimėjo Kanados vajininkai . .
9- tą dovaną, $10, laimėjo J. Jaskevičius,

Worcester, Mass. .............
10- tą dovaną, $5, laimėjo

So. Boston, Mass, vajininkai .......

2,388
2,308

2,124

2,088
* * * *

NELAIMĖJUSIŲ DOVANŲ VAJININKŲ REZULTATAI 
sekami/

V. Sutkus-V. Trask, San Francisco-Oakland, Calif.
P. Bechis-F. Klaston, Long Island vajininkai „ . .
J. Alvinas, Detroit, Mich. ..............
A. Račkauskienė-M. Sametis, Haverhill, Mass. . . 
Binghamton, New York ....... o .... o . .
M. Uždavinis, Norwood, Mass, 
L. Bekešienė, Rochester, N. Y 
J. Stanienė, Baltimore, Md. .
E. Kralikauskienė, Lawrence, Mass. . .
Chicago, Illinois
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa. .....
K. Genys, Scranton, Pa. .........
W. Briedis, Nashua, N. H. ....... . 
S. Penkus-A. Shupetris. Lawrence, Mass
L. Tilvikas, Easton, Pao ..........
S. Puidokas, Rumford, Me. ........
A. Bemat, Los Angeles, Calif. ......

* * * *
Lletuviy Kooperatyvės Spaudos Bendrovės direktoriai 

nutarė nepriskaityti miesty aukas prie vajininką “pointų“, 
Tokiu būdu vajininkams “pointai“ paduoti tik užprepumė- 
ratas. . . .

Šiais metais ypatingai gražiai pasirodė New Yorko ir St. 
Petersburgo vajininkai gavime naujy skaitytoją.

* * *
AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI?

1,596 
1,320 
1,260 
1,008 

988 
888 
796 
684 

. 588 
. 576 
. 552 

540 
460 

. 456 
300 

. 292 

. 208

Vladas-Ieva Graunai, Ozone Park, N. Y. 
Vincas-Ona Čepuliai, Brooklyn, N. Y. . . 
Petras Malinauskas, Fairport, N. Y. . . . 
Juozas Vaitonis, Waterbury, Conn. .... 
Ona Dobilienė, Brooklyn, N. Y. .... 4 . 
Joseph Watson, Boston, Mass. . 
M. Solger, Miami, Fla. ..... 
M. Grygunienė, Norwood, Mass.
E. Morkevich, Chomeday Laval, Canada . 
J. Baltrūnas, Vancouver, B. C., Canada o 
Margaret Česnavičiūtė-Petrikienė, Woodhaven, N.Y 
Frank J. Kontenis, Rochester, N. Y. .... . 
Anella-Sergio Izquierdo, Chester, Pa., per

A. Lipčią O©0<j<>«00000000 

Ona Visockienė, Kensington, Conn. ....... 
J. D. Mankauskai, Crown Point, N. Y. .... „ 
U. Gužonienė, Gloucester, N. J. ... . 
Antanas Ruseckas, St. Petersburg, Fla 
William Degutis, Albany, N. Y. .... 
Mary Babarskienė, Hollis, N. Y. o „ . 
J. Gates, Euclid, Ohio ......... 
J. Norkus, Salem, Ohio ........ 
Charles Danisevich, Waterbury, Conn. 
Joseph Svinkūnas, Waterbury, Conn. . 
Mrs. V. Grozan, Lake Worth, Fla. . . 
J. ir A. Žemaičiai, Binghamton, N. Y. 
P. Naktinienė, Forest Hills, N. Y. . 
Petras Paserskis, Baltimore, Md. . 
M. Hacinkevičius, Great Neck, N. Y. 
S. Paberalis, Toronto, Ont., Canada 
Rose Sholis, Girardville, Pa. . . . <
F. K. Cheraškai, Brockton, Mass. o 
M. Gutauskienė, Brockton, Mass. . 
P. A. Vaitekūnai, Brockton, Mass. . 
S. Rainard, Brockton, Mass. 
C. Kološas, Halifax, Mass. . 
M, Paužienė, Toronto, Onto,
Karolis Paciūnas, Elizabeth, N. J. . 
H. Zukienė, Binghamton, N. Y. ... 
M. Kamarauskas, Grand Rapids, Mich. 
Anna Zelin (Žilinskienė), Plymouth, Pa. 
J. Petkūnas, Worcester, Mass 
J. Koncas, New Haven, Conn. 
F. Preibis, Walpole, Mass. 
Mary Truikis, Scranton, Pa. 
E. Witart, Miami, Fla. . . < 
Martha Monis, Nashua, N. H 
P. Kalvelis, Brooklyn, N. Y. 
A. Vinickas, Great Neck, N„

Po $1.00; J. Zayan, Brooklyn, N. Y.; A. Yurka, 
land, Ohio; Mrs. M. Thompson, Bridgeport, Conn.;

Pa.; J. Sukaitis, Miami, Fla.; Julia Motecus, Lake Village,; . Dabar džiaugiasi sugrįžęs 
Indiana; Charles Lusas, Waterbury, Conn.; B. Navickienė, V savo namus Floridoje. 
Brockton, Mass.; A. Navirauškienė, Stoughtoti,'Mass.; jIDSka giminaitės y os u- 
Aleksa, New Haven, Conn.; G. Diržuvaitis, Brooklyn, N.Y.; j kfenės irjos tetos paga bos, 
P. Smalstis, Ludington, Michigan; Emily Peldžius, South • Jam dide15 Paguoda igoje.
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Los Angeles,Cal.
Sausio 7 dieną Ebell 

klubo koncertų salėje įvyko 
pianistės Aldonos Dvario
naitės koncertas. Koncerto 
rengimu rūpinosi ta pati 
jaunų lietuvių inteligentų 
grupė, kuri ruošė koncertą 
Giedrei Kaukaitei ir Gyčiui 
Trinkūnui.

Talentingos koncertų pia
nistės Aldonos Dvarionaitės 
pirštais paliesti didžiulio 
pianino klavišai, salę pripil
dė Čiurlionio penkių preliu
dų, kūrybos muzikos garsai.

Per pusantros valandos 
skambėjo muzika žymių 
kompozitorių: Jaku bėno, 
Dyarionio (Aldonos tėvo), 
Ravelio, Liszto ir kitų.

Užbaigus programą, pu
blika pianistės nepaleido, 
garsiais plojimais buvo iš
šaukta net tris sykius skam
binti, pasirinko kūrinius iš 
savo gausaus, jai žinomos 
muzikos repertuaro. Jaunos 
lietuvaitės įteikė pianistei

LIŪDNA SUKAKTIS

Ona Stanelienė

Olga Šimkienė prisiuntė per J. Kanceri iS Miami, Flo
ridos, $100 prisiminimui jos velionio vyro Juozo. Ji sako, 
“tai paskutinė Šimkaus dovana Laisvei“.

* * *
A. Račkauskienė iš Haverhill, Mass., prisiuntė $38 auką 

nuo sekamy rėmėjy:
Daktaras A. J. Palubinskas ....
A. W. Račkauskas, Haverhill, Mass
A. Navickas, Haverhill, Mass. . . .
M. Sametis, Haverhill, Mass. . . .

Daktaras Palubinskas gyvena Kalifornijoje^ bet kiekvie
nais metais prisimena mūšy vajy ir prisiunčia auky per 
d. Račkauskienę.

$25.00
5.00
5.00

, 3.00

* * *
W. A. Malin, “Laisvės“ ekspeditorius, pridavė blanką 

su $40 aukomis iš LDS 13 kuopos, Ozone Park, N. Y., su
sirinkimo. Aukojo:

LDS 13 kp. .... 
E. N. Jeskevičiūtė 
Anne Yakstis „ . 
Frank Yakštys . 
Aldona Anderson 
P. Bieliauskas „ 
Olga Margos . . 
Bill Malin . . .

$10.00
10.00

, 5.00
, 5.00
. 5.00
. 2.00
, 2.00
. 1.00

* * * *
R. Merkis prisiuntė Namo Bendrovės Šerą vertės $25, 

kurį aukoja “Laisvei“.
Lletuviy Sūnų ir Dukterų Draugija, Hartford, Conn., 

aukojo keturis Namo Bendrovės šėrus, vertės $100. Pri- 
siysta per C. Miller.

* * * *
NUO KITŲ GAUTA SEKAMAI

Prisiminimui Stefanijos Sasnos ...... 
IŠ New Yorko pobūvio, sausio 21 d. ... . 
Juozas Stanelis, St. Petersburg, Fla. . . . 
Paul Zunaris, Lantana, Fla. ......... 
J. Raulušaitis, Worcester, Mass. ..... 
Richard-Irene Januliai, Palmer, Mass. . .
P. M. Karpavičienė, Nashua, N. H. . . . . < 
Liet. Motery Klubas, Montreal, Canada, per

A. Suflevičienę ........
A. Lindautas, Mexico, Me. ..........
J. Kupchinskas, Great Neck, N. Y. . . . . . 

. E. Motuzą, Morrisville, Pa. ........
K. Naravas, Shenandoah, Pa. ........
Ur3ulS Paich, Bridgeville, Pa. . . . . . . . 
Mrs. Lut?, Kearny, N. J, ......... . 
Bpino Medley, Stuart, Fla. . ........ 
Povilas Be Cis, Great Neck, N.Y................... .

$1,000.00
487.00

50.00
. 41.00
. 30.00

15.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

10.00 
9.00 
9.00 
8.00 
8.00 
7.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00
5.00 dvi gelių puokštes. 
5.00
5.00 Los Angeles lankėsi jau ke- 
5.00 ]i muzikalūs, talentingi sve-

i čiai iš Tėvynės. Garbė mūsų 
5*00 i jauniems inteligentams, kad

4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

Per trumpą laiką pas mus

suruošė koncertus.

St. Petersburg, Fla.
Sužinojęs, kad Juozas Sta

nelis sugrįžo į Floridą, nu
vykau aplankyti, žinodamas, 
kad Juozas buvo sunkiai su
sirgęs, kada jis buvo nuvykęs 
pas sūną į New Jersey val-

.. Jis tada pateko į 11-Cleve- i stUQ
K Ma- g°ninS- Kiek Pagerėjęs ilgą 

B.“’pivariūnienS, PMladeįhia, laiM buv° Nursing Home.
_ , , , . I Dabar d ni ion n si sno-riŽAS

Boston, Mass.; F. Piktinas, Shenandoah, Pa.; L. Stankevi
čienė, Shenandoah, Pa.; J. Shebeda, New Britain, Conn.; 
P. Juozupaitis, Binghamton, N. Y.; L. Mainionienė, Bing
hamton, N. Y.; V. Gaidis, Johnson City, N. Y.; J. Strolis, 
Binghamton, N. Y.; A. Zaruba, Norwood, Mass.; V. Vens- 
kūnienė, Brooklyn, N. Y.; M. Žvirblienė, Brooklyn, N. Y.; 
A. Žalis, Lake Worth, Fla.; M. Smaidžiūnienė, Great Neck, 
N. Y„; P. Kaspariūnienė, Philadelphia, Pa.; M. Brazas, 
Miami, Fla.; A. Yaksht, Chicago, Ill., J. Adams, Grand 
Rapids, Mich.; Frances Poškus, Pittsburgh, Pa.; Elizabeth 
Lavrenkus, Brooklyn, N. Y.

* * * *
Sekami vajininkai šį kartą prisiuntė auky su prenumera

tomis: M. Valilionienė, Ft. Lauderdale, Fla.; M. Svinkūnie- 
nė, Waterbury, Conn.; S. Rainardas, Brockton, Mass.; F. 
Klaston, Hungtington Station, N. Y.; W. Briedis, Nashua, 
N. H.; K. Naravas, Shenandoah, Pa.; M. Uždavinis, Nor
wood, Mass.; J. Lazauskas-J. Grybas, Ozone Park, N. Y.; 
P. Alekna, St. Petersburg, Fla., P. Bečis, Great Neck, N. Y.

* *
Per šį laikotarpį įplauką 

Ankščiau gavome $11,020.75.

*
(aukomis) turėjome $2,404 
Viso gauta $13,424.75.

* * *
Dėkojame visiems vajininkams už taip energingą ir gra

žy darbą. Dėkojame visiems aukotojams.
ADMINISTRACIJA

Daugiau kaip 160 pavadinimų leidinius Lietuvos mokyk
loms bendru daugiau kaip 4 milijonų egzempliorių tiražu 
šiemet išleido pedagoginės literatūros leidykla “Šviesa”. 
32 valdovėliai išleisti pirmą kartą. H

Respublikinės knygą bazės vietinių leidinių' ir vadovėlių 
skyriaus darbuotoja Janina Butkienė ruošia vadovėlių siun
tas knygynams. A. BRAZAIČIO nuotrauka

Vasario 2, 1968
Širdies smūgis atskyrė tave iš gyvųjų tarpo. 

Buvai darbšti ir rūpestinga, dabar ilsėkis amži
nai. Mes tave niekados nepamiršime.

Juozas Stanelis, gyvenimo draugas 
Eugene, sūnus.
Eugenija, marti.
Ronnie ir Gordon, anūkai.

Warren, N. J. St. Petersburg. Fla.

WARREN, N. J.
Liūdnas prisiminimas

Edwardo F. Shimkaus
mirė

1970 m, sausio 23 d.
Jau sukako treji metai nuo mano brangaus sū

naus mirties. Su liūdesiu prisimename tavę, pa
siliksi mūšy mintyse ir širdyse ant visados.

MOTINA - FELICIA
DUKROS - CAROL IR LORRAINE
ŽMONA - SONYA
BROLIS - EUGENAS IR JO SEIMĄ

Radau gerokai sustiprėju
sį, bet skundžiasi, kad svei
kata nėra gera. Nusiskundė, 
kad draugai ir artimieji pa
miršta jį aplankyti. Gaila, 
kad mūšy senus veikėjus se
natvėje apgulė visokios ligos 
ir nelaimės. Jie pasigęsta 
idėjos draugy, kada niekur 
dalyvauti nebepajėgia.

Kaip visuomet, taip ir da
bar Juozas prisiminė apie 
spaudą, laikraščius. Sako; 
“Aš visuomet rėmiau spaudą 
stambiomis aukomis. Dabar 
sirgdamas prisidėsiu, kiek 
galėsiu“. Parašė čekį $71 
vertės už savo prenumeratą 
ir į Lietuvą vieną, auky 
“Laisvės“ fondan $50.

Man, kaip vajininkui, labai 
džiugu, kad Juozas nepa
miršta savo spaudos. Norė
damas, kad ligonis pailsėtą, 
atsisveikinau, palinkėdamas 
sustiprėti sveikatoje ir vėl 
su mūmis dalyvauti mūsą pa
rengimuose. VAJ1NINKAS

P. A.

Brockton, Mass.
LDS 67 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

LDS 67 kuopos sekantis 
susirinkimas įvyks vasario 
(Feb.) 11 d., Liet. Taut, 
name, 11 Vine St. Pradžia 
2 vai. popiet. Tame susi
rinkime turėsime išrinkti 
kuopos valdybą 1973 me
tams. Prašome kuopos na
rius dalyvauti tame susi
rinkime.

GEORGE SHIMAITIS

LOS ANGELES, Calif. - 
Turtinga našlė C. H. Pease 
prieš mirtį paskyrė savo 12 
metą katei $10,000 fondą ir 
įgaliojo, kad jos duktė iš- 

. leistą iš to fondo katės už
laikymui po $100 Į mėnesį.

ROCHESTER, N.į Y.
. - . . < Mirus

William Cherney-Černiauskui
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Rozalijai, jo 

anūkėms, anūkams, pro-anūkiams, broliams ir
seserims Lietuvoje.

V. Bulienė G. D. Vaitas
P. Yurkštas J. Semons
F. J. Konteniai L. B. Simons
J. Savage A. Usevičienė
V. Graibienė K. Žemaitienė
O. Gricienė A. M. Orlens
v. Poškienė R. K. Serelis
J. Vaitas P. O. Malinauskai

MIAMI, FLORIDA
Mirus

Juozui Šimkui
Reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą velionio 

žmonai Olgai, broliui Domininkui ir duktorėčiai 
Philominai gyvenantiems Taryby Lietuvoje, taipgi 
kitiems visiems giminėms ir draugams bei pa-
žistamiems.

"Mrs. Novak.
A. Mason.
M. Gabrėnas.
B. White.
J. J. Morowski.
J. Stevenson.
M. Navickiene.
A. Bečienė.
Ig. Urbonas.
J. Andrius.
E. Sliekienė.
J. Sukaitis,
J. ir M. Kochiai.
E. Pabirelis.
V. J. Stankus.
S. ir J. Yurevičiai.
Eng. Gabrėnas.
J. ir M. Suvakai.
J. ir M. Krupp.
M. Džiupkaitis.
J. Paukštaitis.
Iz. Jackim.
M. Bružienė.
J. ir U. Daugirdai.
P. Karpas.
S. Danis.
P. ir E. Karpavičiai.
S. Kanapini.
J. Stankus.

J. Baršauskas. '
J. Vigin.
A. ir M. Valllionial.
P. Mažilis.,
F. ir M. Kvietkai.
J. Dragūnas.
F. ir H. Mankauskal.
J. Thamsonas.
R. ir M. Chuladal.
J. Smalenskas.
P. ir S, Pajuodžiai,
S. ir B. Zavis.
A. Girdžiūnas.
C. ir A. Almantai.
A. Milerienė.
P. Pocius.
C. Tamašiunas.
V. ir M. Bovinai.
J. ir M. Kanceriai.
N. Benekaitienė.
C. ir O. Pempiai.
J. ir E. Finenco.
F. Šimkus.
A. Birston.
M. Friberg.
St. Grublin,
M. Cvirkienė.
W. Mikulenas.
P. Gudelis.
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Newyorkiečiai demonstruoja 34-oje gatvėje. Jie reikalau
ja Imigracijos ir Natūralizacijos tarybos sulaikyti nepilie- 
čių persekiojimu ir rasistinių priemonių prieS imigran
tus naudojimų.

KOMENTARAI

Kas moko ir lygina...
Amerikoje atsidūrę viso

kie veikėjai mėgsta mokyti 
Lietuvę, kaip ji turinti tvar
kytis. Bemokydami jie labai 
dažnai užmiršta, jog tai, ką 
patardineja tarybiniams 
žmonėms, jie patys visiškai

Hartford. Conn.
Lietuvių Moterų Klubas 

rengia moterų dienos minė
jimą sekmadieni, kovo 4, 3 
vai.* popiet, 157 Hungerford 
St. Bus meninė programa. 
Amilija Yuskovičienė iš 
Stamford o rodys paveikslus 
(slides) iš Lietuvos, kur ji 
plačiai važinėjo ir daug nuo
traukų padarė. Bus užkan
džių su kavute. Kviečiame 
visus atsilankyti ir gražiai 
popietę praleisti.

Hartfordo žmonės labai 
vargsta be autobusų patar
navimo sulaikymo jau perdu 
mėnesius ir nesimato galo. 
Mat didelis automobilių var
tojimą s padaręs busų kom
panijai nedatekliaus. Užsi
baigus vairuotojų kontraktui, 
kompanija neatnaujino. Busų 
d arbininkai nori algų pakėli
mo, tai kompanija sulaikė 
busus. Publika dabar turi 
vargti ir nežinia, kaip viskas 
užsibaigs. O miesto centre 
biznis sumažėjo 25%.

Laisvės choras turėjo me
tini susirinkimą. Buvo pa
tiektas raportas iš nuveiktų 
darbų ir finansinės apyvar
tos. Choras finansiniai ge
rai stovi, tik narį skaičius 
mažėja. Turi gražius pla
nus ateičiai rengti pavasari
ni koncertą ir žiemos metu 
su gražiom dainelėm aplan
kyti poilsio namus ir sergan
čius palinksminti. Wilma 
Hollis daugprisidedasusavo 
nenuilstančia energija prie 
visos darbuotės, kai kada ir 
sirgdama.

Perrinkta valdyba 1973 
metams: org. Jerry De 
Garli, fin. sekr. H. Carlson, 
prot. sekr. E. Brazauskienė, 
ižd. L. Butkevičienė, koresp. 
E. B r a zauskienė. T aigi, 
choras žiuri J ateitį su vilti
mi nemažai darbo atlikti.

Walteris Brazauskas išėjo 
į sergančių namus, kai jo 
sveikata pablogėjo ir reikėjo 
jam daugiau priežiūros, ko 
namuose negalima suteikti. 
Jis serga Parkinsono liga ir 
sudaro daug rūpeščio Sie
nutei, o ji pati tik parėjo 
namo iš ligoninės. V. K,

WINTHROP, Mass. -15 
policistų, ieškodami narko
tikų, įsiveržė ne į tą butą 
ir baisiai išgazdino Mrs. 
Pine ir jos sergančią dukrą. 

nesugebėjo ir nenorėjo pada
ryti, kai tvarkėsi Lietuvoje, 
be to, ir visai neturi bet ko
kio geresnio pavyzdžio da
bartinėje ir tuo labiau praei
ties Amerikoje.

Taip yra, pavyzdžiui, su 
gamtos ir praeities pamin
klų apsauga, kurios Tarybų 
Lietuvos žmones mokyti ne
turi moralinės teisės nei se
nosios Lietuvos, nei dabarti
nės Amerikos tvarkos ger
bėjai. Bet štai “Akiračiai” 
ėmė ir pažėrė straipsni, kur 
poniškai, iš aukšto išpeikė 
gamtos ir praeities pamin
klų apsaugą Lietuvoje, tuo 
pačiu gerokai pameluodami 
apie gimtąjį kraštą, kurio 
žmonės galėtų pamokyti pa
čius amerikiečius, kaip rei
kia saugoti praeities paliki- i 
mą, kaip mylėti savo gamtą. 
Šiuo atžvilgiu “Akiračiai” 
nedaug skyrėsi nuo atvirų 
šmeižikų, susibūrusių 
“Draugo” redakcijoje ir 
priekaištingai “mokančių” 
taisyti kitus tai, ką jie patys 
kadais pagadino, tvarkydami 
savo parapijas, dvarus ir 
biznelius. . .

Tiesiog stebėtina, kas ir 
kaip drįsta mokyti bei lygin
ti, skaitant dipukų spaudą. 
Jie net pasitelkia tokius “ar
gumentus”, kuriuos, esą, iš
girdę iš savo veikėjo Valdo 
Adamkaus, lankiusio oficia
lioje amerikiečių delegaci
joje Tarybų Sąjungą ir net 
užsukusis į Lietuvą (pagal 
veiksnius tai turėtų būti ti
kras komunistų bendradar- 
biautojas, sutinkąs eiti i 
mokslines ir kultūrines de
rybas su “sovietais”. . .). 
V. Adamkus pareiškęs, jog 
JAV skiriančios daugiau lėšų 
kovai prieš gamtos užterši
mą, negu TSRS - ir to užte
ko, jog dipukų spauda vėl 
pasigirtų.

Bet kaip ir visuomet, ji 
paprasčiausiai apsimelavo, 
nes nutylėjo vieną pagrindi
nių faktų:

Nors JAV gyvena tik 6 pro
centai visų žemės rutulio gy
ventojų, bet joms tenka 40(!) 
procentų pasaulinio aplinkos 
užteršimo! I I

Tokio fakto akivaizdoje 
reikėtų iš gėdos akis nuleis
ti ir net nedrįsti pagalvoti 
apie kitų mokymus. Įdomu, 
kiek kartų daugiau JAV tu
rėtų šiam reikalui skirti 
lėšų palyginti su Tarybų Są
junga?

Jeigu jau ko galėtume Lie
tuvos Žmones mokyti, tai 
galėtume - kaip kuo daugiau 
užteršti aplinką, suteikiant 
šią teisę privačiai iniciaty
vai. Tur būt, ir V. Adam
kus tai spėjo pastebėti?

T. BERULIS

NEW YORKO 
NAUJIENOS
Miesto Sveikatos Tarny

bos administratorius Chase 
informuoja, kad 1972 metais 
tiesioginiai nuo narkotikų 
mirė 924 žmonės. 1971 me
tais mirė 916.

— • —
Prokuroras Gold pradėjo 

tyrinėti 214 arėstuotų 
Brooklyno gyventojų, kurie 
kaltinami nelegaliu iškolek- 
tavimu iš welfare Įstaigų 
$300,000, kurie buvo skirti 
sumokėti namų savininkams 
nuomas už welfare šalpų 
ėmėjus.

— • —
Sausio 19, 20 ir 21 dieno

mis mieste įvyko keletas 
taikos kovotojų masinių su
sirinkimų ir piketų, reika
laujančių baigti karą. Kele
to ligoninių ir prieglaudos 
namų tarnautojai buvo išėję 
į demonstracijas pietų metu. 
Jie prisidėjo prie karo bai
gimo.

- •-
Legal Workers Guild pra

dėjo mieste vajų suorgani
zuoti raštinių darbininkes.

A •—»
200 Mokytojų kolegijos 

klerkų ir technikų paskelbė 
streiką. Jie reikalauja di
desnių algų ir kitų benefitų.

— • —
Areštavo 36 narkotikų 

pardavėjus, kurie šmugelia- 
vę narkotikus iš Kinijos.

— • —
New Yorke sukelta $5,000 

paramos Hanojaus vaikų li
goninei, nuo amerikiečių 
bombardavimo nukentėju
siai.

- ®-

Keletas tūkstančių Man- 
hattano mokyklų mokinių už
pildė peticijas ir pridavė 
kongresmanei Abzug, kuri 
darbuojasi, kad Martin Lu
ther King gimtadienis būtų 
paskelbtas nacionaline šven
te.

- o —

Federalinė Prekybos ko
misija nubaudė vitaminų Ge- 
ritol kompaniją pasimokėti 
$812,000 už falšyvą garsini
mą, kad Geritol pagydo “pa
vargusį kraują” ir suteikia 
“geležinės jėgos”. REP.

Ivairos žinos
WASHINGTONAS. - Gyny

bos sekretorius Laird pra
nešė, kad baigus karą Viet
name jaunuolių draftavi- 
mas į militarinę tarnybą už
baigtas. Pakaks savanorių.

- •-
CHICAGO. - Šio miesto 

mokytojai susitarimu baigė 
streiką. Mokytojai iškovojo 
2.5% algų pakėlimą ir darbo 
sąlygų pagerinimą.

- •-
BERKELEY. - Kalifor

nijos universiteto inžinie
riai, kartu su 4 Jugoslavijos 
universiteto inžinieriais, 
studijuoja, kaip geriau ap
sisaugoti nuo žemės drebė
jime.

- •-
SUPERIOR, Wis. - 350 

mokytojų tęsia streiką. 
Teismas ruošiasi pareika
lauti streikierius grįžti dar
ban.

— • —
DUBLINAS. -Airijojeka

talikų kunigų skaičius mažė
ja. Kandidatų Į kunigus 
(klierikų) skaičius sumažė
jo 45%.

- •-
ROMA. - Vatikano radi

jas aštriai kritikavo Jungt. 
Valstijų Aukščiausiojo teis
mo tarimą aborcijų klausi
mu.

LAISVĖ

Svečias iš Lietuvos
c

Tik vienai dienai ketvir
tadienį buvo Į New Yorką 
užsukęs mokslininkas Jonas 
Rubikas, Ph. D. Jis grįžo iŠ 
Rochesterio, kur buvo nuvy
kęs moksliniais reikalais. 
Jo specialybė bakterijų ge
netika. Grįžta į Chicagą. 
Dar sustosiąs Philadelphijo
je ir Washingtone.

Pasirodo, kad šis jaunas 
aukštą mokslą pasiekęs lie
tuvių tautos sūnus jau seno
kai savo specialybę gilina 
Chicagoje universitete. Jei 
neklystame, jis čia studijas 
tęs dar iki šių metų pabai
gos Mokslo ir pragyvenimo 
lėšas teikia Amerikos Moks
lų Akademija. Tai puiki pro
ga Tarybų Lietuvos jaunam, 
talentingam mokslininkui 
susipažinti su šioje mokslo ; 
šakoje pasiekimais Ameri
koje ir iš savo pusės prisi
dėti prie jos gilinimo ir plė
timo. Jokia mokslo šaka 
nėra užbaigta. Kiekviena 
nuolat papildoma naujais at
radimais. Neabejojame, kad 
mūsų gimtojo krašto moks
lininkas, pasinaudodamas 
šia proga, duos ir savo įna
šą.

Gaila, kad jis tik taip 
trumpai pas mus tegalėjo 
paviešėti. Tik kelioms mi
nutėms penktadienio rytą 
buvo “užbėgęs” į “Lais
vės” Įstaigą. Tikimės, kad 
baigęs savo studijas ir grįž
damas Lietuvon, jis galės 
New Yorke ilgėliau apsistoti 
ir susitikti su daugiau lietu
vių. Linkime draugui Rubi- 
kui geriausios sėkmės.

REP.

Draugas rūpinasi
Pirmadienį mus telefonu 

pašaukė buvęs New Yorko 
lietuviuose puikus veikėjas, 
taurus laisvietis ir ilgame
tis “Laisvės” koresponden
tas Charlie (Kazys) Nečiuns- 
kas. Kaip žinia, jis jau ket
virti metai dėl sveikatos su
trikimo, yra pasitraukęs iš 
veikliųjų gretų. Sakė, kad 
jis dabar gyvena Nursing 
Home. Skundėsi, kad svei
kata dar nesitaiso. Ypač| 
draugą kankina kairiojo šono 
skaudėjimas.

Bet šis mielas draugas 
šaukė ne savo likimu skųs
tis. Jis teiravosi apie drau
go Aleksandro Veličkos ne
laimę su sveikata. Kaip ži
nia, mūsų Aleksandrui tapo 
nupiauta viena koja. Be to, 
jam jo ir akys jau prastai 
betarnauja. Visa tai labai 
rūpi draugui Nečiunskui.

Beje, Kazys (Charlie)ma
tęs “Laisvėje”, kad LLD na
riai gaus buvusio kunigo Jono 
Rakausko parašytą knygą 
“Žmogus ieško tiesos”. Jis 
labai norėtų ją gauti ir pra
šė prisiųsti. Žinoma, tai bus 
tuojau padaryta. Jis sakė, 
kad jo akys jam dar neblo
gai tarnauja ir dar gali ge
trai skaityti. Tai labai džiu
gu. REP.

Išvežtas į ligoninę
Buvęs ilgametis “Lais

vės” administratorius ir 
pažangus veikėjas Pranas 
Buknys praeitą antradienį 
išvežtas į ligoninę. Kaip 
žinia Pranas jau keleri me
tai nesveikuoja.

Jis randasi Brooklyn 
Lutheran’s Hospital, East 
New York Ave. ir Junius St., 
Room 320.

Šią žinią telefonu pranešė 
drg. Buknienė.

.. ..,.4, .....—

ST. LOUIS Mo. -r Mokyto
jai paskelbi streiką, reika
laudami didesnių algų irt 
darbo sąlygų pagerinimo.

Penktadienis, Vasario (February) 2, 1973

Aldona Dvarionaitė pasireiškė 
kaip klaviatūros meistras

Pramogų Kalendorius

Aldona Dvarionaitė, tary
binė pianistė iš Lietuvos, 
Čaikovskio Konservatorijos 
Maskvoje abiturientė, šį 
šeštadienį po pietų d avė savo 
antrą New Yorko rečitalį. 
Ji išpildė Liszto B minor 
sonatą, Ravelio Vaises no
bles et sentimentales, Pro- 
kofievo Aštuntąją sonatą, ir 
seriją trumpų kompozicijų, 
sukurtų jos tėvo, Balio Dva
riono.

Dvarionaitė parodė kla
viatūros meistriškumą, ku
rio daugelis pianistų galėtų 
pavydėti. Visi dalykai buvo 
išpildyti su pasitikėjimu ir 
apvaldymu, nepaliekančiu 
jokios abejonės apie jos pa- 
jėgiškumą daryti tai, ką ji 
nori. Be to, ji turėjo labai 
aiškią nuovoką, kaslink visų 
dalykų, apie jų išpildymo 
formą.

Bendrai, ji favorizavo ru
bato stilių, kuris švelnino ir 
tušavo ritmų ir formų aštru
mą. Toks išpildymo būdas, 
priklausantis romantiškai 
interpretacijos mokyklai, 
teigiamai prisidėjo prie 
Liszto ir Dvariono kūrinių 
išpildymo, bet ne prie Rave
lio ir Prokofievo.

Ravelio vaisinis impulsas 
buvo taip dažnai sudrumstas, 
kad kūrinio išpildymas ro
dės kaip beformė ir betikslė 
virtuazijos demonstracija. 
Prokofievo Sonata, atplėšus 
nuo jos kampuotumą ir aš
trius rezonansus, praskam
bėjo dar nuobodžiau ir dar 
prislėgiamiau, negu ji jau 
yra savaime.

- ALLEN HUGHES 
New York Times
1973 m. sausio 22 d.

VERTĖJO PRIERAŠAS 
(arba: Recenzijos 
Recenzija):

Hughes’ recenzijos skai
tytojas turėtų turėt omeny, 
kad Allen Hughes priklauso 
prie konservatyviškiausių 
New York Times muzikos 
kritikų. Jis irgi yra žino
mas savo epitetų šykštumu. 
Kaslink jo muzikinio skonio, 
yra žinoma, kad Prokofievas 
dar nėra įėjęs į jo geras 
knygas: jis dar per moder
niškas. . . Tai dėl to, pa
skutinėse eilutėse, jis supla
ka savo Prokofievo nemėgi
mą su Dvarionaitės išpildy
mu, rasdamas abu, ir kūrinį 
ir išpildymą, jį prislegian
čiais ir nuobodžiai.’ Kaip 

Newyorkietės Kongreso narės Elizabeth Holtzman ir Bella 
Abzug - smarkios kovotojos už liaudies reikalus.

Mirus

Vytautui Glovackui 
Vilniuje, Lietuvoje

Reiškiame giliausią užuojautą jo šeimai, arti
miesiems ir bendradarbiams Kultūrinių ryšių su 
užsienio lietuviais komitete.

Prisimename jo malonumą, suteiktą mums vie
šint Tarybų Lietuvoje, kaipo gido ir nuoširdaus 
draugo. Joks patarnavimas, jokia paslauga ne
buvo jam per sunki.

IEVA MIZARIENE
ANNE YAKSTIS

New Yorkas

sako: dėl skonio nesiginči
jama. . . Aš niekados to 
pasakymo tikrai nesupratau: 
atrodo, daugiau ginčų pasau
ly dėl skonio, negu dėl ko 
kito. . . JONAS MEKAS

Aplankėme draugę
Kastancija Karpavičienė 

jau seniai serga. Vasarą 
buvo truputį sustiprėjusi, bet 
dabar vėl sunkiai serga, ne
gali iš lovos išlipti be kitų 
pagalbos. Visiškai nebegali 
pati pavaikščioti. Negalėjo
me ilgėliau pasišnekėti, nes 
jai sunku kalbėti. Pasišne
kėjome su draugu Karpavi
čium, kuris ja gražiai aprū
pina. Taipgi atvažiuoja du
krelė Algutė padėti su ruoša. 
Ji atvažiuoja kelis kartus į 
savaitę mamytę aplankyti. 
Taipgi sūnus atvažiuoja mo
tiną aplankyti.

Drauge Karpavičienę gydo 
Dr. Petras Gustaitis.

Linkime tau, miela drau
ge, sustiprėti.

T. E. KASMOCIAI

Aplankius mūsų 
mieląją Lillian

Kaip jau mūsų skaityto
jams žinoma, draugė Lillian 
Kavaliauskaitė guli Fifth 
Avenue ir Flower Hospital 
Manhattane. Praėjusį sek
madienį buvau ją aplankyti. 
Nors jai prieš kelias dienas 
buvo ant nugarkaulio pada
ryta operacija, bet, rodos, 
skausmų nesumažino. Mie
loji Lillian tebekenčia bai
siausius skausmus ir tebėra 
visiškai suparalyžuota. Už
migdo ir skausmus apmalši
na tik vaistų pagalba. Gydy
tojai, sako, kad nors ims lai
ko, bet ji pradės sustiprėti. 
Tikėkime, kad jie žino ką 
kalba. REP.

Atsiprašome
Kaip nors per klaidą Wal- 

terio Keršulio vardas buvo 
praleistas pirmame užuo
jautos skelbime dėlei Vinco 
Gurio mirties. Tad norėjo
me pridėti prie antrojo skel
bimo, bet ir vėl kažkaip ne
tilpo.

Prašome Walteri atleisti 
ir užuojautos rinkėjams; ir 
laikraščio spaustuvei.

ADMINISTRACIJA

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.

Ozone Park, N.Y.
LDS 13 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks šešta
dienį, vasario 10, Laisvės 
salėje. Pradžia 2 vai. po
piet. Svarbu susirinkime 
dalyvauti ir pasimokėti mo
kesčius už 1973 metus. Po 
susirinkimo pasivaišinsime 
kavute ir tortu. VALDYBA

Arturas Petriką 
rodys filmus

Artūras Petriką būdamas 
Lietuvoje praėjusią vasarą 
susuko labai įdomius filmus 
iš savo kelionės.

Moterų Klubas New Yorke 
kviečia jį parodyti šiuos fil
mus kovo 4 d., Moters Die
nos minėjime, 2 vai. po pie
tų, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N.Y.

Waterburiečiai taipgi jau 
pakvietė Artūrą kovo 18 d.

Būtų gerai, jei worces- 
teriečiai bei montelliečiai 
irgi suruoštų pobūvį, Artū
ras galėtų parodyti šiuos 
įdomius filmus. Šiuo reika
lu galite rašyti į “Laisvę”.

IEVA

Turistinės grupės
i Lietuvą

Union Tours agentūra pra
neša, kad jau sudaryti planai 
turistinėms grupėms 1973 
metams vykimui į Lietuvą. 
Jie ruošia penkias grupes - 
birželio 14d., birželio 28 d., 
rugpiūčio 2d., rugpiūčio 16 
d. ir rugpiūčio 30 d.

Kaip jau Žinome, Union 
Tours visuomet suruošia 
grupes be jokių nesmagumų. 
Kas manote vykti šią vasa
rą, tuojau susisiekite su Mr. 
Robert J. Ellyn, Union 
Tours, Inc., 1 East 36th 
Street, New York, N. Y. 
10016. Telefonas: 679-7878

Gražiai pavyko
Praėjusį sekmadienį tau

tinių grupių spaudos Minor’s 
Club ruoštas Tarybų Sąjun
gos įsikūrimo 50-mečio mi
nėjimas pavyko labai gra
žiai. Minėjimas įvyko pui
kiame darbo unijų centre 
Manhattane, 13 Astor place. 
Salė buvo pilna entuziastiš
kai nusiteikusių žmonių. 
Kalbėtojų buvo net keletas. 
Vyriausias iš jų - Amerikos 
komunistų veikėjas Dr. Ap- 
thekar. Jis plačiai apibūdi
no Tarybų Sąjungos susikū
rimo 1Q22 metais pasaulinę 
reikšmę.

Taipgi kalbėjo atstovai nuo 
Armėnijos ir Ukrainos tary
binių respublikų. Tarybų 
Lietuvai šiame sambūvyje 
atstovavo mums gerai žino
mas Jungtinėse Tautose 
“Moscow News” ir “Tie
sos” korespondentas Apoli
naras Sinkevičius. Jis pa
sakė (anglų kalba) trumpą, 
bet labai gražią kalbą.

Meninę programą išpildė 
Ukrainą Choros ir Dniepr 
šokikų grupė. Visi išsi
skirstė su giliausia padėka 
Minor’s Club už minėjimo 
suruošimą. REP.




