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KRISLAI
Laimingų Naujųjų metų! 
Kriminalizmas siautėja 
Save apgaudinėja 
Garsiausias aktorius 
Čilė socializzmo link

— J. Gasiūnas —

Baigiame senuosius 1970 me
tus. Negalėjome jais pasi
džiaugti. Karas visą laiką 
siautėjo. Jis dar buvo pra
plėstas.

Siame -kare apie 45,000 
amerikiečių žuvo, apie 300,- 
000 buvo sužeistų. Bet karui 
galo dar nesimato. Prez. 
Nixonas dar grasina invazija 
į šiaurės Vietnamą.

♦Laukiame laimingų naujųjų 
1971 metų. Linkime karui 
galą, kad taika visame pasau
lyje viešpatautų!

“Daily World” patalpino 
labai reikšmingą karikatūrą:

Nixonas sako, kad Jungti
nėms Valstijoms reikia karo 
prieš “kriminalinius elemen
tus, kurie padidėjusiai grasi
na mūsų miestams, mūsų na
mams, mūsų gyvastims.’’

Karo išdegintame lauke su
žalotas, ant lazdų stovįs viet
namietis N i x o n u i pastebi: 
“Truputį ateik arčiau prie 
manęs ir tuos pačius žodžius 
pakartok.”

Indokinijoje tikrai padidin
tai krimihalizmas siautėja.

Diksikratas kongyesmapas 
Rivers*' gindamas • Nixono, *ką? 

politiką, pareiškė:
*“Jeigu mes norėtume,' mes 

galime nusileisti į svarbiausią 
Hanojaus gatvę ir jokia jėga 
pasaulyje m u s negali sulai
kyti. Nixonas jau parodė, kad 
jis gali tai padaryti ir pada
rys, o Kongresas jį parems.”

Karo plėtimo šalininkas 
Rivers tikrai norėtų Šiaurės 
Vietnamo sostinę Hanojų oku
puoti. Jis norėtų visą Indo
kiniją paversti Amerikos ko
lonija. Tai nesvietiškas impe
rialistinis apetitas.

Įžymus ekonomikos eksper
tas Edwin Magee pramoni
ninkams andai pasakė, kad 
ekonomikos pakilimui šiuo 
metu nesimato progų.

“Biznierius, kuris mano, 
kad tikras pasisukimas į pa
kilimą yra tik už kampo, tik 
save apgaudinėja,” sako Ma
gee.

Elkonominė krizė gali būti 
|ik už kampo.

Egipte gimęs aktorius Omar 
Sharif skaitosi populiariausiu 
žmogumi tarp merginų ir 
moterų visame pasaulyje.

Jis giriasi gavęs į keletą 
mėnesių daugiau kaip 25,000 
merginų ir moterų laiškų, 
kuriuose jos siūlosi už jo iš
tekėti.

Jis buvo vedęs 1955 m. ak
torę Faten Hamamą, bet iš
siskyrė. Daugiausia jis pa
garsėjo “Lawrence of Ara
bia” ir “Dr. živago” filmuo
se.

Įsakydamas nacionalizuoti 
JAV monopolistų valdomas 
vario kasyklas, Čilės preziden
tas Allende pareiškė :

' “Čilei varis — tai oras, van
duo, be kurių šalis negali gy
venti ... Mes tiesiog norime 
patys naudoti savo gamtos 
tūrius.” ■

Čilė laipsniškai eina socia- 
li^njo link.

Nixonas sukuria nacionalinę 
nelaimę, teigia civilinių 

teisių gynėjas Ruskin

Tarptautinė oro įstatymams 
konferencija nutarė griežtai 

bausti lėktuvų piratus
New Yorkas. — Civilinių 

teisių gynėjas Bayard Rus- 
tin pareiškė, kad prez. Ni
xonas sukuria “nacionalinę 
nelaimę” baltiesiems ir juo? 
diesiems skurdžiams.

Rustin kvietė sukurti bal
tųjų liberalų ir juodųjų 
žmonių koaliciją nugalėji
mui Nixono kandidatūros 
1972 m. prezidentiniuose

Urugvajaus Komunistų partijos 
kongresas baigė darbą

Montevideo. — Urugva
jaus Komunistų partijos 20 
-asis kongresas baigė savo 
darbą. Paskutinėje sesijoje 
išrinko centralinį komitetą, 
pildomąjį komitetą, sekre
toriatą.

Kong r e s u i raportuota, 
kad per pastaruosius ket
vertą metų partija gavo 26,- 
000 naujų narių. Suvažiavi
me dalyvavo 800 delegatų.

Okinaviečiai puolė JAV bazę
Koza, Okinava.-— Keletas® --------------- ------ •—

tūkstančių okinaviečių puo
lė Jungtinių Valstijų oro 
bazę, padegė mokyklą, sar
gų namą ir sunaikino 80 
automobi 1 i u. Okinaviečius v
baisiai suerzino neatsargus 
amerikiečio važiavimas, kai 
jo automobilis sunkiai su
žeidė vieną okinavietį.

Riaušėse sužeista 40 ame
rikiečių, 14 okinaviečių, 5 
policininkai, areštuotas 21 
okinavietis. Tūkstančiai 
šaukė: “Amerikiečiai, va
žiuokite namo”.

18 metų jaunuoliai jau 
galės balsuoti

Washingtonas.—Visi jau
nuoliai, sulaukę 18 metų, 
turės teisę balsuoti federa- 
liniuse rinkimuose, kai Auk
ščiausiasis teismas užgyrė 
Kongreso priimtą tuo klau
simu įstatymą, kaip konsti
tucinį.

Bet vąlstijiniuose ir loka
liniuose rinkimuose jie ne
turės balsavimo teisių, iki 
bus priimtas bilius, kurį 
siūlo sen. Kennedy. Dau
giau kaip 11 milijonų jau
nuolių dabar galės užsire
gistruoti balsavimams.

TSRS ir Kinija sveikina 
Išsilaisvinimo Frontą
Hong Kongas. — Kinija 

ir Tarybų Sąjunga pasvei
kino Pietų Vietnamo Nacio
nalinį Išsilaisvinimo Frontą 
su jo 10 metų sukaktimi nuo 
susikūrimo.

Kartu abi šalys pasižadė
jo teikti daugiau paramos 
vietnamiečių kovoms prieš 
imperialistų agresiją.

rinkimuose. Baltųjų ir juo
dųjų koalicija gali sudaryti 
tvirtą jėgą prieš Nixono 
mašiną.

Rustin kalbėjo jo pagar
bai surengtame bankete, 
kuriame dalyvavo buvęs de
mokratų kandidatas prezi
dento vietai sen. Muskie, 
taipgi AFL-CIO preziden
tas Meany ir nemažai kitų 
įžymių vsiuomenininkų.

Partija laikosi marksistinės 
-leninistinės linijos. Aptarė 
sudarymą bendro fronto su 
socialistais ir kitais kairiai
siais kovai prieš imperia
lizmą.

Kongresą sveikino Čilės 
prezidentas Allende. TSRS 
Komparti i o s fraternalinis 
atstovas buvo Kunajevas, 
Kazakstano partijos pirma
sis sekretorius.

Piscataway, N. J.—18 me
tų Wm. Kovalskis bandė pa
sigaminti bombą. Bedirbant 
ji sprogo ir jaunuolį užmu
šė.

Konferencija pasisakė 
prieš karą, skurdą

Washingtonas. — Prezid. 
Nixono sušaukta Baltuo
siuose Rūmuose vaikų prie
žiūros konferencija pasisa
kė už kovą prieš karą, skur
dą, rasizmą, neraštingumą. 
Daugiau kaip 2,000 tėvų ir 
vaikų bičiulių pasakė, kad 
vaikai tuęi būt pirrfibje vie
toje.

Konferencija užgyrė 10 
punktų programą, kuri ne
patinka prez. Nixonui.

Barikados Katalonijoje
Barcelona, Ispanija.—Ka- 

talonijos pramoniniame cen
tre Tarrasoje darbininkai 
paskelbė streiką ir užsiba
rikadavo gatvėse prieš, fa
šistinės policijos puolimus. 
Streikieriai pareiškė teisia
miesiems Baskų nacionalis
tams užuojautą ir reikalau
ja išlaisvinti juos.

Kompartija paskelbė atsi
šaukimą į Ispanijos liaudį 
su reikalavimu nutraukti 
militarinį teismą ir išlais
vinti Baskų nacionalistus. 
Tarp šimtų areštuotų polici
ja skelbia turinti nemažai 
komunistų.

Candia, Crete. — 5 ame
rikiečiai nubausti ka 1 ė t i 
bendrai 49 metus ir pasimp- 
kėti $90,000 už bandymą 
pervešti narkotikų iš Lebą- 
nono į Jungtines Valstijaš 
privačiu lėktuvu.

f LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ! į 
? linkime visiems “Laisvės” skaitytojams, bendra- * 
? darbiame, korespondentams, vajininkams, visuo- \ 
? menes veikėjams ir visiems bičiuliams. Tegvuo- a 
| ja taika pasaulyje! į
I “LAISVĖS” PERSONALAS i

Angela Davis slaptai atvežta
San Rafael, Calif.—Prof. 

Angela Davis pristatyta 
Marin pavieto teismabutin. 
Iš New Yorko kalėjimo ji 
buvo slaptai išvežta ir Ka- 
lifornijon lėktuvu nuvežta. 
Ją kaltina žmogžudyste ir 
kidnapinimu, kai rugpjūčio 
mėn. ištikusiame apsišau
dyme užmušti keturi žmo
nės.

Bet ji tuo metu buvo iš
vykusi iš Kalifornijos, tūlą

KABLEGRAMOS IŠ LIETUVOS
Kipro Petrausko muziejus

Kaunas. — K. Petrausko 
gatvėje Nr. 31 gyveno Kip
ras Petrauskas. Čia bus 
įkurtas įžymiojo dainininko 
memorialinis muziejus.

Svarbiausia muziejau’s1 Ek
spozicija bus skirta Kiprui 
Petrauskui-.’Jo'bute stovės 
tie patys baldai, kurie sto
vėjo jam esant gyvam. Lan
kytojai galės pamatyti Kip
ro surinktą paveikslų kolek
ciją, albumus su nuotrauko
mis. Taip pat čia bus ekspo
nuojamas Mikė Petrausko 
dienoraštis ir daug kitų 
eksponatų.

Kudirka nebuvo muštas 
sako kapitonas Eustis

Mattapoisett, Mass. —Pa
kraščio sargybos laivo 
“Vigilant” kapitonas R. W. 
Eustis pareiškė, kad Simas 
Kudirka, grąžinamas į laivą 
“Tarybų Lietuva”, nebuvo 
sumuštas, jokių kraujo ar 
kitokių žymių ant jo nesi
matė.

Komandierius Eustis ap
žiūrėjo iš arti grąžinamą 
Kudirką. Jis buvo surištas, 
bet nesumuštas, Tvirtini
mai, kad Kudirka buvo su
muštas ant amerikiečių lai
vo “Vigilant”, visai netei
singi.

Eustis pareiškimas pir
miausia tilpo dienraštyje 
“The Boston Globė”, vėliau 
ir kai kuriuose kituose laik
raščiuose. “N. Y. Times” 
taipgi’ paskelbė tą žinią 
gruodžio. 23 d.

Maskva. — Ant Mėnulio 
paviršiaus Tarybinis Luno- 
hodas veikia gerai, keliauja 
iš vienos vietos į kitą, per
siunčia nuotraukas.

PRANEŠIMAS
Naujųjų Metų dieną, sau

sių 1, “Lais^n neišeis. Se
kama Jaidą išeis
antradienį, sausio 5.
• ■1 ■ t f. ■■ fr i. ■ .iti1 Ai ĖktAft r. i.iĮu- > r.u im ".1 i r,i.Į.ta 

laiką buvo Chicagoje, vėliau 
atvyko New Yorkan, kur 
buvo areštuota. Sakoma, jos 
parūpintais ginklais kali
niai bandę išsilaisvinti iš 
teismabučio ir įvyko apsi
šaudymas.

Komunistų partija pareiš
kė, kad Angela Davis yra 
sufremuota, neteisingai kal
tinama. Partijaf kviečia 
darbuotis, kad ji būtų išlais
vinta.

Be Miko ir Kipro Petraus
kų gyvenimui skirtų ekspo
zicijų, muziejuje bus paro
dyti visi žymiausieji Lietu
vos kompozitoriai, daininin
kai.

Todėl galima šį muziejų 
vadinti pirmuoju muzikos 
muziejumi Lietuvoje. Čia, 
atskiroje koncertų salėje, 
kur numato įsikurti foneti
ka, bus galima pasiklausyti 
lietuvių kompozitorių kūri
nių, o ypač tai svarbu tiems, 
kurie senosios kartos muzi
kus žino tik iš pavardžių.

Muziejaus direktorius — 
kompozitorius Kubiliūnas.

A. Vaivutskas

Lenkija turi viltį 
nugalėti sunkumus

Varšuva. —Lenkijos nau
jasis Jungtinės Darbininkų 
(komunistų) partijos gene
ralinis sekretorius E. Gie- 
rekas pasiryžo padaryti re
formas. Jis sako, kad bus 
sumažintos aukštai iškeltos 
produktų kainos.

Naująjį vadą visur sveiki
na dirbtuvių delegacijos. 
TSRS Kompartijos vadas 
Brežnevas taipgi prisiuntė 
nuoširdų sveikinimą su lin
kėjimais nugalėti susidariu
sius sunkumus. Rumunija ir 
Rytų Vokietija sveikina jį.

Valdžia skelbia, kad riau
šės baigėsi, dabar visur ra
mu.

Sde Boker, Izraelis.—Buvęs 
Izraelio premjeras Ben-Gu- 
rion sako, kad Jungtinėse 
Valstijose išleista neva jo 
memuarų knyga yra falsi
fikacija. Panašiai; buvo pa
daryta, kaip su Chruščiovo 
memuarais.

Washingtonas. —Gynybos 
departamentas paskelbė įsa
kymus panaikinti rasinę 
diskriminaciją visose ame
rikiečiu militarinėse bazėse 
Užsienyje. Tai padaryta, kai 
Vikarų Vokietijoje juodie* 
jį kariai sukilo prieš diskri* 
iniriaciją.

Haga, Olandija. — 76 val- 
styvių tarptautinė oro įsta
tymams konferencija vien
balsiai užgyrė reikalavimą 
“be jokių išimčių” bausti vi
sus lėktuvų grobikus ir 
griežtos jiems turi būti 
bausmės.

Konferencija užgyrė kon- 
vencionalinę sutartį, kurią 
pasiūlė 120 valstybių Tarp
tautinės Civilinės Aviacijos

TSRS ir Kinija susitarė dėl 
rubežiaus upių navigacijos

Maskva. —Tarybų Sąjun
ga ir Kinija pasirašė sutar
tį upių 'vandenų plaukioji
mo tarp TSRS ir Kinijos 
rubežiaus, kur prieš kiek 
laiko ištiko apsišaudymų, 
kai Kinijos militarinės jė
gos bandė įsiveržti į TSRS 
teritoriją.

Sutartis užtikrina abiem 
pusėm saugų, nekliudomą 
plaukiojimą. Sutartį paruo

Žurnalistų suyažiąyįmas Kuboje
Havana.— Čia šaukiamas® ~*

Tarpta utinės Žurnalistų 
Organizacijos suvažiavimas 
sausio 4-9 dienomis. Dau
giau kaip iš 90 šalių daly
vaus žurnalistų organizaci
jų delegatų.

Kubos Žurnalistų Sąjun
gos pirmininkas Ernesto 
Vera informuoja, kad suva
žiavimo metu bus laikraš
čių, žurnalų ir knygų paro
da, prie kurios dabar smar
kiai rengiamasi. Specialūs 
paštaženkliai suvažiavimui 
minėti bus išleisti.

339 amerikiečiai belais
viai Šiaurės Vietname

Washingtonas. — Šiaurės 
Vietnamo diplomatai Pary
žiuje pridavė sąrašą 339 
amerikiečių, kurių lėktuvai 
virš Šiaurės Vietnamo buvo 
numušti, o lakūnai pakliuvo 
nelaisvėn.

Sąrašas buvo priduotas 
senatorių Kennedy ir Ful
bright įgaliotiniams, kurie 
tuoj sąrašą pridavė Ameri
kos delegacijos vadui Bruce.

W ashhingtonas.—Kongre
sas ir Senatas išsiskirstė 
šventėms. Senatas pradės 
sesijas pirmadienį, Kongre
sas — antradienį.

Bonria, Vak. Vokietija. — 
Buvęs nacių komandierius 
Treblinkos koncentra c i j o s 
stovykloje Franz Stangl ap
kaltintas nužudymu 400,000 
žmonių, daugiausia žydų. 
Jis gavo viso gyvenimo ka
lėjimą.

Torrance, Calif. — Teis
inas įsakė gazų kameroje 
amžinąi užmigdyti 22 metų 
M. Parks, kuris 1969 m. nu
žudė studentę £. Pierson.

Organizacija, Jungtinių 
Tautų agentūra. Už sutar
tį, be kitų valstybių, balsa
vo Tarybų Sąjunga, Čeko
slovakija, Vengrija, Lenki
ja, Rumunija. Egiptas. Le* 
banonas, Libija, Tunisija.

Tarybų Sąjungos siūlymas 
griežtai bausti oro piratus 
gavo 73 balsus. Prieš niekas 
nebalsavo.

šė Tarybų Sąjungos ir Kini
jos bendra komisija naviga
cijos reikalu. Dabar tikima
si, kad neįvyks tarp abiejų 
šalių nesusipratimų ir susi
kirtimų dėl navigacijos ru
bežiaus upėmis.

Kent, Ohio.------Trys uni
versiteto studentai suspen
duoti už platinimą nelega- 
lio studentu laikraštuko.

Uždraudė pavojingus 
vaikų žaislus

Washingtonas. — Maisto 
ir Vaistų administracija už
draudė 39 įvairių rūšių žai
slus, kurie pripažinti, kad 
sudaro vaikams pavojų su
sižeisti.

Tik trim dienomis prieš 
kalėdines šventes tie žais
lai ištraukti iš parduotuvių. 
O tiems, kurie jau nusipir
ko, pataria juos gražinti ir 
atgaus pinigus už nupirk
tus žaislus.

Vėliausios Žinios
Tel Aviv. — Izraelio val

džia nutarė sugrįžti į de
rybas su Egiptu ir kitais 
arabų kraštais dėl pasieki
mo taikos.

Cairo. — Egipto preziden
tas Sadat paskelbė sąlygas, 
kuriomis jis pripažintų Iz 
raelį ir atidarytų vandens 
kelius Izraelio laivams. Pa
grindinė sąlyga — Izraelis 
turi išsikraustyti iš visų že
mių, kurias jis užgrobė per 
1976 metų karą.

New Delhi. — Indijos 
premjerė Gandhi paleido 
parlamentą ir paskelbė nau
jus rinkimus.

Hanoi. — šiaurės Vietna
mo valdžia leido kanadiečiui 
korespondentui M. Maclear 
pasikalbėti su dviem ameri
kiečiais karo belaisviais. Jis 
kaubėjosi su komąndierium 
Robert Janies Schweitzer iš 
Californijos ir komandie- 
rium Wąlter Wilber iš Vir
ginijos. Jie nesiskundė jų 
traktavimu. Sakė gauną 
valgyti tris kartus j dieną.
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Išlydint Senuosius ir pasitinkant 
Naujuosius metus

JAU labai labai sena tradicija atsisveikinant su Se
naisiais metais, apie juos pakalbėti, juos, taip sakant, 
perleisti per šerengą. Todėl taip darome ir dabar.

Tai kokie gi šie 1970 metai, šie paskutiniai dvylika 
mėnesių buvo? Ką gero ir ką blogo jie mums davė?

Gal reikia pradėti nuo blogumų. Vienas labai blo
gas dalykas, tai kad mes visi jau vieneriais metais esame 
senesni, i O tai be galo bloga senosios kartos žmonėms, 
kuriems tas laikas jau toks labai brangus. Bloga ir tas, 
kad šiais metais mūsų gretos praretėjo daugeliu labai 
gerų, veiklių žmonių. Sunkiau darosi įstaigoms ir orga
nizacijoms. Likusiems tenka daugiau padirbėti, dides
nę atsakomybę įnešti, daugiau aukotis...

Šie 1970 metai buvo labai blogi ir tuo, kad barbariš
kasis Vietnamo karas ne tik nepasibaigė, bet gi dar tapo 
išplėstas į Kambodiją ir Laosą, kad tapo paklota daug 
jaunų amerikiečių, o dar daugiau visiškai nekaltų žmo
nių tose šalyse. Neigi jie, šie metai, mus priartino prie 
baigimo konflikto Vidurio Rytuose.

Jie blogi buvo ir tuo, kad beveik nieko nepadaryta 
baigimui ginklavimosi lenktynių, kad beveik visur mili- 
tarinė pabaisa pasidarė dar baisesnė, dar pavojingesnė.

O namie, čia, mūsų Amerikoje? Irgi bėdos nesuma
žėjo. Ekonominė padėtis, dar gi žymiai pasunkėjo, pa
blogėjo. Reikmenų kainos gerokai pakilo, infliacija pa
didėjo, ekonominis atslūgimas pagilėjo, bedarbių armi
ja paaugo daugiau kaip milijonu, milijonų skurdžių pa
dėtis pasidarė dar skurdesnė, bilijonai dolerių sužėrta 
militarizmui, o miestuose švietimo ir sveikatos reika
lams lėšos nukapotos. Šiais metais žymiai paaištrėjo 
represijos prieš liaudies civilines laisves ir demokratines 
teises.

Bet argi senieji metai tiktai blogiu tepasižymėjo, 
tiktai blogį mums tedavė?

Toli gražu nuo to. Matėme ir gerų dalykų, turėjome 
. ir gražių laimėjimų. Pradėkime nuo savęs, nuo mūsų, 

nuo taip vtdinamų lietuviškų reikalų. Didelis laimėji
mas, kad tebesame gyvi, tebejudame, tebeveikiame. Mil
žiniškas laimėjimas, kad išlaikėme savo pažangiąją spau
dą, pažangiąsias organizacijas, nepasitraukėme nė iš 
vienų pozicijų, atsilaikėme prieš audras. ‘ Džiugu, kad 
šiais metais daug Amerikos lietuvių aplankė gimtąjį 
kraštą ir sugrįžo kupini grasiausių, šilčiausių įspūdžių. 
“Vaduotojų” ir “veiksnių” tiesiog desperatiškos pastan
gos Amerikos lietuvių atitverti kiniška siena nuo Tary
bų Lietuvos nuėjo vėjais. Taip pat džiugu, kad šiemet 
turėjome apsčiai labai brangių svečių iš Lietuvos. Visi 
jie mumyse paliko gražiausius įspūdžius.

O kaip atrodo dar kartą pažvelgus į platųjį pasau
lį? Irgi ne viskas tik tamsu. Svarbu, kad šiais metais 
neįvyko naujų pavojingų konfliktų . Svarbu, kad šiais 
metais pasaulinės taikos jėgos žymiai sustiprėjo. Svar
bu, kad santykiai tarp Kinijos ir Tarybų Sąjungos tru
putį pagerėjo. Svarbu, kad socialistinis pasaulis geriau 
susikonsolidavo. Tiesa, kad Anglijoje konservatoriai su
pliekė darbiečius, betgi Čilėje pažangiosios jėgos lai
mėjo milžinišką perglę. Dideliu laimėjimu reikia laikyti 
ir Tarybų Sąjungos ir Lenkijos nepuolimo sutartį su 
Vakarų Vokietija. Reikia tikėtis, kad į gerą išeis ir 
pasikeitimas vadovybės socialistinėje Lenkjoje.

O namie? Negalima sakyti, kad šie metai tiktai bė
domis tepasižymėjo. Didžiuliu laimėjimu reikia laikyti 
kongresiniuose rinkimuose prezidento Nixono politikos 
pralaimėjimą. Desperatiškai jis siekė užkariauti Kon
grese daugumą, bet nepavyko. Laimėjimu reikia laikyti 
ir visur matomą ir jaučiamą darbo masių bruzdėjimą. 
Turėjome visą eilę streikų ir jų žada būti dar daugiau. 
Juodųjų žmonių masės per šiuos metus smarkiai pasiro
dė kovoje prieš skurdą ir už lygias teises. Visa eilė di
džiųjų unijų (United Auto Workers, International Bro
therhood of Teamsters) atvirai išstojo prieš prez. Nix
ono pavojingą tarptautinę politiką, prieš Vietnamo karą 
ir kitus tos politikos padarinius.

Taigi, palydėdami senuosius metus į istoriją, nega
lime juos charakterizuoti pačiais blogiausiais metais mū
sų atminime. Juos galima vadinti “vidutiniais”...

Ką žada mums 1971 metai ? Suku pasakyti, 0 prana
šais neapsimoka dėtis. Daug kas, iš tikrųjų, viskas pri
klausys nuo mūsų pačių, nuo liaudies, nuo visos žmonijos.

Mums galima kalbėti tiktai apie mūsų troškimus. O 
jų mes turime apsčiai. Pirmiausia, mes visi trokštame, 
trokšta visa žmonija, kad 1971 metai duotų taiką Indo
kinijoje ir Vidurio (Rytuose. Visi trokštame, kad tarp
tautiniai santykiai pagerėtų, kad taikos jėgos žymiai 
sustiprėtų, kad niekur pasaulyje nekiltų ginkluotų, kru
vinų konfliktų, kad čia, namie, Amerikoje liaudis su
vienytomis pastangomis nusuktų galvą augančiai reakci
jai, kad priverstų valdančiąją klasę nutraukti Vietnamo 
karą ir ištraukti visas militarines jėgas iš Indokinijos, 
kad užkirstų kelią infliacijai ir kainų kilimui, kad pri-

BUVO NUVYKUS 
PARSIVEŽTI 
ŽMOGŽUDŽIŲ

Iš “veiksnių” spaudos su
žinome, kad ir ponia Mari
ja Rudienė, buvusio Vliko 
pirmininko Rudžio žmona, 
buvo nusidavusi į Turkiją. 
Kas jai kelionės lėšas pa
dengė? Koks jos misijos 
vyriausias tikslas?

Po ilgų jos pasakojimų 
apie patyrimus ir nuo Ai- 
nošiaus pas Kaipošių puldi
nėjimus, paaiški, jog ten ji 
buvo nuvykus žmogžudžius 
Bražinskus parsivežti į 
Ameriką, tarytum čia nebe
užtenka žmogžudžių. Tik 
tiek, tačiau, ji laimėjusi, kad 
gavusi iš ambasados Turki
joje pasižadėjimą padėti jai 
nugalėti Washingtone tuos, 
kurie pasipriešintų “Bra
žinskų priėmimui į Ameri
ką.”

Bėda esanti kol kas ta
me, kad žmogžudžių byla 
esanti dar nebaigta Turki
jos teismuose, todėl prie jų 
prieiti jai nepavykę. Ponia 
buvusi nuvykusi pas Turki
jos policijos pareigūną Nec- 
det Kahraman pasiteirauti 
apie Bražinskų likimą. Ji 
netgi bandžiusi Kahraman 
apgauti, sakydama, jam, 
“kad ji nori pagelbėti turkų 
valdžiai, nes ji turėjo gana 
vargo su Bražinskais.” Bet, 
girdi, ponas Kahraman tik 
nusišypsojo ir pasakė, “kadj 
jie nenori ir nepriima vadi-l 
narnos pagalbos.” ,

Iš kitos pusės, ponia Ru
dienė aiškiai parodo, kad 
Vliko vadai biauriai apgau
dinėja . Amerikos lietuvius, 
skelbdami,, kad jie yra 
Amerikoje pasamdę ir pa
siuntę į Turkiją Bražinskus 
ginti labai įžymius advoka
tus ir jų finansavimui ren
ka aukas. Ji griežtai pa
reiškia: “Jokie advokatai iš i 
Amerikos nėra nuvykę ir jei! 
būtų nuvykę, nebūtų prileis
ti prie Bražinskų nei prie 
teismo” (N.” gr. 19 d.).

JOS BŪTŲ 
PASMERKTOS 
ALKIUI

“Vilnies” redaktorius S. 
J. Jokubka kolumnoje “Kas
dien” (gr. 18 d.) sako:

“Prezidentas Nixonas sie
kia skurdžių šeimoms ketu
rių asmenų sudėties duoti 
per metus po $1,600 pašal
pos ir lai jos gyvena kaip 
išmano.

Kiekviena šeimininkė pa
sakys, kad tokiame brang- 
metyje su tokia pašalpa nie
kaip tos šeimos negalės pra
gyventi. žinoma, badu ne
mirs, bet vos tik pajėgš ve
getuoti. . ' •

O turtingiausioje pasauly
je šalyje — Amerikoje tokių 
šeimų yra šimtai tūkstan
čių. Jų nemato tik tie, ku
rie nenori matyti.”

Tik tiek galima pridurti, 
kad šis apskaičiavimas labai 
konservatyvi š k a s. Tokių 
šeimų šiandien mūsų Ame-

verstų Kongresą ir vyriausybę nukirsti išlaidas militari- 
niams reikalams, o žymiai jas padidinti socialiniams po
reikiams — sveikatos, švietimo reikalams, kovai su oro 
ir vandens teršėjais ir t. t.

Įžengdami į 1971 metus visi pasižadėkime nebūti 
tiktai pasyviais įvykių stebėtojais. Pasižadėkime viso
mis jėgomis prisidėti prie jų pakreipimo į gerąją pusę.

Tuo tarpu prašome visus skaitytojus, visus laisvie- 
čiuš, visus draugus ir bičiulius priimti nuo Redakcijos 
ir viso “Laisves” kolektyvo nuoširdžiausius sveikinimus 
ir karščiausius linkėjimus geros sveikatos ir daug daug 
saulėtų dienų!

------------------------- ---------------------------------------

rikoje yra ne šimtai tūks
tančių, bet milijonai. Yra 
pripažinta, kad daugiau 
kaip 30,000,000 šioje šalyje 
gyvena dideliame skurde, 
nuolatiniame nedatekliuje. 
Antai, tik viename mūsų 
New Yorko mieste šiandien 
beveik milijonas žmonių 
priversti gyventi iš gauna
mos pašalpos. O toji pašal
pa tokia, jog tik neleidžia 
žmogui badu numirti. Iš jos 
apie kokį nors žmonišką 
tikrai civilizuotą gyvenimą 
negali būti nė kalbos.

IR TADŽIKIJOS
SŪNUS MIRĖ Už 
LIETUVOS LAISVŲ!

Lietuvos “Komjaunimo 
Tiesoje” (Nr. 197) skaitome 

Baleišio istoriją:
Vilniaus - Kauno 
miestelio — žiež- 
centre nedidelės

“Pačiame 
paplentės 
marių — wnuiv 
bet gražiai sutvarkytos ka
pinaitės. Pro šalį vis rieda 
kažkur skubantys autobusai, 
bėga į mokyklą amžinai vė
luojantys vaikai, su išpam
pusiais krepšiais 1 a i š k a- 
nešiai.

O čia — sustojęs laikas.
Laikas nepalietė ir čia 

besiilsinčio tadžikų sūnaus 
gvardijos vyresniojo seržan
to, Tarybų Sąjungos Didvy
rio Safaro Ameršojevo at
minimo.

“.. .1944.7.16 5-oji bateri
ja tiesiog žygio metu stojo 
į mūšį su priešo tankais ir 
savaeigiais pabūklais. Sep
tyniolika tankų, apšaudy
dami ugnimi, sparčiai ver
žėsi baterijos link. Pabūklo 
yadas,, gvardijos vyresnysis 
seržantas Šafaras Ameršo- 
jevas pirmasis pasiruošė ko
vai ir trečiu šūvius padegė 
kolonos priešakyje riedėjusį 
priešo tanką. Priešas ati
dengė naikinančią ugnį, 

| sprogimų dūmuose ir išplėš- 
I tos žemės uragane pasken
do visa baterija.

Sunkiai sužeisti — taiky
tojas, užtaisytojas ir kiti 
artileristai. Į galvą ir krū
tinę sužeidžiamas ir Amer- 
šojevas. Apsipylęs krauju, 
jis nemetė mūšio lauko, bet 
stojo vienas, į kovą ir pade
gė antrąjį tanką.

Jo vyriškumas ir drąsa 
užkrėtė ir kitus 
čius. L_________
jie Išdegė dar keturis prie
šo tankus.

Iš paskutinių jėgų Amer- 
šojevas nukreipė ugnį į 
priešo pėstininkus ir sunai
kino visą skyrių vokiečių 
kareivių bei kayininkų...”

Taip lakoniškai po mūšio 
įvertino Ameršojevo žyg
darbį jo vadovybė, po mir
ties pristatydama bebaimį 
kovotoją aukščiausiam ap
dovanojimui — Tarybų Są
jungos Didvyrio vardui.

Pasibaigus mūšiui, priešui 
atsitraukus Kauno link, ko
vos draugai palaidojo kritu
sius ir iš mūšio sprogimų iš
draskyto šaligatvio plytų 
sukrovė paminklo post a- 
mentą. O ant jo užrideno

;e ir kitus gvardie- 
Sumaniai kauaamiesi, 

J

Ameršojevo gaubicą, kurios 
jau mirusiam kūne karei
viai suskaičiavo 64 gilias 
žaizdas.

KAS JIEMS
Iš TIKRŲJŲ RŪPĖJO?

Vedamajame “Veidmainiš
ka užuojauta” kanadiečių 
“Liaudies Balsas” sako:

“Jungtinėse Valstijose ne
mažai triukšmo buvo sukel
ta, kam laivo Vigil viršinin
kas neleido tarybinio laivo 
radistui pasilikti ant laivo, 
gauti politinę globą. Bet šis 
triukšmas nėra to radisto 
sąskaita. Triukšmo kalti
ninku yra tas faktas, kad 
jis buvo iš tarybinio laivo. 
Vakaruose randa užuojautą 
visi antitarybiniai elemen
tai. Kai, pavyzdžiui, Grai
kijos ar kurios kitos kapi
talistų valdomos šalies jūr- 
ninkas panori pasilikti JAV 
ar Kanadoj, tai būna visai 
kas kita. Retas kuris gau
na tokį prieglobstį
JAV politikieriai tikėjosi 

ne tik antitarybinį informe- 
rį gauti, bet ir antitarybi
nių bėglių simpatiją užsi
tarnauti. Jei ne tas, tai nie
kas nei piršto nepajudintų.

Kai JAV bomberiai taško 
Indokinijos žmones, tai nie-

Atviras laiškas drg. S. Večkiui
Neseniai perskaičiau Tams

tos straipsnį “Laisvėje” apįe 
linotipininkų stoką. Gerąi, 
kad iškėlėte viešumon linoti- 
bininkų bėdas, tik kažin ar 
gerai žiūrėti į tą reikalą 
kaip į nei^spręndži’amą 
problemą. Linotipinin k a(s 
tai amatininkas. Raštingą 
vaikiną per keletą mėnesių 
galima išmokyti dirbti lino-

L. Prūseika jei ir sakė, 
kad “Laisvė” galinti nusto
ti ėjus ne dėl pinigų, bet 
dėl darbininkų stokos, tai 
vargu ar turėjo galvoje li
notipininkus. .. Bet jei ir 
taip, tai ar negalima greta 
laikraščio fondo sukelti ir 
linotipininkų samdymo fon
dą, duoti žmoniškas darbo 
ir poilsio sąlygas, kad jiems 
nereiktų iš “Laisvės” bėgti, 
o būtų įmanoma čia moky
tis ir dirbti?

Pats užsikrovęs sau per 
sunkią darbo naštą, ar il
gai betrauksi, o tuomet ti
krai gali prieiti prie ka
tastrofos.

Skaitydamas “Laisvę” vi
suomet ; pasidžiaugiu radęs 
ten ilgus sąrašus aukoto
jų —■ laikraščio rėmėjų— 
cĮuodančių gana stambias 
dolerių sumas, kad tik laik
raštis gyvuotų, kad nesu
stotų ėjęs. Taip pat žaviuo
si eilinių piliečių duosnumu, 
kurie kiekviena proga ne- 
pašykšti keliais doleriais 
paremti pažangiąją spau-

Straipsnis “Pasakysiu tei
sybę,” išspausdintas 1970 
metų “Laisvės” 67 numery
je, pasakyčiau, kad neprisi
deda prie laikraščio pozici
jų stiprinimo.,

Nežiūrint to, drauge Več- 
ky, aš Jus laikau vienu iš 
pačių stipriausių stulpų, ku
riais remiasi laikraščio eg
zistavimas, ir manau, kad 
už didelį ir nesavanaudiš
ką darbą Jums priklauso 
“Laisvės” draugų — skai
tytojų — didelė pagarba ir 
dėkingumas.

Jau Čia pat “Laisvės” ju

kas jokių užuojautų nerodo. 
O ten ne vienas krito nuo tų 
bombų. Paties senatoriaus 
Kenedžio daviniais, buvo už
mušta virš 300,000 civilių. 
Pergyvena baisius sunku
mus milijonai karo pabėgė
lių. Tie veiksniai dar nei 
vienos ašaros neišliejo dėl tų 
milijonų nekaltų žmonių.”

NIEKADOS NEPAMIRŠ 
IR NEDOVANOS

“Eltos” pranešime iš Le
ningrado sakoma:

“Leningrade pasibaigė 
grupės Tėvynės išdavikų 
teismo procesas. Hitleriniai 
bendradarbiai, kurių rankos 
suteptos tarybinių patriotų 
krauju, susilaukė rūsčios ir 
teisingos bausmės.

Pripažinęs'.ypač žiaurio
mis ir nežmoniškomis I. Mo
rozovo ir A. Lipčenkos pik
tadarybes teismas nuteisė 
juos mirties bausme. Trys 
kiti—A. Stroganovas, K. Sa- 
marenkovas ir K. Vinogra
dovas, taip pat dalyvavę 
kankinant ir žudant parti
zanus, žvalgus ir kolūkie
čius, padėjusius patriotams, 
nuteisti po 15 metų kalėti.

Kaip parodo teisminis 
tardymas Leningrado karo 
apygardos tribunole, visi 5 
karo metais savanoriškai 
perėjo į priešo pusę ir stojo 
į slaptosios lauko policijos 
būrį “GFP-520.” 

biliejiniai metai. Kaip tik 
šiuo momentu nė vienam 
nevalia būti abejojančiu. 
Reikia visiems suglausti 
gretas, suremti , pečius ir 
laikytis iš paskutiniųjų, kad 
atšventusi savo šventę 
“Laisvė” išeitų atjaunėjusi; 
sustiprėjusi t bei naujomis 
jėgomis pasipildžiusi ir ei
tų dar bent antra tiek, kiek 
ėjusi, kad turėtų skaityto
jų ir rėmėjų dvigubai tiek, 
kiek turėjusi.

Tegyvuoja “Laisvė” — 
seniausias darbininkų laik
raštis.

Naujųjų 1970 metų pro
ga sveikinu visus “Laisvės” 
spaustuvės, reda k c i j o s ir 
administrac i j o s darbuoto
jus, vajininkus, rėmėjus bei 
skaitytojus. Linkiu daug 
laimės, sveikatos, geros nuo
taikos ir darbo entuziazmo.

Pranas Stiklius
Kaunas
1970 m. gruodžio 15 d.

Mano prierašas
Teisybė, drauge Stikliau, 

kad minimas straipsnelis — 
“Pasakysiu teisybę” — pa- 
dėties neišsprendžia. N e 
tam jis buvo ir skirtas* 
Juo norėta' tik sutramdyti 
galimus , priekaištus — ko
dėl “Laisvė” pradėta leisti 
keturių puslapių.

Šalutinis darbininkams 
apmokėti fondas gal gero 
neduotų, kai bendros laik
raščio pajamos yra per 
mažos. Turėtų viskas eiti 
(kaip ir eina) bendran laik
raščiui išlaikyti fondam

Jau prieš metus laiko 
pradėjau galvoti apie štai 
kokį planą:

Ar galima būtų suorgani
zuoti 15-18 šimtų .-skaityto
jų, kurie prie prenumeratos 
mokesčio pridėtų bent po 
$30 kasmet?

Iki šiol kai kurie per me
tus įvairiomis progomis iš
leidžia laikraščiui paremti 
po 50 iki 100 ir daugiau do
lerių, o kiti pasitenkina 
išleisdami po dolerį kitą.

Panašų planą, tik stam-

Kiek laiko jūs miegate?
Nemaža atlikta statisti

nių tyrinėjimų, padedančių 
nustatyti ryšį tarp širdies 
ligų ir netaisyklingo gyve
nimo būdo. Tai, kad apk$L 
nūs žmonės arba pavyz
džiui, rūkoriai dažniau ser
ga infarktu, jau nebe nau
jiena.

Viename tokių statistinių 
tyrinėjimų buvo atsižvelgta 
į dar vieną veiksnį — miego 
trukmę. Daugiau kaip 750,- 
000 ligos istorijų analizė da
vė visai nelauktą rezultatą. 
Pasirodė, kad tarp viduti
nės paros miego trukmės ir 
širdies nepakankamumų 
esama priklausomybės, o to
ji priklausomybė ne ilgai 
miegančio naudai. Pavyz
džiui, vyresnių kaip 50 me
tų grupėje vidutiniškai mie
gančių 8 ir daugiau valandų 
per parą mirtingumas nuo 
širdies ligų sudarė 40% 
daugiau, negu miegančių 7 
vai. O miegančių 10 ir dau
giau valandų grupėje mir
tingumas buvo vos ne tri
gubai didesnis, negu “sep- 
tynvalandininkų”.

Žinoma, būtų naivu many
ti, kad atliekama miego va
landa artina prie infarkto. 
Tačiau, gal būt, poreikis il
giau miegoti yra netiesiogi
nis dar nepastebėto širdies 
veiklos sutrikimo požymis?

Biologinis unikumas
Viename Varšuvos parke 

augantis bukas staiga išla
pojo (dalinai)... ąžuolo la
pais. Nustebinti tokio reiš
kinio, Varšuvos miškų insti
tuto darbuotojai išsiuntinė
jo užklausimus į 78 tokio 
pobūdžio mokslo įstaigas vi- 
samė pasaulyje. Greitai atė
jo atsakymai: tokio reiški
nio niekur nėra buvę. Gam
tininkui nežinomą reiškinį 
vadina “gamtiniu buko irją- 
žuolo kryžminimusi”. į*

Saulė juokias 
Juoką švaisto 
Saulė žemėn 
Šviesą barsto 
Šiltumėlis 
Gražumėlis 
Šviečia saulė 
Juokias gėlės 
Šypsos mažas 
Pumpurėlis. 
Juokias saulė 
Žvilga upė 
Vandeny
Zuikučiai tupi 
Spindulėliai 
Miško lapuos 
Dar daugiau 
Zuikučių slepia 
Vėjui pučiant
Sutartinę 
Šoka pievoj
Jie suktinį •
Spindulėliai 
Žiba, žvilga.
Kai lietutis 
Juos suvilgo 
Jie apsijuosia 
Juosta
Vaivos rankom 
Išausta
Juostos spalvos 
Ryškiai žėri 
Ir vėl dingsta 
Beržynėly. 
Juokias saulė 
Juoką švaisto 
Vaikams žemėn
Šviesą barsto

P. A. Stunžėnas

besne skale, bandėme pra
vesti turėtam brangiam pa
statui išmokėti. Nusivylė
me. Vieni dėjome po šim
tinę ir po dvi, bet kiti laikė 
savo kišenes kietai prispau
dę. SV
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Sveikinimai su Naujaisiais Metais
Mano geriausi sveikini

mai ir linkėjimai visam 
“Laisvės” kolektyvui, skai
tytojams, bendradarb i a m s 
ir rėmėjams.

Su pagarba,
VI. Karvelis 

Vilnius

Nuoširdžiai sveikinu Nau
jųjų Metų proga darbščiuo- 
sius laisviečius ir “Laisvės” 
skaitytojus.

Su pagarba,
Man j a Macijauskienė 

Kaunas

Sveikinu su Naujaisiais 
1971 metais! Linkiu daug 
sveikatos, geros nuotaikos 
ir sėkmės!

Ar. Medonis
Vilnius

“LAISVĖS” REDAKCIJAI 
. Nauiuių metų proga “Lais
vės” Redakcijos oklektyvui 

*ir visiems jos skaitytojams 
siunčiu nuoširdžiausią svei
kinimą, linkėdamas geros 
sveikatos, kūrybinių laimė
jimu ir daug džiaugsmingų, 
saulėtų dienų 1971 metais.

Šia proga dėkoiu Pranui 
ir Marytei Kvietkams Flo
ridoje už “Laisvės” prenu

meratą. Čia mes ją skaito
me su didžiausiu malonu
mu. Džiaugsmingų švenčių! 
Gerų, taikingų metų!

Pranas Kairevičius
Reemigrantas iš Buenos 

Aires
Druskininkai

P. S. : Girtinas dalykas, 
vertas mūsų dėmesio ir pa
garbos, kad “Laisvė” pasi
sako už rimtesnį blaivinimo 
darbą. Aš dirbu restorane 
“Nemunas” ir galiu pripa
žinti, kad redakcijos pasta
bos po persispausdintais 
šiuo klausimu straipsniais 
teisingos. Bet būtų gerai, 
kad ir patys “Laisvės” re
daktoriai parašytų daugiau 
blaivybės klausimu ir apie 
Lenino blaivumo idėjas. 
Blaivumo judėjimas, vienas 
aukščiausių kultūriniu judė
jimu, pas mus dar tik pra
sideda. Saikingumo pavyz
dys (juo labiau, kad iš tik
rųjų dabar priimtas saikin
gumo sąvoką lengvo apsvai
gimo laipsnis ne saikingu
mas, o girtumo pradžia) 
neturi, manau, jokios reikš
mės girtavimo likvidavimui. 
Tai pagaliau rodo ir Jūsų 
pažymėti rezultatai. Tuo 
tarpu tikro blaivumo pa

vyzdys (lenininis) būtų šim
teriopai efektingesnis už ki
tas, jau naudojamas prieš- 
alkoholines priemones.

Naujametinis sveikinimas 
mylimos “Laisvės” darbuo
tojų kolektyvui.

“Laisvė” ir toliau turi 
skelbti tiesos žodį ir pažan
gią mintį masėms.

Petras ir Elena 
Babravičiai

Vilnius

Wishing you a very 
Merry Christmas 

and a Happy New Year
You all are wonderful for 

your hard work, to put out 
the paper.

Ha!! Ha!!
Well, what do you wont, 

good grammer or good 
friendship?

Valeria Urbikas

Gerb. “Laisvės” redakcija!
Draugų Verutės ir Valio 

Bunkų dėka kelinti metai 
mus lanko “Laisvė”. Širdin
gai dėkojame ir sveikiname 
visus darbuotojus bei talki
ninkus su Naujaisiais 1971 
metais, lipkėdamos kuo ge- 
kūrybinės sėkmės sunkiuose 
kultūros baruose, kad “Lai-

To “Laisvės” Personnel
The best of health and 

happiness in the coming 
New Year

Anna Kaziionis
Cleveland

Gerbiamieji,
Nuoširdžiai sveikiname 

jus Naujųjų 1971 metų at
ėjimo proga. Linkime lai
mės gyvenime, geros svei
katos, sėkmės kūrybiniame 
darbe ir saulėtos nuotaikos.

Jūsų
J. Lapašinskas 
ir šeima

Vilnius
Daug laimės, geros svei

katos ir sėkmės darbe Jums 
ir Jūsų bendradarbiams 
Naujaisiais Metais

Jonas Kubilius
Vilnius

two Black firemen and 
more to be added once they 
restructure the unfair ex
ams.

All’s well with us and we 
continue to enjoy the mild 
climate plus the more re
laxed way of life here. One 
must admit, both young 
and older people are very 
polite and Southern man
ners are prevalent every
where.

Regards from us to you 
and Laisve Staff.

P .S. We enjoy your 
English articles, Use.

Joe and Helen Dobi’ow 
Jacksonville, Fla.

Kaip šiandien Lietuvoje 
atrodo pieno pramone?

Sveikinimas su Naujaisiais Metais į* 
Sveikiname visas gimines, draugus, drauges ir j! 
pažįstamus Amerikoje, Lietuvoje, Brazilijoje, * 
Kanadoje. Visiems laimės 1971 metuose. Lai ? 
pasaulyje viešpatauja taika! į

svė” ir visi pažangiečiai il
gai ilgai gyvuotų!

Eidukaitytes

Daug laimės ir sveikatos 
1971-aisiais4netais Jums lin-

“GIMTASIS KRAŠTAS” 
Vilnius

Crown Point, N. Y.

Danutė, Juozas ir sūnus į
Juozukas Mankofsky i

? SVEIKINIMAS į 
į Sveikinu su Naujaisiais 1971 Metais savo i 
? draugus-ges, “Laisvės” skaitytojus Brocktono i 
? apylinkėj ir visoj Amerikoj. Taipgi sveikinu sa- įj 
? vo brolių sūnus ir seserų sūnus ir dukteris T. $ 
% Lietuvoje, ir “Laisvės” kolektyvą. Linkiu visiem J 
| laimingai sulaukti 1971 metus. |
S George Shimaitis |
a Brockton, Mass. ?

J SVEIKINIMAS į
į Sveikinu su Naujaisiais Metais savo vaikus, į 
į gimines ir draugus, vietinius ir vispj Amerikoje. į 
? Taipgi seseris ir jų šeimas ir
? voje. Linkiu visiems laiminga^ir s^iki sulauk- 
£ ti 1971 metus.

imihes T. Lietu-

Marijona

Brockton, Mass.

utauskiene
(Bubliauskytė)

<* i

Sveikiname visą “Lais
vės” kolektyvą su naujais 
1971 metais, linkime kūry
binės sėkmės, giedros nuo
taikos ir nesenstančios svei
katos.

Barkauskų šeima

GREETINS!
Best wishes for a healthy, 

happy year to come. Dare 
we hope for peace and im
proved social, racial and 
economic conditions? These
are most trying times we 
are living in, to say the 
least. All seems peaceful 
here in Jacksonville, al
though the Black commun
ity is finally beginning to 
stir and be heard which is 
all to the good. ■ Progress 
has been made, we now have

SVEIKINIMAS į
Sveikiname su naujaisiais metais seserį Agotą | 

Markūnienę ir jos šeimą. Taipgi sveikiname ir | 
kitus gimines, gyvenančius T. Lietuvoje ir Ame- ? 
riko j e. Sveikiname visus mūsų draugus, linkime ? 
visiems geriausios sėkmės ir būti laimingais į 
per 1971 metus. į

Kazys ir Julija Melniai, 
Springdale, Pa.

? Sveikinu su Žiemos Šventėmis draugus ir pa- j 
? žįstamus Amerikoje, Kanadoje. Taipgi Lietu- į 
tf voje gimines ir pažįstamus. Sveikinu ir “Lais- į 
į vės“ kolektyvą.. Linkiu visiems sveikatos 1971 * 
? metuose. ?

Josephine Augutienė ____į
Cliffside Park, N. J. į

SVEIKINIMAS
Sveikinu su Žiemos Šventėmis ir Naujaisiais 

Metais savo sūnų Leoną Lapinskį ir jo šeimą, 
vietinius draugus-ges ir kitur gyvenančius Ame
rikoje. Taipgi sveikinu savo gimines, seseris 
ir jų šeimas T. Lietuvoje. Linkiu, kad laimingai 
sulauktų Naujųjų 1971 Metų.

Bronė Lapinski (Kairiūtė)
Brockton, Mass.

SVEIKINIMAS
Sveikiname su Naujaisiais Metais savo drau

gus-ges, vietinius ir visoj Amerikoje. Linkime 
visiems geros sveikatos ir sėkmingai sulaukti 
1971 metus, ir kad taika užviešpatautų pašau- 
lyje.

Kazimiera ir Pranas čereškai 
Brockton, Mass.

Sveikiname su Naujaisiais Metais
Visus ir visas, kurie dirba už taiką 

ir progresą žmonijai. 
Laimingų 1971 metų!

Vincas ir Uršulė Burdai
San Leandro, Calf.

EIKINIMAS
Sveikiname s& naujaisiais 1971 metais gimi

nes, draugus-ges, gyvenančius T. Lietuvoje, 
įf Amerikoje ir kitur. Sveikiname T. Lietuvos ir 

Amerikos rašytojus, kurie savo įdomiais raštais 
dabina amerikiečių lietuvių spaudą. Sveikiname 
visus “Laisvės” darbininkus ir rėmėjus. Linki
me visiems geros sveikatos, gerų pasisekimų 
darbuose dėl žmonijos taikos, dėl šviesesnio ir 
geresnio žmonių gyvenimo.

Jonas ir Marijona Mažuknai
Pittsburgh, Pa.

Gerbiama Redakcija!
Sveikinu visą “Laisvės” 

kolektyvą ir visus jos skai
tytojus su Naujaisiais 1971 
metais.

Linkiu visiems daug svei
katos, sėkmės darbe bei as
meniniam gyvenime.

Tebūna laimingi visiems 
Naujieji Metai...

Su pagarba.
Julija Klimaitė

Kaunas — Lietuva

Ką rodo potvyniai 
ir atoslūgiai

Saulės traukiama ir van
denynų atstumiama mūsų
nlanetos žemynų masė kas
dien pakyla ir nusileidžia, 
Panašiai kaip jūrų ir van
denynų potvyniai ir atoslū
giai.

Kolumbijos universiteto 
darbuotojai kruopščiai iš
matavo žemynų masių svy
ravimą ir nustatė, kad Že
mės “potvynius ir atoslū
gius” stipriai veikia vande
nyno potvyniai ir atoslūgiai 
net tose mūsų planetos vie
tose, kurios yra toli nuo 
kranto. Šių tyrimų rezul
tatai teikia netikėtų ir ge
rų perspektyvų kalnakasy
bos ir naftos paieškoms, že
mės drebėjimų bei vandeny
nų potvynių ir a t o s 1 ū g i ų 
prognozei.

Mokslininkai nustatė, kad 
žemė reguliariai pakyla ir 

1 nusileidžia du kartus per 
dieną maždaug po x20 cm. 
Naujausi tyrimai parodė, 
kad žemynų “potvynius ir 
atoslūgius” sukelia Saulės 
ir Mėnulio trauka, taip pat 
vandenynų potvynių ir ato
slūgių įtaka. Netiesiogiai 
turi įtakos atmosferos slė- 

jgis, temperatūros svyravi
mai bei geologiniai poslin
kiai.

PLUNKSNUOTI 
MILŽINAI

Neseniai amerikiečių tyri
nėtojai Kalifornijos Ana Bo- 
ego dykumoje surado kon
dorų rūšies liekanas. Moks
lininkai sugebėjo atstatyti 
šių nežinomų paukščių at
vaizdą. Jie nustatė, kad šie 
kondorai gyveno maždaug 
prieš milijoną metų, o jų iš
skėsti sparnai būdavo iki... 
šešių metrų. Šie paukščiai

slui žinomų sparnuočių.

Kaip skelbia užsienio 
spauda, skyrybų nuolat dau
gėja. Tūkstančiui gyvento
jų dabar tenka šitiek išsi- 

' skyrusiųjų: Puertorikos — 
305, JAV — 227, Rumunija 

į— 186, VFR — 156, Danija 
j— 133, Čekoslovakija —132, 
IAustrija — 116, Švedija — 
102, Kuba — 100, Anglij a— 
72, Prancūzija — 69, Len
kija — 67, Turkija — 37, 

i Portugalija — 8.
67, Turkija — 37,

Sparčiai auga Tarybų 
Lietuvos pieno pramonė. 
Nuo penkmečio pradžios ji 
maždaug 1.4 karto padidino 
produkciją. Galima patelk
ti ir kitokį palyginimą. 
1939 metais Lietuvos pieno 
pramonės įmonės iš viso 
perdirbo 494.3 tūkst. tonų 
pieno, o pernai jos vien res
publikos gyventojams patie
kė produktų, kurių gamy
bai sunaudota 606 tūkstan
čiai tonų pieno.

Pastaraisiais metais Klai
pėdoje, Panevėžyje, Ukmer
gėje, Jurbarke, Prienuose, 
Raguvoje, Varėnoje pasta
tytos naujos pieno perdirbi
mo įmonės, o daugelis senų
jų praplėstos ir rekonstruo
tos. Visose įmonėse įrengi
mai nuolatos keičiami to
bulesniais, našesniais. Da
bartinių pieno pramonės 
įmonių paskirtis supirktą 
pieną perdirbti ne vien į 
sviestą ir sūrius, bet pir
miausia aprūpinti mūsų gy
ventojus šviežiais, skaniais 
plataus asortimento pie
no produktais. Daugelis jų 
parduodami smulkiai išfa
suoti. Nefasuotas pienas, 
grietinė ir varškė miestuo
se paprastai tiekiami tik 
viešojo maitinimo įstai
goms.

Pienui pasterizuoti ir se- 
paruoti daugumoje įmonių 
įrengtos galingos automa
tizuotos linijos. O Rasei
niuose ir Raguvoje paleisto;? 
modernios sviesto gamybos 
linijos. Visos operacijos, ju 
tarpe ir sviesto supakavi- 
mas į dėžes mechanizuotos, 
o smulkus išfasavimas ir 
suvyniojimas į foliją ai' per
gamentą — automatizuotas. 
Pagerėjo sviesto kokybė, 
sumažėjo gamybos išlaidos.

Daug naujovių atsirado 
sūrių gamyboje. Šauliuose 
pastatyta tarprajoninė sū
rių nokinimo bazė, kurioje 
vienu metu galima nokinti 
iki tūkstanties tonų fermen
tinių sūrių. Tai le'do smar
kiai padidinti tokių sūrių 
gamybą visose Šiaulių pieno 
kombinato sūrainėse. Bazė
je sūriai nokinami polietile
no ir celofano maišeliuose, 
iš kurių išsiurbtas oras. 
Todėl sūriai nepelyja, ne- 
perdžiūsta, nesusidaro sto
ra kieta žievė. Mechani
zuota daugelis sūrių prie
žiūros darbų.

Prie bazės įrengtas de
šimties tonų per pamainą 
galingumo lydytų sūrių ce
chas. Pradėjus jam veikti,

sos smulkios lydytų sūrių 
dirbtuvėlės.

Populiarūs respublikoje ir 
šalyje mūsų meistrų sukur
ti “Lietuviškas kmyninis,” 
“Rambyno,” “Šėtos” ir “Ne
muno” fermentiniai sūriai, 
o taip pat saldūs ir parie
tanti varškės sūriai. Beveik 
visas Lietuvoje gaminamas 
sviestas ir stambūs fermen
tiniai sūriai įvertinami 
aukščiausia rūšimi. Šiuo at
žvilgiu respublika kartu su 
Latvija ir Estija pirmauja 
šalyje. Kai kuriems mūsų 
sūriams suteiktas kokybės 
ženklas.

Lietuvos meistrų paga
mintas sviestas su pasiseki
mu eksportuojamas į dau
gelį šalių, jų tarpe į VDR, 
Lenkiją, Vengriją. Bulgari
ją, Jugoslaviją, VFR, Belgi
ją, Prancūz’ją, Iraną. Eks
portuojami ta’p pat fermen
tiniai sūriai, sausas liesas 
pienas, kazeinas, pieno cuk
rus.

Penkiolikos sąjunginių 
respubl’kų tarpe pagal su
perkamo pieno ir pagami
namo sviesto, riebių sūrių 
bei nenugriebto pieno pro
dukcijos kiekį Lietuva uži
ma penktą vieta. Puikų 
skonį turinčio Vologdos 
sviesto už Lietuva daugiau 
gamina tik RTFSR ir Uk
raina.

Puiki mūsų sviesto kon- 
s'stencija — tai Visasąjun
ginio sviesto ir sūrių pra
monės mokslinio tyrimo in
stituto Lietuvos filialo spe
cialistų nuopelnas. Jie pir
mieji šalyje ištyrė, pritaikė 
vietos sąlygoms ir reko
mendavo pieno pramonei 
homogenizuoti sviestą spe
cialiu aparatu—mikrofiksu. 
Beje, mikrofiksus, automa
tus sviestui, varškei, lydy
tiems sūreliams fasuoti ir 
aparatus sviestui į dėžutes 
sudėti gamina Kapsuko 
maisto pramonės automatų 
gamykla.

Respubkkos pieno pramo' 
nė, koncentruodama, specia
lizuodama ir tobulindama 
gamybą, stengiasi kuo pi
giau perdirbti kasmet didė
jantį pristatomo pieno kie
kį į aukštos kokybės ir pla
taus asortimento produktus.

T. Chomentauskas 
Ekonomikos mokslų 
kandidatas

Pronceton, N. J. — Gallup 
Poll skelbia, kad Nixono po
puliarumas nupuolė iki 52 
procentų.

NUSKENDUSIO MIESTO RAKTAI
Daug padavimų sklinda žmonėse: 
Žemaičiuose ir Sūduvos krašte —

Apie nuskendusius dvarus
Ir bokštais švytinčius miestus,

* Skausmingai aidinčius varpus.

Esą, matyti tykią giedrą, vakare,
Giliai, giliai, bedugniam ežere,

Kaip dūmais rūksta kaminai, 
Boluoja rūmai ir namai, 
Ropoja žmonės it vėžliai.

Esą, meldynuose, kažkur krante
To miesto vartai paslėpti yra,

Juos atrakintume! raktu, 
Tik žalčio nasruose rastu, — 
Pradingtų tuoj galia kerų!

Bet metai slenka, o žmogaus nėra, 
Kurs žaltį perveiktų doros drąsa...

Ir miestas skendi ežere...
, Matyti bokštai jo dugne...

Drąsuolio — raktui rast — nėra!
Ligi šiol nėra!
Vis, deja, nėra!..

S. Juozapėlis

— IR UI
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Ar teisingai švenčiamas 
Kristaus gimimas?

Gruodžio 25 dieną kiek
vienais metais krikščionys 
švenčia Jėzaus Kristaus gi
mimo dieną, ir, rodosi, taip 
ir turi būti. Tačiau retas 
žino, kad Kristaus gimimo 
Klienos nieks tiksliai iki šių 
laikų neįrodė. Nieks neįra
šė į jokius užrašus, niekam 
tais laikais nerūpėjo gimu
sių kūdikių gimimo dieną 
įtraukti į bent kokį sąra
šą.

Biblijos Naujajame testa
mente skelbiamo Kristaus 
visiškai nėra paminėta ir 
apie jį nekalbama ,o kalba
ma apie dievo sūnų Krišną, 
Mitrą, Buddą, Horus ir ki
tus “dievo sūnus” dar prieš 
tariamą Kristaus gimimą. 
Mat, tais laikais buvo labai 
daug dievų ir buvo svarbu 
būti dievo sūnumi.

Štai ką sako “Encyclope
dia Britanica” apie Kris
taus gimimo dieną: “Krikš
čionybės autoritetai dėl 
Kristaus gimimo dienos ne
susitaiko net ant 133 me
tų.” Jei senovės dvasinin
kai nesusitaikė net ant 133 
metų ,tai ką jau ir kalbėti 
apie mėnesius ir dienas?

Faktinai Kristaus gimi
mo diena nustatyta tik 354 
metais jau po jo gimimo.

Nustatė popiežius Liberija 
us, kada jau Romos impe
rija prisiėmė krikščionybę 
kaipo valstybinę religiją. 
Buvo įsakyta, kad visi 
gruodžio 25 d. vietoje gar
binę saulę (Saturnalia), gar- 
garbintų Jėzų Kristų.

Mūsų protėviai taip pat 
garbino saulę ir giedojo 
giesmes jos garbei, džiaug
damiesi, kad saulė jau atsi
suka atgal ir bus ilgesnė 
diena, bus daugiau saulės 
.^aitros, šilumos. Garbino 
lievą Perkūną, griaustinį, 
žaibą, kaipo didelę gamtos 
jėgą. Tik 1387 metais, kada 
kryžiuočiai įsiveržė į Lietu
vą, privertė Lietuvos gy
ventojus priimti Romos ka
talikų tikėjimą. Kalavijas 
nustatė, kad Kristus yra 
dievo sūnus, jis ‘viršesnis 
u'z saulę, perkūną, griaus
tinį ir žaibą.” Jam reikia 
atiduoti garbę ir giesmes 
giedoti.

Tačiau ir tų laikų žmo
nėms keistai atrodė ši nau
ją religiją, kad Kristus, ku
ris prikaltas prie kryžiaus 
ir bejėgis, būtų svarbesnis 
už saulę, galingesnis už die
vą Perkūną, žaibą? Bet už
teko to, kad kalavijas buvo
tvirtas.

1970 metų gruodžio 4-oji liks atmintina ir ryšinin
kams, ir žemdirbiams. Varėnos rajono Liškiavos kol
ūkyje nustojo veikusi paskutinė respublikoje rankinio 
sujungimo telefono stotis. Ją pakeitė nauja, automati
zuota.

Per telefono automatizavimo laikotarpį, trukusį dau
giau kaip dešimt metų, vien kaime atiduota naudoti 644 
naujos stotys, nutiesta 200 tūkstančių kilometrų laidų 
ir paklota apie 8 tūkstančius kilometrų kabelio. Šį darbą 
dirbo daugiau kaip 10 tūkstančių Lietuvos ryšininkų.

Vieningos automatinės ryšių sistemos sukūrimas, 
naujausia aparatūra įgalino plačiai telefonizuoti ne tik 
miestus, bet ir kaimo vietoves. Dabar kiekvienas kolū
kis vidutiniškai turi 7 ,o tarybinis ūkis—20 telefonų .

Nuotraukoje: elektromechanikas Bronius Kuveikis 
Liškiavos ryšių skyriuje. (M. Baranausko nuotrauka)

GEGUŽĖLE RAIBA

Gegužėle raiba, pakukuok,
Paskardenk jaunam žaliam beržyne!
Tu drauge su saule nusijuok,
Dirvoms pirmą džiaugsmo lažą duok, 
Siųsk pavasario joms gerą žinią!

Gegužėle raiba, tarp beržų 
Aidi tavo linksmas ku-kū, ku-kū. 
Stoviu lyg ugny lietuj lašų, 
Sodrių, didelių, visai mažų — 
Lyg šviesi audra jie siaust padūko.

Gegužėle raiba, pašilėm,
Pagiriais ir paupiais skrajoki!
Jau beržynai klostosi gėlėm, 
Laukas — želmenim, dauba — žolėm — 
Vėl atgyja viskas saulės šoky!

Gegužėle raifc, tu pradėk 
Gaiviąją laukų ir pievų šventę! 
Modama sparneliais, čia atlėk 
Dirbti, gerti sulą ir gyventi!

A. Venclova

•Romos katalikų tikyboje 
ir kita labai “tvirta” relik
vija, tai išpažintis. Rodosi, 
jau ji yra amžina, o ne. Iš-
pažintis įvesta tik 1215 me
tais. Iki to laiko ir katali
kai nėjo išpažinties — sa- 
yo nuodėmes tik kunigui į 
ausi pasakoti, o vietoje to, 
jie bažnyčioje pries altorių 
puldavo ant kelių ir garsiai 
prisipažindavo prie savo 
Kalčių, bei darė pažadus 
grįžti prie dorovingų dar- 
oų.

Krikščionybe dar neturi 
ne 2,000 metų, o yra reli
gijų, kurios jau buvo prak
tikuojamos net 1,500 metų 
prieš tariamą Kristaus gi
mimą, kai kurios iš jų dar 
gyvuoja ir iki mūsų laikų.

Dangus ir pekla išgalvo
ta tik per katalikus. Kitos 
religijos tai atmeta, tačiau 
Kai kurios nusako, kad žmo
gus nemiršta, o tik pakei
čia materialinę formą, su
grįžta gyventi kaip gėlė, 
.Kaip paukštis, arba kitas 
koks malonus gamtos tva
rinys.

Pas katalikus yra papro
tys didžiuotis, kad Romos 
katalikų tikyba yra viena 
iš garbing i a u s i ų, teisin
siu. O taip nėra.

Sutvėrimas Adomo ir Ie
vos iš molio yra tikra nesą
monė, mokslas tą įrodė. Pa
saulis ir mūsų žemė turi 
milijonus metų vystymosi 
periodą, turi milijonų my
lių tolius tarp savęs, o kur 
religijos pamatinis aiškina
mas dangus, arba pekla, 
dievo “sostas”? Jų nėra!

Reikia pripažinti, kad re
ligija nori mus įtikinti, jog 
tik dvasininkai turi tą su
pratimą ir jausmą, žino 
dievo paslaptis. Tiesa, jie 
išprusinti kolegijose, sgnji- 
narijose ir įtikinti, kad, žūt 
ar būt, jie turi išlaikyti sa
vo kredo, kad jie daugiau 
visais klausimais žino už 
eilinį pilietį. Jie turi žino
ti etnologiją taip, kaip mū
sų advokatas šalies teises, 
|ir dar, kur yra reikalas, 
ką naujo pridėti, pagerinti 
argumentą... Jie tą pada
ro. Bet religija nepadaro 
žmogų teisingu, gerbiančiu 
dorą ir tiesą.' Vagys ir ki
ti religingi prasižengėliai 
sudaro didelį nuošimtį mū
sų kalėjimuose.

Tikėsime ar ne, bet vie-
šai yra skelbiama, kad A- 
merikos silpnapročių įstai
gose yra ne mažiau kaip 30 
žmonių, kurie save laiko ir 
skelbia esant dievo sūnu
mis—Kristusais.

Dzūkelis

Liepsna be kibirkštėlės
Lėktuvui skrendant virš

garsiniu greičiu dideliame 
aukštyje, kur maža deguo
nies, labai lėtai įsiliepsnoja 
kuro ir deguonies mišinys. 
Palaikyti variklyje degimą 
nepavyksta net specialiomis 
medžiagomis, kurios skati
na kurą įsiliepsnoti. Grupė 
amefi kiečių mokslininkų 
panaud o j o ultravioletinius 
spindulius metano ir oro, 
taip pat vandenilio ir oro 
mišiniams įsiliepsnotu Miši
niai įsiliepsnodavo mažiau 
kaip per tūkstantąją sekun
dės dalį. Mat, ultravioleti
niai spinduliai sukelia de
guonies molekulių skilimą į 
atomus, todėl kuras įsilieps
noja akimirka. Tikimasi, 
kad šis kuro mišinio degi
nimo būdas leis pasiekti lėk
tuvams net 80 km. aukštį ir 
15-20 kąrtų didesnį už gar
so greitįo

rą.
Bet laikrodis negailestin

gai skaičiavo valandas. Au
šo 1941-ųjų metų birželio

Iš PRISIMINIMŲ

KOVOTOJO DIENOS
Gausų archyvą saugo Už- pyti valsčiaus jaunimui nau- 

venčio kooperatyvo darbuo- ją, komunistinę pasaulėžiū- 
tojas Juozas Pilibaitis. Tai 
įvairūs dokumentai, pažy
mėjimai, nuo laiko pageltu
sios nuotraukos.

Nelengva buvo pragyven- 22-osios dienos rytas.
ti darbininkų šeimai buržu- Salantus sudrebino pirmųjų 
azijos valdymo metais. Vai- priešo bombų sprogimai. Su 
kai, užuot lankę mokyklą, iš apskritimi jokio ryšio nebu- 
mažens turėjo patys užsi- vo.
dirbti duonos kąsnį. Nesu
laukęs net dešimties metų, 
samdiniu tapo ir Juozukas. 
Nelengva buvo samdinio da
lia. Paūgėjęs nutarė tap
ti amatininku. Likimas lė
mė taip, jog jaunasis Pili
baitis tapo siuvėjo Petro 
Kadžio, tuo laiku buvusio 
Salantų valsčiaus šaulių bū
rio vadu, mokiniu.

O Salantuose tuo metu 
veikė pokrindinė komjauni
mo organizacija. Jos vado
vas Kazys Repšas su Pi- 
libaičiu pradėjo užmegzti 
glaudžius ryšius.

—Dirbi pas šaulių vadą,— 
sakydvo jis, — nekils įtari
mo, jeigu Salantuose iš
platinsi prokldmacijas...

Jaunuolis pamažu pradėjo

. Valsčiaus aktyvas nu
tarė traukti. Išvyko su ark
liais. Platelių ežere, liko 
paskandinti visi svarbiausi 
valsčiaus dokumentai. De
ja, toli nukeliauti Pilibai- 
čiui nepasisekė: Latvijoje 
kelią atkirto vokiečiai. Pa- 
sislapsčius apie mėnesį Lat
vijos miškuose, teko grįžti 
arčiau gimtinės. Su Vincu 
Būda vėl jie atsirado Sa
lantų apylinkėse, kur susi
rado dar penkis besislaps
tančius draugus. Sukūrė 
Salantų komjaunimo-jauni
mo organizaciją. Rugpiūčio 
mėnesį komjaunuoliai išar
dė bėgius geležinkelio laini- 
joje Šateikiai - Kartena, ir 
pirmasis priešo karinis 
traukinys nubildėjo nuo py
limo.

Uraganai turi < 
griaunamąją jėgą ir gali pri
daryti milžiniškų nelaimių. 
Bet mokslininkai mano, kad 
jie padaro daugiau gero, ne
gu nuostolių. Pavyzdžiui, 
uraganai “Tornado,” lėkda
mi iš pietų į šiaurę, atneša 
didžiules mases šilto tropi
nio oro ir padeda išlaikyti 
šilumos pusiausvyrą t žemė
je. Be to, atneša labai rei
kalingų kritulių.

Taigi, laikas ieškoti būdų, 
kaip pakeisti tų uraganų 
kryptį,kad sumažėtų griau
namoji jėga ir jie duotų 
naudos.

Popieriaus grindys pradė
tos vartoti Amerikoje. Jos, 

didžiulę Yra labai pigios, higienškos, 
• 'tvirtos ir nepraleidžia šilu

mos. Grindys gaminamos iš 
smulkiai sumalto popie
riaus, cemento ir vandens,^, 
Išdžiūvusias galima dažyti 
aliejiniais dažais ir lakuoti.

Sacharos dyumoje lyja 
“sausi” lietūs. Matyti, kaip 
plaukia debesys, krinta la
šai, tačiau jie neatgaivina 
pavargusio keleivio. Mat, 
lietaus laašai išgaruoja nuo 
karščio, nepasiekę žemės.

jaunuolis pamažu praaejo 1 .
įsijungti į pogrindinį dar-1 “ Žiema privertė palikti 
bą. Teko net panaudoti prisiminimus
rimus balandžius. Kartą Ge- *?• .Pakaitis. Slapsčiausi v-1 t-.• . v v. .v l zpimni knirnn nns PnnipnpŽeimių kaime pas Pocienę. 

Bet kažkaip mane pastebėjo 
grindininkai nutarė prie ba-' seniūnas ir tuoj pranešė vo- 
landžių kojyčių pririšti rau_ 1 Ljeciams. Vieną naktį Po- 
donas vėliavėles ir juos Mo-:cle.n®.s .sodybą apsupo. Vien 
sėdyje paleisti. Vienas ba-. ^aktnuais baltiniais teko 
landis su vėliavėle grįžo įl80^1 pro langą ir atsisau- 
Salantus. Balandį pastebė-!dantvlsPruktl- Basas ir vien- 
jo policininkai. Laimei, Pi- J^arskims nuo persekiotojų 
libaitis laiku susigavo sugrį- kegau ne^ aštuonetą kilo- 
žusį paukštį ir vėliavėlė metnF 
buvo paslėpta. Kitą vasarą pogrindinin-

Puikią politinę pamoka M būrelyje jau buvo 13 
Juozas gavo Palangoje iš jaunuolių^ Ir vėl nuo bėgių 
komunisto pogrindininko pradėjo lėkti priešo trauki- 
Balsio, pas kurį pasiuntė jį aja\ byvo gadinamos ry-

gūžės Pirmosios švenčių iš
vakarėse komjaunuoliai po-

begau net aštuonetą kilo-

Kitą vasarą pogrindinin-

komunisto pogrindininko pradėjo lėkti priešo trauki- T* T * • • i — • • VA 1 O 1 Lili rrx WA T

Salantų pogrindinė organi-1šių knjj°s> gyventojams 
zacija. Gaila, kad šis pui- į skleidžiama tiesa apie artė- 
kus žmogus, vienas pirmųjų Jančią pergalę.
Pilibaičio mokytojų, pirmo- Ši pergalė iškovota krau- 
siomis hitlerihės okupacijos jo kaina. Pilibaitis ir šian
dienomis buvo sušaudytas.

Atmintinos Juozo Pilibai
čio gyvenime liko 1940-ųjų 
metų dienos. Atkūrus Lie
tuvoje Tarybų valdžią, Sa
lantuose iš pogrindžio išėjo 
11 komjaunuolių, kurie vien
balsiai valsčiaus komjauni
mo organizatoriumi išrinko 
Juozą Pilibaitį.

—Tai buvo džiugios, bet 
įtemptos darbo dienos, — 
šiandien prisimena Pilibai
tis. — Juk reikėjo plėsti 
organizacijos gretas, skie-

Ši pergalė iškovota krau-

dien tebenešioja gilius ran
dus. Vieni jų liko iš hit
lerinės okupacijos dienų, ki
ti padaryti pokario klasių 
kovos metais. Jo atmintyje 
tebėra gyvi žuvusių draugų 
paveikslai, buržuazinių na
cionalistų nužudyti nauja
kurių veidai, nukankinti 
naujagimiai.

O vėliau — sunkus ir at
sakingas partinio darbuoto
jo, ūkio vadovo darbas. 
Juozas Pilibaitis visada bu
vo ištikimas Lenino idė-

I SVEIKINIMAS į 
įį Sveikinu su žiemos švenčių proga visus gimi- Į 
į nes ir draugus-ges Amerikoje ir Lietuvoje. Taip- iį 
| gi “Laisvės” kolektyvą, visiems linkiu stiprios \ 
į sveikatos, sėkmės visuose reikaluose. Norime, į 
& kad karas baigtųsi ir kad taika užviešpatautų.: į

Julia Gittzus
Bedford, Mass.

Septyniolika metų gyveno 
viena vengrė, turėdama 
plaučiuose 3 milimetrų dy
džio rutuliuką, kurį prarijo 
aštuonerių metų. Gydyto-

Povandeniniai transporti
niai laivai ypač bus naudin
gi ledynų zonose, audringo
se jūrose. Todėl daugelyje 
šalių ruošiami jų projektai. 
Japonijoje suprojektu o t a s 
povandeninis tanklaivis, ku
rio ilgis 247 metrai, plotis—

jai tris kartus bandė jį iš- '40 metrų. Alominio varik- 
irnfi hnf h:_ u_____ not ___a.___imti, bet vis nepasisekdavo.

Dabar 25 metų moteris, 
laukianti kūdikio, netikėtai 
peršalo ir... rutuliuką iš
košė j o.

Lenkijoje oficialiai gyvuo
ja vaikų darbų patentų biu
ras. Nuo jo įkūrimo die
nos išduota 300 patentų; 
kai kurie jų priklauso 8-10 
metų vaikams. Dažniausiai 
tai žaislų patentai.

joms. Tuo jis pagrįstai di
džiuojasi.

fe

lio galingumas 335 tūkstan
čiai arklio jėgų; greitis — 
40 mazgų.

“Išsižiok ir užsimerk,” — 
paprašė vienas brazilas sa
vo mylimąją. Gražuolė pa
kluso. Partneris negaišo: 
įkišo ranką į pražiotą bur
ną, ištraukė tiltą su pui
kiais auksiniais dantimis ir, 
kol mergina spėjo susivok
ti, pabėgo.

Indijoje valstiečiai iš se
nų laikų atbaido gyvates 

j nuo namų, ištepdami slenks
tį garstyčiomis.

j Sveikina su Naujaisiais Metais į 
I Visą “Laisvės” kolektyvą, skaitytojus ir rė- į 
į mėjus, LLD Komitetą ir narius, visus draugus i 
į ir drauges čia Amerikoje, gimines ir draugus $ 
į Lietuvoje. Sveikinu Kultūrinių Ryšių Su Užsie- | 
? nio Lietuviais Komitetą, visus “Gimtojo Krašto” į 
$ darbuotojus, skaitytojus, sveikinu “Tarybinės į 
| Moters” kolektyvą ir dėkoju už siuntinėjimą į 
| man žurnalo. Linkiu visiems geros sveikatos, į 
į laimingų naujųjų 1971 metų, ir daug energijos į 
į? kovoje už taiką Pasaulyje. i
įį H. Tamašauskienė, J
? Hingham, Mass. į

SVEIKINIMAS
Sveikinu su Naujaisiais Metais savo gimines, 

į draugus-ges, vietinius .ir kitur Amerikoje. Taip- 
? gi sveikinu savo brolį, seseris ir jų šeimas T. 
į Lietuvoje. Linkiu, kad laimingai sulauktų 1971 
I metus.
a Konstancija Kalvelienė (Monikytė)k 
į Brockton, Mass.

SVEIKINIMAS
įt Sveikiname su Naujaisiais 1971 Metais visus 
? ALDLD narius plačioje Amerikoje, visus geros 
į valios žmones kovojančius už pasaulinę taiką 
į .ir pažangą.

ALDLD 198 Kuopa
Oakland, Calif.

SVEIKINIMAS
5 Nuoširdžiai sveikinu gimines T. Lietuvoje su
6 žieminėmis šventėmis, brolį Petrą Muloką, jo
5 sūnų Vytautą ir jo visą šeimą, taipgi jo dvi se- 
w seris Rokiškio rajone, Juodupės paštas; Joną
6 Šimėną ir jo visą šeimą. Jūrą Šimėną ir jo visą 

šeimą, Rokiškio rajone, Pandėlio paštas, Kurk-
$ laičių kaime.
g ' Linkiu visiems stiprios sveikatos, ir kad 1971 
g metai būtų visiems laimingi. Jus mylinti.......
E? Elzbieta Mulokiūtė
Bį Philadelphia, Pa.

į NaujŲjŲ Metę Proga
į Sveikiname “Laisvės” kolektyvą, skaitytojus, 
į rėmėjus ir vajininkus. Taipgi LDS Centro vai
si dybą, progresyvių organizacijų narius. Visus 
į bičiulius, gimines T. Lietuvoje ir Amerikoje. 
? Visiems Laimingų 1971 Metų!

į Vera ir Valys Bunkai,
? St. Petersburg, Elą.
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KOMENTARAI IR PASTABOS

“Vizitininko” pykčiui
Pačiame vidurvasaryje, 

įspūdingu jubiliejinių iškil- 
^fnių garbei atidarėme dainų 
skrynelę, išaudėme margą 
šokio pynę. Šiandien jau 
džiaugiamės naujais pasie
kimais, galvojame apie ryt
dienos darbus. Tačiau visa
da džiugu dar ir dar kartą 
išgirsti, paskaityti nuošir
džius atsiliepimus apie mū
sų laimėjimus. Žmonių, aky
lai stebinčių ir subtiliai mąs- 
čių...

Jos ir jo prisiminimai
Prieš kurį laiką mus pa

siekė eilinio pažangiosios 
išeivijos užjūryje leidžiamo 
laikraščio “Vilnis” numeris. 
Jame rašoma, kad gimtinėje 
Dainų šventės proga viešė
jusi Estela Bagdonienė iš
kilmingoje vakaronėje taip 
atsiliepė apie patirtus įspū
džius: “Aš neturiu žodžių 
išreikšti, kaip mane sužavė

jo meno šventė. Seniai aš 
myliu dainą ir dainuoju. 
Bet tik čia, gimtinėje, pa
jutau, kokios jos didingos, 
gilios ir brangios kiekvie
nam lietuviui. Pati savo aki
mis pamačiau, į kokias auk- 
štybestenai pakilo kultūra 
ir menas...

Pasidžiaugkime, atrodytų, 
gražiu įvertinimu ir kibki- 
me į naujus darbus. Be abe
jonės, — jei ne Chicagos 
“Naujienose” išspausdinti 
“vizitininko iš Lietuvos” 
(kažkodėl be vardo ir pa
vardės) prisiminimai iš tos 
pačios Dainų šventės. Kokiu 
raugu vaišina savo skaity
tojus šis “vaduotojų” rupo
ras, spręskite patys. “Gar
bingą” užjūrio svečią erzino 
stilizuotas lietuvaitės, silue
tas Dainų šventės emblemo
je. “Iš proto varė...” greta 

*uesipuikuojantis skaičius 
“XXX,” rodantis, kad jau 
trisdešimt metų gyvuoja ir 
klesti Tarybų Lietuva. “Vi
zitininką” supykdė naujo, 
šviesaus gyvenimo keliu 

‘žengiančio Nemuno krašto 
vyriausybės atstovų sveiki
nimai jubiliejinės šventės 
dalyviams ir kvietimas stip

Ona Klimienė 
(Mockapetrytė iš Prienų) 

Stoughton, Mass.

Sveikinimas su Naujaisiais Metais Į
Sveikinu savo brolius Praną Mockapetrį Flo- ? 

ridoje, Vytautą ir jo šeimą ir gimineis T. Lie- a 
tuvoje. Taipgi sveikinu savo sūnus Juozą Klimą į 
ir jo šeimą Chicago, Ill.; Edwardą Klimą ir jo į 

[ šeimą, dukteris ir jų šeimas, Mass, valstijoje, ir į 
draugus-ges Amerikoje. i

? SVEIKINU SU ŽIEMOS ŠVENTĖMIS IR
£ NAUJAISIAIS METAIS!
į Visus gimines, draugus ir pažįstamus šioje šalyje 
r ir Lietuvoje, taipgi ir “Laisvės” personalą. Visiems 
? linkiu daug laimės ir sveikatos 1971 metuose.
a Lai būna pravesta pastovi taika pasaulyje!

L Anna Daukus ir šeima
jt Detroit, Mich.

Sveikinu su Naujaisiais 1971 Metais gimines 
ir visus draugus ir drauges. Linkiu visiems 
stiprios sveikatos ir ilgo gyvenimo.

Dorothy Shultz-Shatas
Oregon City, Oregon

rinti visų broliškų respub
likų bendradarbiavimą.

Vietas praradę ponai
Šis “Naujienų” išpuolis, 

žinoma, tik patvirtina tai, 
kad portfelius ir šiltas vie
tas praradę ponai gali ap
spjaudyti ir suteršti gražiau
sius renginius, kilniausius 
sumanymus, jei tik jie 
prieštarauja jų pseudolie- 
tuviškai “vaduotojiškai” lo
gikai. Pamiršę šie žmonės 
ir tai, kad jiems valdant 
nieko panašaus į nūdienes 
dainų šventes Lietuvoje ne
buvę.

Todėl pravartu jiems bū
tų atversti “Muzikos barų” 
žurnalo 1938 m. antrą nu
merį ir pasiskaityti kompo
zitoriaus J. Budriūno žo
džius apie jų meną: “Viso 
krašto muzikos ir meno ug
dymo reikalų palikimas pa
skutinėje vietoje aiškiai at- 

: siliepė trečiojoje Dainų 
i šventėje...”

Ir jei tokios šventės ir bu
vo šiaip taip sulipdomos, 
tai vien pažangių muzikų, 
pavienių entuziastų sūraus 
prakaito kaina dideliu pa
čių žmonių noru var
gus ir lūkesčius dainon 
sudėti. Priešingu atveju, 
tų pačių metų žurnalo 
aštuntame numeryje ūk
ime r g i e t i s m u z ikas P. 
IMotiekaitis nebūtų rašęs: 
“Į mūsų koncertus nesitei
kia apsilankyti nei vado
vaujančių politinių organi
zacijų atstovai. Jau nekal
bant apie lėšų skyrimą, tur 
būt, laikoma negarbė atsi
lankyti į tokį koncertą, ku
rį atlieka paprasti darbi
ninkai. .. ”

Tikriausiai tokios kultū
ros ilgisi “vizitininkas.”

Naujos santvarkos 
laimėjimas

Ir jei Dainų šventės Ta
rybų Lietuvoje įgijo siste
mingą valstybinių, kultūri
nių organų ir gausaus vi
suomeninio meno darbuoto
jų aktyvo veiklos užmojį, 
jei jos tapo ne tik grandio
ziniais koncertais, kuriuo

se didele garbe dalyvauti 
skaitoma ir saviveiklinin
kams, ir plačiosioms žiū
rovų masėms, bet ir prie
mone skatinti meno sa- 
veiveikilos masiškumui bei 
meistriškumui, jei pra
turtėjo žanriniu, choreogra
finiu, organizaciniu po
žiūriu — visa tai padaryta 
tik tarybų valdžios metais.

Ir. tikriausiai, toks užjū
rio svečias nematė nei iš
moningos geriausių Tarybų 
Lietuvos gaspadinių šven
tės — etnografinio valgių 
konkurso, nei turtingos ko
operatininkų mugės, nepa
sidomėjo turininga liaudies 
meno meistrų paroda—vis
kuo, kas turėjo vienokį ar 
kitokį sąryšį su Dainų šven
te, — visos Tarybų Lietu
vos darbo žmonių švente, 
liaudies kūrybinių pasieki
mų demonstracija.

Jo piktas tikslas
Galų gale, jis ir neturė

jo tikslo išsamiai susipa
žinti su Tarybų Lietuvos 
kultūriniu gyvenimu, o tik 
ieškoti trūkumų, šmeižti 
Nemuno kraštą ir jo žmo
nes. Tačiau juk šitaip kak
tomuša eiti nesiryžta net 
tokių .svečių vakarykščiai 
bendražygiai .Dar daugiau-- 
istorijos eiga verčia prare
gėti, blaiviau mąstyti ir 
juos. Panaš i e m s “veiks
niams” turėtų būti gerai ži
nomi buvusio k i e r i k a 1 ų 
dienraščio “Draugas” re
daktoriaus kunigo Baro žo
džiai, raginantys “vaduoto
jus” “...palikti nuošaliai 
politiką ir daugiau rūpintis 
lietuvybės išlaikymu, nes 
ne tik jų vaikai, bet ir jie 
patys lietuviškai silpnai be- 
įkerta...”

Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės tvirtai žengia j at
eitį, ir tik tarybų valdžios 
dėka Dainų šventės tapo pa
kilia, visaliaudine džiaugs
minga tradicija, naujų kul
tūros i le meno aukštumu iš
raiška. apie kurią šią vasa
rą viešėjęs mūsuose Čeko
slovakijos KP CK narys 
Antoninas Kroužilas yra 
pasakęs: “Nieko panašaus 
nemačiau gvčvenime. T a i 
vienas įdomiausių kultūri-
nių renginių Europoje.pradžioje metų pasimokėti

Washingtonas. —Daugiau 
kaip 600 purtorikiečių de
monstravo prie Pentagono, 
protestuodami prieš Jungti
nių Valstijų militarinę ba
zę Puerto Ricos saloje Cu
lebra.

WORCESTER, MASS.
Mirus

Adomui Sukackui
Reiškiame giliausią užuojautą jo gyvenimo 

draugei Marytei, dukrai Julia Brenan, sūnums 
Juozui ir Vitold, anūkui, kitiems giminėms ir 
draugams čia, Amerikoje, ir Lietuvoje.

Peter Plakštis
F. P. Petrauskai
B. Bernotienė
J. H. Raulušaičiai
F. M. Petkunai
J. K. Sabaliauskai
J. M. Petkunai
J. H. Sharkey 
Helen Smith 
R. I. Januliai
J. B. Jakaičiai
J. D. Lukai
Draugai
Elsie Karsun
Lucy Ausejus
E. Jusienė
E. Pilkauskienė
V. K. žitkai

Bridgeport, Conn.
Atrodo, kad gal jau ir 

prasidės šaltoji žiemužė. 
Jau žemė apsiklojusi baltu 
sniegu.

“Geriau vėliau negu nie
kad,” žmonės sako. Taip ir 
dabar. Nors gana pavėluo
tai, bet noriu parašyti apie 
LDS kuopos veiklą. Gruo
džio 6 dieną įvyko susirin
kimas. Buvo sušauktas at
virukais, tai gal dėl to su
sirinkime dalyvavo daugiau 
narių. Būtų gražu, kad vi
sada tie nariai lankytų kuo
pos susirinkimus.

Šiame susirinkime buvo 
išrinkta kuopos valdyba 
1971 metaims. Visa užgir- 
ta ta pati. Nors finansų 
sekretorius namie . pulda
mas susižeidė dešinę ran
ką, kuri rašymui būtinai 
reikalinga, bet jis apsiėmė 
ir toliau eiti tas pareigas. 
Sakė gausiąs pagalbininką, 
kol ranka pilnai susveiks.

•

Kai draugas Mockaitis 
buvo gyvas, jis buvo “Lais
vės” vajininkas, išrinkdavo 
mokestį už isibaigusias pre
numeratas ir stengdavosi 
gauti naujų skaitytojų. Po 
jo mirtis tas darbas atiteko 
man. Jau keletas skaityto
jų pasimokė j o už prenume
ratas. Didelis jiems ačiū. 
Nepasimokė jusie j i prašomi 
p a s i m o k ė t i bile kuriam 
Strižauskui .Arba galite, 
kurie turite Lietuvoje gi
minių, užrašyti jiems “Lais
vę.” Be to, mes užrašome 
taip pat “Vilnį” ir “Liau
dies Balsą.”

J. Strižauskas

Montello, Mass.
Mūsų kuopų susirinkimai
LLD 6 kp. mėnesinis su

sirinkimas įvyks pirmą sek
madienį, sausio 3 d., 2 vai. 
po pietų.

LDS 67 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks antrą sek
madienį, sausio 10 d., 2 vai. 
po pietų. Susirinkimų vie
ta: Liet. Tautiško Namo 
kambariai, 8 Vine St.

Kuopų nariai prašomi bū
tinai būti susirinkimuose ir 

duokles. Ir gal sugalvosime 
kokį nors žiemos metu pa
rengimą.

George Shimaitis

Tokij'as, Japonija. — Išti
kusi anglies kasykloje gazo 
eksplozija užmušė 15 mai- 
nierių.

J. U. Jaskevičiai 
A. B. Tamkus 
J. Demikiai 
Agota Motiejaitienė 
M. Jucienė 
Ona Lukas 
Jonas Senkus 
May Meškienė 
A. Vosilienė 
M. Šiupenienė 
Ona Dudonis 
M. Green 
Albert Dupsha 
V. V. Trakimas 
Anelė Balčiūnienė 
V. Pačesa
Anna Margienė

Norwood, Mass.
Gruodžio 5 d. LLD 9 kuo

pa laikė savo paskutinį šių 
metų susirinkimą M. Užda
vinio rezidencijoje.

Narių į susiriinkinmą atsi
lankė didesnė kuopos dalis.

Apsvarsčius įvairius kuo
pos reikalus, buvo nutarta, 
paaukoti iš kuopos iždo pa
žangios spaudos reikalams. 
“Laisvei” paskirta $100, 
“Vilniai” — $50, “Liaudies 
Balsui” $25, Urugvajaus 
“Darbui” $15.

Taipgi nutarėm turėti pa
rengimą — Naujų metų su
tikimą. Pietūs atsibus sau
sio pirmą dieną, pirmą va
landą, M. Uždavinio apart- 
mente, 16 Folin Ave.

Tapo išrinktos į komisiją 
geriausios šeimininkės — M. 
Trakimavičienė, S. Raku- 
tienė, N. Grybienė. Jos 
prižadėjo paruošti skanius 
kalakutienos pietus su įvai
riais skanumynais. Iš vy
rų pusės joms gelbės A. Ra
kutis, A. Zaruba ir M. Už- 
davinis.

Visa kuopos senoji valdy
ba tapo užtvirtinta darbuo
tis ir per 1971 metus.

M. Uždavinis

Hartford, Conn.
Gruodžio 12 dieną sunkiai 

susirgo A. Latwin, randasi 
Hartford Hospital. Šiuos 
žodžius rašant, dar tebėra 
labai sergantis.

Draugas Latwin yra nuo
širdus progresyvio judėjimo 
darbuotojas. Yra Laisvės 
choro narys ir LLD 68 kp. 
iždininkas. Nuoširžiai linkiu 
jam pasveikti.

Hartfordo viešųjų mokyk
lų mokytojai streikavo 3 sa
vaites (tik ne visi). Sugrį
žo be jokių laimėjimų, ir 
jų unija turi pasimokėti 
59,000 dolerių pabaudos. 
Teisėjas bausmę paskyrė už 
sulaužymą sutarties nestrei
kuoti. Šie mokytojai turės 
pergyventi sunkumų su ki
tais mokytojais, kol visi pa
darys naujus kontraktus.

V. K.

New Kensington, Pa
MIRE

Gruodžio 27 d., mirė Kas
tantas Stashinsky, 87 metų 
amžiaus. Mirė Citizens 
General ligoninėj. Kūnas 
pašarvotas Manzella - Gilin
ta koplyčioje, 1509 5th Avė. 
Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, gruodžio 30 d. Green
view Memorial kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Mary, dvi dukras 
Bertha ir Sophie, sūnų Ed
ward ir du anūkus, Jenni
fer ir Paul. Šią liūdną ži
nią telefonu pranešė duktė 
Bertha.

Pranešimas
Rochester, N, Y.

Gedimino Draugystė ren
gia Naujųjų Metų pasitiki- 
mo balių, kuris įvyks gruo
džio 31. Prasidės 7-tą valan
dą. Draugystės nariams 
verstinai—ar eis ar ne, tu
rės įžangą užsimokėti.

Bus skanių valgių ir sal
džių ir karčių gėrimų, ir vi
sokių skambučių ir kepurai
čių. Visus širdingai kviečia
me. Mes jūsų lauksime.

Kviečia Rengėjai

Guatemala. — Gavę $150,- 
000, kidnaperiai paleido tur
tingą biznierių Gabrielį.

ĮVAIRUMAI
Viena JAV elektros prie

taisų firma pagamino pir
mąjį pasaulyje radioaktyviu 
kuru varomą... kavinuką. 
Stikliniame inde įtaisyta 
kapsulė su dvigubomis ne
rūdijančio plieno sienelė
mis. Toje kapsulėje— radio
aktyvus izotopas plutonis— 
238. Teigiama, kad šis prie
taisas gali be pertraukos 
virti kavą 87 metus.

Skruzdėda — turi patį il
giausią liežuvį iš visų gyvu
lių. Jos galva panaši į iš
temptą straublį, bet ilgas 
liežuvis netelpa netgi tokia
me “futliare”. Todėl skruz
dėdos liežuvis prasideda ne 
gerklėje ir ne galvoje,—jis 
pritvirtintas prie krūtin
kaulio.

Manoma, kad ketvirtada
lis aukso ir brangenybių, 
kurių prisiplėšė europiečiai, 
užkariaudami Amerikos že
myną, sudužus laivams, at
sidūrė Atlanto vandenyno 
dugne. Vien tik Portugalija 
XVI amžiuje “nuskandino” 
aukso ir sidabro už 124 mili
jonus dolerių.

Smagią sau išvadą priėjo 
Anglijos baldų pramonės 
specialistai, atlikę specia
lius tyrimus. Pasirodo, la
biausia kenkia baldams, 
ypač minkštiems, detektyvi
niai filmai. Juos demons
truojant per televiziją, žiū
rovai nenustygsta vietoje ir 
todėl sutrumpina krėslų ir 
minkštasuolių amžių.

Pasaulyje gyvena apie 
2,500_ gyvačių rūšių, iš jų 
410 rūšių—nuodingos. TSRS 
iš 56 gyvačių rūšių nuodin
gų yra 10, o iš jų trijų nuo
dai turi vertingų gydomų
jų savybių. Vieną kartą iš 
gyvatės gaunama nuo 12 iki 
200 miligramų nuodų. Gra
mas nuodų kainuoja apie 
200 rublių.

Vienos Paryžiaus varjetės 
programą publika mažai 
lankė. Tada direktorius iš- 
spauzdino laikrašty tokio 
turinio skelbimą: “Mūsų re
viu programoje dalyvauja 
30 žavių šokėjų,dėvinčių 15 
kostiumų”. Teatro finansi
niai reikalai iš karto pasi
taisė.

Ilgiausia suknelė buvo pa
siūta Jekaterinos II karū
navimo proga. Sleitas buvo 
70 metrų ilgio ir 7 metrų 
pločio. Ją nešė 50 pažų.

Baikalo ežero bangos kar
tais išmeta vienos tonos ak
menis 20 metrų atstumo nuo 
kranto.

VFR veikia 240 piršlybų 
kontorų. Labiausiai sekasi 
Hamburgo kontorai, į kurią 
kasmet kreipiasi apie 10,000 
klientų.

Juozas N. Zajankauskas

SVEIKINIMAS
Su naujaisiais Metais nuoširdžiausiai, svei

kinu savo draugus ir pažįstamus Jungtinėse 
Valstijose ir Uršulę Pervažienę ir jos šeimą Ta
rybų Lietuvoje. 
Brooklyn, N. Y.

HELP WANTED-MALE-FEMALE
PRESSER WANTED

LACEY’S DRY CLEANER
Sharon Ave. & Laurel 

Sharon Hill, Pa.
LU 6-7023. Ask for Jack.

(95-98)

HOUSEKEEPER to live in an<U 
care for 3 children, Age 20 to 30 
years old in Drexel Hill area. Refs, 
required.

WA 3-2667. 11—5 PM.
(95-99)

Dirbtinis inkstas 
ir alkoholikai

Vienoje Baltimorės'lJAV) 
ligoninėje buvo sugalvota 
tokia naujovė: alkoholiu 
apsinuodijusį girtuoklį še
šioms valandoms prijungė 
Iprie dirbtinio inksto apara
to. Efektas buvo toks pui
kus, kad gydytojai susido
mėjo nauju bandymu ir jį 
pakartojo kelis kartus, o vė
liau moksliškai apibendrino 
gautus rezultatus.

Paaiškėjo, kad aparatas 
puikiai išvalo pacientų krau- 

| ją nuo kenksmingų chemi
nių produktų, atsirandančių 
piktnaudžiaujant alkoholiu. 
Tyrinėtojai surado ir tokį 
dėsningumą: jų pacientai 
po operacijos išsilaikydavo 
ilgiau negėrę, negu gydant 
įprastiniais gydymo meto
dais nuo alkoholizmo. At
rodytų, kad surastos nau
jos gydymo galimybės, ta
čiau dirbtinio inksto apara
tų visame pasaulyje yra ne 
tiek jau daug, jie sudėtingi 
ir brangūs, reikalauja spe
cifinių klinikų sąlygų ir 
kvalifikuoto personalo. To
dėl kol kas jie naudojami 
kitiems tikslams — padeda 
pailginti sunkiai sergančių 
ligohių gyvenimą ir pareng
ti juos inkstams perkelti.

Olandai pirmieji Europo
je sumažino gyvybės drau
dimo mokesčius nerūkan
tiesiems.. Besidraudžianty- 
sis turi pristatyti gydytojo 
pažymėjimą, kad ne mėžiau 
kaip 3 metus nerūko ir ne
rūkys. . . .. --- . ---

Didžiausias vandenų plėš
rūnas — žuvie piranija, gy
venanti Amazonėje. Jos čia 
žmonės labiau bijo, negu 
krokodilų, smauglių ar gy
vačių. Ši 30-50 centimetrų 
ilgio į ešerį panaši žuvis 
yra žmogėdra. Piranija 
puola vandenyje atsidūrusią 
auką, drasko jos kūną ga
balais ir čia pat ryja. Vos 
pajutusios kraujo kvapą — 
akimirksniu susirenka šim
tai šių žuvų, ir po dviejų 
minučių iš žmogaus arba 
gyvulio telieka skeletas.

REIKALAVIMAI
Reikalinga lietuvė mote

ris prie pastovaus ir leng
vo darbo. Atlyginimas ge
ras. Del daugiau informaci
jų, rašykite: J. A. Bartash, 
269 Bloomfield Ave., Wind
sor, Conn. 06095.

(97-98)

I
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IŠ LAIŠKU
žurnalo “šviesos” reikalu

“Šviesos” 4-tame numery
je, mielas drg. A. Bimba, 
“Šviesos” redaktorius, pa
geidauja LLD narių nuo
monės apie “Šviesos” išlei
dimą ateityje. Jo manymu, 
“Š.” ir ant toliau turėtu bū
ti leidžiama kol bus gali
ma. Aš manau, kad tai 
puiki mintis. Aš taipgi ma
nau, kad didelė nariu dau- 
guma su tuo sutiks.

“Šviesa” yra puikus žur
nalas, telpa daug labai ge-

Fight to Free 
Angela Davis

From the Statement by 
the Communist Party, USA

The S u p r e m e Court 
through Justice Harlan has 
now ioined the Nixon- 
Rockefeher - Regan racist, 
anti- Communist conspiracy 
to steamroller in rocket 
speed, Angela Davis to a 
heinous frame-up trial with 
a possible death sentence.

Although a year or more 
is the usual time for an ex
tradition case to proceed 
through the Courts, the An
gela Davis case has gone 
through eight legal battles 
in the system of hanging 
iudges within seven weeks. 
Not one judge has had the 
courage or desire to exam
ine the frame-up evidence. 
Every judge has blindly 
and shamelessly joined the 
legal lynch mob.

Serious Constitutional 
rights including that of due 
process and the presumption 
of innocence have been 
scrapped. The torches of ra
cism and bigotry have been 
carried into the Counts bv 
Attorney General Mitchell 
and J. Edgar Hoover and 
have added fuel to the 
steamroller.

The people of this count
ry and the world must re
verse this course as the case 
moves to California. The 
Rosenberg execution cannot 
and must not happen again.

The whole world has the 
right to know the facts of 
the frame-up, and in know
ing them — to demand and 
win the freedom of Angela 
Davis. That demand must 
be expressed and will win!

rų aprašymų ,taipgi Lietu
vos žurnalistai mums pade
da. Tiesa, kad mūs narių 
eilės smarkiai retėja ir kad 
amžiaus našta daugelį mū
sų spaudžia, kad akys skai
tyti ne visiems jau tarnau
ja, bet tai dar nereiškia, 
kad visi mūsų nariai tokio
je padėtyje. Aš asmeniškai 
labai norėčiau, akd “Šviesa” 
būtų išleidžiama ilgiausiai 
ant kiek bus galima.

J. K. Stalioraitis 
146 kuopos narys 
Chicago, Ill .

siekiančiai įvykdyti Didžio
jo Lenino priesakus — su
kūrimui komunistinės san
tvarkos mūsų šalyje.

.Na, tam kartui tu r būt 
užtek, iki sekančios progos.

Prašau perduoti mano 
širdingus linkėjimus visam 
“Laisvės” darbuotojų kolek
tyvui Naujųjų metų proga.

K. Klorys
1970 XII 7

Daugiau sveikinimų su 
Naujaisiais Metais

“Laisvės” ir “šviesos” 
redakcijų kolektyvams!

Kadangi abi Jūsų redak
cijos dirba vienose patalpo
se, nepalaikykite už blogą, 
jei abiem iš karto ir siunčiu 
naujemetinius linkėjimus. '.

Lai 1971-ji metai Jums 
būna gėrio metai! Tegu iš-

Please, Remember!
Brunch-in tribute to Jes

sica Smith celebrating her 
seventy-fifth birthday and 
her thirty-fifth year as edi
tor of New World Review 
Sunday, Febru’ary 28, 1971

HOTEL ROOSEVELT
We call your attention to 

the above, feeling confident 
that you will want to join 
us in expressing appreciation 
to Jessica Smith, a dedica
ted woman of great coura
ge and integrity who has 
performed such valuable 
service in our community 
on behalf of understanding, 
peace and friendship bet
ween the socialist world and 
ours.

Please alert your organi
sations to keep the date, 
February 28, 1971 open on 
their calendars and to bring 
their full support in order 
to make this occasion a 
one, big, rousing.

“Thank you — we love 
you, Jessica.”

Annette Provinzano 
for the

Arrangements Committee

Laisviečiams Bronei ir 
Vaiteliui Keršuliams laiške 
iš Lietuvos K. Klorys, as
meniškai juos pasveikinęs, 
rašo:

... Dabar keletas minčių 
apie mūsų tarybinių žmo
nių verdantį, kunkuliuojan
tį gyvenimą. Mūsų šalies 
darbo žmonių kūrybiškos 
jėgos ir protas, komunistų 
partijai vadovaujant, su
koncentruoti darbui penk
mečio plano sėkmingam pa
baigimui. Ir jau dabar ga
linga sriove plaukia tūks
tančiai pranešimų iš rajo
nų, miestų, sričių, respub
likų apie priešlaikinį pla
no įvykdymą ir įsipareigo
jimus papildomai pagamin
ti viršplaninės produkcijos.

Apart to, tarybinė liau
dis su didžiuliu prakilnu
mu ruošiasi sutikti XXIV 
partijos suvažiavimą, prisi
imdama isipareigoiimą pa
siekti aukštų rodikliu pra
dėjus naujo penkmečio pla
no vykdymą.

Mums vilniečiams šian
dien ypatingai džiugu, kad 
senasis Vilnius dabar gali 
didžiuotis ne tik savo gra
žiomis gatvėmis, aikštėmis, 
naujomis statybomis, bet ir 
miesto žmonių darbais. Tai 
pažymėdama, partija ir vy
riausybė apdovanojo Tary
bų Lietuvos sostinę Vilnių 
Lenino ordinu.

Mums senajai kartai ko
votojų už Tarybų valdžią 
Lietuvoje ypatingai džiugu 
šiandien matyti, kokių aukš
tumų pasiekė Lietuvos dar
bo žmonės, kuriant naują 
gyvenimą. Man prisimena 
pirmi pokariniai metai, po 
to, kai karo audra paliko 
savo žiaurius padarinius.

Karas ir fašistinė okupa
cija padarė tiek žalos, kad 
sunku buvo įsivaizduoti, 
kiek prireiks laiko ir jėgų, 
kad atstatyti sugriautą Ta> 
rybinės Lietuvos ūkį. Nuo
stolių buvo padaryta virš 17 
bilijonų rublių.

Griuvėsiuose gulėjo ir se
nasis Vilnius. Laike karo 
okupantai ne tik sugriovė, 
sudegino gyvenamus na
mus, išardė pramonės ga
myklas, bet ir išvežė viską, 
ką galėjo. Prisiėjo iš pama
tų pradėti atstatymą.

Ir šiandien mes matome, 
kaip su pagalba broliškų ta
rybinių tautų, entuziazmo 
apimti Vilniaus darbo žmo
nės per trumpą laiką pašali
no griuvėsius ir pradėjo 
naują statybą. Dabar Vil
nius pajaunėjęs, pasipuošęs 
naujomis gamyklomis, gy
venamų namų ansambliais, 
mokslo ir kultūros įstaigo
mis, yra viso Nemuno kraš
to pasididžiavimo miestas.

Pažvelgus į praeitą keli? 
ir į pasiektus rezultatus, 
šiandien kiekvienas sąmo
ningas tarybinis žmogus su
pranta, kad tie milžiniški 
šalies pasiekimai buvo gali
mi tik dėka mūsų lenininei 
partijai, nenukrypstamai

Mieste pasidairius
Taksių vairuotojų ir alie

jaus kuro vežiotojo streikas 
baigėsi su laimėjimais.

Dabar policistai, gaisrage- 
siai ir atmatų rinkėjai ruo
šiasi streikuoti, jeigu jų rei
kalavimai nebus patenkinti. 
Lindsay administracija siū-

su tuo nesutinka. Kontrak
tai baigiasi gruodžio 31 d.

Prie Tarybų Sąjungos ir 
I Lenkijos atstovybių žydai ir 
lenkai nacionalistai sudarė 
piketus, kurie netvarkingai 
elgėsi, su policija susikibo. 
7 buvo sužeisti ir 5 areš
tuoti.

tos svajonės ir lūkesčiai!
. Su Naujais metais, bran

gūs draugai!
(Jums skirtą tostą būti

nai paskelbsiu prie šventi
nio stalo).

Su pagarba. —
Jūsų bendradarbis Lietu

voje Augustas Tamaliūnas 
Kaunas. 1970. XII. 15.

Sveiki laisviečiai su 1971 
metais!!!

Sveikinu laikraštį “Lais
vę”, “Laisvės” kolektyvą ir 
visus laisviečius Naujųjų 
Metų proga. Linkiu Jums 
geros sveikatos, daug lai
mės ir sėkmės darbe visuo
menės labui. Linkiu dar 
daug daug Naujų Metų su-

~7:~ . tikti besidarbuojant tokį
Aukščiausiojo teismo tei- kilnų, tokį atsakomingą 

darbą visuomenės gerovei.
Tau brangi “Laisve” lin

kiu laimingai lankyti mūsų 
tautiečius su tiesos ir tai
kos misija po platųjį Pasau
lį. Kartu ir mūsų brangią 
tėvynę Tarybų Lietuvą.

Jums, gerbiamas drg. J. 
Mankauskai ir Jūsų arti- v 
miesiems linkiu viso geriau
sio Jūsų gyvenime ir dar
buose;

Dėkingas Jums, Pušinis 
S. Paulo 11-12-70.

sėjas Harlan atsisakė sulai
kyti Angela Davis išvežimą 
j Kaliforniją. Tuomet iš ka
lėjimo Davis buvo slaptai 
nakties metu išvežta į New 
Jersey aerouostą ir lėktu
vu nuvežta į Kaliforniją.

Advokatai John Abt ir 
Margaret Burnham dėjo 
daug pastangų teismuose 
išvežimui sulaikyti. Vyko 
masiniai piketai. Kova bus 
ir toliau tęsiama už jos iš
laisvinimą.

Negras Harrison Willi
ams, gavęs smegenų smūgį 
(stroke)), buvo nuvežtas į 
Kings County Hospitalį, 
bet nebuvo priimtas. Kai 
buvo nuvežtas į kitą ligo
ninę, jau buvo per vėlu gy
vastį išgelbėti. Mirė gruo
džio 11 d. Unity ligoninėje.

Mieli laisviečiai
Naujieji metai vėl rengia

si peržengti mūsų slenkstį, 
ruošiasi priminti, kad per 
praėjusius metus vieni la
biau subrendome, kitų plau
kuose atsirado daugiau si
dabro gijų,, tretiems ant 
kaktos rūpesčiai pabraukė 
raukšlelę, bet už tai tie rū
pesčiai yra atnešę ir daug 
džiaugsmo.

Jūsų kolektyvui ir visam 
pažangiam pasauliui didelis 
džiaugsmas, kad būdami iš

Nedora spekuliacija
Prieš kurį laiką Vilniuje 

iš gyvųjų tarpo pasitraukė 
žymus Lietuvos kalbininkas 
Jonas Kazlauskas.

Per skaudžiai trumpą 40- 
ties metų gyvenimą, jis pa
siekė mokslo aukštumų. Bu
vo Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko universiteto pro
fesorius, filologijos mokslų 
daktaras. Kalbotyros moks
le plačiai žinomi jo veikalai 
—“Lietubių kalbos istorinė 
gramatika,” nespėtas už
baigti “Baltų filologijos įva
das,” daug svarbių straips
niu moksliniuose leidiniuose. 
Be to, J. Kazlauskas reda
gavo tarptautinėje viešumo
je pagarsėjusį kalbotyros 
žurnalą “Baltistica.”

Mokslinę veikią velionis 
glaudžiai sieio su pedagogi
niu visuomeniniu da^bu. 
Buvo universiteto istorijos 
ir filologijos fakulteto pro- 
dekanas, pastaruosius dve
jus metus filologijos fakul
teto dekanas.

J. Kazlausko mirtis — di
delis mokslui netekimas, dėl 
kurio gedi kiekvienas doras 
Amerikos lietuvis. Tačiau 
“veiksniams” parūpo ir iš 
mirties išspausti politini ka
pitalą. Ne kartą sakėme, 
kad jie išmeta lauk, kaip ne
reikalingą daiktą, padoru
mą ir bet kokį humanišku
mą, jeigu tik gali prasima
nyti politinį biznį, nukreip
tą prieš Lietuvą. Taip ir šį 
kartą. Iš pakampių prisi
gaudę visokių pakuždu, iš
sigalvodami ir įtarinėdami, 
jie ėmėsi spekuliuoti šio Lie
tuvos mokslininko mirtimi. 
Visos priemonės jiems pa
teisina jų antitarybinius ir 
antilietuviškus tikslus. Kas 
jiems padorumas ir mora
lė?! Keliama psichozė dėl 
šio mokslininko rodo, kokį 
politini ir žmogiškąjį nuo
smukį prieina įvairūs 
“veiksnių” politikieriai.

Pasipiktinęs

Jewelry Case Is Parengimy Kalendorius
Not Enough

At Christmas time the 
South Vietnam Vicepres
ident Ky visited service men 
in the Saigon hospital and 
presented highly polished 
jewelry cases as gifts for 
the American and Vietnam
ese wounded soldiers. That 
didn’t help much physically 
crippled and spiritually 
broken men. One of them— 
an American — spoke up, 
saying that there can’t be 
any real Christmas where 
there is killing, and war is 
killing. “I am not a violent 
man. I hate violence,” he 
added.

I beared this on a radio.
And what kind of a 

Christmas can people back 
home have whose loved 
ones are -on battlfields, 
or crippled in hospitals? 
Christmas morning report

Gruodžio 31 d.
New Yorko Aido choro 

Naujų metų sutiktuvės. 
Pradžia 8 vai. vakare. Di^ 
dele vakarienė ir visokios 
va’šės. Tik $5 asmeniui.

Vieta Laisvės salė, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke.

Kovo 7 d.
Niujorko Lietuvių Mote

rų Klubo parengimas-minė- 
jimas MOTERS DIENOS, 
Laisvės salėje, 2 vai. po pie
tų.

Pranešimas
Ozone Park, N. Y.

LDS 13 kuopos susirin
kimas įvyks trečiadienį, sau- 
sia 6, Laisvės salėje. Pra
džia 6:30 vai. vakare. Bus 
kuopos valdybos rinkimai ir 

. To- 
• dėl svarbu visiems kuopos* 
nariams dalyvauti.

Valdyba

was that over 44,000 Amer-j kiti svarbūs reikalai, 
ican young men have been 
killed in Vietnam and Cam
bodia, and over 300,000 in
jured many of whom in a 
shape as bad as * death or 
worse.

Jewelry cases given to 
them wasn’t what service
men wanted. They wanted 
back their torn off limbs; 
they wanted back their 
sweethearts they had left 
behind; they wanted back 
normal life. None of the 
things they wanted they 
could get back any more, 
except, maybe, a few...

But even if they couldn’t 
get back the things they 
wanted, they want now 
the killing to be stopped, 
wars to be eliminated, so 
their friends back home or 
their growing sons don’t 
have to go through what 
they have gone through.

Use

Dubeltavas sveikinimas
Nuo mylimų Brazauskų 

Elenos ir Walterio
“Mielas Jonai, prašau pa

sveikinti mūsų vardu visą 
Aido chorą, 
širdies geros 
metais!”

Visas Aidas 
abiems geros
gerų sėkmių Jūsų gyveni-

Linkime nuo 
sėkmės 1971

linkime Jums 
sveikatos ir

me.
Aido choro pirm."

J. Grybas*

Žurnalas “Newsweek” pra
vedė platų apklausinėjimą 
ir surado, kad 86 proc. prie
šingi Amerikos karių siun
timui į Izraelį.

Gallup Poll skelbia, kad tik
14 proc. amerikiečių sutiktų
siųsti Amerikos kareivius, visų pusių apsupti reakcio- 
kurie padėtų Izraeliui ka- nierių, sugebate leisti laik- 
riauti prieš arabus.

Žydai turi panašias žie
mos pradžioje šventes, kaip 
krikščionys turi kalėdines 
šventes. Žydų šventės pra
sidėjo gruodžio 22 d. ir tę
siasi 8 dienas.

Naujiems metams pasitik
ti New Yorke, kaip ir ki
tur, įvyks daug įvairių ban
ketų.

Laisviečiams geriausias 
banketas Laisvės salėje. 
Rengia mūsų visų mylimas 
Aido choras.

rašti, kurio 60 metų sukaktį 
ruošiatės paminėti balan
džio pradžioje.

Vadinasi, 1971 metai Jums 
— jubiliejiniai. Esu tikras, 
kad šią brangią datą pažy
mėsite naujomis brandžio
mis mintimis, pagerbsite vi
sus savo bendradarbius, 
platintojus, rėmėjus, prisi
dėjusius ir prisidedančius 
prie laikraščio išleidimo.

Jubiliejinių metų proga 
linkiu., visiems redakcijos 
darbuotojams kūrybi
nio polėkio, sėkmės dar
be, energijos, laimės, o 
visų daugiausia sveikatos 
“Laisvės” ir “Šviesos” skai
tytojams bei bendradar
biams prašau palinkėti viso 
to, ko širdys trokšta.

Vandalinas Junevičius

Lima. — Peru valdžia pa
skelbė amnestiją 10 politi
niu kaliniu, kurie buvo areš- 
tuoti pirmesnės valdžios.

Atlanta. — Po vienų me
tų organizacinio darbo Alli
ance for Labor Action turė
jo 51 laimė.jimą ir 26 pra
laimėjimus unijų rinkimuo
se Georgia valstijoje.

Tokijas — Jungtinės Val
stijos susitarė su Japonija 
ištraukti iš Japonijos iki 
birželio 30 d. 10,000 karių 
ir taipgi sumažinti lėktuvų
ir militarinių laivų skaičių, tas iš Tarybų Sąjungos.

Maskva.—TSRS turi 645,- 
000 daktarų, dukart dau
giau kaip Jungtinėse Vals-

LDS 1 kuopos nariams
LDS 1 kp. SUSIRINKAI AS

Įvyks sausio (Janu^ty) 5 
d., 2 valandą po pietų, Lais
vės salėje,’ 102-($ Liber^yt 
Avė., Ozone Park.

Visi nariai būkite!
Sekr. A. Gilman

Maskva. — Gruodžio 13 d.

Prašymas-meldimas
Tikiu, jog kai kas iš se

nesniosios kartos amerikie
čių, ypatingai buvusiu są-

Tarybų Sąjungos piliečiai įn’giečiu (LgS narių)Vri 
išrinko daugiau kaip 8,000 “Naujosios gadynės” žurna-'
teisėjų penkerių metų ter
minui.

Ankar'a, Turkija. — Čia 
atvyko iš Tarybų Sąjungos 
išvarytas amerikietis fizi
kas Holman, praleidęs tris 
mėnesius fizikos institute 
Kijeve. Tai pirmas ameri
kietis mokslininkas išvary-

lo (1916-1917 -metų) kom
plektus. Nuoširdžiai dėko
čiau tokiam geradėjui, ku
ris sutiktų man juos per
leisti! Jie man reikalingi.

Siųsti prašau 
du, “Laisvės” 
ten aš gausiu.

Dar kartą iš anksto dė
koju !

A. Petuką (93-97)

mano var-
adresu. Iš

Rep.

Pittsburgh, Pa. — Louis 
Antai, kovotojas už demok
ratiją mainierių unijoje, lai
mėjo rinkimuose distrikto 
prezidento vietą.

SVEIKINAME SAVO KLIENTUS
Visus tūtos, kurie užsako per mūsų firmą

AUTOMAŠINAS, ŠALDYTUVUS
IR ĮVAIRIAS KITAS DOVANAS

Linkime visiems
NAUJŲJŲ METŲ

Stiprios sveikatos, džiaugsmo ir sėkmės
SVEIKINIMAS

\ Su Naujaisiais 1971 Metais
Visus gimines, draugus, pažįstamus čia 

Amerikoje ir Lietuvoje. ■
Taipgi ir “Laisvės” kolektyvą.

George Waresonas,
Brooklyn, N. Y.

PODAROGIFTS, INC
220 PARK AVENUIE! SOUTH N

(212) 228*9547




