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KRISLAI
Pradėkime metus 
Skaudus nuostolis 
Naudojasi proga 
48 amerikiečiai 
Baisios pasėkos

garbingai

Gen. Eisenhoweris paliko Tarybų 
< Sąjungai okupuoti Berlyną ir 
i Pragą, dokumentai rodo

“LAISVES” VAJUS
Washingtonas. — Vyriau

sias amerikinių jėgų Euro
poje komandierius g e n.

; Dwight D. Eisen h o w e r i s
Kiekvienam pažangiam žmo- ^945 metais vienas nuspren- 

gui, kiekvienam mūsų spaudos [d- sulaikvti amerikines jė-
(gas ant Elbe upes n- palikti voki(?čių komamlą įasiduo.

Mūsų sveikinimas
A. Bimba

skaitytojui ir organizacijų na-j 
riui labai svarbu pradėti me-! 
tus garbingai.
■kiekvieno prenumerata ir na
grinės duoklės būtų tvarkoje.( 
Vilkinimas; atidėliojimas ža
loja visą reikalą.

Bet mes, laisviečiai, turime 
dar ir he galo svarbų specia
lų reikalą. Matote, kad “Lai
svės” vajaus tikslo nustatytu 
laiku nepasiekėme. Vajų teko 
prailginti. Turime sušilę dar
buotis.

> [Tarybų Sąjungos armijai 
(Berlyną užimti, rodo tuo 
'metu pasiųstos Washingto- 
inan ir į kitas vietas kable- 
įgramos. Pragos užėmimą 
taipgi jis paliko tarybiniams 
[kariams, 
i

Tą E i s e n h o w e r i o nuo- 
Įnuosprendį užgyrė Ameri- 
jkos karinio štabo viršinin
kai, prez. Trumanas, Ąng-

lijos premjeras Churchilas 
i]- TSRS premjeras Stalinas. 
Jie visi pripažino Tarybų 
Sąjungai pirmenybę Berly
no klausimu. Tarybiniai ka
riai užėmė Berlyną 1945 
m. gegužės 2 d. ir privertė

ti sąjungininkams gegužės 
8 d. KaraS tuomet buvo 
baigtas su Vokietija.

Berlyno klausimas ir da
bar tebėra ginčo pagrindy- 
je. Vakarų Vokietija dar 
vis savinasi Vakarų Berly
ną, kuris karui pasibaigus 
buvo paliktas neutralinii/t 
sektoriumi sąjungininką 
priežiūroje.

Danijos militarinis teismas 
nuteisę, šešis sušali .lyti

Burgos. — Ispanijos milj- 
tarinis teismas nuteisė su-

Su mirtimi draugo Jokūbo į 
Pauliuko netekome gilaus 
idėjinio įsitikinimo Amerikos 
lietuvių lietuvių pažangiaja
me ir bendrai Amerikos darbo 
žmonių judėjime veikėjo. Di
delis, skaudus nuostolis. Ma
no nuoširdžiausia užuojauta;šaudyti 6 Baskų nacionalis- 
jo žmonai ir visiems artimie-j tllS, devyniems davė ilgų 
siems. (metų kalėjimą, vieną mergi

ną išteisino. Jie apkaltinti 
“žmogžudyste ir banditiz
mu.”

Iš beveik visų pasaulio ša
lių plaukę protestai nepa-

šie krislai rašyti pereitą sa
vaitę. Tuo laiku Tarybų Są
jungos Aukščiausiasis Teis- 
ą?aVsvarstė vienuolikos; nutei
stųjų cĮevynių žydų ir dviejų jje buvo pripažinti

zs 1 , r. z. n 1/ Li ri t n 4 A Arusų. Apeliaciją. Veikiausia 
dabar jau žinosime nuospren- 
dj.

Dėl nubaudimo mirtimi dvie
jų sąmokslininkų užgrobti lėk
tuvą, nužudant lėktuvo kapi
toną ir jo padėjėją, jei jie pa
sipriešintų, užsieniuose žydai 
nacionalistai ir jų talkininkai 
kitataučiai ruošia triukšmin-

kaltais policijos inspekto
riaus nušovnrtu ištikusiame

Korespondent. susitiko 
su kaliniais Š. Vietname

Hanojus, Šiaurės Vietna
mas. — Iš Kanados atvyžęs

gas demonstracijas. Natūralu,tKųrespondentas Maclear čia
kad šia proga plačiausiai nau
dojasi visas antitarybinis, 
tikomunistinis elementas 
skleisti kuo daugiausia., 
pagan d os prieš Tary bu
jungą.

Sąmokslininkai nuteisti 
gal tos šalies įstatymus, 
negalėjo nežinoti, kas jų 
kia, jeigu jie bus*suimti, bet 
jie rizikavo.

Kas liečia mus, tai mes vi
suomet sakome, kad. pas mus 
Amerikoje ir visur kitur pa
saulyje taikos metu mirties 
bausmė turėtų būti panai'kin- 
t^ / [

an-
pa-

pro-

pa- 
Jie 

lau-

Net keturiasdešimt astuoni 
amerikiečiai, kurie darbuoja
si Pietų Vietname vispkiose 
šalpos įstaigose, atsiuntė pre
zidentui Nixonui ir Jungtinių 
Tautų generaliniam sekreto
riui laišką. 'Jie griežtai reika
lauja Šį karą tuoj nutraukti. 
Garbė jiems!

baisų
Ame-
Mak-

9 amerikiečiais 
dviem turėjo

susitiko su 
kaliniais ir 
interviu.

Dabar jis 
kad amerikiečiai lakūnai, 
nelaisvėn paimti, 
Vietname neprastai užlai
komi, fiziniai gerai atrodo, 
neatrodo, kad būtu svori 
praradę. Jie' tik laukia ka
ro pabaigos, kad greičiau 
galėtų namo grieti.

rašo spaudai,

Šiaurės

■usiremifne su fašistine po
rcija.

Basku nacionalistai kovo
ja už savo gimtosios šalies 
autonomines teises, už lais
vę ir demokratiją. Franko 
valdžia skaito tai šalies iš
davimu. Kraštutinių nacio
nalistų grupė įspėjo, kad už 
6 sušaudymą įūręs pts^|<ytį 
diktatorius Franko.’ J(ie,jesh 
pasiruošę kidnapinfi ąukš- 
tus diplomates,

Kardžuvė turi daug 
gyvsidabrio nuodų

Washingtonas. — Maisto 
ir Vaistų administracija pa
skelbė savo tyrinėjimą ir 
suradimą, kad kardžuvė 
(swordfish) turi daug nuo
dingo gyvsidabrio.

Administracija pareikala
vo ištraukti iš rinkos kard- 
žuvį taip, kaip ir tuna žuvį. 
Amerikoje naudojamos 
rardžuvės 98 procentai yra 
iš užsienio importuoti.

Amerika laužo Genevos

ti AVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ D
Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio

ir tęsis iki 28 d. Vasario
' Vyriausia dovana bus pusė kelionės į Lietuvą lėšų. 

Taipgi įdomių gerų knygų* biblioteka iš Lietuvos ir du 
laikrodėliai. Tai geras paakstinimas darbuotis vajuje. Į

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

, Binokly no vajininkai ..................
y Philadelphia. Pa .........................

Coijpecticut valstijos vajininkai . 
Paul Alekna, St. Petersburg, Fla 
New Jersev valstija ..................
V. Sutkus ir V. Trask, 
San ‘Francisco ir Leandro, Calif. 
Geo. Shimkitis, Brockton, Mass. 
So. Boston,' Mass ........................
J. Jaskevičius, Worcester, Mass. 

Lawrence-Haverhill, Mass...........
M. Sametis, A. Račkauskas,

Haverhill, Mass...................
Miami, Fla................ .....................
Rochester, N. V............................
M. Uždavinis, Norwood, Mass. . .

Pittsburgh, Pa..............................
Great Neck, N. Y.......................
E. Kraiikauskienė, Lawrenbe',

Mass...........................................
LLD 20 k p., Binghamton, N. Y.
Iš Kanados ....................................

680
600

600
578
554

TSRS teismas nubaudė 11-ka 
asmenų, bandžiusių lėktuvą 

nusukti j Izraelį
Maskva. —Tarybinis teis

mas Leningrade surado kal
tais vienuolika tarybinių pi
liečių, areštuotų prie lėktu- 
|vo, kurį jie norėjo nusukti į 
i Izraelį. 9 zionistai žydai ir 

Punktai 2 rusai prisipažino teisme 
5596*1)r^e Unites- Grupės vadai 
4856 Dvmišts ir Kuznecov nu- 
3093 tei-ti sušaudyti, kiti gavo 
2996 dėjimo nuo 4'iki 15 metų.

. . 2200

5596!Hrie .
4856 .

1952
1815
1556
1492
1320

... 1068 

... 1032 
.. . 1024
.... 932

J. Staniene, Baltimore Md.
A.
P.

L.
K.

(Tąsa 4-tam pusi.)

Barriėt. Los Angeles, Calif. 504 
Česnikienė, New Kensington.

Pa..................  144
Tilwick^ Easton. Pa..................  72
Naravas, Shenandoah, Pa. .... 32

Amerikiečiai nepopuliarūs 
‘ tarp P. Vietnamo gyventojų

Saigonas.— Amerikos mi- 
litariniam personalui įsaky
ta daugiau Vietnamo mies
tų ir miestelių gatvėse ne
vaikščioti, nes prieš ameri
kiečius nusistatymas ir ne
apykanta nuolat smarkiai 
auga; teigia JAV militarinė 
komanda.

Amerikiečiams, kurie turi 
atlikti tam tikras pareigas, 
pataria būti atsargiems, 
kuomet visur jie sutinka 
šauksmus: “Yankee go

home.” Binh Dinh provinci
joje įirieš kalėdines šventes 
per keletą dienų įvyko vi
sa eilė protesto masinių mi
tingų.

Pietų Vietnamo miestuose 
ir kaimuose nuo karo pabė
gusieji sudaro amerikie
čiams tam tikrą pavojų. 
Bombomis sudraskyti ketu
ri amerikiečių vežimai, du 
militariniai autobusai, ame
rikiečių oficierių klubas su
žalotas.

mrties bausmę.
Pas areštuotus rasta ne

mažai revolverių ir kitokių 
ginklų, kuriais jie planavo 
spriversti lėktuvo komandą 
nasukti lėktuvą i Izraeli ar 
kur kitur. Buvęs lakūnas 
Dymišts buvo pa si ruošęs 
nerimti lėktuvo vairavimą.

Jie manė, kad’’jiems pasi
seks su lėktuvu pabėgti,Dabar laukia teismo ant- 

žydų grupė, turėjusi • • i ui iYi ia.su pirmąja grupe!______
lėktuvu pabėgti į Iz-Į
Jų teismas prasidės Dublinas. — Airijos elek-

6 d. įtros darbininkai paskelbė
. Jie reikalauja di- 

liavo, prašydami pakeisti'dėsnių algų.

jroii 9
rvšius 
tikslu
raelį.
sausio

Nuteistieji sušaudyti ape-; streiką.
v • V 1 • 1 • i • I 1 •

Kaliniai parėmė Angela Davis 
fondą, ragina ją išlaisvinti

Trenton, N. J. — Valsti
jos kalėjimo kaliniai suko- 
lektavo tarp savęs $210 ir 
pasiuntė į Angela Davis gy
nimo fondą. 75 kaliniai au
kojo po dolerį, kai kurie po 
daugiau, kad galėtų padėti 
Angela Davis kovai.

1 Kartu' jie^ reikalauja, kad 
Angela Davis būtų išlais
vinta. Prie jų reikalavimo 
prisidėjo ir daugelis New 
Yorko moterų skyriaus ka

linių, su kuriomis Davis bu
vo kalėjime.

Kalifornijos aukštesnysis 
teismas svarstys Angela Da
vis kaltinimą sausio 5 d.

Maskva. —Aukščiausiasis 
teismas pakeitė mirties baių 
smę 15 nfetų kalėjimu Dym- 
šitsui ir Kuznecovui, kurie 
vadovavo žydų grupei suo
kalbyje nusukti tarybini lėk
tuvą į Izraelį.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Dar kalbant apie tą 
karą. Prieš metus laiko 
rikos Susivienijimas dėl 
slo Pažangos paskyrė komisi
ją ištyrimui Pietų Vietname 
rezultatų, kuriuos duoda Ame
rikos nepainiomis ir visokiais 
chemikalais taip vadinamas 
nulapinimas miškų, kad liau- 
diečiai negalėtų juose slap
stytis. Dabar turime raportą. 
Jis baisus, jis šiurpulingas,

Ne tik kad miškams pada
ryti baisūs nuostoliai, ne tik 
.kad tose vietose milžiniški 

Paplotai n0beturi jokios gyvy- 
bė«, .juose nebėra nei medžių,

(Tąsa 3-čiame pusi.)

I

Mirė Jokūbas Pauliukas
Chicago. — Po ilgos sun

kios ligos gruodžio 20 d. mi
rė Jokūbas Pauliukas (zal- 
dokas), buvęs per daugelį 
metų dienraščio “Vilnies” 
administratorium. Palaido
tas gruodžio 23 d. Lietuvių 
Tautinėse kapinėse.

J. Pauliukas gimė Pane
vėžio rajone prieš 72 metus. 
Jaunas atvyko į Jungtines 
Valstijas ir netrukus įsijun
gė į pažangųjį judėjimą. Su 
prakalbomis jis yra ’apkelia
vęs bevek visas lietuvių ko
lonijas, kai kurias po kelia- 
tą kartų. Buvo gabus kalbė
tojas ir organizatorius, tvir
tas kovotojas už socialisti
nes idėjas.
, Reiškiame nuoširdžią už
uojautą jo žmonai Allece, 
taipgi visiems jo artimie- 
giems.

Saigonas. — Amerikiečių 
civilinių savanorių grupė 
Pietų Vietname pasiuntė 
protesto laiškus prez. Nixo- 
nui ir Jungtinių Tautų sek
retoriui Thantui.

Laiškuose jie nurodo, kad 
Jungtinių Valstijų valdžia 
tikrai laužo tarptautinius 
Genevos konvencijos pat
varkymus karo belaisvių 
užlaikymo klausimu ir karo 
vedimu Indokinijoje.

Londonas. — šimtai pro- 
t e s t a n tų susirinko prie 
Amerikos ambasados ir rei
kalavo paleisti iš Amerikos 
kalėjimų karo belaisvius, 
kurie atsisakė kariauti 
Vietname.

Somers,Conn. —Nuo sme
genų tumerio kalėjime mirė 
Arthur Culombe, prisipaži
nęs apiplėšimo metu užmu
šęs 6 žmones. Buvo nuteis
tas visam gyvenimui kalėti.

Lenkijos parlamentas išrinko 
naują prezidentą ir premjerą

Spyčalskis ir premjeras Cy- 
rankiewicius pridavė par
lamentui rezignaciją. Par
lamentas išrinko prezidentu 
buvusį premjerą Cyrankie- 
wičių, premjeru — Jaroše
vičių, pirmiau ėju-^į premje
ro pavaduotojo pareigas.

Parlamentui buvo rapor-

Maskva, r- Tarybų Sąjun
gos Aukščiausiasis Teismas 
pakeitė arba žymiai sumaži
no viennuolikos nuteistųjų 
bausmes. Dviejų mirties 
bausme t’apo pakeista tik 
penkiolikos metų kalėjimu, 
o kitiems trims kalinimo 
terminas sutrumpint'as. Šis 
teismo pasigaiįė j imas nu
teistiesiems sutiktas visur 
su dideliu pasitenkinimu.

traktas. Miestas patraukė 
teisman ugniagesių uniją, 
bet ir unija patraukė teis
man miesto valdžią. Abidvi •’ 
vadovaujasi valstijos įsta
tymu, kuris draudžia val
džios tarnautojams strei
kuoti.

tuota, kad keliuose miestuo
se kilusios riaušės jau at
slūgo, visoje šalyje normalu. 
Nutarta persvarstyti siūlo
mas ekonomines reformas, 
sulaikyti prekių kainų toles
nį kėlimą, palaikyti tas pa
čias maisto kainas 1971 ir 
1972 metams.

Havana. — Sekmadienį 
amerikinis lėktuvas su dau
giau kaip 80 keleivių, kuris 
skrido iš Los Angeles į Flo
ridą, buvo dviejų ginkluotų 
vyrų užgrobtas ir priverstas 
skristi į Kubos sostinę. Čio
nai grobikai išlipo, o lėktu
vas išskrido į Floridą ir lai
mingai pasiekė savo desti- 
naciją.

Mirė buvęs T. Sąjungos 
prezidentas Švernikas
Maskva. — Mirė 82 metų 

amžiaus buvęs Tarybų Są
jungos prezidentas N. Švel- 
nikas. Iškilmingai palaido
tas Kremliaus sienoje. Lai
dotuvėms vadovavo premje
ras Kosyginas ir preziden
tas Podgornas.

Švernikas buvo preziden
tu tarp 1946 ir 1953 metų, 
Stalino viešpatavimo metu.

šiuo pranešame, kad Liet. Koop. Spaudos B-vės 
Direktorių Taryba nutarė vajų prailginti. , Vajus prail
gintas iki Vasario 28, 1971. Tai bus daugiau laiko va
lininkams darbuotis, ir tikimės, kad iki to laiko galėsi
me pilnai pasiekti pasibrėžtą tikslą—sukelti 15 tūkstan
čių dolerių fondą.

JV prašo pasigailėjimo
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų valdžia prašo 
Tarybų Sąjungos pasigailė
ti nuteistųjų mirtim dviejų 
asmenų, bandžiusių pagrob
ti lėktuvą < ir nusukti Izra
eliu.

TSRS spaudos agentūra 
Tass nurodo, kad Leningra
do teismas, teisdamas 11

prasižengėlių, laikėsi Tarp
tautinės Civilinės Aviacijos 
organizac i j o s konvencijos 
priimtų tuo klausimu 
tymų. » •

ista-

Cologne. — Vakarų Vo
kietijos studentų ir jaunimo 
organizacijos išvystė kovą 
prieš karinius žaislus, kaip 
vaikams auklėti žalingus.

Saigonas.— Amerikos lėk
tuvai su dideliu įnirtįmu 
puolė ir bombardavo įvai
rias vietas Laose ir Kam* 
bodijoje. Tikslas buvęs už
kirsti Šiaurės Vietnamui ke
lius, kuriais suteikiama pa
galba Pietų Vietnamo Liau
dies Frontui. Nuostoliai pa
daryti didelk Tik vienas lėk
tuvas buvo žemės patrankų 
nukirstas, bet jo du lakūnai 
išsigeblėjo nepaimti.

New Yorkas. — Dar vis 
miesto valdžia neprieina 
prie susitarimo su policinin
kais, ugniagesiais ir išmatų 
surinkėjais. Unijos gąsdina 
sulėtinimu darbo, jeigu ne
bus pasirašytas naujas kon-

Mirė advokatas Stem
West Haven, Conn.—Mirė 

86 metų amžiaus plačiai pa
garsėjęs New Yorko advo
katas Gari S. Stern.

Jis smarkiai išgarsėjo 
Scottsboro negrų byloje. 
Teismas buvo nuskyręs 9 
negrams jaunuoliams už 

i prievartavimą me r g i n o s 
mirties bausmę. Stern juos 
gynė ir laimėjo.

Jis taipgi gynė buvusio 
Komunistų partijos vado 
Browderio bylą, taipgi kai 
kurius skiriamus deportuo
ti.
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URUGVAJAUS
LIETUVIŲ LAIKRAŠČIO 
NAUJAS REDAKTORIUS

Mus pasiekusiame Urug
vajaus pažangiųjų lietuvių' 
laikraštyje “Darbas” (gr. 
19 d.) skaitome pranešimą

miems liaudies dainų rinki
niams ir moksliniams darbams 
apie lituvių tautosaką.

$10.00 Foreign countries, per year, $12.00 apie paskyrimą naujo atsa- 
$6.50 kingojo redaktoriaus, vieto- 

j e mirusio draugo Stasio 
Rasiko. Pranešimas skam
ba: .

Skaitlingame lai If r a š č i o 
►” aktyvo susirinkime 

1970 metų spalio 9 d. vien
balsiai tapo išrinktas “Darbo” 
atsakominguoju redaktori u m 
draugas Bronius Morkevičius, 
iš visų jaunesnis, ir nuo šio 
“Darbo” numerio jau užima 
minėtą postą. 1956- metais 
buvo sudėtyje Urugvajaus lie
tuvių 
uitis 
lankė 
grįžęs 
džius 
žmonių gyvenimą, 
diskusavo su bičiuliais ir prie
šais, Jr visuomet surasdavo 
atkirtimui įrodymų a p g i n t i 
Tarybų Lietuvos autoritetą.

Foreign countries, 6 months,

Kovos dar tik pradžia
“AŠ pasitikiu, kad liaudis mane išlaisvins”, pasakė'' 

komunistė profesorė Angela Davis, kai ja surakintomis P Darbo 
rankomis vidunaktyje paėmė iš kalėjimo New Yorke ir 
lėktuvu išvežė į Californiją. Visos pastangos neleisti 
jos išvežti buvo veltui. Gubernatorius Rockefelleris ek- 
stradiciją pasirašė, o teismai atsisakė ją panaikinti.

Dabar pmf. Davis laukia teismo. Tai žada būti vie
nas iš dramatiškiausių teismų* šios šalies istorijoje.

Kad Californijos valdančioji klasė su gubernatoriu
mi Reaganu priešakyje stengsis su ja susidoroti kartą 
ant visados, tai dabar visiems aišku... Jiems puikiai pa
talkino N. York o gubernatorius. Bet ar liaudis leis 
jiems tą baisų tikslą pasiekti? Čia jau kitas klausimas.

Jau dabar Angela Davis byla yra plačiai suintere
savus labai daugelį žmonių ne tik čionai Amerikoje, bet 
ir visame pasaulyje. O kova dar tik prasidėjus. Rei
kia tikėtis, kad nutį dabar kovai už jos išlaisvinimą ap- 
sijungš visos pažangiosios jėgos.

Angela Davis yra drąsi kovotoja. Ji pi 
pranta tas jėgas, kurios siekia ją sunaikinti, 

t pat/ ji turi'pasitikėjimą'pažangiomis jėgomis visame pa
saulyje, kad jos padės jai atmuštupasikėsinimą ant jos 
gyvybes.

Bro
il psi-

Su-

delegacijos drg.
Morkevičius ir
Tarybų Lietuvoje.
rašė “Darbe’ savo įspū-
apie Lietuvos darbo 

asmeniniai

Be to, dug. Merkevičius aplan-
Bet taip kė Brazilijos lietuvių koloniją

Kodėl sustota pusėj e kelio?
NUOŠIRDŽIAUSIAI sveikiname Aukščiausiąjį Tei

smą už patvarkymą,] kad visi amerikiečiai, sulaukę 18 
metų, turi teisę dalyvauti visuose federaliniuose rinki
muose. Netenka abejoti, kad daug milijonų jaunų žmo
nių ta teise protingai naudosis./

Deja, teismas padarė didelę klaidą, kad aštuoniolik- 
mečiams davė teisę dalyvauti tiktai federaliniuose rin
kimuose, 
rinamas su jokia logika, 
dalyvauti aukščiausių pareigūnų rinkimuose, tai 
logika jiems atimti teisę balsuoti valstijų ir miestų 
kimuose ?

Kongrese jau prasidėjo žygiai už praplėtimą 
nutarimo. Kongresas turi galią priimti įstatymą, 
visuose rinkimuose be jokios išimties aštuoniolikmečiai 
turėtų teisę balsuoti.

Tai nepateisinamas apribojimas. Jis nesude- 
Jeigu jaunuolis “subrendęs” 

kur 
rin-

šio 
kad

Lenkijoje svarbios pakaitos
TURIME prisipažinti, kad tokie staigūs ir dideli 

Lenkijos Kom. partijos ir valdžios vadovybėje pakeitimai 
buvo nelaukti. Iš viršaus atrodė viskas “geroje tvar
koje”. Bet, matyt, widuje, liaudyje buvo daug nepasi
tenkinimo senąją vadovybe. Pakėlimas reikmenų kai
nų prieš pat šventes iššaukė viešą pasipriešinimą visoje 
eilėje miestų. Kad liaudies priešai, pasinaudojo proga 
darbininkus pakurstyti prieš vadovybę, tai niekas nea
bejoja. Ęet jų pastangos nebūtų buvusios sėkmingos, 
jeigu darbo liaudyje nebūtų rusenęs gilus nepasitenkini
mas gyvenimo sąlygomis.

Gaila, kad partijos ir vyaldžios vadovybė buvo tiek užsida
riusi ir subiurokratėjusi, jog nebeniatė, ką galvoja ir kuo 
sielojasi darbo liaudis, kol pagaliau-neįvyko viešas žmo
nių pasipriešinimas tai politikai. Turėtų būti gera pa
moka naujiesiems Lenkijos vadams — Gierekui, Jąro- 
sevicziui ir kitiems, atsistojusiems prie partijos ir val
džios vairo.

Daįar jau aišku, kad Amerikos ir kitų šalių reak
cininkų troškimas ryšium su šiais įvykiais Lenkijoje 
neišsipildė. Jie pranašavo, kad dabar ten kils tikra re
voliucija ir civilinis karas, kad Tarybų Sąjunga turės 
ateiti ir atsteigti tvarką. Tai būtų buvę šaltojo karo 
puoselėtojams “gražaus”, politinio kapitalo!

.Pakeitimai padaryti apgalvotai be gilesnio sukrėti
mo. Reikia tikėtis, kad socialistinėje Lenkijoje visa pa
dėtis greitai pilnutinai sunormalės.

Kam tas triukšmas?
(J'ažangiečių laikraštis “Daily World” teisingai pa

stebi, kad Nixono ir jo padėjėjų staiga sukeltas triukš
mas apie amerikiečių karo belaisvius Šiaurės Vietname, 
turi tik vienų pavojingą tikslą, būtent—šį karą praplėsti 
ir prailginti. Kalinių likimas jiemas neapeina. Jeigu 
jiems būtų apėjęs, tai jie būtų seniai karą nutraukę ir 
visi karo belaisviai jau seniai būtų buvę namie pas sa
vuosius. Jiems', sako laikraštis, reikia naujo pateisini
mo atnaujinimui Šiaurės Vietnamo bombardavimo. Štai 
kame visa paslaptis.
t

Bei Horizonte, Brazilija. Į
— Dviem traukiniam susi-Imą ar biznį, paskelbkite Lais- 
dūrus 17 ŽmonilJ užmušta, vėje, parduosite greit. Už pa- 
daug sužeistų. skelbimą kaina žema.

Jei jūs norite parduoti na-

ir užmezgė plačią pažintį su 
jais, aprašė ‘Darbe’ apie jų 
gyvenimą ir papročius. Taipgi 
keletą kartų lankėsi Argenti
noje, ir turi daugybę pažan
gių draugų Buenos Airėse.

Bronius yra lėto būdo ir 
labai atydus, nei vieno orga
nizacijos draugo nėra užga
vęs ,su visais labai pagarbus.

‘Darbo” Redakcijinė Komi
sija ir Administracija sutin
ka draugą Bronių apgaubda
mi draugiška šiluma, linkėda
mi jam geros sveikatos ir 
sėkmės ■ naujame poste, kad 
‘‘Darbas’ gyvuotų daugelį me

tų. .
Ir mes nuoširdžiausiai 

sveikiname draugą Bronių 
Morkevičių šiose labai 
sakingose pareigose.

DIDELIŲ PASIEKIMŲ 
SKAIČIAI

Vilniaus “Tiesoje” (gr. 18 
d.) .sakoma:

“Tarybų . Lietuvos aukš
čiausiosios valstybinės val
džios organas konstatavo, 
kad penkmečio plane nusta
tytos svarbiausios užduotys 
sėkmingai įvykdytos. Apie 
spartų respublikos ekono
mikos augimą liudija tai, 
kad vidutinis kasme tints 
nacionalinių pajamų prie
auglis viršijo 9 procentais. 
Laukiama, kad pramonės 
produkcijos gamyba per 
penkmetį padidės 74 proc. 
vietoje planuotų 70 procen
tu...

Ypač reikšmingas šis 
penkmetis mūsų žemės 
ūkio bendrosios produkci
jos gamyba. Supirkta grū
dų — 2.4 karto, gyvulių ir 
paukščių — 1.5 karto, pie
no — 30 procentų daugiau, 
negu buvo numatyta. Už
daru drenažu nusausinta 
618,-000 hektarų drėgnų 
dirvų.” • 

c-

at-

KUNIGAS BIRBILĄ 
KAIP DAINŲ 
RINKĖJAS

Gruodžio 10 dieną “Gim
tajame krašte” A. Jonynas 
rašo apie gražiai pasidar
bavusį kunigą. Jis sako:

Prieš įkurį laiką Griškabū
dyje mirė uolus tautosakos 
rinkėjas Vincas Birbilas ( gi
męs 1897 m.). V. Birbilas, 
būdamas kunigas, nesitenkino 
tiesioginėmis savo pareigomis. 
Artimai bendraudamas su pa
prastais darbo žmonėmis, jis 
pastebėjo ir pamilo jų kūry
bą, melodingąsias d a i n a s . 
Dainas užrašinėti V. Birbilas 
pradėjo jaunystėje ir nenu
traukė jas rinkęs ligi savo am
žiaus pabaigos. Lietuvių kal
bos ir’ literatūros instituto lie
tuvių tautosakos rankraštynui 
jis 1965 m. įteikė 139 lietuvių 
liaudies dainų tekstus ir 561 
jų melodiją 
rašęs 
piu.

Po 
tuvių 
buvo
magnetofono juostas dar apie 
700 liaudies dainų. V. Birbi
lo surinktos medžiagos vertę 
padidina tai, kad jis nesiten
kino dainų tėkštų ir meledi- 
jų užrašymų, bet pateikė tiks
lias jų metrikas, aprašė dai
nininkių ir dainininkų gyve
nimą, juos fotografavo ir pa
liko jų nuotraukų.

V. Birbilo surinktos zanavy
kų liaudies dainos žymiai pa
pildo rankraštynuose esančius 
ir paskelbtus šio krašto žmo
nių. dvasinės kultūros turtus. 
Jo sukaupta medžiaga kaip 
didelė, vertybė liks lietuvių 
tautosakos rankraštyne, bus 
p a n a u d o t a naujai leidžia-

kurias buvo už- 
1921-1950 m. laikotar-

V. Birbilo mirties lie
ta u tosatk os ran k rašty n u i 
perduota jo įrašytų į

GRAŽUS TAUTŲ 
DRAUGYSTĖS 
PAVYZDYS ‘

Kaip žinia, Tarybų Lietu
vos sostinė Vilnius tapo 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bės apdovanotas Lenino or
dinu. Ta proga buvo gau
tas iš Estijos toks sveikini
mas:

Estijos Kompartijos Centro 
Komitetas, Estijos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mas ir Ministru Taryba š<u 
dideliu džiaugsmu ir nuošir
džia pagarba karštai sveikina 
Lietuvos KP Centro Komitetą, 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumą ir vyriau
sybę, Vilniaus partinius, ta
rybinius, profsąjungų ir kom
jaunimo organus, visus Vil
niaus darbo žmones ta proga, 
kad miestas už didelius nuo
pelnus ūkio ir kultūros srityje, 
ir vykdant pramonės vystymo 
penkmečio plano užduotis ap
dovanotas Lenino ordinu.

Linkime jums, brangūs bi
čiuliai, visiems senojo ir am
žinai jauno Vilniaus darbo 
žmonėms, broliškąją! lietuvių 
tautai naujų pergalių ir iško
vojimų, laimėjimų darbe, gar
bingai sutinkant TSKP XXVI 
suvažiavimą.

Roma. — 120,0 0 elektros 
darbininkų prisidėjo prie 
keturių valandų generalinio 
streiko Italijoje. Reikalau
ja atnaujinti kintraktus su 
algų pakėlimu.

JUODASIS

Mano pasikalbėjimas su gydytoju

MEDAUS KVAPAS
Maskvoje, Taryby Sąjungos bitininkystes parodoje, kau
niečiui gydytojui Jonui Leipui už gydomuosius prepara
tus, pagamintus iš bičių produktų, ir jų populiarinimą 

paskirtas pirmojo laipsnio diplomas su pagyrimu.
Gydytojo bute, Kauno se

namiesčio centre, atkurtas 
šios parodos bene pats įdo
miausias stendas: “Bičių 
produktai medicinoje.” Pla
tus ąžuolinis stalas ankšto
kas: čia daug įvairiausių 
stiklainių, buteliukų, mė
gintuvėlių. Ten, Maskvoje, 
juos apžiūrinėjo dešimtys 
tūkstančių parodos lankyto
jų. Todėl ir klausiu gydy
toją: kas jiems labiausiai 
patiko ?

Visus, kas tik lankėsi pa
rodoje, bene labiausiai do
mino gydymo bičių produk
tais “paslaptys.” Tad žmo
nės pirmiausia jų ir ieškoję. 
Lietuviško medaus stiklai
niai pradžioje likdavo lyg 
ir nepastebimi.

—<*'Eee, medus. Kas jo 
nežino...

Ir tik išgirdę, kad šis me
dus — skirtingų rūšių, kad 
kiekviena rūšis vis su kito
kiomis gydomosiomis savy
bėmis, parodos lankytojai 
stabteldavo ilgėliau.

Lietuvos girių medus... 
Jis po lašelį surankiotas iš 
tamsių eglynų, ūksmingų 
pušynų,
ne gintarinis 
medus nep^į 
tas nuo plaučių bei kvėpa- 
vimotakų ligų. Jis stiprina 
organizmą, didina jo atspa
rumą tuberkuliozei. Aroma
tingas liepų mdus. Atgulus 
po perršalimo, šaukštelis šio 
medaus, ištirpinto stiklinėm 
je šilto vandens, skatina 
praka i t a v i m ą, reguliuoja 
kūno temperatūrą. Tiems, 
kurie skundžiasi žarnyno 
sutrikimu, pats pirmasis 
vaistas — viržių medus. O 
pievų ir lankų medų galima 
drąsiai pavadinti polimedu- 
mi. Suneštas iš nesuskai
čiuojamos gausybės žolynų, 
jis turi visas žolynų gydo
mąsias savybes.

Aišku, minėtas medaus 
rūšis seniai žinojo Lietuvos 
bitininkai, tačiau ir jie, ir 
tie, kurie valgė medų, ne 
visada mokėjo pasinaudoti 
jo gydomosiomis savybė
mis: jos nebuvo pakanka
mai ištirtos.

Nūnai mes turime kur kas 
daugiau ir įvairesnių me
daus rūšių. Tai vyšnių, 
aviečių, mėlynių, erškėtro- 
rožių, net morkų ir agurkų 
medaus.

Kaip gaunami šie medūs ?
Ogi štai: uogų ar daržo

vių sultys maišomos su me
dumi, tirštinamos cukrumi. 
Šiuo mišiniu penimos bitės

Todėl ne šviesus, 
f “Tamsusis” 
ičiamas vais-

AUKSAS LIETUVOJE

vadina

auksu —

Amžiais Lietuvą
Gintaro kraštu 
Garsi ji ir žaliu 
Lietuvos mišku.

Platūs laukai, lygios lankos 
Upių kaspinai
Melsvos akys ežerų 
Žydi kaip linai.

Nauji miestai, plačios gatvės
Nauji fabrikai
Galinga krūtine vėtroj 
Rūksta, kaminai.

Skaitom laikrašičuos naujieną 
Gręžiny staiga
Netoli nuo Gargždų miesto 
Ištryško nafta.

Buvo gintaro šalis
Ir miškų žalių
O dabar ir juodą auksą 
Semsim iš gelmių.

r. A. Stunženas

bematant sirupą suneša į 
korius. Ir štai toks medus 
kvepia avietėmis, erškėtro
žėmis, agurkais,.. Turi jis 
gana daug aktyvių biologi
nių medžiagų ir svarbias 
gydomąsias savybes. Ser
gantiems avitaminoze, nu- 
silpusiems ligoniams gydy
tojas J. Leipus rekomenduo
ja erškėtrožių medų. Mėly
nių medūs gydo virškinimo 
sutrikimus.

.Parodos lankytojus sudo
mino kalio jodido ir kalcio 
chlorido medus. Kalio jodi
do mediio vartojamas ser
gantiems astma ar struma 
gydyti. Sutrikęs širdies rit
mas greitai * sunormalėja, 
naudojant kalcio chlorido 
medų, štai laiškuose, ku
riuos gydytojas beveik kas
dien gauna iš įvairių Tary
bų Sąjungos miestų, iš pa
čių at o k i a u s i ų Lietuvos 
kampelių, žmonės aprašinė
ja savo ir artimųjų, net kai
mynų ligas. Prašo patarti, 
kaip gydytis bičių produk
tais. Dėkoja už vaistus, už 
gydymą.

Gydytojo rankose mėgin
tuvėlis su žiedadulkių gra
nulėmis. Tokias į avilį su
neša bitės. O kituose mė
gintuvėliuose žiedadul kės, 
kurias .surankioja patys bi
tininkai. Beržo, liepos, pu
šies, uosio, ąžuolo, akaci
jos, klevo, saulėgąžos, ku
kurūzo. Šios žiedadulkės 
įvairiausių atspalvių — nuo 
žalsvai pilko iki auksinio,— 
vis kitokio aromato. Ir tai 
vis vaistai... Iš medaus ir 
žiedadulkių bitės “kepa” 
duoną. Greta natūralios 
vartojama ir dirbtinė, kuri 
gaminama iš žiedadulkių ir 
medaus. Bičių duona reko
menduojama sergantiems 
žarnyno if kepenų ligomis.

Bičių pienelį daug kas va
dina gražiu jaunystės elek
syro vardu. Gal todėl, kad 
juo’gydomos sunkios ligos— 
bronchinė astma, širdies ir 
nervų susirgimai, sąnarių 
skausmai. Pienelis gana 
greitai atstato išsekintas 
jėgas — žmogus tarsi nusi
meta nuo pečių sunkią naš
tą. Gydomosiomis savybė-, 
mis nuo jo nė kiek neatsi-! 
lieka konservuoti bičių pe.-! 
rai, o taip pat milteliai, pa
gaminti iš bičių vikšrelių.

o .
‘Rodos, valandų valandas 

galėtum klausytis gydytojo 
pasakojimo apie bičių pikį. 
Tamsiai pilkas ,kvepiąs me
dumi ir vašku. J. Leipus 
daug laiko ir jėgų atiduda 
tyrinėdamas bičių pikio gy
domąsias savybes, kurda
mas gydomuosius prepara
tus. Per dešimtmetį jis su
kūrė keturiasdešimt gydo-’ 
mųjų preparatų.

Gydytojo bibliotekoje 
daug stprų knygų: tai — 
įvairių Šalių mokslininkų 
veikalai apie bites, apie jų 
produktų naudojimą medi
cinoje. Jis išnagrinėjo 
“Apimond,ijos” (bitininkų 
tarptautinių kongresų) me
džiagą. Bukarešto kongre
se pats dalyvavo. ^Kelionės 
po Lenkiją, Čekoslovakiją 
ir Bulgariją, artimas bend
radarbiavimas su žymiais 
tarybiniais ir užsienio biti
ninkystės specialistais gana 
daug padėjo J. Leipui, tyri
nėjant bičių produktų gydo
mąsias savybes.

1 Gydytojas šneka apie at-

eities darbus.
— Būtinai reikia susipa

žinti su vokiečių K. Frišo, 
E. Canderio, L. Armuterio 
ir kitų naujausiais darbais.' 
Rūpinuosi gauti XXII tarp
tautinio bitininkų kongreso 
medžiagą...

Iš daugelio įmestų P. Lei
pui rašo: “Atvažiuokite pas 
mus. Norime susipažinti su 
jūsų tyrinėjimais.” Gydy
tojas ruošiasi tokioms ke
lionėms.

Vytautas Labūnaitis

Brangus Drauge Antanai:
I thank you very muchToi 

your book and for your au
tograph, It was a nice sur
prise to receive your “The 
Molly Maguires.” I shall 
read it during the Season’s 
holidays, as at present, I 
am extremely busy with my 
professional work and with 
work- in the Trade Union. 
I will also give the book to 
my son Michel to read. Mi
chel is 20 yrs. old, and at
tends the University in 
Brussels and is also active 
in politics, just like my fa
ther was.

During my visit in Lithu
ania last August, I have 
bought your book in the 
Vilnius Library, the 1962 
edition, in the .Lithuanian 
language. It will be interes
ting to compare the Eng- 
ish and Lithuanian editions.

If ever you make a trip 
to Europe, especially in 
Belgium, please come to vi
sit us. With best wishes,

Jurgita Smolskytė 
Brussels

Belgium

Baltymai iš lapu ■
Rothemstedo (Angį i j a) 

Žemdirbystės institute sif-‘ 
kurtas įrenginys, kuris iš 
lapų gamina baltymus. Ši 
aparatūra buvo pademonst
ruota Londone tarptautinio 
augalų patologijos kongre- . 
so dalyviams. Tai pigiau
sias geros kokybės baltymų 
gamybos metodas. Galimas 
dalykas, kad šios aparatū
ros panau d o j i m a s jpadės 
spręsti bado problemą atsi
likusiose ir besivystančiose 
šalyse.

Baltymų gamybos apara
tas pirmiausia iš lapų iš
spaudžia baltymų turinčias 
sultis. v Po to lapų substan
cija koaguliuojama ir filt
ruojama. Pasilieka tamsiai 
žalia vandeninga masė, ku- . 
rią išdžiovinus, gaunama 
60-70 proc proteino ir apie 
20 proc. riebalų. Tokie ga
miniai pakuojami į foliją dr 
gali būti vartojami kaip sū
riai.

; Pats vertingiausias pauk
štis yra gaga. Tiesa, verti
nama ne ji pati, bet jos pū
kai, kuriais ji iškloja lizdą. 
Geresnės šildančios medžia
gos, negu šie pūkai—nėra. 
Chemijos ir fizikos amžiuje 
žmogus neišmoko pasiga
minti netgi panašaus pakai
talo.

Draustiniuose, kur peri 
gagos, paprastai iššaudo
mos visos lapes ir varnos 
bei šarkos. Išvedusi vaikus, 
gaga lizdą palieka, ir jo pū
kai surenkami. Vienas liz
das duoda 20 gramų pūkų.

Walla Walla, Wash.—Apie 
1,300 kalinių tebestreikuoja. 
Jie reikalauja panaikinti 
žiaurų elgėsi su kaliniais ir 
pagerinti kalėjime sąlygas.

A
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Laikraščio “Laisve” 
Redakcijai. >*■

Kadangi skaitau “Laisvę” 
tai per ją noriu pasveikinti 
savo pažįstamus ir artimuo
sius.

Naujųjų Metų proga svei
kinu Prof. B. F. Kubilių, t- 7 
Oną Kubilienę iš Chicagos ir 
Povilą Bečį iš Great Neck, 
N. Y. Linkiu daug stiprios 
sveikatos ir energijos kovo
je už geresni darbo žmopių 
gyvenimą ir taiką tautų tar
pe ir taip pat geros kloties 
asmeniniame gyvenime.

Taip pat
Noriu pasveikinti “Lais

vės” kolektyvą su JNaujais- 
siais Metais ir palinkėti vi
siems geros kloties-sunkia
me laikraščio darbe ir as- 
paėniniame gyveniYne.

Albinas Kubilius
Kaunas, 1970. XII.. 22 r* 7

Jungtinių Valstijų lietu
vių laikraščio “Laisvės”, Re
dakcijos, Administracijos ir 
spaustuvės darbininkus, o 
taip pat ir visus laikraščio 
skaitytojus, rėmėjus ir va- 
jininkus nuoširdžiai sveiki
name su Naujaisiais 1971 
Metais, linkime visokerio
pos sėkmės, sveikatos. As
meniškai dėkoju visiems 
mano bičiuliams už nuošir
dumą, kurį patyriau gyven
damas New Yorke.

“Tiesos” Redakcijos ko
lektyvo vardu,

* *

Albertas Laurinčiukas
Vilnius

Sveikindami su Naujaisiais 
1971 mietais, linkime visiems 
“Laisves?! darbuotojams, rė
mėjams ir skaitytojams kuo 
geriausios sėkmės ir laimės 
asmeniniame gyvenime.

Lietuvos TSR Žurnalistų 
Sąjungos pirmininkas

Karosas
Valdybos atsakingasis se

kretorius
Bagarauskas

Nuoširdžiausiai sveikinu 
visą “Laisvės” kolektyvą, 
linkiu laimės ir sveikatos.

A. Vaivutskas

Miegas ir brangus Drauge!
Mūsų žurnalo “Mokslas ir 

gyvenimas” kolektyvo var
du ir savo vardu leiskite pa
sveikinti visus “Laisvės” 
laikraščio darbuotojus su 
Naujaisiais Metais ir palin
kėti geriausios sveikatos, ir 
kloties tokiame svarbiame 
Jūsų darbe. Naujieji metai 

Jums yra jubiliejiniai. “Lai
svės” sukaktis bus ne tik 
nueito sunkaus, bet garbin
go kelio apžvalgą. Kartu 
tai bus didelė paskkta ir to
liau ištvermingai tęsti šau
nias “Laisvės” tradicijas, 
kurios lygiai brangios yra 
Jums ir mums, gyvenan
tiems gimtojoje žemėje.
\ Jus gerbiąs

«

J. Karosas

Sveikiname “Laisvės” laik
raščio bendradarbius ir 
skaitytojus su Naujaisiais 
Metais. Linkime kuo ge
riausios sėkmės ir jėgų Jū
sų darbe, laimės ir sveika
tos gyvenime.“

Eltos žurnalistai
Vilnius

Sveikinu su Naujaisiais 
Metais ir linkiu geros svei
katos ir sėkmės darbuose.

J. Lukoševičius 
Vilnius v .. __ .

nai su Naująisi:
t ,

Brangus Drauge!
Nuoširdžiausiai sveikina

me jus, jūsų artimuosius ir 
visus brangius laisviečius 
Naujų 1971 metų proga. Te
gu šie metai visiems jums 
būna sveikatingi, kupini ne
išsemiamos energijos ir nau
jų lamtejimii jūsų kilniame 
darbe.

. Jūsų
Ant. Venclova ir šeima 

Vilnius

Sveikinu su Naujaisiais 
1971 metais ir linkiu visiems 
laisviečiams geros sveika
tos, laimės ir pasisekimo 
jūsų kilnioje veikloje.

Donatas Rodą
Vilnius

Sveikinu visus “Laisvės” 
darbuotojus, linkėdama 
daug laimės ir tvirtos svei
katos.

Kad 1971 metai atneštų 
taiką pasauliui!

Bronė Senkevičienė
Chicago, Ill.

Gerbiamoji
“Laisvės” Redakcija:

Prašau priimti nuošir
džiausius sveikinimus, ku
riuos siunčiu Jums įžengiant 
į Naujuosius, jubiliejinius 
“Laisvei” 1971 metus.

Sveikinu nenuilstamus re
daktorius ir jūsų uolius 
bendradarbius.

Širdingus linkėjimus siun
čiu gerbiama jai administra
torei Lilijai Kavaliauskai
tei, leidyklos darbuotojai 
Nelei Ventienei, rūpestin
gam spaustuvės darbuotojui 
Stepui Večkiui ir per išvar
dintuosius — visam “Lais
vės” štabui.

Mus, Tarybų Lietuvoje 
esamus “Laisvės” skaityto
jus. maloniai stebina tas 
rvžtas, su kuriuo Jūs, Bran
gieji Laisviečiąi, turėdami 
ant pečių po nemažą naštą 
pragyventų metų, patyrę 
savo kelyje daug sunkių iš
bandymų, su neblėstančia 
energija dirbate didelį dar
bą išeivijos taLpe.

Iš širdies linkiu Jums ge
ros sveikatos, neišsekančios 
energijos ir j a u n a t v i š k o 
ryžto kilniame darbe. Tebū
na Jubiliejiniai “Laisvės” 
metai ir metais asmeniškos 
Jūsų laimės. r

Juozas Gudukas
“Laisvės” skaitytojas 
Lietuvoje

Ignalina

Gerb. Lilija Kavaliauskaite, 
Nuoširdžiai sveikinu Jus 

ir Jūsų kolektyvą su Nau
jaisiais Metais ir linkiu daug 
laimės.

Su pagarba
On’a Gaudešienė

Vilnius

“Laisvės” redakcijai 
Brangūs Draugai!» t

Karštai sveikinu redakci
jos personalą Naujųjų Me
tų proga, linkiu visiems 
daug stiprios sveikatos,-lai
mės asmeniniame gyvenime 
ir sėkmės visuomeniniame 
darbe!

Jūsų—L. Valbasys 
Vilnius *

Brangūs “Laisviečiai,”
Nuoširdūs linkėjimai vi

siems “Laisviečiams” nuo 
Vyto Grupkonio ir jo šei
mos, kad Naujieji Metai bū
tų tokie, kad išsipildytų tie 
troškimai, už kuriuos pa
aukojote visą savo gyveni
mą.

, Grupkaičiai — 
Vytas ir Anelė

lis Metais
Nuoširdžiausiai sveikinu 

Jus su Naujaisiais Metais! 
Linkiu daug laimės, sveika
tos ir sėkmės darbe.

Juras Požėla
Vilnius

Sveikiname laisviečius su s
Naujaisiais 1971 ir linkime, 
kad šie jubiliejiniai metai 
būtų sėkmingi, vaisingi ir 
džiugūs. r

Danutė ir
Vincas ^Mickevičiai

Vilnius *

Mielas Drauge,
Širdingai sveikinu Jus ir 

visus laisviečius peržengiant 
naują Laiko slenkstį.

Daug geros sėkmės, lai
mės, sveikatos 1971 - aisiais 
metais Jūsų asmeniniame 
gyvenime ir kilnioje visuo
meninėje veikloje!

Jūsų
Vacys Reimeris 

Vilnius

Karštai sveikinu Naujųjų 
1971 Metų proga, linkiu 
Jums ir Jūsų šeimai bei 
bendradarbiams daug lai
mės gyvenime ir sėkmės 
veikloje, linkiu geros svei
katos ir puikios nuotaikos.

Tegu 1971-ji bus saulėti 
ir džiugūs Jūsų gyvenime.

Su pagarba,
Jonas Grigonis

Vilnius

• Sveikinu su Naujaisiais, 
1971, Metais!

Linkiu ..daug sveikatos, 
geros nuotaikos ir1 sėkmės!

A. Medonis
Vilnius

) -------------------------

Westford, Mass.
Dėmesio “Laisvės”7 

skaitytojams
Kurie “Laisvės” skaityto

jai negaunate laiškų iš Lie
tuvos, tai žinokite dėl ko. 
Aš susirašinėjau su savo gi
minėmis per ilgą laiką. Jie 
gaudavo mano laiškus, o aš 
gaudavau jų laiškus.

Bet, rodos, dar Johnsono 
administracijos laikais ko
kio ten “galvočiaus” buvo 
sugalvota įvesti mūsų paš
te “Zip” numerius. Po to 
aš rašau laiškus^avo gimi
nėms į Lietuvą ir laukiu 
atsakymo, bet nesulaukiu. 
Rašau kitą laišką ir trečią, 
bet vis negaunu atsakymo. 
Pradžioje gruodžio mėnesių 
vėl parašiau ir pridėjau prie 
adresobatgal tą “Zip” nume
rį. Už trijų savaičių gau
nu nuo ju atsakymą. Rašo, 
kad jų šis laiškas yra jau 
net ketvirtas laiškas man 
siunčiamas. O aš tik šita 
gavau, kuris turėjfr “Zip” 
numeri. O ką jie mūsų paš
te padarė su kitais laiškais, 
tai velniai žino.

Kai rašote laiška į Lietu
vą ar į kitas šalis, turite 
pridėti “Zip” numerį.

J. Gaidys

Baltimore, Md.
Nežinau kaip kitur, bet 

Baltimorės lietuviškieji re
akcininkai tikrai išsikraus
tė iš proto. Per radiją kas 
savaitė šaukia, kad reikia 
gelbėti Kudirką. Kunigai 
mišias laiko už Kudirkos 
dūšią, nors jis dar tebėra 
gyvas. Nori jį padaryti 
šventuoju...

Plikas Parapijonas

Iš PRAEITIES ZARASUOS

Kovoje prasr
Zarasuose lyg kaime be

veik prie kiekvieno namelio 
pavasarį pražysdavo gėlės. 
Jei kurioje šeimoje neužde
rėjo mergelės, jas globojo 
senės. Gėlės it vaivorykštė 
tviskėdavo, žaižaruodavo ir 
gimnazijos kieme. Tačiau 
vargingųjų tėvų moksleiviai 
ne apie jas šnekėdavo. Jie 
vis dažniau klausdavo: “Ka
da Zarasuose suoks lakštin
galos, o ne grandinės?” .

Kas atsakys? Štai jau
nuoliai gavo Žarėnų Vinco 
mokslinį veikalą. Jį išleido 
1923 m. “Laisvės” leidykla. 
Knyga su meile pasakojo 
apie Spalį, apie Iljičių, apie 
proletarus. Tačiau netru
kus šis nedidelis tomelis 
mokykloje sukėlė didelį 
gaisrą. Direktorius J. Ste
ponavičius, buvęs krikščio
nių demokratų seimo pirmi
ninkas, 1928 m. pradėjo 
tardyti skaitytojus. Inspek
torius J. Valiukonis ir mane 
it kalinį atvarė pas jį. Sto
ras. , Didelis pilvas priminė 
apvalų būgną. Direktorius 
sužaibavo:

— Kodėl vakar pas tave 
buvo susirinkę gimnazistai? 
Apie ką šnekėjai? Gal Le
nino raštus skaitai?!

Tyliu. O kamantinėto jas:
— Ko spyries. Aš viską 

žinau! Man pranešė bevie
lis telegrafas.

Taip, jis turėjo tarpinin
ką — sekli A. Kimšą... Po 
“pirties” išvykau k a 1 ė d ų 
atostogų. Grįžau. Krito 
sniegas. Dar šaltesni negu 
sniegas krito ant manes to 
paties tardytojo žodžiai: 
“Nenurimsi—perduosiu po
licijai...” Pagrasino jis ir 
mano bičiuliams. O jie:

Tarptautinis himnas
— Kaip gauti “Internaci

onalą”?
Jau rodžiausi spaudoje 

su pirmais pumpurais —ei
lėraščiais. Kelis kūrinius 
uždraudė atspausdinti fa
šistinė cenzūra. Vienas za- 
rasiškių J. Kaškaitis išvy
ko i Ameriką. Jis rėmė pa 
žangiečius. Jam persiųsda- 
vau savo rankraščius. Jie 
naši rodydavo “Laisvėje” ir 
“Vilnyje.” Paprašiau . pa- 
s1 aitros: tegu Kaškaitis pri
siunčia nroletarų himną. 
Gavau. Jaunuoliams buvo 
iau lengviau. Jie žingsnia
vo į saulėteki su “Interna
cionalo” posmais. Juos, ko- 
vingiau nuteikdavo ir Zara
su revoliucionierės - kalinės. 
1930 m. pradžioje pasklido:

Draugijų pabėgimas V
— Nakti pabėgo iš kalėji

mo keturios draugės!
— Kad tik nesugautų! — 

jaudinosi jaunuoliai. Karta 
Įėjo į klasę apsiniaukęs J. 
.Steponavičius. Jis piktai 
pažvelgė i mokinius:

— Chodosaitė šnekėjo per 
Maskvos radiją. Gyrė bol
ševikus. — Jaunuolių net 
akys sužėrėjo. Juk aišku: 
draugės jau laisvoje šalyje. 
Vėliau M. Chodosaitė man 
pasakojo apie pabėgimą:

— Kalėjau kartu su 18 
draugių. Kameros langas į 
gatvės pusę. Vieną naktį 
pogrindininkas įmetė plūk
ia. Aš nioviau grotas. Kas
dien. Po truputėlį. Ir štai 
jos it siutas vos laikosi. Gro
tas tikrindavo: daužydavo 
mediniu kūju. Vakarinis pa
tikrinimas. Kalinės išsiri
kiavo. Aš guliu. Guliu ap
rišusi galvą šlapiu rank
šluosčio. Įėjo valdininkas: 
“Kokia čia ponia guli?”

— Chodosaitė serga.

/dusios gėlės
— Gal gydytoją pakvies

ti?..
— Rytoj. ' .
Draugės sunerimo: gatvė

je neužgęsta žiburys. O ža
dėjo išjungti šviesą. ' Dels
ti negalima. Išlindome pro 
langą. Kas sutiko? Ener
gingas vyras. Na ir žvaigž
dės. Laimingai perbėgome 
sieną. Tą naktį prižiūrėto
jai šoko, gėrė vestuvėse. 
Sargas sargę vedė. Ir Manė 
nusišypsojo: — Jei ne tos 
vestuvės, gal mūsų svajonė' 
būtų sužlugusi. Apie pabė
gimą kalėjimo tarnautojai 
sužinojo tik rytą: “Kur ke
turios?”

— Miegojome. Nežinome.
Gegužės Pirmoji

Apie įvykį moksleiviai šne
kėjo su didesniu žavėsiu, 
negu apie nuotykių roma
ną. Vėl pražydo gėlės. Bet 
ne gėlės džiugino. Jie trium
favo sukaustytomis Prome- 
tėjomis: “Politinės kalinės 
pro grotas iškėlė vėliavą! 
Dainavo “Internacionalą”. 
Buvo turgaus diena. Prigu
žėjo daug žmonių. Jie svei
kino drąsuoles...” O direk
torius moksleiviams: “So
dinsime medelius!”

— Ne! šiandien Gegužės 
Pirmoji. Net kalinės šventė. 
— Jie išlakstė. Sėddžiu prie 
vadovėlio. Galvoju apie dai
nininkes: “Turbūt, jas už 
dainą apdaužė. Nutempė į 
karcerį”. Ir, rodos, matau: 
ios guli Sint šiaudų patalė
lio. Veidai — sniegas. Akys 
įdubusios. Kuo jas paguos
ti? “Štai kartą mokytojas, 
dailininkas J. Janulis tarė:

— Pasibaigė mano paro
da. Padėk paveikslus par
nešti į butą. Šias drobes 
^empiau pro kalėjimą. Ne
šiau lėtai. Tegu kalinės pa- 
sižavi menu. Kalines labai 
įsidomėjo piešiniais. Jos 
žiūrėjo kol mane paslėpė 
namų nugara. O visgi: ka
da duonos bus ne mažiau 
negu rožių? Kada netruk
dys spausdinti lyrikos pos
melių? O spaudoje pažan
gioje apie sa^e vis dažniau 
nerskaitydavau: “A. Badai- 
čiui. Ne dėl redakcijos^kal- 
tės eilėraščio neatspausdi
nome. ..”

Kada? Tai sužinojau, kai 
atėjau pas pogrindininkus. 
Pažvelgti iš aukštesnio kal
no į gyvenimą, į žmogų pa
mokė F. Šaltuperytė. Ji ne
seniai grįžo iš už grotų. Iš 
jos gavau ir saulę—Lenino 
veikalą apie revoliuciją. 
Draugė pasiūlė pabūti ir 
dailininkų: revol i u c i n i ų 
švenčių išvakarėse piešti vė
liavoje šūkius. Pripuldavau 
prie raudonos medžiagos su 
įdomumu. O mieste sklido:

— Naktį buvo šviesu. 
Tartum miestas degė. Mies
tas žėrėjo nuo vėliavų. Po
licininkai lakstė. O varguo
liai džiūgavo. I

Rašydavau žydint gėlėms
Vykdžiau širdįes įparei

gojimą. Rašiau eiles, apy
braižas. Tie dalykai pasiro
dydavo “Laisvėje”, o per F. 
Šaltupęr y t ę perduodavau 
rankraščius pogrindžio spau 
dai. Rašydavau žydint gė- 
lėms. Tik ne apie rožes. 
Apie duoną.

Gerai žinojau: neseniai 
Zarasų bedarbiai atakavo 
burmistrą Andrijauską: 
“Darbo! Duonos!” Šį žygį 
organizavo J. Tauklys ir L 
Ulmanas. Juos ištrėmė į ki
tą apskritį. Žiūriu į padan^ 
gę. Atslenka debesis ir į ma

ne. Tuos debesis vaikiau ir 
su Jesenino lyrikos posmais. 
Jo du tomus gavau iš moti
nos brolio F. Kiršos.

Seniai mane domino: apie 
ką tarybiniai poetai dainuo
ja? Štai Jeseninas su dide
le meile piešia Lenino port
retą, komjaunuolių žygius, 
pilietinio karo didvyrius. 
Nuo šių posmelių pasidarė 
šviesiau.

Bet vieną rudenį ,šių eilu
čių autorių atskyrė nuo šio 
lyriko knvgų. Atskyrė gro
tos. Vaikštau gimto i o mies
to kalėjimo kieme. Žiūriu i 
antrą aukštį. Kalinės žvel
gia į mane. Jų trylika. Gal 
ten kali ir tos, kurios aną 
kartą žiūrėjo į pro šalį ne
šamus Janulio piešinius. Jų 
veidai išblyškę. Bet linksmi. 
Rodos ,linksmesni ir už sau
lę. Turbūt, jos žino, kada 
kviečių priderės daugiau, 
negu rožių, negu rūtų. Sau
lėta moterų nuotaiką pa ju
tau ir iš moterų laiškų. Vie
ną laiškeli perdavė garba
nuotais, juodais plaukais, 
pailgu veidu, aukštoka jau
nuolė. Ji į virtuvę nešiojo 
vandenį. Apsižvalgys, -jlr 
puola prie lango: “Ar ne 
liūdna?” ,

— Truputėlį... — O iš
tikimųjų pirmosios kalinio 
dienos virto ilgiausiais vieš
keliais.

— Tave laiko su vagimis. 
Jie tavęs nesupranta. Vėliau 
kalėsi su draugais. Bus ne 
taip nuobodu.—Žiūriu į jos 
veidą. Nuostabiai gražus. 
Grotos ir tos susiraukšlėjo. 
O jos veidas — žibuoklė.

Mūrai nepasako
— Ji į kalėjimą pakliuvo 

17 metų, — pasakojo vėliau 
jos kaimynė. Atsidūriau ki
tame kalėjime. Rodos,ir vper 
šimtą kilometrų matau: ji 
šypsosi^ ji ranka moja. Koks 
vardas? Mūrai Phepasakė. 
Tik laisvei sužėrėjus sužino
jau: Izolda gegelytė. Ji Vil
niuje audė šilką. Bet šilku 
rėdėsi turtingieji. Todėl ji 
ėmė austi kelionės drobe. 
Slaptai perėjo sieną. Atsi
dūrė Kaune. Čia prie fabri
ko vartų bėrė spindulius — 
pogrindžio lapelius. Už tai 
iš jos atėmė keturis pavasa
rius. Atkalėjo. Į Kauną už
tverė taką. Ją pro sieną iš
metė į Vilniaus kraštą...

Kalines pavaizdavau eilė
raštyje. Kai kuriuos iš at
minties atkūriau. Juos ma
čiau “Laisvės” iškarpose. 
Draugės įmetė laiškelį: 
“Patiko... Kai sėdėsi su 
gerai išsilavinusiais drau
gais ,jie tau padės patari
mais. Galėsi rašinėti ir per
siųsti eilė r a š i č i a s mūsų 
spaudai...”

Toks darbininkių jautru
mas labai mane sujaudino. 
O štai stoviu kariuomenės 
teisme. Burba pulkininkas, 
prokuroras R u d i m i n a s : 
“Jis — karštas komunisti
nės spaudos bendradarbis... 
Reikalauja nubausti už aš
tuonis eilėraščius aštuone- 
riems Mietams sunkiųjų dar
bų kąlėjimo. Neįskaityti 
dvejų atkalėtų metų”...

Kitame laiške j o s rašė: 
“Apie tavo areštą parašė
me į laisvę d r a u g a m s. 
Džiaugiamės, kad tu per 
tardymą gerai laikeisi...”

Kalinės palaikė ryšį su 
Zarasų p o g r i n d i n inkais. 
Gaudavo marksistinių kny
gų, laiškus iš kovų draugų. 
Paštą atnešdavo prižiūrėto
ja. Ji slaptai talkininkavo, 
paskatinta F. Šaltuperytės.

Ir toliau kalėjau su gal- 
važudžais. N o?r ėjau vis 
žiūrėti į revoliucionieres. 
9eja,. Buvo žvaigždėta nak

tis. Surakino. Išvežė i Ute
nos kalėjimą. Negreit grį
žau. O kai žingsniavau to
mis pačiomis gatvėmis, jau 
ne tik gėlės žydėjo. Žydė
jo ir vėliavos. Ir jau nie
kas šių ryškiai raudonų 
žiedu n e d r a s k ė, ^hemin- 
džiojo. . .

A. Liepsnoms
Kaunas

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

nei krūmų, nei žolės, bet ko
misija surado, kad tose apy
linkėse gimsta defektuoti (iš
sigimę, nesveiki) vaikai. Gim
sta jų tūkstančiai!

Tai viena iš daugelio mū
sų Ameri'kos “dovanų'’ viet
namiečiams, kurie jų per kar
tų kartas nepamirš.

1 . i—,.,. ■»< m

So. Bostono menševikų “Ke
leivio” redaktorius Sopda ne
svietiškai Įtūžęs manęs 
dėl “Laisvės” vedančio gruo
džio 15 dienos laidoje, kuria
me Simas Kudirka nej)ripa
žįstamas didvyriu ir šventuo
ju. Ir ko aš iš jo nebegaunu 
ilgame daugiau kaip dviejų 
špaltų straipsnyje “Ką A. 
Bimba rašo apie S. Kudirką!”

Kaip žinote, tame vedama
jame buvo, tarp kitko, pasa
kyta, kad tos visos pasakos 
apie Kudirkos sumušimą yra 
“reakcininkų iškeptas me- ■ 
las”. Ot, tas, matyt, ir pa
kliudė Sondai (Sondeckiui) 
tiesiai i širdį. Jis šaukia, kad 
jo didvyrio sumušimą ir su
kru vi n imą ne tik “matė visi 
laive buvę jūrininkai ir civi
liniai” (o su kuriais iš ją Son
deckis kalbėjosi?), bet kad 
“to nė nebandei užginčyti lai
vo kapitonas”. ,

Betgi laivo “Vigilant” ka
pitonas R. W. Eustis tą melą 
paneigė, užginčijo. Jis pareiš
kė, kad Jis visą laiką 'buvo 
prie Kudirkos, kai jis buvo 
gražinamas i tarybinį laivą, 
kad. jo, Kudirkos, niekas ne

įmušė, kad jis ant Kudirkos 
nematė nė vieno lašelio krau
jo

Tai -ką dabar darys “K.” ' 
redaktorius? Ar atsiprašys 
mane * už toki zpiktą išplūdi
mą? Turėtų. Labai lauksiu...

O gal pas Sondą beliko tiek 
sąžinės, kiek pas jo garbina
mą didvyrį Simą, kuris nei 
mušamas, nei kalinamas, nei 
persekiojamas, o dar gi turė
damas gerą, gerai apmokamą 
ir atsakingą tarybiniame lai
ve darbą, bandė pabėgti nuo 
savo jaunos žmonos ir mažų 
vaikučių? Kodėl to apie Si
mą nė žodeliu neprisimena 
savo nelaimingiems skaityto
jams ponas Sonda? Argi gra
žu, dora ir teisinga tai nuo 
skaitytojų slėpti, kaulinant 
iš ju dolerius Simui šelpti (ar 
gelbėti ?

Mūsų nuoširdžiausi sveikini
mai eina buvusiam “Moscow 
News” korespondentui žurna
listui Albertui Laurinčiukui. 
Sužinojome, kad su Naujau
siais Metais jis paėmė didžio
jo Vilniaus dienraščio “Tie
sa” vyriausio redaktoriaus 
pareigas. Sėkmės, Albertai ’

Jūs palikote kuo gražiau
sius įspūdžius visuose Ameri
kos lietuviuose, kurie turėjo 
progą su jumis susipažinti, 
jums č|a su šeima per keletą 
metų gyvenant ir dirbant.

Pietų ašigalis Sacharoje
Sacharoje aptikti ledyno, 

kuris dengė dykumą pripš 
keturis šimtus milijonų me
tų, pėdsakai. Tokia Alžyro 
geologijos instituto organi
zuotos tarptautinės geologi- 
nčsekspedicijos mokslininkų 
išvada. Šis • atradimas dar 
kartą patvirtina hipotezę, 
kad čia kurį laiką buvo Že
mės Pietų ašigalis.
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LAISV£S' VAJUS* f 
(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

Po naują prenumeratą ir atnaujinimų prisiuntė
Livonia, Mich., ir A.
punktus J. Grybui. Jo^as Lazauskas p rida-

Čia randate čekį sumojeGerb. “Laisves” Adm.:
$100. Tai bus dovana ,nuo LLD 10 kp. Su pagarba 
Frank ^Valant, Philadelphia, Pa.

Smalstienė, Livonia, Mich., ir A. Wardo, Detroit. Kr^‘Nuo kitu uta sekamai, 
fHTIlAIO yrnri 7T1in 1 l_Virh-11i IavihO I o rt Oi t n Iro n vMiirln a cdituoja savo 
ve naują prenumeratą ir atnaujinimų, o Grybas atnau
jinimų.

Naują prenumeratą ir pluoštą atnaujinimų prisiuntė 
Povilas Alekna (LLD 45 kp.), St. Petersburg, Fla.

Po naują prenumeratą ir atnaujinimų prisiuntė S. 
Penkus ir A. šupetris, Lawrence, Mass.

Dvi naujas prenumeratas ir atnaujinimų prisiuntė
L. Bekešienė, Rochester, N. Y.

Naują prenumeratą ir atnaujniimų prisiuntė H. Žu- 
kienė, Binghamton, N. Y. t

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais:
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn.; P. Waladtiene, Phi
ladelphia, Pa.; F. Shimkienė (pagelbėjo ir A. Staniulis iš 
Hampton), Arlington, N. J.; V. Sutkienė ir V. Taraškie- 
nė, San Fran-Leandro, Čalįf.; George Shimaitis, Brock
ton, Mass.; S 
Valilionienė (
87 kp.), Pittsbdrgįi, Pa.; P. Bechis, Great Neck, N. Y.; 
K. Kilikevičius, Toronto, Canada; J. Stanienė, Baltimore, 
Md.; A. Barnet, Los Angeles, Calif.

< -:- -:- -:- /
AUKŲ Į FONDĄ GAUTA< SEKAMAI:

Povilas Alekna, St. Petersburg, Fla., prfeiijntė $562. 
Aukojo:

LLD 45 kuopa .
A. Antanavičius
F. Skleris .....
J. Gendrėnas ..
Peter Karpus (Toronto, K.) .............................. 5.00
Helen Sholunas .................................................... '5.00
Antosė Sholunas ................    ...5.00
V. K. Lopatta ...............      4-00
Eliz. Ecenia, Tampa...........................   3.00
Po $1: P. Semen, A. Fercik, J. Bakšys,’P. Narus, J. 

Puishis, John Blaškis, Natalie Lenigan,.M. Wilkowsky, 
M. Lideikis/ ■ /

ąinard, Brockton, Mass. (Bostonui); M.
75 kp.), Miami, Fla.; J. Purtikas (LLD

$500.00
11.00 

. 10.00 

. 10.00

M. Uždavinis, Norwood, Mass., prisiuntė blanką ir 
$194.- Aukojo:

LLD 9 kuopa .....
V. Žilaitis L .....
M. Krasauskienė .
A. K. Barciai ....
M. Uždavinis ....
M. Trakimavičienė
A. O. Zarubai .. >, 
Jose Vasil ...........
M. Grigūnienę .. .
Nellie Grybienė ..
A. Vaitkevičius ..
F* Preibis •£...••
Po $1: V. Navickas, S. Zenis, Getro Bataitis, S. Ra

ku tienė.

$100.00 
. 20.00 
. 11.00 
. 10.00 
. 10.00 

. 10.00 
.. 6.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 3.00

V. Sutkienė, San, Francisco, Calif., prisiuntė $124. 
Aukojo:

LLD 153 kuopa
M. Baltulionytė

• T. King.............
A. Norkienė ..
P. Williams . .■

$100.00 
10.00 

. 10.00 
.. 2.00
.. 2.00

BrooklynJN.
Scranton/ Pa.

Amanas Staniulis, Hampton, N. J. ..
M. P. Ktwpaviciai, Nashua, N. H. .
S. Ka.zok^-Jones, Frackville, Pa. ..
LLD 2 Apskritis .. .............................
J. V. Vasil, Hartford, Conn. ... 3^/ 
Ch. Akscin, E. .Hartford, Conn. ...
I. V. Pranaičiai, Whitestone, N. Y. .
Lucy Janis, Portland, Oregon.........
Mrs. J. Naudžius, Peayl River, N. Y,
Paul Burnis,
J. Gluoksnis,
F. J. Deltuva, Baltimore, Md..............

' Ona Raskevich, Bellevue, Canada ....
M. Milbut, Tamaqua, Pa.......................
Frank Yakstis, Richmond Hill, N. Y.
K. Balandis, Laval, Canada..................
Vincas ir Ona Macy, Voiuntown, Conn
M. Klim, Los Angeles, Calif................
S. Skiragis, Detroit, Mich..................
Peter Cibulski, Nanticoke, Pa. .. .........
J. Žemgulis, Hartford, Conn................
Mrs. T. Lapin, Hudson, N. H. ...........
H. Žukienė, Binghamton, N. Y.........
S. Petravich, Pasadena, Calif.
G. Laukaitis, Maspeth, N. Y.
W. Lyles, Sr., Murrysville, Pa.
Frank Lincoski, Coal Center,
J. Purtiek, Pittsburgh, Pa. .f.
J. Saulėnas, Detroit, Mich.
Ig. Stasionis, Tuckahoe, N. Y.
A.. Zalenka, Frackville, Pa. ..
Politas Kuliaskas, Gardner, Mass.
John Žilinskas, Hollandale ,Fla. .
A. Mesko, Philadelphia, Pa. ...
P. Walant, Philadelphia, Pa.........
S. Norwich ,Montreal, Canada ...
M. Liužinienė, Bingnamton, N. Y.
A. Daukus, Detroit, Mich. .......
Wm. Chesnick, Saltzburg, Pa. ...
Mary Stašienė, Cambridge, Mass.
T. Bačanskas, Philadelphia, Pa. .
E. Juraitis, Valcourt, Canada ....
John Wallen, Oakland, Calif. ...
Po $1: A. Klimas, Fairfield, Conn.; M. Pūkis,

Šidlauskas, Yucaipa, Calif.; J. Shupe tris, Lawrence, 
Mass.; J. Kalvaitis^ Maspeth, N. Y.; M. Plečkaitienė, Chi
cago, Ill.; Anthony Shan tor, Aliquippa, Pa.; Margaret 
Stanis, Baltimore, Md.; M. Rainys, N. Bulovas, Phila
delphia, Pa.; Ch. Aimont, Hollywood, Fla.; St. Grublia, 
N. Miami, Fla.; A. Lalis Dorchester, Mass.; W. Killman, 
Stoughton,- Mass.; V. Gaidis, JersejCCity, N. J.; M. 
Smaidjas, Great Neck, N. Y.

Pa.

$48.50.
Karvelis,

Aukojo:
Daugėla 
Karvelis

Ch. Morkūnas .
P. Bepirštis > ...
B. Žukauskas ., 
K. Kilikevičius . 
J. Grigaliūnas .
E. Račienė ....
A. Galinąitis .. 
Tadas Rimdžius 
A. Daukantas .
J. Kiškūnas ...
V. Masienė ....
J. Valentas ___

Toronto, Canada, prisiuntė blanką ir

t

$5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
.. 5.00 
. 4.00 
. 3.00 
. 2.50

2.00 
. 2.00 
, 2.00 
, 2.00 
. 1.00

F. Shimkiene, Newark-Harrison, N. J., prisiuntė $48. 
Aukojo:

Mary Witkus ...
J. Kairis .......
B. Lutz ...........
M. Atkočiūnienė
P, Raymond ..

11.00
6.00
5.00
1.00

Svarbi leninizmo 
biblioteka

YOUR HEALTH
Peter Gustaitis, Jr., M. D., LDS Medical Examiner

WARTS, MOLES AND VIRUSES
Verrucae, commonly known as warts, are defined as 

common, contagious, benigfi skin tumors of virus origin. The 
grafinės vertės 335 pusią- tufecriion is erratic and mainly unpredictable; the wart may ------------- ---- r -x many 

many 
Size 
Con- 
feet,

LTSR Partijos Istorijos 
Institutas prie Lietuvos KP 
CK paruošė didelės biblio-Į$35.00 

. 25.00 
. 21.00 
. 25.00 

. 19.00 
. 11.00 
. 11.00 
. 11.00 
. 11.00 
. 11.00 

. 11.00 

. 10.00 
. 10.00 
. 10.00 
. 10.00 
. 10.00 
. 10.00 
. 10.00 
.. 9.00 
.. 6.00 
.. 6.00 
.. 6.00 
.. 6.00 
.. 6.00 
.: 6.00

6.00 
. 6.00 
.. 5.00 

■ • 5.00 rasti.
.. 5.00 Lenino raštai 
.. 5.00 -....................

p- AA J '

- • °-uu spausdinti žurnaluose, laik- 
• • 5.00 raščiuose, plakatuose, etc.

. 5.00 pe to, knygos gale yra

pių knygą—
“V. Lenino raštai lietuvių 

kalba — 1914-1969” — Bib
liografija.

Knygą 1970 m. išleido Vil
niaus leidykla “Mintis.” 
Veiklą sudarė E. Mertmie- 
nė ir A. Ulpis, redagavo R. 
Šarmatis ir A. Uipis (at-., 
sak. redaktorius). Išsamų 
įvadą, datas ir paaiškini
mus parašė R. Šarmaitis, o 
“Sudarymo metodiką” — A. 
Ulpis. Dailininkas A. Vit- 
Kauskas. Yra ir “reziume” 
rusų kalba.

Bibliografija apima visus 
V. Lenino raštus lietuvių 
Kalba, o jų išleista apie 60 
tomų. Knygoje sužymėta ko
kie raštai, kada buvo išleis
ti, kuriuose tomuose jie 
įdėti, iš kur paimti ir t .t. 
Paruošta kiekvieno tomo 
turinys, kuriame išvardinti 
išspausdintieji raštai. Taigi 
ieškomą raštą nesunku su- 
____ Tomuose sužymėti 
_____ ____ i, kurie buvo 
išėję atskirais leidiniais, iš-

5.00
5-00 įdėta 90 puslapių E. Merti- 
5.00 nienės ir E. Vidmanto pa\ 
3-00 ruošta rodyklė bei statisti-
3.00 nė lentelė, kurioje sužyme
3.00 įj visi Le'nino raštai alfabe- 
3-00 tinę tvarka, kaip žodyne ar 
^•001 enciklopedijoje . Taigi žino-
2.00
1.75

Geo.

so
Šį sykį gauta $1,515. Anksčiau įplaukė $7,548. yVi- 
rauta. $9,Ofe. Balansas lieka /gauti $5,937. /

Kaiip matot^ šios dienos pranešime pirmajame pus
lapyje, vajus prailgintas iki Vasario 28, 1971 m.

Prašome sekti vajaus skelbimus 'kitose skiltyse. Ten 
pažymėtos vajaus , dovanos ir knygų sąrašas. Kiekvie
nas naujas skaitytojas gali pasirinkti knygą. Ameriko
je naujn prenumerata laike vajaus yra tiktai $8.

Dėkui organizacijoms už jų stambias aukas, taipgi 
ir pavieniams už jų duosnumą, o’vajininkams už gerą 
pasidarbavimą.

damas, kokio rašto nori 
(pav. “Valstybė- ir revoliu
cija” ir pan.),—greitai ga
li sužinoti kokiame tome ir 
kuriame puslapyje veikalas 
ispausdintas.

Knygos-bibliografijos su
darytojai ve i k ai a n įdėjo 
daugsunkauądarbo. Tačiau 
Lenino ar leninizmo studL 
juotojui ji yra nepavaduo
jamas informacijos šalti
nis. Bėda amerikiečiams tik' 
ta, kad retas kuris visus Leni
no raštus turi, nes tai daugia
tomis leidinys. Vienok, kaip 
sako lietuvių patarlė, kas 
nor ką mušti, randa ir laz
dą! Juos turi laikraščių 
redakcijos, bibliotekos, skai
tyklos ir šiaip mokslinės bei 
Jiteratūrinės įstaigos. Į jas 
ir reikia kreiptis.

A. Petriką

Administracija

GRĮŽTANT Iš ŠOKIŲ...

Tą vakarą grįžot iš šokių 
Rugsėjo naktį taip tykią.

Soduose kriaušės noko,
Darželiuose kvepėjo gvazdikai,

Ir staiga kažkur, tamsioj padangėj sukliko,

o

^rStrendančios gervės sukliko

Nieks neįspėjo lig šiolei,
Kaip paukščiai nakčia nepaklysta,
Kaip įveikia šitokį tolį,
Leistis į kelią išdrįsta, 

pavasarį per jūras ir kalnus vėl grįžta, 
Į gimtąją gūžtą sugrįžta.

M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn., prisiuntė 
Aukojo:

William Yokubonis ..........................................
V. Karalius, Naugatuck ...................................
B r. Marcinonis ..................................................
Katherine Yenkelun ....................... . . . . .........
Po $1: V. Dalinis Union City; LenaKtrkėnas.

. 6.00
. 6.00
. 6.00

Bepiga skrieti lėktuvui
Skrosti tamsuųią priklią
Su antenom, ausinėm, siųstuvais,

.Kompasui bliksint per stiklą,
Gaudžiant motorams ir mirgant visokiom rodyklėm, 

‘ Pasitelkus tamsoj daug rodyklių.

Teroras tebesiaufeja 
Piety Afrikoje

Johannesburg. — Pietų 
Afrikoje nuo 1911 iM 1968 
metų yra nuteista ir nužu
dyta 2,323 kaliniai. Tarp nu
žudytų buvo 2,238 afrikie
čiai. Didesnė nužudymų^ pu- 
sėbuvo atlikta nuo 1953 me
tų, kai buvo įvestas prieško- 
munistinis aktas.

Kiti tūkstančiai kalinių 
mirė kalėjimuose ir koncen
tracijos stovyklose nuo^bar- 
bariško kalinių ^ankiiįimo 
ir nesuteikimo medikalinės 
pagalbos.

Lankę Pietų Afriką žur
nalistai skelbia, kad negrų 
rezervacijose 70 proc. vaikų 
kenčia nedavalgymą ir dau
gelis žmonių miršta iš ba
do

remain as a single wart or it may spread and produce 
warts. The wart may take months or it may take 
years before it goes away, with or without treatment, 
and appearance of warts vary with location on body, 
stant rubbing will wear it down flat on hands and 
while on other parts of the body the wart may raise up and 
become fairly large; children commonly are afflicted with 
warts, while they are uncommon in the elderly. Do any re
member the old saying: Play with toads and frogs and you 
will get warts? There may be some basis to this belief, be
cause toads and frogs may be carriers or infected with virus. 
The virus transfem to handler of the amphibians and warts 
may result. Of course, you may get the virus from your 
friend or even the drinking glass, fork, knife or plaything. 
Provided conditions are right, warts are infectious, but 
mainly auto-infectious rather than hetero-infectious. This 
means one wart can spread while chances of getting a wart 
are much less.

Warts are of various types.
Common warts (verrucae vulgaris) are small, usually 

irregular, firm, rough and egray-black in color. They tend 
to occur in places subject to trauma (bangs, cuts, burns, 
etc.) as on fingers, elbows, knees, face,-scalp and under fin
ger nails, but they can spread anywhere. Spread is pro
moted and helped by dirt, moisture and maceration, like 
dirty sweaty hands often wet.

Thread warts — Filiform warts —- are thin raised up 
types seen usually on eyelids, face, neck and lips.

Venereal Warts — moist warts — condylomata — are* 
found in the region of the “privates” (anogenital region) 
and may resemble syphilitic warts. These may grow and 
grow to form large-size patches. The rectum and vagina 
may contain these warts which spread out around the anus 
andf vagina.

Plantar warts are common warts on the sple of the foot 
that are flattened by pressure of walking arid surrounded 
by a corn-like layer of skin. When there are many of. these 
plantar warts set closely together, they are called mosaic 
warts. Please note: Those warts can be very painful. Re
moval of these warts requires time and patience. Otherwise, 
the scar resulting from the wait removal may cause more 
trouble than the original wart. /

Flat warts are smooth, flat, yellow-brown in color and 
occur most often in childfen and young people. They occur 
most.often on face. They spread most often along scratbh 
marks from nails.

Unusual types occur most often on ihe scalp and the 
beard. They may look like a cauliflowe/, hang from a stem 
or look like a thread. /

The treatment varies with the Iprial style and fadx .The 
wart may be removed by many methods but if the virus lin
gers on — the warts will come back. Very often in attempt
ed removal of a single wart, you may disturb and spread the ■ 4 
virus with consequent occurrence of many warts where you 
originally started without wart. One wart — leave it be and 
in time it may disappear unless it is vary painful and/or an
noying.

Electric removal of thread and stem type may be simple. 
Removal of cauliflower and flat type warts is more difficult. 
Usually we prefer to excavate the skin along with the wart, 
because recurrence seems less of a chance. The scar may 
not look too nice, tho. Plantar warts removed by electricity 
may cause a painful scar sometime.

Psychotherapy — hexing — in youngster often very ef
fective! Heat lamp exposure, tying string around wart, 
painting it with podophyllin plus muttering the “magic 
words.” Try this first on the little ones. Attempt it on the 
bigger ones. Fancier the mumbo-jumbo, repeated every five 
to ten days, the better — guarantee disappearance in a 
couple of weeks or so.

Topical — 25%. podophyllin in tinct. benzoin, 
acetic acid, phenol, nitric acid, 40% salicylic acid pląster 
and many, many others.

Freezing with liquid nitrogen of planter warts. 
Surgery and x-rays also are used in rare cases.

WATCH OUT/FOR PLANTAR (FOOT SOLE) WARTS.

richlor-

George Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė $15.
Aukojo:

Adam Skikorskis..,.......... -..............................  $11.00
Po $1: G. Budrikienė, A. Kirslienė, Bridgewater; 

John Pasniokas; Vin. Valančius.

Ir atrodė, lyg gervės judu,
Kalbatės mintim be žodžių, 
Draugystės sparnais j ūda t 
J priekį, patamsį skrodžiat

Tą naktį, nokstant kriaušėms ir kvepiant rožėms, 
Dardželiuose kvepiant rožėms.

E. Gedvilaite

Washingtonas. — 15 mili
jonų dolerių vertės saugu
mo ir mokslinių įrengimų 
bus įdėta į Apollo 14 iš Cape 
Kennedy pasikelti ir lėkti į 
Mėnuli sausio 31 d.

Perskaitę “Laisvę”/ paduo
kite kitiems, kurie jos dar ne
skaito.

Chester, Pa.
/Jau baigėsi 1970 metai. 

Už tai nors ir trumpai, bet 
turiu pasakyti, kad kai kam 
jie buvo geri metai. Mes, 
“Laisvės”“Tskaitytojai, savo 
amžiaus žmonės, irgi turi
me pasigirti, kad esame 
vieneriais metais turtin
gesni, ir kaip dirbome dėl 
“Laisvės” vajaus, taip turi
me dirbti ir toliau. Tad 
prisiunčiu dar tris prenu
meratas ir biskį aukų į 
“Laisvės” fondą.

Bet aš negaliu suprasti, 
kodėl mūsų artimi kaimy
nai, tokie mieli draugai ir 
draugės, neateina į pagal
bą mielam draugui R. Mer
kiui, užrašydami “Laisvės” 
nors po vieną prenumeratą 
savo giminėms Tarybų Lie
tuvoje, Aš manau, kad jie 
būtų labai dėkingi.

“Lais
va j aus

snę^vietą. Tai bus puiku* , 

 

visiems matyti.

Aš sveikinu visus 
vės’ skaitytojus, 

 

darbuotojus, visą “Laisvės”

personalą, taipgi ir Tarybų 
Lietuvoje visus draugus įr 
mielus gimines, linkiu, kad 
visi būtumėt, sveiki, ir taip
gi linkiu, kad visi karai bū
tų panaikinti ant visados, • 
kad liautųsi nekaltų žmo
nių žudymas ir pavergi
mas. Linkiu viso geriausio 
1971 metams!

Netoli Skorpiono žvaigž
dyno anglų astronomai at
rado naują žvaigždę,kurios 
temperatūra siekia 150 mi
lijonų laipsnių karščio. Tai 
yra pati didžiausia dangaus 
kūno temperatūra, kuri iki z 
šiolei buvo užregistruota. \ 

_ O tuo Specialistai stebėjo žvaigž- \ 
tarpu jūs pakelsite Phila- dę raketoje įtaisytu telesko- 
delphijos punktus į aukšte-j pu.
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ma mišri vakariečių rusų 
(baltarusių—A. P.) kalba, 
kurią vėliau išstūmė lenkų 
kalba, įsigalėjusi nuo XVI 
amž. pradžios. Dėl jų povei
kio į mūsų raštų kalbą yra 
patekę labai apščiai visokių 
slavybių. Joms patekti leng
vino ypač ta aplinkybė, kad 
to meto vertėjai ir autoriai 
neturėjo kiek reikiant tin
kamų žodžių įvairioms są
vokoms išreikšti ir todėl jie 
buvo priversti juos vartoti 
arba naujus kalti, arba ver
stis iš kitų kalbų,/ arba tie
siog skolintis... Tik XIX 
amž., kada pradėjo atgyti 
tautinė lietuvių sąmonė, bu
vo pradėta rūpintis lietuvių 
kalba”.

Buvo bandyta verstis ra
šytinėmis aukštaičių ar že
maičių tarmėmis. M. Valan
čius buvo paskutinysis že
maičiu tarmės Atstovas. 
“Bet toliau žemaičių tarmės
išplėsti bendrine kalba ne- sirinkimo vedėja: Buvo val- 
pasisekė: pamažu šios kal-'dybos rinkimai. Palikta se- 
bos pirmenybė pradeda ati- noji. 
tekti vakariečiams. Tam bu
vo keliolika priežasčių: 1) 
pirmosios platesnės grama
tikos (A. Šleicherio, Pr.

Cleveland, Ohio
Iš C level a nd o Lietuvių 
Moterų Klubo veiklos

Čia yra pakvietimas Klu
bo narėms į sekantį susirin
kimą, kuris įvyks sausio 14 
dieną, 1 vai., po pietų, ICA 
italų salėje, 15901 St. Clair 
Ave., visiems žinomoje vie
toje.

Visos narės esate kviečia
mos dalyvauti: Kurios dar 
nepasimokėjote duoklių už 
1971 metus, malonėkite bū
ti susirinkime ir pasimokė- 
ti. Turime svarbių dalykų 
aptarimui. Reikia sutvar
kyti nepabaigtus reikalus 
ir priimti naujų sumany
mų. Laikas greitai bėga ir 
ateis pavasaris. O mes 
žai tesirūpiname apie 
kimą.

Iš pereito metinio 
Susirinkimo

Susirinkimas įvyko gruo
džio 10 dieną. Susirinkimas 
buvo gražus ir skaitlingas. 
Buvo ir svečių.

Klubo pirmininkė atidarė 
susirinkimą ir pati buvo su-

Cranford, N. J.
Gruodžio 20 LLD 54 kp. 

susirinkimas įvyko pas mū
sų draugę L. Novek Cran- 
forde, N. J. Susirinkimas 
buvo metinis. Susirinkime 
dalyvavo ęlidžioji pusė na
rių. 1

Iš komiteto raportų pa
sirodė, kad 1970 metais 
tekome dviejų narių, tai yra S1;

ne-

Scranton, Pa.
Lapkričio mėnesio pabai

goje Lietuvių P a š a 1 p i n ė 
Draugija atžymėjo savo 75 
metų gyvavimo sukaktuves. 
Virš šimįn dalyvių buvo 
pavaišinti vakariene. Buvo 
užkviesta ir keletas svečių, 
kurie vienokiu ar kitokiu iš
sireiškimu apibūdino drau
gijos gyvavimą.

Prieš keletą metų čia mi
rė Kazys Pipiras, sulaukęs 
senatvės, kuris buvo pasku
tiniu nariu, kurie įsteigė šią 
draugiją. Dabartiniu laiku

ma- 
vei-

Detroit, Mich.
Automašinų avarijoje 

sužeista adv. St. Masytė
Mikas Detroitietis telefo- 

nu pranešė, kad praėjusį 
penktadienį advokatę Ste
faniją Masytę ištiko nelai
mė. Važiuojant jai au
tomašina į tarnybą, įvažia
vus į Jefferson gatvę, užlė
kė ant jos kita automašina 
ir įvyko baisi avarija.

M ąsytės automašina tapo 
sulamdyta beveik visiškai. 
Laimė, ji išliko gyva. Pri
buvus greitajai pagalbai, 
skubiai buvo nugabenta į 
ligoninę. Gydytojai konsta- 
;avo — smarkiai sumušta 
galva, sužeista viena koja 
ir sulaužytas šonkaulis.

Ilgesnį laiką ligoninėje 
nereikėjo gulėti. Po dienos 
kitos paleista namo. Dabar, 
po gydytojo priežiūra, 
dosPnamie.

Linkime Stefanijai 
skubiausiai pagyti ir 
stoti aktyviai

HELP WANTED-MALĘ-FEMALE
MATURE SUPER WANTED

Experienced in all phases of build
ing maintenance. Must have license 
to operate Nr. 6 oil burner. Good 
pay and 3 room apartment in Mid
town Manhattan, West Side Syna
gogue. Call 212 SU 7-7513 from 
10 AM to 1 PM daily. Must have 
references. (1-3)

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

WA 3-2667. 11—5 PM.
(95-99)

PRESSER WANTED
LACEY’S DRY CLEANER

Sharon Ave. & Laurel 
Sharon Hill, Pa.

LU 6-7023. Ask for Jack.
(95-98)

A. Skairaus ir S. Milevo, 
kuris buvo 90 m. amžiaus. 
Buvo manyta, kad bus pa
darytas šurum-burum pa
rengimas. Bet sumanyto
jas tokio parengimo dėl
tam tikrų priežasčių savo iš Lietuvos atvykusių narių 
mintį pakeitė, tai parengi
mas neįvyko.

Finansų sekretorius ra
portavo, kad visi nariai už
1970 metus yra užsimokėję 
ir pranešė, kiek kuopa turi 
pinigų.

Nutarimai: Kadangi da
bar eina vajus už “Laisvės” 
ir “Vilnies” atnaujinimą ir 
gavimą naujų skaitytbįu, ir 
šiaip finansinės paramos, 
tai nutarta “Laisvei” ir 
“Vilniai” paaukoti po $15.

Pastarajame žurnalo 
“Šviesos” numeryje redak
torius nusiskundžia dėl 
techniškų keblumų jos išlei
dimui ateityje. Ir susida
ranti nariuose opinija ją 
sulaikyti. Jis pageidauja, 
kad nariai išsireikštų tuo 
klausimu plačiau. Susirin
kimas apklausinėj o savo 
narius, kurie ją skaito. Pa
sekmės buvo: Skaito—4. 
Prastąs akis turi—3. O kiti 
patylėjo ir į klausimą ne
atsakė. Išvada iš to pada
ryta, kad dėl jos išleidimo 

šis 
susirinkimas prisideda prie 
tos opinijos, kuri stoja už 
jos sulaikymą.

Komitetas aklamacijos 
būdu užgirtas tas pats dėl
1971 m. Sekantis susirinki
mas nutarta laikyti kovo 
mėnesį toje pačioje vieto- ; 
je. ' !

Keturi gimtadieniai
Vos spėjus užbaigti susi

rinkimą, nespėjus nueiti 
nuo stalo, pradėjo ateiti 
skanūs išsigėrimai. Pasiro
dė dešros, kalakutiena su 
visais pridėčkais ir kuge-j 
liu. Taip pat ir kava su| 
skaniu tortu. i

Apie Jono Gedraičio gim-1 
tadienį kai kurie žinojome,! 
nes jis atsinešė bonką. Betl 
pasirodė ir dar trys: M. 
Barkauskienė, Petras Vai- 
čionis ir J. Kiršlys. Visų 
jų gimtadieniai pripuolė 
gruodžio mėnesį. Tai vi
siems buvo sudainuota —Il
giausių metų.

54 kp. nei nežino, kaip 
galėtų toms Cranfordo 
draugėms už jų meilę, už 
jų triūsą atsilyginti. Ban
dėme sudėti po porą, dole
rių, kad atsilyginti nors už 
kalakutą. Tačiau draugės 
L. Novek, Vaičionienė ir 
kitos nesutiko priimti ir 
patarė pasiųsti į “Laisvės” 
vajaus fondą. Sudėta buvo 
$22, kuriuos pasiųs į “L.” 
K. Pociūnas. >

Kito išėjimo padaryti ne
lieka, kaip ištarti nuošir
džiausią ačiū už jų nuosto
lius ir triūsą ir su naujais 
metais palinkėti geros lai
mės ir sveikatos. Taip pat 
smagu pranešti ,kad L. No
vek sveikata ateina į no r- 4, 
malias vėžes.

Ignas

Miami, Fla.

drau
gai) a 
sava- 

pirmi-

kuo 
vėl 

visuomeni
nės veiklon ir grįžti tarny
bon.

Šiomis dienomis smarkiai 
susirgo plačiai žinomas De- 

• pažangiems lietu
viams Juozas Valiukas. Jį 
ištiko net keli paralyžiaus 
smūgiai. Ligonis guli ligo
ninėje.

Gaila, neteko sužinoti ko-

nesiranda daugiau kaip pus
tuzinis. Visi kiti čia gimę 
ir tie kitataučiai, kurie yra 
vedę lietuves moteris.

Draugija gyvuoja neblo
gai, tik turi sunkumų • su 
gavimu naujų narių. Drau
gija moka ligoje p'ašalpą ir 
pomirtinės $1 nuo kiekvieno 
prigulinčio nario.

Bivo laikai, kada 
gijos padėtis buvo 
bloga dėl valdybos 
naudiškumo. Buvęs
ninku per 27 metus K. Ge
nys papasakojo, kai]) 1940 
metais pas jį ; 
veckis, tuomet buvęs drau
gijos sekretorius, ir prašė ji 
įsirašyti į draugiją, kati 
1941 metų pradžioje būtų 
galima išrinkti pirmininku. 
Nuo tada padėtis ])ageiėjo,ipįQjg ligoninėje 
o dabartiniu laiku draugijo
je yra gera tvarka. Prieš 
keletą metų K. G. atsisakė 
iš pirmininko vietos, o drau
gija išrinko jaunesnį pirmi
ninką Kaži Gedminą. V- €• V

Vis tik žymėtina, kad

..„-K --------- |'

atėjo J. Le-jtroitoLigonių lankymo komisi
ja pranešė, kad draugė J. 
Yurka jau stipresnė ir da
lyvavo susirinkime. Buvo 
lankoma iš Klubo su dova
nomis. Jai' teko ir ligoni
nėje pabūti kokį laiką.

Antra ligonė tai d. M. 
Mason, jau grįžo iš ligoni
nės, dabar randasi namuo
se ir truputį stiprėja. Vėli
name jai greitai susveikti 
ir stoti į savo pareigas.

Taipgi susirinkime dova- susidaro sunkumų, tai 
nėlėmis apsikeitėme. Pietūs 
buvo labai skoningi ir pi
gūs. Visi prisisotinome iki 
soties.

Taipgi buvo dovanėlių ir 
dėl stalo padabinimo. Kai 
kurios mus pavaišino. Ačiū 
joms, ir mūsų nenuilstan
čioms šeimininkėms didelis 
ačiū už jų didelį pasidarba- 
vima. C A

Ačiū spaudai už patarna
vimą. Linkime visiems ir 
visoms geriausios sveikatos 
ir sėkmės 1971 metais. Bū
kite sveiki!

Ann Salin

A. PETRIKĄ

Mūsų bendrines kalbos reikalu
1932 - 1940 m. laikinojoje,buvo įvykusios. Prieš tai, 

Lietuvos sostinėje, Kaune, I iki XVI amž., buvo vartoja- 
ėjo mėnesinis žurnalėlis 
“Gimtoji kalba,” kurį leido 
“Sakalo” bendrovė, kaip ne
mokamą žurnalo “Židinys” 
priedą. Apie jį buvo susibū
rusi grupelė kalbininkų, ra
šytojų ir šiaip lietuvių kal
bos mylėtojų. Redaktoriais 

i bei bendradarbiais buvo P r.
Skardžius, A. Salys, L. Dam
brauskas, P. Jonikas, J. Tal- 
mantas, J. Balčikonis, K. 
Būga, J. Jablonskis (Petras 
Kriaušaitis) - Rygiškių Jo
nas, St. Šalkauskis, J. M. 
Laurynaitis, J. Žiugžda, G. 
Zimanas, K. Korsakas, Juk 
Butėnas ir kiti to meto li
teratai.

Taččiau 1935 metų pra
džioje įvyko persitvarky
mas: kalbininkų - rašytoju 
susirinkimas įkūrė Lietuvių 
Kalbos Draugiją, kuri pra
dėjo rūpintis leidimu “Gim
tosios kalbos”, kurios reaak- 
toriais tapo A. Salys ir Pr.’ 
Skardžius. Žurnalėlis tapo 
savara n k u s, atsipalaidavo 
nuo “Židinio”.

Svarbiausiu dienos klau
simu LKD susirinkimas nu
matė reikalą bendrinės kal
bos, kuriai pagrindą padėjo
šnekamosios kalbos tėvas — Kuršaičio) buvo parašytos 
Jonas Jablonskis. Buvo pa- vakarinių aukštaičių tarme; 
sisakyta, jog negalima skir-|2) tautinio atgimimo veikė- 
ti, kaip iki tol buvo daroma, 

^rašytines kalbos (bendrinės) 
Oru o šnekamosios (tarmi
nės) kalbos; jog “reikia su- 
normuoti bendrinę šneka
mąją kalbą, kuri tiktų visai 
Lietuvos visuomenei tarpu
savyje žodžiu susikalbėti”.

Nagrinėdamas bendrinės 
kalbos problemas bei jos rū
šis, kalbininkas Pr. Skar
džius 1935 m. “Gimtosios 
kalbos” I-II sąsiuvinyje ra
šė:

“Dabar rašomąja kalba 
laikome tą kalbą, kuri yra 
vartojama visų lietuvių auk
štaičių bei žemaičių, ir yra 
pagrįsta pietiečių vakariečių 
aukštaičių (suvalkiečių — 
A. P.) tarme. Jos vyriausias 
kodifikuotojas yra Jonas 
Jablonskis (Petras Kriau
šaitis arba Rygiškių Jonas), 
kuris savo programinę pa
žiūrą į tą kalbą yra 1901 
m. išdėstęs savo ‘Lietuviš
kosios kalbos. gramatikos’ 
prakalboje”.

Nors bendrinei kalbai su
daryti paimta vakarinių 
aukštaičių tarmės fonetika 
bei žodžių kaitybos ypaty
bės, sako straipsnio auto
rius,—tačiau, “žodžių dary
boje, sintaksėje ir žodyne 
paliekame tarmėms laisves- 

, V, nį kelią į bendrinę kalbą... 
Dėl to bendrinė kalba yra 
ne vienų vakariečių aukš
taičių nuosavybė, bet visų 
lietuvių: ji visiems tinka 
tarpusavyje susižinoti, todėl 
jos* visi- turi mokytis, net ir 
vakariečiai aukštaičiai”.

Kitaip sakant, tinkamus 
žodžius žemaičių, rytinių 
aukštaičių (“užnemunčikų”) 
ar dzūkų — ne tik galima, 

. bet ir reikia įvesti į bendri
nę kalbą ir juos vartoti.

Lietuvių kalbos genezė
Kalbininkas Pr. Skardžius 

apie lietuvių rašomosios bei 
bendrinės kalbos susidary
mą “Naujojoj romuvoj” 
1935 m. Nr. 12-13 rašė: 
“Rašytinės lietuvių kalbos 
laikotarpis prasidėjo XVI 
amž., t. y. tuo metu, kai šne- 
karnoj i lietuvių kalba buvo 
jąu susiformavusi, susiskirs
čiusi tarmėmis ir vyriausios 
specifiškos jos* atmainos jau

. I*
A

f

pjai (J. Basanavičius, M. 
Jankus, J. Miksas ir kt.), 
būdami patys vakariečiai 
aukštaičiai, ir ‘Aušrą’ leido 
beveik vakarinių aukštaičių 
tarme; 3) kvėdarniškis že
maitis K. Jaunius savo gra
matikos kalbai pagrindu bu
vo paėmęs taipgi vakariečių 
aukštaičiu kalba. Bet nei 
aušrininkai, nei Jaunius, nei 
Basanavičius dar neturėjo 
aiškios programos praktinei 
bendrinei kalbai. Pirmas tai 
padarė J. Jablonsl^ls: jis 
tikrai apmetė metmenis da- 
dabartinei rašomajai ir iš 
dalies bendrinei šnekamajai 
kalbai, paėmęs suvalkiečių 
ta'rmę pagrindu. Dabar tą 
kalbą turime tik kiek galė
dami daugiau grįsti, dailiri-

visai tobula priemane mu
sų sielai pasireikšti”.

Tarybų Lietuvoje bendri
nės lietuvių kalbos tobulini
mas irgi neužmirštas. Lei
džiama daug tuo klausimu 
knygų ir net specialus kal
bos žurnalas. Niekad lietu
vių kalbos grynumas nebu
vo pasiekęs tokio aukšto 
laipsnio, kaip dabar. Kal
bos s p e ei a Ii stų-kalbinin- 
kų šiuo metu Lietuvoje yra 
daugiau, negu kada anks
čiau, nes jų darbui sąlygos 
geresnės.

New Delhis. — Indijos 
prezidentas Giris, su prita
rimu premjerės Gandhi, pa
leido parlamentą tikslu tu
rėti naujus rinkimus, ku
riuose socializmo šalininkai 
tikisi daugiau laimėti atsto
vų.

Worcester, Mass.
Liet. Darb. Susivienijimo 

57 kuopos specialis susirin
kimas įvyką sausio 10 d. 29 
Endicott St. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Šis susirinkimas 
įvyks sekmadienį iš priežas
ties, kad finansų sekretorius 
negali išlikti iš darbo. Šia
me susirinkime turėsime iš
rinkti kuopos valdybą 1971 
metams, kuri rūpintųsi kuo
pos reikalais, kad nariai ne
būtų suspenduoti už nepa
simokė jimą mėnesinių duok
lių. Tas priklauso nuo mū
sų visų, kad kuopa gerai 
veiktų. Jau keli metai kai 
kuopa neturi pilnos valdy
bos.- Tai ir reikalai kuopos 
netvarkoje.

J. Jaskevičius, sekr.-ižd;
d

Dar viena liūdna žinia de- 
troitiečiams: Mirė visiems 
žinoma pažangietė Julia Ga- 
ralienė. Kaip apie Julios 
Garalienės, taip apie virš

George Danis
Mirė lapkričio 30 dieną. 

Apie šio tauraus pažangie
čio gyvenimą ir veiklą drau
go Žavi o korespondencija 
buvo atspausdinta ‘ Laisvė
je” gruodžio 18 d. Nuotrau
ką gavome labai pavėluotai.

. [draugija išsilaikė per taip minėtas ne.linksmias žinias, I *■ A 1 V • V- • 1ko-ilgą laiką, kuomet pamanai, plačiaujjarašys vietos 
kad buvo pristeigta visokių!respondentai.
draugijų, apie kurias šian- Kaip matome, ši 
dien jau mažai kas atsime- c]raUgams
1?a* cPa! vįsll tri-j kaip kalėdų, taip Naujų
jų Susivienijimų buo])os,!^e^ll šventėiS nebus links- 
kurios pirmiau buvo gana[nl‘nqv 

[skaitlingos, o dabar kaį ku
rios narių skaičium^ labai 
sumažėjusios.

Tad paminėjimas praėjo 
linksmoje nuotaikoje su 
linkėjimais, kad daugumą 
draugi j o
100 metų draugijos gyvavi-j Jankytojo. Pasiges ir drau- 

imo sukakties.

Kaip matome, šiemet
; detroitiečiams,

mos.
Ypač bus nekokia atmos

fera Detroito Lietuvių klu-- 
be, kai klubo pirmininikė 
Stefanija ( Masytė ligonio 
patale. Daug kas pasiges ir 
Juozo Valiuko, aktyvaus 

s narių sulauktų1 klubo veikėjo ir nuolatinio

ges Julios Garelienes. — V.
“Vilnis”

KLAIDŲ PATAISYMAS
Gerbiamoji redakcija:

“Laisvės” 1970 m. N r. 96 
mano straipsnyje “Švietimo 
ir mokslo židinys” įsibrovė 
dvi klaidos, kurias malonė
kite atitaisyti:

Pirmoje špaltoje pasaky
ta, jog kalbama apie žurna
lo “Mokslas ir gyvenimas”
1969 m. numerį 9; turi būti
1970 m. Trečioje špaltoje 
pasakyta: vysk. Valerionas 
Protavičius, turėtų būti 
Protasevičius.

Dėkoju už paslaugą.
.4 A. Petriką

Auksinis teatro jubiliejus
K a u n a „s. — Iškilmingai 

pažymėjo savo penkiasde
šimtmetį seniausias, respub
likoje Kauno dramos teat
ras. Jubiliejaus proga Lie
tuvos T,S R Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumas apdo
vanojo teatro kolektyvą 
garbės raštu, o grupei artis
tų suteikti garbės vardai.

1970 m. gruodžio 19 d. te-

atre įvyko iškilmingas va-buvęs Kauno dramos akto- 
karas. Jį atidarė kultu rosrius Stasys Pilka, tuo metu 
ministras L. Šepetys. Iš-viešėjęs Tarybų Lietuvoje, 
kilmėse dalyvavo scenos ve- Lietuvos TSR Aukščiau- 
teranai — buvę Kauno te-siosios Tarybos Prezidiumo 
atro aktoriai, pirmojo spėk-Pirmininkas M. Šumauskas 
takalio dalyviai — A. Vai-nuoširdžiai pasveikino kau- 
niūnaitė-Kubertavičienė, T. niečius artistus Lietuvos KP 
Vaičiūnienė ir J. Stanulis. Centro Komiteto, respubli- 
Be kitko, į jubiliejinį vaka-kos vyriausybės vardu, įtei- 
rą atvyko JAV gyvenantis kė apdovanojimus. T. G.

5*

Sveikinu su naujaisiais 1971 metais “Laisvės” 
skaitytojus, rėmėjus, gimines, draugus ir pažįs
tamus. Linkiu visiems geros sveikatos ir sėk
mės.

Walter S. Tamkunas
Manchester, Conn.

Birmingham, Ala. — Mirė 
kongresmanas Rivers, Viet
namo karo rėmėjas, raginęs 
prez. ^Jixona išdaužyti ir

Nuotraukoje: (iš kairės į dešinę) teatro direktorius A. Tumpa 
kalbasi po spektaklio su Lietuovs TSRS nusipelniusiu artistu A. 
Voščiku, aktore R. Staliliūnaite, Lietuvos TSR nusipelniusiu ar- 
stu A. Gabrėnu ir pačia jauniausia aktorėj.Kavaliauskaite.

M. Ogajaus nuotrauka
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“LAISVĖS” SKILTIS BEVARTANT

Iš mūsų veiklos praeities
1926 metais tebesitęsia in-1prezidentu, o K. Grinius 

- tensyvė veikla už paliuosa-!priverstas rezignuoti. Su- 
vimą politinių kalinių Lie- daryta fašistinė ministerija, 
tuvoje. Gegužės 18 d. Tarp- Laukiama didelių kovų, 
tautinis Darbininkų Apsi- Šiaulių apylinkės darbinin- 
gynimaš (International La
bor Defense) suruošė masi
nį pikietą prie Lietuvos 
Atstovybės ,Washingtone.

Siu metu birželio mėn. 
atgimė viltis išgelbėti Sacco 
ir Vanzetti gyvybes ir siau
tėja per visą pasaulį de
monstracijos už jų išlaisvi
nimą. Jų advokatas griež
tai pareiškia, kad jie žu-
domi tik todėl, kad jie ra- rrjn]<u klasei T • 1 1 • *■

kai ir valstiečiai ruošia 
marša link Kauno. Siaučia 
kratos ir areštai po visą 
Lietuva. Šimtai komunistu 
brukama kalėjimuosna.

Pagaliau ministerial pa
leisti, ir įsisteigia militari- 
nė fašistu diktatūra. Ji val
do Lietuvą su nuožmiausiu 
teroru ir naikina viską, kas 
žmoniška ir brangu .darbi-

dikalai.
Dažnai matosi vardai J. 

Nalivaikos ir J. Undžiaus, 
kurie šiuo tarpu daug vei
kia visuomeninėje veikloje 
ir ypač “Laisvės” naudai, 
kaip tai, didžiųjų piknikų 
rengime, kurie buvo tūks
tantiniu masių suplauki- 
mai. Kas gi. nepamena 
“Laisvės” piknikų Ulmer 
Parke!

Tebesitęsia Passaico au
dėjų streikas ir apie rug
pjūčio mėnesį prasideda ta
rimasis stoti į Tekstilės 
Darbininkų Uniją (United 
Textile Workers) ir sykiu 
tapti dalimi Amerikos Dar-Į 
bo Federacijoš. Tik bėda 
tame, kad Federacijos va
dai atsisako priimti strei- 
kierių vada A. Weisborda. 
Ilgainiui jis sutinka pasi
traukti i| vadovvbės; iš 
svkio streikieriaą tain prie
šinosi, vienok s 
streiko vedimas 
Tekstilės Unijai.

Lietuvoje sųsularo social
demokratų-1 iaudininkų val
džia, bet mūsų. “Laisvės” 
neįsileidžia Lietuvon. Taip
gi -neleidžia bedarbiams lai
kyti susirinkimų Kaune. 
Faktinai šios valdžios spau
dimas ir persekiojimas ko
munistų ir unijistų paleng
vina, fašistams įsigalėti.

Rugsėjo mėn. Lietuva pa
sirašo nepuolimo sutartį su 
Tarybų Sąjunga, kuri pri
pažįsta Lietuvai Vilniją, 
bet dėlei to šlėktų Lenkija 
pyksta ant Tarybų Sąjun- 

' gos. Kita sutartis padary
ta prekybos klausimu ir šio 
mėn. pabaigoje premjeras 
Sleževičius vyksta Maskvon 
pasirašymui sutarčių. Ta
rybų Sąjunga pasisako, jog 
nebus priešinga Lietuvos 
palaikymui lojalumo linkui 
Tautų Lygos. v

Spalio 20 d. mirė Euge
nijus V. Debsas, paskilbęs 
socialistų vadas. Jis buvo 
Socialistų Partijos kandi
datas į prezidentus net pen
kiais atvejais. Senas veik
lus unijistas ir sėdėjęs ka
lėjime už darbininkų klasės 
reikalus. Karta jis pareiš
kė : “Esu bolševikas 
galvos iki kojų,” 
liau atmainė savo nusista
tymą. Kai kuriais klausi
mais jis rėmę komunistinį 
judėjimą. Apie Rusijos re
voliuciją senelis sakydavo, 
tai “vienatinis geras daly- 
dalvkas, išplaukęs iš pasau
linio karo.”

Pabaigoje šių metų pra
dėta organizuoti jaunimas 
į Darbininkų Klubus ir 
Brooklyne įkurta toks klu
bas su valdyba iš sekamų 
jaunuolių: H. Bonkevičiūtės, 
A. Jeskevičiūtės, H. Retike- 
vičiūtės ir L. Kavaliauskai
tės.

Po biskį ateina žinių iš 
Lietuvos.. Gruodžio mėn. 
skelbtas generalinis streL 
kas prieš diktatorių Sm^ 
toną. Jis tampa fašistų

Įtarta ir 
pervestas

nuo 
nors vė-

J. V. dar plačiau vedama 
kova prieš Lietuvos fašiz
mą. Amer. Darbininkų Par
tijos Liet. Frakcijos Centro 
Biuras išleidžia pareiškimą, 
raginantįb^dąr labiau su- 
brusti, kelti protestus prieš 
Lietuvos fašistus.
po visas kolonijas prakal
bos, protestuojančios prieš 
fašistinį režimą.

Tamsios dienos pasireiš
kia Lietuvoje. Įvestas ka
ro lauko teismas. Šio teis-1 
mo nuosprendžiu sušaudvti 
keturi didvyringi liaudies ' 
vadai komunistai: Karolis 
Požėla, Juozas Greifenber-! 
gis ,Raoolas čiornis ir Ka- 

,zvs Giedrys. Šie vardai 
niekuomet nebus mūsų už
miršti. Mums amerikie- 
kiečiams buvo asmeniškai 
pažįstamas K. Giedrys, ku
ris eidamas mirti herojiš
kai , pareiškė: “Gyvuokit, 
dirbkit ir pasiekit savo už
brėžtą tikslą, draugai!” To 
irgi negalime niekuomet 
pamiršti. Lai ju pavyzdys 
liepsnoja mūsų širdyse.

Tuo i po to LDS A išleido 
drg. Mizaros parašytą bro
šiūrą apie šiuos karžygius

Pas mus įkurtas Lietuvos 
Darbininkų Rėmimo Komi
tetas, kurin įeina: pirm. F. 
Abekas, sekr. V. • Paukštys, 
ižd. K. Petrikienė, nariai 
R. Mizara ir A. Zablackie- 
nė. Uoliai pravedami pro
testo mitingai ir renkamos 
aukos. Didis sąjūdis tarpe 
Jungtinių Amer. Valstijų 
lietuvių darbininkų. Visos 
mūsų pažngios organizaci
jos stoja darban.

Lietuvių Darbininkių Su
sivienijimas Amerikoj krei
piasi į savo nares: ‘Reikš- 
kime griausmingus protes
tus prieš smurtininkus ir 
siųskime gausias aukas Lie
tuvos aarbininkams,” sako 
Centro sekretorė E. N. Jes- 
kevičiūtė. Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugija irgi taip pat ra
gina stoti darban; jos pir
mininkas tuo laiku L. Prū- 
seika ir sekretorius Ig Be
eis. Prie šios veiklos dedasi 
ir Tarptautinio Darbininku 
Apsigynimo Lietuvių Sekci
ja, kuriai sekretoriauja P. 
V. Zalpis. Savaime aišku, 
kad mūsų dienraščiai “Lais
vė” ir “Vilnis pirmose eilė
se viso šio sąjūdžio.

Tarvbu Rusiia pasisako 
prieš Lietuvos fašistus. Ko
munistų Internacionalas iš
leidžia manifesta, smer
kiantį Lietuvos fašistu te
rorą. Jame nurodinėjama, 
jog fašistinis perversmas 
veda Lietuva i Lenkijos im
perialistu glėbi prieš Tary
bų Sąjungą. Pasaulio dar
bininkai raginami stoti ko
von prieš rengimąsi prie 
nąuio karo .

1927 metai prasideda su 
didžiausiu fašizmo siautėji
mu Lietuvoje. Vis daugiau 
darbininkų teisiami sušau
dymui, ir tik dėka Sovietų

stipraus protesto ; 
mai sulaikomi . O pas mus, 
J. V., eina platūs maršru
tai su protestais prieš Lie- 

t tuvos fašizmą ir pravedami 
gedulo mitingai keturiems 
sušaudytiems.

Sausio 8 d. “Laisvė” ap
rašo kraugerio Mussolinio 
sveikinimą Lietuvos fašis
tų valdžiai. Tuo sykiu tūks
tančiai sugrūsta Lietuvos 
kalėjimuosna, net fašistams 
pritrūksta vietų juose. Nu
žudomas dar vienas komu
nistas, Melamedas. Social
demokratai išleidžia pareiš
kimą, nurodant ,kad liaudi
ninkai išdavė Lietuvą, esą, 
jų vedamoj krašto apsau
gos ministerijoj buvo leis
ta fašistams padaryti są
mokslą ir Įvesti 
diktatūrą.

Balandžio mėn. 
fašistai paskelbia 
stovį ir griebiasi žiauriau
sių priemonių prieš komu
nistus, unijistus ir net puo-

sušaudy- ir s k u n d i k a i gavo didelį
smūgį.

Apie kovo mėn. vidurį 
sulaukiamas tiesioginis žo
dis iš Lietuvos, kad Lie
tuvos Darbi ninku Spau
dos draugija aplaikė mū
sų siųstus 2,100 dolerių 
ir kad jie kovoja prieš .fa
šizmą labai sunkiose sąly
gose — ką mes pilnai su
prantame ir įvert i n a m e . 
Liet. Darb.-Rėmimo Komi
tetas gauna oficialų pa
kvitavimą už 3,100 dolerių 
iš Lietuvos nuo ten susitve
rusio Komiteto Kovai su 
Fašizmu ii/ kad seks kita 
kvitą už 3,700 dolerių. Reiš
kia, mūsų ryšiai sų Lietu
voje kovojančiais veikia ge
rai. O birželio pabaigoje

fašistinę gauname ir viešą padėką 
nuo. Z. Angariečio Lietuvos 
Darbininku Rėmimo Komi
tetui.

Elena N. Jeskevičiūte 
Jub. Komiteto narė

Pastaba: švenčių proga 
gavau daug linkėjimu, o 
kas smag i a u s i a . tai kad 
daugelis mano bičiuliu skai
to šiuos mano prabėgomis 
nuorašus,

Mieste pasidairius
New Yorko mieste mirė 

1,050 žmonių 1970 metais 
nuo per didelio naudojimo 
įvairių n a r k o t i k ų rūšių. 
1969 metais mirė 1031.

Apie pusę mirusiųjų buvo 
žemiau !
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23 metų amžiaus, gčms bei draugams.
215 mirusiųjų turėjo po 19 Gyvendami New Yorke 
ar mažiau metu. 1968 me
tais mirė 654 narkotistai.

P A D E K A Parengimu Kalendorius
Jau prabėgo mėnuo laiko 

kaip apsigyvenome St. Pe- 
tersburge, Fla.

Ir vis negalėjome prisi
rengti parašyti padėkos žo
dį mūsų nuoširdiems drau-

Kovo 7 d.
Niujorko Lietuvių Mote

rų Klubo parengimas-minė- 
jimas MOTERS DIENOS, 
Laisvės salėje, 2 vai. po pie
tų. C *4

20 metų studentė patrau
kė tėvą teisman už sulaiky
mą jai skiriamų mokslui 
fondų. Tėvas teisinosi sa
vo dukrai sulaikęs .fondus, 
nes negali toleruoti jos hi-

per eilę metų veikėme or
ganizacijose, dainavome Ai
do chore. Veikėme visame 
pažangiame judėjime, kur 
tik buvome reikalingi. Tad 
ir įsigijome daug idėjos 
draugų bei asmeninių bičiu
liu. ,
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Išvykstant mums apsigy
venti Floridon, mūsų (Irau- 
gai bei giminės suruošė vi 
są eilę atsisveikinimų —su- 
eigėlių.

Dėkojam “Laisvės” direk
torių^ Tarybai už paruoštas 
mums išleistuves, LLD pir
majai kuopai, ypatingai di-

įvairios Žinios
Chicago.—Amerikos Mok

slo Pažangos sąjungos su
važiavime buvo raportuota, 
kad Jungtinės Valstijos che- 
mikaliniais nuodais visai iš
naikino pusantro milijono 
akrų miško Pietų Vietname. 
Dabar ten niekas neauga ir 
nežinia, kada pradės augti.

Teisėjas patvarkė, kad tė
vas turi ir toliau jai teikti 
mokslui fondus. O jeigu to

Lietuvos
apgulos

man.
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Vyksta ]a ]iauc]ininkus ir socialde-
mokratus. Areštuojami ka
reiviai, nekalbant apie 
šimtus darbininkų vei
kėjų. “Laisvė” ragina vi
sus “antra tiek pasmarkin
ti priešfašistinį veikimą ir 
padvigubinti pagalbą kovo
jantiems prieš fašizmą Lie
tuvoje.”

Vasario- mėn. pabaigoje 
prasideda generalinis strei
kas Shanghajuje ir vystosi 
revoliucinis judėjimas Kini
joje. Eina kovos Kantone, 
Nankinge; imperialistini ė s 
jėgos išžudo dešimtis tūks
tančiu kiniečiu, v c-

Balandžio mėn. ateina ži
nios, kad gen. Chiang Kai- 
shek virsta Kinijos revoliu
cijos išdaviku. Prieš jį nu
sistatę didžiuma Kuomin- 
tango partijos narių ir daug 
žymių veikėjų. Jis nepajė
gia sudaryti valdžios. Ka
reiviai priešinasi Kinijos 
buržuazijai, kuri puola ko
munistus. “Laisvės” edito- 
rialas .smerkia Chiang Kai- 
sheką, kuris “virtęs šuny
čiu buržuazijos ir imperia
listų. Jokio skirtumo ne
liko tarpe jo ir šiaurinės 
Kinijos militaristinių ban
ditų.” Tačiau, “nepaisant 
Chiang Kai-sheko išdavys
tės, kinų revoliucija eina 
pirmyn.”

Daktaro Sun Yat-seno sū
nus šaukia kiniečius prie 
ginklo prieš gen Chiangą.

Balandžio mėn
Thayer paskelbia, kad Sac
co ir Vanzetti turi būti nu
žudyti liepos 10 d. Kyla vėl 
audringos bangos protestų 
ir demonstacijų visoje mū
sų šalyje. Yale universite
to studentai prisideda prie 
reikalavimo iš naujo nagri
nėti jų bylą.

Pradžioje šių metų “Lais
vėj” įvestas savaitinis ang
lu kalba skyrius — “The 
Youth Section,” kurį vedė 
Jaunųjų Darbininkų Klubo 
redakcinė komisija: A. Jes- 
kevičiūtė, E. T. Bimbienė, 
H. Bonkevičiūtė, A. Pajaus- 
kas ir W. Žukas.

Kovo 3 d. mirė drg. C. 
E. Ruthenbergas, Amerikos 
Darbininkų Partijos sekre
torius ir Komunistų Inter- 
naiconalo'Pild. Komiteto 
narys. Įvyko ^masinis gedu
lo mitingas New Yorke ir 
jo sukremuoto kūno pelenai 
išvežti Tarybų Sąjungon, 
jie bus padedami Kremliaus 
sienoje.

Montrealas.—Apie 10,000 
Kanados policijos ir karčiu 
vių visur ieškojo kidnape-' 
rių, kurie nužudė ministrą 
Laportę. Dabai’ areštavo 
tris jaunus prancūzų kil- 

. ... . . . . mes vyrus ir kaltina juos
Dėkui Aido choiui n cho- ĮjapOrfeS nužudymu.

Mirė Mrs. Bessie A. Hil- delis dėkui protokolo sekr. 
man, Amalgametių siuvėjų M. Stakovui, kuris daug 
unijos vicce prezidentė, mi- prisidėjo prie pavaišinimo.j 
rūsio pirmiau Sidney Hil- . ....................
man žmona, daug pasidar- ro flįūdybai už suruošta iš- 
bavusi. unijiniame judėjime. leistuviii vakarą.

vra nasitenkine t-į Choro mbktojai Midred p-auta žinių kadyia pasitenKinę įs pvllSijOs išvyko 190o m. Ji n™; Y. ..
ir juos tęsti. Širdin- susitiko su Hilmanu Chica-

gos siuvėjų streike 1910 m. 
ir susituokė 1916 m. Vėliau 
atvyko j į New Yorką.

gai ačiū, kad skaitote. 
Smagu žinoti, kad darbas 
įvertinamas. E. N. J.

Sveika Lilija: Skaityk 
koki. aš laiška gavau—

Dear Sir: I do not know 
if you had been notified of 
the death of Judith Sadaus
kas. She has,passed away 
October 21st "of leukemia, 
almost totabv blind. Mv 

Fugene passed 
December 5th. 

yours, Gertrud

husband, 
a wav on 
Sincerely 
Sadauskas.

. . .Eugene buvo sunkiai 
sužeistas trokn susikirtime 
Praeitais metais. Kito tro- 
ko vairuotoja vietoje užmu
šė. o Eugene nosi nupjovė. 
Nosi daktarai n risiu vn. Jo 
sužeisto nemačiau. Tik ži
nau. kiek i o motina, ynanrak

Draugiškai, J. Nalivai-še.
ka.

Iš FLORIDOS
Miela Sesute!
Oras čia labai gražus, 

mūsų draugai (Liet. Soc. 
Kl.) vaišingi. Jie siunčia

teisėjas'tau linkėjimus, taipgi nuo 
S. ir J. Jurevičių linkėji
mai. Prašau pasveikinti vi
są “Laisvės” kolektyvą su 
naujaisiais 1971 metais.

Margaret Cowl, 
iš Miami.

SVEIKINIMAS
Daug džiaugsmo, sveika

tos ir laimės jūsų asmeniš
kame gyvenime ir geros 
kloties “Laisvės” laikraš
čiui Naujuose Metuose nuo
širdžiai linki

Bronė ir Gediminas 
Jokuboniai

A Vilnius

sienoje. Gegužės mėn. 50,\ jis ilgą laiką gyveno Br 
000 Maskvos darbininkų da-J klyne. Buvo vedęs, su Ele 
lyvauja eisenoje prie Ru- Bonk
thenbergo karsto ir laido
jimo ceremonijose.

Kovo 4 d. “Laisvė” skel
bia džiuginančią žinią, jog 
A. Bimbos byla panaikinta

Stakovui, kuris daug

Ji gimė Gardine 1889 m

Ispanijos delegatas Jung
tinėse Tautose pasiskundė 
policijai, kad jį smarkiai su
mušė • sunkvežimio vairuoto
jas, kuris reikalavo pasukti 
savo automobilį į kitą vietą 
ir užleisti vietą sunkveži
miui. Kai diplomatas ne
paklausė vairuotojo, tai ^a- 
da gavo smarkiai mušti.

Maurice Kanbar skundžia
si, kad ii ir jo šeimą plėši
kai apiplėšė jau 11 kartų 
per pastaruosius 14 metu. 
Pirmiau niekad jis aniplėši- 
mų neturėjo bet dabar jų 
nėra galo.

Zionistai chuliganiškai už
puolė Tarybų - Amerikieč i ų 
Draugiškumo Tarybos raš
tine. sudaužė rašomas ma
šinėles, sulaužė daug baldų, 
nemažai nuostolių padarė.

Cotv perfumu ir kosmeti
kų firma išsikelia iš New 
Yorko i Sanford, N. C., kur 
o-ali gauti pigesniu darbi
ninku. 500 New Yorke gy
venančiu darbininkų neten
ka darbo.

Kalėdų ir Naujųjų Metu 
šventes praleidom Ontario 
Kanada — pas dukterį Ele- 
nor ir žentą, Dick-Wetzler.

Jie gyvena Vindsir’o apy
linkėj tarpe farmų, toli nuo 
miestų. Kiek teko matyt va
žinėjant, nemačiau jokio 
kalnelio — visur Ivgumos.

Oras labai, gražus — ne 
šalta ir sniego dar nėra.

Apgailestauju, kad nega
lėjau dalyvauti “Laisvės” 
Koop. Direktorių susirinki
me.

Tuo i a u pasimatysime 
“Laisvės” patalpose.

Geriausi linkėjimai vi
siems laisviečiams.

Mykolas ir Anna Stakovai

ŽUVO AUTOMOBILIO 
NELAIMĖJE

♦

Gauta žinia iš Brockton,
Mass., kad automobiliu už
muštas Jonas Vaitaitis. Ma
šina jį pritrenkė ant gatvės 
ir nuvažiavo.

Velionis buvo gerai žino
mas brooklyniečiams, nes

“ ‘oo-
Elena

onkevičiūte (ji jau seniai 
mirus). Jo duktė gyvena 
Washington, D. C. Mano
me, kad plačiau apie Jono 
tragediją parašys vietiniai cijos komiteto narius^bei jų 
broektoniečiai.

Chicago. —Buvęs armijos 
žvalgybos agentas O’Brien 
liudija, kad armijos šnipai 
sekiojo daugelį civilinių vi
suomenės veikėjų, tarp ku
rių buvo negrų vadas Aber
nathy, civilinių teisių gynė
jas kunigas Groppi. Šnipi
nėjo ir Studentų Mobiliza-

susirinkimus.

Beirutas, Lebanonas.—Čia 
„___ v. I Eritrijos

Stensler už gražią^ ir ilgai provincijos liberalinis fron-
primenančią dovanėlę. tas paskelbė partizanišką

'ĮTaipgi dėkojam už dovd- karą Etiopijos karaliui Kai
nas. choristėms. Adelei Lep- ]e Selassie. Apsišaudymuose 
sevičienei, Julijai Lazaus- užmušta daugiau kaip 1.000
kienei, Nelei Ventienei, Onai 
Čepulienei. Taipgi Adelei

partizanų, o kiek kareivių 
žuvo, nepraneša.

vičienei.
Taipgi ačiū choro kores

pondentei Helenai Feiferie- 
nei už gražų aprašymą.

Atsisveikinimo vakar ą 
dalyvavo ir daugiau svečių. 
—-“Laisvės” redaktorius A. 
Bimba, žurnalistas A. Lau- 
rinčiukas, Elena Jeskevičiū- 
tė ir kiti.

Ačiū visiems už pasakytus 
gražius žodžius ir linkėji
mus mums.

Širdingai ačiū LDS Cent
ro Valdybai, sekretoriui Jo
nui Siurbai ir buhalterei 
Anei Yakštys už suruošimą 
mums” šaunių išleistuvių. 
Dalyvavo gražus būrelis 
draugių bei draugų.

Ypatingai buvo malonu, 
kad pobūvyje dalyvavo sve
čiai iš Tarybų Lietuvos, Vil
niaus universiteto literatū
ros dėstytojas Bronius Ra-

Buenos Aires. —Argenti
nos ekonomikos ministras 
Ferrer paskelbė, kad su 
sausio 1 d. pakeliamos dar
bininkams algos 6 proc., ka
dangi pragyvenimo kainos 
smarkiai pakilo.

Augusta, Me. — 14 Eik or
ganizacijos klubų negauna 
valdžios leidimų pardavinė
ti alkoholinius gėrimus, ka
dangi tie klubai palaiko ra
sinę diskriminaciją, jų na
riais tegali būti tik balto
sios rasės vyrai. Klubams 
gręsia bankrotas.

Izraelis sutiko tartis
Jeruzalė. — Izraelio val

džia pagaliau nutarė grįžti 
į taikos pasitarimus su 
Egiptu Jungtinių Tautų 
tarpininkavime.

guotis. Malonu buvo susipa- Kartu premjerė Meir patei-
žinti su svečiu.

Širdingas ačiū draugei 
Helenai 
ruoštus 
malonų 
čiams.

Ačiū giminėms už išleis
tuvių puotą ir dovanas. Bro
liui Vladui ir brolienei Mi
siūnams. Brolienei Marytei, 
jos sūneliui Edukui ir mar
čiai Misiūnams. Broliui Al
fonsui ir brolienei Bunkam.

Dar kartą nuoširdus ačiū 
visiems.
Verutė ir Valys Bunkai |

kė sąlygas, kad Izraelis ne
ištrauks nei vieno kareivio 

arabu žemiu-Siaurienei už pa-jįg okupuotų arabų žemių, 
skanius pietus ir įgį nebus pasirašyta taikos
patarnavimą sve- sutartis. Tokios Izraelio są

lygos visai neveda prie tai
kos.

Madridas.-—Ispanijos dik
tatorius Franko, spiriamas 
masinio liaudies judėjimo ir 
iš daugelio šalių protestų, 
pakeitė militarinio teismo 
skirtą 6 Baskų nacionalis
tams mirties bausmę 30 me
tų kalėjimu.

LINKĖJIMAI SU NAUJAISISIS METAIS 
(1971) ..

4 Štai ir vėl jau mūsų Žemė 
Aplink Saulę apriedėjo, 
Ir be jokio sustojimo 
Riedėt vėlei jau pradėjo.

Reiškia, kad senieji metai
Lyg kad audra jau praėjo, 
O naujieji savo eigą 
Tuoj ir greitai eit pradėjo.

Gaila, kad ant mūsų žemės
Vis vyrauja karininkai 
Ir kad žudo nuolat žmones 
Taip, kaip ir kokie žudikai.

Tad šiems metams prasidėjus 
Visiems jau reik susiprasti, 
Kad kovotojus už taiką 
Reik jau remti, jiems padėti.

Linkiu, kad taip ir įvyktų, 
Kad į kovą liaudis stotų,
Ir kad jau ant mūs šios žemės 
Žudyt žmones nebeduotų.

r

Jonas Juška




