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KRISLAI
1972 metus pradedant 
Ar jie bus nubausti? 
Nesvietiškas žioplumas 
Nusisuko sprandą 
Dideli nuostoliai 
Gražiaus amžiaus 

sulaukusiam
Nusipelnytas pripažinimas

— A. Bimba
Žieminių švenčių proga 

vieni kitus gražiai pasvei
kinome, vieni kitiems nuo
širdžiai pal in k ė j o m e lai
mingų naujų metų, tvirtos 
sveikatos ir didžiausios lai
mės. Bet tik tuo negalime 
pasitenkinti.

Įžengę j naujus metus vi
si laisviečiai privalome sku
bintis žvelgti į ateitį. Ką 
šie metai mums žada? Ką 
mes iš jų tikimės?

Atsakymas tėra vienas: 
Jie duos mums tai, ką pa
tys savo veikla ir pastango
mis pasiimsime, laimėsime. 
Tai žinome iš praeities. To
dėl ir pasikliaukime tiktai 
savo pastangomis.

Nusispręskime padidintu 
ryžtu rūpintis, kad mūsų 
visas pažangusis judėjimas, 
kad ypač mūsų spauda ir 
organizacijos ir šiemet tvir
tai atsilaikytų prieš visas 
audras, kurių galima tikė
tis. Ypač svarbu kiek tik 
pajėgiame užtverti tas spra
gas, kurias mūsų judėjimui 
padaro tarp mūsų pasi- 
švaisčiusios mirtys.

Dabar jau aišku, kad ša
lia Detroito kasant tunelį 
nelaimėje žuvo 22 darbinin
kai todėl, kad kontraktoriai 
neprisilaikė reikalingų sau
gumo taisyklių. Bet apie 
šių kriminalistų patrauki
mą atsakomybėn . ir nu- 
baudymią niekur nieko ne
sigirdi.

Dar kartą pasitvirtina 
sena kapitalistinėje san
tvarkoje tiesa: kapitalisto 
pelnas pirmoje vietoje, o 
darbininko gyvybė — an
troje.

Nelaimingų smetoninių 
“diplomatų” šefas Stasys 
Lozoraitis su savo laišku 
Jungt. Tautų Generalinės 
Asamblėjos pirmi n i n k u i 
parodė savo nesvietišką 
žioplumą, jeigu jis tikėjosi, 
kad kas nors skaitysis su jo 
protestu prieš Lietuvos už
sienio reikalų ministro pa
vaduotoją įžymų mūsų tau
tietį Vytautą Zenkevičių. 
Nejaugi visoje toje “veiks
nių” ir “vaduotojų” klikoje 
nebebuvo žmogaus su protu 
šefui patarti su savo pro
testu savęs nediskredituo
ti?

Pakistano militaristų kli
kos pralaimėjimas ir su
smukimas svarbus dar ir 
tuo, jog tai pirmas toks 
pokario epochoje atsitiki
mas. Juk turime keletą ka
pitalistinių kraštų, kuriuo
se valstybės vairą yra pa
sigrobusios militarinės kli
kos, bet Pakistanas yra pir
mas, kuriame tokia klika 
nusisuko sprandą.

J^Tąsa 2-am pusi.)'

Indija stengias daug padėti 
bengalams; Tarybų Sąjunga

prisideda su pagalba
New Delhis. — Indijos 

valdžia tikrai nenori domi
nuoti Bangia Desh (Benga
lų Tautos) valstybės. Ji tik 
nori visais galimais būdais 
naujai valstybei padėti, kad 
ji atsistotų ant tvirtų kojų, 
susitvarkytų.

Šiuo metu Indijos armi
jos daliniai veikia bendrai 
su Bangia Desh armija, ku
ri susideda iš apie 20,000 
karių. Juos indai apmoko. 
Taipgi padeda ir milicijai, 
kuri daugiausia susideda iš 
buvusių partizanų.

Indija atsiuntė nemaža 
savo technikų, kurių naujai 
valstybei labai trūksta.

354.112 amerikiečių pabėgo 
nuo militarinės tarnybos

Washingtonas. — 354,112 
jaunuolių pabėgo nuo mili
tarinės , tarnybos nuo 1967 
metų, skelbia gynybos de
partamentas. Apie 70,000 
tokių dabar randasi Kana
doje, gera dalis Europoje 
ir kitur. Kiti slapstosi 
Jungtinėse Valstijose. Kai 
kurie sėdi kalėjimuose.

Daugelis draftuotų atsi
sakė eiti tarnybon. Kiti iš 
mili tarinių jėgų pabėgo. 
Atsisakiusiems tarnauti mi-

Milijonus darbininkų 
sužeidžia darbuose

Philadelphia, I ’a. — Fede
ralinis vartotojų įstaigos 
direktorius Nader raporta
vo mokslininkų, sąjungos 
konvencijai apie nelaimin
gus atsitikimus darbavietė
se.

Nader aiškino, kad 1970 
m. tarp 8 ir 9 milijonų dar
bininkų pergyveno sužeidi
mus įvairiose darbavietėse, 
taipgi apsinuodijimus, o 
šimtai žuvo tik todėl, kad 
neprisilaikoma sveikatos ir 
saugumo įstatymų.

Jis reikalauja griežčiau 
prižiūrėti darbavietes ir įs
tatymų nepaisančius smar
kiai bausti.

Jeruzalė. — Izraelio gy
nybos ministro Dajano 
žmona ieško skirybų (di- 
vorso) po 36 metų vedybi
nio gyvenimo.

Nepiliečiai privalo 
užsiregistruoti

Visi Jungtinėse Valstijo
se gyvenantieji nepiliečiai 
privalo sausio mėnesį užsi
registruoti, i š p i ki a n t tam 
tikras registracijos formas*

Registracijos formas ga
lima gauti pašto skyriuose. 
Tai kasmetinis reikalavi
mas nepi liečia ms užsire
gistruoti . Neužsiregistra
vusiems gręsia tam tikros 
bausmės.

Taipgi į Indiją atvyko ne
maža bengaliečių mokytis 
technikais. Prekyba taipgi 
praplėsta. Abi šalys pasi
keičia įvairiais produktais

Kai Jungtinės Valstijos 
sulaikė Indijai 87 milijonų 
dolerių paramą ir Japonija 
sulaikė 90 milijonų paramą 
karo metu, tai Indijos eko
nomikai pasunkėjo sąlygos. 
O dabar reikia daug ko pri
sidėti su parama bengalie- 
čiams.

Tarybų Sąjunga pasiža
dėjo atsiųsti technikų gru
pę į Bengaliją ir suteikti 
ekonominę paramą, užmeg- 
sti prekybą.

litarinėje tarnyboje gręsia 
5 metų kalėjimas ir $10.000 
piniginė bausmė. Dezerty
rams iš armijos—10 metų 
kalėjimo.

Dabar Kongresui yra pa
siūlytas bilius amnestuoti 
visus atsisakiusius tarnauti 
mi Ii t arinėse jėgose. Bilių 
remia Amerikos Civilinių 
Laisvių Sąjunga ir daugelis 
religinių bei kitų visuome
ninių organizacijų. Biliui 
užgirti parašai renkami vi
soje šalyje.

Tvirta Ispanijos 
Komunistų partija

Madridas. — “New York 
Times” korespondentas ra
šo, kad Ispanijos Komunis
tų partija tebėra tvirta ir 
sėkmingai veikia tarp dar
bininkų, vadovaudama jų 
kovoms, nepaisant fašistų 
teroro.

Apskaičiuojama, kad ji 
turi apie 7,000 narių, kurie 
gerai patyrę pogrindinėje 
veikloje prieš Franko dik
tatūrą.

Maskva. — Atvyko Kubos 
prezidentas Dorticos tvir
ti riti draugiškumą tarp 
abiejų šalių ir pasitarti del 
Nixono grąsinimų.

s.

Unijistas laimėjo 
majoro vietą

Terre Haute, Ind.—Mies
to majoru išrinktas typo- 
grafų unijos narys Wm. 
Brighton.

Per 40 metų republiko- 
nai valdė miestą, bet dabar 
demokratų kandidatas su
mušė republikoną.

Šiame mieste gimė pa
garsėjęs socialistų vadas 
Eugene V. Dobs.

Hanojus. —- Šiaurės Viet
namo spauda rašo, kad 
Vietnamo liaudis simpati
zuoja Kubos kovai prieš 
Amerikos imperializmą.

66 a flISVĖS” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Padidintu Šiaurės Vietnamo 
bombardavimu Nixonas tik 
pailgina karą IndokinijojVajus prasidėjo su 1 d. Spalio 

ir baigsis su gruodžio 31 d.
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

į Punktai
Brooklyn, N. Y- ............................................... 6,128
P. Alekna, St. Petersburg, Fla. ...:...................5,224
Connecticut..................................................... • 4,670
Philadelphia, Pa..................   3,316
New Jersey ..............................     3.118
So. Boston, Mass.............................................  2,504
George Shimaitis, Brockton, Mass...................... 2,378
Kanados vajininkai ................... . ............ • •. 2,344
M. Valilionienė, Miami -

Fort Lauderdale, FL......................... • •.. 2,100
J. Jaskevičius, Worcester, Mass........................... 1,896

M. Uždavinis, Norwood, Mass. 1,568 
A. Račkauskienė ir H. Sametis,

Haverhill, Mass.................. 1,248
V. Sutkienė - V. Trask

San Francisco-Oakland, Cal. 1,236
P. Beeis, Great Neck, N. Y. 1,164 
L. Bekešienė, Rochester, N. Y. 1,104
Detroit, Mich. .......................... 876
J. Stanienė, Baltimore, Md. 792 
Eva Kralikauskienė,

Lawrence, Mass................... 696

(Tąsa 8-ame puslap.)

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Draugai iš Prancūzijos
Prancūzijos—TSRS drai.i- 

gystės draugijos delega
cija svečiavosi Lietuvoje. 
Delegacijos sudėtyje — šios 
draugijos prezidentų tary
bos narys Raimondas Šmit- 
leinas ir draugijos skyriaus 
g e n e r a Ii n i s sekretorius 
Eženas Krista.

Svečiai susipažino su Vil
niaus Valstybiniu V. Kap
suko universitetu, kur juos 
priėmė prorektorius moks
lo reikalams Jonas Grigo
nis. R Šmitleinas, kuris 
1934-1938 metais profeso- 
daugiau specialistų,, negu 
jų buvo paruošta Lietuvoje 
per visus buržuazijos val
dymo metus.

R. šmitleiną kaip istori
ką ir kalbotyrininką, ypač 
domino Lietuvos kalbininkų 
darbai, jų laimėjimai. Susi
tarta su universiteto biblio
teka, beje, turinčia ir sve
čio mokslinių leidinių, keis
tis naujausia literatūra, 
moksliniais darbais.

• ' • • 
Draugystės vizitas

Draugijos “Italija-TSRS” 
pakviesta, į Romą buvo iš
vykusi Lietuvos draugystės 
ir kultūrinių ryšių, su už
sienio šalimis draugijos de
legacija — partijos Vilniaus 
riavo Kauno universitete, 
buvo maloniai nustebintas,

Kompartija gina Kubą
New Yorkas. — Komu

nistų Partijos generalinis 
sekretorius Hali paskelbė 
pareiškimą, kuriame nuro
do, kad Nixono administra
cija. grąsina atvira agresi
ja prieš Kubą, suteikiant 
laivų ir oro apsaugą kontr
revoliucionieriams įsivežti į 
Kubą.

Partijos vadas nurodo 
reikalą protestuoti prieš re
ntimą kontrrevoliucinių jė
gų bandymų įsiveržti į Ku- 
bą.

A. Shupelriene - S. Penkaus- 
kienė, Lawrence, Mass. 680

LLD 20 kp., Binghamton, N.Y. 634
A. Bemat, Los Angeles, Calif. 588
L. Tilwick, Easton, Pa............ 492
Pittsburgh, Pa. ....... ................... 480
Chicago vajininkai ......... .......  336
W. Briedis, Nashua, N. H. ........ 300
K. Naravas, Shenandoah, Pa...... 160
R. Stakėnas, Scottsville, Mich. 108

kad dabar Vilniaus univer
sitetas per metus paruošia 
miesto komiteto pirmasis 
sekretorius Petras Griške
vičius ir Valstybinio akade
minio operos ir baleto te
atro direktorius, respubli
kos kompozįtprm sąjungos 
valdybos piffnininkas Vy
tautas Laurušas.

Tarybų. Lietuvos pasiun
tiniai Italijoje viešėjo aš- 
tuonias dienas, Jie susitiko 
su draugijos “Italija-TSRS” 
aktyvistais, aptarė tolesnes 
kultūrinio bendradarbiavi
mo tarp Italijos ir Tarybų 
Lietuvos vystymo galimy
bes. 

• • •
“Re.sos” gastrolės Lenkijoje

Bialistoko kultūros sky
riaus kvietimu gastrolių, j 
Lenkijos Liaudies ' Respub
liką buvo išvykęs žemės 
ūkio statybos projektavimo 
instituto pavyzdinis šokių 
ansamblis “Rasa”. Kauno 
saviveiklininkai, vadovau
jami Lietuvos TSR nusipel
niusio artisto K. Tamučio, 
kaimyninėje šalyje viešėjo 
dešimt dienų. Jie koncerta
vo Biali s t o ko, Liublino, 
Gdansko ir Varšuvos mies
tuose. Kolektyvo progra
moje — lietuvių ir lenku 
liaudies dainos, nuotaikingi 
šokiai.

Lenkijoje '“Rasa” viešėjo 
jau du kartus.

Pabėgėlis grįžo namo
Washingtonas. —■ Spalio 

3 d. tarybinis inžinierius 
Anatoly K. čebotarievas 
Bruselyje pabėgo iš tarybi
nės prekybos misijos ir at
sidūrė Jungtinėse Valstijo
se. Jis sakė turįs daug in
formacijų apie tarybinę 
žvalgybą užsienyje.

Gruodžio 27 d, jis grįžo 
į Maskvą tarybiniu lėktuvu. 
Išvykdamas pareiškė, kad 
jis grįžta savo noru.

Washingtonas. —- Penta-1 
gonas informuoja, kad Šiau
rės Vietnamo bombardavi
mas yra intensyviai prave
damas. Kasdien po 350 
lėktuvu mėto bombas po 
keletą kartų. Hanojus skel
bia, kad 19 lėktuvu numuš- 
ta. Dėl pablogėjusio oro 
laikinai bombardavimas su
laikytas iki gruodžio 30 d., 
bet jis būsiąs vėl atnaujin
tas.

Kai kurie militariniai 
strategai mano, kad padi
dintu bombardavimu Nixo
nas nieko gero negali at
siekti. tik pailginti karą In
dokinijoje. Paryžiuje tai
kos. derybos nutrūko. Visur

kyla protestai. Vietnamo 
karo veteranai protestuo
dami buvo užėmė Laisvės 
Stovylą New Yorke. Pro
testuojančius veteranus 
Philadelphijoje puolė poli
cija ir daugeli areštavo. 
Washingtone ant Linkolno 
paminklo laiptu veteranai 
protestavo, policija arešta
vo; 75. San Franciske vete- 
ramti buvo užėmė Pietų 
Vietnamo konsulatą. Poli
cija, juos areštavo.

Protestų judėjimas didė
ja ir kitose šalyse prieš 
Jungtines Valstijas. Reika
lauja baigti agresiją Indo
kinijoje.

Laivo kapitonas prisipažino 
tarnaująs JAV žvalgyboje
Havana, Kuba. — Preky

binio laivo “Johnny Exp
ress” kapitonas Villa prisi
pažino, kad jis nuo 1964 
metų, tarnauja Jungtinių. 
Valstijų Centralinei Žval
gybos Agentūrai (ČIA). 
1960 metais jis pabėgo iš 
Kubos į Miamį. Netrukus 
patapo JAV piliečiu.

Kubos sargybos laivai su
ėmė “Johnny Eqpress” lai
vą Kubos vandenyse. Rado

750,000 amerikiečių 
sterilizavosi

Washingtonas.—1970 me
tais sterelizavosi daugiau 
kaip 750,000 nenorinčių 
daugiau vaikų turėti. Mili
jonai amerikiečių norėtų 
sterilizuotis, bet gydytojai 
ir ligoninės trukdo, valstijų 
įstatymai, tam priešingi.

Keliose valstijose užvesti 
teismai už sterilizacijų tei
sę visiems, kas tik to nori. 
Vyrai daugiausia nori ste
rilizuotis.

Milijonas bengaliečių 
sveikino savo vadus
Dacca. — Daugiau kaip 

milijonas pasitiko Bangia 
Desh Liaudies Respublikos 
valdžios vadus, grįžusius iš 
Indijos.

Šiuo metu, iš Indijos grįž
ta arti 10 milijonų benga
liečių pabėgėlių nuo dikta
toriaus Khano teroro, ku
riame žuvo apie pusantro 
milijono bengaliečių.

Dabar Bengalijos sostinė
je ir visoje šalyje ramu. 
Indijos armijos daliniai pa
deda bengaliečiams tvarką 
palaikyti.

Lima. — Peru lėktuvas 
su 92 žmonėmis susidaužė 
Andes kalnuose.

Vientiane, Laosas. —Val
džios jėgos buvo priverstos 
pasitraukti iš strateginio 
miesto Paksongo, kurį už
ėmė patriotinės jėgos.

jame ginklų ir Kubos pabė
gėlių, kurie tūrėjo tikslą 
apsiginklavę išlipti į saus- 
žemi ir ten pravesti sabota
žą. Bet jiems tai padaryti 
nepavyko.

Kadangi tas laivas plau
kė. po Panamos vėliava, tai 
Panamos valdžia atsiuntė 
savo atstovus į Havaną ty
rinėti. Kai kurie jūreiviai 
buvo paleisti namo vykti.

Vėliausios 
Žinios

Washingtonas. —Praeitą 
sekmadienį ištisą valandą 
per televiziją ir radiją pre
zidentas Nixonas atsakinė
jo į reporterio Dan Rather 
klausimus įvairiomis temo
mis. Beveik užtikrino, kad 
jis kandidatuos į preziden
tus antram terminui ir no
rės, kad Agnew vėl būtų jo 
viceprezidentu. Teisino at
naujinimą šiaurės Vietna
mo bombaravimo ir žadėjo 
vėl puolimą iš oro pakarto
ti, jeigu Hanojus nepasi
duos. Taip pat sake, kad 
jeigu su Hanojum nebus su
sitarta, tai Amerikos gin
kluotų jėgų dalis turės In
dokinijoje pasilikti neribotą 
laiką, (.'yrėsi, kad per tre
jų metų prezidentavimą jis 
nuveikė labai didelius dar
bus. Pakartotinai minėjo 
savo keliones į Pekiną ir 
Maskvą.

New Yorkas. — Atrodo, 
kad transporto darbininkų 
streiko nebus. Suhviu ir 
autobusų fėr<.s bus pakel
tai mažiausi?, penkiais cen
tais, o g<J ir daugiau.

Washingtonas. — gynybos 
sekretorius Laird pranešė, 
kad sausio, vasario ir kovo 
m ė n. nebus draftuojami 
jaunuoliai, nes tikimasi tuo 
metu gauti pakankamai sa
vanorių militarinei tarny
bai.
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J 1972 metus įžengus
1971 METAI jau nuėjo istorijon, palikdami žmoni

jai daugybę neužbaigtų ir neišspręstų problemų. Jie 
nedavė mums taikos ir ramybės, ko visi taip labai 
trokštame. Indokinijoje skerdynė tebetęsiama, dargi 
tapo išplėsta į Kambodiją ir Laosą. Atnaujinimas ma
sinio Šiaurės Vietnamo bombardavimo ir nutraukimas 
Paryžiaus pasitarimų šiai skerdynei baigti, parodo pa
vojingą visos situacijos šiame konflikte pablogėjimą. 
Matyt, mūsų vyriausybė nusprendė sugrįžti prie seno
sios politikos ginklų jėga paklupdyti vietnamiečius ant 
kelių arba juos nušluoti nuo žemės paviršio. Ar geriau 
pavyks Nixonui, negu “pavyko” Johnsonui, tai jau ki
tas klausimas. Klysta tie politikieriai, kurie bando 
Amerikos žmonėms įkalbėti, kad šis Indokinijos karas 
nebebūsąs patim svarbiausiu klausimu šiemet preziden
tiniuose rinkimuose. Kaip tik šis karas turi užbarika
davęs visus kelius išsprendimui bent vienos didžiosios 
problemos šių dienų Amerikos gyvenime. Tiktai aklas 
gali to nematyti.

Ar pavyks Amerikos ir viso pasaulio taikos jėgoms 
priversti Amerikos imperialistus šį nepateisinamą karą 
nutraukti ir išsikraustyti iš Indokinijos šiais 1972 me
tais? Priklausys tų jėgų vieningumui ir nepalaužia
mam ryžtui tą tikslą pasiekti... Jis turėtų būti pasiektas!

Mes, Amerikos lietuviai, ypač laisviečiai įžengėme 
į 1972 metus su gražiai pakilusiu ūpu. Tiesa, kad dar 
vieneriais metais ant mūsų pečių mūsų amžiaus našta 
pasunkėjo. Taipgi tiesa, kad pernai begailestingoji mir
tis iš mūsų gretų išbraukė daug puikių draugų ir drau
gių, kurių neapsakomai pasigęsime šiais metais savo 
veikloje ir pastangose išlaikyti mūsų įstaigas ir orga
nizacijas toje pačioje aukštumoje. Prieš visus juos 
mes žemai lenkiame galvą.

Bet nepaprastai gražiai pavykęs “Laisvės” vajus 
visuose mumyse turi sustiprinti ir sustiprina viltį, jog 
ir šiemet mes nė per colį nepasitrauksime iš savo pa
žangiųjų pozicijų ir dar gi sieksime naujų laimėjimų. 
Mus mūsų pastangose įkvėpia ir sustiprina ne tik Ame
rikos žmonių, kurių sudėtine dalimi mes esame, padi
dėjęs aktyvumas priešintis ne tiktai Vietnamo karui, 
bet ir visoms valdančiosios klasės ir vyriausybės už
mačioms ekonominės, politinės ir socialinės krizės naš
tą suversti ant dirbančiųjų pečių, bet ir mūsų gimtojo 
krašto — Tarybų Lietuvos — gražus tolimesnis klestė
jimas. Džiaugiamės ir didžiuojamės visais rhūsų bro
lių ir seserų Lietuvoje pasiekimais ir laimėjimais eko
nomikoje, moksle, apšvietoje, kultūroje. Nuoširdžiau
siai sveikiname puikų mūsų tautiečio Tarybų Lietuvos 
užsienio reikalų ministro pavaduotojo Vytauto Zenke
vičiaus pasirodymą Jungtinių Tautų Generalinės Asamb
lėjos sesijos veikloje. Tarybų Sąjungos vyriausybė ne
padarė klaidos į savo delegacijos sąstatą įtraukiant šį 
taurų lietuvių tautos sūnų.

Brangieji laisviečiai ir visi Amerikos pažangieji 
lietuviai! šiemet dar kiečiau suglauskime savo gretas 
apie mūsų spaudą ir organizacijas. Visomis jėgomis 
stengkimės jas dar labiau sustiprinti. Kiek mūsų jė
gos leidžia, dalyvaukime Amerikos žmonių kovose už 
taiką ir šviesesnį rytojų!

Tegu šie 1972 metai apsivainikuoja mūsų pažan
gaus judėjimo gražiais laimėjimais!

Kas ką rašo ir sako
PLAČIAUSIA DEMOKRA
TIJA KAIP LIAUDIES 
VALDYMOSI PRIEMONE

Vilniaus “Tiesoje” gruo- 
džo 17 dieną vedamajam^ 
kalbama apie priimtus nau
jus įstatymus, liečiančius 
rajono ir miesto deputatų 
tarybų atsakomybę ir už
davinius. Tie uždaviniai 
yra milžiniški, atsakomybe 
labai labai didelė. Tai dar 
vienas plačiausios demokra
tijos suklestėjimo Tarybų 
Lietuvoje pavyzdys.

Apie šiuos naujus įstaty
mus minėtame “Tiesos” ve
damajame, tarp kitko, sa
koma:

Naujuosiuose do k u m e n- 
tuose juridiškai įteisinta, 
kad rajono, miesto ir mies
tuose esančio rajono Darbo 
žmonių deputatų taryba 
yra valstybinės valdžios or
ganas rajone ar mieste ir 
įstatymo suteiktų teisių ri

bose sprendžia visus vieti
nės reikšmės klausimus, va
dovaudamasi bendravalsty- 
biniąis interesais, o taip pat 
rajono ar miesto darbo 
žmonių interesais. Ši Tary
ba vadovauja valstybinei, 
ūkinei ir socialinei kultūri
nei statybai savo rajono ar
ba miesto teritorijoje, tvir
tina vietos liaudies ūkio 
planą ir biudžetą, vadovau
ja Tarybai pavaldžių val
dymo organų, rajono ar 
miesto pavaldumo įmonių, 
įstaigų ir organizacijų veik
lai, užtikrina, kad būtų lai
komasi įstatymų, saugoma 
valstybinė ir viešoji tvarka, 
piliečių teisės, padeda stip
rinti Šalies gynybinį pajė
gumą.

Svarbūs yra tie įstatymų 
straipsniai, kuriuose akcen
tuojama, kad rajonų ir 
miestų Tarybos koordinuo
ja ir kontroliuoja visų ra-

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

jono arba miesto teritorijo
je esančių įmonių, įstaigų 
ir organizacijų veiklą, susi
jusią su gyvenamųjų namų, 
komunalinių, socialinių, kul- 
rinių ir buitinių objektų 
statyba, liaudies vartojamų 
prekių ir statybinių me
džiagų gamyba. Tarybos 
darbų akiratyje — tvarky
mo darbai, prekyba ir vie
šasis maitinimas, liaudies 
ššvietimas ir sveikatos ap
sauga, kultūra bei kitos gy
ventojų aptarnavimo sritys. 
Kartu Tarybos (suteiktų 
teisių ribose) kontroliuoja, 
kaip dirbamiesto teritorijo
je esančios aukštesnio pa
valdumo įmonės, įstagos ir 
organizacįjos, o rajonuose 
— rajono teritorijoje esan
tys aukštesnio pavaldumo 
ūkiai.

Paskelbtieji įstatymai — 
labai svarbus dokumentas 
mūsų vietinių Tarybų dar
buotojų rankose. Reikia 
palinkėti, kad jų visur ir vi
sada būtų neprieškaitingai 
laikomasi, kad kiekviena 
Taryba, vykdomasis komi
tetas pilnutinai naudotųsi 
jimems suteiktomis teisė
mis, kad kiekvienas vietinis 
Tarybos deputatas garbin- 
ggai atliktų savo pareigas.

KAIP SU TAIS 
VITAMINAIS?

Kadaise įžymus pažangus 
amerikietis dr. Linus Paul
ing parašė ir išleido knygą, 
kurioje jis įtikinėja, kad 
tam tikra vitamino C do
zė ir apsaugo nuo šalčio 
(slogos), ir puikiai gydo. 
Dėl tokio jo teigimo kilo 
diskusijų ir ginčų.

Neseniai Marylandb vals
tijos kalėjime pravestas 
bandymas su kaliniais.-Dvi
dešimt keturi kaliniai per 
dvi savaites buvo maitina
mi vitaminu C, o kiti 24 
jo visiškai neragavo. Pas
kui jie visi buvo apkrėsti 
šalčio virusais. Pasekmės: 
jokio skirtumo tarp vienų 
ir kitų nebuvo. Visi susirgo 
šalčiu. Bet Mary lando Uni
versiteto Medi c i n o s Mo
kyklos darbuotojai, kurie 
tą tyrinėjimą su kaliniais 
pravedė, teigia, kad pirma, 
negu prieisime griežtos iš
vados, dar reikalingas pla
tesnis Vitamino C tyrinė
jimas.

Tuo tarpu, žinoma, dr. 
Paulingas ir jo knyga la
bai išgarsėjo visoje šalyje.

JEIGU TAIP BUVO, 
TAI LABAI GERAI

Clevelando smetonininkų 
organas (g r. 15 d.) šitaip 
skundžiasi dėl Čekoslovaki
joje įvykusių rinkimų:

“Čekoslovakijos rinkikai 
buvo ‘paruošti’ rinkimams. 
Kiekvieną čekoslovakų šei
mą du kartus aplankė ‘agit- 
propas.’ Aukštųjų mokyk
lų profesoriai buvo įparei
goti, kad studentus paruoš
tų rinkimams ir už jų bal
savimą atsakytų. Darbi
ninkus prižiūrėjo kompar- 
tiniai vadovai- Kariuome
nė ir policija taip pat bu
vo įkinkytą į rinkinių prie
žiūros darbą. Tokiam di
deliam policiniam spaudi
mui ir priežiūrai joks Če
koslovakijos gyven t o j a s, 
kuris turėjo balsuoti, ne
galėjo rinkimų boikotuoti, 
q privalėjo savo balsavimo 
įąpelį į urną įmesti.”

Tąį kas čia tokio bai
saus, kad pilįečiai buvo agi
tuojami ir skątipami daly
vauti rinkimuose, atlikti sa
vo pilietines pareigas? Už 
tai Čekoslovakijos vadus 
tiktai reikėtų karštai pąr 
sveikinti.

Laiškai-Sveikinimai
Sveikinu su Naujaisiais 

Metais, linkiu daug sveika
tos ir sėkmės gyvenime.

Tuo pačiu noriu padėkoti 
už suteiktas man galimy
bes, svečiuojantis pas jus 
Amerikoje, pamatyti daug 
įdomybių. Prašau Jus šia 
proga pasveikinti ir pilin- 
kėti gerų ateinančių metų 
ir Jūsų bendradar b i a m s 
laikraštyje: Ventams, Vie
versiams, Buknienei, Nar- 
keliūnaitei ir visiems ki
tiems bičiuliams.

Laimingų Naujųjų Metų!
Julija žirguly te..

Maskva, 1971 VII 16

Brangus Drauge!
Prašau, priimkite mūsų 

širdingia u s i u s pasveikini
mus su artėjančiais nau j al
siai 1972 metais.

Linkime Jums daug daug 
sveikatos, didelio ryžto bei 
ištvermės Jūsų atkaklioje 
kovoje dėl didžiųjų žmoni
jos ideaų įgyvendi n i m o , 
kovoje dėl tautų laisvės, ne
priklausomybės, už papras
tų žmonių gerbūvį bei jų 
šviesią ateitį.

Prašau, perduokite mūsų 
pasveikinimus visiems drau
gams laisviečiams ir palin
kėjimus geros kloties jų 
gražiame darbe bei asme
niškame gyvenime.

Draugiškai apkabiname 
Jūsų

Micholina ir Eugenijus
Meškauskai

Vilnius

Su Naujaisiais Metais 
sveikinu “Laisvės” admi
nistraciją ir visus darbinin
kus.

Elizabeth Repshįs

Paimkime mūsų Ameriką. 
Čia viena iš didžiausių bė
dų yra tame, kad beveik 
pusė piliečių nedalyvauja 
rinkimuuose, /teatlieka savo 
pilietinės pareigos. Čia irgi 
reikėtų daugiau agitacijos, 
daugiau propag a n d o s už 
dalyvavimą rinkimuose.

Pamatysite, 1972 metais 
prezidentiniuose rinkimuo
se gal tiktai pusė piliečių 
balsuos. . .

GRAŽIAI PAGERBTAS 
A M AM ERIKOS 
KOMUNISTŲ VADAS

Iš Tarybų Sujungi gau
tas pranešimąš, kad ten 
yra išle i d ž i a m as pašto 
ženklelis pagerbimui įžy
miojo Amerikos Komunistų 
Partijos buvųsįo vado Wil
liam Z. Fosterio. Ženklely
je Fosterio nuotrauka ir 
užrašas: “1881-196L” Mat, 
FofSteris buvo gimęs 1881 
metais, o mįrė Maskvoje 
1961 metais.

DIDŽIĄUSIAS 
NUOSMUKIS

Chicagoje veikia Chica- 
gos Pedagoginis Lituanisti
kos Institutas. Jau net ir 
mepševikų laikraštis pripa
žįsta, kad šitas “institutas” 
parodo mūsų “vaduotojų” 
baisų susmukimą.

Reikia pabrėžti, kad ir 
menševikai tą “institutą” 
visomis keturiomis remia. 
Na, bet, ot, girdi, buvo su
sirašę institutą lankyti 32 
jaunuoliai, ale baigė tiktai 
7! Į kailį dar kartą gauna 
}r Amerikos Lietuvių Ben
druomenės vajai, kurie pė 
akių neparodę netgi Litua
nikos Instituto iškilmėje. 
Institutą boikotavę ir kiti 
stambieji dipukų “šulai-”

Su Naujaisiais Metais!
Su geriausiais linkėjimais 

visam “Laisvės” kolekty
vui.

E. Juškys 
Vašingtonas 
1971 m. gruodis

Brangūs “Laisvės” 
skaitytojai ir visas 
“Laisvės” personalas,

Sveikinam mes Jus iš Lie
tuvos su Žiemos šventėmis 
ir Naujaisiais metais, linki
me, kad “Laisvė dar ilgai 
gyvuotų ir kad dar galėčiau 
įlgai ją skaityti, kaip dabar 
skaitau jau 12 metų. Ir 
sveikinu mano tetulę ir dėlę 
Klimus Hartforde.

šiliauskienė

Nuoširdžiai sveikiname 
visus “Laisvės” darbuoto
jus su Naujaisiais Metais, 
linkime visiems laimės, 
džiaugsmo, sėkmės darbe 
bei asmeniniame gyvenime.

Mizarai ir Stumbrai 
Varėna, 1971.X.11

Geriausi N au jame t i n i a i 
linkėjimai Jums ir mums 
artimos ir mielos “Laisvės,” 
žengiančios į septintą savo 
gyvavimo dešimtmetį, ad
ministracijai, redakcijai, vi
sam kolektyvui, bendradar
biams ir rėmėjams.

Julius Ulba
Kupiškio rajono vykd. 
komiteto pirmininkas

Linkiu visam “Laisvės” 
kolektyvui s v e i k a t o s ir 
daug energijos sunkiame 
kūrybiniame darbe.

Julia Klimaite
Kaunas

Nuoširdžiai sveikiname 
Jus, linkėdami laimingų 
Naujųjų metų!

“Gimtojo krašto” 
Redakcija

Mielas Drauge,
Nuoširdžiai sveikindamas 

Jus su Naujaisiais, 1972, 
metais, linkiu Jums kuo ge
riausios sveikatos ir sėkmės 
Jūsų visuose darbuose.

Širdingai Jūsų
Vacys Reimeris

Gerbiamoji “Laisvės” 
Redakcija,

Sveikinu šaunųjį “Lais
vės” darbuotojų kolektyvą 
su Naujaisiais Metais.

Linkiu laimės ir sėkmės 
Jūsų asmeniniame gyveni
me ateinančiais 1972 metais

Gečys Mątas 
Vilnius...

Brangus laisviečiai!
1971 m. mos Lietuvoje, 

Jūs — Amerikoj gražiai at
šventėme įspūdingą “Lais
vės” 60 m. jubiliejų. Dar 
kartą nuoširdžiai pasi
džiaugėme Jūsų visųonąeni- 
ninės veiklos gyvybingumu. 
Linkiu vįsįems laisviečiams 
|r naujaisiais metais geros 
sveikatos, giedrios nuotai
kos Nemariausias istorinis 
asmenybės paminklas tau- 
jtai — jo įbertas grūdas į vi
suomeninės veiklos dirvą. 
Todėl linkiu JUms visiems 
geros sėjos ir darbingos 
pinties ilgaamžėje pažan
gioje visuomeninėje veiklo
je. Ilgų ilgiausių metų vi
siems laisviečiams ir “Lais
vei”!

Ą, Kazlauskas

Skaidriausių, džiaugsmin
giausių, sveikiausių ip turi
ningiausių Naujųjų Metų 
linki TamuĮiųniį šeima.

Mūsų sveikinimai jūsų 
redakcijos bendradarbiams 
ir visam “Laisvės” kolek
tyvui.

Alč-Paulius
Tamuliūnai

Vilnius

Sveikiname Jus su Nau
jaisiais Metais! Linkime 
daug laimės darbe ir as
meniniame gyvenime.

Lietuvos draugystės ir 
kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis 
Draugijos Prezidiumas

Nuoširdžiai sveikinu Jus 
Naujųjų 1972 metų proga. 
Linkiu neišsenkančios ener
gijos, kuo geriausios sėk
mės ir jėgų Jūsų darbe, lai
mės ir sveikatos gyvenime.

A. Sniečkūs 
Vilnius

Su n a u j a i s i a i s Metais 
sveikinu brangius bičiulius. 
Daug laimės ir sėkmės dar
be bei gyvenime, kad visi 
1972 metai būtų saulėti ir 
linksmi. Linkiu, kad visos 
svajonės ir troškimai išsi- 
pildytų.

Algirdas Delonas 
Kaunas

Sveikinu Jus su Naujai
siais 1972 metais!

Linkiu Jums daug laimės, 
sveikatos, džiaugsmo ir vi
sokeriopos sėkmės!

Juras Požėla

Tegu žemėje įsigali 1972 
metais taika. Linkiu svei
katos, kūrybingos nuotai
kos.

Su pagarba,
Marija Macijaskienė 

Kaunas .

Daug džiaugsmo ir laimės 
1972 metais jums linki “Va
ga.” j

' J. čekys Ų ;
F. Ambrasas

Vilnius

Gerbiamas Redaktoriau!
Sveikinu Jus su 1972 me

tais, linkėdamas ištvermės, 
jėgų Jūsų svarbiame ir taip 
reikalingame darbe. Per
duokit, prašau mano linkė
jimus žmonai.

Nuoširdžiai,
Jonas Lukoševičius 

Vilnius

Karštai sveikinome Jus ir 
visus “Laisves” darbuoto
jus su Naujaisiais 1972- 
siais. Tegu šie metai pa
darys Atlantą dar sekles
niu, o mūsų bendravimą dar 
artimesniu.

Daug sveikatos, energijos 
ir džiaugsmo Jums, Jūsų 
šeimoms, draugams ir bi
čiuliams linki

eiltiečiai iš Vilniaus

Širdingiausius linkėjimus 
siunčiu Jums ir visiems pa
žįstamiems pažangiečiams 
Naujųjų Metų proga. Lin
kiu, kad 1972 metai būtų 
pilni giedros imtaikos, tvir
tos sveikatos ir pilni pasi
sekimų jūsų sudėtingoje vi
suomeninėj e veikloj e.

Su pagarba,
• ’ Leokadija

Petkevičienė
Vilnius

Vanduo... Eksportui
Norvegija turi didžiulius 

geriamo vandens išteklius, 
kurie pasipildo kiekvieną 
Žiemą. Šiuo metu norvegų 
mokslininkai tyrinėja, kiek 
vandens galima parduoti 
Europos šalims, kuriose jau 
jaučiamas geriamo vandens 
jtrū k u m a s? nepakenkiant 
Norvegijos vandens ištek
liams.

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

Praeitų metų gruodis 
Amerikos lietuvių pažan
giajam judėjimui buvo la
bai nelaimingas. Netekome 
trijų puikių draugų. Flori
doje mirė dr. Jonas Stani- 
slovaitis, Chicagoje V. Va- 
sys, Rochesteryje Aleksan
dras Bekešis. Toks dide
lis nuostolis!

Nors ideologiniai mudu 
esame du skirtingi poliai, 
bet vis tiek aš noriu, nors 
kiek pavėluotai, pasveikinti 
buvusį “Keleivio” leidėją ir 
redaktorių Stasį Michelso- 
ną jo 90-ojo gimtadienio 
proga. Juk daugeliui ti
krai pavydėtinas amžius. O 
svarbiausia, kad S. Michel- 
sonas, net ir to gražaus am
žiaus sulaukęs, atsisako 
tapti gyvuoju lavonu, tebe
sirūpina pasaulio reikalais 
ir energingai tebekala Mai- 
kio su Tėvu pasikalbėjimus. 
Ir, žinoma, svarbiausia, kad 
kai kuriais labai svarbiais 
klausimais, kaip, pav., Viet
namo karo klausimu, jo da
bartinis nusistatymas pilnai 
supuola su Amerikos ir vi
so pasaulio pažangiųjų žmo - 
nių nusistatymu.

Kadaise Amerikos pažan
giajame judėjime labai 
plačiai ypač savo prakal
bomis reiškėsi profesorius 
Scott Nearing. Bet per 
pastaruosius keletą metų 
nieko apie jį nebebuvo gir
dėtis. Maniau, kad šio pui
kaus žmogaus iš viso jau 
nebėra gyvųjų tarpe. Bet 
štai skaitau “Daily World” 
(gruodžio 34 d.) pranešimą, 
kad šiomis dienomis prof. 
Nearingas tapo apdovano
tas Main e St a te Com
mission on the Arts and 
Humanities garbės meda
liu. Nuoširdžiausi visų pa
žangiečių profesoriui svei
kinimai!!

Martinsville, Va. — Gais
re žuvo 5 vaikai.

PIRMASIS SNIEGAS
Toks įprastas, 
Tieksyk matytas, 
Ir svaidytas, 
h' mindžiotas dažnai. 
O koks šviesus — 
Tas pirmo sniego rytas— 
Toks laikinas.
Bet mielas amžinai.

Lyg pirmas bučinys, 
Lyg meilė,
Kuri užgriūva, 
Lyg ūmi audra,
Kurių
Tarytum balto sapno gai- 
Kurienis lygių net [la, 
Žemėje nėra.
Kris pirmas sniegas, ; < 
Kris dar daugel kartų, 
Tas pirmas sniegas 
Daug dar kartų tirps, 
Ir mielą vardą, 
Daugel kartų 
Tartą,
Kartos su ilgesiu 
Ir nerimu širdis.
Tik meilė neiškris, 
Kaip pirmas sniegas, 
Ir rudenio
Kas metai neužties, 
Kaip pirmo bučinio 
Nepakartos jau niekas, 
Kaip ir atodūsio 
Lakštingalų nakties.
O balto ryto pasaka 
Skambėk, [žydroji! 
Pabūkit su manim
Tu man [ilgiau,
Negrįžtamą akimirką
Ir dainą [kartoji
Kur nebaigiamą baigiau.

Pptm (juosius
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SCRANTON, PA.
Prieš kiek laiko mane ap

lankė mano giminaitis Ka
zys Slokus - Šlapkauskas, 
kuris neseniai buvo sugrį
žęs iš kelionės po Europą. 
Tarp kitų šalių, jis buvo ir 
Škotijoj, kur aplankė savo 
pusseserę Girai tytę - Kelly. 
Pabuvojo pas ją vos porą 
dienų. Pobūvis buvęs malo
nus, o kartu ir liūdnas dėl 
to, kad galima buvo būti 
tikriems, jog buvo paskuti
nis pasimatymas abiems,iš- 
vykusiems prieš pirmutinį 
pasaulinį karą — jai į Ško
tiją, o jam į Ameriką.

Bekeliaudamas, neaplenkė 
nei savo gimtinės. Lietu
voje teko pabuvoti kelioliką 
dienų ir daug ką pamaty
ti. Teko sutikti gimines ir 
daug išsikalbėti su savo 
broliu. Apie tai, ką brolis 
pasakojo, mes skaitome mū
sų pažangiojoje spaudoje. 
Tik žymėtina tai, kad Ka
zio brolis pasakė, jog jeigu 
nebūtų pasikeitus Lietuvoje 
santvarka, tai jo, kaip be
turčio, vaikai būtų buvę 
“beranai ir slūginės,” o da
bar, dėka Tarybų santvar
kos, jie įgavo tokį mokslą, 
kokio tik siekė. Priedui, jis 
užrašė “Laisvę” savo bro
liui, manydamas, kad jis 
bus patenkintas ją skaity
damas.

Juozas man atidavė ir su 
kuria atvykau j šią šalį. 
Tai Jurgis patarė atvykti į 
Scrantoną. Tai ir atvykau 
1914 m. gruodžio mėnesį 
ir išgyvenau iki šiol, ir 
dar kol kas dar “krutu”. O 
geras draugas Jurgis jau 
apie pora desėtkų metų “il
sisi” šaltoj žemelėje. Gi ma
no giminaitis Juozas Green- 
Giraitis pasiliko arti Anso- 
nijos, pasistatė namelį ir 
atitolo nuo bet kokio vei
kimo, rūpinosi tik savais 
reikalais ir dabar, kiek pa
sirgęs, “užmigo amžinu 
miegu”. Tai buvo brolis 
aukščiau minėtos Petronė
lės Giraitytės-Kelly, gyve
nančios Škotijoje.

Tai taip ir re te j a mūsų 
lietuviai, atvykę prieš pir
mą pasaulinį karą.

Užuojauta velionio žmo
nai, sūnui, sesutei ir vi
siems artimiesiems.

K. G.

Baltimore, Md.
Gruodžio 20 diena buvo 

skaudi Baltimorės miesto 
tiems gyventojams, kurie 
gerai pažino, vertino dar
bus ir poveikius tauraus 
kovotojo Robert W. Lee.

Jis ne tik kovojo prieš
Prieš keletą mėnesių ne

toli Ansonijos, Conn., mirė 
Juozas Giraitis (Green), iš
gyvenęs apie 80 metų. Man 
atvykus į šią šalį 1913 m. 
rudenyje ir išdirbus per 
žiemą dirbtuvėj, kitų metų 
pavasaryje, Juozas, kuris 
tuo laiku dirbo pas ūkinin
ką, ir mane pakvietė su juo 
dirbti. Aš jam buvau dė
kingas, nes jis tuomet skai
tė “Laisvę,” “Keleivį,” 
“Darbininkų Viltį” ir turė
jo gana daug knygų, tai 
mes vakarais ir sekmadie
niais daug laiko praleisda
vome beskaitytdami tuos 
laikraščius ir knygas. Kaip 
aš, taip ir jis ilgėjosi gim
tojo krašto, nors ten paliko
me daug vargelio, o čia jau
tėmės kiek geriau ir lais
viau.

Nepamiršiu, kaip jis at
mintinai buvo išmokęs 
Smelstoriaus eilėraštį “Su
die” rubežiai gimtojo kraš
to!.. Dažnai jį deklama
vo. Tą eilėraštį ir aš atmin
tinai išmokau.

Ir taip su juo besidarbuo
damas pas ūkininką, pri
pratau prie skaitymo. Na, 
ir pirmutinę korespondenci
ją parašiau ir pasiunčiau į 
“Darbininkų Vilties” re
dakciją. Vai, kiek buvo 
džiaugsmo, kai toji kores
pondencija tilpo tame laik
raštyje! Džiaugiausi ir ne
galėjau atsidžiaugti. Po to 
pradėjau rašinėti žinutes ir 
į kitus laikraščius, o ypač 
į “Laisvę.” Už tai esu dė
kingas Juozui, kad jis daug 
prisidėjo prie paskatinimo 
manęs skaityti pažangią 
spaudą.

Tų pačių metų rudenyje 
ūkininkas pardavė tą savo 
farmą ir aš atsidūriau be
darbių eilėje. Dar bandžiau 
gauti darbą toje pačioje far- 
moje, kur dirbau prieš išė
jimą pas ūkininką, bet “bo
sas” pasakė, kad jis man 
neturi darbo, gal dėl to, kad 
“nepašmeravau” jo delno 
keliais doleriais.

Pabuvęs be darbo kelias 
savaites, parašiau ląišką 
savo draugui Jurgiui Ja
kui - Jankauskui, buvusiam 
Lietuvoje kaimynui, kuris 
mąnp broliui atsiuntė laiva
kortę, kųrįą mano brolis

socialines problemas, bet 
kartu ir prieš negailestin
gą vėžio ligą, kuri buvo 
išsivysčiusi kaulų smegeny
se. Sirgo 18 mėnesių. Mi
rė V e t e r anų ligoninėje, 
Washington, I). C. - sulau
kęs tik 57 metų amžiaus.

Velionis buvo gimęs Wa
shingtone. Tarnavo armi
joje tris ir pusę metų. Su
grįžęs iš tarnybos, visą sa
vo gyvenimą pašventė soci
alinėms ir politinėms ko
voms.

Į Amerikos Komunistų 
partiją įsirašė 1932 metų 
gegužės 1 d. ir mirė bū
damas jos nariu.

Per paskutinius 10 metų 
vedė nenuilstamą darbą ap- 
švietoje, vadovauamas New 
Era Book Shop, kur buvo 
galima rasti litera t u r o s 
įvairiais klausimais ir te
momis,o tas žymiai erzino 
Baltimorės reakcionierius. 
1967 m. įvyko keletas šios 
įstaigos bomb a r davimų. 
Ir fiziniai teko jam daug 
nukentėti, bet jo tvirta iš
tvermė atsilaikė

Prieškarinė veikla, kova 
už išgelbėjimą Angela Da
vis, Southeast Community 
Organizacija, kuri padeda 
išsikovoti geresnes sąlygas 
seneliams miešto ligoninėje, 
kova prieš užteršimą oro ir 
vandens, viskas jam buvo 
užjaučiama. Jis suprato, kad 
organizacijoje yra jėga. 
Nors tik šešis mėnesius 
jam teko dirbti toje orga
nizacijoje, jis buvo išrink
tas į Baltimorės Regionai 
Planning Counsil delegatu 
atstovauti savo apylinkės 
gyventojus.

Daugelis lankė jį San
ders’ koplyčioje, kaip padė
ką prisiuntė gyvų gėlių vai
nikus, tarp kurių radosi ir 
nuo Baltimorės lietuvių- 
draugų, su kuriais jis tam
priai draugavo ir dirbo.

Laidotuvių metu kalbėjo 
George Meyers iš New 
Yorko, Young Workers Li
beration League atstovė 
Margaret Baldridge — vie
tinė. Joseph Henderson 
atstovavo New Era Book 
Shop. Elaine Lowy—South
east Community Organiza
ciją, Howard Silverberg 
kalbėjo Unijos Aktyvistų

vardu. Baigiant, jaunuolis, 
gitarai pritariant, sudaina
vo dainą “Blowing in the 
Wind.” ; ■

Kapinėse, kaip veterano, 
vėliava tapo p e r d u o t a jo 
žmonai Sirkka Lee. Ji, pri
imdama, pasakė kalbą te
moje “Kam tikrenybėje 
Amerikos vėliava šiandien 
priklauso,” už kurią jos gy
venimo draugas Robert W. 
Lee kovojo iki paskutinės 
dienos.

Po to ratu apie karstą 
sustoję sudainavo “We 
Shall Overcome.” Taip at
sisveikinta su draugu, ku
rio amžius buvo trumpas, 
bet atmintinas bus ilgai.

Todėl varde LLD 25-os 
kuopos noriu išreikšti gi
liausią simpatiją jo žmonai 
Sirkka Lee, kuri žymiai 
gelbėjo jam jo pasibrėžtuo- 
se darbuose, tėvams Harry 
ir Anna Lee, Bethesda, 
M d., ir broliui Jack Lee, 
Rockville, Md.

Vinco Duktė

Svarbi gaire 
Lenkijos gyvenime
Įžymiu įvykiu Lenkijos 

komunistų ir visos liaudies 
Įgyvenmie tapo Lenkijos 
Jungtinės darbininkų par
tijos (LJDP) VI (suvažiavi
mas, kuris šiomis dienomis
baigė darbą Varšuvoje. Su
važiavimo delegatai, atsto
vavo 2,270,000 komunistų, 
apsvarstė pagrindines savo 
šalies problemas ir nustatė 
svarbiausias partijos poli- 
tikois, tolesnės Lenkijos rai
dos socialistiniu keliu, jos 
ekonominės galios stiprini
mo, materialinio ir kultūri
nio darbo žmonių lygio kė
limo kryptis. Suvažiavimo 
parengta programa išdėsty
ta vieningai delegatų ap
robuotoje rezoliucijoje “Už 
tolesnę socialistinę Lenki
jos Linaudies Respublikos 
raidą.” Tai, kad ši progra
ma penkmečiui —1971-1975 
metams bus s ė km i n g a i 
įvykdyta, garantuoja suva
žiavimo dienomis vėl pade
monstruota partijos vieny
bė, jos tvirtos marksistinės- 
lenininės idėjinės pozicijos, 
plati visos šalies liaudies 
parama L JI) P politikai.

Štai jau daugiau kaip 27 
metus L e n k i j o s liaudis, 
LJDP vadovaujama, tvirtai 
žengia -socializmo keliu. 
Lenkija šiandien — viena 
iš pirmaujančių, ekonomiš
kai išsivysčiusių pasaulio 
valstybių, neatskiriama su
dėtinė vieningos socialisti
nės sandraugos šalių-šeimos 
dalis. Kartu su jonus ji 
nuosekliai kovoja už taikos 
Europoje ir visame pasau
lyje stiprinimą. Savo lai
mėjimus, savo tėvynės atei
tį komunistai ir visi Lenki
jos darbo žmonės glaudžiai 
sieja su LLR ir TSRS drau
gystės, sąjungos ir bendra
darbiavimo sti p r i n i m u . 
Ypač tai buvo pabrėžta 
LJDP VI šuva ž i a v i m e . 
Diena iš dienos stiprėją 
mūsų šalių tautų brolybės 
ir draugystės ryšiai buvę 
ryškiai pademonstruoti tuo 
metu, kai Lenkijoje viešėjo 
TSKP delegacija, vadovau
jama TSKP CK Generoli- 
nio sekretoriaus L. Brež
nevo.

Kaip pabrėžė L. Brežne
vas, kalbėdamas Varšuvoje 
įvykusiame priėmime, pasi
baigus VI suvažiav i m u i, 
Lenkijos Jung. darbinin
kų partija dirba didelį dar
bą “stiprindma komunis
tinio judėjimo susitelkimą, 
remiantis marksizmo - lėni-

LLD REIKALAI
Šiomis dienomis gavome 

žinią, kad S. J. Jokubkos 
“Tėvų Žemė” jau gatava ir 
greitu laiku pasieks mus. 
Aiškus dalykas, kad mes ją 
siuntinėsime kuopoms kuo 
greičiausiai,, gal dar prieš 
pabaigą šio mėnesio.

Nepamirškite, kad ši kny
ga bus duodama tik tiems 
nariams, kurie bus užsimo
kėję duokles už 1971 me
tus. Gaila, bet reikia pri
pažinti tą faktą, kad turi
me nemažai narių, kurie 
dar už praėjusius metus ne
užsimokėjo duoklių. Sku
bėkite, jeigu norite gauti 
knygą.

• •• • M •
Nors mums buvo praneš

ta, kad A. Vienuolio kny
gos “Padavimai ir Legen
dos” užsakymas yra at
šauktas, vienok gavome 
net 800 egzemplioriį. P. 
Buknio knygelės gavome 
mažiau nei 200 egzemplio
rių. Tad, mes iš Centro ma
nome proporcionaliai pada
linti abi šias knygas kuo
poms, ir nariai gali jas pa
sidalindami skaityti. Nema
lonu, kad taip įvyko, bet 
tai ne iš mūsų pusės.

• • •

Nuo praėjusios ataskai
tos, kuri įėmė aukas iki lie
pos 16 d., aukų gavome iki 
pabaigos 1971 metų seka
mai:

Alisė Jonikienė, prisimi
nimui vyro

Leono ................  $200.00
Mass. Moterų 1

Sąryšis, per
N. Grybienę,
Norwood, Mass. 20.00

J. Pakutka, 28 kp.
narys, Waterbury,

Conn., per
M. Svinkūnienę 18.00

L. Tilvikas, 13 kp.
narys, Easton, Pa. 6.00 

Po $3.00:
J. J. Daujotą, Benld, Ill.; 

S. Petronis, Athol Mass.;
A. Gasparas, 66 kp. narys, 

Grand Rapids, Mich.; P. V. 
Caspa r i e n e, 66 kp. narė, 
Grand Rapids, Mich.; F.

nizmo ir proletarinio inter
nacionalizmo pozicijomis, 
stiprindama soeialis t i n i ų 
šalių ir visų antiimperialis- 
tinių dabarties jėgų veiks
mų vienybę.” Tai įtikina
mai rodo visa LJDP suva
žiavimo e i g a ir jo nutari- 
mai. Suvažiavimas tapo 
svarbia gaire socialistinės 
Lenkijos gyvenime. ■

N. Čigiris

Istambulis. — Turkijos 
teismas nuteisė mirtimi du 
jaunuolius, apkaltintus už
mušimu Izraelio konsulo 
Elmoro gegužės mėn. Trys 
merginos gavo viso gyveni
mo kalėjimą. Jie taipgi kal
tinti kaip suokalbininkai 
nuversti valdžią.

HELP WANTED-MALE-FEMAL1
Petrila, 66 kp. narys, Grand 
Rapids, Mich.; Juozas Stan
kaitis, 66 kp. narys, Grand 
Rąpids, Mich.; B. Kirstu
kas, 19 kp. narys, Chicago, 
Ill.

Po $2.00:
A. Žemaitienė, 20 kp. na

rė, Binghamton, N. Y.; Mo
nika Karsokienė, 66 kp. na
rė, Grand Rapids, Mich.; 
Helen Trusk, 19 kp. narė, 
Chicago, Ill.

Po $1.00:
D. M. Šolomskas, 1 kp. 

narys, Floral Park, N. Y.; 
Ona Labanauskas, 66 kp. 
narė, Grand Rapids, Mich.; 
P. Birštonas, 19 kp. narys, 
Chicago, Ill.; Povilas Kazi- 
liunas, 19 kp. narys, Chica
go. Ill.

Smulkiais gauta 20c.
Širdingai dėkojame vi

siems už aukas.

Naujų narių gavime ne
galime pasigirti. 1971 me
tais gavome tik 61. Geriau
sia pasirodė, kaip ir kasmet j 
St. Petersburgo 45 kuopa 
su 29 naujais nariais. Pas
kiau seka:

77 kp., Cliffside, N. J. 6 
19kp., Chicago, Ill. ... 4 
145 kp., Los Angeles, Ca

lif ..... .......  4
Pavienių įstojo ...... 3 
75 kp., Miami, Fla. ... 3 
2 kp., Boston, Mass. .. 2 
20 kp., Binghamton, N.

Y............. .................. 2
Po vieną naują narį ga

vo: 9 kp., Norwood, .Mass.; 
10 kp., Philadelphia, Pa.; 
50 kp., Rochester, N. Y.; 
52 kp., Detroit, Mich.; 54 
kp., Elizabeth, N. J. ; 68 kp., 
Hartford, Conn.; 153 k])., 
San Francisco, Calif.; 185 
kp., Ozone Park, N. Y.

Gavime naujų narių kiek
vienas turėtume pasidar
buoti. 

• • •• • • •
Naujųjų Metų proga no

riu palinkėti kiekvienam
nariui sėkmės, sveikatos, 
džiaugsmo, energijos tęsti 
mūsų taip svarbų darbą.

Ieva Mizarienė 
Centro Sekretorė

Washing tonas. — Vienas 
buvęs Pentagono moksli
ninkas ir keletas ČIA mok- 
slininkų ragina Nixoną su
laikyti požeminius branduo
linius bandymus.

Ęetro i t ą s. — Jungtinės 
Automobilių Darbininkų 
Unijos v i c e prezidentas 
Fraser ragina paleisti iš 
kalėjimo Angela Davis po

Chicago.—Kalėdinių šven
čių savaitgalyje trafiko ne
laimėse žuvo 655 žmonės.

HELP WANTED-KALE-FEMALB

CERAMIC DECORATOR
Gold or color lining. Experienced. 

Paid Blue Cross and Blue Shield. 
Full time. Call 609-394-5950. Mat
ure man or woman, preferred. 7:30 
to 4:00. Salary discussed at Inter
view. (93-99)

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)

MACHINIST or TOOLMAKER, ex
cellent opportunity for willing and 
reliable worker, call 201-354-8222, 
ask for Mrs. Van Pelt, or Mr. Milo.

(98-99)

MAN—to pour metal for Brass on 
bronze foundry in Bayonne, N. J. 
Exp. preferred. Call 201-339-1351.

\LLyyl(98-ioo)

BAKER — Experienced. Full time 
work. Phone 201-256-2510.
WEST'S DINER & RESTAURANT

Rte. 46 & Clove Rd.
Little Falls, N. J.

(98-100)

NOTICE
TO READERS

AND ADVERTISERS
The Equal Employment Opportu

nity Commission has issued a guide
line that the placement of help 
wanted advertisements under “Male” 
or “Female” classified headings in
dicates preference or discrimination 
on sex and violates the Civil Act of 
1964, unless sex is. a bona fide oc
cupation qualification for the job. 
The effective date of this guideline 
is uncertain because of a pending 
court case.

The New York Ci ;y Commission 
on Human Rights has adopted the 
same policy in interpreting the hu
man rights provisions of the City 
Administrative Code. The City in
terpretation is now in effect

So that employers and employ
ment agencies may comply with this 
policy, The “Laisve” will continue to 
make available its “Help Wanted— 
Male-Female” classification. The 
“Laisve” will also continue its “Help 
Wanted—Male’” and “Help Wanted 
— Female” classifications for ad- 
vertsements excepted from the Ci
vil Rights Act of 1964 and from 
the comparable laws of New York 
State and New York City.

For information about this policy, 
call or write the City Commission 
on Human Rights, at 80 Lafayette 
Street, New York, N.Y. 10013. Tel. 
(212) 566-5050.

MACHINE OPERATOR
Full time steady position for an 

expd. tablet machine operator for 
vitamin mfg. co. Liberal company 
benefits, pd. hospitalization and va
cation. Call 201-935-0400 for appt.

FOODS PLUS, Inc.
YYY (98-3)

MAINTENANCE MAN
Knowledge of hand tools. Grow 
with responsibility. Excellent firm. 
Start 86,000 plus fee pd. Call 
R. M. Bense, 201-246-25000.

SCE PERSONNEL
OF NEW BRUNSWICK, N. J.

303 George St. Room 205
(1-3)

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)

CONSTRUCTION TRAINEES
Buildcot, Inc., A General Construc
tion Company has a training pro
gram for those who wish to learn 
a 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)

GUARDS
Steady full time and part time 

positions available to clean cut re
liable men to work in Edison, New 
Jersey. Good pay plus company 
benefits. Advancement opportuni
ties to qualified men. Allied Secu
rity, 103 Ridgedale Ave., Morris
town.

201-538-2850.
(1-5)

MOLDMAKERS (experienced) 
or ■ itSė-E 

MACHINISTS, First Class, expd.
* i Needed Immediately 

Mr. HANGER, INC.
42-11 9 St. Long Island City, N. Y. 

Please Call 
392-5800. Ext. 42
Ask for Fred. (1-4)

Oakland, Calif.
Gruodžio 11 d. įvyko LLD 

198 kuopos susirinkimas. 
Buvo perskaityta protoko- 
last ir laiškai. Skaitytas 
laiškas nuo “Liaudies Bal
so,” kuriame dėkojama už 
$40 paramą, kuri buvo pa
siųstą iš kuopos iždo.

Buvo plačiai kalbėta apie 
rinkimą kuops valdybos, bet 
prieita išvados palikti tuos 
pačius draugus, kurie gerai 
prityrę tvarkyti organiza
cijos reikalus. Labai ačiū 
jiems.

Ntarta pasiųsti “Vilniai” 
ir “aLisvei” po $10, kad 
įdėtų sveikinimus eu Nau
jaisiais Metais spaudos va- 
jininkams ir rėmėjams.

I$šrinkta komisija pati
krinti kuopos finansinį sto
vį už 1971 metus. Komisi- 
jon įeina V. Taraškienė ir 
Kamarauskas.

Dienos klausimu trum- 
pąį kalgėjo Ks. Karosienė, 
kurį palietė Indijos -Pakis- 
tapo konfliktą ir t. t.

Mūsų lįganis: Drg. V. 
Burda buvo operuotas. Ke
letą dienų išgulėjo ligoninė
je ir dabar baigia sveikti 
naipie. Mes visi vėlinamo 
jam greitai su s veikti ir 
džiaugtis gyvenimu.

Ig. Kamarauskas

MEN WANTED
Medium food processor in Balti

more county needs permanent male 
help, for both 1st and 2nd shifts. 
Openings are as machine operators, 
packers, material handlers. All be
nefits paid for by company. Inter
views will be held Monday and 
Tuesday from 1 P: M. to 9 P. M. 
at the Holiday Inn down town. Ask 
for Mr. Harry Krause.

BOILER OPERATOR—Blue Seal 
license required, rotating shift, 
steady work top pay. Full employee 
benefits. Apply General American 
Terminal, 78 Lafayette St., Carteret, 
NJ.

An Equal Oportunity Employer.
(98-2)

BODY MAN
Knowledge in estimates.

Top wages paid.
Call 201-725-8547

(1-8)

COOK —■ kitchen supervisor, expe
rienced in health care field, 150 bed 
E. C. F. with varied diets. Con
tact Mr. Stewart, Westfield, Con
valescent Center, 1515 Lambert’s 
Mill Rd., Westfield, N. J. 233,9700 

An Equal Opportunity Employer 
(1-7)

GUARDETTE— Immediate opening 
for part-time employment as a 
guardette in Uniop County area. $3.00 
per hr. Clean record, car & phone 
required. Free life ins. & fringe 
benefits. Apply in person, inter
views are Tues., noon thru Sat. 
12 noon. GUARDSMARK, Inc., 
935 Allwood Road, Clifton, N. J.

(1-3)

BUSINESS OPPORTUNITY

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)

Berlynas. — 13,517 vaka
rų vokiečių atvyko į Rytų 
Berlyną pasimatyti su gi
minėmis kalėdinėse šventė
je.

QOUBLE KNIT MECHANIC 
Experienced only. 

Full Benefits. 
Salary open. 

Call 212-239-4440.
(1-6)

SEWING MACHINE OPERATOR
FEMALE. Upholstery exp. only. 

Part time or full time. Steady work, 
and benefits. Call Mrs. Marr,— 

201-279-3000.
GREENBAUM BROTHERS.

(98-99)

BOOKKEEPER
Retired male to work 40 hours 

per week. Also general office 
work. ' 4

Call 201-561-1271.
(1-5)

MECHANIC
Experienced, able to drive Low- 

bed.
Call 201-561-1271.

(1-5)

MECHANIC—Experienced in set 
up and maintenance erf food and 
pharmaceutical packing and pro
duction equipment. Call Mr. Rosen, 
201-634-1290.

d-3)

GUAKDj
Part time and full time. Jersey 
City, Newark, East Orange and 
Woodbridge areas. Easy to reach. 
Permanent high class positions 
available to qualified mep. Uni
forms sųppgęd. flopre tejppgope 
and clean police record essential. 
For interview call 201-686-0609 or 
687-8330. 9 A. M- t<? 5 P. M. 
and 7 P. M. to 9 P. M (1-6).
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Iš Kapsuko padanges
Nors spalis ir yra rudens rius vėl žada atvykti pas 

mėnuo, o rudenį dažnai Ii-mus su soliniu koncertu, 
ja ir orai būna nepastovūs, kaip pianistas, 
vienok ir šį mėnesį pas mus 
buvo gražių prošvaisčių.

Spalis prasidėjo gražiai ir 
įspūdingai praėjusia Moky
tojo diena.

Nelengvas mokytojo dar
bas. Iš šalies žiūrint, atro
do gerai, daug atostogų, 
darbas ramus, yra laisvo 
laiko. Tačiau taip gali gal
voti tie, kurie nepažįsta 
mokytojo darbo specifikos, 
tos visos atsakomybės už 
jaunos kartos ateitį.

Komunistų Partija ir ta
rybinė vyriausybė aukštai 
įvertina kilnų ir pasiauko
jantį mokytojo darbą. Ra
jono pedagogų šeimoje tu
rima vieną Socialistinio 
Darbo Didvyrį, 15 nusipel
niusių mokytojų, 38 švieti
mo darbuotojai apdovanoti 
ordinais ir medaliais ir t. t. 
Gausioje mokytojii armijo
je yra beveik 200 komu
nistų ir 241 komjaunuolis.

Mokytojo dienos proga 
LKP Kapsuko rajono ko
mitetas ir rajono vykdoma
sis komitetas nuoširdžiai 
pasveikino visus miesto ra
jono mokytojus.

Dabar daug dirbama ty
rinėjant mūsų krašto pra
eitį, užrašinėjant senesnės 
kartos žmonių prisimini
mus. Čia ir kraštotyrinin
kams yra pakankamai dar
bo.

Neseniai “Naujojo gyve
nimo” kolūkyje taip pat 
įsisteigė kolūkiškas krašto
tyros būrelis, kurio arti
miausias tikslas — parašyti 
kolūkio istoriją.

Kapsuko liaudies teatras, 
išgyvavęs ilgoką krizės 
laikotarpį, vėl tvykstelėjo 
naujomis, 
vomis, su Kauno mokytojų 
namų teatru respublikinė
je apžiūroje laimėdami pir
mas vietas.

Spektakliams pasibaigus, 
laureatams buvo įteikti 
LTSR teatro draugijos pri
zai..

Spalis nepašykštėjo ir 
koncertų kapsuk i e č i a m s. 
Su dideliu pasisekimu pra
ėjo LTSR Valst. filharmo
nijos estradinio ansamblio 
“Nerija” koncertai rajone 
ir mieste. Dalyvių tarpe 
buvo ir konkurso “Vilniaus 
bokštai-70” laureatė V. 
Tallat-Kelp š a i t ė. Svečiai 
aplankė visą eilę kolūkių, 
kur buvo labai nuoširdžiai 
priimti.

Kamerinės muzikos mė
gėjai gėrėjosi prof. B. Dva
riono autoriniu koncertu. 
Labai malonu, kad žymusis 
lietuvių muzikas nepatingė
jo rasti laiko ir su visa bri
gada atvažiuoti pas mus. 
Be paties profesoriaus kon
certe dalyvavo muzikologas 
V. Venckus, smuikininkas 
Jurgis Dvarionas (kompo
zitoriaus sūnus), fotogra- 
fistas P. Yaraminas, violon
čelistas A. šivickas ir dai
nininkė G. Jasiūnaitė.

Kompozitorius prof. B. 
Dvarionas yra vienas tų 
lietuvių, muzikų, kurie 
ri savyje įgimtą melodingu
mo dovaną, nesivaiko muzi
kinių įmantrybių. Todėl ir 
jo muziką labai nesunku iš
skirti iš kitų lietuvių kom
pozitorių tarpo.

Koncertas praėjo labai 
nuoširdžioje apinkoje ir su
silaukė didelio pasiseėimo.

Kiek vėliau kompozito-

ti ir prisiminti kritusių ko
voje už Lietuvos laisvę, žu
vusius nuo pasalūviškų kul
kų pokario metais, savo 
artimuosius.

Nors oras buvo nepalan
kus, purškė smulkus lietus, 
vienok tai neatbaidė kapsu- 
kiečiu, kuriu minios susi- v 7 C

rinko parimoti prie gėlėmis 
ir degančiomis žvakutėmis 
papuoštų kapų.

Tokios tat pas mus nau
jienos. Žinoma, buvo ir 
mažesnių švenčių, jubilie
jų, tačiau, jei viską smul- 

neužtektų nė 
“Laisvės” formra-

Lapkričio 2-ji — vėlinės, 
mirusiu diena. Šventės iš
vakarėse kapsukiečiai plu
šo kapinėse, tvarkydami sa
vo artimųjų kapus. Nenuo
stabu, juk Kapsuko kapi
nės — vienos gražiausiai 
prižiūrimų Lietuvoje. Tai 
visi pabrėžia.

Kapinės šventės proga bu
vo radijofikuotos, skambėjo kiai rašyti, 
Č. Sasnausko, J. Naujalio, dvigubo 
V. Mocarto, E. Grygo, D. to.
Kabalevskio ir kit. muzika. I Laikraštį ir “Šviesą” gau
si nauja tradicija, pradėju-lnu pastoviai, už ką širdin-
si leisti savo daigus prieš 
trejetą metų, dabar tvirtai 
prigijo ir negalima įsivaiz
duoti vėlinių be tokios mu
zikos, kuri leistų susikaup-

agi dėkoju. Surinkęs dides
nį “Laisvės” numerių kiekį 
nunešu į mokyklą.

Jūsų
V. Gulmanas

Birute Kazakevičiene - 
mieloji viešnia iš Lietuvos

šviesiomis spal-

tu-

Pasinaudodama savo ato
stogomis ir draugų Jokub- 
kų Chicago j e pakvietimu, 
“Eltos” Lietuvos telegramų 
agentūros darbuotoja Biru
tė Kazakevičienė, pasisve
čiavusi virš mėnesį laiko 
Amerikoje, praėjusių metų 
gruodžio 26 dieną grįžo 
“Aeroflot” lėktuvu iš Ken
nedy aerodromo atgal į tė
vynę. Ten, tą vakarą, su
sirinko būrys draugų paly
dėti Birutę Kazakevičienę 
ir LTSR užsienio reikalų 
ministro pavaduotoją, Ta
rybų Sąjungos delegacijos 
Jungtinių Tautų Asamblė
jos sesijoje narį Vytautą 
Zenkevičių.

Kalbant apie Birutę Ka
zakevičienę, norisi pasisa
kyti ir pasidžiaugti bendrai 
moterų atsiekimais Tarybų 
Lietuvoje. Ten matome mo
teris įvairiose profesijose, 
prasisiekusias į aukštas vie
tas. Dėka mokslo prieina
mumo, moteris ten gali at
siekti savo užsibrėžtus tiks
lus.

Jau 17 metų, kai Birutė 
dirba “Eltoje.” Iš pradžių 
dirbo prie bendrų darbų, o 
paskutiniaisiais metais at
lieka telegramų redakto
riaus pareigas. Pasiteira
vau, ar dažnai sueina su 
“Tiekos” redaktorium Al
bertu Laur i n č i u k u, kurį 
amerikiečiai labai gerai pa
žįstame. — “O, taip,” — 
atsako Birutė, — “kasdien 
matomės. Albertas labai 
draugišaks, gabus ir talen
tingas žurnalistas.”

Birutė mokėsi žurnalisti
kos Vilniaus V. Kapsuko 
universitete ir tuo pačiu 
kartu dirbo “Tiesos” redak
cijoje. Baigus universite
tą 1954 m. pradėjo dirbti 
“Eltoje.” Jau 18 metų, kai 
yra vedus su žurnalistu 
Vytautu Kazakevičium, ku
ris nuo 1967 metų dirba 
Kultūrinių Ryšių su Užsie
nio Lietuviais komitete. Au
gina dvi dukras: Sigita— 
17 metų, lanko Salomėjos 
Nėries gimnaziją, o Asta— 
7 metų, lanko pradinę mo
kyklą.

Birutė Kazakev i č i e n ė, 
kaip ir visi profesionalai 
žurnalistai, domisi pasauliu, 
nori pamatyti didelius to
lius ir pakeliauti. Ji aplan
kė Vengriją, Čekoslovakiją 
ir Daniją. Po apsilankymo 
Amerikoje žada neužilgo 
važiuoti Pran c ū z i j o n, ir 
bendrai pažinti Europą iš 
arčiau. j

Vieš ėdama Amerikoje, 
Birutė ilgiausiai pabuvo

pas draugus Jokubkus Chi- 
cagoje. Kalifornijoje ap
lankė draugus Karosus ir 
ten gyvenančius pažangiuo
sius lietuvius. Džiaugėsi 
turėjusi progą pamatyti ir 
gražiuosius raudonmedžius 
(redwoods). Floridoje vie
šėjo pas draugus Aleknus, 
St. Petrsburge mieste, o 
Miami buvo apsistojusi pas 
buvusius čikagiečius Kan- 
cerius. Ta pačia proga mi- 
amiečiai nuvežė Birutę į 
Fort Lauderdale pamatyti 
neseniai atsidariusį “Dis
neyland” Visur dalyvavo pa
rengimuose ir buvo šiltai 
priimta. *

New Yorke Birutė pabu
vojo pas draugus Ventus ir 
paviešėjo pas kai kuriuos 
laisviečius. Pamatė mūsų 
miestą, aplankė įžymesnes 
vietas. “New Yorkas ypa
tingas ir savotiškas mies
tas” — pastebi Birutė — 
“Vakarais iliuminuotas su 
dauguybe šviesų, atrodo la
bai įspjūdingas, pasakiškas, 
o šviesoms užgesus — at
rodo n i luti s...”

Pabuvojus Amerikoje, Bi
rutė sutiko daug lietuvių, 
apsilankiusių net po keletą 
kartų Lietuvoje; sutiko ir 
tokių lietuviu, kurie jau se
niai nematė Lietuvos. Kvie
tė atvažiuoti ir pamatyti, 
kaip dabartinė Lietuva at
rodo.

Į aerodromą susirinko di
delis būrys draugų palydė
ti Birutę Kazakevičienę ir 
Vytautą Zenkevičių. Šian
dien juodu jau Vilniuje 
tarp namiškių ir draugų.

H. Feif erienė

Nežinia kiek milijonų 
bengaliečių žuvo

Dacca, Bangladesh.—Nie
kas negali dabar apskai
čiuoti, kiek milijonų benga- 
liečių žuvo nuo Pakistano 
armijos ir milicijos teroro, 
taipgi iš bado. Visur galima 
rasti masinius kapus.

Bengalijos generalinis in
spektorius Khaliq paviršu
tiniai apskaičiuoja, kad pa
kistaniečiai yra išskerdę 
mažiausia pusantro milijo
no bengaliečių. Tyrinėji
mas tęsiamas toliau, 
kalauja žmogžudžius 
traukti atsakomybėn.

Rei
pą-

Seoul, Pietų Korėja — 
Kalėdų dieną puošniame 
viešbutyje gaz o tankas 
sprogo. Kilęs gaisras sunai-

_ 3 žmones, daugelįkino 158 
sužeidė.

Laiškai-sveikinimai
B rangūs draugai, ’

Nuoširdžiai sveikiname 
Naujųjų Metų proga,- linki
me geros sveikatos, daug 
laimės 
mės.

ir visapusiškos sek-

“Tiesos” Redakcijos 
vardu

A. Laurinčiukas

Nuoširdžiausiai sveikinu 
visus laisviečius su Naujai
siais Metais, linkiu sveika
tos, džiaugsmo ir laimės.

Inžinierius
Remigijus Jusionis 

Vilnius

Priimkite širdingiausius 
linkėjimus visam “Laisvės” 
kolektyvui, bendradarbi am s, 
skaityt o j a m s. Linkiu vi
siems geros sveikatos ir il
gų vaisingų metų darbuo
jantis jūsų, kilniame ir sun
kiame darbe.

Su Naujaisiais 1972 me
tais, brangieji!

Kazys Kavaliauskas 
Kaunas

Sveikinu Jūsų ir visų pa
žangių Amerikos lietuvių 
šeimas su Naujaisiais 1972 
voje vykstančią ūkinį ir 
pasisekimo Jūsų garbinga
me darbe teisingai nušvie
čiant socialistinės Lietuvos 
vystymosi raidą, kultūri
nius ir ūkinius atsiekimus. 
Viešint JAV didžiausią 
įspūdį gavau susitikimais 
su pažangiaisiais lietuviais. 
Jie teisingai vertina Lietu
voje vykstančią ūkinį ir 
kultūrinę pažangą. Jiems 
nedaro poveikio reakcinės 
lietuvių spaudos šmeižtai 
dezinformacija.

Su draugiškais 
linkėjimais,

P. Šklėrius 7

ir

Prašau priimti mano nuo
širdžiausius linkėjimus lai
mės, džiaugsmo sėkmės gy
venime ir darbuose Nau
juose 1972 metuose.

Mano nuoširdūs sveikini
mai ir linkėjimai visiems 
“Laisvės” darbuo tojams, 
skaitytojams ir tėmėjams.

Su pagarba,
V. Karvelis

Vilnius

Sveikinu Jus ir visą “Lais
vės” kolektyvą su Naujai
siais, 1972 metais!

Linkiu sėkmės Jūsų dar
be, daug laimės asmeninia
me gyvenime.

R. Diktoraitė
Vilnius

Gerbiama redakcija, svei
kinu Jus ir Jūsų bendra
darbius Naujųjų Metų pro
ga, linkėdamas daug lai
mės, geros sveikatos, sėk
mės ir ištvermės Jūsų dar
buose.

Jonas Kubilius 
Vilnimis

Marse ieško gyvybės
Maskva.—Tarybiniai erd

vių tyrinėtojai mano, kad 
Marse gali būt kokia nors 
gyvybė, nes tam yra sąly
gos, kuomet kitose saulinės 
sistemos planetose to nėra, 
kaip mūsų Žemėje.

Gyvybės ieškojimui buvo 
pasiųsti tarybiniai erdvėlai
viai Marsas 2 ir 3. Tyrinė
jimas bus tęsiamas ir toliau.

Maiskva. — Amerikos Šir
dies Ligų Sąjunga pranešė, 
kad ji išrinko du tarybinius 
širdies ligų specialistus 
Chozovą ir Lukomskį gar
bės nariais.

Laiškas M. Kavaliaus
kaitei iš Brazilijos

Mieloji Margaret! Sveikinu.
Sugrįžo Julė Gruodienė 

iš Šiaurės Amerikos, parve
žė “Laisvės” išleistą su 60 
metų sukaktuvėms Albumą, 
kurį Jūs padovanojot man, 
parvežė nuo draugų daug 
linkėjimų ir paišelį esterog- 
rafinį nuo Lilijos Kavaliau
skaitės. Mieloji Margaret, 
Lilija ir visi kiti draugai, 
kurie siuntėt dovanas ir 
linkėjimus! Jums nuoširdus 
ačiū. Taip pat, draugai, 
siunčiu sveikinimus Naujų 
1972 metų proga. Sveikinu 
visus pažangius amerikie
čius lietuvius.

Vartau albumą ir galvo
ju, kiek šitie žmonės nuvei
kė progreso labui! Atvažia
vo jauni ir visą savo gy
venimą pašventė k. o v a i 
prieš priespaudą, nelygybę 
ir už taiką. Tai liudija 
kiekvieno albume aprašyta 
trumpa biografija.

Garbė Jums, draugai lai- 
sviečiai, ir linkėjimai kad 
tęstumėte Jūsų pradėtą 
šviesos darbą.

Su didele pagarba,
M. Valentienė

Sao Paulo 
1971 m.-12-20

Sveikinimas iš 
Kanados sostinės

Penktadienį vėlai vakare 
per telefoną aidiečių Nau
jųjų metų sutiktuves ir vi
sus pažangiečius pasveiki
no įžymus Lietuvos žurna- 
listas-rašytojas Algimantas 
Čekuolis, kuris šiuo tarpu 
darbuojasi Ottawoje. Jis 
palinkėjo mums mums vi
siems geros sveikatos ir 
daug laimės.

Ta proga jį paklausiau, 
kada jis apsilankys pas 
Jungtinių Valstijų lietu
vius. Juk Kanada yra mū
sų artimiausias kaimynas. 
Draugas Čekuolis pažadėjo 
pasinaudoti pirmąja pasi
taikiusia proga.

Rep.

Dvasiškiai už taiką
Memphis, Tenn. — Romos 

katalikų vyskupas Dozier 
ir pora desėtkų kunigų pa
sisakė prieš karą Vietname. 
Reikalauja ištraukti visus 
amerikiečius iš Pietų Viet
namo.

Prie jų prisidėjo rabinas 
Wax ir nemaža kitų religi
nių grupių dvasiškių.

Toronto. — Lėktuvo gro
bikas nusuko Kanados lėk
tuvą i Kuba.

Mieste pasidairius
16 Vietnamo karo vete

ranų per kalėdines šventes 
užėmė L ai s v ė s Stovylą 
(Statue of Liberty) ir iš
laikė iki gruodžio 28 d. 
Kai gavo teismo reikalavi
mą pasitraukti iš Laisvės 
Stovylos, tuomet visi de
monstratyviai apleido ją ii* 
grįžo į miestą.

Jie reikalavo Nixono ad- 
iministracijos nuskirti laiką 
:pasitraukimui iš Indokini- 
jos. Apie jų žygį visi laik
raščiai rašė, radijas ir te
levizija skelbė. Jie jaučia- 

|si atlikę prieškarinę misi
ją. Protestavo prieš bom
bardavimą Šiaurės Vietna
mo.

Majoras Lindsay, nuvy
kęs į Miami, Fla., pasiskel
bė esąs demokratų prezi
dentiniu kandidatu. Bet 
didelis klausimas, ar nese
niai iš republikonų pasi
traukęs galės laimėti demo
kratų konvencijoje, kur bus 
net keletas senų politikie
rių kandidatų prezidento 
vietai-

«

Sveikatos Tarnybos admi
nistracija paskelbė sąrašą 
30 maisto įstaigų, kurios' 
nesilaiko sveikatos regulia-l 
ei jų, maistą nešvariai už-5 
laiko. Savininkams įsakyta 
pasitaisyti arba bus tosj 
įstaigos uždarytos.

Civiliniame kalėjime 21 
moteris ir 12 vyrų sukėlė 
riaušes. Išdaužė nemaža 
langų, sulaužė daug baldų, 
žalos nemažai padarė, iki Į 
sargai riaušininkus sulaikė. 
Kaliniai reikalavo pagerin
ti maistą, sveikatos prie
žiūrą, bend r a i pagerinti 
sąlygas.

Taikos kovotojų delega
cija pas v e i k i n o Bangia 
Desh (Bengalijos) valdžią 
ir jos atstovą K ar rimą 
spaudos konferen c i j o j e . 
Mrs. Karrimienei raudonų 
rožių puokštes įteikė.

150 Lincoln Hospital tar
nautojų demonstravo prie 
miesto rotušės. Protesta
vo prieš pasimojimą mažin
ti ligoninės fondus.

•
Sausio mėnesį bus praves

tas vajus sukelti fondą An
gelos Davis gynimui. Jos 
teismas prasidės sausio 31 
d. San Jose, Calif.

■ imu.......  ..........

Gaisrininkų komisionie- 
rius Lowery reikalauja 313 
milijonų dol. biudžeto 1972- 
73 m. ir išlaikyti pilną 11,- 
363 gaisragesių skaičių.

Rep-

Pramogą Kalendorius
Kovo 5 d.

Niujorko Lietuvių Mote
rų Klubo minėjimas Kovo 
Aštuntosios-Moters Dienos.

Kovo 19 d.
Lie t u v iii Kooperatyvės 

Bendrovės suvažiavimas ir 
banketas.

Aplankius laisviečius
Naujųjų metų proga šeš

tadienį nutarėme aplankyti 
porą nesveikuojančių mūsų 
puikių laisviečių. Pirmiau
sia užsukome pas Beatričę 
ir Klemensą Briedžius. Bu
vome girdėję, kad Klemen
sas buvo gavęs širdies prie
puolį ir atsidūręs į ligoni
nę. Džiugu, kad radome 
Klemenso sveikatą gerai 
pasitaisiusią. Jiedu jau bu
vę nuvykę pas sūnų ir mar
čią į New Jersey valstiją 
paviešėti. Buvo tik sugrį
žę iš kelionės.

Ta pačia proga paskui už
sukome pas draugus Oną ir 
Vincą Čepulius. *Draugo 
Vinco sveikatos padėtis yra 
sunki. Ona. turi jį viskuo 
aprūpinti. Ligonis daugiau
sia laiko praleidžia tykiai 
sėdėdamas. Nuvežėme ne
seniai iš Lietuvos gautą 
nuotraukų knygą “Tėviš
kė.” Vincas tuoj ją paėmė 
ir atidžiai vartė puslapius 
ir apžiūrinėjo nuotraukas.

Rep.

Angela Davis gynyboje 
Ir tarptautines grupes

Įvairios d i d ži o j o New 
Yorko tautinės grupės ruo
šia parengimą, kurio tiks
las yra prisidėti prie Ange
la Davis gynimo. Parengi
mas įvyks sausio 7 d., Ir
ving Plaza, 15th St. ir Ir- 
v i n g Place, Manhattane. 
Pradžia 2 vai. po pietų.

Apart kitų žymių žmo
nių, parengime kalbės An
gelos sesuo Fania Jordan, 
šiomis dienomis sugrįžusi 
iš Europos.

Be to, bus puiki meninė 
p r o g rama, susidedanti iš 
dainų ir muzikos. Dalyvaus 
Dnipro Folk Dance grupė, 
taip pat ukrainiečių cho
ras, y

Ir lietuviai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti- 

įėjimas (auka) $1 50.
'Rep.

PRANEŠIMAI
Ozone Park, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas 
įvyks trečiadienį, sausio 5, 
Laisvės salėje. Pradžia 6:- 
30 vai. vakare. Kviečiame 
visus kuopos narius daly
vauti. Valdyba

LLD 185 KP MITINGAS
Ssusirinkimas įvyks ant

radienį, sausio 11 d., 2 vai. 
po pietų. Vieta: “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park. Nariai prašo
mi atsilankyti į pirmąjį 19- 
72 metų susirinkimą. Turi
me daug svarbių reikalų 
aptarti. Na, o po susirinki
mo prie kavos ir pyrago 
linksmai laiką praleisime.

Valdyba

Plungąje pastatyta 275 lovų ligoninė. Čia įrengti 
modernūs kabinetai su nauja tarybine ir užsienine me
dicinine aparatūra.

Nuotraukoje: naujoi ligoninė Plungėje.
B. Aleknavičiaus nuotrauka

Paryžius. — Prancūzijos 
ir Izraelio komunistų vadai 
turėjo bendrą pasitarimą. 
Jie nusitarė kovoti už Izra
elio pasitraukimą iš oku
puotų arabų žemių.

A
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 LINKĖJIMAI 1972 METAMS W

Laikraščio “Laisvės” personalui, skaityto- W 
jams, rėmėjams ir visiems pažangaus judėjimo 
draugams- Priimkite šio sezono mūsų linkėji- W 
mus. W

Jonas ir Petronėlė Petrus y

.< (Petruškevičius)

Haverhill, Mass.

I SVEIKINIMAS ■' t

g Su pradžia 1972 metais ir linkėjimais, geros 3 
H sveikatos Lilijai Kavaliauskaitei ir Antanui ® 
W Bimbai. Smagu, kad pasveikote. Taipgi linki- S 
g? me visiems “Laisvės” darbininkams būti svei- S 
|| kiems ir laimingiems. g

V Elzbieta Mulokiūtė ir g 
|| P. F. Walantai S
J& N Philadelphia, Pa. s

ADOLFAS GILMANAS-GUTAUSKAS

Gyvenimas- ne baltas 
vieškelis

1971 m. gruodžio 5 d. Amerikos pažangiųjų lietuvių 
gretose plačiai žinomas veikėjas drg. Adolfas Gilman- 
Gutauskas atšventė savo 75-ąjį gimtadienį. Gruodžio 
2 d, Lietuvoje leidžiamas “Gimtasis Kraštas” atspaus
dino jo atsiminimus, kurie mums visiems labai įdomūs. 
Drg. Gilmanas rašo:

Septyniasdešimt penkeri turėjau rūpintis, kad kar
inėtai — ne šiap sau am- vės būtų sočiai priėdu^bs, 
želis. Ypač tam, kuris at- nors ganytos ir sutryptoje 
sakingas už savo gyvenimą ganykloje. Ne sykį ir ne du 
nuo šeštojo gimta dienioj atskubėdavo šeimininkė su 
Jautiesi išgyvenęs trečdaliu Į lazda — kodėl karvių neva- 
ilgiau už tą septyniasdešimt Įrineju, o leidžiu joms sto

viniuoti.
Vienuoliktais mano me

tais mirė motina. Tik dabar 
supratau, kodėl ji dažnai 
būdavo rūsti, nors mane ir 
mylėjo. Ją seniai kankino 
liga, dėl to ir anksti mirė.

Po motinos mirties iki 
keturiolikos metų augau 
prie brolio ir sesers. Tuo

profesijos mokytis negaliu tuo metu į mane panašių 
— vos abėcėlę pažįstu. An-'m ' ’ *
gliškai nė žodžio.

Šešetą mėnesių kirpau ir ti_ 3uglų kalbos, jiems rei- 
skutau utėlėtus v a Ik a t a s kėio. amato mokslų, norint 
N. Yorko, garsiojoje Bowe-tlant^ nilnaverte darbo jėga

ateivių A merikoje buvo mi
lijonai. Juos reikėjo moky-

Valė Sutkienė,
San Francisco, Calif-

Ona ir Benjamin Kubiliai 
Chicago, Ill.

Dame, Joe ir Joseph 
Mankofsky

Crown Point, N. Y.

NAUJŲJŲ 1972 METŲ PROGA fį
Sveikinu visą “Laisvės” kolektyvą, skaityto- į 

jus, rėmėjus, vajininkus, gimines, artimuosius. į 
Amerikoje ir T. Lietuvoje. Taipat tuos drau- i 
gus, kurie praeitą vasarą Julės viešnagės laiku | 
daug padėjo. Lai pasaulyje būna taika. ?

ŠVENČIŲ PROGA i
Sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus ? 

Amerikoje ir T. Lietuvoje, linkiu visiems stip- į 
rios sveikatos ir laimingų naujųjų 1972 metų. į 
Taipgi sveikiname visą “Laisvės” kolektyvą, lin- i 
kėdami sėkmės jų darbuose visuomet. *

SVEIKINIMAS
Sveikiname visą “Laisvės” kolektyvą, rašyto

jus, skaitytojus, taipgi gimines ir draugus Ame
rikoje, Lietuvoje ir Brazilijoje. Linkime daug 
laimės 1972 metuose, ir kad įvyktų taika pašau- 
lyje.

ŽIEMOS ŠVENČIŲ PROGA 4
Sveikinu visus gimines ir draugus Amerikoje į 

ir Lietuvoje. Taipgi mūsų pažangiųjų spaudos i 
darbuotojus ir rėmėjus. Linkiu geriausios sek- | 
mes ir ištvermės kovoje už taiką. Geros svei- a 
katos ir laimingų Naujųjų Metų! į

Rožė Samulionienė, į
St. Petersburg, Fla. ?

NAUJŲJŲ METŲ PROGA
Lietuvių Literatūros Draugija sveikina visą 

“Laisvės” kolektyvą, rėmėjus, skaitytojus, va
jininkus ir visus žmones, kovojančius už taiką 
pasaulyje.

LLD 153 kuopos valdyba ir nariai
San Francisco, Calif.

ŽIEMOS ŠVENČIŲ PROGA |
Sveikinu gimines, draugus ir pažįstamus j 

Amerikoje ir Lietuvoje. Geriausios sėkmės j 
visiems 1972 metuose. Lai būna 1972 metai ! 

be karų, kad visos šalys gyventų taikoje.
George Waresonas 5

Brooklyn, N. Y. i

penkerių metų senelį, kuris 
vaikystę praleido lengviau 
— be ekonominiu sunkumu, 
turėjo sąlygas mokytis...

Mažažemio šeimoje
Gimiau 1996 m. Joniškio 

parapijoje, Linkaičių kai-j 
me. mažažemio šeimoje. Tė
vas turėjo aštuoniolika vai- « • • • • i

ry. Tik tokiu būdu tegalė
jau įsigyti praktikos, taip 
būtinos šioje profesijoje. 
Tačiau teko maitintis ir tuo 
pačiu purvu, kuriuo palai
ko gyvybę Bowery vargšai. 
Už penkis centus valgiau 
“pietus”, dalytus iš abejoti
nos švaros ir kokybės pro
duktų. Už tą pačią kainą 
gaudavau podėlį juodos ka
vos, kurią bowerieciai va
dindavo “juodu skystu pur
vu.”

vči?i industrializuojamo
je šalyie. Atsirado įvai
riausiu vadovėlių, iš kurių 
ateiviai galėjo mokytis sa
varankiškai — be mokyk- 
los.

Iš tokių vadovėlių ir aš 
bei

Taip pamažu tapau “ly- vld™* 1
«” tau™ «Urhitav9™ tykios baigimo diplomą.

čiui mėgstančius spaudoje 
bendradarbiauti žmones.

Laikraštį redaguoja pri
tyręs rajoninės s p a u d o s 
darbuotojas Stasys Račas.

Laikraščiui stra i p s n i u s 
rašo ne tik redakcijos dar
buotojai. Nemaža įdomių 
dalykų papasakoja jo skai
tytojai. Daugelio tokių žmo
nių vardai gerai pažįstami 
laikraščio skaitytojams.

Laikraščio bendradarbių 
yra visur: Užpaliuose, Dau
gailiuose, Tauragnuose, Vy-

mokiausi anglų kalbos
rašto, taipgi lietuviškai ra- - ■. . - ■ .
šyti. Reikėjo pasitikrinti, zul°nose ir kitose apyhnke-
ar gerai išmokau angliškai, se, miesteliuose, 
ar įsisavinau kitus vidurį mokyklose.
nei mokyklai priv a 1 o m u s v • • Idalykus. Laikiau egzami-
---- Gavau vidurinės mo-

kaimuose,

kų: devynis su pirmąja ir ko į Lietuva vie.
rlrrrrTT rno on on + v»Oin rj nn n m cj 1 u v

’ nas amerikietis, kuris siū
lėsi renduoti mūsų žemę. 
Sutarėme. Po to brolis iš-

I vyko į Ameriką, sesuo vėl 
’ išėjo pas ūkininkus tarnau

ti, o aš tapau pusberniu.
Iš manęs buvo dar nekoks 

darbininkas, tai ir algą ga
vau prastą. Sekančiais me
tais parsisamdžiau bernu. 
Alga didesnė: gavau šimtą 
penkis rublius per metus, 
taip pat avalynę, drabužius, 
maistą. Gyvenimas prašvie
sėjo. Sulygau ten pasilik
ti ir kitiems metams.

Tu — niekas
1914 m. gavau iš brolio 

bilietą vykti į Ameriką. Iš
keliavau, nors pro ašaras 
kelio nemačiau.

Amerikoje pasijutau, kad 
aš niekas net tarp darbi
ninkų. Darbo gavau Ver- 
monto. popieriaus fabrike, 
bet mažiausiai apmokamo. 
O čia industrija net darbi
ninkus suskirsčius. Jei tu 
tik eilinis darbininkas ir 
dar mažai uždirbi, tai ma
šinistas su tavimi nekalbės, 
nes jis uždirba gal tris sy
kius daugiau. Tu jam taip 
pat niekas.

Santaupų trupiniai. Vis 
tiek vykstu į New Yorką— 
tapsiu nors kiipėju. Kitos

devy nis su antrąja žmona. 
Augome tik šešiese. Aš bu
vau paskutinis. Tėvas mirė 
tuoj po mano gimimo. '

Mano tikrasis brolis ir ti
kroji sesuo buvo daugiau 
kaip dešimt metų vyresni. 

■ Kai gimiau, jiedu jau tar
navo. Augau vienas prie 
motinos iki šešerių metų.

Motina rašyti nemokėjo. 
Bet ji stebėtinai gerai skai
tė — kaip žirnius bėrė, tai 
ir mane išmokė skaityti. 
Kur ir kaip išmokau rašyti, 
taip ir nebeatsimenu.

Aštuntais metais motina 
pasiryžo padaryti mane “ly
giu kitiems.” Pavasarį ji 
nuvedė mane į Joniški pas 
davatką, kad ši išmokytų 
kataliko prievolių: eiti 
“ausinės” ir primti “šven
čiausiąjį sakramentą.” Da
vatka mokė keturias savai
tes mane ir dar tuziną vai
kų. Tuo ir užsibaigė visi 
mano “mokslai.”

Motina stengėsi, kad ka
taliko prievoles pildžiau 
visą gyvenimą. Po komu
nijos ji nupirko labai gra
žią kišeninę maldaknygę. 
Maldaknyge man labai pa
tiko. Ne tuo, kas joje ra
šoma, o savo viršeliu. Ki
lo no ras pačiam išmokti 
taip gražiai aptaisyti kny
gas. Išgindamas galvijus, 
pasiimdavau irtą knygelę. 
Sykį padėjau ją ant akmens 
ir pamiršau. Žiūriu — kar
vė prie mano “auksinės” 
knygos pripuolusi.

Motinai apie tai nieko ne
sakiau. O pats kitos malda
knygės niekados daugiau 
nebepirkau, nes maldos ma
nęs nedomino. Neilgai kal
bėjau ir poterius, kurių iš
mokė motina ir toji davat
ka. Kuo toliau, tuo dau
giau man atrodė, kad tiky
bos dalykai tušti, nieko ne
reiškiantys. Pradėjau ne
apkęsti kunigų, kad jie, 
skleisdami tuštybes, taip 
prabangiai gyvena, suren
ka tiek daug žmonių turto. 
Juk ir laikas yra žmogaus 
turtas. Tik laiko turėda
mas, gali ką padirbti, iš
rasti, išsilavinti. O sekda
mas kunigų “mokslą,” tuš
tybėmis užsiimti, savo lai
ką gaišti, kunigams turtus 
krauni.

Lietaus nupraustas, 
vėjo sušukuotas

Kai išėjau ganyti galvijų 
pas ūkininkus, tai ir ganiau 
aštuonetą metų. Nuo anks
taus pavasario iki vėlyvo 
rudens, lietingą ar giedrą 
dieną turėjau keltis su sau
le ir išbūti su galvijų ban
da laukuose arba pelkėse iki 
jos nusileidimo. Lietaus nu- ; 
praustas, vėjo sušukuotas,

gus” kitiems darbininkams. 
Dirbau dabar švarioje ap
linkoje, uždirbdamas tiek, 
kiek ir kiti amatininkai. 
Negalėjau iš tokio uždarbio 
sukrauti turtų, bet gyvybei 
palaikyti, jei esi taupus, už
teko.

Reikia dvasinio peno
Tačiau “vien tik duona 

negyvensi” — sako patarlė. 
Reikia kultūrinio, dvasinio 
peno. Reikia priklausyti or
ganizacijoms, kurios žmo-' rašydavau strai p s n i u s ir i 
gui atstoja tą gyvenimą, niešdavau karikatūras pa-1 1 * 1 • v • t n j • i -v • • • • a • *1

Taiizi salima ir savaran
kiškai išsilavinti, jeigu tik 
vra reikalingu vadovėliu. 
Tol<iu vadovėliu pagalbą iš
mokau piešti politines kari
katūras, išmokau ir dar 
\deno amato -į- laikrodinin- 
kvsteš.ū/M

Turėdamas tiek žinių ii 
nenaliaudamas skaityti rim
ta literatūra, įsi jungiau i ap
švietos ir politiniu organi-j 

jzaciiu veikla. Laisvalaikiu5

žangiajai Amerikos spau-j 
dai.

Už veikla lietuviškoje iš
eivijoje 1970 ni. , .. 
mane gražiai pamylėjo — 
pakvietė ansilankyti. 

dėkui jai 
kartų! Taip plačiai 
ji kraštą pamačiau, 
damas jo svečiu.

Daug spaudo s ateina į 
Uteną. Tačiau uteniškiams 
vienas įdomiausiu leidiniu—- 
savojo rajono laikraštis.

Uteniškis
K. Petkevičius

kurio negali užpildyti duo
na. Buvo visokių organiza
cijų. Katalikybės, religija 
man buvo ne prie širdies, 
nacionalizmas taipogi. Ieš
kojau organizacijos, kuri 
būtų laisva nuo tuštybių, kui jai 
rūpintųsi, žmogaus gerove.

Ieškoti ilgai nereikėjo. 
Tūkstančiai. Amerikon at
vykusių lietuvių organiza
vosi. Į 
litines organizacijas. Jie jau . .. ...
turėjo savo spaudą. “Lais- US LCI11I10 1161111 
vės” laikraštis buvo bene

5 rajonus. Jų centrai — tai 
didesni ar mažesni respub
likos miestai. Kiekviename 
rajone leidžiamas savas laik
raštis. Vienų rajonų laik
raščiai išeina tris, o kitų — 
du kartus per savaitę. Su
prantama, sparčiai augan
tis žmonių raštingumas tu
rėjo skatinti tokių laikraš
čių leidimą. Iš kitos pusės, 
gerai organizuotas dienraš
čių ir kitos spaudos prista
tymas, radijo ir televizijos 
išplitimas, atrodo, galėjo

Juodasis gandras
Juodasis gandras Lietu

voje — retas svečias. Jis 
mėgsta laikytis prie plates
nių vandenų, pelkių, tarp 
gūdžių, tamsių miškų; ten, 

• .kur retai lankosi žmogus. 
l(! Jau kelinti metai iš eilės 
ų^Gustonių miško 61 kvarta^ 

le peri juodųjų gandrų po
ra. Šiemet gandrai išaugi
no tris jauniklius. Rugpjū
čio gale seniai su dviem 

Lietuva ^aun^lia^s išskydo į pietus

* ’ Ųė- ną Sandriuką, kuris 
šimtus nem°kejo skraidyti.

žiemoti, o lizde paliko vie- 
dar 
Pa

mestinukas, atsistojęs ant 
lizdo krašto, tik mankštin
davosi, plasnodavo spar
nais. Kai maitintojai išskri
do, gandriuką badas pri
vertė iš lizdo leistis žemyn. 

! Bevarlinėjantį jį ir pama
tė Berčiūnų girininkas Pra- 

Lietuva suskirstyta į 44 nas Mikučiauskas. Kažin 
kaip būtų pasibaigę gaudy
nės, jei girininkas nebūtų 
buvęs motorizuotas, 
pagal kvartalinę 
smarkiau paspaudė 
ir pavijo bėglį.

Girininkas jį atidavė 
gamtos mylėtojai Samališ- 
kių kaimo gyventojai Ago
tai Kaminskienei. Auginti
nis prie globėjos taip pri
prato, kad, atėjus pietų 
metui, iš kiemo pusės su 
snapu belsdavo į kambario

gimtą- 
tik bū-

į savas apšvietos ir po- Utenos rajono laikras-

vienintelis, kurio pažiūros 
man liko artimos.

Pirmiausia tapau politi 
nes apšvietos klubo nariu 
Vėliau — nariu garsiosios 
literatūros draugijos (ALI) 
LD). Atsirado galimybių 
visuomeninei veiklai, tačiau 
trūko mokslo. Tai vertė 
mane ieškoti būdų, kaip 
siekti išsilavinimo.

Į mokyklą eiti negalėjau. 
Pinigų tam reikalui taip 
taip pat neturėjau. Tačiau

GĖLIŲ STEBUKLAS
Prieš tavo langą turgavietė mirga,
Gėlių turgavietė mirga:
Gladioliai, jurginai, kalijos, rožės,
Skaidriųjų gvazdikų plevenantis grožis,

Astrai, lelijos
Ir pinavijos

Gėlių turgavietėj mirga.
Kepurės, skaros gėles tas renkas,
Spalvų margybę renkas
Vestuvėms, vardynoms, iškilmei mielai,
Motinai brangiai, mylimai sielai,

Lovoj ligoniui
Puokštę malonią

Žmonės su meile renkas.
Rudenį, vasarą, šaltąją žiemą,
Gėlės negęsta ir žiemą. ,
Liaunąjį žiedą saugo priglobę
Kaip didį turtą, žėrintį lobį,

Kaip žiburį neša, 
Liepsnojantį lašą

Ir šaltą, speiguotą žiemą.
Popieriai, rodos, gėlių margybę,
Pakeistų dažais tą margybę,
Bet žmonės brangina žiedų gyvybę,
Kuri it stebuklas žėri ir žiba,

Iš molio, žemės
Stiprybės semias,

Iš srutų juodžemio kuria gyvybę.
Daryt šį stebuklą, įgyti šią galią
Ilgis žmogus tarsi idealo.
Iš gyvenimo šiukšlių, skausmo ir vargo
Kurti pasaulį, švytintį margą,

Iš įniršio, keršto
Meilę žiebt karštą, —

Įsiurbti iš gėlių šią nuostabią galią!
J. Subata

• n

Miške 
liniją 

“Javą”

neigiamai atsiliepti į mažopan£^ prašydavo “ruošti 
laikraščio skaitytojų skai-lstalą .
čių. Tačiau Tarybų Lietu-! .Kaminskienė išaugino at- 
vos sostinėje leidžiami laik- j silikusį vienišą paukštį. Ta- 
raščiai ir žurnalai netapo |čiau artėjo žiema, 
rajonų laikraščių konkuren
tais — kiekvienas jų atlie
ka šiek tiek skirtingus už
davinius įr vienas kito ne
gali pakeisti. Nors dabar 
kiekviena šeima Lietuvoje 
skaito kelis įvairius laikraš
čius ir žurnalus, tačiau ji 
būtinai prenumeruoja ir sa
vojo rajono laikraštį, kuris 
plačiai rašo apie vietos gy
venimą, nagrinėja įvairias 
rajono problemas.

Susipažinkime su Utenos 
rajono laikraščiu.

Prieš karą Utenoje laik
raštis neišeidavo. Dabar 
Utena turi savo laikrašti 
“Lenino keliu,” kurio pir
masis numeris pasirodė 1945 
metų kovo mėnesį, kai dar 
vyko karas.

Dabar Utenos rajono laik
raštis išeina dešimties tūks
tančių egzempliorių tiražu.

Redakcijoje yra pramonės 
skyrius. Jo uždavinys — 
parūpinti medžiagos apie 
pramonę, žinoti svarbiau
sius jos darbo klausimus. 
Žemės ūkio skyrius rūpina
si kolūkių ir tarybinių ūkių 
gyvenimo nušvietimu. Laiš
kų skyrius ruošia iš skai
tytojų gautas koresponden
cijas, kviečia rašyti laikraš-

, varlės 
slepiasi. Kaminskienei vis 
sunkiau surasti maisto sa
vo augintiniui. Todėl Pane
vėžio medžiotojų ir žvejų 
draugija 
atidavė 
sodui.

juodąjį gandrą 
Kauno zoologijos

B. Stumbrys

Nauji žvejybos metodai
Atrodo, kad Šiaurės jū

ros žvejams turėtų prasidė
ti auksiniai laikai. Helgo- 
lando saloje pradėti ekspe
rimentai su nauja aparatū
ra, kuri padeda tiksliai nu
statyti žuvų būrių susitel
kimo vietas, čia bandomi 
specialūs ultragarso mini 
siųstuvai ir pelengatoriai. 
Jie padeda surasti žuvų tel
kinius iš didelio atstumo ir 
informuoja žvejus apie žu
vų judėjimą, kryptį arba 
pastovaus susibūrimo vietą.

Madridas. —Ispanijos mi- 
litariniame teisme komuni
stas Lobato drąsiai pareiš
kė, kad fašistinis Franco 
režimas smurtu paėmė ga
lią prieš žmonių valią ir 
smurtu valdo šalį. Valdžia 
reikalauja jį bausti 18 metų 
kalėjimu.



6-tas puslapis Antradienis, Sausio (January) 4, 1972
U

H
*

J. PETRUTIS APSAKYMAS

GIMINAIČIAI
Gyvenimas, skirtas literatūrai

Žiemos švenčių proga, sveikinu gimines, drau
gus čia ir Lietuvoje, ir linkiu visiems stiprios 
sveikatos. Taipgi sveikinu “Laisvės” visą per
sonalą, visus vajininkus ir rėmėjus- Linkiu vi
siems sėkmės, kad gautų daug skaitytojų. Lin
kiu “Laisvei” gyvuoti ilgus metus, aplankyti vi
sus lietuvius, ir kad baigtųsi visi karai, kad bū
tų taika pasaulyje ir linksmesni 1972 metai.

Julia Gittzus,
'■ Bedford, Mass.

Nuoširdžiausiai sveikinu su Naujaisiais Me
tais visus savo gimines Lietuvoj ir čionai Ame
rikoje savo artimuosius draugus. Visiems lin
kiu 1972 metais geros sveikatos ir visokios lai
mės gyvenime.

Jurgis Stasiukaitis 
Fairview, N. J.

Rudens pavakarys. Žie-, gal rasiu vakar dienos, te- 
mys vėjas neša šaltį, kuris gul pratinasi prie vargo, 
skerbiasi į Adomo trobelę niekas nelepins. Trys mėne- 
lyg žinodamas, kad našiai- šiai, ne trys dienos, 
čiai vaikai bejėgiai, kad da
bar jis galingesnis už juos, suolo puodynę aprūgusio 
nes vaikų tėvelis karste, o 
močiutė kapuose.

—Mamyte, atvažiavo 
dėdė! — sušuko^ dėdinos 
duktė, pažvelgusi pro lan-

Motina pastūmė ryšulius, 
į kuriuos pradėjo rišti Ado
mo ir jo žmonos rūbus, ir 
išėjo pasitikti dėdės.

—* Laba diena, — išlip
damas iš vežimo, ištarė dė
dė.

Dėdinai nelabai patiko, 
kad atvažiavo dėdė, ji su
prato, kad Adomo turtą 
teks dalintis pusiau.

— Kada laidosime Ado
mą? — tuoj pat užklausė 
dėdė. — Reikia laidoti ry
toj, nes nėra ko laukti. 
Man naumose reikia mal-

Dėdina ištraukė iš po

SVEIKINIMAS
Sveikinu visus savo gimines, draugus ir 

žįstamus Amerikoje ir Lietuvoje. Visiems 
ros sveikatos ir sėkmės 1972 metuose.

pa-

Mrs. M. Jurevich
Brooklyn, N. Y.

SU ŽIEMOS ŠVENTĖM

Sveikinu “Laisvės” kolektyvą, visus drau
gus, drauges, gimines ir artimuosius su nau
jaisiais 1972 metais, gyvenančius Amerikoje ir 
Lietuvoje. Visiems geros sveikatos ir sėkmės.

Josephine Augutienė,
Miami, Fla.

SVEIKINIMAS jį
Sveikinu visą “Laisvės” personalą ir skaity- i 

tojus. Savo gimines ir draugus Amerikoje, Lie- ? 
tuvoje ir Lenkijoje. Linkiu visiems laimės, svei- a
balos ir lai būna pasaulinė taika. į

J. Stanelis, *
St. Petersburg, Fla a

Sveikiname visus draugus ir pažįstamus su 
žiemos šventėmis.

P. ir M. Wilimai
Petaluma, Calif?

—• Laidokime rytoj. Man 
irgi ne ra laiko čia. būti. 
Reikia žąsis vežti į turgų.

šalto pieno, pripylė į mur
ziną bonkutę ir nuėjo prie 
lovytės, kurioje gulėjo Jo
nukas.

— Gerk nešaukęs, niekas 
tau nesušildys,—piktai šne
ke j i dėdina, kišdama prie 
Jonuko burnytės pieno bon
kutę.

Jonuko akutės buvo< už
tinusios, paraudusios nuo 
ašarų, bet niekam vaikas 
nerūpėjo.

Išaušo rytas. Keletas gi
minaičių ir kaimynų paly
dėjo Adomą į paskutinę 
kelionę. Duobk a s i a m be
riant žemę ant A d om o 
karsto, dėdė pagalvojo:

— Nėra ko laukti, pakol 
užkas.

Ir nuskubėjo į Adomo so
dybą. Pradaręs tvarto du
ris, iš džiaugsmo patrynė 
rankas, suplojo kiaulei per 

, šoną, pakalbino, paglostė

“V 
V

Sveikinu su Naujaisiais Metais visą “Laisvės” 
kolektyvą, visus skaitytojus, ir rėmėjus. Visus 
drauges ir draugus Amerikoje, gimines, drau
gus ir drauges Lietuvoje. Linkiu visiems geros 
sveikatos ir laimingų naujųjų metų, kad jie at
neštų taiką pasaulyje.

Helen Tamašauskienė
’ Hingham, Mass.

‘ t.

Sveikinu “Laisvės” kolektyvą, draugus, drau
ges Amerikoje ir Lietuvoje su žiemos šventėmis. 
Visiems sėkmingų 1972 metų.

Jonas Valinčauskas,
Jamaica Plains, Mass.
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Gal, sakau, kaimynai mūsų karvę._ 
neapkalbės, kad šiandien -------- — -
mirė, o rytojaus dieną lai- kalbėjo pats vienas, 
do jame,—pritarė dėdina.— 
Gerai, kad atvažiavote. Kas 
naujo, gal sušalote? Pra
šom į vidų, paskutinį kar- gaudė vištas ir išvažiavo 
tą matome Adomą,—-Wr- tuo pačiu keliu, kuriuo pir- 
mėjo ji, norėdama pavaiz- mą ir paskutinį kartą ap
duoti labai gailinti Adomo, lankė brolį.

Dėdė virtuvėje nusivilko 
ilgus kailinius, nusiėmė kai
liu apsiūtą kepurę, subrau
kė aukštyn plaukus, padai
lino ūsus ir palengva nu
slinko prie karsto. Čia sto
vint, ir ašara išriedėjo, bet 
mintyse viešpatavo gobšu
mas, kuris nei minutei ne
apleido jo. Adomas gulėjo 
karste, kuris buvo pastaty
tas ant dviejų kėdžių, už
vilktas gerokai apsitrynu
siu kostiumu, nebenaujais, 
iškrypusiais batais, skylė
tomis kojinėmis. Marytė 
pribėgo prie dėdinos ir pa
klausė :

— Dėdinyte, kodėl tėve
lio su tuo kostiumu neap
rengėte, kuris spintoje ka
bo? Man tėvelis, kai susir
go, pasakė: jeigu aš mir
čiau, tai aprenkite mane 
naujuoju kostiumu.

— Čia tu, parše, nieko 
dar nesupranti. Kam kišti 
į žemę gerus rūbus, gaila, 
geriau mes ipasiimsime, už tai 
ką nors jums nupirksime, 
kelis litus išleisime. Mano 
vyrui labai tinka, jis buvo 
apsivilkęs, apžiū r ė j o m e . 
Kaip jam įsiūtas, — aiškino 
dėdina.

Vakare prie karsto sėdė
jo keturios Adomo dukre
lės. Vyriausioji tik dešim
ties metukų. Netoli Ado
mo karsto stovėjo pailgas 
ne,dengtas stalas, ant ku
rio degė žibalinė lempa, o 
aplinkui jį sėdėjo kaimy
nai, susirinkę atsisevikinti 
su Adomu.

Gana graudžiai pravirko 
mažasis šeimos narys. Sa
vųjų aplinkui nė vieno ne
buvo. Viena senutė neiš
kentusi atsikėlė ir nuėjo į 
virtuvę paieškoti mažyliui 
pieno.

Virtuvėje, susėdę už sta
lo, Adomo darytą vyną 
gurgšnojo dėdė, dėdina ir 
keletas giminaičių.

— Jonukas verkia;, — ta
rė senutė.

— Nesirūpink, mes gir
dime, — atšovė dėdina. — 
Šilto pieno: nėra, karvė 

į dar nemelžta, pažiūrėsiu,

— Viskas čia mano,

ve-Nieko nelaukęs, prie 
žimo pririšo karvę, į sukal
tą būdą įsivarė kiaulę, susi-

mintis nedavė ra- 
“ Viską, viską su- 

— rūbus, lašinius, 
vilnas. Nė cento 
nepalikti.”

Netrukus ir dėdina šeimi
ninkavo Adomo namuose, 
beskubėdama ji persidūrė 
koją, bet prieš gobšumą 
nublanko ir skausmai. Vie
nintelė 
mybės: 
sirinkti 
kailius, 
kitiems

Saulutė jau baigė pasi
slėpti už horizonto. Sute
mo. Adomo sodyboje buvo 
tylu, tik dusliai kada-ne- 
kada amtelėdavo šuo ir 
prie krosnies tėvelio, mo
čiutės aimanavo Marytė su 
sesutėmis.

. . .Tai buvo tolimoje ma
no vaikystėje...

Metalai gyvens ilgiau
Lietuva tapo viena svar

biausių kovos prieš meta
lų koroziją arenų Tarybų 
Sąjungoje. Beveik visos 
blizgančios dangos, pasta
raisiais metais pritaikytos 
šalies automobilių pramo
nės ir radioelektro n i k o s 
įmonėse, sukurtos mūsų 
elektrotechnikų.

Originalę trigubo nikelia
vimo technologiją pasiūlė 
Chemijos ir cheminėst:tech
nologijos instituto kolekty
vas. Trigubų nikelio sluoks
nių jau padengiamos auto
mašinų “Moskvič”-412” de
talės, o netrukus “Volgos” 
automobilių gamykloje Tol
jatyje šis būdas pakeis 
brangias užsienines techno
logijas.

Trigubos nikelio dangos 
kelis kartus padidina me
talų atsparumą prieš koro
ziją ir suteikia detalėms 
malonią išvaizdą. Jų ko
kybė prilygsta geriausiems 
pasauliniams pavyzdžiams.

Respublikos Mokslų aka
demijos prezidentas Juo
zas Matulis, kuriam vado
vaujant paruošta trigubo 
nikeliavimo technol o g i ja, 
sako, kad artimia u s i a i s 
metais metalų atsparumą 
prieš koroziją bus galima 
padidinti dar kelis kartus.

Kada tai buvo?.. Man 
regis, prieš dešimtį metų. 
Vadinasi, tada Juozui Gru
šui buvo šešiasdešimt. Gal 
kiek daugiau. Tiksliai nebe
prisimenu. Rašytojų sąjun
gos klube gilaus jausmo ku
pinu balsu jis skaitė filoso
finę novelę “Mergaite ir 
vienišas žmogus”.

Ta novelė ir ilgas, nuo
širdus dialogas su vienu iš 
vyriausių ir ryškiausių lie
tuvių literatūros kūrėjų 
įrašyti į juostą ir saugoti 
kaip brangus atminimas.

Dialogo pabaigoje Juozas 
Grušas pasakė:

— Kiek man liko gyve
nimo, norėčiau visą jį ati
duoti literatūrai.

O rašytojui gyvenime te
ko dirbti nemaža kito dar
bo — pedagogo, žurnalisto.

Šiandien Juozui Grušui 
jau septyniasdešimt. Jo 
karštas noras pildosi: gy
venimas dabar priklauso 
tik literatūrai, žmogui, ku
ris jį labiausiai domina, 
žmogaus darbui, kovai, ais
troms, likimui. Tarsi norė
damas atgauti prarastą, ne 
J literatūrai skirtą laiką, Juo
zas Grušas daug rašo. Am
žius jam ne kliūtis. Amžius 
su didele savo patirtimi, 
džiaugsmais ir kančiomis 
dabar jam ištikimas pagal
bininkas, padedąs sukurti 
giliaminčius, giliaprasmius 
dramatinius veikalus ir in
telektualias noveles.

Juozas Grušas gimė 1901 
lapkričio 16 dieną Šiaulių 
rajono žadžiūnų kaime. 
1924 m. baigė gimnaziją 
Šiauliuose, o 1931 m.—Kau
no universitetą. Rašyti pra
dėjo nuo 1928 m. Ikitary- 
biniu laikotarpiu J. Grušas 
buvo žinomas kaip dešinių
jų pažiūrų rašytojas, ėjęs 
kritinio realizmo keliu. Jo 
apsakymo knygos1 “Ponia 
Bertulienė”, “Sunki ranka” 
ir romanas “Karjeristai” 
susilaukė aukšto kritikos 
ir skaitančios visuomenės 
įvertinimo.

Atkurtą Lietuvoje tary
binę santvarką J. Grušas 
priėmė kaip istorinę būti
nybę, kaip visiškai naujo 
gyvenimo statybą. Tai ma
tyti iš anuo metu paskelbtų 
periodikoje kelių jo apsa
kymų, kuriuose vaizduoja
mas buržuazinės santvar
kos išsigimimas ir pirmieji 
tvirti naujo gyvenimo žing
sniai.

Vokiečių okupacijos me
tais J. Grušas gyveno Jo
niškyje. Vienintelis ilgų, 
sunkių metų vaisius — dra
ma “Tėvas”, kurioje pa
vaizduotas moralinių prieš
taravimų draskomas buržu
azinės Lietuvos kaimas.

Pokario metais J. Grušas 
apsigyveno Kaune ,ir kurį 
laiką dėl pašlijusios sveika
tos mažai rašė. Periodikoje 
pasirodė tik vienas kitas jo 
apsakymas. Nuo 1955 me
tų kūrybinė J. Grušo bio
grafija ima greitai turtėti 
reikšmingais dramos veika
lais. Tarytum užtvankos 
laikyta upė, dabar ji pra
siveržia plačiu ir giliu srau
tu. Tais metais Planevėžio 
dramos teatras pastato jo 
pjesę “Dūmai”, kurioje pa
vaizduoti vyresniosios inte
ligentų kartos pergyveni-

Easton, Pa.
Mirė Povilas švelnikas
1971 m. gruodžio 8 d. mi

rė Povilas Švelnikas, sulau
kęs 80 metų amžiaus. Bu
vo pašarvotas Jono Kati- 
nio šermeninėje, palaidotas 
miesto kapinėse gruodžio 
1 0d-, šalia savo žmonos 
1 0d., šalia savo žmonos 
Sofijos, kuri mirė spalio 10 
d. tais pačiais metais, apie 
kurią buvo pranešta “Lais
vėj” spalio 29 d.

Povilas švelnikas su savo 
žmona buvo nuola t i n i a i 
“Laisvės” skaitytojai ir rė
mėjai.

Ant kiek aš atsimenu, 
Povilas Švelnikas į Ameri
ką atvyko iš Lietuvos prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą, į 
Philadelphijos miestą. Ta
da Povilas buvo jaunas vy
ras, katalikiško nusistaty
mo. Tais laikais Philadel- 
phijoje gyvavo Lietuvių 
Socialistų Sąjunga, kuri iš- 
leidinėjo “Kovą,” kurios 
redaktorium buvo Juozas 
Baltrušaitis. Po metų kitų 
Povilas Švelnikas susipaži
no su Philadelphijos lietu
viais socialistais ir laikraš
čiu “Kova,” kurią prenu
meravo ir skaitė, ir pats

Pražūtingo apsvai- patapo LSS kuopos nariu.
Praslinkus kiek metų, Po

vilas Švelnikas atsikraustė 
nuolati n,i a m gyvenimui į 
Easton, Pa. Čia gavo dar
bą prie aksomų audimo už 
audėją-

Prieš kelis desėtkus me
tų Povilas susipažino su 
našle Sofija Masler-Stan
kute, mano brolio Juozo 
vyriausia dukra, kuri turė
jo du mažamečius sūnus 
Vincą ir Billą. Su ja Po
vilas apsivedė ir per visą 
tą laiką laimingai gyveno.

Prieš kelerius metus Po
vilas susirgo paralyžiaus 
liga, o mirus jo žmonai So
fijai, Povilas dar labiau 
susirgo. Posūnių pasiųstas 
į Nursing Home, po 9 dienų 
buvo perkeltas į ligoninę ir 
po dienos kitos ir mirė.

Povilas Švelnikas paliko 
nuliūdime du posūnius ir 
daug artimų draugų.

Ilsėkis, Povilai, gražiose 
Eastono kapinėse tarp gra
žių medžių ir gėlių prie sa
vo mylimosios žmo neles 
Sofijos.

V. J. Stankus 
Miami, Fla.

mai ir ieškojimai, atsidū
rus tarp reakcingų buržu
azinių elementų įtakos ir 
socialinės tikrovės. Praėjus 
porai metų, Kauno dramos 
teatro rampos šviesą išvys
ta žymiausias J. Grušo — 
“Herkus Man tas’ Giliai
filosofinės minties ir monu
mentalios formos tragedija 
didžiai reikšmingas faktas 
ir ne tik paties rašytojo 
kūrybai, bet ir visai lietu
vių tarybinei dramaturgi
jai. Po to seka pjesė “Ve
dybų sukaktis”, gvildenanti 
tarybinės moralės klausi
mus, dar vėliau drama 
“Profesorius Markas Vidi- 
nas”, kelianti asmenybės ir 
pažangos problemą. “Ado
mo Ervnzos paslaptyje” 
(19 6 6 m.) dramaturgas 
sprendžia opų asmenybės, 
atsakingumo prieš visuo
meninę ir epochą klausimą, 
įtaigiai meniniais vaizdais 
akcentuoja kovos su blogiu 
(su fašizmu!) būtinybę, 
smerkia išdavystę ir susi
taikymą su niekšybėmis. 
Viena paskutiniųjų J. Gru
šo pjesių — “Meilė”, dža- 
zas ir velnias”, kurią pas
tatė Panevėžio dramos te
atras 
ginio” pavadinimu, vaiz
duoja trijų jaunuolių mo
ralinį nusižengimą, su giliu 
psichologiniu įžvalgumu at
skleidžia mūsų gyvenime 
dar pasitaikančios blogy-

1 bes šaknis.
1969 m. “Vagos” leidyk

la išleido subtilų filosofinių 
novelių rinkinį “Rūstybės 

: šviesa”, kuri byloja apie
didį J. Grušo meistriškumą j 
ir šiame žanre.

Visa tai rodo, kad savo 
septyniasdešimties metų su
kaktį Juozas Grušas sutin
ka pačiame kūrybinių jėgų 
žydėjime, gražus šviesus 
kai]) žmogus, gilus ir pro
duktyvus kaip rašytojas, 
visų mūsų gerbiamas ir 
mylimas.

Kas žino, kiek dar bus 
tų kūrybingų metų, kuriuos 
J. Grušas paskyrė tik lite
ratūrai?.. Niekas nežino. 
Bet mes trokštame, kad jų 
būtų daug, dar labai daug, 
kad juose iki paskutinio 
plunksnos brėžio negestų 
nerami, ieškanti rašytojo 
dvasia, kad iš jo kurinių 
puslapių bylotų mums su
dėtingas, bet gražus mūsų 
gyvenimas, mūsų žmogus.

Viktoras Miliūnas 
rašytojas

Woodbury, Conn.
Per praeitus kelerius me

tus aš išrenku mokesčius 
už “Laisvės” prenumeratas. 
Magdalena Smith skaito

■ Kuo daugiausia parengimu,1 “Laisvę” per daugelį metų. 
"Laisvė®” paramai. Dabar įvažiavau pas ją

NORĖčIAU UŽMIGTI
Norėčiau aš užmigti,
Bet niekaip negaliu, 
Norėčiau rytmetį sutikti
Be rūpesčių gilių.

Kažkas many vis skamba 
Ir virpa kaip styga 
Kažkas lyg ir nustemba, 
Ir švysteli staiga.

A

Šiam tikslui mūsų moksli
ninkai numato sukurti 5-6 
sluoksnių dangas.

B. Bušelis

Sugaudžia, išsilieja 
Upokšnis toks šviesus. 
Daina sesuo atėjo 
Ir geria jo lašus.

Kažaks vis šaukia, bara : 
— Gana tau, jau gana! — 
Lyg iš užkeikto dvaro 
Einu, aušros 'pilna.

Matau lelijų taką 
Ir pasakos duris...
Staiga—lyg dalgį plaka... 
Lelijos mano kris!. .

Ona Mičiūtė

iškolektuoti už prenumera^ 
tą. Ji man sako: Nežinau, 
ką daryti su tuo popieriu
mi. Nebematau. O skaityti 
labai noriu. Matau tiktai 
didžiąsias literas. Mat, ji 
jau 82 metų. Skundėsi, kad 
lauke nebegali vaikščioti, 
tik stuboje dar apsiruošia.

Bet viskį pasikalbėjus 
apie “Laisvės’’ padėtį, mie
loji draugė ne tik atsinau
jino “Laisvės” prenumera
tą, bet dar pridėjo $6 aukų. 
Širdingas jai ačiū.

Walter Duda

Jungtinės Tautos gavo 8,- 
000 graikų peticiją. Jie pro
testuoja prieš Graikijos 
valdžios persekiojimą poli
tinių kalinių ir terorizavi
mą demokratinių piliečių.

New Orleans, La.—Kilus 
gaisrui sandėlyje žuvo 3 
gaisragesiai, 15 sužeidė.
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Iš JAU SENOS PRAEITIES

Kuklusis iš kukliųjų
Ruduo. Gavau-iš pogrin- me rašiusius: A. Guzevi- 

dininkės F. Šaltuperytės čių, B. Kirstuką, P. Kičą,
1932 metais Priekalą.“ Iš J. Dabulevičių. Šiuos savo 
jo ir susipažinau su B. momentus radau jo knygo- 
Pranskaus eilėmis. “Štai je. Pagal mano pavyzdžius 
kaip reikia rašyti prole ta- išnagrinėjo ir V. Lieponio 
rams,”— mąsčiau apie au- noveles.
toriams revoliucinius polė- spaudoje mano paskelbtą 
kius. Bet su juo susitikau išvadą:
tik 1949 m. Sėdžiu rašy- : tarinių rašytojų vaga 
tojo plenume. Jis tribūno
je. Be špargelkos. Gan 
įtikinamai įrodinėjo kultū
rinio palikimo svarbą. Kar
tu išėjome į gatvę. Buvo 
žiema. Akys švelnios. Ku
pinas susimąstymo. Skai
tydavau jo kritiką. Ir štai 
1965 m. pradžioje gavau 
laišką. Paprašė knygai 
“Po raud o n ą j a vėliava” 
kūrinių. Įspėjo: dės, kas 
suaidėjo žvangant fašizmo 
pančiams.

Omano tuos rankraščius 
su savo areštu, su teismu 
tautininkai jau seniai pa
laidojo. Išgelbėjo R. Miza
ra, S. J. Jokubka. Jie nu
rašė iš “Laisvės.” Tie kū
riniai švystelėjo joje 1930-
1933 m. Įžangoje B. Prans
kus geru paminėjo šias ei
lutes. O laiške pridūrė: “L

Radau joje ir jau

“Lietuvių prole-
Į UOa.lJLJLllį 1 bu J y VČlgcl

ryški. Bet ne vienas jų ka
lėjo buržuaziniuose kalėji
muose. Kėlė raudonas vė
liavas. Labai buvo užimti 
revoliucinės kovos gaisru. 
Todėl jis neturėjo sąlygų 
savo talento žiedo plačiau 
atskleisti. Kai kurie ir per 
anksti mirė...”

Jis ir laiku įspėjo: šia 
mano mintimi pasinaudo
siąs. Nuo savęs pridūrė: 
itin erškėčiuotais keliais 
veržėsi į raštiją Amerikos 
lietuvių proletariniai dai
niai, Jais žavėjosi ir laiš
kuose. Užsuko pas mane.

—• Pats įdėjai iš Lietu
vos pogrindžio S. Nėries 
eiles į “Priekalą”?

— Su džiaugsmu!
—• Kalbėjai Maskvoje su 

Mizara apie trečiafrontinin-
Į kus?

knygą pateko Tavo dau- . Net svajojau jį pasiųs-
giausia kurinių.”

O pats buvau nepatenkin
tas. Posmavau protestuoda
mas prieš fašizmą. Tai pir
moji vaga. Už grotų per 7 
metus perskaičiau apie 400 
knygų. Giliau susipažinau 
su literatūra, jos dėsniais. 
Rašydavau. Į kalinių “Ko
votoją” pateko apie 14 kri
tikos darbų, apsakymų ir

Ligi arešto vengiau skam
besnio eilėraščio sakinio. 
Samprotavau: pro 1 e t a r ų 
gyvenimas skardus, duobė
tas. Todėl ir eilėraščio ei
lutė turi panašėti į neta
šytą akmenį... O grotuo
tame rojuje įsitikinau: re
voliucionieriai eiliuoja gan 
muzikališkai. Taip išliejau 
ei 1 ė r a š č i u s “Čigonė” ir 
“Motina kapuos.” “Lais
vė” atspausdino be parašo.

1939 m. Pravieniškių sto
vykloje kasiau durpes. Ap
lankė sesė—Agota Kukan- 
kaitė, J06 vargus sudėjau 
“Pasimatysimas su sese.”

Buvau liudininku: Pro- 
metėjai taukiai mylisi. Va 
ir nupyniau vainikėlį: “Ka
linio meilė.” Pasirašiau A. 
Liepsnoniu. Kauniečiai pa
siuntė J. Kaškaičiui. Deja, 
mano tarpininkas dėl kaž
kokių savo nemalonumų ne
galėjo rankraščių laiku 
perduoti “Laisvei.” Rodos, 
ten persiuntė po kelerių 
metų. R. Mizara rado 
chyve. Deja, tik po to, 
knyga jau švystelėjo.

Va ir apgailestauju:
pakliuvo eilėraščiai, para
šyti užgrotų 1935-1939 m. 
Po to nusistačiau: varyti 
tiktai prozos vagą. Bet ka
lėjime nežinojau, kad B. 
Pranskus “Priekale” palan
kiai sutiko mano posmus 
apie keturis draugus, apie 
Nemuną, apie Volgą. Juos 
jis rado “Šviesoje.”

Jis pirmasis apkaišė gė
lėmis ir A. Guzevičiaus ap
sakymėlius. B. Pranskus 
visada degė ypatinga mei
le proletariniams rašyto
jams. Jau sunkiai sirgo. 
Man prisipažino: gal ne
trukus jo gyvenimo styga 
nutruks. Skubiai rašė 
“Proletarinė lietuvių litera
tūra.”

Ją gimdydamas iš manęs 
plėšte plėšė medžiagos. Pa- 

\ teikiau faktus apie kalėj i-

ar
kai

ne-

v

ti Lietuvon. Norėjosi padė
ti jiems susirišti su pogrin
džiu. Deja, Mizara grįžo 
tiesiai Maskvon.

— Ar pažinojai kritiką 
Dinamo vą

— Labai artimas mano 
bičiulis! Abu dėstėme uni
versitete literatūrą. Profe
sorius. Labai draugiškas.

—- Aš jam 1933 m. pra
džioje parašiau laišką. Ru
siškai. Lotyniškomis raidė
mis. Kitaip dar nemokė
jau. Teiravausi apie mark
sistinius įžymiuosius kriti
kus.

Ir dabar nežinau, ai' mano 
žodis pasiekė adresatą, ar 
slaptoji policija įdėjo į savo 
kartoteką... “Be žinios 
dingo” ir jau pogrindininkų 
poveikyje išliedintos eilutės 
apie S. Jeseniną, apie “Tre
čio Fronto” penktą numerį 
ir poemėlę “Komjau n u o - 
lių sueiga.” Tai siunčiau per 
J. Kaškaitį “Laisvėn.” B. 
Pranskus pietavo. O aš vis 
klausiau: Užsimins apie V. 
Kaksuką, proletarinį dai
nių — dėk knygon. Kurs
čiau:

— Rašyk antrą atsimini
mų tomą:

— Vis užimtas universi
tete su studentais. Gaištu 
ir leisdamas proletarinių ra
šytojų raštus.

Jau profesorius. O papras
tas kaip kareivis. Visiems 
vargo ir kovų dainiams py
nė laurų vainiką. O savo 
kūrybai kuklus. Apie tris 
jo knygas Lietuvos spaudo
je ir pabėriau spindulius. 
Rodos, jis nuo šios šviesos 
raibsta. O kitiems ieško la
bai ugningo žodžio. Jis pra
dėjo ir baigė varyti vagas 
atidavęs gyvenmią tik 
tiems, tik liaudžiai.

Dabar apie jį ruošia 
sertaciją B. Prėskiems, 
iš Šiaulių prašo apie jį me
džiagos. Na, paliudyti tai, 
ko nėra dar apie šį taurų 
žmogų pasakyta knygose.

Pranskų ištiko išfarktas 
universi t e t o auditorijoje, 
atveriant savo žinių klėtį 
jaunuoliams. Parašė man 
A. Guzevičius: “Labai jį 
mylėjau ir gerbiau.” Jo 
mirtis jam — akmuo ant 
krūtinės. Rašė atsisveikini
mo žodį: prie bičiulio gelto
no kauburėlio išlieti.

ki-

di-
Jis

LAISVI

| Druskininkai-gydo
bepaklaus! apie kovas, apie Druskininkai---įkvepia 
poeziją — revoliucines ras- JT
tijos tvėrėjus — atvers dar 
literatūriniame lauke ne
sutiktą vagą. Jo rimtai išly
dėti humanitarai į gyveni
mą gabiai reiškiasi visoje 
Lietuvoje.

Jis švystelėjo ir lyrikoje. 
Apie du jo eilių rikinius su 
patosu prabilau Vilniaus 
spaudoje. Pasižavėjau ir 
moksliniu veikalu “Lietuvių 
literatūros gretose.” Laukė 
ir kitų autorių atsiliepimų. 
Vertinau B. Pranskaus kū
rybą pagal dar kalėjime 
įsidėmėtą literatūros plėto
tės dialektinį darbą. Na, ta
lentų būna įvairaus dydžio. 
Vienas raštijos padangėje 
sušvinta genijum, kitas — 
įžymi u. rašytoju. Trečias— 
populiariu ir L. t. Pasidžiau
giau jo kritika ir jo poezija, 
kai jis sėdėjo pas mane 
kambaryje. Taip pat jam 
patiko, kad aš vadovaujuo
si dialektiniu požiūriu į ta
lentą. Bronius net pagy
vėjo:

— Aš irgi panašiai ver
tinau savo kritikoje rašyto
jus. Pirmenybę teikiau liau
džiai atsidavusiems meni
ninkams.

Jis Janonį lygino su švy
turiu. Bet jis aiškiai ma
tė ir tuos poetus ir pro
zininkus, kurie sug e b ė j o 
įžiebti minčių žiburį. O vi
sa lietuvių proletarinė bei 
pažangioji raštija—tai įvai
rių stilių, tai įvairių meni
nių polėklių žvaigždynas.

B. Pranskus — kuklusis iš 
kukliųjų. Jis, K. Požėlos pa
skatintas, spaus din o si ir 
Amerikos pažangioje spau
doje. “Vilnyje” ir “Laisvė
je” apie Pranskų atspaus
dinau gal apie 6 apybrai
žas. Jis atsiliepė nuošir
džiu laišku. Bet vėl švyste
lėjo kuklumu: “Perdaug 
išgyrei.” Lietuvoje apie jį 
paskelbiau apie 10 straips
nių. Malonu priminti tau
rų žmogų, dainių, kritiką. 
Tokiu jį išugdė proletarinis 
pogrindis. Tokiu jį išugdė 
darbo masės. Tokiu jį išug
dė draugai, kurie perėjo fa
šizmo grotuotus mūrus. B. 
Pranskaus pėdos literatūro
je ir gyvenimo vieškelyje 
nedyla. Ir neišdils.

A. Liepsnoms 
Kaunas, 1971.X.2

St. Petersburg, Fla.
Dėkoju visiems, kurie 

mane aplankė ligoninėje po 
(Sunkios operacijos, o aplan
kė kaip giminės, draugai, 
taip ir 45 kuopos nariai. 
Vėl ačiū tiems, kurie lankė 
ir atvirukus prisiuntė į li- 
mie gydytojo priežiūrėje.

Joseph Galvan,
St. Petersburg, Fla.

7-as pusapils

Lietuvos pietuose, tarp Mieželaitis, beesiilsėdamas 
miškų, Nemuno ir Ratnyčė- “Dainavos” sanatorij oje, 
lės santakoje, įsikūręs Drus- savo posmuose apdainavo 
kininkų kurortas. Savo mi- dzūkų žemę, ežerų ir upių 
neraliniais vandenimis, gy- grožį, 
domuoju purvu ir klimati- “Rimties ir susikaupimo 
niais gydomaisiais veiks- dvasia plevena Druskininkų 
niais jis garsus ne tik Lie- pušynuose ir Nemuno pa- 
tuvoje, Tarybų Sąjungoje, 
bet ir užsienyje.

Šiame kurorte jau try
liktus metus veikia “Dai
navos” sanatorija, kuriai 
nuo pat pirmųjų dienų va
dovavo gydytoja Elena 
Kriaučiūnaitė., Ši sanatori
ja vienu kartu priima 250 
poilsiautojų. Joje ištisus 
meus gydoma nuo širdies 
ir krauagyslių susirgimų. 
Atvyksta čia žmonės 26 
dienoms su profesinių są
jungų kelialapiais. 96 pro
centai sanatorijoje besigy
dančių jų — Tarybų Lietu
vos gyventojai, o likusie
ji — atvažiavę iš kitų res
publikų. Sanatorijoje vei
kia kabinetai, aprūpinti la
bai gera aparatūra. Gydo
mųjų vonių, dušų ir purvo 
procedūros atliekamos ben
drose kurorto gydyklose. 
Besigydančių paslaug o m s 
— kurorto gydomosios fiz- 1 1 . _ ’l • 1

, krantėse, kur aukštos ir 
tiesios it žvakės pušys 
mąsto arba tyliai ošia am
žiną, paslaptingą ir iškil
mingą Būties giesmę, kur 
lietuviška žemė saugo ge
rojo genijaus—M. K. Čiur
lionio žingsnius, kur tiek 
daug noro, troškimo ir pa
siryžimo visą save pašvęsti 
gėrio ir grožio pergalei” — 
tai poeto Justino Marcinke
vičiaus žodžiai. Besiilsė- 
damas Druskininkuose, jis 
sukūrė poemas - d r am a s 
“Mindaugą,” “Kate d r ą, ” 
nemaža kitų puikių kūri
nių.

Dažnai “Dainavoje” sve
čiuojasi ir poetas Vytautas 
Bložė, savo eilėse aprašęs 
Druskininkus. Sanatorijos 
pušynų paunksmėje sėmėsi 
sau įkvėpimo rašytojas Juo
zas Baltušis, Mykolas Sluc- 
kiis, tapytojai Bronė Jace- 

ivičiūtė, Vytautas Mackevi- 
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kultūros parkas su unika- '«usi P06^1 Ja“na, Deguty’
liomis kaskadinėmis mau
dyklėmis ir aeroionoterapi- 
jos paviljonu, taip pat mine
ralinio vandens biuvetai. 
“Dainavoje” ilsėjosi ir gy
dėsi daug žymių respubli
kos žmonių, svečių iš už
sienio. , ( ' ; ' .

Labai mylėjo savo gim
tąjį kraštą, o ypač Drus
kininkus, Rojus Mizara. O 
dabar, atvykdama aplanky
ti jo kapo, rašytojo žmona 
Ieva Mizarienė dažnai ilsisi 
mūsų sanatorijoje. 1966 
metais “Dainavoje” su bu
vusiais savo bendražygiais 
— Ispanijos pilietoinio karo 
dalyviais susitiko- čia viešė
ję pažangus JAV lietuvių 
veikėjas Povilas Venta. Ge
rai prisimename Ireną Pa
jarskienę, kuri čia buvo 
atvykusi iš Vengrijos ap
lankyti 1942 metais už Tė
vynės laisvę žuvusio savo 
vyro Petro Pajarsko kapo.

Šią vasarą “Dainavos” 
sanatorijoje ilsėjosi ir gy
dėsi Ksavera Karosienė, 
Julija Andrulienė, Nastė 
Buknienė, Jonas Mažeika, 
Valerija ir Jonas Gasiūnai 
bei kiti pažangūs Amerikos 
lietuviai.

Mėgsta Druskininkus, o 
ypač šio kurorto “Daina
vos” sanatoriją, ir Tarybų 
Lietuvos rašytojai, dailinin- 
čai, muzikai, įvair i ausiu' 
profesijų žmonės.

Lenininės premijos lau
reatas poetas Eduardas

tė, Jonas Lapašinskas.
Žmonėes atvyksta, pailsi, 

pasigydo ir vėl išvyksta. Ir 
jeigu jie geru žodžiu prisi
mena kurortą, jei jie vėl 
nori čia atvykti — mums, 
kurortologams, pats didžiau
sias atpildas už kuklų ir 
nuoširdų triūsą.

Ona Balčaityte 
“Dainavos” sanatorijos 

gydytojo pavaduotoja
vyr.

Baigė 9 mėty streiką
Jacksonville, Fla. — 2,000

Žymus astronomas Šiauliuose
Šį mėnesį sukanka 100 

j metų nuo žymaus astrono
mo ir pedagogo Josifo Siko- 
ros gimimo. Jo tėvai buvo 
išeiviai iš Austro - Vengri
jos, ir J. Sikora tik 1893 m. 
gavo Rusijos pilietybę, kai 
jau buvo baigęs Charkovo 
universitetą. Jau žymiai vė
liau, tarybiniais metais, vie
noje šio universiteto kate
drų jis dirbo.

Estijos TSR Mokslų Aka
demija išleido Tartu obser
vatorijos istoriją. Joje ra
šoma, kad J. Sikora, kuris 
vienu laiku čia dirbo, “buvo 
vienas pačių aktyviausių ir 
energingiausių XX amžiaus 
slenksčio astrofizikų.” Šio
je knygoje pateikta ir daug 
biografinių žinių apie J. Si
korą, kurias surinko profe
sorius G. Žyninas. Jis pie
šia Sikorą žmogum, daug 
jėgų atidavusiu mokslui ir 
ypač astronomijai. Tuo me
tu jau buvo įsikūrus Rusi
jos astronomijos draugija, 
ir Sikora tapo jos nariu. 
Dvidešimt penkerių metų 
jaunuolis dalyvauja draugi
jos ekspedicijoje į Laplan- 
diją stebėti pilno saulės už
temimo. Sikorai buvo pa
vesta fotografuoti Saulės 
karūną ir proturberancus.1 
Ekspedicija pavyko.

O po poros metų Sikora su 
liaudies švietimo ministeri
jos stipendija dvejiems me
tams atvyko į Tartu obser
vatoriją, tačiau 1899 metais 
su Tartu jis atsisveikino,1 
nes buvo ’jungtas į ekspe-: 
diciją, kuj ios tikslas buvo I 
nustatyti Špicbergeno salų 
geografines ilgumas ir pla
tumas. Būdamas Špicber
gene, jis stebėjo šiaurės pa
švaistės spektrus, po to, 
1900-1901 m., tęsė stebėji- 
jimus Kolos pusiasalyje,

Tais pat metais grįžęs į 
Tartu, apgynė disertaciją 
‘ Šiaurės pašvaistės Špicber
gene 1899-1960 metais ir 
Murmaske 1900 -1901 m.” 
1904 m., pasibaigus stipen
dijai, Sikora buvo paskirtas 
antrojo viršetatinio asis
tento be atlyginimo parei
goms. Galimas daiktas, dėl 
to jau 1905 metais Sikora 
paliko Tartu ir perėjo į Taš
kento observatoriją, o po to 
atvažiavo į Šiaulius, kur il
gą laiką buvo gimnazijos 
inspektorium.

Kodėl būtent į Šiaulius at
vyko Sikora, kodėl kaip tik 
čia prasidėjo jo pedagoginė 
veikla? Tikriausiai, tai su
rišta su prof. G. Levickiu, 
kuris buvo Charkovo ir 
Tartu observatorijos direk
torium, o po to tapo Vil
niaus mokymo apygar
dos globėju. Pažindamas Ši
ko rą iš Charkovo ir Tartu, 
Levickis, 1907 m. perėjęs į 
pedagoginį darbą, pasikvie
tė ir Josifą Sikorą.

Cleveland, Ohio
CLM Klubo susirinkimas 

įvyks sausio 13 dieną, 7 vai. 
po pietų, paprastoje vietoje.

Vasario ir kovo mėnesiais 
bus peptrauka.

Praeitas susirinkimas bu
vo vidutiniškas. Pietūs bu
vo skoningai paruošti. Ačiū 

■už įdėtą triūsą.
Linkiu visiems laimingų 

Naujų metų, kad visame 
pasaulyje klestėtų vienybė 
ir ramybė.

Aima Salin
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Floridos geležinkelio darbi- kur įsteigė tris stebėjimo 
ninku paskelbė streiką 1963 stotis. 1902 m. jis buvo pre-
— ? 2. Iki šiol jie mijuotas už šią ekspediciją, los padaro.m. sausio 3 d. 
streikavo, reikalaudami di
desnių algų.

Dabar teismas padėjo 
kompanijai ir unijai susi
taikyti. Darbininkams bus 
išmokėta pusantro milijono 
dolerių užvilktų algų ir 6 
proc. algos pakeltos.

Maskva. — Dienraštis 
“Pravda” kritikuoja Kini
jos vado Mao smulkiabur
žuazinę teoriją, kuri komu
nistiniam judėjimui tik ža-

Key Biscayne, Fla.—Pre
zidentas Nixonas turėjo pa
sitarimus su Vakarų Vokie
tijos kancleriu Brandtu 
apie savo kelionę į Pekiną 
ir Maskvą, taipgi dėl Eu
ropos saugumo konferenci
jos šaukimo ir NATO tvir
tinimo. Pasitarimu Nixo
nas esąs patenkintas.

• Laikraščio
darbiniu-

Singapore
“Straits Times”
kai sustreikavo. Ištiko muš
tynės tarp piketininkų ir 
streiklaužių.

•L Mary Staslius
Mirė Pocasset, Mass.

Mes, draugai, gyvenanti Miami, Fla., reiš
kiame gilią užuojautą velionies vyrui Walter 
ir šeimai.

Uršulė ir Jonas
Daugirdai

S. B- Zavis

Maria ir John Koch 
Mary ir Rapolas 

Chuladai
Mary ir Frank Kvietkas

Ii

Ii

iift.

Belgradas. Tautos muziejus

WORCESTER, MASS.

Mirus

Jonu i Špakausku i
Reiškiame nuoširdžią užuojautą liūdesyje li

kusiai šeimai, žmonai Domicėlei, sūnui Ronaldui 
ir jo šeimai-

M. P. Karpavičiai
Nashua, N. H.

EASTON, PA.

Mirus

Povilui Šveluikui
Reiškiame gilią užuojautą jo potsūnams Vin

cui ir Billui, ir švogerkom Viktorijai, Josephine 
ir Helen, ir draugams.

Vincent ir Elizabeth Stankus 
Miami Springs, Fla.
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Kazlau

Prašome

Darbininke

suteikia jam

A. Raila

6.00
6.00
6.00
6.00

10.00
6.00
6.00

.6.00
6.00

Iki šiol į fondą gauta $15,981.94. 
dėkojame visiems.

Budapeštas. — Pasaulinė 
Demokratinio Jaunimo Fe
deracija minėjo solidarumo

maiše, atsitemp- 
rogučių, visiems 

dovanėlę. Šiai 
šiai senai tradi-

.. 2.00
A. Yur-

Md. . 
Conn.

Moterys plepa mažiau už pokalbių darbo metu. Re- 
vyrus. Tokią išvadą padarė zultatai nelaukti: vyrai du 
anglų sociologai, kurie pa-kartus plepesni ir... pik- 
siklausė 125 vyrų ir moterų tesni už moteris.

Jūsų
J. Šimonis

Per savaitę, kuri baigėsi su gruodžio 24 d., aukų ga
vome $339.00.

Širdingai

Sekantis sąrašas tilps sausio 14 d. laidoje, ir jis 
įims vajaus pabaigą. Vajininkai nepamirškite, kad 
turite iki sausio 7 d. prisiųsti savo sąskaitas. Laiškai, 
gauti po tos dienos, neis į vajaus sąskaitą.

Administracija

Montreal, Canada
Mano džiaugsmas ir 

pagarba kovotojui
Labai noriu išreikšti ma

no didelį džiaugsmą ir pa-

Montello, Mass*
Pranešu, kad Lietuvių 

Tautišką Namą jau parda
vėme. Nupirko jaunesnės 
kartos lietuviai, atvažiavę

'LAISVĖS' VAJUS
(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

Džiugu, kad su naujomis prenumeratomis pasirodė 
kai kurie mūsų vajininkai. Štai Brooklyno Jonai gavo 
2; St. Petersburg© Alekna 5; M. Svinkūnienė, Connecti
cut, 1; S. Masytė (Detroito vajininkams) 1. Su atnauji
nimais gražiai pasirodė net penkiolikos kolonijų vajinin
kai, bei jų pagalbininkai.

Povilas Alekna per dvi savaites gerai pašoko pir
myn- Jis prisiuntė 13 atnaujinimų per paskutinę savai
tę. Ot, todėl ir randasi antroj pozicijoj. Brooklynie- 
čiams reiks sunkiai padirbėti, jeigu nenori pasiduoti 
Povilui.

Su prenumeratomis gavome aukų iš sekamų vajinin- 
kų: Geo. Shimaitis, Brockton, Mass., $6; A. Bemat, Los 
Angeles, Calif., $16; J. Jaskevičius, Worcester, Mass., 
$37; J. Stanienė, Baltimore, Md., $11; Povilas Alekna, 
St. Petersburg, Fla., $17; L. Žemaitienė, Hartford, 
('o n n., $21; M. Grager, Chicago, III., $11. Visų aukotojų 
vardai telpa žemiau sąraše-

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Mūsų gera bendradarbė ir rėmėja P. V. Gasparienė 

iš Grand Rapids, Mich., prisiuntė čekį vertės $25 ir ra
šo, kad tai nuo Ksaveros Runcell, kuri minėjo savo 75 
metų gimtadienį gruodžio 24 d. ir atžymėjimui savo 
gimtadienio aukoja “Laisvės” fondan $25. Ji yra ilga
metė “Laisvės” skaitytoja, dabar serga, negali vaikš
čioti, bet skaityti myli...
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Nuo kitų gauta sekamai:
Paul Zunaris, Lantana, Fla.......................
M. Arison, Fairfield, Conn ..................
Elizabeth Ecenia, Tampa, Fla....................
Stanley-Anna Kazilioniai, Cleveland, Ohio 
A. J. Grigai, Hot Springs, Ark..............
Anna Miswick, Los Angeles, Calif.........
J. Pattison, Worcester, Mass....................
J. Lukas, Worcester, Mass......................
Bruno Medley, Stuart, Fla.........................
J. S. Deltuva, Baltimore,
V. Staugaitis, Hartford, 
A. Kunevičienė, Maspeth, 
L. Tilvikas, Easton, Pa. 
Vincas-Uršulė Burdai, San Leandro, Calif 

per V. Trask .................................
Peter Cibulski, Nanticoke, Pa....................
J. Austin, Torrrance, Calif. ......................
Pauline Radusky, Roslyn, L. L, N. Y........
Walter Duda, Woodbury, Conn. ...........
Magdalena Smith; Ęethlelhem, Conn., 

per W. J. JJudą ..........................
Albertina Jenkins, Chicago, Ill..................
Paul Papievis, Jacksonville Beach, Fla. ..
L. Ausie jus, Worcester, Mass...........
C. Pempė, Richmond Hill., Canada, 

per K. Kilikevičių .................
Lucy Žemaitienė, Hartford, Conn. . 
Louise Butkevich, Hartford, Conn. . 
Roger Žilis, Chicago, Ill....................
G. Bemat, Los Angeles, Calif.............
Vincelė Grozan, Lake Worth, Fla. ... 
J. Rudnickis, Worcester, Maes..........
F. Roman, Wethersfield, Conn., per V, 
V. K. Lopatta, St. Petersburg, Fla- 
Ona Gricienė, Cambridge, Mass. ...
A. Balčiūnas, Montreal, Canada .... 
Mary Rinkus, Ossining, N. Y. .... 
Marcelė Žaliukas, Brockton, Mass. . 
Mikas Masys, St. Clair Shores, Mich., 

per S. Masytę ...*..... . . . . .
Po $1.00: P. Paserskis, Baltimore, Md.;

ka, Cleveland, Ohio; P. Narus, St. Petersburg, Fla.; J. 
Puishes, Gulfport, Fla.; Charles Lusas, Waterbury, 
Conn.; J. Shebeda, New Britain, Conn.; Mrs. Ketchin, 
Windsor Locks,, Conn.; John Vaitekūnas, Brockton, Mass.; 
J. Stoškus, Brockton, Mass.; Ch. Ustupas, Brockton, Mass.; 
Kazimier Vasaris, Livonia, Mich.; J. Drilling, Easton, Pa.; 
M. Lucas, Alexandria, Va.; P. Carrol, Worcester, Mass.; 
M. Green, Worcester, Mass.; M. Shipman, Worcester, 
Mass.
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kantrybės tų, kurie negaunate atsakymo 
į laiškus. Mes bandome tą pačią dieną, kai ateina laiškai, 
o jei ne tą pačią dieną, tai bent ant rytojaus, pasiųsti 
pakvitavimus- Bet reikia nepamiršti, kad prieš šventes 
paštas ne taip gerai veikia, ir dažnai laiškai išguli kur 
nors kelyje tris-keturias dienas.

Naujametinis laiškas “Laisves” 
skaitytojams

Netrukus prasidės nau
jieji, 1972-ieji metai, ir ta 
proga siunčiu Jums per At
lantą šį sveikinimo laišką, 
linkėdamas Jums sėkmės 
gyvenimo takuose ateinan
čių metų bėgyje. Lai lydi 
Jus iš Jūsų širdžių pulsuo
janti energija, lai nestinga 
Jums ištvermės įveikti pa
sitaikančius sunkumus, lai 
Jus ir toliau, kiek išgalite, 
remiate šešiasdešimtmečio 
jubiliejų atšventusią “Lais
vę”.

Rodos, kas čia ypatingo 
Naujųjų Metų šventė! Kos
monautas, skrisdamas ra
ketoje ir žvelgdamas į že
mę, nepamatytų joje jokios 
Naujųjų Metų ribos.

Tačiau rytoj prasideda 
astronominiai Naujieji Me
tai. Nuo gruodžio 21 die
nos saulė pradės “grįžti”: 
dienos ims ilgėti, o naktys 
trumpėti. Vadinasi, Žemė 
leisis keliauti aplink Saulę 
naują ratą.

Istorijos bėgyje kalendo
rių sustatinėtojai padarė 
klaidų, ir mes Naujuosius 
Metus švenčiame dešimčia 
dienų vėliau.

Saulės grįžimą plačiai at
žymėdavo jau ir senovės 
tautos. Romėnų saturnali
jos arba šventės dievo Sa
turno garbei buvo itin 
triukšmingos. Kai kas, gir
dėjau, ir dabartinį komer
cinį Kalėdų šventimą Ame
rikoje vadina saturnalijo
mis! Gražią tradiciją apsi
keisti dovanomis noras pel
nyti pinigą paverčia paro
dija. Žmonėms savotišką 
ažiotažą sukelia rėksminga 
reklama, kuri užhipnotizuo
ja pirkėją, įteigia jam rei
kalą pirkti tą ar kitą daž
nai mažavertę prekę.

Pas mus, Lietuvoje, Nau
jieji Metai sutinkami skir
tingai. Įmonės, įstaigos, at
skiros organizacijos, prieš 
tai gerokai pasispaudusios, 
baigia vykdyti metinius ga
mybos planus, subalansuoja 
savo veiklą, nubrėžia sau 
gaires į priekį.

Atskiri žmonės irgi “su
balansuoja” savo gyvenimo 
kelią, nueitą per praėjusius 
metus, apžvelgia padarytas 
klaidas, su viltimis dirste
lia į rytdieną, konkrečiau 
patys sau suformuluoja su
žibusias širdyje, dar nevi
sai aiškias svajones. Prieš- 
nau jame tinęs dienos — tai 
rimto susikaupimo metas, 
tai susimąstymo lydimas 
žingsniais per slenkstį iš 
vieno etapo į kitą,—tobules
nį, šviesesnį, turtingesnį 
žmogiškomis vertybėmis.

Padėka yra bene pagrin
dinis jausmas, apimąs kiek
vieną, palydint praėjusius 
metus. Padėka visiems, ku
rių paslaugomis naudojo
mės, kieno dėka patyrėme 
ne vieną pergalę, kieno rū
pės č i u žengėnje džiugų 
žingsnį į priekį.

Ta padėka, be abejo, su
sijusi ir su pasididžiavimu 
socialistine valstybe, su nu
silenkimu jos praeičiai ir 
jos aukoms, su pagarba di
diesiems jos kūrėjams.

Ši padėka neafišuojama 
skambiais šūkiais, ji neišra
šoma neoninėmis šviesomis 
ant namų sienų, bet ji slypi 
santūriai žmonių širdy
se. Ta padėka tarsi mirga 
apalvotomis šviesomis nuo 
puošnių didžiulių aukštų 
eglių, kurių dešimtys visą 
naujametinį sezoną t stovi 
miestų aikštėse ir kryžkelė
se

Džiugu, kad “Laisvė” po
litine savo pozicija daly
vauja nors maža dalele to
je idėjų kovoje, tvirtai su
prasdama, jog žmonių šir
dis užvaldžiusios idėjos yra 
stipresnės už tankus ir 
bombas, už gausias armijas 
ir melagingą.. jas maitinan
čią propagandą.

Nors spaudos, televizijos, 
radijo — šių didžiųjų žmo
nijos atradimų — užterši
mas dezinformacija yra 
kenksmingesnis už atmosfe
ros užteršimą nuodingomis 
cheminėmis medžiag o m i s, 
tačiau mes tikime, kad 
žmonių prgimtis tuvi in
stinktyvią galią justi, kur 
tiesa ir kur apgaulė, ir kad, 
laikui bėgant, gudriausios 
melagystės atsigręžia prieš 
įu. autorius.

Baigdamas dar kartą lin
kiu visiems “Laisvės” dar
buotojams, rėmėjams ir 
skaitytojams malonaus as
meninio naujametinio “ba
lanso,” pasitinkant tą mo
mentą, kai Žemė pradės 
naują ratą aplink Saulę. 
Linkiu Jums ryškaus naujų 
vilčių ir troškimų suspindė- 
jimo bei vėliau visiško 
išsipildymo!

Keliąs nuoširdų tostą 
visus

■■ Vaikus ir mok s 1 e i v i u s 
linksmina Senis Šaltis arba 
jūsiškis Santa Claus. Jis 
aplanko visus darželių, 
mokyklų ir įstaigų vaikus, 
seka jiems pasakas, šoka su 
jais, mena mįsles ir didžiu
liame savo 
tame a n t 
randa po 
pramogai,
cijai ir tėvai, ir žinybų va
dovai skiria daug dėmesio. 
Vaikams Senis Šaltis — tai 
konkretus susidūrimas su 
fantastišku pasakų pasau
liu, turįs jiems didelę au
klė j a m ą j ą įtaką, darąs 
jiems nemažą įspūdį.

Žinau, kad Jūsų šalyje, 
Amerikoje, “balanso” suve
dimas, pasitinkant Naujuo
sius Metus, nėra džiuginan
tis. Indokinijoje tebevyks
ta karas, žmonių gyvybės 
nebranginamos Indos tano 
pusiasalyje. Tačiau Liau
dies Kinija galop užėmė 
teisėtą vietą Jungtinėse. 
Tai nemažas žingsnis į prie
kį, sustiprinąs viltį, kad ir 
toliau pavyks sutramdyti 
užmačią tų, kurie ilgisi ka
ro, kuo baisesnio karo.

Džiugu yra tai, kad vis 
plačiau ir plačiau vietoj 
ginkluotų smurtinių grum
tynių tarp tautų ir tautų 
grupių įsivyrauja daugelio 
pripažįstama idėjų kova,____.............________
vienintelis deramas tautų savaitę su Indokinijos ko- 
lenktyniavimo būdas civili-!vejančia liaudimi prieš im- 
zuotame pasaulyje. ! perialistinįus agresorius.

Sveikinu su Naujaisiais 1972 metais visus gi- | 
mines, draugus, Amerikoje ir Lietuvoje. Linkiu g 
geriausids laimės asmeniniame gyvenime ir iš- S
tvermės kovoj už taiką. s

J. Purtiek g
(Ukmergiškis) g

Pittsburgh, Pa. g

i Sveikiname Su
' Naujaisiais Metais
f brolį Mikolą ir jo šeimą Lietuvoje, taipgi visus 
E gimines ir pažįstamus Lietuvoje ir Amerikoje.
į Kazimieras ir Paulina Meškėnai
f Richmond Hill, N. Y.

Laimingų Naujųjų Metų! ]
Įžengiant naujaisiais 1972 metais, linkime ar- , 

timiems asmenims, idėjos draugams, pažįsta- į 
miems Amerikoje, bičiuliams Lietuvoje, “Lais- 1 
vės” personalui ir skaitytojams, geros sveikatos j 
ir daug saulėtų dienų. j

Daratėlė ir Walteris Mūreliai
Warminster, Pa. «

Naujųjų 1972 Metų Proga
Sveikinu “Laisvės” personalą ir visus darbuo

tojus, rėmėjus, kovotojus už taiką pasaulyje, 
gimines ir draugus JAV. Sveikinu Tarybų 
Lietuvos vyriausybę. Taipgi Lietuvoje gyve
nančius gimines J. Kamarauską, A. B. Kama
rauskus ir jų šeimas, sesutę D. Buinickienę ir 
jos šeimą, draugus ir pažįstamus. Pietų Ame
rikoje “Darbo” ir “Vagos” prietelius, kurie ko
voja .už taiką ir progresą, ir palaikydami gerus 
ryšius su tėvyne, T. Lietuva.

Ignas Kamarauskas
Oakland, Calif.

čiui. Tai buvo lapkričio 11 
d., man stebint televiziją ir 
klausant vakarinių naujie
nų, išgirdau aiškinimą apie 
Ispanijos pilietinį karą, įvy
kusį 1936-39 m. žiūriu, ro
do filmus apie karo eigą, jo 
žiaurumus, apklausinėja li
kusius gyvus kanadiečius 
karo veteranus, kurių tar
pe pamatau ir šio karo ve
teraną mūsų mylimą tau
tietį Liudą Kisielį. Jis ra
miu balsu atsakinėja į re
porterio klausimus, aiškina 
kare patirtus sunk u m u s, 
prisimena ir kitus kana
diečius (ir ne kanadiečius) 
tautiečius, iš kurių 4 žuvo 
begindami Ispanijos liaudį 
nuo fašizmo. Užklaustas, 
ar nesigaili vykęs Ispanijon, 
tiek daug patyręs sunkumų 
ir pergyvenęs du sužeidi
mus, ryžtingai atsakė, kad 
NE!

Toliau Liudas aiškina apie 
patirtus sunkumus sugrį
žus karo veteranams, nes 
čia niekas jų nepasitiko (iš
skyrus idėjinius draugus), 
buvo ignoruojami, niekas 
neįteikė puokštės gėlių, žu
vusioms nestatė paminklų, 
buvo nelengva įsidarbinti. 
Bet štai Liudas nepalūžo 
savo kilniuose įsitikinimuo
se ir toliau garbingai dar
buojasi prieš fašizmą, už 
taiką, už geresnį ir laimin
gesnį visos žmonijos gyve
nimą. ?

Visas doras pasaulis geru 
žodžiu minės Tavo sunkiai, 
bet garbingai nueitą gyve
nimo kelią! Nuo savęs lin
kiu tau, Liudai, ilgo gyve
nimo, geros sveikatos, iš
tvermės ir stiprios energi
jos ir toliau laikytis savo 
kilnių idėjų!

Petrė Benzaitis

Haverhill, Mass.
Gruodžio 2 d. mirė An

nie K. Ačas, 74 metų. Mirė 
Oxford Manor Nursing 
Home. Čia išgyveno 60 
metų. Liko sūnus Richard, 
Jr., jo žmona, dvi anūkės— 
E. Jany ir Ellen M. Ačas, 
teta ir daugiau giminių ir 
d raugi į. Seniau, kai buvo 

i tarp lietuvių didesnis veiki
mas, būdavo visokių paren
gimų, tai Ačienė visuomet 
dalyvaudavo vaidyboje, pa
imdavo ilgas roles ir visuo
met gerai jas atlikdavo — 
buvo gera aktorė. Skaitė 
“Laisvę,” užlaikė grožio sa
loną iki išėjo į pensiją.

Palaidota gruodžio 4 d. 
šalia savo vyro Stasio Lie
tuvių kapinėse Bradforde. 
Buvo daug gražių gėlių.

Šermeninėje ir prie kapo 
atsisveikinimo kalbas pasa
kė Jozokienė. Palydovai bu
vo pakviesti pietų ir gerai 
pavaišinti namuose.

Sūnus Richardas savo 
motiną gerai pagerbė.

Ilsėkis, Anna, o likusiems 
sūnui ir kitiems — užuo
jauta.

Stoughton, Mass.
Stoughtono Lietuvių Su

vienytų Draugysčių Tauti
ško Namo narių susirinki
mas įvyks sausio 23 d., sek
madienį, 2 vai. po pietų. Vi
si nariai būtinai dalyvauki
te.

saulinio karo. Po trijų mė
nesių namas jau bus jų 
nuosavybė. Bet mes galėsi
me ten laikyti susirinkimus 
ir parengimus. Jie sako: 
“Kur vienybė, ten galybė.”

Mes, Lietuvių Tautiško 
Namo valdyba ir nariai, 
pagelbėsime visu kuo. La
bai gerai, kad namas nepa- • 
teko į kitataučių rankas.

Šiuo tarpu čionai siaučia 
keista liga. Daug mūsų ge
rų laisviečių jau persirgo. 
Kiti tebeserga.

P. Navickienė, Charles 
Biront ir Teresė Kamins
kienė guli Goddard Memo
rial Hospital, Stoughtone. 
Lena Smith serga savo na
muose- John Grigas jau an
tru kartu guli Brocktono 
City Hospital. Serga kokia 
ten sunkia vidurių liga ir 
nežinia kada pasveiks.

Geo. Shimaitis

Rochester, N Y. ( 
Gruodžio 18 dieną mirė 

Aleksandras Bekis - Bekešis 
nuo paralyžiaus smūgio, 
buvo 88 metu amžiaus. Bu
vo pašarvotas pas George 
Savage šermeninėje, ir jo 
palaikai palaidoti Mt. Hope 
kapinėse.

Velionis buvo gimęs Lie
tuvoje, Vilniuje. Ameriko
je paliko giminių: žmoną— 
Lucy Bekešienę, Vic Evans, 
Floridoje, Dawn Verney — 
Rochester, N. Y., James 
Vernoy, Rush, N. Y. Ame
rikon atvyko 1905 m. Bu
vo pąž.ąngus, gero būdo, tei- • 
singas žmogus. Darbavosi 
pažangiųjų organizacijų 
veikloje.

Dėl kasdieninės duonos 
velionis su savo miela žmo
na Lucy sutartinai dirbo. 
Kur streikas ar protestai 
buvo, visada eilėse ir jie 
buvo. Bekešiai visada ka
riavo už šviesesnę liaudžiai 
ateitį. Praeito didžiojo ka- . 
ro metu rinko senus dra
bužius, juos išvalę krovė, 
rišo ir siuntė į Tarybų Są- 
jungą

Jau spalio 9 Aleksandras 
nebegalėjo eiti protestuoti 
prieš Vietnamo karą. Iš 
lietuvių tarpo jau viena Be- 
kešienė tepasirodė eilėse, 
vargiai paeinanti, galvelę 
palenkusi.

Aleksandras priklausė 
prie Gedimino Draugijos ir 
prie LLD kuopos.

Grabnešiai buvo: Petras 
Malinauskas, Petras Jurkš- 
tas, Robertas Sherelis, G. 
Vaitas, Frank Kantonas, 
Jonas Rinkevičius. '

Po šermenų visi buvo 
gražiai pavaišinti. Gaspa- 
dinės buvo: Marija Žemai
tienė, Kate Žemaitienė, 
Margareta Viniekienė ir 
Helena Grižienė.

Petras Malinauskas pasa
kė gražią kalbą.

Ačiū visiems.
Ilsėkis, Aleksantrai, amži

nai, Dėdės Šamo žemelėje. 
O jums, Lucy, mes visi iš 
širdies reiškiame giliausią 
užuojautą jūsų liūdesio va
landoje.

Korespondentas

Seoul. — Pietų Korėjos 
prezidentas Park pasirašė 
bilių, kuris 
diktotarinę galią kontro
liuoti algas ir kainas, su
laikyti darbininkų kovas 
ir tt.




