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KRISLAI
Ir “pajudinome žemę“!
J LLD narius
Kaip būtą geriau?
Bangia Desh
Kam tas gązdinimas?

— A. Bimba —

Iš paskutinio Administraci
jos pranešimo apie mūsų va
jaus eigą aiškiausiai matosi, 
kad “Laisvės“ vajų laimingai 
užbaigsime nustatytu laiku-— 
su pabaiga metų. Pirmiau vi
sada turėdavome mėnesiui ki
tam pratęsti. Didžiausia gar- 

?bė visiems laisviečiams. Ma- 
K>>te: suglaudėme gretas ir 
pajudinome žemę'

Džiugina visus pažangiuo
sius lietuvius dar ir tas, kad 
taip pat, atrodo, labai gra
žiai vyksta “Vilnies“ ir “Liau
dies Balso’’ vajai.

Įžengsime į 1972 metus su 
su aukštai pakilusiu ūpu.

Nė valandėlei nepamirški
me mūsų didžosios organiza- 
ciijos Liet u v i ų Literatūros 
Draugijos reikalų. Juk tai 
mūsų visos pažangiosios spau
dos tvirtoji atspara. Jei taip 
gražiai laikraščių vajai vyks
ta, tai pirmoje vietoje di
džioji šlovė turi eiti ir eina 
LLD kuopoms, veikėjams ir 
nariams.

žinau, kad beveik visose 
kuopose randasi narių, kurie 
šiuos metus baigia nepasimo- 
kėję už juos Draugijai duok
lių. O dėl tokios priežasties 
^neturėtų išsibraukti nė vienas 
nkrys. Duoklė tiktai du do
leriai!

Iki šiol Amerikos prezi
dentas buvo renkamas ketve- 
riems metams. Bet Konsti
tucija leidžia tam p a č i a m 
žmogui būti išrinktu ir ant
ram terminui. Tai visa jo tar
nyba gali užsitęsti ir dažnai 
užsitęsia aštuonerius metus.

Dabar Kongresas turi pa
siūlymą Konstituciją pataisy
ti, kad ji leistų prezidentą 
rinkti šešeriems metams ir 
kad tuo jo tarnyba pasibaig
tų, draudžiant jam toliau 
kandidatuoti.

Smarkiai diskusu o j a m as 
klausimas. Kaip būtų ge
riau ? Vieni sako, kad ket- 
verių metų laikas per trum
pas. žmogus tik užėmęs vie
tą jau galvoja ir rūpinasi, 
kaip čia 1 a i m et i rinkimus 
dar kitam terminui. Pa
miršta savo pareigas.

Iš kitos pusės, kiti sako, kad 
tas skatina j j geriau prez i
dentauti, kad vėl laimėtų rin
kimus. O kai jis žinos, kad 
po šešerių metų jam nebėra 
vilties vėl būti išrinktu, kam 
jam užsimušti, kad jo par
eigos būtų geriausiai atliktos?

Atrodo, kad iš šio konflik
to tarp Indijios ir Vakarų Pa
kistano gimė nauja nepri
klausoma valstybė. Ji vadi
nasi Bangia Desh. 'Rytų Pa
kistano nebebus.

Beng a 1 i e Č i a i, su Indijos 
pagalba, laimėjo istorinę ko
vą ir dabar galės savaip sa
vo reikalus tvarkyti.

Bet tuo pačiu kartu iškyla 
klausimas: Kaip bus su tri
mis ar keturiomis dešimtimis 
milijonų bengaliečių, kurie 
gyvena Indijoje? Ar jie vie- 
ną gražią dieną nepagalvos 
apie susivienijimą su Ban
gia Desh? Ką tada jiems pa
sakys Indija?

Bengalija jau išlaisvinta, 
karas tarp Pakistano ir 

Indijos jau baigtas

Kainų komisija sumažino 
žymiai pasikeltą mokestį 
ligoninėms ir daktarams

New Delhis. — Indijos 
premjerė Gandhi pranešė 
parlamentui, kad Bengalija 
jau išlaisvinta, Pakistano 
valdžios atsiųsti gubernato
rius ir ministrai Rytų Pa
kistan?. valdyti rezignavo, 
po to besąlyginiai pasidavė 
ir Pakistano karinė koman
da. Sostinė Dacca. užimta 
be mūšio.

Gandhi taipgi paskelbė 
karo paliaubas Rytų Pakis
tane ir vakariniame fronte. 
Indija sutinka tartis su Pa

Bengaliečiai pasirinksią 
socialistinį kelią

New Delhis, Indija.—Ben
galijos Liaudies Respubli
kos atstovai paskelbė mani
festą, kuriame pasisakoma, 
kad Bengalijos valdžia ei
sianti. socialistiniu keliu.

Manifeste nurodoma, kad 
stambioji pramonė, bankai, 
monopolijų interesai bus 
nacionalizuoti. Laipsniškai 
šalyje bus sudaryta socia
listinė bazė.

Šimtus metų buvusi Ang
lijos okupacijoje, pastarai
siais laikais Pakistano pa
vergta. dabar Bengalija 
(Bangia Desh) išsikovojo 
nepriklausomybę.

Kelionės lėktuvais 
nupigintos

Geneva.. — 36 lėktuvų li
nijos nupigino keliones per 
Atlantą ne sezono metu. 
Kai kurios nupigino 30%.

Dabar kelionė į abi puses 
tarp New Yorko ir Londo
no nupiginta nuo $272 iki 
$204. Turizmo sezono me
tu kelionės kainos bus ge
rokai aukštesnės.

Dėlei šio Indijos-Pakistano 
konflikto labai pablogėjo 
santykiai tarp Tarybų Sąjun
gos ir Jungtinių Valstijų. Mat, 
pirmoji palaiko Indiją, o pa
staroji V. Pakistaną.

Washingtone jau paleisti 
“gandai,“ kad gal preziden
to Nixono kelionė 1 9 7 2 m- 
tų pavasarį į Tarybų Sąjungą 
būsianti atšaukta. Tuo būsiąs 
parodytas mūsų prezidento di
džiausias nepasitenki n i m a s 
Tarybų Sąjungos vyriausybės 
nusistatymu.

Bet toks “parodymas“ dar 
labiau tuos santykius pablo
gintų. Tai kam iš to būtų 
naudai?

Juk toji kelionė buvo sugal
vota ir suplanuota tuo sume
timu, kad iš jos būtų lygios 
naudos abiems kraštams ir 
visam pasaulinės taikos rei
kalui. Jei kitaip galvojo ir 
manė prez. Nixonas, jeigu 
jis manė, kad su savo kelione 
jis baisią loską padarys Ta
rybų Sąjungai, tai, mums at
rodo, jis labai smarkiai klyd'o. 

kistanu. Pakistano valdžia 
irgi sutiko nutraukti mū
šius ir tartis su Indija. Po
ros savaičių karas, baigtas.

10 milijonų iš Rytų Pa
kistano pabėgėlių dabar iš 
Indijos grįžta namo. Jie 
džiaugiasi, kad jų šalis iš
kovojo laisvę ir nepriklau
somybę.

Stockholmas. — Švedijo
je siaučia influenzos epide
mija. Serga daugiau 100,- 
000 žmonių, v

Manifeste sakoma, kad 
Bengalijos užsienio politika 
bus taikinga ir antiimperia- 
listinė.

Užgyrė nacionalizaciją
New Delhis.—Indijos par

lamento aukštieji rūmai 181 
balsu prieš 24 priėmė kon
stitucijai pataisą, kuri su
teiki?. galia vyriausybei na
cionalizuoti svarb i a u s i a s 
nacionalines ekonomikos ša
kas.

Kiek pirmiau žemesnieji 
parlamento rūmai užgyrė 
panašią pataisą.

Pakistano-Indų karas 
Jungtinėse Tautose

Jungtinių Tautų Saugu
mo taryboje Amerikos re
zoliuciją Tarybų Sąjunga 
.vetavo. Rezoliucija reika
lavo Indijos ir Pakistano 
karą sulaikyti mūšius ir iš
traukti armijas iš okupuotų 
žemių.

Vėliau panaši rezoliucija 
Jungtinių Tautų asamblėjo
je buvo priimta. Pakista
nas sutiko su rezoliucija, 
bet Indija nesutiko, kad re
zoliucija nieko nesako apie 
Bengalijos laisvę ir civilines 
teises, kurių Pakistano dik
tatorius visai nepripažįsta.

Jacksonville, Fla. — Wm. 
O. Hara teismui prisipaži
no, kad jis norėjo parduoti 
du mažus vaikučius už $7,- 
000 ir seną automobilį. Teis
mas davė jam 15 mėnesių 
kalėjimo.

Buenos Aires. — Argen
tinoje dabar yra milijonas 
bedarbiu, arba 10% visos 
darbo jėgos.

pranešimas

ši “Laisves” laida išeina 
8 puslapių. Gruodžio 24 d. 
laida del kalėdinių švenčių 
neišeis. Sekama laida išeis 
gruodžio 28 d.

Linkime visiems laisvie
čiams linksmai praleisti 
šventes.

Plungės liaudies kūrybos gaminių įmonėje “Minija” 
kasmet pagaminama tūkstančiai suvenyrų. Šiemet lietu
viškais suvenyrais susidomėjo Lenkijos Liaudies Res
publikos prekybininkai, ir užpirko jų didelę siuntą. Len
kų pirkėjai gerai vertina plungiečių pagamintas žemai
tiškas klumpaites, statinaites, medžiotojus, vazeles ir kt.

Nuotraukoje: įmonės darbuotojos Danguolė Indri- 
šiūnienė ir Tamara Svistunova peržiūri pagamintus su
venyrus.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Gražios sukaktuves, 

garbingi vardai
Paskutnemis dienomis 

Tarybų Lietuvoje buvo pa
minėtos net trys garbingos 
sukaktys.

Nėra, tur būt, Nemuno 
krašte kampelio, kur nebū
tų žinomas dainininkės Bea
tričės Grincevičiūtės var
das. Jos švelnų sopraną, 
skambantį, per radiją, įra
šytą į daugybę plokštelių, 
myli ir suaugusieji, ir vai
kai. Mėgiamiausi solistės 
kompozitoriai — F. Šuber
tas, V. Mocartas, J. Haid
nas. Ir lietuvių liaudies 
dainos. Beje, Beatričė vie
nintelė lietuvių dainininkė, 
atliekanti liaudies dainas 
be pritarimo, taip kaip jos 
dainuojamos kaime.

Už didelius nuopelnus, ug
dant lietuvių tarybinę mu
zikinę kultūrą ir aktyvią 
visuomeninę veiklą Beatri
čei. Grincevičiūtei jos 60- 
čio proga Lietuvos TSR 
Aukščiau s i o s i o s Tarybos 
Prezidiumas suteikė Lietu
vos TSR liaudies artistės 
garbės vardą.

Pagerbtas Juozas Grušas
Garbingas Lietuvos TSR 

liaudies rašytojo vardas 
suteiktas Juozui Grušui, 
pažymint jo 70-metį.

Tarybų Lietuvoje ši graži 
sukaktis buvo labai plačiai 
pažymėta. Laikrač i u o s e, 
žurnaluose buvo paskelbta 
daug literatūros mokslinin
kų, rašytojo draugų ir bi
čiulių straipsnių apie J. 
Grušo gyvenimą, jo kūry
bą.

Ypač gražiai pagerbė J. 
Grušą kauniečiai, kur ra
šytojas ilgus metus gyvena, 
kur jis sukūrė ir kuria 
brandžiausius savo veika
lus.

Didelis rašytojo kūrybos 

vakaras įvyko respublikinė
je bibliotekoje Vilniuje. Čia 
taip pat veikia didelė J. 
Grušo kūrinių paroda. Eks
ponuojami taip pat kitų ra
šytojų ir literatūros kriti
kų straipsniai ir mokslo 
darbai apie J. Grušo kūry
ba. €» 

• • •
Valstybinis kvartetas
Ir trečioji sukaktis. Ji 

ne tokia didelė, kaip dvi 
pirmosios, tačiau labai 
reikšminga Lietuvos kultū
riniame gyvenime. Sukako 
25-eri metai, kai įsi
kūrė Lietuvos TSR Valsty
binis kvartetas. Šiai šven
tei Lietuvos TSR liaudies 
artistai smuikininkai Euge
nijus Paulauskas, Korneli
ja Kalinau skaitė, Jurgis 
Fledžinskas ir nusipelnęs 
artistas Romualdas Kuli
kauskas paruošė visus še
šiolika L. van Bethoveno 
kvartetų, kurie per mėnesį 
laiko buvo atlikti ne tik 
Vilniuje ir Kaune, bet ir 
mažesniuose Lietuvos mies
tuose.

Lietuvos kvartetas, daug 
nusipelnęs kamerinės mu
zikos propagavime, yra iš
kovojęs dviejų tarptautinių 
konkursų — Budapešte ir 
Lježe —laureato vardą. Jis 
laikomas vienu geriausių L. 
van Bethoveno kvartetinės 
muzikos intepretatorių Ta
rybų Sąjungoje. Ir iškil
mingame vakare, kurio me
tu artistus nuoširdžiai svei
kino daugelis meno kolek
tyvų ir visuomenės atstovų, 
jis taip pat griežė Betho
veną.

Už aukštą meistriškumą 
ir sėkmingą lietuvių tary
binės kamerinės muzikos 
propagavimą kvartetas ap
dovanotas * Lietuvos TSR 
Aukščiau siosios Tarybos 
Prezidiumo Garbės raštu.

Washingtonas. — Kainų 
komisija svarstė ligoninių 
ir daktaru mokesčiu ratas. 
Surado, kad mokesčių pa
kėlimas, per aukštas ir ga
li prisidėti prie infliacijos.

Komisija nusprendė maž
daug pusiau nukirsti pakel
tus mokestis po to, kai bu
vo įvestas algų ir kainų 
įšaldymas.

Įsakyta ligoninėms nepa
kelti mokesčių aukščiau 6 
proc., o daktarams — 2.5

Unijistai smerkia Nixoną 
už reakcijai pataikavimą

Washingtonas. — AFL- 
CIA ir kitos unijos, taipgi 
kai kurios visuomeninės or
ganizacijos smerkia prezi
dentą Nixona už reakcio
nieriams pataikavimą.

Ultradešiniųjų ragina- 
mas, Nixonas vetavo 2 bili
jonų. dolerių bilių vaikų 
priežiūrai ir 4 bilijonų do
lerių bilių skurdžių para

Narkotikai pastoviai 
žaloja smegenis

Londonas.—Anglijos dak
tarų grupe, tyrinėjusi ma
rijuana cigaretes rūkančius 
ir kitus narkotikus naudo- 
j ančius, surado, kad dau
gelio jų smegenys sužaloti 
nepataisomai.

Tie daktarai dabar tyrinė
ja, kurie narkotikai dau
giau žaloja smegenis. Jie 
daleidžia, kad marijuana 
cigaretės žymiai prisideda 
prie smegenų žalojimo.

Mažins dolerio vertę
Washingtonas. — Prane

šama, kad *prezidentas Nix
onas, pasitarimuose suPran- 
cūzijos prezidentu Pompi
dou, sutikęs numažinti do
lerio vertę užsienio rinkoje.

Pompidou griežtai reika
lavo mažinti dolerio vertę 
ir panaikinti specialius 10% 
taksų ant importo į Jung
tines Valstijas. Manoma 
numažinti dolerio vertę 8%.

Mirė Dr. Stanislovaitis
Visiems gerai žinomas 

daktaras J. Staneslow (Sta
nislovaitis), kuris ilgus me
tus gyveno Waterbury, 
Conn., o pastaruoju laiku 
New Smyrna, Florida, pra
ėjusią savaitę mirė. Kūnas 
sukremuotas, o pavasarį 
pelenai bus atvežti į Water
bury, ir ten bus palaidoti 
Tautinėse kapinėse.

Liko žmona Lillian ir du 
sūnūs — Robertas ir Povi
las.

šią žinią pranešė tele
fonu K. Petrikienė. 

proc. Kai kurios ligonines 
jau buvo pakėlusios mokes
tis net iki 12.9 proc.

Kainų komisijos nustaty
ta mokesčiu rata sutinka 
su ekonominės kontrolės 
programa.

Bagdadas. — J Iraką at
vyko TSRS gynybos marša
las Grečko su karininku 
grupe tartis dėl sustiprini
mo gynybos nuo Izraelio 
agresijos.

mai. Kongresas ir Senatas 
abu bilius užgyrė, kaip bū
tinai reikalingus.

Washingtonas. — Nixono 
pastangomis paleisti iš Ki
nijos kalėjimo du amerikie
čiai, Richard Fecteau ir 
Miss Mary Anna Harbert. 
Abu buvo kaltinti šnipinėji
mu. Sako, esą geroje svei
katoje.

Atvyko T.S. žemes ūkio 
darbuotojo delegacija
New Yorkas. — Atvyko 

Tarybų. Sąjungos žemės 
u k m darbuotojų delegacija, 
vadovaujama TSRS žemės 
ūkio ministro V. Mackevi
čiaus, su. JAV žemdirbys
tės sekretoriaus Butz kvie
timu.

Delegacijos nariai išbus 
šalyje 11 dienų, aplankys 
daugelį valstijų ir susipa
žins su Jungtinių Valstijų 
žemės ūkio padėtimi.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Rawalpindi, Pakistanas.- 

Pakistano prezidentas ge
nerolas Khan rezignavo. Jo 
vietą užėmė buvęs premje
ro pavaduotojas Zulfikar 
Ali Bhutto, parsiskubinęs 
namo iš Jungtinių Tautų.. 
Jis žada dabar Pakistaną 
pasukti nauju “demokrati
niu” keliu. Jis pripažįsta, 
kad Rytų Pakistaną, kuris 
dabar vadinasi Bangia 
Desh, bus sunku atgauti.

Jeruzolimas. — Izraelio 
valdžia nutarė išdeportuoti 
8 Amerikos negrus, kurie 
čia atvykę skelbiasi, kad jie 
yra juodieji izraeliečiai.

Saigonas. — Čionai Ame
rikos militariniai vadai 
reiškia didelį susirūpinimą, 
kad Šiaurės Vietnamo lėk
tuvai ir priešlėktuvinės ra
ketos nuo žemės pradeda 
v i s smarkiau priešintis 
Amerikos oro jėgoms. Vis 
daugiau Amerikos bombe- 
rių nukertama.
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Tik akių muilinimas
KAIP iš kokio pasakiško gausybės rago pasipylė ko

mercinėje spaudos kalbos apie “istorinį” mūsų Amerikos 
dolerio nuvertinimą, nupiginimą arba devaliuavimą. Net 
ir buvę Nixono administracijos kai kurie kritikai karš
tai sveikina prezidento Nixono pasižadėjimą Prancūzi
jos prezidentui Pompidou dolerį kokiu desėtku procen
tų nupiginti. Dabar jau visa ekonominė padėtis ne tik 
mūsų Amerikos, bet ir viso kapitalistinio pasaulio tuo
jau pasitaisysianti. Mus ir infliacija nustosianti kama
vus, ir pramonė vėl smarkiau pajudėsianti, ir darbų pa
gausėsią ir tt. Beveik nauja epocha prasidėsianti.

Ko daugiau begalima trokšti? Žinoma, nieko.
Deja, žadamuoju rojumi mes jokiu būdu nenorime 

tikėti. Mums atrodo, kad šie prezidento ir jo adminis
tracijos pažadai yra niekas daugiau kaip akių muilini
mas. Šiai išvadai užtenka vieno fakto, būtent, Nixono 
ir jo šalininkų tvirtinimo, jog šis dolerio nuvertinimas 
nė per nago juodymą nesumažinsiąs jo perkamosios ver
tės mums amerikiečiams. Kainos nepakilsiančios nė 
vienu centu. Už dolerį rytoj lygiai tiek pat galėsime 
nusipirkti, kiek, girdi, nusiperkame šiandien!

Iš tikrųjų gi, tik importavimas iš užsienio pigiau 
pagamintų produktų dar šiek tiek prilaiko namie gamin
tų produktų kainų pašokimą dar aukščiau. Kai kainos 
kils ant vienų daiktų, turės kilti ir ant kitų. Tokia yra 
tikrovė ir jokia retorika, joks ūkių muilinimas ramini
mo propaganda jos nepakeis.

Vietnamo karas 
dar labiau išplėstas

“NAUJASIS įsiveržimas į Kambodiją mums akivaiz
džiausiai parodo”, sako kolumnistas Tom Wicker, ""kad 
šis karas dabar platesnis, negu jis buvo, kai Richard 
Nixonas jį perėmė iš Lyndon Johnsono”. Na, o kai ku
rie amerikiečiai tapo sužavėti prezidento Nixono reto
rika ir patikėjo juo, kad jis iš tikrųjų šį barbarišką ka
rą baigiąs užbaigti. Jie nenori skaitytis su nuogiau- 
siais faktais.

Johnsonui tebeprezidentaujant, karo gaisras dar ne
buvo persimetęs į Kambodiją. Šiandien Kambodija ta
po bene vyriausia karo veiksmų baze—veiksmų, kuriuose 
taip akty viškai dalyvauja ir Amerikos oro jėgos i r “pa
tarėjai”. Taip pat Laosas nebuvo į skerdynę aktyviš
kai įtrauktas. O šiandien ir ta nelaiminga šalis pleška 
karo liepsnose.

Johnsonas jau buvo sulaikęs šiaurės Vietnamo bom
bardavimą iš lėktuvų. Šiandien nėra tos dienos, kad 
Amerikos lėktuvai nesėtų iš oro mirties ir naikinimo ant 
Š. Vietnamo miestų ir kaimų. Tiesa, šiandien Ameri
kos karinės žemės jėgos mažiau dalyvauja mūšiuose, bet 
jų vietą tęsti skerdynę užima amerikiečių išlavinta ir 
paruošta Pietų Vietnamo milijoninė armija, ameri
kiečių “patarėjų” vadovaujama.

Prieš keletą metų buvo kalbėta, kad tiktai laiko 
klausimas, kada visos amerikiečių ir jų talkininkų kari
nės jėgos bus iškraustytos iš Indokinijos. Šiandien mū
sų vyriausybė net žadėti nebežada kada nors visiškai iš 
Indokinijos išsikraustyti. Sakoma, kad mažiausia nuo 
penkiasdešimt iki aštuoniasdešimt tūkstančių mūsų 
ginkluotų vyrų turės pastoviai pasilikti Pietų Vietname.

Taigi, pilnai kolumnistas Wicker teisus, kai jis sa
ko, kad šiandien šis karas yra daug platesnis, negu jis 
buvo prieš Nixonui paimant šios šalies vairą į savo 
rankas.

Linkėtina, kad ir daugiau mūsų šalies žurnalistų 
ir spaudos komentatorių bei redaktorių prasikrapštytų 
akis ir prieitų tokios reališkos, protingos išvados, ko
kios priėjo Tom Wicker.

APIE SUKLEiSTeJUSĮ 
KULTŪRINĮ LIETUVOS 
GYVENIMĄ

Savo įspūdžiuose iš apsi
lankymo Tarybų Lietuvoje 
pereitą vasarą ""Vienybės” 
redąktorius Jonas Valaitis, 
tarp kitko, rašo:

"‘Lietuvos kultūros minis
terijos meno reikalų valdy
bos viršininko pavaduotojas 
F. Kauzonas į mano klausi
mus mielai teikėsi atsakyti 
ir net davė mano prašytų 
statistinių žinių iš Lietuvos 
kultūrinių įstaigų veiklos.

Bibliotekų Lietuvoje yra 
6,981. Kai šiuos žodžius 
skaitysite, bibliotekų au
gantis skaičius gali būti pa
siekęs 7,000. Jos leidinių 
gauna 58 milijon. 630 tūks
tančių! Arti 60 milijonų 
leidinių tenka virš trijų mi
lijonų lietuvių tautai! Ap- 
švietos, kultūros daug. Ži
noma, ne visa laisva nuo 
propagandos —• "visų šalių 
proletarai, vienykitės!

Kultūros namų bei klu
bų, kuriuose Lietuvos gy
ventojai socialiai paben
drauja, šviečiasi, klauso pa
skaitų ir gėrisi meniniais 
pasirodymais. Lan kautis 
Lietuvoje buvo 1,473. Prieš 
metus jų tebuvo 1,449. 
Toms įstaigoms aptarnau
ti dirba 3,560 apmokamų 
darbininkų.

Kiek šiandien Lietuvoje 
yra susirūpinta praeičiai 
išryškinti faktas, kad 
išryškinti —■ faktas, akd, 
šiandien Lietuvoje veikia, 
net 33 muziejai! Juos per 
metus aplanko virš 30,000 
žmonių.

Teatrų, kurių kelis teko 
lankyti, šiandien Lietuva 
turi 11. Jų scenose vaidi
nami patriotingi veikalai, 
daugumoje iš Lietuvos pra
eities, kuria mes visi di
džiuojamės. Tai ne kino 
teatrai! Kiek jų, nepaty
riau, bet jų yra beveik kiek
vienoje gyvenvietėje.

Meninėje veikloje būre
lių veikia 12,156; chorų yra 
542, muzikinių vienetų — 
1,100, dramos grupių — 1>- 
697, šokių ratelių 1,405.

Tos grupės pramogų 1970 
metais buvo surengusios 
3,825. Viename pobūvyje 
buvo po 348-350 žiūrovų.

taristų valdžiai visokią pa
galbą, o tuo tarpu pagalbą 
Indijai tuoj sulaikė.

Dabar Indijos armijos 
baigia užimti Rytinį Pakis
taną, kur susikūrė benga- 
liečiu valdžia ir paskelbė 
atsiskyrimą nuo V. Pakis
tano. . j

Tarybų Sąjunga pasmer
kė V. Pakistano militaris- 
tų terorą prieš bengaliečius 
ir pritarė Indijos užimtai 
pozicijai. Dabar, dienraštis 
sako, mes matome, kaip vi
soje Indijoje prasidėjo gi
liausias pasipiktinimas 
Amerikos valdžia ir jos 
propakistaniška politika, o 
visur karščiausiai sveikina
ma Tarybų Sąjunga.

GERAI JIEMS ATKIRTO
Kunigų “Draugo” kores

pondentė O. Labanauskaitė 
pasakoja, kaip šiomis die
nomis “vaduotojai” buvo 
pasimoję savo raketui pa
kinkyti Saudi Arabijos at
stovą Jungtinėse Tautose 
Jamil Baroody. Bet jis jiems 
atsakęs: “Už save turi tei-

Su Naujais Metais
Mieli Laisviečiai,
Sveikinu Jus su Naujais 

1972 Metais. Linkiu Jums 
daug daug džiaugsmo ir 
laimės asmeniniam gyveni
me ir sėkmės darbe liaudies 
labui. O Tau, brangi “Lais
ve”, linkiu ir toliaus lanky
ti mūsų tautiečius su tokia 
kilnia misija už taiką ir 
laisvę, vienybę...

Dėkoju Jums, draugužiai, 
už tokią brangią dovaną 
“Laisvę” kurią siuntinėjate 
mano vardu. Aš perskaitęs 
joje kiekvieną eilutę per
duodu kitiems draugams- 
gėms, kurie su mielu noru 
ją skaito. Ypatingai esu dė
kingas J. Mankauskui, L. 
Kavaliauskaitei, žinoma, ir 
visiems Laisviečiams.

Viso geriausio mano ap
lankyti,

Gerb. Lilija Kavaliauskaitė, 
Nuoširdžiausiai sveikinu 

Jūs ir Jusii atsidavusius 
bendradarbius Naujųjų-Ju 
biliejinių metų proga ir lin
kiu pačios geriausios klo
ties.

Su pagarba
O. Gaudešiene

Lietuva
Vilnius, 1971 XII 4

Brangus ir gerbiamas 
Drauge,

Priimkite geriausius ir 
nuoširdžiausius mano svei
kinimus Naujųjų 1972 me
tų proga.

Malonu ir džiugu pasvei
kinti Jus — lietuvių spau
dos veteraną, daug nusi
pelniusį, .-^veikusį ir su ne
paprasta ištverme toliau

veteranas, pradėjęs

dirbantį atsakingą “Lais
vės” redagavimo darbą. <

P r i s i me n u pasibaigus 
Lietuvos žurnalistų šuva-' 
žiavimui, kurį Jus gražiai 
pasveikinote, įvyko drau
giškas pobūvėlis. Ir kai už
simezgė kalba apie spaudos 
veteranus, Justas Paleckis 
pasakė, jog jis esąs seniau
sias
dirbti spaudoje nuo 1919 
metu, 
niau Jus, jog esate ne tik 
amžiumi vyresnis, bet ir 
Jūsų žurnalistinė veikla nė
ra mažesnė. Bejuokaudami 
sutarėme galutinai išsiaiš
kinti, kai visi kartu susi
rinksime prie vieno stalo.

Mielas drauge Bimba, 
daug sveikatos ir stebėtinos 
ištvermės Jums ir visiems 
laisviečiams!

Nuoširdžiai Jūsų
J. Karosas

Aš tuomet prisimi-

Ir Opšrūtų kaimas gali didžiuotis

Įžymi senos gadynes asmenybe«
Ne kartą man teko girdė-.raktorius. 1866 m. įstojo į 

ti jaunesniuosius Opšrūtų[Marijampolės gimnazi j ą, 
km. (Vilkaviškio rajonas) kur baigė keturias klases.

. isu Naujaisiais metais, lin- gyventojus kalbant, lyg tai
sę kalbėti tik Baltijos vaLs- damas daug tyro džiaug- nusiskundžiant, kad, girdi,
tybėse gyveną žmonės, bet 
ne tokie kaip jie emigran
tai, gyveną už Tarybų Są
jungos 16 respublikų ribų.” 

Žinoma, Tarybų Sąjungos 
atstovas Malikas pasveiki
no Baroody už labai teisingą 
nusistatymą. O. Labanaus
kaitė pasakoja:

“Už kelių minučių amb. 
Malikas "paglostė’ Baroo
dy tokiais žodžiais: "Jis 
informavo Tarybą apie sa
vo susitikimus su Baltijos 
valstybių atstovais. Neti
kėk Baroody. Jie nėra 
jokie Baltijos respublikų 
atstovai, tai tų respubllikų 
kvislingai ir išdavikai. Jie 
tarnavo Hitleriui, dabar jie 
tarnauja tiems, kurie bran
giau moka. Jie aptarnau
ja įvairias impe r i a 1 i s t ų 
žvalgybines agentūras. 1

A. Pušinis
Paulo 8-12-71.

Brangūs laisviečiai!
Nuoširdžiausiai sveikinu

smo, laimės, pasisekimo 
Jūsų darbuose ir sumany
muose.

Šia proga begalinis dėkui 
floridiečiams Pranui ir Ma
rytei Kvietkams už ""Lais
vę”. Ji eina iš rankų į ran
kas.

Tikimės, kad naujais, 1972 
metais, taikingi liaudies lū
kesčiai sutvirtės ir Taika 
pasaulyje laimės.

Reemigrantas iš Argen
tinos:

Pranas Kairevičius 
Druskininkai, 1971

dr. J. Basa

Katalikų dvasiškių 
disciplina krinka

Roma. — Popiežius Pau
lius smarkiai susirūpino 
katalikų dvasiškių discip
linos pakrikimu, tvirtina 
kardinolas Dell’Acqua. To- 
kių, kurie nebepaiso popie
žiaus reikalaujamos discip
linos, atsirado tūkstančiai 
tarp kunigų, zokoninkų ir 
vienuolių pačiame Romos 
mieste, taipgi ir kituose 
miestuose bei kitose šalyse.

Kardinolas nurodo popie
žiaus reikakavimą, kad dvi- 
siškiai visur nešiotu savų

uniformas, nelankytų teat
rų ir filmų įstaigų be vy
resniųjų leidimo.

Unijistai sveikino 
majorą Lindsay

Gan ton, Ohio. — 350 uni
jų delegatų AFL-CIO kon
ferencijoje sveikino New 
Yorko majorą Lindsay, kai 
jis pareiškė, kad Amerikai 
reikia tvirto vado kovose 
prieš karą, rasizmą, skurdą.

Daugelis unijistų pasisa
kė, kad jie balsūotų už 
Lindsay prezidento vietai. 
Nixono pritarėjų visai ne
sigirdėjo. _

Brangus užjūrio broliai!
Siunčiu visą glėbį linkėji

mų vyr. redaktoriui Bimbai 
ir visam kolektyvui Naujųjų 
metų proga. Nuo jų pra- 

žvalgybines agentūras. Jie džios ir per visą laiką tely- 
naudojami kaip darbo jėga di Jus kūrybinis polėkis, 
atlikti nešvariausiems dar- laimė, sėkmė, džiaugsmas, 
bams prieš Sov. Sąjungą ir Lai išsipildo visos Jūsų sva- 
Baltijos respublikas. Todėl, j ones. 
Mr. Baroody, nutrauk su 
jais draugystę. Jie yra at
matos.’

Jis pasiūlė jam susitikti 
su “tikru” Baltijos respub
likos atstovu, su Lietuvos 
užsienio reikalų ministerio 
pavaduotoju, kuris čia yra 
atvykęs su Sovietų delega
cija. Pasiūlė ir pagalbą su 
V, Zenkevičium susitikti, 

viešai ir atvirai Mano žiniomis, Baroody su 
juo susitiko prie vaišių sta
lo...” (“Draugas,” gr- 13 d.)

PRIPAŽĮSTA tokios 
POLITIKOS SUSMUKIMĄ
Jau net “The New York 

Times” 
smerkia Amerikos valdžios 
politiką Indijos - Pakistano 
konflikte. Ta politika sus
mukus. Amerikos prestižas 
nukentėjęs, o Tarybų Są
jungos iškilęs į padanges 
toje mūsų pasaulio dalyje.

Savo vedamajame ""Dip
lomatic Debacle” (gruodžio 
16 d.) dienraštis nurodo į 
Amerikos neleistiną ir ne
pateisinamą užimtą poziciją 
pradžioje to konflikto. Prieš 
keletą mėnesių Vakarinio 
Pakistano diktatoriška mi- 
litaristų valdžia panaikino 
Rytiniame Pakistane demo
kratiškai pravestų rinkimų 
rezultatus, suareštavo ir į 
kalėjimą sumetė išrinktus 
bengaliečius vadus, pasiun
tė gerai ginkluotą armiją 
ir pradėjo baisų terorą 
prieš gyventojus. Tūkstan
čius bengaliečių išžudė. 
Daugiau kaip dešimt mili
jonų bengaliečių • nuo bai
saus teroro pabėgo į Indiją.

O ką darė mūsų vyriau
sybe ? Ji neprotestavo prieš 
Vakarinį Pakistaną. Prie

šingai, dai’gi padidino iiiili-

Įvairumai
Specialistų nuomone, Va

tikano aukso atsargos kapi
talistiniame pasaulyje yra 
mažesnės tik už JAV atsar
gas........................

Anglų profesorius D. 
Brindlis sukonstravo speci
alų miniatūrinį elektroninį 
aparatėlį, kuris leis akla
jam skaityti įprasto šrifto 
knygas bei laikraščius. Rai
des “matys” elektrodai, 
priimdami atitinkamus sig
nalus iš televizijos kameros.

Kanados dvasininkai bib
lijos vertimą į vokiečių kal
bą patikėjo maširidi. Saki
nys "‘Dvasia stipri, nors kū
nas ir nusilpęs” buvo iš
verstas ""Stiprus kvapas liu
dija, kad mėsa sugedusi.”

Bulgaras K. Kračanovas 
surinko įdomią sporto tei
sėjų švilpukų kolekciją.

linkėjimai ir 
b e i ""Šviesos” 

bend radar-

Geriausi 
“Laisvės” 
skaitytojams, 
biams, rėmėjams, platinto
jams, administracijos ir 
spaustu vės darbuotojams. 
Visiems — stipriausios svei
katos!

Vandalinas Junevičius 
Kaunas

P. S. Širdingai dėkoju už 
siunčiamą “Šviesą”. Steng
siuos ir ateityje Jus parem
ti savo ir draugų raštais.

Brangūs Draugai!
Širdingai sveikinu “Lais

vės” kolektyvą Naujųjų — 
1972 m. — Metų proga.

Linkiu Jums, rėmėjams 
ir korespondentams daug 
geros sveikatos ir sėkmės 
kultūriniame darbe mūsų 
brolių — išeivių tarpe.

Jūsų — L. Valbasys 
Vilnius, Lithuania, 
1971 m. gruodis

Brangus drauge!
Su Naujais 1972 

siunčiu širdingus sveikini
mus Jums, Jūsų žmonelei, 
ir šauniam “Laisvės” kolek
tyvui, kurie savo kilniu pa
sišventimu . neša tiesos žodį 
plačioms liaudies masėms.

Linkiu visiems geriausios 
sėkmes gyvenime, daug laį-

metais

katos ir ilgų gyvenimo me
tu! 4/

Jonas Jurgaitis 
Vilnius, 1971 m, grtio'dis

visame rajone buvęs didžiau
sias, ir gana turtingas Op
šrūtų kaimas, kuriame 
prieš pirmąjį ir pastarąjį 
paskutinį karą buvo per 90 
atskirų kiemų, tamsios prie
spaudos laikais, esą, neišau
ginęs jokios žymesnės as
menybės, kaip, pavyzdžiui: 
Ožkabaliai
navičių, Paežeriai — dr. V. 
Kudirką, Ž. Gudeliai — dr. 
V. Pietarį, Būdviečiai — V. 
Kapsuką-Mickevičių ir kt.

Kaip išradėjas
Tai netiesa. Seniausieji 

šio kaimo gyventojai, kurių 
jau visai mažai belikę, visgi 
dar ir dabar prisimena, kad 
čia “Aušros” ir “Varpo” 
gadynėje gyveno įžymus 
žmogus, ūkininkas ir išra
dėjas Kazys Bukaveckas.

Aš pats, irgi jau nejau
nas (gimęs 1887 m.) šio 
kaimo pilietis, dar gerai 
prisimenu, kaip, net silp
nam vėjeliui esant, sukdavo
si ir braškėdavo jo paties 
sukonstruotas ir pastatytas 
medinis vėjo malūnas, kokio 
aš vėliau, nors visą Lietuvą 
apkeliavau, niekur neužti
kau. Be to, tais laikais 
K. Bukaveckas konstra
vo ir bandė balioninį lėk
tuvą, medinį dviratį ir 
daug kitų žmonėms naudin
gų dalykų. Dalį jų buvo net 
užpatentavęs. Bet dėl lėšų 
stokos jų gamybą išvystyti 
bei išplėsti negalėjo. Ma
čiau, jo sode augo reti šioje 
apylinkėje medžiai, kaip 
graikiški riešutai, baltosios 
akacijos ir kiti.

Ir kaip rašytojas
O kad viešai jis būtų reiš

kęsis kaip rašytojas, po
etas, spaudos vertėjas, pa
prasti, bemoksliai šio kai
mo žmonės — visai neži
nojo. Mat, tais laiakis net 
ir nuo geriausio savo kai
myno reikėdavo su viso
kiais raštais slėptis, kad 
kuris caro žandaram^ neiš
duotų. Vienok K. Bukavec
kas rašė.. Buvo poetas 
vertėjas. >;

Štai ką apie jį pastebi Ma
žoji lietuvių tarybinė ir 
prieškarinė enciklopedijos. 
Gimė jis 1885 m. Vilkaviš
kio apskr., Paežerių valse., 
Opšrūtų km., ūkininkų šei
moje. Pradžioje mokėsi Op
šrūtų ir Paežerių km. slap
tose mokyklose (viešų tuo 
laiku daf hebuvb), pas da-

0 kadangi nepanorėjo eiti į 
kunigų seminariją, toliau 
mokytis lėšų tėvai nedavė. 
Pradžioje jis raštininkavo 
Paežerių valsčiaus raštinė
je, paskui pas Vilkaviškio 
apskrities notarą. Buvo iš
rinktas valsčiaus teismo po- 
sėdininku. Tarnavo caro 
kariuomenėje. 1885 m. ve
dė žmoną Mariją Griga- 
liauskaitę, per kurios pa
tėvį Kazį Pietarį susipaži
no ir susigiminiavo su d r. 
V. Pietariu. 1888 -1890 m. 
buvo emigravęs Amerikon. 
Ten būdamas p a d a r ė dar 
vieną išradimą — prietaisą 
langams valyti, kurį parda
vė vienam biznieriui.

Platūs ryšiai
K. Bukaveckas jau ifčio

gimnazijos laikų palaikė ry
šius su žymiais žmonėmis, 
lietuvių tautos veikėjais bei 
rašytojais: V. Kudirka, J. 
Šliupu, K. Grinium ir kitais. 
Buvo “aušrininkas.” Be to, 
bendrardarbiavo “Lietuviš
kajame balse,” “Šviesoje,” 
“Tėvynėje” slapyvardžiais: 
Bkv., Bukavietis ir kitais. 
Parašė romantišką poemą 
""Jonas iš Kempės ir Šilką.” 
Rašė eilėraščius. Išvertė A. 
Mickevičiaus ""Baltąjį Kar
žygį,” ""Konradą Valenro
dą,” kurio vertimą vėliau 
panaudojo poetas J. Žilius. 
Eilėraščiuose “Į darbinin
kus” (pagal vokiečių poetą 
G. Hervegą) ir ""Reik mums 
tikybos,” parodė su n ki ą 
darbininkų dalią, jų išnau
dojimą, kėlė socialistinės 
ateities idealus, bet .su* 
‘"krikščioniškojo socializmo” 
bruožais.

1895 metais K. Bukavec- 
kas, pardavęs Opšrūtuo- 
se iš tėvų paveldėtą 
ūkelį, persikėlė į Gižus, o 
kiek vėliau į Marijampolę, 
kur sukonstravo ir pastatė 
ant Šešupės užtvanką, turė
jusią sukti turbinas, duoti 
šviesą, malti grūdus, spaus
ti aliejų, velti milą ir kt. 
Bet pavasaryje įvykęs dide
lis potvynis, to idealaus, su
manaus ir darbštaus žmo
gaus didžias pastangas su
griovė. Jis mirė ir palaido
tas Marijampolėje 1940 m.

Tatai ir jaunesnioji op
šrų t i e č i ų karta negali 
skųstis, o tiktai didžiuotis ir 
džiaugtis, kaip ir kiti laimin
gieji, turėję praeityj tokią^ 
taurią ir kilnią asmenybę 
kaip K. Bukaveckas.

Juozas MėtkŠdiiiš
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Iš LIETUVIŲ KULTŪROS ISTORIJOS

Knygnešys Jurgis Gudas— 
Imržuaziihi nacionalistu auka

Jo pirmoji kelione Į ir kitų klasikų kūriniai. Su
i Žvarbi 1892 metų rudens J.“1?.1“1susidomėjimu skiri- 
naktis. Šaltas rytų vėjas 
plėšė nuo medžių pageltu
sius lapus ir klojo į purvą, 
stambūs lietaus lašai drėki
no žemę. Per krūmokšniais 
ir kemsynais apjuostą vals
tybinę sieną sunkiais ryšu
liais apsikabinėję skuba 
trys keleiviai. Iki paskuti
nio siūlo permirkę rūbai ir 
pavargusios kojos traukia 
pailsėti. Po skarota egle 
keliom minutėm sustoja. 
Šlapiom švarko rankovėm 
nuo kaktų braukia sūrų 
prakaitą. Kažkur kaime 
kaukia šuo, tolumoje spink- 
si žiburėlis. Trumpai pailsė
ję lyg šešėliai slenka tolyn.

Pagaliau valstybinė siena 
laimingai pereita. Dar ke- 

, lėtą kilometrų pražygiavę, 
A aplenkę raitosios žvalgybos 

postus priartėja prie miško 
esančios senos jaujos. Pa
lėpėje užmaskuoja lietuvis-' 
kos spaudos ryšulius. Pasi- 
stiprinę rupia duona ir sū
riu sulindę į šiaudus kietai 
užmiega.

Taip pirmąją kelionę iš 
Prūsijos su uždraustomis 
lietuviškomis knygomis ve
damas senų knygnešių pra
dėjo jaunuolis iš Plungės 
valsčiaus Jurgis Gudas. 
Apie šį taurų Žemaitijos sū
nų noriu papasakoti keletą 
epizodų.

Kaip valstiečio sūnus
Jurgis Gudas gimė 1868 

m. balandžio 22 dieną, Kum- 
žaičių kaime, Plungės vals
čiuje vargingų valstiečių 
šeimoje. Sulaukęs penkių 
metų neteko motinos, o ei- 

4 nant dešimtus metus mirė 
'ievas. Mažasis Jurgelis nuo 
vaikystės ragavo karčią 
skurdo duoną. Naši a i t is 
sunkiai dirbdamas sveti
miems patyrė išnaudojimą 
ir nelygybę. Būdamas ga
bus gana anksti išmoko lie
tuviškai ir rusiškai skaityti. 
Nepaprastai pamilo knygas. 
Jį žavėjo Puškino, Gogolio, 
Lermontovo, L. Tolstojaus

žįstamoje vietoje pereida-1 knygnešį Jurgį Gudą 1941 
mas sieną paklydo. Beklai-’m. liepos mėnesį buržuazi- 
džiodamas po krūmus neti- niai nacionalistai areštavo 
ketai sutiko sargybinį. Pra- ir uždarė Kretingos kalėji- 
dėjo bėgti. Sakgybinis rėk- me. Po nežmoniškų kanki- 
damas šaudė į viršų, o ve- nimų 73 metų senuką 1941 
liau į knygnešį. J. Gudas! 
vienoje akyje pajuto nepa
prastą skausmą ir apsipylė 
krauju. Numetęs nešulį bė
gą keletą kilometrų. Perbė
gęs sieną netekęs jėgų ma
žame miškelyje ant samanų 
sukniubo. Po valandos pa
sibeldė į bakūžės langą. 
Nuoširdi senutė pavalgdino 
ir aprišo žaizdą. Tą naktį 
J. Gudas neteko akies. Nors 
būdamas invalidas dar su 
didesne energija gabeno iš 
Prūsijos ir platino lietuviš
ką spaudą.

Platino ir “Iskrą”
1901-1903 m. kartu su lie

tuviškomis knygomis nešė 
ir platino “Iskrą”. Nemažai 
“Iskros” J. Gudas išplatino 
1902 m. liepos mėn. Žemai
čių Kalvarijos atlaidų metu. 
Tai matė ir šių eilučių au
toriui papasakojo Žemaičių 
Kalvarijos (dabar Vardu- 

kalikai dėjo visas pastan- ya) senelis K. Stonkus. Jis 
Igas siekdami susidoroti su mii‘§s. Pas K. Stonkaus, 
Jurgiu Gudu, bet jiems ne- guuinaitį knygnešys keletą 
pavyko. Nešdamas ir pla- kartų buvo paslėpęs ryšu- 
tindamas lietuviškus leidi- jjus knygų, tame tarpe ir 
nius knygnešys patyrė ke- 'Iskros 
lėtą nuotykių. Apie porą atgabendavo j 
noriu papasakoti. .

te iš knygnešių gautus lie
ptu viškus leidinius. Skaity
davo ne tik dienomis turė
damas laisvą valandėlę, bet 
ir naktimis mėnulio švie
soje. Būdamas 24 metų J. 
Gudas stojo į k n y g n e ši ų 
gretas.

Beribiško pasiaukojimo 
pavyzdys

Dvylika metų su nepa
prasta drąsa ir dideliu pasi
šventimu iš Prūsų gabeno 
į Lietuvą spausdintą žodį. 
Per tą laikotąrpį apie 100 
kartų su lietuviškos spau
dos ryšuliais klampodamas 
per balas ir sniego pusnis, 

! dažnai nemiegojęs ir neval
gęs keliaudavo iš Prūsijos į 
gimtąją Žemaitiją. Į gimti
nę atgabeno dešimtis tūks
tančių lietuviškų leidinių.

Caro žandarai ir jų pa
kalikai dėjo '

m. gruodžio mėnesį netoli 
Kretingos Kvečių miškelyje 
sušaudė. Jo menką turtelį 
žudikai išgrobstė, o turtin
gą biblioteką sunaikino. 
Nors prabėgo daug metų 
kai žuvo Jurgis Gudas, bet 
jo vardas Žemaitijoje išliko 
kaip šviesos ir kultūros 
simbolis.

V. Lauraitis
Vilniaus V. Kapsuko 

Universiteto aspirantas

So. Boston, Mass.
Aukos, surinktos per 

pietus So. Bostone, kurie 
buvo surengti parėmimui 
“Laaisvės” jos jubiliejiniais 
metais. Aukotojų vardai:

Pelnas nuo piet
O. F. Graham .
P. Gricienė ...
Suzana Šūkis ..
B. Žukauskas .

V. G. Kvietkai 
Julia Družas .

Jurgiu Gudu, bet jiems ne- giminaitį knygnešys keletą

” numerius. “Iskrą” 
iš Tilžės, o 

taip pat Klaipėdos.
Kartą temstant Žemaičių 'Kunigų neapkenčiamas ir

Kalvarijoje ant Varduvos 
tilto J. Gudas su knygų neš
menėje sutiko išgėrusį uriad- 
ninką. Caro tarnas nešme- 
nėlyje radęs lietuviškus lei
dinius norėjo knygnešį 
areštuoti. J. Gudas uriad- 
ninkui į ranką įspaudęs ke
letą auksinių pakvietė pa- 
v a k a r i e n i a uti. Niekam 
nematant k n y g n e š y s 
paprašė arbatinės savinin
ką, kad atneštų stiklinę šil
to saldinto vandens, o pa
reigūnui degtinės. Uriad- 
ninkas nieko nežinodamas 
maukė degtinę ir kalbėjo 
nesąmones. Po trijų išlenk
tų stiklinių caro tarnas prie 
stalo užmigo. J. Gudas pas 
patikimus žmones palikęs 
knygas iškeliavo į Alsė
džius.

Tamsią naktį J. Gudas su 
sunkiu knygų nešuliu nepa-

persekiojamas
Pažangią literatūrą J. 

Gudas Žemaitijos apylinkė
se platino ir po spaudos

HELP WANTED-MALE-FEMALI HELP WANTED-MALE-FEMALB

Rochester, N Y.
MIRĖ

Telefonu pranešė L. Be- 
kešienė iš Rochester, N. Y., 
kad jos vyras Aleksandras 
mirė šeštadienį, gruodžio 
18 d. Bus sukremuotas an
tradienį, gruodžio 21 d., 2 
vai. po pietų.

A. Bekešių ištiko “stroke” 
gruodžio 7 d., ir išgulėjęs 
ligoninėje 10 dienų mirė.

Giliausia viso “Laisųės” 
personalo užuojauta drau
gei Bekešienei.

Al. Shimontas ....
J. Stonis ........ .
V. Baltušis ...........
H. Žekonis ...........
E. Belekevicz ....
E. Freimontienė ..
A. Kandraška ....
Eliz- Repshiis .......
A. Yalauskas ....
D. Kiaršis .......
J. Petrus ........... .
J. Valinčauskas ..
Agota Starkienė ... 5.00 
M. Gutauskiene ... 2,00 
Mr. ir Mrs. Zarabai 2-00 
H. Tamošauskas ... 2.00

Po $1: Y. Valinčaus
kas Jr
J. Rainard, K. Čereškienė, 

į S. Rainard, Lietuvis, Lie- 
Į tuvis, Lietuvis, G. Šimaitis 
J. Straus, I 
Wallen, M.
S. Rakutis, M. Kardokas 
L- Plutienė,

CERAMIC DECORATOR
Gold or color lining. Experienced. 

Paid Blue Cross and Blue Shield. 
Full time. Call 609-394-5950. Mat- 

• | uro man or woman, preferred. 7:30 
^61 f)() t0 Salary discussed at Intcr- 
’ 20.00 jVieW' (93-99)

15.00 
11.00 
10.00 

. 10.00 

. 10.00 
10.00 

. 6-00 

. 5.00 
. 5.00 
. 5-00 
. 5.001 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 

. . 5.00 
. 5.00 
. 5.00

5.00

POLISHING LATHE OPERATOR.

Small expanding company. Full 
company benefits. Excellent starting 
salary & overtime. 201-257-0300.

(91-97)

CONSTRUCTION TRAINEES
Buildcot, Inc., A General Construc
tion Company has a training pro
gram for those who wish to learn 
V trade such as carpentry, electric
al, masonry, plumbing, painting & 
others. It will be classroom in
struction & on-the-job training. As 
a trainee you will receive a salary 
while you are working on our jobs. 
For a special interview, call 201- 
539-0238. (96-6)

X-RAY TECHNICIAN
Licensed in New York State. Ex
cellent benefits and working con
ditions. Modern equipment. Apply 
Personnel Director, St, Francis 
Hospital, 160 East Main, Port Jer
vis, N. Y. 12771. Phone

914-856-5351. (96-3)

BUSINESS OPPORTUNITY

Si
SR

Netoli nuo Kėdainių plyti Aristavos kolūkio laukai. 
Ūkis garsėja Lietuvoje gausiais derliais, produktyviais 
veisliniais gyvuliais.

Aristaviečiai pirmieji Kėdainių rajone nusausino vi
sas žemes. Įrengta 550 hektarų pievų ir ganyklų, su
kultūrinti laukai. Kolūkiečiai, norėdami įamžinti me
lioratorių didelius darbus, pastatė paminklą. Jo auto
rius — kolūkio dailininkas Stanislovas Jonelis.

A. Dilio nuotrauka

TOOL AND DIE MAKER
Start Up To $5 Hr. Dep. on exp. 

Qualified Tradesman for toolroom 
of factory embossing heavy gauge 
sheet metal. Benefits are Excellent

DEAN PRODUCTS INC.
985 Dean St., Brooklyn, N. Y.

(96-98)
OCEAN FRONT MOTEL

POPULAR NEW JERSEY SHORE
Plush All Brick Construction 

138 Units
Liquor License
Plush Dining Room
Night Club
Restaurant
Sauna Bath
Olympic Pool

Net $225,000, Yearly
After 1st mortgage payment. Total 
price $3,000,000. Down payment 
$900,000. Present mortgage can be 
assumed $1,000,000. Owner will take

> ■

of 2nd mortgage subject to nego
tiation call 201-244-4566 Realtor.

(91-98)

Kaminskienė,' back 2nd mortgage at 8%. Terms
Great

FOR SALE

FLORIDA 
“House of 
the Year” 

$15,495 
Includes 

Air Conditioning 
buy in Florida living! Two

bedrooms, two full baths, carport, 
screened-in lanai, separate laundry 
and storage area, central air con
ditioning and heating.
Three night, four day inspection 
trip provided for qualified buyer!

Call 301-730-4700 
CALL OR WRITE 

GENERAL DEVELOPMENT 
CORPORATION 

Village of Oakland Mills 
Columbia, Maryland 21043 

(96-98)

Lie-

Smith, R.
Trakimavich,

Chas. Yuska;
Lietuvaitė 50 e.

Viso $24150.
Aukų rinkėjai:

ĮVAIRUMAI
Benzinas su vandeniu!
Išradėjas Lesli Podchac- 

kis (Australija) pasiūlė 
prie automobilio karburato- 

pritaisyti vandens1 
būdu į 

_ garų ir.
vandens mišinį primaišoma1 
dar ir vandens migla. Išra- siems auko t o j a m is ir at- 
clėjas tvirtina, kad tokiam silank.ius.iems ant pietų, 
mišiniui reikia 45% mažiau’ Taipgi dėkoja gaspadi- 
benzino, nes benzinas, pri- nėms: N. Grigaliūnienei, P. 
dėjus vandens, visas sude- ■ Žukauskienei, K. Kazlaus- 
ga, o paprastuose karbura-1 kienei, E. Fraimontienei, 
toriuose dalis kuro išmeta--Belekevicz, H. Žukonienei 
ma į orą. Be to, išmetamo- ir L. jPlutienet Visi gėrė- 
siose dujose 98% sumažėja josi jų pagamintais pietu- 

!mis.

riaus 
purkštuvą. Tokiu

draudimo panaikinimo, degamąjį benzino .
190 5-1907 m. revoliucijos 
laikotarpiu platino social
demokratų leidinius “Nau
jąją gadynę,” “Skardą” ir 
“Žariją.”

Žemaitijos dvasininkai J. 
Gudo nekentė ir nb.rėjo su 
juo susidoroti. Plungės, Al
sėdžių, Žemaičių Kalvarijos 
ir kt. parapijų kunigai ne 
kartą buvo įskundę žanda
rams, bet patikimi žmonės 
jam padėdavo išvengti areš-

anglies oksido. Kaip prane
šama, Melburne tokie kar- 
buratoriai įtaisyti daugiau 
kaip 100 automobilių, ku
rie dabar bandomi.1906 m. vasaros sekma

dienį Alsėdžiuose prie šven
toriaus J. Gudas susirinku
siems pardavinėjo “Naują
ją gadynę” ir aiškino apie 
revoliucinius įvykius Kaune 
ir Vilniuje. Bažnyčios ko
miteto narys apie tai papa
sakojo vietos klebonui. Pas- Pakilo 30 centimetrų, ver- 
tarasis pamokslo i____
biauriais žodžiais iškoliojo 
knygnešį ir nurodė kas pri
ims šį parmazoną į namus, 
negaus nuodėmių atleidimo 
išpažinties metu. Bet J. Gu
das į tai nekreipė dėmesį. 
Po dviejų savaičių Plate
liuose jis vėl pardavinėjo 
socialdemokratinę spaudą ir 
aiškino susirinkusiems juo
dašimtiško Žemaičių vysku
po M. Poliulionio 1906 m. 
šaušio 30 dienos aplinkraš
čio esmę.

Būdamas silpnos sveika
tos ir neturėdamas reikia
mo išsilavinimo buržuazijos 
valdymo metais knygnešys 
J. Gudas buvo bedarbis ir 
gyveno pusbadžiu. Po kelių 
pareiškimų Smetonos mi
nistrų kabinetas knygne
šiui paskyrė menką pensiją. 
Beveik visus pinigus išleis
davo knygoms ir laikraš
čiams. Asmeninėje bibliote-

Dar vienas vulkanas 
Viduržemio jūros dugne 
Netoli Neapolio, Pocuolio 

įlankoje pradeda veikti po
vandeninis vulkanas: jūros 
dugnas per keletą mėnesių

metu Z'iasi dujos, juda žemės plu
ta. i

Atgyjančio vulkano rajo
ne buvo atlikti tyrimai: pa
daryta gravimetrinė nuo
trauka, nuolat matuojama 
vandens temperatūra, daro
mos cheminės analizės. Van
denyje rasta neįprastai 
daug amoniako.

Tyrinėtojai nustatė, kad 
Pocuolo įlanka yra seniai 
užgesusio vulkano krateris. 
Įlankos kranto linija tary
tum apibrėžta skriestuvu, 
taip ji panaši į apskritumo 
lanką, o aplinkinės uolos su
darytos iš vulkaninių uo
lienų.

Manoma, kad vulkano iš
siveržimas nebus pavojin
gas, tačiau 70,000 greta 
esančių vietovių gyventojų 
evakuota.

retų mokslinių knygų. Daug 
vertingų knygų paštu gau
davo iš Amerikos pažangių
jų lietuvių. Aktyviai daly
vavo laisvamanių veikloje, 
kovojo su religiniais prieta
rais.

Sušaudomas!
P r asidė j u s karui seną j į

E. Rep
šienė, A. Kandraška ir O. 
F. Graham.

„LLD 2 kuopa dėkoja vi-

Eliz- Repšienė

SERVICE STATION
SUN TAN LAKE ESSO

RT. 23, RIVERDALE, N. J.
Excellent highway location. Actual 
monthly volume 30,000: Potential 
50,000 gallons Avail immediately. 
Dealer training. Call today 201- 
342-0700 Dick Lugg.

(91-99)

E. Belekevicz,
Brighton, Mass.

Sveikinu “Laisvės” kolektyvą, draugus, drąu- 
& ges Amerikoje ir Lietuvoje su žiemos šventė- 
B mis. Visiems sėkmingų naujųjų 1972 metų!

ŽIEMOS ŠVENČIŲ PROGA

Ę? Sveikinu savo gimines, draugus, pažįsta- j 
|| mus Amerikoje ir Lietuvoje- Visiems sėkmin
ga gų naujųjų 1972 metų ir geros sveikatos.

“Laisves” fondui aukų 
rinkėjo pastaba

LLD 52 kp. susirinkime 
perskaičius “Laisvės” atsi
šaukimą sukėlimui $15,000 
fondo, kp. iš iždo paskyrė 
$25 ir nariai suaukojo $27- 
viso $52. Iždininkas pasiun
tė kuopos auką $25, Gi
siųsti iš Detroito aukų tik j B 
$27, labai biedna! Galvojau j 
parinkti daugiau. Gerieji 
bičiuliai prisidėjo su pagal
ba, gavau aukų $44. Vietoj 
siųsti $27, dabar pasiunčiu 
“Laisvei” $71 ir visų auko
tojų vardus - pavardes ir 
kiek kas aukojo.

Žiūrėkite “Laisvės” fondo 
aukų skelbimą.

Detroitiečiai, paža n g i ų 
laikraščių skaitytojai did
žiumoje yra “Vilnies” puo
selėtojai. “Laisvei” skūpes-

ni. V. Z.

34 auksines vestuves vie
nu kartu atšventė Bulgari- 

I jos kaimas Polski Gradec.

? LINKSMŲ SEZONINIŲ ŠVENČIŲ į

I linkiu visiems draugams | 
į ir pažįstamiems! jį
? Suzanna iį

Frackville, Pa

Marijona Gutauskiene
Brockton, Mass.

W SVEIKINIMAS
|| Sveikinu savo gimines ir draugus Amerikoje 
W ir Lietuvoje j Linkiu visiems laimingų naujųjų 
W 1972 metų. Lai būna galas visiems karams ir 
S baigtųsi žmonių vargai.
M Alena Kairienė,
W Pittsburgh, Pa.

SAN FRANCISCO, CALIF

? A LEKAS IR VIOLET TARAŠKAI
r iv-, . , ..
? ANTANINA CHULADIENĖ
Į SVEIKINA SU ŽIEMOS ŠVENTĖMIS

| Visus savo gimines, draugus, drauges, t pažįsta 
į mus čia Amerikoje ir Lietuvoje, 'taipgi ir 
j? “Laisvės” personalą. Linkime skaisčių, 
| laimingų, taikių, darbingų 1972 metų!
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“Kilęs iš liaudies -- kūriau 
liaudžiai”

Šių metų lapkričio 23 d. 
sukanka 90 metų, kai gimė 
įžymus lietuvių skulptorius 
Petras Rimša.

P. Rimša nuėjo ilgą i r su
dėtingą gyvenimo ii* kūry
bos kelią — nuo kaimo pie
menuko, drožinėjančio laz
das, iki žymaus skulpto
riaus, Tarybų Lietuvos 
liaudies dailininko. Geriau
si jo kūriniai įėjo į XX am
žiaus Lietuvos dailės isto
riją, yra plačiai žinomi ir; 
mėgiasi. ;

Gyvenimo pabaigoje nu
silpus akims, skulptorius 
nebegalėjo įvykdyti dauge
lio gražių sumanymų. (P. 
Rimša mirė 1961 m. spalio 
2 d.). Savo testamente jis 
rašo: “Norėčiau, jog tie 
mano darbai, mano ’dvasios 
ir rankų kūdikiai, kai ma
nęs nebebus, dar gyventų. 
.. .Vienybės ryšis su savo 
žeme ir žmonėmis man tei
kė jėgų. I r esu i s i tiki n e<-, 
kad. tik jį išlaikydami gy
vą, žmonės gali būt i pakan
kamai žmoniški, O jeigu 
kuklus mano kūrybos pali
kimas ateityje galėtų šiam 
tikslui patarnauti, tai bū
čiau tikrai laimingas’’.

Šiuo testamentu P. Rimša 
savo kūrybini palikimą 
perdavė Tarybų Lietuvai.

Kauno valstybiniame M. 
K. Čiurlionio dailės muzie
juje jubiliejaus proga ati
daryta nuolatinė P. Rimšos

tojų V. O’Ha ros, P. Par
kerio ir kiti portretai rodo 
subrendusio menininko ta
lentą, jo kūrybinius ieško
jimus. Labai savitos, deko- 
koratyvios yra simbolines 
menininko skulpt ū r o s — 
“Pavasario rytas,” “Pu
tas,’’ “Rudens vakaro pa
sakos,” “Diena ir naktis,” 
dens vakaro pasakos,” “Sa
tyras ir pelėda,” paminklo 
Dariui ir Girėnui projektas 
“Skausmas.”

P. Rimša daug dirbo gra
fikoje, nes šios srities spe
cialistų tuo metu dar ne
buvo, o pragyventi vien iš 
skulptūros buvo nelengva. 
Čia galima susipažinti su 
darbais, kurie savo laiku 
papuošė Vydūno dramas, 
P. Mašioto veikalėlius vai
kams, įvairi as kitas k ny- 
gas, žurnalus.

Petras Rimša daug kelia
vo. Jaunystėje — ieškoda
mas galimybių mokytis, vė
liau — norėdamas geriau 
susipažinti su pasaulio me
no vertybėmis, sukaupto
mis įvairiuose muziejuose, 
ar atliedinti savo kūrinius. 
Aplankė visus didžiausius 
Vakarti Europos miestus, 
bendravo su tu kraštu dai
lininkais, rašytojais, dauge
liu ten gyvenusių lietuvių, 
yra sukūręs nemaža jų 
portretų etiudų. Kai kuie 
iš jų turi nemaža pažinti
nės ir meninės vertes.

no medalių menas,. Lauky-1
damasis įvairiuose Vakaru 
Europos ir Rusijos muzie
juose, jis matė nemažas 
medalių ekspozicijas, ku
riose pasitaikydavo meda
lių ir Lietuvos gyvenimo 
bei istorijos temomis. 
Skulptorius suprato, kad 
medalis labai puiki priemo
nė svarbiems visuomenės 
gyvenimo įvykiams paminė
ti, nusipelniusių ž m o n i ų 
atminimui pagerbti. Meda
liai plačiau paplinta, n e s 
juos galima tiražuoti. 1922 
m. Petras Rimša sukuria 
pirmąjį medalį, skirtą Vil
niaus įkūrimo 600-osioms 
metinėms paminėti. Nuo 
tada jis medaliais pažymė
jo daugel i svarbe s n i ų j ų 
Lietuvos istorijos ir kultū
ros momentų. Tarybiniais 
metais visas savo jėgas P. 
Rimša atiduoda vien tik 
medalio menui. Tokie “ma
žieji šedevrai,” kaip “Vy
tautas Didysis,” “Vilniaus 
įkūrimas,” “Unija,” “Klai
pėdos išvadavimas,” “Pir
moji liet u v i š k a knyga,” 
“Kristijonas Donelaitis” ir 
kiti, lakoniškais vaizdais ir 
simboliais išreiškiantys
minti ir turini, tvirtai iė- 
jo į mūsų dailės aukso fon
dą, v

Viename iš paskutiniųjų 
savo darbų — automedaly- 
je “Petras Rimša” skulpto
rius įrašo žodžius: “Kilęs 
iš liaudies — kūriau liau
džiai.” Jie skamba kaip pa
grindinė menininko gyve
nimo ir kūrybos styga.

Iš Moterų Klubo susirinkimo

kūrinių ekspozicija. Joje 
eksponuojami brandžiausi 
darbai, sukurti daugiau 
kaip per pusę šimto kūry
binio darbo metų.

“Lietuvos mokykla 1864- 
19 0 4 m.” (dar vadinama 
“Vargo mokykla”), “Arto
jas” mena pirmuosius šio 
amžiaus lietuvių dailės 
žingsnius. Dar būdamas 
jaunu skulptorium, P. Rim
ša lietuviškoje spaudoje iš
kėlė mintį — sukurti išsi
blaškiusius po pasauli lietu
vių dailininkus į lietuvių 
dailės d ra i įgi j a, kvietė pa
rodyti visuomenei savo dar
bus. Drauge su M. K. Čiur
lioniu, A. Žmuidzinavičiu
mi ir kitais dailininkais jis

1936-1938 m. P. Rimša 
pabuvojo "Amerikoje. Su
rengė savo kūrinių paro
das Detroite, Čik a g o j e , 
Klyv el an d e, Pittsburgh, 
New Yorke, Bostone Wa- 
terburyje, Wilkes - Barėje, 
Baltimorėje ir Washingto
ne. Važinėdamas su paro
domis nemažai dirbo. Tuo 
metu sukūrė naujųjų pažįs
tamu, A m e i k o s lietuviu 
portretų, iš kurių ypač gra
žūs, šilti vaikų portretai. 
Ekspozicijoje galime pama
tyti O. Kapočienės, Pasa
ka rnio dukrelių, Mergaitės 
ir kitų portretus.

Dar prieš pirmą} pasau
lini karą P. Rimša sudomi- ■ - . C- C L-

Zita Railiene
Kauno Valstybinio M. K. Čiurlio

nio dailės .muziejaus vyresnioji 
mokslinė darbuotoja

Dndarkalo tvirtove
Daugelį dešimtmečių is

torikai ieškojo Dundarkalo 
tvirtovės. Ja surado Azer- 
baidžiano Istorijos muzie
jaus bendradarbis G. Aga- 
jevas. Senoviniuose rank
raščiuose jis surado apsi- 
trynusį žemėlapį. Viena be
vardė Didžiojo Kaukazo 
viršūnė buvo pažymėta 
kryžiuku. Užkopę į šią vir
šūnę, tyrinėtojai surado 
XIII - XIV a. tvirtovės lie
kanas. s? X.

Gruodžio 15 dieną Lais
vės salėje įvyko metinis 
Moterų klubo susirinkimas. 
Nors pasitaikė lietinga die
na, bet nariu susirinko ne
mažai, padarė gerų tarimų 
ir išrinko kitiems metams 
valdybą.

Susirinkimą puikiai pra
vedė J. Lazauskienė. Išklau
syta ir priimta valdybos 
raportai. Malonu, pasakyti, 
kad mūsų fin. sekretorė Li
lija Kavaliauskaitė grįžo 
prie savo pareigų, ji padė
kojo Moterų klubui už pri
siųstą užuojautos atviruką.

Pirm. I. Mizarienė prane
šė apie puikiai vykusias iš
leistuves, surengtas gerbia
mam. LTSR užsienio minis
tro pavaduotojui ir TSRS 
atstovui Jungtinėse Tauto
se Vytautui Zenkevičiui, 
kurias surengė Moterų klu
bas ir Aido choras, apie 
kurias jau aprašyta spau
doje. Nuo parengimo likęs 
pelnas paskirtas “Laisvei”. 
Išreikšta padėka visoms na
rėms už kooperaciją, o ypa
tingai didelis dėkui draugei 
J. Lazauskienei už tą sun
kųjį darbą virtuvėje. Jai 
žinoma, pagelbėjo mūsų 
mieloji N. Ventienė.

A. Rainienė išdavė sklan
dų raportą iš Nacionalinės 
Konvencijos prieš karą, ku
ri įvyko Cleveland, O. Jau 
ne pirmas kartas, kai drau
ge Rainienė d a 1 y v a u j a 
demon s t r a c i j o s e, mar
šuose bei konvencijose. 
Jos aprašymas tilps “Lais
vėje”, tad prašome pasi
skaityti. Minėtoje konven
cijoje A. Rainienė atstova
vo ne tik Moterų klubą, bet 
ir LLD 185 kuopą. Neiš
kenčiu nepasakius bravo už
tokią energiją ir tokį ryž
tą.

Įž y m i a i visuomeninkei 
Margaretai Kavaliauskaitei 
(Cowl) šiemet sukaks 75 
metai. Jai pagerbimo mi
tingas ivyks vasario 6 d., 
Hotel Diplomat, Manhatta- 
ne. Nutarta šiame mitinge 
skaitlingai dalyvauti, su $50 
auka nuo klubo.

Narė J. Šimkienė buvo 
sunkiai susirgusi — pasiųs
tas jai. užuojautos atviru
kas. Susirinkiman atsilan-

M. Yakštienė, K. Čaikaus- 
kienė, M. Šukaitienė, D. Ga- 
linauskienė, O. Kazlauskie
nė, A. Adams, I. Bimbienė, 
T. Simonienė, M. Kavaliū- 
nienė,, O. Dobilienė. Moterų 
klubas širdingai dėkoja.

Sekančia m e susirinkime 
sutiko išvirti kavą J. La
zauskienė, N. Skublickienė 
ir O Dobilienė, o ši karta 7 4. V
mus skaniai pavaišino, savo 
gimtadienio proga, A. Rai
nienė. Ir mes jai sudainavo
me “Ilgiausių Metu”. Jai 
radėjo draugė D. Galinaus- 
kiene.

Pabaigoje susirinkimo ve
dėja J. Lazauskienė ragino 
visas atsilankyti j Aido cho
ro rengiamą Naujų Metų 
nutikimą.

Su. Natriais metais prasi
dės ir nauji darbai, tad lin
kiu mielosioms draugėms 
geriausios sveikatos ir ener
gijos toliau tuos darbus 
vykdyti.

II. Feiferienė

Svečiai iš Lietuvos
Kaip jau buvo minėta, 

į Vytauto Zenkevičiaus iš
leistuves atsilankė Riman
tą ir Rima Juodvalkiai, ku
rie, pasin a u d o d a m i savo 
atostogomis ir Rimanto tė
velio pakvietimu, spalio 5 
diena atvyko i Chicagą. Iš 
ten juodu nuvažiavo į Cle- 
velanda, buvo Hartforde, o 
dabar t randasi New Yorke. 
Žada važiuoti i Washingto- 
na. Philadelnhiia ir pasukti 
nietu link, i Florida. Labai 
v orėtu nnwkti Kaliforni- 
Inn. namatvH fpn psa^Nas 
kino ir televiziios studijas.

PATAISYMAS
Praėjusiam “Laisvės” nu
meryje, kur buvo aprašy
tas Gerbiamo Vytauto Zen
kevičiaus. išleistuvių pobū
vis, buvo pasakyta, kad tai 
įvyko lapkričio 12 d., o tu
rėjo būti gruodžio 1'2 d. At
siprašome.

Red.

PASTABA
Šios dienos “Laisvėje” A. 

K. Pandeliečio straipsnyje 
apie “Laisvės” albumą kal
bama ir apie kanadiečius. 
Po žodžiais “kai vėliau sy
kiu gyvenęs” turi būti pri
dėta. Pranas Grigaravičius. 
Dabar išeina, kad Petras 
Morkūnas buvo pirma po
licijos nušautas, o paskui 
išvyko i Ispaniją ir ten žu
vo. Klaida padaryta paties 
autoriaus.

SVEIKINA
Didžiai Gerbiamos Mote

rų Klubo narės:
Nuoširdžiai sveikinu su 

Naujaisiais 1972 metais! 
’ Ilgiausių metų, energijos, 
| džiugiu darbo vaisių, visuo
meninėje veikloje, kovoje 
už taika, ir šviesią žmoni
jos ateit}.

Danui ė Šumskiene 
1971 m. gruodis 
Kaunas

Bilijonai rasistams
Washingtonas. — 127 na

cionaliniu civilinių teisių, 
unijų, religinių ir visuome
niniu. organizacijų konfe
rencija kaltina Nixono ad
ministraciją suteikimu bili
jonų dolerių valstijoms, ku
rios praktikuoja rasizmą ir 
neduoda užtikrinimo, kad 
rasinė diskriminacija bus 
panaikinta.

Rimantas Juodvalkis jau 14 
metu dirba Vilniaus televi
zijos studijoj kinooperato- 
rium. Mokėsi neakyvaizdi- 
niu būdu žurnalistikos, ta
čiau jis daugiau linkęs prie 
kino meno. Dabar Riman
tas suka nauią meninį fil
mą “Tadas Blinda” — reži
sierius Balys Bratkauskas. 
Viena serija jau baigta, o 
kita dar sukama.

Rima Juodvalkienė yra 
skulptoriaus Juozo Minkė-

Pramogų Kalendorius
Gruodžio 31 d.

Naujųjų Metų laukimas. 
Rengia Aido choras. Bus 
visko, kas tik reikalinga 
dėl Naujųjų Metų.

Įėjimas kaip auka $6.
Pradžia 8-ta valandą va

kare.
Laisvės salėje, 102-02 Li

berty Avė, Ozone Parke.

Mieste pasidairius
1970 metais New York o 

apylinkėje buvo 583 strei
kai, raportuoja Darbo sta
tistikų biuras, v

Kolumbijos universiteto 
teisių klasėje pirmas tris 
geriausiųjų studentų vietas 
laimėjo trys merginos. Kla
sėje iš 368 studentų tėra 
tik 46 merginos.

Vice prezidentas Agnew 4- 
j čia kalbėdamas visaip nie
kino kairiuosius ir visus ka
ro priešus.

Daugiau kaip 1,000 de
monstrantų piketavo tuos, 
kurie yra priešingi pigių 

į nuomų projekto statymui 
; Forest Hille. Tai pirma to- 
įkia demonstracija prieš ra
sizmą, c-

Teisėjas Bonsai Įsakė ap
šildymo tankų taisytojus 
grįžti darban. Teismabuty- 
je buvo daugiau kaip 100 
unijistu. Jie pareiškė ne
pasitenkinimą teisėjo nuo
sprendžiu.

Konferencijoje raportuo
ta. kad rasistinė Mississippi 
valstijos administracija jau 
gavo 2 milijonus dolerių, 
nepaisant to fakto, kad fe
deralinis teismas kaltina 
valstijos pareigūnus rasiz
mo praktikavimu.

Miesto rotušėje unijų at-
stovų ir miesto pareigūnų 
susirinkimas verstinos ar- 
bitracijos biliaus klausimų 
užsidarė be jokio susitari
mo. Bilius paliestų apie 
300,000 organizuotų miesto 

i tarnautojų.
Rep.

organizavo Lietuviu dailės 
draugiją, skatino domėtis, 
rinkti liaudies meną.

P. Rimša išaugo Suvalki
jos valstiečių šeimoje, iš
moko rašto prie spingsulės, 
motutei verpiant, matė sun
kią paprasto darbo žmo
gaus dalia. Gal todėl jau 
j pirmuosius savo kūrinius 
įdėjo ne tik vaikystės pri
siminimus. ne tik jaunystės 
godas. “Lietuvos mokykla 
1864-1904 m.,” “Artojas”— 
išryškina svarbiausius spau
dos draudimo laikotarpio 
bruožus — skurdą ir siel
vartą, laisvės ir šviesos 
troškuli. Šios skulptūros, 
nuo pat iu parodvmo pir
mosiose lietuvių dailės pa
rodose. tano neatskiriama 
musu kultūrinio palikimo 
dalimi, sunkiu priespaudos 
metu gyvenimo simboliu.

Ekspozieiioie daug por
tretu. M. Valančiaus, V. 
Kudirkos portretiniai ba
reljefai, sukurti besimokant 
Varsų v o j e P Velionskio 
(P. Veliuoniškio) dirbtu- 
tuvėie, byloja anie pir
muosius savarankiško dar
bo žingsnius. “Močiutė.” 
biustas - autošaržas “Ma
no kepure,” T. Naruševi
čiaus biustas, J. Basanavi
čiaus, J. Žemaitės, K. Vai- 
ro-Račkausko, anglų rašy-

Nuotraukoje: Vilniaus Valstybinio Universiteto stu
dentės Liudmila Savčenka (filologė) ir Leokadija Ra- 
kuckaitė (chemikė) aktyvios saviveiklininkės.

A. Dilio nuotrauka

no dukra, gimusi Vilniuje 
1941 metais, taip, kad bu
vusio tėvynės karo siaubo 

i jianai jau nežino. Mokėsi

kiusiai E. Liepienei išreikš
ta užuojauta dėl jos brolio 
Jono Sirgedos mirties.

Priėjus prie valdybos rin
kimu. narės pradėjo ploti, | muzikos katedroj, Vilniaus 
išreikšdamos norą palikti Pedagoginiame Institute, 
tą pačia valdyba, kuri la
bai gerai veda klubo veik
lą ir atlieka < 
svarbius darbus.

Rimanto ir Rimos Juod- 
didelius beiiva^c^ įspūdžiai Amerikoje 

Valdybos įvairūs. Jiems patinka New
sastatas tas pat: I. Miza- Yorkas. Gal todėl, kad čia 
rienė—pirmininkė, A. Rai-j randasi visas meno lobynas, 
nienė — vice-pirmininkė, B. nuo Metropolitan operos —
Keršulienė — sekretorė, L. Lincoln Center iki Village
Kavaliauskaitė — fin. sek
retorė, A. Yakštis — iždi
ninkė. Klubo veiklą sutiko 
aprašyti H. Feiferienė ir A. 
Rainienė. Dovanų tvarky
mo komisijoje pasiliko H. 
Siaurienė ir N. Buknienė. 
Finansų knygas sutiko per
žiūrėti ir patikrinti J. La
zauskienė ir N. Skublickie
nė.

Nėra to susirinkimo, kad 
klubo narės nepriduotų do
vanų. Z. Kazokytė iš Frac- 
ville, Pa., prisiuntė 5 dol., 
o A. Quater paaukojo 2 dol. 
Pataisome įvykusią klaidą 
praėjusio susirinkimo aukų 
sąraše. Sungailienė paauko
jo 5 dol., o buvo paminėta, 
kad jinai užsimokėjo amži
nos narės duoklę. Atsipra
šome.

Įvairių dovanų įteikė šios 
klubo narės: I Levaniene,

mažųjų teatrų.
Jiems patiko apsilankyti 

pas laisviečius, ir reiškia 
padėką už taip gražų priė
mimą ir šiltą sutikimą. Pa
linkėjo mui|s energijos to
liau darbuotis.

Juodavlkiai keliauja po 
Ameriką automobiliu, taip, 
kad jie turės gerų progų 
daug pamatyti ir sugrįžę 

(tėvynėn daug papasakoti. 
Geriausių sėkmių ir laimin
gos kelionės!

Į H. F.

Bruselis. —150 Jungtinių 
Valstijų kongresmenų ir 
Vakarų Europos valstybių 
parlamentarų pasiuntė pro
testą Nixono administraci
jai prieš fašistinės Graiki
jos valdžios ginklavimą ir 
finansavimą.

SVEIKINIMAS ?
Sveikinu visus gimines, draugus ir pažįsta- ? 

mus čia Amerikoje ir Lietuvoje su naujaisiais 
1972 metais Linkiu visiems geros sveikatos ir 
sėkmės. į

Domicėlė Galinauskienč iį
Queens Village, N. Y.

SU ŠVENTĖMIS!

Sveikiname gimines, draugus ir spaudos 
skaitytojus.

JONAS ir JULIA LAZAUSKAI |
So. Ozone Park, N- Y. |

SVEIKINIMAI

f Širdingai sveikiname savo gimines, draugus, 
į bičiulius su žiemos šventėmis, su naujaisiais 
į metais Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje, linkėda- 
f mi viso geriausio.
rf Volteris ir Bronė Keršuliai
? Brooklyn, N. Y.
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įKIEK PASAULYJE ŽMONIŲ?
Tikslaus atsakymo į tą 2006 metų, kad galima bū- 

*klaupsimą nesurasi net ne
seniai paskelbtame “SNO 
demografiniame metrašty-

■ je.”
“SNO metraštyje” pažy

mima, kad vos apie trečdalį 
mūsų planetos gyventojų 
turima demografinė statis
tika, kurią galima pavadin
ti patenkinama. Apie liku
sius du trečdalius tenka 
spręsti apytikriai, su didele 
paklaida.

Be kita ko, žinomas tiks
lus Kinijos Liaudies Res
publikos gyventojų skaičius, 
ir ta aplinkybė įneša statis
tikon didžiulę “baltą dėmę” 
— juk toje šalyje gyvena 
maždaug 23 procentai že
mės gyventojų. Leidžiamas 
Honkonge žurnalas “Far 
Eastern Economic Review” 
praėjusių metų gruodžio 26 
d. numeryje priminė: “Ame
rikiečių žurnalistas Edga- 

,ras Skou 1965 metais pa
citavo paties Mao Cze-duno 
žodžius. Pastarasis pripa
žino,. kad Kinijos gyvento
jų skaičius nežinomas net 
vyriausybei.”

Analogiški statistiniai ne
aiškumai gaubia ir dauge
li kitu šalių, v v v

Kaip ten bebūtų, “SNO 
demografinis metraštis” — 
geriausias, ką mes kol kas 
turime ta tema, tai — pa
grindinis mokslininkų de
mografų visų n u o seklių 
svarstymų ir prognozių šal
tinis. Jis sudaromas, re
miantis oficialiais duomeni
mis, kuriuos pateikia įvai
rių šalių vyriausybės.

Atsižvelgiant į statistines 
išlygas, 1969 m. liepos mė
nesį Žemėje gyveno 3 bili
jonai 552 milijonai žmonių.

tų patikrinti tai, kas aukš
čiau pasakyta. Paskutinė
mis SNO pa tiksli n t o m i s 
prognozėmis, 2000 metais 
Žemėje turi gyventi 6 bili
jonai 493 milijonai žmonių. 
Todėl reikės išgyventi iki

“Metraštyje” pažymima 
tendencija mažėti giminrn 
skaičiui. Bet ne visur. Dau
gelyje besivystančių šalių 
gimimų skaičius lieka anks
tesnio aukšto lygio, kai ku
riose šalyse jis net didėja. 
Išsivysčiusiose šalyse gimi
mų rskaičius paprastai bū
na dvigubai mažesnis, negu 
besivystančiose šalyse.

Pastebima tendencija lė
tėti gyventojų prieauglio 
tempams atspindi bendrą 
dėsningumą, pagal kurį gi
mimų skaičius šalyje ma
žėja t u o laipsniu, kuriuo 
kyla gyventojų ekonominis 
ir kultūrinis lygis.

Iš “Demografinio metraš
čio” taip pat galima sužino
ti:

kad didžiausias gimimų 
skaičius yra Pakistane, Jor
danijoje, Tanzanijoje. Jor-/ 
dani joje moteris vidutiniš
kai turi penkis vaikus, dau
gumoje Europos šalių—du. 
Vidutinis fiziologinis mo
ters potencialas vertinamas 
12 vaikų;

kad daugumoje išsivys
čiusių šalių moterys lin
kusios gimdyti, būdamos 
20-24 metų, o Japonijoje ar- . 
ba Šveicarijoje vėliau—bū-i

ESM ir alus
Utenos alaus darykla bus 

bene pirmoji įmonė Lietu-

Skraidantysis namas
Taip būtų galima pava

dinti Anglijos sukurtą lai
vą su oro pagalviu. Tai iš 
tikrųjų namas, Įrengtas su 
visais patogumais. Jame 
galima gyventi ir nakvoti 
bet kokioje vietoje — virš 
balų, pievų, lygumų ir upių. 
Laivą į priekį varo 2 va-

rikliai. Jis virš sausumos 1^1 k>.
gali pasiekti 45 kilometrus
per valandą, o vi r š van-
dens — 27 km

varikliai, kurie suka venti-iM 
liatorius. Šis laivas-namas 
ypač patogus geografinių i* 
geologinių ekspedicijų daly
viams.

Sveikiname su žiemos šventėmis ir naujaisiais 
1972 metais visus — gimines, draugus ir pažįs
tamus T. Lietuvoj ir Amerikoj, taipgi ir “Lai
svės” kolektyvą. Linkime visiems daug laimės 
ir sveikatos, kad būtų taika visame pasaulyje.

Kastancija ir Alex Mugianiai 
Oakland, Calif.

D-
k"

dėti leme elektroninė skai
čiavimo mašina (ESM).

Tiesa, ir be ESM pagal
bos seniai įsitikinta, kad 
alaus trūksta. V a d i n a s i, 
reikia dar vienos daryklos. 
Bet kur ją statyti?

“Žinoma, ten, kur geriau
siai dera miežiai,” tvirtino 
vieni. “Dovanokite, bet ar
gi miežius vežti į gamyklą 
kainuoja pigiau, negu alų 
atgal?,” nenusileido kiti. 
“Gamykla turi stovėti ten, 
kur daugiausia suvartoja
ma alaus. Taigi — Vilniu
je!” įrodinėjo treti. O vis-i® 
gi — kur? ®

Arbitro pareigoms buvo 9 
pasitelkta elektroninė skai- W 
čiavimo mašina, ta pati, kur 
stovi Mokslų akademijoje Ir g 
fizikams skaičiuoja atomų 
sp e k t r u s arba matemati- ® 
kams sprendžia sudėtingas ® 
teoremas. ®

Uždavinys su alumi buvo & 
nė kiek nelengvesnis. Rei- ® 
kėjo apskaičiuoti, kurioje M 
respublikos dalyje bus dau-:® 
Igiausia auginama miežių,1^ 
;numatyti, kokie bus jų der
liai per artimiausius dešimt
mečius. Elektroninės sme
genys suskaičiavo ir palygi
no atskirų regionų, preten
davusių į gamyklos statybą, 
darbo jėgos išteklius. Pa
galiau, buvo detaliai išna
grinėtas kelių tinklas, ku
riuo alų tektų pristatyti pas 
vartotoją.

$ Mes, keturios seserys, sveikiname gimines, į 
į draugus Amerikoje ir T. Lietuvoje. Taipgi * 
( “Laisvės”, “Vilnies” ir “Liaudies Balso” kolek- ? 
| tyvus. Visiems geros sveikatos ir sėkmės 1972 | 

metuose. $
Agnė Jurevičienė,

St. Petersburg, Fla.
Margaret Kavaliauskaitė-Cowl

Helen Kudirkienė, 
Linden, N. J.

Lilija Kavaliauskaitė, 
Woodhaven, N. Y.

V

? Mes sveikiname ir linkime linksmų žiemos 5 
m švenčių ir laimingų naujųjų 1972 metų visiems 
? giminėms ir draugams Amerikoje ir Lietuvoje.

Linkime visiems būti sveikiems.

i oc on 4- -o • ESM pasirinko Utena,damos 2o-29 metu. Besivys-!XT , t \ i-L. v , v . J i Netrukus ten bus pradėtatanciose salyse moterys: , , ,• ■>. lv. . U k
. , . , t įstatyti didžiausia darybųgimdo, neatsižvelgdamos i o . * . ,v. ’ 4 Sąjungoje alaus darykla.

Pranas ir Kazimiera Chereškai
Brockton, Mass.

l Na u jų jy 1972 MetŲ Proga! f
? Sveikiname visas gimines Amerikoje ir Lie- 
į tuvoje. Taipgi sveikiname bičiulius, draugus, 
| pažįstamus ir visus geros valios žmones, ir lin-
? kime jiems geriausios laimes ir sveikatos, o la- W 
J biausia. linkime nenuilstančiai kovoti už taiką. m

James ir Millie Kanceriai
Wilton Manor, Fla.

? Visus savo draugus, gimines, pažįstamus Lie- 
| tuvoje ir Amerikoje su šventėmis ir naujaisiais 
I 1972 metais.

F. ir J. Konteniai
•Rochester, N. Y

Sezoninis Sveikinimas

ventojų yra 6.7 procento.
♦ Per pastaruosius trejus 
metus Žemės gyventojų skai
čius didėjo po 1.9 procento 
per metus. Laikotarpiu nuo 
1650 iki 1930 metų—0.5%.

Dabar žmonija žengia į 
ateitį žymiai sparčiau (8,- 
000 žmonių per vai.), jeigu 
“spartumu” laikysime skir
tumą tarp mirčių ir gimimų 
skaičiaus. “Variklio galin
gumas,” kaip sužinome iš 
“Metraščio,” beveik nesikei
čia. “Greitis” didėja, krin
tant mirtingumo lygiui, ka
dangi nustoja veikti vienas 
po kito aukščiau dirbę 
“stabdžiai”: traukiasi medi
cinos nugalima maliarija, 
maras, cholera, tuberkulio
zė ir, svarbiausia, žymiai 
sumažėjo vaikų mirtingu
mas. Ir jeigu bilijono skai
čių pasiekė tik 1830 metais, 
tai antrojo bilijono ribą jie 

''peržengė maždaug 1930 m., 
praėjus amžiui. Trečiasis 
bilijonas buvo “pasiektas” 
1962 metais, vos po 32 me
tų. Žmonijos biomasės svo
ris peržengė 180 milijonų 
tonų ribą.

Kokios yra demografinės 
perspektyvos? 1.9 procen
to diidėjimas per metus, at
sižvelgiant į procentų pro
centus, reiškia, kad pradi
nis skaičius dvigubai padi
dės per 37 metus. Tokiu 
būdu, jeigu dabartinis prie- 
augliio tempas liks toks pat, 
2006 metais Žemėje gyvens 
dvigubai daugiau žmonių, 
negu dabar, ir daugiau, ne
gu gyveno iki šiol per visą 
žmonijos istoriją, jeigu skai
čiuosi nuo neandertaliečio 
arba nuo Adomo.

Beje, demografinės prog- 
< nozės nėra patikimesnės už 

meteorologines. Jų nuolati
nis bruožas—nepastovumas.

amžių; v. 7
kad d a u gurno j e šalių 

moterų yra daugiau, ne 
gu vyrų. Nors mergaičių 
visur gimsta šiek tiek ma
žiau, negu berniukų. Ber
niukai ir vyrai miršta grei
čiau, ir moterys demogra
finės lentelės pabaigoje at- 
sirevenšuoja. Būdamos fi
ziologiškai stipresnė lytis, 
jos gyvena ilgiau Vadinasi, 
šūkis “Saugokite vyrus!” 
tebegalio j a . . . Jungtinėse 
Amerikos Valstijose mote
rų yra 2.7 milijono daugiau, 
negu vyrų, Vokietijos Fede
ralinė je Respublikoje — 3 
milijonais, Anglijoje — be
veik 2 milijonais, Japonijo
je — 1.6 milijono. Moterų 
yra daugiau ir šalyse, ak-

Sąjungoje alaus darykla. 
Kasmet joje bus pagamina
ma apie 10 milijonų deka
litrų alaus ir bealkoholinių 
gėrimų.

ESM tvirtina, kad Utefbos 
alus pareikalaus mažiausiai 
gamybinių ir realizavimo 
kaštų, o tai, savaime/su
prantama, garantuoja (res
publikos liaudies ūkiui mak
simalius pelnus.

B. Bušelis

Pats sūriausias vanduo— 
Viduržemio jūros. Vienam 
kubiniam metrui tenka 28- 
31 kg. druskos.

tyviai nedalyvavusiose ant
rajame pasauliniame kare.

pj

ROCHESTER, N. Y.

Širdingai sveikiname su Kalėdomis ir Naujai
siais Metais gimines ir visus draugus Ameri
koje, Kanadoje, Argentinoje ir T. Lietuvoje.
Lai būna pasaulyje taika 1972 metuose.

b . b

Petras ir Ona Malinauskai

■b

ŠVENČIŲ PROGA

Sveikinu su žiemos šventėmis visus geros va
lios ir taiką mylinčius Los Angeliečius, gimines 
Lietuvoje ir visus kitus kovojančius 
tesnę ateitį.

už skais-

(Šmitas) 
Calif.

S. F. Smith
Los Angeles,

Didelę šeimą išaugino Priekulės paukštininkystės

tf SVEIKINAME
F:

į Sveikiname gimines, draugus, pažįstamus 
į čia Amerikoje ir Lietuvoje. Linkime visiems 
| linksmai ir sveikai sulaukti naujuosius 1972 me- 
į tus. Lai būna taika pasaulyje!

į Jurgis ir Ona šilkai,
v 1 "rf Rocky Hill, Conn.

f Sveikiname su žiemos šventėmis ir naujaisiais
| 1972 metais gimines, draugus Amerikoje ir Ta- ® 
įf rybų Lietuvoje, Aido Choro mokytoją, buvusius 
į ir esančius Aido Choristus. Visiems linkime W 
? geros sveikatos ir laimės gyvenime. Lai būna 
įr ramybė pasaulyje. W
į Kostulė ir Jonas Ručinskai M

Adele Petraitiene

į Sveikina su Šventėm ir naujaisiais 1972 metais
5 savo draugus, bičiulius ir pažįstamus. 3
X 4- ®

Su žiemos šventėmis ir naujaisiais 1972 me- ® 
tais sveikiname gimines, draugus, pažįstamus ® 
Amerikoje ir Lietuvoje. Visiems daug sėkmės 
ir laimės ateinantiems metams.

Helen Žukas, Binghamton, N. Y.
Waller ir M y 1d a Žukas.

Gulfport, Fla.

Tadas Nutautai. Šeimoje—dvylika vaikų. Vieni jų pa- 
liko gimtuosius namus ir dirba įvairiose respublikos vie- . 
tose, kiti dar glaudžiasi po tėvų sparnu. Visi Nutautai 
muzikalūs. Tad jų šeima sudaro nemažą orkestrą- Ka
pelmeisteris — šeimos galva Tadas Nutautas, žmona 
groja gitara, mandolina, vaikai — akordeonu ir kitais 
instrumentais. Trys mažosios dukros Dalė, Vilija ir Ge
nutė lainko Priekulės vaikų muzikos mokyklą. Orkestras 
nekartą žavėjo Šilutės rajono gyventojus. Nutautai 
filmavosi Vilniaus televizijoj oje.

Nuotraukoje: Nutautų šeimyninis orkestras Gargž-! 
duose groja rudens mugės dalyviams. |

B,. Aleknavičiaus nuotrauka I

ŠVENČIŲ PROGA
Sveikinu visą “Laisvės” kolektyvą, taipgi gi

mines ir draugus Amerikoje ir Lietuvoje. Vi
siems sėkmės 1972 metuose!

Juozas S. Deltuva,
Baltimore, Md.

Sveikiname “Laisvės” kolektyvą, gimines ir 
draugus Amerikoje ir Lietuvoje. Taipgi Miamėis 
Aido Choro narius, Lietuvių Socialio Klubo ko
lektyvą, LLD 75 kuopos valdybą ir narius, visus 
mūsų draugus, mūsų laikraščių korespondentus 
ir rėmėjus su žiemos šventėmis. Lai mūsų laik- . 
raščia£gyvuoja dar per ilgus metus ir kad 197£ j 
metuose įvyktų taika pasaulyje. į

r- -V.UM aWVYVY'-VU ? 1 !
Helen ir Frank Mankauskai

Miami, Fla.
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A. K. PANDELIETIS 

“Laisves” šešiasdešimtmečio 
jubiliejaus albumą perskaičius

Dabartinėj gadynėj, fo
tografijos labai madoje, be
veik kiekvienas žmogus tu
ri. savo nuotraukoms albu
mą. Bet “Laisvės” šešias
dešimties metų gyvavimo 
albumas turi visuomeninę 
reikšmę, vaizduojantis šim
tus fotografijų ž m o n ių, 
kurie visą savo gyveni
mą pašventė begindami 
liau d i š i k o s visuomenės 
reikalus, besi g r u m d a m i 
su darbo žmonių išnaudo- 
to j ai s, t i kėd a mi esi iško vo ti 
sau ir visai žmonijai geres
nę ateitį — be žudynių, be 
karų...

Kadangi saulės spinduliai 
teikia mūsų žemei šilumą, 
manau, R. Feiferis planavo 
knygos viršeliui atvaizdą, 
palikdamas lapo viduryje 
šviesų skritūlį, lyg saulės 
spindulius žeriantį į visas 
puses, kurio fone telpa še
šiasdešimtmečio raudonas 
numeris. O gal tik atsi
tiktinas dalykas. Čia no
risi pastebėti tą faktą, kad 
mūsų tautos išeivijoje 
nėra senesnio taip ilgai gy
vavusio darbininkiško laik
raščio. Todėl su aukšta 
reikšme jubiliejinei knygai 
viršelis nėra perdėtas.

Sklaidydamas knygos la
pus, tarp atvaizdų randi 
reikšmingus žymių autorių 
raštus. Lai ne pro šalį bus 
kai kuriu autorių pasisaky
mus pakartoti.

Po antrašte “Kaip epo
chos veidrodis” A. Bimbos 
trumpoj dviejų puslapių 
santraukoj labai daug pa
sakyta.

...“Per šiuos dvidešim
tojo šimtmečio tris ketvir
tadaliui mokslas suskaldė , 
atomą ir davė mums bran
duolinę bombą, kuria mes 
šiandien lengvai galime pa- ' 
tys ‘gražiai’ susinaikinti, iš
kėlė žmogų į Mėnulį, bet 
nepajėgė aprūpinti maistu 
ir pastoge milijonų ir mili
jonų žmonių. Niekados pa
saulyje nebuvo tiek alka
nųjų, kiek jų turime šian
dien. Net tokioje didžiau
sioje kapitalistinėje šalyje 
— Jungtinėse Ame r i k o s 
Valstijose — priskaito ma 
daugiau kaip 30 milijonų 
skurdžių.”

Pirmųjų “Laisvės” laik
raščio kūrėjų ir redaktorių 
trumpos biografijos įdo
mios ir reikšmingos darbo 
žmogui tuo, kad kiekvienas 
dirbęs “Laisvės” spaustuvė
je yra perėjęs didesnę ar 
mažesnę priesp a u d o s še- 
rengą. Patyrė žiaurius per
sekiojimus, bet dauguma iš 
jų gynė laikraštį taip, kad 
reakcijai nepavyko jį sūnai
ti; gyvais likusieji jo leidė
jai ir rėmėjai džiaugiasi 
švęsdami 60-ies metų gyva
vimo jubiliejų. Ta proga 
Albume telpa (gal dar ir 
ne visų) žymesniųjų kelios 
dešimtys fotografijų, o ma
žiau veikusių šimtai atvaiz
dų su trumpais pasisaky
mais ir šimtai sveikinimų.

Be abejo, svarbų vaid
menį suvaidino kovoje prieš 
reakciją buvusieji “Lais
vės” leidėjai, bet dar svar
besnį — dabartiniai. Kaip 
žinią, po Antrojo pasauli
nio karo iš Lietuvos į JAV 
suvažiavo dauguma fašisti
nio raugo žmonių, kurie 
šmeižia dabartinę santvar
ką mūsų gimtinėje ir mul
kina seniau į čia atvykusius 
lietuvius. Todėl reikalingi 
tokie žmonės, kurie faktais 
šmeižtus atremia...

daktorių prisiminimų, 
traukose Leonas Prūseika 
rašo apie pradinius laik
raščio sunkumus. Išvardi
na “Laisvės” priešus, opor
tunistus “Keleivio” leidėjus 
ir visokius provokatorius 
bei darbininkų veiklos prie
šus. Kaip žinia, L. Prūsei
ka buvo gabus publicistas.

Iš knygos “Žvilgsnis į 
praeitį,” Rojaus Mizaros 
prisiminimų, telpa įdomus 
straipsnis. Jis neslepia mū
sų organizacijų vadovybėje 
buvusių tarpusavyje rimtai 
veiklai kenkiančių kivirčų, 
iš kurių ateities veikėjai 
galėtų pasimokyti ir tokių 
klaidų nedaryti. Įdomus 
pasisakymas, kaip neran
giai jis įstojo į vadovaujan
čiųjų eiles, nepasitikėdamas 
gerai atlikti, matomai dėl 
to, kad mažai mokslo turė
jo iš mažų dienų. Reikia 
pasakyti, kad ir nedrąsiai 
stodamas į kovą prieš iš
naudotojus, Rojus Mizara 
visuomeninėje veikloje atli
ko daug darbo.

Amerikos 
ninku literatūros draugija, 
kuri nuo 1938-ųjų metų su
trumpintai vadinama Lie
tuvių literatūros draugija,

Ziūrė- 
L šar« 

maičio — “Vilnies penkias
dešimtmetis”; S. J.'Jokub- 
kos “Bedarbiai išsijudina.”

Nepraeitas nepaminėtas 
ir lietuviškas jau n i m a s , 
įsijungęs į pažangiųjų vei
klą. Plačiai atspindi me
nininkai chorų atvaizdais 
ir sveikinimais. V. Bovino 
straipsnis “Šis tas iš Lietu
vių meno sąjungos praei
ties,” ir kiti raštai.

Nors per “Laisvę” prieš 
Albumo išleidimą buvo pa
tarimų, kaip rašyti, matyt, 
daug sveikintojų nekreipė į 
tai dėmesio. Aš nemaniau, 
kad knygoje tilps daugiau 
sveikinimų, negu kita ko. O 
antra, aš tikiu savotiškai. 
Jeigu talpinuosi savo at
vaizdą, tikslą remiu dole
riu kitu, tai jau ir be at
skiro sveikinimo savaime 
reiškia, kad aš linkiu kuo ge
riausios sėkmės laikraščiui 
ir jo leidėjams. Tarp jaus
mingų sveikinimų randasi 
gerų išsireiškimų, iš asme
ninio pergyvenimo pasisa
kymų. Be priežasties nė 
vienas neap leido me savo 
gimtojo krašto.

Įdomus raštas iš Har
rison, N. J., telpa 254- 
ajame puslapyje. Ten pa
sakojama, kaip sukurtą 
draugiją paėmė latviai, g 
vėliau perėmė lietuviai, ir 
ji iki šiol gyvuoja, prisidė
dama prie pažangiųjų vei
klos.

Pačiame knygos viduryje 
telpa Albumo redaktoriaus, 
dr. Antano Petrikio s, su 
žmona Margareta atvaiz
das. Ten pat telpa ir jo pa
rašytas straipsnis po ant
rašte “Lietuvos žmonių šel
pimas.” Jis trumpai pažy
mi Amerikos lietuvių at
liktus didelius darbus šel
piant Lietuvoje fašistų nu
skriaustus žmones. Be ki
ta ko, ten pasakyta: “Ku
rie tam reikalui (šelpimui) 
aukojo didesnes sumas, tų 
vardai buvo atspausdinti 
didžiulėje (apie dviejų pėdų 
skersmens) bronzos knygo
je, kuri dabar išstatyta Re
voliucijos Muziejuje Vilniu
je. Lankantieji Lietuvą tu
ristai gali ten matyti savo 
vardus.”

Peržvelgus visus atvaiz
dus 310 puslapių knygoje, 
susidaro toks vaizdas: Vie
ni vyrai pradėjo “Laisvę

iš-įkartais kritika ne pro šalį,lAndrulio straipsnis 
Irti noa mora ninlrn Šimtu nm- Irimo nnf.i mistiška i”

Kai žiūri 23-iame puslapy
je į “Laisvėje” 1969-aisiais 
metais dirbusiuosius, tik 
keli jauniausi veidai rodo, 
kad ir jie jau matė mažiau
siai penkiasdešimt vasarų 
ir tiek pat šaltų žiemų.

Toliau seka atvaizdai su 
trumpomis biograf i jomis 
neužmirštam ų j ų , kuriuos 
“Laisvė” praeityje turėjus 
gali didžiuoti.. Vienas iš 
“Laisvės” stegėjų, likęs gy
vųjų tarpe (rodos, gyvena 
T. Lietuvoje), P. Naudžius, 
trumpai pasakoja apie sun
kumus laikraščio pradžioje. 
Po to seka ilgas straipsnis 
po’ antrašte “ ‘Laisvė’ — 
JAV pažangiųjų lietuvių 
interesų gynėja ir reiškė
ją.” Autoriai bent keli. 
Raštai surinkti — iš knygų 
ištraukos, perra š y t o s A. 
Kazlausko, Vilniaus uni- 
vers i t e t o vyr. dėstytojo, 
istorijos mokslų kandidato. 
Šiame straipsnyje protar
piais telpa trys istorinės 
reikšmės atvaizdai. Pirma 
astuonių jaunų vyrų foto-,
fija, pirmosios “Laisvės”; buvo ir tebėra toji organi- 
bendrovėis kūrėjai. Antrojijzacija, kuri daugiausia _ - . ... I 1 • • //T • - B • 1 •

nes nėra nieko šimtu pro-|kime optimistiškai”; 
centų tobulo.)

Tarp didelių fotografijų 
chorų, klubų, LLD kuopų ir 
kitų, telpa M. Kavaliaus
kaitės straipsnis “Iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo ir 
kovų,” gvildenantis šios ša
lies vystymąsi, ir kaip lie
tuviai įsijungė į bendras ko
vas už geresnes liaudžiai 
gyvenimo sąlygas.

Jonais Gasiūnas 
rašte “Pažangiųjų 
spaudos vaidmuo,”

po ant- (
 ŠVENČIŲ PROGA W

Sveikiname “Laisvės” kolektyvą, N. Y. Liet. g* 
Moterų Klubo nares, draugus, linkėdami visiems || 
geros sveikatos.'

J. E. Kasmočiai, M

Brooklyn, N. Y. w

1
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SVEIKINIMAS g

Giminėms, draugams ir bičiuliams visokerio- g*

pos laimės šventėse ir laimingų 1972 metų.

V. J- Gasiūnai O
Richmond Hill, N. Y. B

be kit
ko, rašo, kad pažangieji, 
visus sunkumus iki šiol nu
galėję, gali pasidžiaugti sa
vo garbinga praeitimi.

Toliau skaitant, prieini 
prie Lum.bio (Jono Bu- 
lio) humorist i š k a i realių 
karikatūrų. Gaila, kad to
kie gabūs žmonėis 
gyvena

Negalima praeiti 
stebėjus iš tolimos 
forui jos stambių 
ranką tiesiančių per 
Ameriką su širdingais lin- 

lietuvių darbi-įėjimais. Taip pat Floridos 
“naujakuriai” pensininkai, 
matyt, daug paramos Albu
mui davė. Ar tik jie nebus 
kai kuriais požiūriais visas 
kitas lietuvių kolonijas pra-i . 
lenkę?

Man džiugu ir malonu 
matyt kanadiečių veidus, su 
kuriais devynerius metus 
draugavau. Teisingiau pasa
kius, į tą šalį atvykau ir 
tiek laiko ten g y v e n a u . 
Gerai prisimenu vargingus 
laikus, kai 1932-aisiais me
tais Bienfaite, S a s k., su 
Liudu Kisieliumi gyveno
me pas Bilius viename bu
te ir valgėme prie vieno 
stalo; kai Petrą Morkūną 
mainierių streiko demons
tracijoj Estevane policija 
nušovė; kai vėliau, sykiu 
gyvenęs, kartu su L. Kisie
liumi išvyko į Ispaniją ko
voti prieš fašistus ir ten žu
vo. Dar nepamiršau Ka
nados pažangiųjų lietuvių, 
su kuriais susipažinau 
1935-aisiais metais Toron
te per visuotiną suva
žiavimą. Matant jų at
vaizdus Albume, prisimenu 
tuos blogus depresijos, di
delio nedarbo laikus, kuo
met prekiniu traukiniu vog
čiomis į Toronte vykusį įsu- 
važiavmią atsikrausčiau.

Nors Chicagos lietuviai 
turi savo dienraštį “Vilnį,” 
turi daug prie jos darbo, 
bet jie plačiai su sveikini-(leisti, su moterų pagalba 

Laisve” ir i nebūtų galima kaip nors mais ir raštais prisidėjo .ir' 
i kritikuoti. Bet tuo pačiu prie “Laisvės” Albumo tu

re-! metu galima sakyti, kadrinio paįvairinimo. Vinco

fotografija — mišraus am
žiaus aštuoniolikos vyrų ir 
trijų moterų atvaizdas, im
tas tada, kai laikraštis bu
vo dienraščiu pasiekęs aukš
čiausiąjį laipsnį. Trečiosios 
grupės atvaizdas—kai 1961- 
aisiais metais “Laisvė” ma
žėjo, apsiėjo su vienuolikos 
asmenų kolektyvu, nes visi 
buvo jau įgudę spaudos lei
dimo profesijoje.

Kadangi “Laisvė” rūpino
si ne tik JAV gvenančiais 
lietuviais, jos leidėjai nepa
miršo ir vargingoje padėty
je Lietuvoje gyve n a n č i ų 
brolių ir seserų, tai jubi
liejiniais metais gavo nuo

darbuojasi “Laisvės” ir ki
tos apšvietą skleidžiančios 
spaudos labui. Apie šios 
draugijos veiklą rašo Albu
mo redak t o r i u s Antanas 
Petriką. Jis duoda tik svar
besnius LLD nuoveikius. 
Nuo čia Albume ir praside
da “Laisvei” sveikinimai 
nuo LLD kuopų, grupių, 
šeimų bei pavienių asme- 

,'nų. Tenka pastebėti, kad 
■klubai, chorai ir kiti meno 
mėgėjai gražiai ,su atvaiz
dais ir sveikinimais mato
si Albume. Taipgi finan
siškai turtingas Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas 
nepamiršo “Laisvės” pa
sveikinti. Kalbant apie tur-1

daugelio žmonių iš Tarybų | ting.umą/ t e n k a pi.iminti 
Lietuvos ai stų sveikinimų f monjų išsireiškimus, kad 
ir gei o vėlinančių Imkeji- knyga dvokia milijonierių Vinį Ir.l.HA A c/O V c
Lietuvos karštu sveikinimuV 4. žmonių išsireiškimus, kad
mų, kurie telpa Albume.

Anoje pusėje Atlanto 
gyvenantieji proletarai vi
suomet domėjosi JAV pa
žangiųjų lietuvių visuomeni
ne veikla. Po antrašte “Ko
voje už bendrą žmonių sie
kį” telpa ilgas aprašymas, 
kaip V. Kapsukas ir Z. Ah- 
garietis sekė visa tai, kas 
vyksta Amerikos lietuviuo
se. Ypatingai palaikė tam-i tokio atlikto. darbo, kurio 
prius ryšius su “J"’-™” .vvm., Voi’n
jos leidėjų veikla.

Iš buvusiu “Laisvės”

turtingesne 
ar pavienis 
visą pusla-

doleriais, nes
kuopa, klubas
asmuo užpirko
pį, įsitalpino savo ar gru
pes didelį atvaizdą ir dar 
liko vietos sveikinti “Lais
vę” stambesnėmis raidėmis.

(Norisi pasakyti, kad nie
kas už dyką nieko neduo
da. O kas liečia kritiką, 
reikia pastebėti, kad nėra

neilgai

l nepa- 
; Kali- 
rėmėjų, 

visa

Klaipėdos “Baltijos” laivų statykla pastatė Suomi
jai 4,500 tonų keliamosios galios plieninį plaukiojantį 
doką. (žiūr. nuotr.) Tai jau trečiasis toks dokas kaimy
ninei šaliai. Klaipėdiečių pastatytame doke suomiai 
remontuos keltus, plaukiojančius tarp Suomijos ir 
Švedijos.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

kūrė laikraščiui remti orga
nizacijas, o dabar moterų 
klubai prie LLD priklausan
čiomis moterimis nusveria 
vyrus. Todėl ir baigsiu ap
žvalgą su aktyviosios mo
ters Ksaveros Karosienės 
straipsnio ištraukomis.

Draugė K. Karosienė ke
lis kartus lankėsi Tarybų 
Lietuvoje. Ji tėmijo ten 
dabartinį naujai organizuo
jamą gyvenmią. Jos pasa
kojimai apie tai telpa pen
kiuose knygos puslapiuose. 
Žinoma, visko keliuose pus
lapiuose nesurašysi, bet ji 
labai daug pasako ir mažai 
kalbėdama.

Po antrašte “Ant karo 
griuvėsių” ji rašo: “Vaikš
čiodama Vilniaus gatvėmis, 
vėl ir vėl galvojau, kokią 
materialinę ir moralinę ža
lą mūsų tėvų gimtajai že
mei padarė hitlerininkai, 
antrasis pasaulinis karas.” 
Toliau ji pasakoja, kaip 
karštai savo tėvynę mylin
tys žmonės viską atstato ...

Po antrašte “Moksleiviai, 
studentai,” be kita ko, ji sa
ko: “Mes gerai prisimena
me, kad seniau Lietuvoje 
paprastam žmogui mokslas
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Sveikinu gimines, draugus ir pažįstamus 
Amerikoje ir Lietuvoje. Visiems geros sveika- W 
tos ir sėkmės 1972 metuose gį

FRANK YAKSTIS B

Ozone Park, N. Y-

I
 SVEIKINIMAS B

g;
Sveikinu su Kalėdų ir Naujų Metų šventėmis 

visas mano gimines Amerikoje ir Lietuvoje. W 
Taipgi visus “Laisvės” darbininkus ir skaityto- O 
jus. Geriausių Laimių ir sveikiems būti.

ANNA TITANIS 1
Woodhaven, N. Y. W

SVEIKINAME

SU ŽIEMOS ŠVENTĖMIS IR 
NAUJAISIAIS METAIS

gimines, draugus ir “Laisvės” 
skaitytojus Amerikoj ir Lietuvoj!

Peter ir Helen Siauriai
Woodhaven, N. Y.

buvo nepasiekiamas. Šim
tai tūkstančių žmonių lik
davo beraščiais, arba vos 
vos skiemenuodavo malda- 
knygę...

; , .“Buržuazinė Lietuvos 
vyriausybė 1939 m. biudže
te liaudies švetimui pasky
rė 30.5 milijono litų, o ka
lėjimų, policijos ir teismų 
išlaikymui — 32.2 milijono 
litų. .

“Dabar vaizdas iš pagrin
dų pasikeitęs. Lietuva šian
dien ištiso raštingumo 
kraštas, pagal išsilavinusių 
žmonių skaičių toli pralen
kęs daugelį Vakarų valsty
bių. ..

Toliau ji rašo, kaip mu
sų tėvų kraštas industri
alizuojamas, kaip žmogus 
su knyga tampa šalies sim
boliu.

Taigi, be daugelio visokių 
atvaizdų, knyga pilna svar
bių raštų bei naujoviškų 
žinių, t-

Kad aprengtum vieną 
žmogų vasariniais drabu
žiais, reikia apie 90 kilo
metrų siūlų.

Įvairenybes
Tropinės orchidėjos žie

das žydi beveik 3 mėnesius, 
Amazonės lotoso žiedu am
žius — 30 minučių.

Kas atsargiausiai pereina 
gatvį? Zoologai sudarė są
rašą, kuriame pirmoji vieta 
tenka antims. Jos beveik 
niekada nepakliūva po ma
šinų ratais. Paskui eina 
kiaulės, katės. Šunims ir 
vištoms — ketvirtoji vieta, 
o paskutinioji — žmogui.

“žmogžudys, kuris nesi
slepia”, “svarbiausia mies
tų problema” — taip medi
kai apibūdino triukšmą. An
glijos medikų tvirtinimu, jų 
šalyje kiekvieno ketvirto 
vyriškio ir kas trečios mo
ters, sergančios neuroze, li
gos priežastis — triukšmas. 
Medikai mano, kad nuolati
nis stiprus triukšmas žmo> 
gaus gyvenimą sutrumpina 
10-15 metų.
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Profesorius K. Ragulskis ir jo mokiniai

Lietuvos išradėjai
Antrus metus iš eilės Kau-; maisto pramonės automa- 

no Politechnikos instituto 
profesorius Kazimieras Ra
gulskis ir jo mokiniai tapo 
Lietuvos išradėjų darbų 
konkurso nugalėtojais. Jų 
sukurtas orginalus įrengi
nys, kuris smarkiai pageri
no magnetinį informacijos 
užrašymą, pripažino ge
riausiu respublikoje. Pri
taikius naujovę praktikoje, 
liaudies ūkiui bus sutaupy
ta milijonai rublių. Auto 
riams — profesoriui K. Ra- 
gulskiui ir technikos moks
lų kandidatams Ramučiui 
Bansevičiui ir Algirdui Na
vickui — paskirtas respub
likos išradimų salono prizas 
“Eureka” ir piniginė pre
mija.

Keturiasdešimt trijų metų 
profesorius ir j o jaunieji ko- 
gos — didžiausi Lietuvoje 
techninės kūrybos entuzias-

* tai. Jie padarė daugiau
* 200 labai svarbių išradimų 

vibracinės technikos srityje. 
Jų darbai leidžia kurti iš 
principo naujas mašinas ir 
įrengimus. Šioje srityje 
profesorius ir jo bendra
darbiai yra pripažinti auto
ritetai. Jų naujovės plačiai 
patentuojamos užsienyje.

Kas bus pirmas?
Šiandien, kai išradyba 

respublilkoje įgavo platų 
užmojį, pravartu prisimin
ti jos istoriją. Pirmasis iš
radimas Tarybų Lietuvoje 
buvo padarytas 1945 metais. 
Tada radijo centro inžinie
rius Petras Radžiūnas su
kūrė naują lempinį genera
torių, kuris netrukus buvo 
panaudotas.

P. Radžiūnas išradyba do- jie naudojasi turtingu res- 
mėjosi dar prieš antyąjį pa- publikiniu patentiniu fondu, 
saulinį karą. Tačiau buržu- kuris^ turi sukaupęs dau-

* ^azijos valdomos Lietuvos 
sąlygomis jis niekur nega
lėjo pritaikyti savo suma
nymų. Jais tiesiog niekas ne
sidomėjo. Lietuvos radijo 
technikos specialistai netu
rėjo galimybių pasireikšti 
dėl didžiulės “Filips” ir 
“Markoni” užsienio firmų 
konkruencijos krašte.

Tik Tarybų valdžia pla
čiai atvėrė duris Lietuvos 
išradėjų techninei kūrybai. 
Ji surado gerą dirvą — so
cialistinę respublikos pra
monę, kuri, kasmet didin
dama produkcijos gamybą 
maždaug po 12 procentų, 
plačiai naudoja išradimus 
technikos pažangai spartin
ti, ekonomikos efektyvu
mui didinti. Tad nenuosta
bu, kad vien per praėjusį 
penkmetį (1966-1970) Lie
tuvoje padaryta daugiau 
kaip 900 išradimų, 
ekonominis efektas 
15 milijonų rublių.

Plati vaga
Lietuvos išradėjai 

plačią vagą, ugdydami 
mokslą ir techniką. Jie ypač 
daug nuveikė chemijos, fizi
kos, elektronikos, medici
nos, tekstilės, melioracijos 
srityse, taip pat staklių, 
statybinių medžiagų, mais
to pramonėje. Antai, res
publikos Mokslų akademijos 
pre z i d e n t o profesoriaus 
Juozo Matulio vadovaujami 
mokslininkai sukūrė labai 
atsparias antikorozines me
talų dangas, kurias plačiai 
taiko ne tik Lietuvos, bet 
ir Rusijos Federacijos, Lat
vijos ir kitų tarybinių res
publikų mašinų ir metalo 
apdirbimo įmonės, gaminda-

r
Sezoninis Sveikinimas

a

»r

tus, kuriuos suprojektavo 
Kauno Politechnikos insti
tuto docentas Vilius Žido
nis, serijomis gamina speci
alizuota Kapsuko gamykla. 
Ji tiekia šiuos įrengimus 
Lietuvos ir kitų tary
binių respublikų maisto 
paramonei, taip pat eks
portuoja į užsieni. Kauno 
medicinos instituto profeso
riaus Jurgio Brėdikio išras
tas efektyvus prietaisas šir
dies raumens tonusui ma
tuoti padeda tiek chirur
gams daryti operacijas, tiek 
terapeutams teisingai įver
tinti širdies veiklą. Vilnie
tis statybų inžinierius Ri
čardas Geralevičius sukūrė 
dailias statybines medžia
gas, kuriomis puošiami gy
venamųjų namų rajonai 
Vilniuje, Kaune.

Tai tik keletas reikšmin
gesnių išradimų. O kur dar 
daugybė naujų elektroninių1® 

J skaičiavimų mašinų, metalo
•^1 plovimo staklių, suvirinimo g 
1V (agregatų, statybos apdailos

ir kitų mašinų, kurias kon
struodami respublikos inži
nieriai panaudojo ne vieną 
šimtą išradimų.
Palankios sąlygos išradybai

Mokslininkų ir inžinierių 
techninę kūrybą skatina iš
radėjų ir racionalizatorių 
draugija, kuriai priklauso 
daugiau kaip du tūkstan
čiai Lietuvos išradėjų. Jų 
darbų konkursus rengia 
prieš keletą metų įkurtas 
'išradimų salonas. Išradėjai 
gali gilinti savo žinias vi
suomeniniame techninės kū
rybos institute. Savo darbe

I
 Sveikinu su Kalėdomis ir laimingais naujai

siais 1972 metais brolius, seseris ir jų seimais 
Lietuvoje, ir visas kitas gimines Lietuvoje ir 
Amerikoje. Taipgi Biržuose švogerką Amelia 
Sablickienę ir jos šeima ir gimines. Taipgi Ame
rikoje visus draugus-drauges ir pažįstamus, vi
sus “Laisvės” skaitytojus ir visus taikos šalinin
kus.

Aš gimiau ir augau Vilniaus apskr,., Videniš
kių parap., Molėtų valsčiuje, (dabar rajonais), 
Kalniškių kaime.

MATTHEW SIMON g
354 — 14th St., Brooklyn, N. Y.

SVEIKINAME SU NAUJAISIAIS 1972 METAIS

Visus draugus, artimuosius, skaitytojus, 
“Laisvės” kolektyvą ir Tarybų Lietuvos darbo 
žmones. Tegyvuoja taika! Visų tautų vienybė.

J. H. Sharkey-šarkiūnai
Worcester, Mass.

Sezoninis Sveikinimas

kurių 
viršija

išvarė

Metinių švenčių proga, sveikinu visus gimi- 
nes Lietuvoje, draugus ir pažįstamus J. A, V. hĮ 
ir visur kitur. Linkiu visiems linksmai praleisti 
šventes ir būti sveikiems per visus 1972 metus- ® 
Taipgi sveikinu ir linkiu geros ištvermės “Lai- jaj 
svės” leidėjams, jos skaitytojams ir rėmėjams, pį

Karolina Kazlauskienė, 
So. Boston, Maiss. S?

LINKSMŲ METINIŲ ŠVENČIŲ!

į W Linkiu draugams ir pažįstamiems Amerikoje 
ir Tarybų Lietuvoje. Visiems geros sveikatos 
ir laimingų naujųjų 1972 metų!

Jonas Grybas,

Richmond Hill, N. Y.

u

z

„ Su žieminėmis šventėmis sveikinu visas savo 
| gimines, draugus, kaip gyvenančius Tarybų 
£ vb Lietuvoje, taip ir Amerikoje, linkėdamas 
į ® naujaisiais 1972 metais laimės, gerovės ir ge

ri ausiu sėkmių visuomeniškuose ir asmeniškuo
se darbuose.

SU

igiau kaip 5 milijonus užsie
nio ir tarybinių mokslo ir 
technikos naujovių aprašy
mų./ ' .

Techninės kūrybos prob
lemos svarstomos respubli
kos išradėjų ir raciolizato- 
rių suvažiavimuose, konfe
rencijose, pasitarimuose. Už 
kūrybinius laimėjimus dvy
likai mokslininkų ir specia
listų suteiktas Lietuvos TSR 
nusipelniusių išradėjų gar
bės vardas.

Išradėjai skatinami ir 
materialiai. Nemažą dalį pi
niginio ekonominio efekto, 
kurį duoda išradimai, vals
tybė išmoka naujovių kū
lėjams. Antai jeigu nau
jovė sutaupė liaudies ūkiui 
3 milijonus rublių, jo auto
riui tenka 20 tūkstančių.

Visa tai sudaro palankias 
sąlygas 
jams 
mokslo 
nes.

Lietuvos išradė- 
šturmuoti naujas 
ir technikos viršū-

Kostas Lianzbergas
Vilnius, lapkritis

“Ladarcho sistema”
Įvairios JAV moterų ta

rybos savo rezoliucijose 
dažnai mini “idealią Ladar
cho sistemą”. Mat,Indijos 
Ladarcho miestas, kaip ma
no amerikietės, tikras rojus 
moterims. Čia kiekviena 
suaugusi gyventoja turi 3- 
4 vyrus, kurie dirba visus 
ūkio darbus. O jeigu kuris 
nors vyras užsitraukia žmo
nos nemalonę, jis ištremia
mas į vietinį vienuolyną.

Philadelphia, Pa.
Įvairios žinios

Gruodžio 5 d. įvyko LLD 
1(1 kuopos susirinkimas. Na
rių atsilankė vidutiniškai. 
Nuostabu, jog šiame susi
rinkime vyrai pasireiškė 
didele dauguma.

Po perskaitymo protokolo 
buvo pagerbti minutės tyla 
du mirusieji ilgamečiai 10 
kuopos nariai — J. Paliepis 
ir M. Abraitienė. Perrink
ta kuopos valdyba seka
miems 1972 metams. A. 
Merkis finansų sekretorius, 
J. Kazlauskas užrašų se
kretorius, P. Valentą kasie- 
rius, E. Švegždienė orga
nizatorė. E. Švegždienė į 
susirinkimą neatvyko, nes 
dar kenčia didžius skaus
mus po operacijos, kurią 
neseniai pergyveno. Nutar
ta pasiųsti ligonei paguo
dos raštą su linkėjimais kuo 
greičiausiai pasveikti.

Po to sekė narių vienas 
kitam linkėjimai su žiemi
nėmis šventėmis ir nau
jaisiais 1972 metais. Išsi
reikšta, kad sekamais me
tais veikėjai vėl kibs prie 
veiklos, jeigu sveikata leis.

Alekas Kandraška,
Dorchester, Mass.

w

M. Klimas,
East Brunswick, N- J.

g
&

l Nuoširdžiai sveikinu visą “Laisvės” štabą, 
į visus savo draugus ir visus “Laisvės” skaityto- 
| jus. Linkiu visiems daug sėkmės 1972 metuose. 
į Lai užviešpatauja taika visame pasaulyje.

JUOZAS WEISS

WORCESTER, MASS.
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RAUDONĖS PILIS
V. Ylevičiaus nuotrauka iš jo nuotraukų albumo 

“Tėviškė,” kurį Vilniuje išleido Kultūrinių ryšių su už
sienio lietuviais komitetas.

Mirus

Jonui Špakauskui
Reiškiame nuoširdžią užuojautą liūdesy j liku- 

įsiai šeimai — žmonai Domicėlei, sūnui Ronal
dui ir jo šeimai, broliui Antanui Lietuvoje, taip
gi visiems artimiesiems ir draugams Amerikoje 
ir Lietuvoje.

Prašome Literatūros Drau
gijos ir kitų organizacijų na- 

mos naujus automobilius, rius prisiminti ‘Laisves” rei- 
prietaisus. Labai našius kalus savo susirinkimuose.

J. J. Demikiai
F. I’. Petrauskai
J. K. Sabaliauskai
J. B,. Jakaičiai
J. D. Lukai
J. M. Petkų nai
J. U. Jaskevičiai
V. K. Žitkai
F. M. Petkūnai
J. H. Sharkey
V. V. Trakimai
F. K. Draugai

M. Sukacakienė 
J. Raulušaitis 
O- Margienė 
L. Ausiejienė 
M„ Šiupenienė 
A. Vasilienė

Pačėsas 
Dudonienė 
Plokštis 
Green 
Pilkauskienė 
Draugė

0.

M.

SVEIKINIMAS SU NAUJAIS METAIS
Belaukiant naujų metų proga, sveikinu visus 
mines, draugus ir pažįstamus. Linkiu viso 

® geriausio per 1972 metus, o labiausia geros 
® sveikatos. Taipgi linkiu geros ištvermės visiems 
® idėjos draugams ir už pasaulinę taiką kovoto- 
įfc jams.

BALTIMORE, MD-

Sveikinu visus savo draugus ir “Laisvės” 
skaitytojus su žiemos šventėmis.

JONAS KASPARAVIČIUS

Sveikinu su žiemos šventėmis mielas gimines 
| ir draugus Floridoje, kitose J. A. Valstijose ir 
į Lietuvoje, taipgi “Laisvės” kolektyvą ir
į “Laisvės” veikėjus. Linkėdama visiems
? stiprios sveikatos ir sėkmės
į 1972 metuose.

Viktorija Bullienė (Lumbiene)
Rochester, N. Y.

SVEIKINU SU ŽIEMOS ŠVENTĖMIS IR 
NAUJAISIAIS METAIS!

Visus gimines, draugus ir pažįstamus šioje šalyje 
ir Lietuvoje, taipgi ir “Laisvės” personalą. Visiems 
linkiu daug laimės ir sveikatos 1972 metuose.

Lai būna pravesta pastovi taika pasaulyje!

ANNA DAUKUS ir ŠEIMA
Detroit, Mich.

Streikų banga purto Phi- 
ladelphijos miestą ir kai
mynus. Neseniai federab'- 
ne v y r i a u s y b ė privertė 
grįžti į darbą Delaware 
upės uosto lai va k r o v i u s. 
Laiva k r o v i a m s nespėj us 
pradėti dirbti, sustreikavo 
keli šimtai Delaware upės 
tiltų darbininkų—Benjamin 
min Franklyn ir Walter 
Whitnyan—- pinigų kolektoriai 
iš per upę pervažiuojančių, 
ir pataisymo darbininkai. 
Reikalauja aukštesnio mo
kesčio ir geresnių darbo są
lygų. Iš pradžios automa
šinų kursavimas buvo supa
ralyžiuotas. Per kelias my
lias automašinų srautas 
stovėjo Camden, N. P., šo
ne ir Philadelphijoje. Pa
galiau streiką laužyti pra
dėjo Tiltų ir Port Authori
ty pareigūnai — imti rink
liavą iš pervažiuotojų.

Kaip lietuvių priežodis 
sako: Toks toki pažino ir 
ant pietų pavadino. Nese
niai jau buvo “Laisvėje” 
rašyta, kad praėjusiuose 
rinkimuose Philadelphijos 
miesto burmistru buvo iš
rinktas buvęs policijos vir
šyla reakcininkas Frank 

: Rizzo. Pastaruoju laiku 
$ Alabamos gubem a torius 
g George Wallace pasiuntė

staba: Jeigu sekamais me- 
į tais G. Wallace laimėtų rin- 
? k i m n i < prezidento urėdui, 
? tai jisai paskirtų Rizzo FBI 
I viršyla, vietoj Hooverio.
| Tačiau Rizzo atmetė 
į Wallace’o pasiūlymą.
? “L” Reporteris

Rausvas ledas 
w Netoli Alma Atos, Užilės 
® Alatau kalnuose, viename 
® ledyne, esančiame aukščiau 

kaip 4 tūkst; m. virš jūros 
g lygio, buvo surastas rausvo 

ledo sluogsnis, glūdintis de- 
šimties metrų gylyje.

I
 Neįprastą spalvą ledui 
suteikė boružės, kurios žu
vo šiame sunkiai prieina
mame rajone.

Specialistai galvoja, kad 
boružės, kurios paprastai 
gyvena slėniuose ir prieš
kalnėse, į amžinojo sniego 
zoną užnešė stipri audra. 
Kazachs tano glaciologai, 
tyrinėdami ledyno masės 
balansą, šį ledo sluogsnį su 
palaidotomis boružėmis pa-

i
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Lietuvio Protestas

Moksli-

LIETUVIŲ MOKSLININKŲ DARBAI

Baltijos šiandiena ir rytdiena
Lietuvos TSR Mokslų Jiems trūksta nemaža duo- 

akademijos geografai pa
staruoju metu ypač daug 
pasidarbavo, /Tirdami res
publikos r e Ij e f ą, žmonių 
gamybinės veiklos padari
nius geografinei aplinkai, 
klimatą, mūsų krašto land
šafto geochemiją. Svarbūs 
ir idomūs atradimai buvo 
padaryti, toliau studijuo
jant Baltijos jūrą.

Šioje mokslo problemoje 
neseniai buvo baigtas svar
bus etapas, tiriant Baltijos 
k ran ta Lietuvos ir Kali
ningrado zonoje,
ninkai keletą metų studija
vo jūros kranto dinamiką 
ir stabi'umą. Kaip žinoma, 
jį griauna trys veiksniai: 
bangos, jūros srovės ir vė
jas. Kai kurios mūsų jū
ros kranto zonos yra griau
namos gan aktyviai. Pa
vyzdžiui, yra išaiškinta, kad 
pietinėje Neringos dalyje 
metinis kranto atsitrauki
mas yra 35 centimetrai. 
Prie Nidos pakrantės, lai
kosi maždaug pastoviai, o 
prie Palangos — plečiasi. 
Po atmintino 1927 metais 
Įvykusio štormo mūsų 
mokslininkai nustatė, 
kad krantas atsistatė per 
tris paras, tapo vėl toks 
pat, koks buvo iki uraga
no. Gamta mėgsta pusiau
svyrą, ir yra tokie ruožai, 
kuriuose viskas balansuoja
si kuo geriausiu būdu. Nu
statytos pusiusvyros nega
li sugriauti jokie veiksniai. 
Kiti ruožai yra silpnesni, 
ir menka audra padaro žy
mių pakitimų.

Tirdami Baltijos jūros 
krantą, mokslininkai sugai
šo šešerius metus. Jjępis 
pavyko nustatyti, kad ar
dymo procesai glaudžiai 
siejasi su hidrometeorologi
nėmis sąlygomis, bangavi
mo ploto parametrais ir 
kranto struktūra. Išsiaiški
nę šiuosprocesus, geografai 
rengiasi pradėti antrąjį eta
pą — prognozavimą. Moksle 
ne tiek svarbu konstatuoti 
esamą padėti, dėsningumus, 
tikrasis mokslas privalo 
nusakyti ateiti. Artimiau
siais metais akademijos ge
ografai planuoja parengti 
mūsų jūros kranto dinami
kos prognozes. Jie turi pa
sakyti, kas atsitiks su pa
krante ateityje, atspėti au
drų pasekmes. Tai labai 
svarbu uostu statybai. pro
jektavimui ir rekonstruk- 
ciiai Praktika žino nemaža 
atveiu, kai buvo užnešti 
uostai, kai jie atsitraukė 
toli nuo jūros. Toks, pa
vyzdžiui. yra Šventosios 
uostas. Buvusioje jo teri
torijoje dabar auga vešli 
žole, stovi narnai, auga 
medžiai. O kadaise čia bu
vo gilu.

Geografus ne mažiau do
mina ir kita aktuali svarbi 
jūros problema.

menų, kurie ir yra dabar 
renkami, Mokslininkai jau 
šiuo metu duoda garanti
ją, kad Baltijos užteršimo 
nebus, jei įmonės gerai su
tvarkys technologinį proce
są. Tai reiškia: jei pramo
ninis vanduo bus išleidžia
mas daugiau kaip dvide
šimties metrų gylyje, šešių 
kilometrų nuo kranto nuo
tolyje ir viename jo litre 
eteryje tir p ių medžiagų 
nebus daugiau kaip vienas 
miligramas.

; Mokslų akademijos geo
grafai sprendžia taip pat 
nemaža geologinių ir geo
grafinių jūros problemų, 
šiuo metu geografijos sky
rius formuoja jūros geolo
gijos mokslinę grupę, kuri 
tyrinės Baltijos jūros dug
ną. Tokie tyrimai jau da
romi ir šiuo metu. Lietu
vos geografai palaiko glau
džius ryšius su TSRS Moks
lų akademijos Okeanologi- 
jos institutu, naudojasi jų 
laivais ir kita technika. Pa
grindinis dėmesys skiria
mas dugno reljefui, nuosė
dų pasiskirstymo dėsnin
gumai, naudingų minera
lu, turinčių vertingų defi
citinių e i e m e n t ų paieš
koms. Mokslininkams išky
la nemaža ir teorinio po
būdžio klausimų: Baltijos 
dugno susidarymas, jo vys
tymasis, jūros istorija. Ry
šium su tuo pernai Vilniu
je įvyko tarptautinis sim
poziumas Baltijos ir Juo- 
dosis jūrų vystymosi klau
simais. Vyksta glaudus 
tarptautinis moksli ninku 
b e n d r a darbiavimas. Jau 
10 metu, kai profesorius 
V. Gudelis yra Šiaurės Va
karu Europos jūrų tyrimo 
tarptautinės komisijos pir
mininkas. taip pat vado
vauja Baltijos ir Juodosios 
jūros tyrimo tarptautinei 
komisijai. Lietuvos geogra
fai kaupia visa moksline

tinėse Amerikos Valstijose 
buvo panaikintos visos oro 
pašto pervežimų sutartys 
ir korespondencija perduo
ta vežti JAV karinių oro 
pajėgų lakūnams. Tada ki
lo didžiulės protesto de
monstracijos. Nepaprastai 
narsiai protestavo ir žino
mas “Pan American Air
ways” bendrovės, vežio
jusios paštą tarp Šiaurės 
ir Pietų Amerikos, lakūnas 
lietuvis Juozas Janušau- 
skas-James, kilęs iš Papilės

Atlantą perskrido kitas JAV 
lietuvis lakūnas — Feliksas 
Vaitkus.

Vytautas Jurkštas

Kada žmonės apsigyveno 
Amerikoje? ....

Manoma, kad žmonės į 
Ameriką yra atsikėlę iš ki
tų žemynų maždaug prieš

25-30 tūkst. metų. Pasta-] 
raišiais metais Amerikoje 
rastos kelios pirmųjų žmo
nių gyvenvietės. Vašingto
no valstijoje siaurame upės 
kanjone aptikti žmogaus 
palaikai, kurių amžius pa
gal radiokarboninę analizę 
yra 11-13 tūkst. metų. Tai 
seniausieji Šiaurės Ameri
koje rasti žmogaus kaulai. 
Greta buvo rasta adata, o 
taip pat stirnos, vilko ir kt. 
kaulai.

? SVEIKINAME SU ŽIEMOS ŠVENTĖMIS
į Sveikiname gimines, draugus ii’ visus priete- gš 
? liūs čia Amerikoje ir Lietuvoje. Linkime visiems S? 
į geros sveikatos ir sėkmės gyvenime. Ypatingai £ 
$ naujų metų proga norime, kad taika užviešpatau- W 
į tų pasaulyje. w

Nelė ir Povilas Ventai, 
sūnūs Konradas ir Povilas

Mokslininkai yra atlikę 
nemaža tyrimų pagal ūki
nes sutartis su įvairiomis 
organizaci jomis, pateikę 
pagristų rekomen d a c i j ų 
dėl jūros užteršimo suma
žinimo. Šiuo metu vykdoma 
sutartis su .Kauno projek
tavimo institutu dėl Mažei
kiu naftos perdirbimo įmo
nes statybos. Kalba eina 
anie praleidžiančiu pramo
ninius vandenis mechaniz
mų lokalizavimą jūros dug
ne. Spręsdami šiuos klau
simus, geografaf ssiduria 
su daugeliu nežinomųjų,

zidentui Ruzveltui jis pa
siuntė specialią telegramą, 
kurioje išdėstė visų civili
nių lakūnų nuomonę. J. Ja
nušauskas tvirtino, kad vi
si JAV susisiekimo pilotai 
yra tvirtai nusistatę prieš 
karo aviacijos personalo 
naudojimą komer c i n ė j e 
je. aviacijoje. Toliau jis 
nurodė, kad daugiau kaip 
tūkstantis kvalifikuotų ci
vilinių lakūnų, kurie dėl 
tokio nutarimo liko be dar
bo, neturi net kuo susimo
kėti už komercinio piloto 
liudijimo atnaujinimą (jis 
galiodavo 24 mėn.). J. Ja-I 
nušauskas paminėio, kad 
dauguma amerikiečių civi
linių lakūnu balsavo už F. 
Ruzveltą, tikėdamiesi susi
laukti aviacijos pramonės 
ir susisiekime reikalų pa
gerėjimo, o ne chaoso. Pa
baigoje pateikė prezidentui 
klausimą: “Ar milijonas 
valandų, kurias sudaro vi
su susisiekimo pilotu ben
dras stažas (J. Janušaus
kas pats išskraidė 4 tūks
tančius valandų — V. J.), 
nieko nerei š k i a s Jungti
nėms Valstijoms?”

J. Januauskas tuo metu 
buvo Ame r i k o s Lietuvių 
transatlantiniu skr i d i m ų 
sąjungos (AT ASS) nu
matytas kandidatu “Litua
nika” II skristi i Lietuvą. 
1935 m. kovo 31 d. jis išvy-

į Pažangą ir apšvietą mylintiems yra didelė garbė 
į už išlaikymą per 60 metų pilnai pažangų laik- 
į rasti “LAISVĘ”. Per tą 60 metų laikraštyje 
į buvo darbininkų istorijos ir pageidavimai, kad 
g tuo keliu eitų dar per daugelį metų, šia proga 
| sveikiname visus su žiemos šventėmis ir naujai- 
I siais metais visus pažangą ir apšvietą mylin- 
5 čius, nes jūsų visų pastangomis mes išleidžia- 

me laikraštį “Laisvę”.
? Juozas ir Marijona Strižauskai
į Bridgeport, Conn. .

| Mes sveikiname su žiemos šventėmis visus 
rf mūsų artimas gimines ir artimus draugus čia 
į Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje. Linkime 
? linksmai praleisti žiemos šventes ir laimingai su- 
| laukti 1972 naujuosius metus. Taipgi, kad visi 
įf būtų sveiki, nes sveikata yra brangiausia už 
į viską.

Stanley ir Julia Rainardai, s?
Brockton, Mass. gįį

Sveikinu su žiemos šventėmis ir naujaisiais 
1972 metais visus savo gimines, draugus ir pa
žįstamus čia Amerikoje ir Lietuvoje. Visiems 
geros sveikatos ir laimės!

Eva Lekas
Lexington, Mass.

medžiaga apie Baltijos jū- ko i Kalifornija panskrai- 
rą ir leidžia t a r p tau t i n į dinti šiam žygiui paruošto 
metrašti. lėkt uvo ii’ balandžio 8 d.

J. Samaitis “Lituanika” IT grižo i Čika- 
-----  ga. Tačiau dėl įvairiu ob-

Kuo daugiausia parengimu iektvviu priežasčių vietoje 
“Laisvės” paramai. J. Janušausko vėliau per

PASIKALBĖJIMAS SU PAUKŠTĖMIS
Paukštelės, mielosios paukštelės!
Ar nepakyri senoviškai taukšti?
Varnos, lakštingalos, gegužės, volungės!
Ir daugel kitų su giedojimo polinkiais —• 
Švilpaujat, krykščiat, kukuojate, čiauškat 
Senoviškai, paprasčiausiai.
Kas dieną), kas metai
Tą patį, jūs vislab tą patį, —
Ar neapsėda apatija?
Suprantu, sunku nugalėti prigimtį, 
Be to gi, kitaip ir nepriimta.
Ką ir kalbėti — keista,
Jog tik žmogus — aukštesnė būtybė —
Turi tą ypatybę —
Balsą prireikus pakeisti.
Bet,
Kai kasmet,
Pavasariui braunantis, regim aukštai :
Ties padangių kraštais
Ištįsusią gervių vilkstinę,
Juntame — vėl pasiilgstame
Jūsų čirenimo, švilpesio, ulbesio.

Sušvinta
Žuvintas.
Vėl žavės nusileidžiančios gulbės.

Ir vis dėlto — ar nepakeistumėt išraiškos būdo, 
Prie kurio esat pačios įgudę
Ir mus prie to pripratinę... >
(Dabar juk mergaitės alpsta 
Nebe nuo jūsų balso, 
O nuo dainelių estradinių.)

.. ' 'Antanas Miškinis

ST*

1972 me- 
“Laisvės”

Visiems

Su žiemos šventėmis ir naujaisiais 
tais (Sveikiname gimines, draugus, 
skaitytojus Amerikoje ir Lietuvoje, 
geriausios sveikatos ir sėkmės gyvenime ir dar- 
buose. Sveikiname ir “Laisvės” kolektyvą. Lai 
būna taika pasaulyje! y

Frank ir Mary Kvietkas y 
No. Miami Beach, Fla.

SVEIKINAME
Brangius brolius, mielus draugus Kenosha, 

Wis., Miami, St. Petersburg, Worcester, ir se
nuosius prietėlius su 
jaisiais 1972 metais, 
taika pasaulyje!

žiemos šventėmis ir nau- 
Lai būna galas karui ir

Antanas' ir Ida Rusedkai
St. Petersburg, Fla.

J*

Su žiemos šventėmis ir naujaisiais 1972 me
tais “Laisvės” kolektyvą, skaitytojus, rašytojus, 
Lietuvos rašytojus. Visiems ištvermės darbuo
se ir geros sveikatos.

Jonas ir Katie Vaicekauskai, 
Binghamton, N. Y.

|
 | LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

Nuoširdžiai linkime visiems LLD 
nariams, “Laisvės” kolektyvui, ben
dradarbiams, rėmėjams ir skaityto
jams. Taipgi Tarybų Lietuvos parei- 
gūnams, gyventojams ir visiems ko- 

|į votojams už taikų ir tautų draugys- 
w tę. Stiprios sveikatos, džiaugsmo 
s, ir sėkmės!

LLD 45 kuopos 
nariai ir valdyba

St. Petersburg, Fla.

j NAUJŲ METŲ PROGA |
£ Nuoširdžiausiai sveikinu savo brolius Adaciu Ss 
į ir Benacių ir jų šeimas Tarybų Lietuvoje, taip-
a pat visus gimines ir artimuosius čionai Jungti-
| nėse Valstijose. Visiems linkiu geros sveikatos § 

ir visokios laimės. S
Pranas Varaška

Woodhaven, N. Y.

ŠVENČIŲ PROGA

Miami, Fla

Use ir Antanas Bimbai
Richmond Hill, N. Y

Žieminių Švenčių proga nuoširdžiausi svei
kinimai visiems mūsų draugams ir bičiuliams.

Visiems linkime geros sveikatos ir daug švie
sių dienų.

a Sveikiname visus gimines, draugus ir pažįs- 
? tarnus Amerikoje ir T. Lietuvoje. Linkime vi- 
į siems geros sveoikatos ir sėkmės.

Kancy ir Irene Levanai,
Brooklyn, N. Y.

? Sveikiname su naujaisiais 1972 me- i 
I tais visus LLD narius ir visus ge- 
t ros valios žmones. Linkime jiems 
| drąsos ir ištvermės bendroj kovoj už 
? taiką iki bus laimėta.

LLD 75 kuopos 
nariai ir valdyba




