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KRISLAI
Priminimas
Kur mūsų darbo unijos? 
Negarbingas palikimas 
Vardan detentės
Maža, bet “labai pavojinga”

A. BIMBA
Po poros savaičių jau įženg

sime į 1977 metus.
“Laisvės” skaitytojams: Ar 

visi esate atsinaujinę laikraš
čio prenumeratas?

LLD ir LDS nariams: Ar 
visi esate užsimokėję šių 
metų narines duokles?

* * *
Busimasis prezidentas Jim

my Carter sudarinėja savo 
kabinetų ir verbuoja įvai
riems departamentams bei 
įstaigoms “galvas”. Iš prane
šimų matome, kad jis veda 
plačiausius pasitarimus su 
įvairiausiais žmonėmis apie 
kandidatus į tas atsakingas 
vietas.

Bet nieko nesigirdi apie 
mūsų darbo unijų vadus, 
kurių pastangų dėka juk Car- 
teris tiktai ir buvo išrinktas. 
Nejaugi jie ignoruojami?

Jau paskelbti keli busimojo 
kabineto nariai. Visi jie iš 
valdančiosios turčių klasės 
žmonės.

* * *
Prieš keliolikų metų Thai- 

lando sostinė Bangkokas bu
vo garsus savo senais pasta
tais ir paminklais, kuklumu ir 
santūrumu.

O kuo Bangkokas garsus 
šiandien? Ogi savo lytiniu 
palaidumu, prostitucija, mo
raliniu supuvimu ir išsigimi
mu, sako komercinės spaudos 
kolumnistas Lloyd Shearer. 
Jis jį ir vadina “nuodėmių 
miestu”.

Kas su juo atsitiko? Kas ir 
kaip jį taip pakeitė?

Mes, amerikiečiai, tai yra 
mūsų jauni vyrai ir ddferiai. 
Tai įvyko Indokinijos karo 
metu, kai Thailandas buvo 
paverstas Amerikos militari- 
ne baze, kai ten mėnesių 
mėnesius stovėjo milžiniškos 
Amerikos armijos.

0 reikia nepamiršti, kad 
dar ir šiandien mes Thailande 
tebelaikome keleto desėtkų 
tūkstančių jaunų vyrų armi
ja

Thailando nepaprastai gra
žios moterys ir merginos 
sudaro mūsų jauniems vy
rams nenugalimų pagundų. 
Šiuo savo “išgarsėjimu” 
Bangkokas pasidarė didele 
atrakcija ir turistams iš už
sienių, ypač iš Vakarų Vokie 
tijos.

* * *
Tikrai pirmas toks atsitiki

mas, sako mūsų spauda pra
nešime iš Tarybų Sųjungos 
sostinės Maskvos. Per tary
binę televizijų visam kraštui 
buvo parodytas dokumenti
nis penkiolikos minučių fil
mas apie išrinktąjį preziden
tų Jimmy Carter. Ir filmas 
susuktas (pagamintas) ne ten 
ir ne tarybinių veikėjų, bet 
čia, mūsų Amerikoje, mūsų 
valdžios. Jame busimasis 
prezidentas vaizduojamas 
simpatiškai, draugiškai.

Tai reiškia labai daug. Tai 
reiškia detentės politikų. Tai 
reiškia, kad Tarybų Sųjungos 
vadovybė norės ir sieks kuo 
geriausių santykių ir su pre
zidentu Carteriu. Tiktai rei
kia palinkėti, kad to paties 
bus siekiama ir iš Car te r io 
pusės.

♦ * *
( Nukelta i 5 puslapį )
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NATO valstybių nutarimas — 
kelias į branduolinį karų

Gal tuoj nenumirs, bet 
pilnai nebesugis

Visi pasaulinės taikos šali
ninkai ir branduolinio karo 
priešai nuoširdžiausiai sveiki
no neseniai Varšuvos Sutar
ties socialistinių kraštų pa
siūlymų NATO kapitalisti
nėms valstybėms įsijungti į 
sutartį, griežtai draudžiančią 
pirmiesiems pavartoti bran
duolinius (atominius) ginklus. 
Tokia sutartis būtinai reika
linga išvengimui pasaulinės 
katastrofos.

Su nekantrumu buvo lau
kiama iš tų valstybių atsaky
mo į šį protingų ir visiems 
teisingų pasiūlymų. Dabar 
jau jį turime.

Iš Belgijos sostinės Brusse- 
lio praeitų penktadienį prane-

Popiežius 
sveikinosi 
su Romos meru

Roma. — Laikoma nepa
prastu įvykiu, kad katalikų 
bažnyčios galva popiežius Po
vilas VI susitiko, sveikinosi ir 
kalbėjosi su Romos miesto 
meru prof. Giulio Carlo Ar
gan, kuris buvo išrinktas su 
Komunistų Partijos pagalba. 
Kaip žinia, prieš rinkimus 
popiežiaus instruktuota kata
likų bažnyčios vadovybė pra
keikė visus piliečius, kurie 
balsuos už komunistų, arba 
komunistų remiamus kandi
datus.

Matyt, popiežius įsitikino, 
kad šiais laikais su prakeiki
mais nebegalima Italijos net 
ir tikinčiuosius žmones išgąs
dinti.

Naujose svarbiose 
pareigose

Yakov A. Malik at the U. N.

United Nations, N. Y. — 
Šešerius metus ištarnavęs 
Tarybų Sųjungos delegacijos 
Jungtinėse Tautose pirminin
ku, Yakov A. Malik pasitrau
kia iš tų pareigų ir grįžta į 
gimtųjį kraštų. Bet ir ten jis 
eis svarbias pareigas kaip 
užsienio reikalų ministro pa
vaduotojas.’

Nors Malikas jau atšventė 
savo 70-ųjį gimtadienį, bet 
sakosi begalvojus apie pasi
traukimų iš diplomatinės vei
klos.

Anglijos dešinieji 
darbiečiai 
susirūpinę

Londonas. — Anglijos dar- 
biečių partijos lyderiai su 
premjeru James Callaghan 
priešakyje jau viešai pradėjo 
reikšti susirūpinimų. Jie sa
ko, kad jie bijo partijoje 
kairiųjų elementų įtakos 
augimo.
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šė, kad susirinkę NATO val
stybių užsienio reikalų minis
trai nutarė šį Varšuvos Su
tarties šalių pasiūlymų at
mesti. Sakoma, kad tokiam 
paktui, draudžiančiam pir
miesiems pavartoti branduo
linius ginklus, griežčiausiai 
pasipriešino Jungtinės Ame
rikos Valstijos. Jos pasilie- 
kančios sau tesię nuspręsti, 
kur, kaip ir kada pavartoti 
branduolinius ginklus. Jo
kiems tarptautiniams varžy
mams jos nepasiduos. Ameri
kos nusistatymui pritarė ki
tos NATO šalys. Atmesti 
pasiūlymų tapo padarytas 
vienbalsiai.

Tai nepateisinamas ir pra
gaištingas nutarimas. Jis pla
čiai atidaro duris į dar dides
nes branduolinio ginklavimo
si lenktynes ir į pasaulinį 
branduolinį karų.

Socialistiniams kraštams 
pasirinkimo nebėra. Jie yra 
priversti tobulinti ir kelti 
branduolinį ginklavimųsį.

Kaip į šį klausimų žiūri 
mūsų naujasis prezidentas 
Carteris? Šios šalies taikos 
jėgos turėtų daryti didžiausių 
į jį spaudimų, kad jis, sausio 
20 dienų užėmęs prezidento 
vietų, tuoj šį pragaištingų 
Amerikos nusistatymų pa
keistų ir Varšuvos Sutarties 
šalių pasiūlymų priimtų.

208,000 
automobilių 
su defektais

Washingtonas. — Aplinkos 
Apsaugos Agentūra (Envi
ronmental Protection Agen
cy) įsakė Chrysler Korporaci
jai atšaukti ir pataisyti jos 
1975 m. pagamintų ir parduo
tų 208,000 automobilių. Visi 
jie su rimtais defektais, per
daug teršia orų, apsilenkia su 
įstatymų reikalavimais.

Tarybų Sąjungai 
kitos išeities 
nebeliko

Maskva. — Kai Jungtinės 
Valstijos, Kanada ir Kinija 
patvarkė, kad per 200 mylių 
nuo jų krantų jūrų vandenyse 
neturi teisės tarybiniai žvejai 
žvejoti, Tarybų Sųjungai be
liko pasirinkimo. Ji šiomis 
dienomis irgi išleido panašų 
patvarkymų. Nuo dabar ir jos 
pakraščiuose per du šimtus 
mylių kitų kraštų žvejai ne
beturės teisės žvejoti.

Japonai protestuoja prieš 
Amerikos ir Tarybų Sąjun
gos patvarkymų, nes jos žve
jyba daugiausia nukentės. O 
japonams žuvis yra labai 
svarbus maistas.

Sėkminga misija
Maskva. — Čia Libijos 

vado Qaddafi apsilankymas 
davė gerus rezultas. Tapo 
priimta ir pasirašyta preky
bos ir kultūrinio bendradar
biavimo tarp Libijos ir Tary
bų Sųjungos sutartis.

Detroit, Mich. — Federali- 
niai tyrinėjimai atidengė, kad 
Detroitas proporciniai turi 
daugiau narkotikų vartojimu 
sergančių žmonių, negu kitas 
kuris šios šalies didmiesčių. 
Jų esu 30,000.
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Popiežius Povilas VI [dešinėje] sveikinasi su Romos miesto 
meru komunistu Giulio Carlo Argan. Reikia nepamiršti, kad 
prieš rinkimus Vatikanas išleido pareiškimų, griežtai 
draudžiantį katalikams balsuoti už komunistų kandidatus. 
Daugelis tikinčiųjų tiktai nusispiovė ant Vatikano įsakymo 
ir balsavo Arganą.

AMERIKOS LIETUVIŲ
KNYGOS LIETUVOJE

Jūsų korespondentas apsi
lankė Vilniaus “Minties” lei
dyklos “Gintaro” redakcijoje, 
kuri leidžia užsienio lietuvių 
knygas. Ten pasiteiravome, 
kas iš tokių leidinių šiuo metu 
jau iškeliavę į spaustuvę, kas 
— ant redaktorių stalo, kas 
numatoma išleisti.

1977 metais skaitytojus be
ne pirmiausia turėtų pasiekti 
Fredo Abeko-Akelaičio “Raš
tai”. Jo vardas tebėra gyvas 
pažangiųjų Amerikos lietuvių 
tarpe. Jį dar kartų primins 
straipsnių knyga. O Lietuvos 
platiesiems skaitytojų 
sluoksniams tai bus naujas 
susitikimas ir pažintis su F. 
Abeku-Akelaičiu.

Neseniai, rudeniop, Lietu
voje lankėsi žinomas pažan
giojo lietuvių judėjimo veikė
jas ir publicistas Jonas Mi- 
lius-Mileris (Dzūkelis). Su 
“Minties” leidyklos žmonėmis 
jis aptarė ruošiamų spaudai 
savo raštų knygų.

Miliaus-Milerio raštų rinki
nys susidės iš naujų, ne
spausdintų autoriaus straips
nių, atsiminimų ir kitų kūri
nių. Aktyviai dalyvavęs 
Amerikos lietuvių pažangiojo 
judėjimo gretose, dirbęs ir 
bendradarbiavęs spaudoje, 
daug keliavęs, patyręs ir 
pergyvenęs šis autorius turi 
kų naujo, įdomaus ir naudin
go papasakoti apie savo gy
venimų, veiklos bendražy
gius, pažangiųjų lietuvių isto
riją ir dabartį.

Geras ir blogas 
nutarimas

Washingtonas. — Atstovų 
Rūmų demokratų frakcija nu
tarė siūlyti, kad Kongreso 
etikos komitetas nuodugniai 
ištirtų Pietų Korėjos žvalgy
bos agentų veiklų Washingto
ne. Iš vienos pusės nutarimas 
geras, iš kitos — blogas. Juk& 
tų komitetų sudaro demokra
tai. O kaip žinia, P. Korėjos 
žvalgybos agentai yra papir- 
kę apie 80 kongresmanų. 
Taigi: demokratai tyrinės de
mokratus! Jau iš anksto gali
ma atspėsti tokio tyrinėjimo 
rezultatus.

Sis tyrinėjimas turėtų būti 
^pavestas įstaigai ar komitetui 
už Kongreso ribų.

Detroit, Mich. — Jungtinė 
Automobilistų Unija ir Gene
ral Motors susitaikė dėl naujo 
kontrakto, todėl streiko tapo 
išvengta. Streikas būtų pa
lietęs 390,000 darbininkų.

Kas skaito Čikagos, “Vil
nį”, tas seka ir mielai sutinka 
jos puslapiuose spausdina
mus Jurgio Pipiro humoristi- 
nius-satyrinius kūrinius (sky
relyje “Vyrai, neišsijuokite”) 
Vytautas Kazakevičius šiuo 
tarpu jau baigė sudaryti šių 
Pipiro kūrinių knygų, pava
dintų “Vyrai ir moterys, nesi
juokite”. Mat, Jurgiui Pipirui 
kartais į talkų ateina jo 
žmona Morta, rašydama sky
relyje “Moterys, nesijuoki
te”.

Šių kūrinių autorius turi 
aštrių humoristo plunksnų, 
pastabių akį, taiklų žodį, 
nukreipta prieš idėjinius-po- 
litinius priešus, jų antitarybi
nę veiklų, konservatyvizmų 
ir kitokius prietarus. Plačiau 
su J. Pipiro kūryba knygoje 
skaitytojus supažindins Vyt. 
Kazakevičiaus straipsnis.

Nemažesni “Gintaro” re
dakcijos planai ateičiai. Iš 
periodikos komplektų renka
mi K. Vidiko-Tauro raštai. 
Toks darbas reikalauja ne tik 
ilgesnio laiko, bet ir moksli
nio kruopštumo, nustatant 
įvairiomis slapyvardėmis ra
šytus šio autoriaus kūrinius, 
“Vienybės Lietuvininkų”, 
“Tėvynės”, “Kovos”, • “Lais
vės” ir kituose laikraščiuose. 
A. Petrikos gyvenimo ir vei
klos tyrinėtojas Julius Būtė
nas ruošia šio žinomo literato 
kritikos ir publicistikos rinki
nį.

A. Aukštaitis

Penki milijonai 
sveturgimių ‘ 
nepiliečių

Washingtonas. — Imigraci
jos ir Natūralizacijos Tarny
ba jau esanti paruošus ir 
greitai paskelbsianti savo 
metinį raportų. Sakoma, kad 
raportas parodys, jog šian
dien šioje šalyje yra visi 
penki milijonai sveturgimių 
amerikiečių, kurie nėra šios 
šalies piliečiais.

Pernai tokių nepiliečių bu
vo 4,787,051. Šiemet tas 
skaičius bus gerokai paaugęs.

Nagasaki. — Šio Japonijos 
miesto valdžia pasiuntė 
Jungtinių Valstijų vyriausy
bei griežtų protestų prieš 
vedamus požeminius bran
duolinius bandymus. Mat, 
1945 metais Nagasakis buvo 
Amerikos atominės bombos 
sunaikintas. Jo žmonės tos 
baisios katastrofos tebėra ne
pamiršę.

Houston, Texas. — Ištirta 
ir surasta, kad chemikalas 
“Phosvel”, vartojamas pra
monėje, pagimdė naujų taip 
vadinamų industrinę ligų. Ji
sai ardo žmonių nervus. Jis 
yra vartojamas Velsicol Che
mical Corp, fabrike Bay port 
mieste.

Mokslininkai nemano, kad 
visi šio fabriko darbininkai, 
kurie yra darbe šį chemikalų 
vartoję, greitai nuo šios ligos 
numirs, bet neigi jie pilnai 
susveiks.

Dr. Shiro Tanka iš Saugu
mo ir Sveikatos Instituto 
lankėsi Bayporte ir tyrinėjo 
minėto fabriko darbininkų 
sveikatos padėtį. Jis surado, 
kad mažiausia dešimts darbi
ninkų yra tos ligos paliesti.

Ispanijos komunis
tai bandysią legali
zuoti savo partiją

Madridas. — Kaip žinia, 
Ispanijos Komunistų Partija 
tebėra nelegališka organiza
cija. Karaliaus Carlo valdžia 
dar nėra davus jai leidimo 
viešai pasirodyti su veikla.

Prieš kelias dienas spaudos 
konferencijoje, kuri, žinoma, 
nebuvo vieša, Komunistų 
Partijos sekretorius Santiago 
Carrillo pranešė, kad komu
nistai yra nusitarę 1977 me
tais įvyksiančiuose rinkimuo
se dalyvauti su savo kandida
tais. Tai bus bandymas išeiti į 
viešumų ir partijų legalizuoti.

Partijos sekretorius sako, 
kad komunistų kandidatų su
rašąs bus sudarytas ir pasiū
lytas sausio mėnesio vidury
je. Taip pat Komunistų Parti
ja paskirs 15,000 stebėtojų 
rinkimų vietose.

Ragina uždaryti 
Amerikos bazes

Madridas. — Ispanijos So
cialistų Partija ragina valdžių 
uždaryti Amerikos militari- 
nes bazes Ispanijoje. To susi
laukti nesitikėjo nei karalius 
Carlos, nei Amerikos val
džios žmonės.

Dar penkerius 
metus Jungtinių 
Tautų tarnyboj

Kurt Waldheim
United Nations, N. Y. — 

Pasaulinės organizacijos sek
retorius Kurt Waldheim tapo 
Generalinės Asamblėjos iš
rinktas pasilikti tose pareigo
se kitus penkerius metus. Jis 
labai populiarus. Moka sugy
venti su visomis pasaulio 
valstybėmis, nuoširdžiai 
eidamas savo pareigas.

METAI 65-IEJI

Vėžio ligos 
pavojus gumos 
darbininkams

Peter Bommarito
Akron, Ohio. — Jungtinės 

Gumos Darbininkų unijos 
(United Rubber Workers) 
prezident is Peter Bommari
to išleido patarimų visiems 
gumos darbininkams be ati
dėliojimo patikrinti savo 
sveikatų. Mat, kai kurios 
gumos gaminimo korporaci
jos vartojančios chemikalų 
PBNA, kuris yra pripažintas 
vėžio ligos sukėlėju. Anksti 
susektų' žmoguje vėžį dar 
galima išgydyti.

Unijos prezidentas taip pat 
reikalauja, kad visi gumos 
gaminimo fabrikai būtų tuo
jau inspektuojami ir kad šio 
chemikalo vartojimas būtų 
griežtai draudžiamas.

Tik JAV Izraelis 
priešinosi

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Generalinė 
Asamblėja užgyrė Egipto pa
siūlymų, kad 1977 m. kovo 1 
dienų būtų Genevoje sušauk
ta Vidurio Rytų taikos reika
lais konferencija. Tiktai 
Jungtinių Valstijų ir Izraelio 
atstovai balsavo prieš pasiū
lymų.

Amerikos atstovas balsa
vęs prieš su nenoru. Mat, 
Fordo administracija, kuriai 
jis atstovauja, nenorinti šiuo 
svarbiu reikalu surišti rankas 
išrinktajam prezidentui Car- 
teriui. Ke. Tas pasiteisini
mas.

Vatikano naujas 
katalikams 
uždraudimas

Vatikanas išleido patvarky
mų, kuriame griežtai drau
džiama žmonėms sterilizuotis 
arba juos sterilizuoti (nuvai
šinti). Tai esųs “piktas”, kurį 
neprivalo praktikuoti jokia 
katalikų valdoma arba ope
ruojama ligoninė. Katalikų 
dievas esųs jau taipmustatęs, 
kad vyrai privalo užveisti 
moteris, kol jie pajėgia, o 
moterys turi užsiveisti ir 
gimdyti tol, kol dievas joms 
leidžia!

Holton, Kan. Čia gruo
džio 12 d. viešbutyje kilusiam 
gaisre žuvo penki žmonės. 
Gaisras kilo vidurnaktyje ir 
žmonės buvo užklupti bemie
gant.
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Palyginti nedideliame Massachusetts valstijos Orange 
Mieste veikia nemažas Leavitt Machine fabrikas. Jo 
darbininkai organizuoti į United Electrical, Radio & 
Machine Workers uniją, kurios vadovybė pasižymi kovingu
mu už savo narių interesus.

Šiomis dienomis unija pasirašė su fabriko savininkais 
naują kontraktą. Tai bene bus pirmas toks kontraktas, nes 
fabrike įvedama 36 valandų darbo savaitė. (Iki šiol ji 
susidėdavo iš 40 valandų).

Šiandien visur kalbama apie kovą su nedarbu. Štai 
pavyzdys, nuo kur ta kova turėtų prasidėti. Štai pavyzdys 
kitoms darbo unijoms, kurių milijonai narių vaikštinėja be 
darbo.

Apskaitoma, kad šiandien Jungtinėse Valstijose darbo 
jėgos susideda iš apie 85 milijonų dirbančiųjų. Jeigu jiems 
visiems darbo savaitė būtų sutrumpinta keturiomis valan
domis, dešimties milijonų bedarbių armija būtų kaip 
beregint likviduota!

Visos kitos darbo unijos turėtų pasekti EU pavyzdį ir 
rimtai pradėti kovą už darbo valandų sutrumpinimą visiems 
darbininkams.

Mūsų miestų krizė 
ir Washingtonas

Nėra jokia paslaptis, kad šiandien visi mūsų miestai, 
dideli ir maži, skęsta giliausioje krizėje. Bet juk krizė 
neprasidėjo tik dabar. Jau 1965 metais federalinė valdžia 
pamatė, kad daugelis miestų gyvena sunkius laikus, ir 
įsteigė specialų departamentą, pavadintą Department of 
Housing & Urban Development (H. U. D.), jiems padėti su 
tais sunkumais kovoti.

Iš naujosios įstaigos buvo daug tikėtasi. Deja, ji mus labai 
suvylė. Šiandien mūsų miestai gyvena daug, daug gilesnėje 
krizėje, negu prieš dešimt metų. Nesigirdi, kad H. U. D. 
būtų nors viename mieste pasižymėjęs didele pagalba 
kovoje su sunkumais. Iš tikrųjų, šiandien apie H. U. D. 
mažai ir bekalbama. Jis labai panašus į gyvą lavoną.

Diskriminacija ir skriauda
Vėliausias Aukščiausiojo Teismo patvarkymas arba 

nutarimas pritrenkė ir pastatė ant kojų visus kovotojus 
prieš lytinę diskriminaciją darbuose, nes jis paliečia visas 
šios šalies darbininkes.

Kaip žinia, daugelyje tarp samdytojų ir darbininkų 
sutarčių bei įstatymų reikalaujama, kad darbininkui arba 
darbininkei fiziniai ar protiniai sunegalavus (susirgus), per 
tam tikrą laiką neturi būti nutrauktas algos mokėjimas.

Bet kaip su nėščia darbininke? Per tam tikrą laiką prieš 
gimdymą ir po gimdymo ji dirbti negali. Kaip su jos alga? 
Kai kurie samdytojai atsisakė tokioms darbininkėms algas 
mokėti. Reikalas atsidūrė net Aukščiausiajame Teisme. Ir 
štai Teismo nutarimas. Jis sako, kad tie samdytojai teisūs, 
kad pagal gyvuojančius įstatymus, negalima juos priversti 
tokioms darbininkėms algas mokėti, nes jos nėra susirgu
sios, jos “tik atlieka joms gamtos patikėtą pareigą . . .”

Kaip sakyta, šis Teismo sprendimas paliečia visas 
darbininkes, nes nuo dabar visur ir visi samdytojai, kuriems 
pelnas, o ne jų darbininkų gerovė, pirmoje vietoje, nutrauks 
algų mokėjimą darbininkėms motinoms, nepasirodžiusioms 
darbe dėl nėštumo bei gimdymo. x

Tai ne tik žiauri diskriminacija prieš darbininkes, bet ir 
didelė skriauda jų šeimoms. Gal tik koks vienas procentas 
darbininkių dirba “iš geros valios”, arba dėl neturėjimo ko 
veikti. Milžiniška dauguma dirba fabrikuose, ofisuose bei 
įvairiose tarnybose už algą, nes arba pačioms reikia išlaikyti 
šeimas, arba prisidėti prie jų išlaikymo.

Prieš teismo nutarimą eina aštriausi protestai. Bet 
protestų neužtenka. Reikalingi ir kiti ėjimai. Vienas jų jau 
vystosi. Moterų judėjimo ir darbo unijų vadovybės planuoja 
pateikti Kongresui projektą įstatymo, kuris šį Aukščiausio
jo Teismo nutarimą panaikintų. Kongresas tokią galią turi ir 
turėtų ją panaudoti.

Mažas, bet labai geras 
pavyzdys

Renkami parašai 
ant peticijos 
Carteriui

Minneapolis. — Čia prasi
dėjo platus judėjimas už rin
kimą parašų ant peticijos, 
kuri bus įteikta Jimmy Car
teriui Washingtone sausio 20 
d., kai įvyks jo įvesdinimas į 
prezidentus. Peticijoje reika
laujama, kad tuoj būtų nor
malizuojami santykiai su Pie
trytinėse Azijos kraštais 
(Vietnamu, Laosu, Kambodi- 
ja), kad Vietnamo Socialisti
nės Respublika būtų priimta į 
Jungtines Tautas, kad Viet
namu! būtų teikiama pagalba 
dėl šalies prikėlimo iš karo 
griuvėsių, kad būtų tuojau 
paskelbta visuotinė ir pilna 

amnestija visiems Vietnamo 
karo priešams ir 1.1.

Parašų rinkimą remia ir 
organizuoja visa eilė plačiai 
žinomų įstaigų, kaip Ameri
can Friends Service Commit
tee, Clergy ir Laity Concern, 
Coalition of New Foreign and 
Military Policy ir kt.

Parašų rinkimas vedamas 
visos šalies mastu.

Chicago, Ill. — Praeitą 
savaitgalį čionai Amerikos 
konservatoriai laikė suvažia
vimą, kuriame dalyvavo apie 
400 atstovų iš visų šalies 
kampų. Suvažiavimas nutarė 
nesteigti atskiros konserva
torių partijos, bet darbuotis 
esamose politinėse grupėse, 
tai yra, demokratų ir republi
konų partijose.

Kas ką rašo ir sako

veikla ir 
kvykliai, 
tarnauja 
liaudies

visą, 
ant 
yra' 
kiti

LAIMINGI, BET 
NAUDINGI? NE!

Menševikų “N.” redakto
rius sako, kad jis ir kiti 
lietuviškieji reakcininkai esą 
ne tik labai laimingi, patekę į 
Ameriką, bet ir labai naudin
gi ne tik Amerikai, bet ir 
Lietuvai, nes galį “patirti 
tikslius faktus ir daryti nau
dingus sprendimus”.

Laimingi? Taip. Bet nau
dingi? Absoliutiškai, ne!

Su savo reakcine 
politika gudeliai, 
sondos bei bobeliai 
Amerikos darbo 
priešams. Savo spaudoje jie 
sveikina kiekvieną valdančio
sios klasės žygį prieš darbo 
liaudį, ir tuo padeda 
krizės naštą sukrauti 
liaudies pečių. Vieni jų 
Demokratų partijos, o
Republikonų partijos įrankis. 
Jie savo nelemta veikla tar
nauja šaltojo karo šalinin
kams ir prisideda prie ugdy
mo branduolinio karo jėgų.

O ką jau kalbėti apie jų 
“naudingumą” Lietuvai. Savo 
išmislais, šmeižtais ir prasi
manymais apie savo gimtąjį 
kraštą ir žygiais prieš lietu
viškosios išeivijos ryšius ir 
kultūrinį bendradarbiavimą 
su Tarybų Lietuva, gudeliai, 
kvykliai ir bobeliai kenkia 
geriausioms Lietuvos ir lietu
vių tautos interesams. Jie 
turi tikslius faktus, bet iš jų 
daro žalingus, kenksmingus 
sprendimus. Jie savo propa
ganda prieš Lietuvą nuodija 
ir savo vaikų jaunus protus. 
Savo propaganda ir veiks
mais jie neleidžia savo spau
dos skaitytojų ir pasekėjų 
masei konstruktyviškai prisi
dėti prie kėlimo ir populiari
nimo Lietuvos ir lietuvių 
tautos vardo užsieniuose.

Laimingi? Kol kas, taip. 
Bet naudingi Amerikai ir 
Lietuvai? Milijoną kartų — 
ne!

Sta-

sugrįžo kupinas
GRAŽIŲ ĮSPŪDŽIŲ

“Vilnies” redaktorius 
sys J. Jokubka neseniai su
grįžęs iš viešnagės Tarybų 
Lietuvoje kolumnoje “Kas
dien” rašo: '

“Nuvykęs pasisvečiuoti į 
Lietuvą žmogus kiekvieną 
kartą randa ją pagražėjusią ir 
padariusią visapusiškos pa
žangos. Žinoma, visa tai nea
teina savaime. Už visa tai 
dėka liaudies darbštumui ir 
vyriausybės rūpesčiui krašto 
gerbūviu, kad žmonėms būtų 
vis maloniau gyventi.

Pagražės ir nemažą žingsnį 
žengs gerbūvio kryptimi Lie
tuva kitais metais. Lankantis 
man ten, mūsiškai tariant, 
devintojo šaukimo Lietuvos 
parlamentas užgyrė kitiems 
metams biudžeto projektą. 
Nutarė liaudies ūkiui skirti 
net 1,301:3 milijono rublių. Į 
šią sumą neįeina socialinėms, 
išlaidos, taipgi krašto valdy
mui išlaidos. Tik liaudies 
ūkiui.

* * *
Turint galvoje, kiek tos 

Lietuvos tėra, apie pusantro 
bilijono rublių tik liaudies 
ūkiui kelti — neapsakoma 
suma pinigų! Tenka tik įsi
vaizduoti, kiek už šiuos pini
gus per metus bus pristatyta 
naujų butų, fabrikų! Kiek bus 
įvesta žemės ūkiui naujos 
technikos, nutiesta ir išlieta 
asfaltu vieškelių, pristatyta 
tiltų!

Lietuva pasakiškais devyn- 
myliais batais žygiuoja eko
nomikos pažangos keliu. Ne
prastesniais batais žygiuoja 
kultūros, mokslo ir švietimo 
keliu”.

AR PAVADINIMAS 
“MELŽĖJA” TURĖTŲ 
EITI LAUKAN?

Lietuvos žurnale “Žemės 
Ūkis” (1976. 8) Lietuvių kal
bos ir literatūros instituto A

amžių žodis

besitvarkan-
jau seniai

mokslininis bendradarbis Ka
zys Gaivenis rašo:

“Viename leidinyje nese
niai buvo taip rašoma: “Ir 
kalbininkai turėtų pagalvoti, 
kuo dabar pakeisti tokius 
žodžius, kaip melžėja, šėri
kas, kiaulininke, nes jie pase
no ir netgi įžeidžia žmones, 
valdančius naujausią techni
ką, modernius agrega
tus . . .” Argi iš tikrųjų jau 
atgyveno savo 
melžėja?

Naujoviškai 
čiuose ūkiuose
nebemelžiama rankomis į 
milžtuves. Vis dažniau ūkiai 
įsirengia modernias melžimo 
aikšteles, kuriose melžia ag
regatai. Tačiau ar dėl to jau 
ir reikia melžėja • vadinti 
įmantresniu pavadinimu? Ar 
naujesnis terminas, toks, 
kaip, pvz., melžįmo operato
rė, tikslesnis, patogesnis ar 
taisyklingesnis už pirmąjį? 
Žinoma, kadne? Žodis melžė
ja, kaip ir artojas, priklauso 
prie tų mūsų kalbos pagrindi
nio žodyninio branduolio žo
džių, kurie taip greit nesens
ta, nors jų reikšmė po truputį 
kinta. Seniau artojas arė 
medine žagre, vėliau — plū
gu. Dabar plūgų virtinę trau
kia galingi, metai po metų vis 
tobulėjantys traktoriai. Ta
čiau žodis artojas gyvuoja ir 
gyvuos. Panašiai yra ir su 
žodžiu melžėja. Neskubėkime 
jo numarinti. Šio gražaus ir 
jokio neigiamo atspalvio ne
turinčio žodžio dar laukia 
ilgas gyvenimas”.

GARBINGAS ŽYMAUS 
RAŠYTOJO ATMINIMO 
ĮAMŽINIMAS

Lietuvos spaudoje rašoma:
“Siekdami įamžinti Lietu

vos TSR nusipelniusio kultū
ros veikėjo, rašytojo Antano 
Jonyno atminimą, Lietuvos 
KP Centro Komitetas ir Lie
tuvos TSR Ministrų Taryba 
nutarė Antano Jonyno vardu 
pavadinti Vilniaus aklųjų ir 
silpnaregių mokyklą interna
tą ir toliau ją vadinti Vilniaus 
Antano Jonyno aklųjų ir silp
naregių mokykla internatas.

Alytaus miesto vykdoma
jam komitetui pavesta nauja
me Alytaus mikrorajone vie
ną gatvę pavadinti Antano 
Jonyno vardu. (

Nutarime pritarta Lietuvos 
Aklųjų draugijos pasiūlymui 
pastatyti jos lėšomis antkapį 
paminjklą ant Antano Jonyno 
kapo ir įrengi memorialinę 
lentą Antakalnio gatvėje prie 
namo Nr. 8, kuriame rašyto
jas gyveno.

Rašytojų sąjungai ir Val
stybiniam leidyklų, poligrafi
jos ir knygų prekybos reikalų 
komitetui pavesta parengti ir 
išleisti Antano Jonyno raš
tus”.

IR SURADO
KUO DŽIAUGTIS

Chicagos kunigų “Draugo” 
redaktorius savo laikraštyje 
gruodžio 2 į. apsidžiaugė:
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“Komunistų valdomas mies
tas bankrutuoja. Italijos Bo
logna turėjo būti socialinio 
aprūpinimo modeliu, dabar 
tas modelis skęsta skolose”.

Daleiskime; kad komunis
tai kalti už Bologna miesto 
sunkumus. Tai kas čia tokio 
baisaus? Visame socialistinia
me pasaulyje iš tūkstančių 
komunistų vadovaujamų 
miestų klerikalų redaktorius 
surado vieną “skęstantį sko
lose”! Tuo tarpu čia mūsų 
kapitalistinėje Amerikoje de
mokratų ir republikonų val
domi visi miestai yra pasken
dę skolose, bet tas redakto
rius nematė ir nemato šian
dien! Ta pati istorija su kitų 
kapitalistinių kraštų mies
tais.

Bet grįžkime prie Bolo
gnos. Kodėl tas 500,000 gy
ventojų komunistų vadovau
jamas miestas susiduria su 

finansinėmis bėdomis? Į klau
simą atsako miesto meras 
komunistas Renato Zangheri. 
J is sako:

“Mes nerenkam jokių mo
kesčių iš miestiečių, o centri
nė valdžia mums nesugrąžina 
tiek, kiek gauna iš musų. 
\ ieninleliai mokesčiai, kurie 
tiek, kiek gauna iš mūsų. 
Vieninteliai mokesčiai, kurie 
ir pasilieka pas mus, yra už 
leidimus šunims laikyti ir 
šiukšlių išvežimą”.

O kieno rankose ta centrinė 
Italijos valdžia per daug me
tų buvo ir tebėra šiandien? O 
gi Krikščionių Demokratų. 
Tai jie viską suėda, o ne 
komunistai. Jie apkrauna 
miestų gyventojus mokes
čiais, o miestų valdžioms 
nieko nepalieka.

Taigi, už Bolognos miesto 
finansinę krizę atsakingi ne 
komunistai, bet kunigų 
“Draugo” vienminčiai Krikš
čionys demokratai.

Naujas būdas 
ir žmogaus 
snieginiais gyditi?

Žurnale “Mokslas ir gyve
nimas” (76-8) “Mokslo ir tech
nikos naujienos” skyriuje 
randame apie musų Ameri
kos mokslininkų ieškojimus 
būdų žmogaus smeginims gy
dyti. Rašoma:

“Sužeistomis smegenimis 
pelės, kurių narveliuose yra 
daug žaislų, greičiau ir geriau 
sprendžia užduotis, negu jų 
likimo draugės, gyvenančios 
tuščiuose narveliuose, — tei
gia Kalifornijos universiteto 
(Berklis) tyrinėtojų grupė. 
Kiek laiko praleidžia pelės 
turtingoje aplinkoje ir pelių, 
amžius nesvarbu. Pelės, pra- 
leidusios 2 vai. stimuliuojan
čioje aplinkoje, yra tokios pat 
“gabios”, kaip ir tos, kurios 
toje aplinkoje praleido 24 vai.

Iki šiol buvo manoma, kad 
tiktai jaunų gyvūnų dar tebė- 
sivystančios smegenys gali 
sužeistos pasveikti. Naujasis 
eksperimentas įrodė, kad su
žeistos smegenys gali nors iš 
dalies pasveikti bet kokiame 
amžiuje.

Sitų duomenų negalima tie
siogiai taikyti žmonėms, ta
čiau Berklio mokslininkai ti
kisi, kad jų atradimas gali 
būti gairė ir modelis žmogaus 
smegenų sužeidimams tirti ir 
gydyti. Imituodami žmogaus 
smegenų sužeidimus, tyrinė
tojai užmigdė peles ir pašali
no nedidelę smegenų žievės 
išorinio apvalkalo dalelę.

Pelių sužeistomis smegeni
mis laikymas stimuliuojančio
je aplinkoje nulemdavo ne 
tiktai elgesio pasikeitimus. 
Jų ir pati smegenų žievė 
tapdavo sunkesnė ir didesnė. 
Be to, pastebėta ir nedidelių 
RNR bei DNR santykio paki
timų smegenų audinyje. Šie 
cheminiai junginiai tvarko 
smegenų augimą ir vystymą
si. Visa tai rodo, — sako 
mokslininkai, — kad stimu
liuojančioje aplinkoje gyve
nančių pelių ne tik padidėja 
smegenų aktyvumas, bet ga
limi ir struktūriniai jų pakiti
mai.

Žaislai, kurie sudarė stimu
liuojančią aplinką, buvo: ko
pėtėlės, kaladėlės ir šluotos. 
Kasdien jie buvo keičiami, 
įdedama naujų. Užduotis pe
lėms buvo išeiti iš labirinto. 
Tyrinėtojai fiksavo, per kiek 
laiko kiekviena pelė randa 
kelią iš labirinto ir kiek, 
kartų- 'šuklysta. Pirmavo pe
lės, kurių smegenys buvo 
sveikos, antroje vietoje ėjo 
sužeistomis smegenimis pe
lės, gyvenusios stimuliuojan
čioje aplinkoje.”

Ontario, Cal. — Netoli nuo 
čia pūstynėje policija užtiko 
didelį visokių eksploduojan- 
čių medžiagų sandėlį ir dvi 
dideles patrankas. Ieškoma 
sandėlio savininko ar savinin
kų.

IS LAIŠKŲ
Gerbiamas Drauge Antanai,

Nuoširdžiai sveikinu Jus, 
Ilzę ir visą “Laisvės” laikraš
čio kolektyvą su artėjančiais 
Naujaisiais metais. Linkiu 
visiems daug laimės, geros 
sveikatos, ilgų gyvenimo me
tų. Prie sveikinimų prisideda 
ir abi Izoldos.

Albertas Laurinčiukas
Vilnius

Mieli laisviečiai!
Jau trečią savaitę tęsiu 

gydymo kursą. Sį kartą ten 
ka turėti reikalą su akių 
gydytojais, kurie įtikino, kad 
reikia pataisyti regėjimo or
ganus, nes kiek pradeda ges
ti. Šiaip jaučiuosi sveikas, 
tad dažnai iš ligoninės išeinu. 
Gaila, kad neteko dalyvauti 
Aukščiausiosios Tarybos se
sijoje, nes kaip tik jos posė
džių dienomis buvo pakilusi 
temperatūra. Dar teks gydy
tis 10 dienų.

Beje, tos čikagiškės “Gude- 
lienos” vis manęs neužmirš
ta. Vis jos įtikinėja, kad 
jokios reikšmės nebeturiu, 
bet randa reikalą laikas nuo 
laiko skirti mano asmeniui po 
“editorialą”. Jau visokių 
kvailybių apie save esu skai
tęs, bet tokių idiotizmu, ko
kių paleidžia tie čikagiškiai 
mandročiai, neteko matyti. 
Su jais ginčytis noro tiek, 
kiek kišti pirštą į mėšliną 
vietą. Negi įtikinsi tipus, 
skleidžiančius tokį melo “še
devrą” būk telefonu kalbėda
mas turėdavau telefono apa
ratą uždengti . . . švarku. 
Dirbdamas Prezidiume esu 
priėmęs keletą tūkstančių 
žmonių, negirdėjau, kad bent 
vienas apie tokią “operaciją” 
būtų pastebėjęs, čikagiškiai 
gudruočiai savo fantazijos 
“lazeriais” išperėjo eilinę gu- 
delienišką antelę.

Ne mažiau riebi antis ir 
apie mano neva gaunamus 
“riebius honorarus” už šiuos 
laiškus, kuriuos kartais Jums 
ar Jokubkai bei kitiems drau
gams parašau. O kur tiems 
mizerijoms žinoti, kad Tryš
kių, kaip ir daugumos mieste
lių gatvės asfaltuotos, gal tik 
naujakurių rajonuose dar ne 
visur suspėta. Ir taip toliau ir 
taip toliau.

Per didelė garbė tiems 
visiškiems ignorantams, kad 
si jais rimtai kalbėtis. Tik 
gaila, kad tie skaitytojų ap
gaudinėtojai ir nesąžiningi 
melagiai, pastatę sau tikslu 
apjuodinti ir apšmeižti socia
listiniu keliu einančią lietuvių 
tautą, drįsta vadintis socialis
tais.

Rodos, kad nesuspėjau pa
pasakoti apie nesenąją savo 
kelionę į Šakius ir Gelgaudiš
kį, kur dalyvavau ten suruoš
tuose literatūros vakaruose. 
Pakeliui buvau sustojęs Luk

Lukšiai 
namai.

[Šakių rajone). Lenino vardo Kolūkio kultūros

Lukšiai [Šakių rajone]. Vidurinė mokykla. Vasarą prie Rekyvos < 
M. Baranausko nuotr;

šiuose, kurie yra Lenino ko
lūkio centru. Tai vienas įžy
miausių Lietuvos kolūkių, 
kuriam nuo pat įsikūrimo 
vadovauja Kostas Glikas. 
Bendras žemės plotas kolūky 
— 6,400 hektarų1, iš jų naud
menų 5,100, viso gyventojų 
1,300, dirbančių kolūky — 
780. Per metus pajamų turė
jo apie 3 milijonus rublių, 
vidutinis kolūkiečių uždarbis 
apie 150 rublių mėnesiui, 
neskaičiuojant pajamų iš pa- 
sodybinių sklypų. Vidutinis 
grūdų derlius šiemet pasiekė 
43 centnerius (po 100 kilogra
mų), o kviečių derlius — net 
50 centnerių. Galvijų viso 
3,000, iš kurių melžiamų kar
vių — 1,400, .jų vidutinis 
pieningumas 3,500 litrų. 
Kiaulių kolūky išauginama 
apie 3000. Viso apie 600 
kolūkiečių kiemų, o apie 200 
turi nuosavas lengvąsias ma
šinas.

Lukšiuose kolūkis pastatė 
gražius kultūros namus su 
560 vietų sale, jiems vado
vauja Aldona Kilkuvienė. 
Kultūros namuose veikia mo
terų ir vyrų dainų ansam
bliai, kaimo kapela, estradi
nis ansamblis, dramos rate
lis, skaitovų grupė. Dažnai 
atvažiuoja teatro trippės iš 
Kauno, Vilniaus ir kitų mies
tų, koncertuoja dainininkai ir 
orkestrai iš centrų. Kolūkie
čiai pasistatę daug naujų 
namų su patogumais, turi 
radiją, televizorius, radiolas.

Stebėdamas naujojo Lietu
vos kaimo gyvenimą, išaugu
sią jo kultūrą ir materialinę 
gerovę, net negali įsivaizduo
ti to skurdo, kuriame skendė
jo jis buržuazijai viešpatau
jant. To neužmiršo senieji 
žmonės, kurie prisimena kaip 
sunku buvo darbo žmogui 
pragyventi, kaip nelengva 
uždirbti litą, jei sviesto kilo
gramo kaina prilygo 15 deg
tukų dėžučių kainai. Šiandien 
už sviesto ar mėsos kilogra
mą kolūkietis gauna 200-250 
degtukų dėžučių. Tai tik vie
nas, paprasčiausias palygini
mas.

Štai jau susilaukėme ir 
gruodžio pradžios, bet oras 
visai ne žiemiškas. Prieš 
kelias dienas buvo pasnigę, 
bet dabar visai nutirpo.

Kadangi jau artėja Naujieji 
1977 metai, nuoširdžiai svei
kinu Jus visus, tiek “Laisvės” 
darbuotojus, tiek skaitytojus 
ir rėmėjus. Linkiu sveikatos, 
gerovės, sėkmės gyvenimo 
keliuose ir darbuose.

Justas Paleckis

P. S. Turbūt čikagiškiai gud
ruočiai vėl padarys išvadą, 
kad kažkas man pavedė ar 
liepė parašyti šį laišką arba 
tikiuosi to jų išgalvoto “rie
baus honoraro”. . .

Kyla kainos, infliacija, n

SIAULI
Du milijonai televizori

Šiaulių televizorių ga| 
loję pagaminta du milį 
televizorių, pavadintų d 
“Tauro” vardu. Sis įi 
sutapo su gamyklos pe 
likmečiu.

Per tą laiką buvusi nd 
lė įmonė išaugo j mod 
šiuolaikinį — industrijos 
žiną. Pietiniame miesU 
kraštyje baigiamas sį 
didžiulis jo gamybinių d 
tų kompleksas.

Gamykla taip pat ru| 
1977 metais išleisti spali 
televizorius. Jų bandd 
pavyzdžiai jau pagan 
Pirmieji šiaulietiški sj 
tieji televizoriai pardud 
se pasirodys antroje I 
metų pusėje. I
NAUJI MIKRORAJONI

Rodos, ne taip seniai 
vietovėje buvo Lieporil 
mas, o dabar vienas ui 
rikiuojasi daugiabučiai 
mai. Tai pastaraisiais ii 
išaugęs naujas Lieporil 
venamasis rajonas, k ui 
įkurtuves atšventė dsl 
kaip 25,000 šiauliečių. I 
jau statomi paskuiiniel 
mai, ir todėl kasdiel 
daugiau statybininkų I 
kelia į kitą plento, eil 
Kelmės link, pusę. Bral 
dar vieno didžiulio g\l 
mojo rajono statyba. I

Čia iškils penkių, d(| 
ir dvylikos aukštų
mieji namai. Keturi mi 
jonai turės bendrą vis! 
ninį-kultūrinį centrą, 
bus kultūros rūmai, 
teatras, viešbutis, po 
ka, pionierių ir mok 
rūmai, buitinio aptari 
kombinatas ir kitos įsi 
Greta nusidrieks dideli 
kas.

Statomas monumeii
Už Taisos ežero, ten 

iš miesto išbėga kd 
R a d v i 1 i š k į, p r a s i d ė j J 
neįprasta statyba. Nei 
šalia Salduvės piliakaį 
kils gražus monumenl

SU
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Kyla kainos, infliacija, nedarbas ir korporacijų pelnai.

ŠIAULIŲ NAUJIENOS
Du milijonai televizorių

Šiaulių televizorių gamyk
loje pagaminta du milijonai 
televizorių, pavadintų gražiu 
“Tauro” vardu. Šis įvykis 
sutapo su gamyklos penkio
likmečiu.

Per tą laiką buvusi nedide
lė įmonė išaugo į modernų 
šiuolaikinį — industrijos mil
žiną. Pietiniame miesto pa
kraštyje baigiamas statyti 
didžiulis jo gamybinių pasta
tų kompleksas.

Gamykla taip pat ruošiasi 
1977 metais išleisti spalvotus 
televizorius. Jų bandomieji 
pavyzdžiai jau pagaminti. 
Pirmieji šiaulietiški spalvo
tieji televizoriai parduotuvė
se pasirodys antroje 1977 
metų pusėje.
NAUJI MIKRORAJONAI

Rodos, ne taip seniai toje 
vietovėje buvo Lieporių kai
mas, o dabar vienas už kito 
rikiuojasi daugiabučiai na
mai. Tai pastaraisiais metais 
išaugęs naujas Lieporių gy
venamasis rajonas, kuriame 
įkurtuves atšventė daugiau 
kaip 25,000 šiauliečių. Dabar 
jau statomi paskutinieji na
mai, ir todėl kasdien vis 
daugiau statybininkų persi
kelia į kitą plento, einančio 
Kelmės link, pusę. Prasidėjo 
dar vieno didžiulio gyvena
mojo rajono statyba.

Čia iškils penkių, devynių 
ir dvylikos aukštu surenka
mieji namai. Keturi mikrora
jonai turės bendrą visuome- 
ninį-kultūrinį centrą. Jame 
bus kultūros rūmai, kino 
teatras, viešbutis, poliklini
ka, pionierių ir moksleivių 
rūmai, buitinio aptarnavimo 
kombinatas ir kitos įstaigos. 
Greta nusidrieks didelis par
kas.

Statomas monumentas
Už Talšos ežero, ten, kur, 

iš miesto išbėga kelias į 
Radviliškį, prasidėjo kiek 
neįprasta statyba. Netrukus 
šalia Salduvės piliakalnio iš
kils gražus monumentas ta

Vasarą prie Rekyvos ežero ties Šiauliais. 
M. Baranausko nuotrauka

rybiniams kariams, išvada
vusiems Šiaulius iš hitlerinių 
grobikų.

Monumentą numatyta ati
dengti ateinančiais metais.

Bendradarbiavimo ryšiai
Šiaulių dramos teatras su

darė bendradarbiavimo su
tartį su Joniškio rajono kul
tūros namais. Teatro aktoriai 
pasižadėjo šefuoti šio rajono 
meno saviveiklininkus, at
vežti čia savo premjerinius 
spektaklius, organizuoti jų 
aptarimus. Joniškiečiai" savo 
ruožtu įsipareigojo propaguo
ti teatro meną, rengti susiti
kimus su žiūrovais, teatro 
dailininkų darbų parodas, 
kviesti aktorius į įvairius 
kultūrinius renginius.

Dailės veterano sukaktis
Miesto visuomenė pažymė

jo vieno iš lietuvių dailės 
veteranų, žinomo pedagogo 
Gerardo Bagdonavičiaus 
75-erių metų sukaktį.

G. Bagdonavičius — pla
taus diapozono dailininkas, 
sėkmingai išbandęs jėgas 
grafikoje, tapyboje, sceno
grafijoje, ekslibrise, kai ku
riose dizaino srityse. Jo su
kurta apie 200 reikšmingų 
grafikos darbų, paruošta 
daugiau kaip 20 scenovaiz
džių Šiaulių, Kauno ir Klaipė
dos teatrų pastatymams, su
kurta keliasdešimt senosios 
architektūros piešinių ciklų.

Nuo 1923 m. G. Bagdonavi
čius dalyvauja parodose. Per 
tą laiką jo darbai pabuvojo 
Maskvoje ir Briuselyje, Tali
ne ir Los Angeles, Rygoje ir 
Stokholme . . .

Nors pečius jau slegia dide
lė metų našta, tačiau G. 
Bagdonavičius ir šiandien 
gan produktyviai dirba. Pas
taraisiais metais jis sukūrė 
didelį Rygos senamiesčio pie
šinių ciklą, įspūdingų Palan
gos vaizdų. Savo naujausius 
darbus veteranas eksponavo 
neseniai Vilniuje surengtoje 
šiauliečių dailininkų kūrybos 
parodoje. V. Maižius

Bendranacionalinis streikas 
Ispanijoje

NAUJI IR GRAŽŪS NAMAI
SU VISAIS PARANKUMAIS

Lapkričio mėnesio viduryje 
Ispanijoje įvyko labai reikš
mingas įvykis. Pusiau legaliu 
profsąjungų (darbo unijų) ra
ginimu pustrečio milijono 
darbininkų surengė bendra- 
nacionalinį streiką. Tai buvo 
svarbiausia Ispanijos darbo 
žmonių akcija nuo pilietinio 
karo laikų.

Tiesioginė streiko priežas
tis buvo žymus darbo žmonių 
padėties pablogėjimas dėl 
ekonominės krizės. Gamybai 
toliau smunkant, masiškai 
atleidžiami darbininkai. Be
darbių skaičius viršijo milijo
ną. Kartu brangsta prekės. 
Pagal oficialias prognozes 
kainos per šiuos metus padi
dės vidutiniškai daugiau kaip 
20 procentų.

Bet Ispanijos darbo žmonės 
protestavo ne tik prieš tai, 
kad monopolijos blogina ma
sių gyvenimo sąlygas. Strei
ko dalyviai pareiškė nepasi
tenkinimą dabartinės vyriau
sybės dvejonėmis, įveikiant 
frankizmo atgyvenas. Jie rei
kalavo, kad šalyje greičiau 
būtų įvykdyti demokratiniai 
pertvarkymai, kad, pagaliau, 
būtų visiškai atkurtos piliečių 
laisvės ir teisės, kad dabar, 
sukakus lygiai metams po 
“kaudiljo” mirties, frankisti- 
nė praeitis būtų palaidota 
galutinai ir negrįžtamai.

Pažymėtina, kad ultradeši- 
nieji elementai Ispanijoje 
taip pat nesnaudžia. Pastaro
siomis savaitėmis frankizmo 
šalininkai įvykdė daug išpuo
lių. Jie užpuldinėjo veikėjus, 
žinomus savo demokratinė
mis pažiūromis, padeginėjo 
opozicinių partijų būstines, 
nusiaubė daug knygynų, par
davinėjančių antifašistinę li
teratūrą. Kai kur neteisėti 
veiksmai įgavo tokias pasi
piktinimą keliančias formas, 
jog net valdžia, paveldėjusi iš

VYTAUTAS SKRIPKA

POETAS
Tie stebuklingi miestai., * 
Ir tai, kas paslėpta dangaus 
Nuo žmonių., < 
'Argi neliūdna tai?.
'Argi neverta giesmės?
Sunkaus išmintingo
Giedančio varpo melodijos?
Gal tiktai miškas yra toks gražus, 
Vakaro paukščių čiulbėjimas, 
Verkiantis kūdikis.. » 
Atleiskit man, žmonės,
Nors net nežinau už ką man atleisti. 
Kaip nuosavą širdį aš jus supratau, 
Kaip brangenybę.. 4

Ruoškis kelionei.
Tau nusibodo vienatvės švarios kambarys.
Liūdesj dailiai sukrauk
Į kelioninius ryšulius.
Tu neturi patirties,
Mintys, kelionės maršrutas i
Tau sielą kamuoja.
Neįsižeisk,^vo baimė
Ir tavo karty?
Man atrodo Taip melas.
Ruoškis kelionei.

i
M. K,

Papasakok ką nors gražaus iš mūsų 
į meilės,

Su liūdesiu naktis tas prisimink.
'Juk vienai tau skambėjo keistos mano 

eilėsc
Tu jų o niekam, niekam nedalink!.

Kai ilgesys atvės, kai bus pavargę sielos. 
Tu mus abu, kaip dera, apraudok. 
Ir kokios tamsios mintys beatsėlins, 
Jausmų šventųjų niekam neparduok

Praregėk, plaukai kaip ievų sniegast 
Žemei žydint meilę palikau.. < 
Kaip klajoklis vienišas, bejėgis 
Žiedą mėlyną delne laikau.

Kyla nerimo pritvinkęs vėjas.
Nuodėmės man šviečia ant kaktos.
Jau žinau, dabar namo parėjęs, 
Rasiu tėvą miegant ant lentos.

Rasiu baltą, baltą tuščią sodą... 
Apsiniauku man dabar juodai, 
Kaip pikta keliautojo paguoda, 
Moterų dviprasmiški veidai!

Tvari nė! i kūdikio nekaltas,
Kol aky tau ašara žėrės, „ 
Žvelgs ir man j širdį gėlės baltos.,t 
Dar nelieski užmaršties taurės!

LAISVĖ

Franko vadovavimą valsty
bės reikalams, buvo privers
ta kiek apriboti dešiniųjų 
teroristų savavaliavimą.

Tačiau padėtį komplikuoja 
tai, kad valdančioji viršūnė 
neturi vieningų pažiūrų, kaip 
šalis turi vystytis ateityje. 
Realistiškai mąstantys politi
kai supranta, kad atėjo laikas 
pakeisti valstybinės valdžios 
struktūrą, susiformavusią 
diktatūros metais. Bet jiems 
priešinasi kietakakčiai fran- 
kistai, kurie vis dar užima 
vyriausybėje ir ginkluotosio
se pajėgose svarbius postus.

Frankistai tikėjosi savo 
tikslais panaudoti ir bendra- 
nacionalinį streiką. Tačiau 
Ispanijos darbininkų klasė 
pademonstravo tikrą politinį 
subrendimą, nesileido provo
kuojama. Kaip pabrėžė, duo
damas interviu Prancūzijos 
Komunistų partijos laikraš
čiui “Jumanitė” Ispanijos Ko
munistų partijos vykdomojo 
komiteto narys Marselinas 
Kamačas, “nebuvo nei susirė
mimų, nei chaoso, viskas 
vyko ramiai”. “To mes ir 
norėjome”, — pridūrė darbi
ninkų komisijų lyderis.

Streikui pasibaigus, darbo 
žmonių organizacijų koordi
navimo komitetas paskelbė 
pareiškimą. Jame reiškiama 
viltis, kad visų šalies sociali
nių ir politinių jėgų atstovai, 
taip pat ir vyriausybė pada
rys teisingas išvadas iš įvy
kusio streiko ir įsiklausys į 
liaudies masių reikalavimą 
teigiamai ir priimtinai iš
spręsti politinę krizę. O tai 
įmanoma tik tuo atveju, jei 
bus pripažintos demokratinės 
laisvės', paskelbta iš tikrųjų 
visuotinė amnestija ir bus 
sudaryta plačios koalicijos 
vyriausybė. Įgyvendinus šias 
sąlygas, bus galima įveikti ir 
ekonominius sunkumus.

A. Krasėnas
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Taip atrodo vienas Alytaus kombinato gaminamų skydinių 
namų, statomų pagal tipinį projektą Nr. V-953.

T. Žebrausko (ELTA) nuotr.
Penkmečio pirmaisiais Lietuvos kaimo gyvenvietėse bus 

pastatyta 300 skydinių namų. Kitąmet Alytaus kombinatas 
planuoja pagaminti 1,000 tokių namų, o šio penkmečio 
pabaigoje kasmet jau pagamins net 4,000 skydinių namų.

Visada su darbininkų klase

šalis. Iš tų kelionių gimė 
reportažų ir įspūdžių knyga”. 
Nuo Vilniaus ligi Hanojaus”, 
lietuviškai išėjusi 1971 m. Tai 
knyga apie socialistines šalis 
— Tarybų Lietuvą ir kovo
jantį Vietnamą, — kuri skirta 
pirmiausia Amerikos skaity
tojui. Pirmoji jos dalis pasa
koja apie Lietuvą — jos 
istoriją ir dabartį, antroji — 
apie Vietnamo Demokratinę 
Respubliką.

Apie viešnagę Tarybų Lie
tuvoje ir jos reikšmę jam 
pačiam F. Bonoskis yra pasa
kęs: “Man, kaip sūnui tėvų, 
kuriems teko palikti savo 
gimtinę, buvo itin, įdomu 
sugrįžti į Lietuvą . . . Žino
ma, aš esu amerikietis, bet 
be tautinio paveldėjimo, be 
gimtosios tėvų kalbos, be 
tautinės jų kultūros jaučiuosi 
lyg nepilnas žmogus”. Tą 
dvasinį pilnumą rašytojas 
įgyja, lankydamasis tėvų 
gimtinėje gerai pramokęs jų 
kalbos, palaikydamas ryšius 
su Tarybų Lietuva.

Pamatyti ir suvokti mūsų 
epochos dvasią, darbininkų

Sį kartą “Laisvės” skaity
tojams norime kiek papasa
koti apie jų darbininkų klasės 
bendražygį, lietuvių kilmės 
amerikiečių rašytoją ir publi
cistą Filipą Bonoskį-Bara- 
nauską. Šiemet buvo pažy
mėta jo 6o-ties metų sukak
tis.

“Aš pats (...) — rašė F. 
Bonoskis 1961 m., — kilęs iš 
darbininkų klasės, visais sai
tais susijęs su ja, mano šeima 
buvo darbininkai, mano bro
liai dirbo plieno fabrikuose ar 
elektros įmonėse, ir giliai 
mano plaučiuose aš jutau 
plieno fabriko dūmus, ku
riuos aš įsiurbiau ne tik su 
savo motinos pienu, bet ir 
pats dirbdamas geležies lydy
mo cechuose (. . . .). Ta ap
linkybė, kad aš buvau lietu
viu, lietuvių emigrantų sū
nus, taip pat padėjo man eiti 
drauge su darbininkų klasės 
judėjimu”.

Šie žodžiai tiksliai apibūdi
na F. Bonoskį, jo visuomeni
nę veiklą, jo literatūrinę ir 
publicistinę kūrybą.

F. Bonoskis gimė 1916 m. 
kovo 7 d. Pennsylvanijos 
valstijos Duquesne miestely
je, lietuvių išeivių darbininkų 
šeimoje. Tėvas — Jonas Ba
ranauskas (1887-1951 m.), at
vykęs iš Lietuvos į Ameriką, 
apie 40 metų dirbo plieno 
liejykloje. Ten daug metų 
praleido ir sveikatą suardė, 
anksti miręs jo vyresnysis 
brolis Vladas (Valteris). Ten 
dirbo ir kiti šeimos nariai. 
Motina — Barbora Mačiulytė 
(1886-1962) — augino aštuo
nis vaikus.

Baigęs vidurinę mokyklą ir 
kurį laiką mokęsis Washing- 
tono pedagoginiame koledže, 
F. Bonoskis paskui kiek mo
kytojavo, dirbo profsąjungo
se ir fabrikuose. Amerikiečių 
pažangioj ė periodikoje 
(“Mainstream”, “Daily Wor
ker” ir kt.) jis įspausdino 
apsakymus ir publicistinius 
raštus. Nuo 1941 m. F. 
Bonoskis savo gyvenimą ir 
veiklą susiejo su darbininkų 
klasės spauda: ilgus metus 
buvo vienas iš žurnalo “Main
stream” redaktorių, paskui 
— laikraščio “Daily World” 
darbuotojas.

Per kūrybinio darbo kelis 
dešimtmečius F. Bonoskis su
kūrė stambios apimties groži
nės literatūros ir dokumenti
nio pobūdžio kūrinių. Tokie 
jo romanai — “Liepsnojantis 
slėnis” 1953 m. “Stebuklinga
sis papartis” (1959 m.), doku
mentinė — beletristinė kny
ga, “Brolis bilis Makajus” 
(1953 m.), kelionių apybraiža 
“Nuo Vilniaus ligi Hanojaus”. 
Visi šie kūriniai ir dar apsa
kymų knyga “Iškyla” (1969 
m.) išversti į lietuvių kalbą ir 
išleisti Lietuvoje.

Pagrindinė ir svarbiausia 
F. Bonoskio kūrybos tema 
yra Amerikos darbininkų kla

sės gyvenimas ir kova už 
savo teises. Kai kuriose kny
gose (“Burning Valley” — 
“Liepsnojantis slėnis) vaiz
duojami lietuvių kilmės dar
bo žmonės.

Kelis sykius, pradedant 
1959 m., F. Bonoskis lankėsi 
Tarybų Sąjungoje, gimtinėje 
— Lietuvoje. Kaip rašytojui 
ir žurnalistui jam teko pake
liauti ir po kitas pasaulio *

Profesorius Juozas Petraitis
Keletas laiškų nuo prof. 

Juozo Petraičio, lyg varpas 
mano vaikystės laiku, sujau
dino mano vaidentuvę. Net 
buvau jau ir pamiršęs Juozą 
ir mano draugystę su juo. Tai 
buvo, man rodos, seniai — 
labai seniai! Dar 1910-ais 
metais aš tarnavau pas Juozo 
tėvą priemenių. Tuomet Juo
zas, kaip jis dabar man rašo, 
ėjęs Šiaulių pradinę mokyklą. 
Man tuomet atrodė, kad jis 
eina į gimnaziją ar dar aukš
tesnę mokyklą, kadangi par
važiuodavo atostogų su stu
dento kepuraite ir parsivež
davo lietuviškų knygučių. Jis 
man duodavo jas pasiskaity
ti, kiek aš tuomet mokėjau ar 
supratau.

Juozo tėvas buvo pasiturin
tis ūkininkas. Petraičio ban
da susidėjo iš 12 karvių ir 1 
buliaus.

Ambrozo gyvenviete buvo 
kiek toliau nuo Petraičio į 
šiaure.. Tarpe jų buvo keleto 
hektarų ganykla. , kurią Am- 
brozas ir Petraitis bendrai 
vartojo. Aš ten susitikdavau 
Ambrozo piemenį, Bolisiuką, 
kuris girdavosi, kad jo dėdė 
randasi Amerike ir kad jį 
žada atsikviesti. Bolisiukas 
buvo našlaitis.

Tačiau toje ganykloje mu
du bendrai ganydavom tik iki 
pusryčių. Po tam, kas sau 
gindavom bandą toliau. Aš 
gindavau į Petraičio skyni
mą. Tai buvo į rytus nuo 
Petraičių sodybos miškelis ir 
gerokas plotas ganyklos.

Ten aš, atrhenu, pradėjau 
skaityti man Juozo duotą 
lietuvišką literatūrą. Ten ant 
atminties išmokau daug lietu
viškų dainų: “Kur bėga Šešu
pė”, “Lietuva Brangi”, ir 
daug kitų, kurias jau pamir
šau. Tarpe jų dar atmenu 
keletą posmų “Kalnai kel
muoti”, “Anykščių Šilelis jau 
toks palikęs”.

Maldaknygę irgi sekmadie
niais skaitydavau. Bet kažin 
kaip ji man nebuvo jau taip 
indomi, kaip dainos.

Po mano tėvelio mirties, 
pirmiausia tarnavau pas 
stambų ūkininką Suošę, kitą 
metą pas Petraitį, ir galuti
nai, prieš išvažiavimą į Ame
riką, jau už pusbernį, pas 
Masiulį. Visi gerai žino pie- 
meno dalią Lietuvoje. Ji slė
gė mane visu savo svoriu. 

klasės istorinę misiją ir idea
lus, rašytojui padėjo mark
sizmo-leninizmo mokslas. 
“Už tai, jog aš — rašė F. 
Bonoskis — turėjau laimę 
matyti mūsų laikų tiesą savo 
paties akimis — ir net dau
giau — pažinti tai, ką pama
čiau, — esu dėkingas mark
sistinei — lenininei pasaulė
žiūrai”.

A. Aukštaitis

Bet apie tai ne verkšlensiu. 
Jau tokia buvo tvarka ir 
tokios aplinkybės.

Bet Petraičių šeima man 
buvo geri — ypač gaspado- 
rius Petraitis. Vieną kartą aš 
peludėje kemšu pelus į krepšį 
ir klausausi kalbos tarpe 
berno Alexandro, norėdamas 
įsigėrint gaspadoriui (bernas 
ir merga visuomet buvo ant 
piemenio bosais) sako, kad 
piemuo šioks, piemo toks ir 
dar kitoks. Petraitis sako: 
“Alexandra, tu man neme
luok. Piemuo geras ir darbš
tus vaikas”. Oi kaip gera man 
pasidarė ant širdies. Visomis 
savo jėgomis po tam sten
giausi būti dar geresnis . . .

Po tam mūsų keliai skyrėsi.. 
Gyvenimo likimas mus išblaš
kė po pasaulį. Aš į Ameriką 
1912 metais, o Juozas Rusijo
je ir Lietuvoje. Pirmasis 
karas J uozą likimas nubloškė 
į Rusiją. Jei nebūtų bolševi
kai išlaisvinę, Juozą balt- 
gvardiečiai būtų pakorę. Jis 
grįžo į Lietuvą 1921 m. 
Mokinosi įvairiose Lietuvos 
mokyklose. Baigė Žemės 
Ūkio Akademiją Dotnavoje 
1926 m., ir dar tebesimokin- 
damas dirbo pedagoginį dar
bą. Nuo 1929 iki 1939 metų 
mokytojavo Žemes Ūkio mo
kykloje ir vadovavo Žemaitu
kų Žirgyne. Nuo 1940 m. iki 
dabar profesoriavo Lietuvos 
Žemės Ūkio Akademijoje. 
Dar tik neseniai tapo pensio- 
nierium ir atliekamu laiku 
Akademijos konsultantu.

Tai suglaustai tokia Profe
soriaus Juozo Petraičio bio
grafija. Bet kaip kas gal 
parašys šio žymaus žmogaus 
išsamesnę biografiją. Jis ne 
tik “Laisvės” laikraščiui ben
dradarbiauja, bet ir moksliš
kas knygas apie žemės ūkį 
rašo. Jis yra parašęs “Lietu
vos Žalieji Galvijai", “Galvijų 
Bandos Produkcija” ir daug 
moksliškos literatūros apie 
ūkininkavimą. Jis negražia- 
žodžiavimu, bet energija įro
dydamas veiklą bandymais ir 
prisidėjo faktais prie pakėli
mo maisto produkcijos Tary
bų Lietuvoje. Lietuvoje da
bar daugiau duonos ir kitokio 
maisto nei bile kada buvo. Jis 
nebėgo į Vakarus, bet dirbo 
Lietuvos labui. Jo tėvynė už 
tai jam bus visada dėkinga.

A. P. Gabrėnas



4-TAS PUSLAPIS

“LAISVĖS” VAJUS
Vajus prasidėjo rugsėjo 1 d. ir baigėsi lapkričio 30 d.

Vajininkams duodame kreditą už iki gruodžio 15 d. gautus 
laiškus.

Ši ataskaita įima mus pasiekusius laiškus iki lapkričio 18 
d.

KONTESTANTŲ STOVIS
Punktai

Kanados vajininkai ....................................................... 11,984
Connecticut .....................................  4,889
Brooklyn, N. Y. -N. Ventienė ir A. Mitchell.................. 4,840
LLD 45 kp., St. Petersburg, Fla.-P. Alekna . . ............. 4,740
LLD 45 kp., St. Petersburg, Fla.-P. Alekna............... 4,740
Miami, Fla.-N. lešmantienė ir V. Bovinas.................... 4,256
S. Rainard, Brockton, Mass..............................................3,198
V. Sutkienė-V. Taraškienė, San Francisco-

Oakland, Cal......................2,136
New Jersey ......................................... 1,760
Worcester, Mass.-J. Jaskevičius-J. Petkūnas..............1,628
A. Račkauskienė-M. Sametis, Haverhill, Mass............ 1,414
M. Uždavinis, Norwood, Mass.........................................1,164
E. Repšienė, Dorchester, Mass......................................^150
J. K. Alvinas. Detroit. Mich........................................... TJ)94
Binghamton, N. Y................................................................. 850
Baltimore, Md..................................................................  . .744
Long Island vajininkai......................................................... 744
Raymond Stakėnas, Scottville, Mich..................................532
A. Bemat, Los Angeles, Cal.............. ................... — 496
Eva Kralikauskas, Lawrence, Mass....................................492
R. Merkis, Philadelphia, Pa................................................. 476
J. Kontenis, Rochester, N. Y..................  284
A. Shupetris-S. Penkus, Lawrence, Mass......................... 260
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa............................................196
P. Cesnikienė, New Kensington, Pa................................... 170

* * *
- Nuo lapkričio 1 d. iki 18 d. naujų skaitytojų gavome 23. 
Pasidarbavo sekami: Kanadiečiai — J. Yla 6, J. Broga 2, P. 
Bendzaitienė 1; amerikiečiai - 4 P. Alekna; po 2 N. 
Ventienė, A. Marozas ir M. Svinkūnienė; po 1 A. Mitchell, 
M. Uždavinis, A. Džiugelis ir A. Luckus.

* * *
Į fondą aukų gavome per šį laikotarpį sekamai:

Per N. lešmantienę, Miami, Fla. . ............................ $663.00
Aukojo: LLD 75 kp.............. ..........................$500.00

Stella Danis, prisiminimui mylimo
vyro Jurgio Danaičio...........100.00

Helen ir Frank Mankauskai.............. 30.00
Alfonsas Švėgžda............. .................. 10.00
Emily Miller.......................................... 5.00
Millie Kancere, Chicago, Ill.................. 5.00
Apolonija Bechis....................... 5.00
A. J. Daugirdai............ .....................5.00
Magy Navickas...................................... 3.00

Iš Laisvės koncerto, lapkričio 14 d., (vardai jau buvo 
skelbti) ................  $636.95

LLD 2 kp., So. Boston, Mass., per N. Grigaliūnienę . $500.00 
Per P. Kisieliene, Montreal, Que., Canada.......... . . .$456.00
Aukojo: montrealiečiai (pavardės jau tilpo) $356.00

D. Norwich, Montreal...................... 100.00

Per J. Yla, Toronto, Canada (vardai jau tilpo)..........$269.00
J. S. Deftuva, Baltimore, Md........................................$200.00
Per P. Alekna, St. Petersburg, Fla............................. $105.00
Aukojo: Walter Dubendris ....................  .$52.00

A. Antanavičius.................................. 10.00
Joseph Vaitkus, Chicago, Ill..............10.00
A. Jocis ......................... 10.00
P. F. Stepon ............ 8.00
A. Vaichulis, Toronto, Can. . . ........... 5.00
J. M. Lukas............................................5.00
V. J. Valley....................... 5.00

Bronė Ramanauskienė, Telford, Pa., prisiminimui 
mirties vyro A. Ramanausko, trijų brolių ir 
sesutės M. Vosylienės......  $100.00

S. Masytė, St. Clair Shores, Mich., perdavė windso- 
riečių Baltulių auką prisiminimui Charles 
Martin ,................... 1............  $50.00

J. A. Dementis, Redlands, Cal.........į..............................50.00
Al. ir Josephine Skirmontai, Brockton, Mass., per

S. Rainard  ..................... f................. 50.00
LLD 185 kp., Ozone Park, N. Y., ntr A. Mitchell........35.00
Helen ir Peter J. Vežis, No. Syracuse, N. Y., prisi

minimui vyro ir tėvo Izidoriaus Vėžio, miru
sio 1973 m. gruodžio 11 d. . ........... ..... 30.00

Peter Silk, Livingston, N. J., per M. Stensler............. 25.00
Jonas Karpavičius, Brooklyn, N. Y......... .....................  .25.00
Juozas Weiss, Brooklyn, N. Y. . ..................................25.00
Jonas Klimavičius, Detroit, Mich., per J. K. Alviną. . .25.00 
V. Pranaitienė, Whitestone, N. Y. .. . ................... 20.00
S. Skiragis, Detroit, Mich. .. ................... 18.00
Anna ir Joseph Kireilis, Johnson City, N. Y., per

K. Petrikienę ....... ..............................  15.00
Nellie Shumbris, Bayside, L. L, per N. Ventienę........15.00
F. Klaston, Huntington Station, L. I.......................  14.00
M. Paužienė, Toronto, Ont., Canada............... .............. 10.00
Jonas Saulėnas, Detroit, Mich., per J. K. Alviną........10.00
Alex Samuolis, Chicago, Ill. .... .....................  10.00
Frank Nagine, Keene, N. H............................... 10.00
J. Kuktaras, Toronto, Ont., Canada ...............................10.00
John Maeson, Oshawa, Ont., Canada............ .........    10.00
Albert Vizbaras, Blairmore, Alta., Canada...................10.00
Anna Dočkus, Baltimore, Md......... .........   10.00
Chas. Akscin, Manchester, Conn. .............................  10.00

Bartkienė, Linden, N. J. ..... ..... . .10.00
Walter Smith, Thunder Bay, Ont., Canada .. ............... 10.00
Kazys Ručinskas, Thunder Bay, Ont., Canada, per

P. Kunchį ............................... .10.00
J. Steniulis, Thunder Bay, Ont., Canada, per P.

Kunchį... ... v .v.... E. t...........,..... .10.00 
A. Karch, Brooklyn, N. Y., per A. Mitchell ...... .. 10.00
K. Sisevich, Chicago, Ill., per M. Grager................. 10.00

LAISVĖ

kymąjr paaukojo $100 spau
dai.

Nuliūdime liko sūnus Halas 
Jackim, jo žmona Lois, anū
kai Davis ir Richard; sūnus 
Eugene Jackim, žmona Pen
ny, anūkai Clifford ir Robin; 
taipgi trys broliai ir viena 
sesuo Lietuvoje.

Klubiečių vardu reiškiu 
nuoširdžiausią užuojautą liū
dintiems sūnums, giminėms 
ir visiems jos artimiesiems.
LIGONIAI

Ilgametis Miami gyvento
jas, “Vilnies” korespondentas 
bei jos vajininkas Jonas Dau
girdas yra sunkiai susirgęs. 
Lapkričio 13d. buvo nuvykęs 
į St. Petersburg aplankyti 
draugus ir pažįstamus bei 
dalyvauti klubo sezono atida
ryme, ir ten jį ištiko širdies 
smūgis. Ten pat tapo patal
pintas į ligoninę. Jo dukra 
nursė pasirūpino perkelti į 
Miami ligoninę, kur šiuo kar
tu jo sveikata palaipsniui 
taisosi. Bet dar turi labai 
ramiai ilsėtis dukros priežiū
roje ir žmonos lankomas.

Ft. Lauderdale nuolatinis 
gyventojas ir Miami Aido 
Choro narys Izidorius Chalkis 
gruodžio 6 d. buvo patalpin
tas į veteranų ligoninę, kur 
jam buvo padaryta sėkminga 
akies operacija. Ligonis 
sveiksta ir jau mano greitai 
grįžti į namus.

Mes linkime abiem ligo
niam greitai ir visuotinai 
pasveikti. N. lešmantienė

M. Gluoksnienė, Scranton, Pa..........................................10.00
Jonas Bagdon, Dearborn, Mich., per J. K. Alviną .... 10.00 
Jonas Garlauskas, Tillsonburg, Ont., Canada........- - - 10.00
Ray Machulis, Oakland, Cal., per V. Taraškienę ........... 10.00
F. ir D. Machuliai, Oakland, Cal., per V. Taraškienę . . 10.00
A. ir V. Taraškai, San Leandro, Cal................................ 10.00
Mary Kaunas, St. Clair, Pa. . . ........................................ 10.00
Amelia Kazėnas, Johnson City, N. Y................................ 8.00
V. Pačėsas, Worcester, Mass., per J. Petkūną............. 8.00
J. Balaišis, Montreal, Que., Canada. ................................ 5.00
Ch. Bartnick, San Diego, Cal............................................. 5.00
S. Rakutienė, Norwood, Mass., per M. Uždavinį ..... .5.00
B. Makatėnienė, Roselle Park, N.J. ................................ 5.00
J. Jatulis, Welland, Ont., Canada....................................5.00
Peter Zline (Žilinskas), Sun City, Cal................................5.00
Peter Pajuodis, Toronto, Ont., Canada, per M.Paužienę5.00 
Mrs. M. Skerston, Randolph, Mass................................... 5.00
A. Šilinis, Montreal, Que., Canada..................................5.00
Marcella Balukonis, Wilkes Barre, Pa...............................5.00
Joana Grigas, Hot Springs, Ark. ...................................... 5.00
P. Gardauskas, New Britain, Conn. ................................ 5.00
Anna Dudonis, Worcester, Mass., per J. Petkūną........5.00
M. Shipman, Worcester, Mass., per J. Petkūną............5.00
AnnaBanulis, Billerica, Mass.......................5.00 
Aldona Anderson, Ontario, Canada............. ....................5.00
A. Balčiūnas, San Leandro, Cal., per V. Taraškienę. . . ,5.00c 
A. Juozaitis, Toronto, Ont., Canada, per J. Yla............ 4.00
A. Marozas, Bridgeport, Conn...........................................4.00
J. Ziulys, Toronto, Ont., Canada......................................3.00
M. Marquardt, Chicago, Ill., per Mv. Grager.................... 2.00
G. Bataitis, Dedham, Mass., per M. Uždavinį................ 2.00
C. Kamichaitis, Toronto, Ont., Canada . ...... ....................1.00
B. Simonavičius, Providence, R. 1..................................... 1.00
H. Pagiegala, Johnson City, N. Y................... 1.00
m. Draugelis, Huntington Station, L. I. ....'................. 1.00

* * *
Viso dabar skelbiamų aukų gavome $3,669.95. Pridėjus 

prie pirmiau skelbtų aukų į fondą iki lapkričio 18 d. pabai
gos įplaukė $11,684.45. Širdingai dėkojame.

* * *
Pastaba: Kai buvo skelbiamos aukos iš Laisvės koncerto, 

įvykusio lapkričio 14 d., buvo praleistas vardas A. Bei, 
Brooklyn, N. Y., kuris aukojo $5. Atsiprašome.

Administracija

MIAMI, FLORIDA
IZABELĖ JACKIM 
JAKIMAVIČIENĖ

kur jai teko pragyventi il
giausią savo gyvenimo laiko
tarpį. Būdami draugiški ir 
gyvendami kurortų apylin
kėj, visuomet susilaukdavo 
draugų, ypatingai iš N. Y. 
miesto apylinkės daug kam 
teko pas juos praleisti vasa
ros atostogas. Jie visus mie
lai sutiko ir priėmė. Mėgo 
dainas. Ypatingai Juozas Jac
kim turėjo nepaprastą atmin
tį. Prisimenu, kai. jis vieną 
kartą, perskaitęs Salomėjos 
Neries eilėraštį, jį jau ant 
rytojaus deklamavo atminti
nai. Velionė ir vyrąs kartu 
sunkiai dirbdami, pasiekė 
žmoniškesnes pragyvenimo 
sąlygas. Išaugino ir išmoksli
no du sūnus. Dr. Halas 
Jackim šiuo laiku profęsorau- 
ja State University of Oswe
go, N. Y., o Eugene Jackim 
yra chemijos daktaras ir dir
ba Rhode Island.

Abu Jakimavičiai labai my
lėjo savo tėvynę ir ilgėjosi 
jos. Labai norėjo pamatyti ją 
atsistačiusią iš po karo griu
vėsių. Jų svajonė buvo abiem 
kartu aplankyti ją, deja, ji |

Kaip ankščiau buvo praneš
ta, lapkričio 15 d. nuo širdies 
smūgio, niekad juom nesir
gus, mirė Izabelė Jackim. 
Velionė buvo gimusi 1896 m. 
sausio 15 d. Lietuvoje. Dar 
prieš pirmąjį pasaulinį karą ji 
su savo vyru Juozu Jakimavi
čium atvažiavo į Ameriką, 
kaip ir daugelis kitų, ieškoda
mi laimės ir geresnio gyveni
mo. Pradžioje jie apsigyveno 
Brooklyn, N. Y., ir abu dirbo 
siuvyklose.

Po kiek laiko persikėlė 
gyventi į Shelter Island, L.L,

Izabelė Jakimavičienė

neišsipildė, nes Juozas sun
kiai apsirgo ir 1965 m. mirė.

Izabelė, likusi viena, ne 
ilgai ten gyveno. Persikėlė ir 
nuolatiniai apsigyveno Mia
mi, Florida. Čia gyvendama 
ji net du kartus lankėsi 
Tarybų Lietuvoje. Matė savo 
gimtąjį kaimą ir artimuosius. 
Gėrėjosi ir didžiavosi nauju 
tėviškės gyvenimu, o sugry- 
žusi dar labiau įsijungė į 
visuomeninę veiklą. Skaitė ir 
rėmė progresy vę spaudą. Bu
vo narė Miami Aido Choro ir 
jame dainavo. Priklausė
L. L. D. 75 kuopai. Taip pat 
priklausė N. Y. Moterų Klu
bui ir buvo jo amžina narė.

Būdama L. <S. K. nare, ji 
lankė jį kas sekmadienis ir 
padėdavo prie įvairiausių 
darbų. Netgi lapkričio 14 d. 
(sekmadienį) dar padėjo dirb
ti ir buvo linksma, o pirma
dienį. lapkričio 15 d., jau ji 
išsiskyrė iš gyvųjų tarpo. 
Sunku ir pagalvoti, kaip ji 
taip staigiai ir netikėtai mus 
paliko.

Abu sūnūs atvykę rūpinosi 
motinos laidotuvėmis, ku
rioms daug talkininkavo ir 
pravedė Mary Koch. Velio
nės palaikai buvo sudeginti. 
Lapkričio 19 d. L. S. K. buvo 
pateikti pietūs, kuriuose 
skaitlingai dalyvavo buvę jos 
draugai. Minutės tyla buvo 
išreikšta paskutinė pagarba. 
Aido Choras, akomponuojant
M. Nevins,-vsudainavo dvi 
dainas: “Ko liūdi, berželi ir 
“Suliko”. Taip pat ir ukrai
niečių choras sudainavo tam 
momentui pritaikytas dvi 
dainas. Be to, J. Ęrasnickas 
taip pat jausmingai sudaina
vo dvi dainas.

Atsisveikinimo žodyje sū
nus Halas kalbėjo lietuviškai, 
apibudindamas savo motinos 
nuveiktus darbus ir dėkojo 
visiems už jai suteiktą pasku
tinę pagarbą. Sūnus Eugene 
kalbėjo anglų kalba, dėkoda
mas visiems už gausų atsilan-

Paieškau
Moters bei vyro gyventi 

mano namuose Bridgeport, 
Conn. Aš esu senyva mote
ris.

Adresas: 101 Park Ter
race. Telefonas: 579-2884

(51-52)

Chicago, Ill.
Prieš kiek laiko Jungtinėse 

Valstijose lankėsi iš Lietuvos 
grupė svečių. Jų buvo 20. 
Tarpe jų buvo įvairių profesi
jų žmonių. Keli buvo operos 
solistai.

Svečiai buvo sustoję ir 
Chicagoje. Laikraščio “Vil
nis” kolektyvas suruošė jų 
priėmimui banketą ant Mor
gan gatvės salėje. O “dypū
kai” suruošė jiems priėmimą 
Chicagos vidurmiestyje puoš
niame Midland viešbutyje. 
Tai buvo banketas ir koncer
tas. Spalio 23 dieną buvau 
tame koncerte.“Man atrodė, 
kad aš pirmiau niekados ne
buvau matęs tokio koncerto.

Programa susidėjo iš dvie
jų dalių. Dainuoja solistė G. 
Apanavičiutė. Ji savo gražiu, 
aukštai išlavintu balsu sužavi 
klausytojus. Didelis ploji
mas. Dainuoja operos solistas 

^Kuprys. Jis dainuoja kelias 
dainas. Publika jį palydi gar
siais aplodismentais. Dainuo
ja duetą Kuodis ir Girijotas. 
Jie sudainuoja daug dainų. 
Jų dainos labai gerai skamba. 
Publika juos palydi garsiais 
aplodismentais. Paskiausia 
vėl dainuoja Apanavičiutė 
kelias arijas iš operos. Ji 
tiesiog stebino klausytojus, 
kurie net atsistoję ją sveikino 
aplodismentais. Dainininkė 
net kelis kartus sugrįžo dai
nuoti.

Akompanistai buvo: pianis
tas K. Trinkūnas, kanklinin
kė Poškiutė ir birbyninkas 
Bikauskas.

Dabar apie “dypukus”. Jų 
yra visokių rūšių. Vieni sve
čiams rengia koncertus, o kiti 
juos pikietuoja. Laike kon
certo prie Midland viešbučio 
durų jie vaikščiojo iškėlę 
visokias iškabas, kuriose bu
vo: “Jūs rusų tarnai, šnipai”, 
“Jūs Amerikoje nereikalin
gi”, ir visaip kitaip biauroja- 
mi tie iš Lietuvos žmonės.

V. T.

KLAIDOS PATAISYMAS
Gruodžio 3 dienos “Laisvė

je” išreiškime užuojautos dėl 
Frank Kvetko mirties, nepa
minėtos Emily Miller ir Can
ny.

Kita užuojauta prasideda: 
“Mirus Izabelienei Jakimavi- 
čienei-Jackim”. O turėjo bū
ti: “Mirus Izabelei Jakimavi- 
čienei-Jackim”.

Labai atsiprašome už klai
das.

PENKTADIENIS, GRUODŽIO [DECEMBER! 17,1976

HARTFORD,CONN.

PENKTADIENIS, GI

Pirmiausiai norime padėko
ti “Laisvės” administracijai 
už pakvietimą Hartfordo 
Laisvės Choro dalyvauti mė
tiniam koncerte. Mums, cho
ristams, koncertas ir banke
tas suteikė daug džiaugsmo ir 
įvairumo būti tarpe labai 
kultūringos publikos.

New Yorko Aido Choras 
atidarė programą su labai 
gražiom, rimtom dainom. Be 
galo gražiai atliko kantatą, 
net širdį verte pervėrė, visus 
dirksnius sujaudino iki ašarų. 
Puiku! Mildred Stensler mo
ka pasirinkti rimtas dainas.

Visi solistai gražiai atliko 
savo dainas. Dainavo pagirti
nai. Tik mūsų sankeleiviai 
skundėsi, kad nebuvo vietų 
prie stalų atsisėsti ir kad 
negavo pavalgyti. 

* * *
Laisvės Choras sveikina 

mūsų pirmininkę Jerry De 
Čarli su gimusiu anūku John 
Vilčinskas Jr. Tai jos pirmas 
anūkas ir jinai mums prižadė
jo atnešti į Kalėdų rengiamą 
parę pusgalionį “stipriosios” 
ir visus pavaišinti. O mes 
naujagimiam linkime stip
riam užaugti.

Kalėdų parė įvyks gruodžio 
18 d. 1:30 po pietų, 157 
Hungerford St.

Prašome visus atsilankyti 
ir pasidžiaugti kartu su cho
ristais, kurie padainuos gra

žias dainas ir duos skanius 
pietus. Kaina: garbės na
riams $2, svečiams $4, o 
dainininkams nemokamai. 
Turėsime gintarų parodėlę ir 
lietuviškų plokštelių. Kurie 
mėgstate apsimainyti dova
nomis, atneškite daiktų į 
“grab-Šag” $1 vertės. Wilma 
Hollis tvarkys “grab-bag”. 
Pietus pagamins Jerry, An
na, Elena ir Linda; stalus 
sutvarkys Joe, Tammy ir 
Howard.

* * *
Laisvės Choras draugiškai 

sugyvena, choristai pavyz
dingai lanko pamokas, koope
ruoja su mokytoja Wilma 
Hollis. Esame pakviesti dai
nuoti į kelis Convalescent 
Homes ir į Massachusetts. 
Programai išpildyti reikia 
apie 1 valandos laiko ir apie 
12 dainų. Programa susidaro 
įvairi, susideda iš senų liau
dies dainų ir dabartinių.

Susikūrė trio. Jį sudaro 
Carla, Joe ir Wilma. Solo 
dainuoja Elena ir Wilma. 
Žinoma, daugiausia dainų 
dainuoja choras bendrai.

Prašome, laukiame kuo 
daugiausia žmonių. Ne svar
bu, koks oras būtų, lauksime 
į artėjančią Christmas Party.

Ir visiems linkime linksmų 
kalėdų ir laimingų naujųjų 
metų!

Elena Brazauskienė

Baltimore, Md.
Mūsų pažangiųjų organiza

cijų narys draugas Juozas 
Deltuva gruodžio 3 dieną 
sunkiai susirgo.

Draugai J. F. Deltuvai, pas 
kuriuos jis gyvena, pašaukė 
gydytoją trečią valandą ryto, 
o greitoji pagalba nuvežė jį į 
St. Agnes ligoninę. Ten vais
tų ir priežiūros pagalba tapo 
išgelbėtas nuo mirties, bet 
dar tebeguli ligoninėje.

Daugeliui “Laisvės” skaity
tojų Juozas Deltuva asmeniš
kai mažai “težinomas, bet jo 
vardas, kaipo pažangiosios 
spaudos rėmėjo, buvo ne 
kartą pastebėtas.

Draugas Juozas Deltuva 
jau yra sulaukęs gražaus 
amžiaus, net 94 metų. Linki
me, kad jis sustiprėtų ir dar 
daug metų pagyventų.

Vinco Duktė

KANA
Toronto, Ont.

Šuninės Draugijos 
pos susirinkimas, 
gruodžio 5 d., bu v 
skaitlingas. Mat, ti 
svečių iš Lietuvos. I 
čiau apie tai parašys 
Ylienė.

Susirinkime buvo p 
mirusi narė drauge 1 
kantienė.

Sekantis I mos kuc 
sirinkimas įvyks sž 
dieną, 2 vai. po pietį, 
v auk i te kuo skaitlingi;

Naujųjų metų sul 
įvyks penktadieni, gi 
31 d., 5 vai. po piel 
puiki muzika, užkanl 
t. t. Svečiams tikietl 
doleriai. I

Dalyvaukite \ isi ir \l 
Iki pasimatymo sil 

Naujuosius Metus. I
1-mo kp. sekr. T. Rl 

LETHBRIDGE, ALbI

Vėl supiltas naujas! 
Pirmiau mirė Petras 
Japitie Dabulienė. o i! 
21 d. iš gyvųjų t ar! 
traukė Juozas Pet! 
čius. I

Užuojauta likusiom! 
mybė mirusioms. 1

Frank 1!

Brockton, Mass.
Gruodžio 1 dieną draugas 

Charles Ustupas, gavo leng
vą stroką, randasi Brocktono 
miesto ligoninėje. Jam pažei
dė kairiąją pusę, bet jis 
kalbėti gali.

Iš priežasties jo susirgimo 
LLD 6 kuopos susirinkimas 
gruodžio 5 dieną neįvyko, nes 
jo namuose laikydavome kuo
pos susirinkimus,.. .

Linkiu jam greitai sustiprė
ti- S. Rainard

Belgrade, Jugoslavija. — 
Čia lankydamasis Jungt. Val
stijų senatorius, republiko- 
nas, Jacob Javits užtikrino 
jugoslavams, kad Amerika, 
reikalui esant ir prašant, 
suteiktų jiems visokią, net ir 
militarinę pagalbą. Tai ban
dymas Jugoslaviją nukreipti 
prieš Tarybų Sąjungą.

g, Su Naujais 1977 Metais | 
t sveikiname s
į& LLD narius, bičiulius, darbuotojus “Laisvės” kolek- įį 

tyvą, vajininkus, skaitytojus bei spaudos rėmėjus, S?
g? Amerikoje, Kanadoje ir Tarybų Lietuvoje.
Sį Linkime geros sveikatos ryžto ir energijos toliau g 
g? darbuotis pažangioje veikloje. Už Taiką pasaulyje ir g

Tautų Draugyste! W

| LLD 45 KP. VALDYBA IR NARIAI f
S? St. Petersburg, Fla. g?

Winnipeg, Mq 
MOŠŲ LIGONIAI

M. Daubarienė sunn 
ga, jau du mėnesi 
ligoninėje.

L. Jasilionis gavo 
užnuodijimą ir turėjo 
koją nupjauti virš kol 
tebėra ligoninėje. Ta 
nelaimė.

H. Benušis taip pat J 
čia gerai jau seniai -4 
ligoninėn ir vėl paleidž

H. Beniušienė parų 
susižeidė ranką ir ko 
gydytojo priežiūroje.

Vincas Žalis taip J 
Misericordia EgorJ 
kamb. 295. Kam aplį 
leidžia, aplankykite J 
Jo dešinysis šonas y r 
ralyžiuotas ir kalba 
apgadinta.

Linkiu musų draud 
draugams greitai sus\Į 
vėl būti su mumis.

K. Karalius arba Al 
yra senelių prieglaudl 
visai nebemato. Šiai 
gerai atrodo, atmini 
gerą. Jis jau 95 mo| 
žiaus.

Petras Bunk u s t oje I 
senelių prieglaudoje I 
Karalius. Bet su juo n J 
ma susikalbėti. I

hU

Laimingų Naujųjų Metų11

Sveikinu visus gimines, draugus bei pažįstamus jį 
& Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje ir iš Lietuvos svečius, |įg 
S? kurie lankėsi pas mus Amerikoje. Taipgi sveikinu 
g? “Laisvės” kolektyvą, skaitytojus, rėmėjus, vajininkus 

ir visus Taikos šalininkus. į?

VALĖ SUTKIENĖ 
San Francisco, Cal.

® SVEIKINU SU ŽIEMOS ŠVENTĖMIS p
W IR NAUJAISIAIS METAIS! S?

K z
& Visus gimines, draugus ir pažįstamus šioje šalyje S 
gį ir Lietuvoje, taipgi ir “Laisvės” personalą. Visiems S 

linkiu daug laimės ir sveikatos. w
Lai būna pravesta pastovi taika pasaulyje! W

B ANNA DAUKUS ir šeima įf
, Detroit, Mich. S?

Lietuvių Klube 
p e n k t a d i e n i a i s s u s i ė 
Kas myli — kortuo; 
šiaip draugiškai pas 
Būtų gerai, kad daugi 
tiečių atsilankytų, 
kavutės, užkandžių ir 
nių vaišių.

Vasario 5 d. bus 
metinis balius, o vasa 
— metinis susirinkimu 
sides2 va], po pietų. I 
me visus klubos na 
nares dalyvauti. Tt 
daug svarbių reikalų 
ir išrinkti valdybą H 
tams. J. S ta pana

London, Ont. 
PADĖKA

Išbuvau Victoria ligJ 
savaites. Per tą laikj 
aplankė nemažai mu 
tiečių ir apdovanojo d 
mis, gėlėmis, kiti pi 
atviručių, linkėdan 
greičiau pasveikt i.

Toks Jūsų nuoširdi] 
jautimas suteikė ma 
giau energijos peri 
kritiškus momentus.

Dėkoju visiems iš J 
širdies.

Dabar randuosiu naJ
A.
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KANADOS ŽINIOS SVEIKINIMAS
MIAMI, FLORIDA

Toronto, Ont.
Sūninės Draugijos 1 kuo

pos susirinkimas, įvykęs 
gruodžio 5 d., buvo gana 
skaitlingas. Mat, turėjome 
svečių iš Lietuvos. Bet pla
čiau apie tai parašys draugė 
Ylienė.

Susirinkime buvo pagerbta 
mirusi narė drauge P. Dau
kantienė.

Sekantis 1-mos kuopos su
sirinkimas įvyks sausio 9 
dieną, 2 vai. po pietų. Daly
vaukite kuo skaitlingiausiai.

Naujųjų metų sutikimas 
įvyks penktadienį, gruodžio 
31 d., 5 vai. po pietų. Bus 
puiki muzika, užkandžiai ir 
t. t. Svečiams tikietas — 4 
doleriai.

Dalyvaukite visi ir visos.
Iki pasimatymo sutinkant 

Naujuosius Metus.
1-mo kp. sekr. T. Rimdžius

LETHBRIDGE, ALBERTA
Vėl supiltas naujas kapas. 

Pirmiau mirė Petras Rokas ir 
Japitie Dabulienė, o lapkričio 
21 d. iš gyvųjų tarpo pasi
traukė Juozas Petruškevi
čius.

Užuojauta likusiems, o ra
mybė mirusiems.

Frank Kazokas

Winnipeg, Man.
MŪSŲ LIGONIAI

M. Daubarienė sunkiai ser
ga, jau du mėnesiai guli 
ligoninėje.

L. Jasilionis gavo kraujo 
užnuodijimą ir turėjo dešinę 
koją nupiauti virš kelio. Dar 
tebėra ligoninėje. Tai didelė 
nelaimė.

H. Benušis taip pat nesijau
čia gerai jau seniai — paima 
ligoninėn ir vėl paleidžia.

H. Beniušienė parpuolė ir 
susižeidė ranką ir koją. Yra 
gydytojo priežiūroje.

Vincas Žalis taip pat guli 
Misericordia ligoninėje, 
kamb. 295. Kam aplinkybės 
leidžia, aplankykite draugą. 
Jo dešinysis šonas yra supa
ralyžiuotas ir kalba truputį 
apgadinta.
"Linkiu musų draugėms ir 
draugams greitai susveikti ir 
vėl būti su mumis.

K. Karalius arba Melnikas 
yra senelių prieglaudoje. Jis 
visai nebemato. Šiaip dar 
gerai atrodo, atmintį turi 
gerą. Jis jau 95 metų am
žiaus.

Petras Bunkus toje pačioje 
senelių prieglaudoje kaip ir 
Karalius. Bet su juo nebegali
ma susikalbėti.

☆
Lietuvių Klube turime 

penktadieniais susiėjimus. 
Kas myli — kortuoja, kiti 
šiaip draugiškai pasikalba. 
Būtų gerai, kad daugiau tau
tiečių atsilankytų. Turime 
kavutės, užkandžių ir tvirtes
nių vaišių.

Vasario 5 d. bus Klubo 
metinis balius, o vasario 6 d. 
— metinis susirinkimas. Pra
sidės 2 vai. po pietų. Kviečia
me visus klubos narius ir 
nares dalyvauti. Turėsime 
daug svarbių reikalų aptarti 
ir išrinkti valdybą 1977 me
tams. J. Stapanavičienė

London, Ont.
PADĖKA

Išbuvau Victoria ligoninėj 8 
savaites. Per tą laiką mane 
aplankė nemažai mūsų tau
tiečių ir apdovanojo dovano
mis, gėlėmis, kiti prisiuntė 
atviručių, linkėdami man 
greičiau pasveikti.

Toks Jūsų nuoširdingds at
jautimas suteikė man dau
giau energijos pergyventi 
kritiškus momentus.

Dėkoju visiems iš gilumos 
širdies.

Dabar randuosiu namuose.
A. Puzara

London, Ont.
NUOŠIRDI VIEŠNIA

Mes londoniečiai turėjome 
nepaprastą viešnią iš mūsų 
gimtojo krašto, Tarybinės 
Lietuvos, “Tėviškės Draugi
jos’’ darbuotoją, Moniką Ra- 
vinskienę. Nors ir per trum
pą laiką, bet su M. Ravinskie- 
ne turėjome progą draugiš
kai, maloniai ir vertingai 
pasikalbėti.

Kadangi lapkričio 17 d., aš 
turėjau vežti V. Mediką į 
Torontą, ir tuom laiku mūsų 
viešnia turėjo grįžti į Toron
tą, tai ta virš dviejų valandų 
kelionė buvo man viena- iš 
įdomiausių. Turėjau progą 
pasidąlinti mintimis su nuo
širdžia mūsų gimtojo krašto 
tautiete.

Esame labai dėkingi Jums, 
Monika, kad suradote laiko 
atvykti į Londoną, aplankyti 
mus.

Sėkmingos kelionės po mū
sų antrą tėvynę Kanadą ir 
laimingai sugrįžti į Tarybų 
Lietuvą pas savuosius.

□
APLANKYKITE TAUTIETĮ

Vincas Medikas, pirmo ka
ro veteranas, 83 metų am
žiaus, išbuvęs kiek laiko Till- 
sonburg, Ont. ligoninėj, buvo 
perkeltas į Londoną, West
minster ligoninę. Londone 
išbuvo virš dvejus metus. 
Lapkričio 17 d., V. Mediką 
nuvežiau į Metro Toronto 
Legion Village, 59 Lawson 
Road, West Hill, Ont., gale 
trikampio, kur sueina Nr. 101 
ir 2 keliai. .

Vincas skaitė “Liaudies 
Balsą” nuo jo išėjimo. Dabar 
skaito “Laisvę”. Torontiečiai, 
atlankykite V. Mediką. Pa
tarnaukite jam atnaujinti 
“Laisvę”.

APLANKIAU DRAUGUS
Palikęs V. Mediką užsukau 

į Sunnybrook, karo veteranų 
ligoninę aplankyti Kosto Kili- 
kevičiaus. Mes su Kostu, nuo 
Normandi, Francijoj, iki 
Hamburg, Vokietijoj, retkar
čiais susitikdavom karo lau
ke.

Kostą radau sėdintį ant 2 
ratų kėdėj (wheelchair). Paė
miau už rankos ir spausda
mas ją,sakau:

“Kostai, ar tu mane pažįs
ti?”

Kostas smarkiau paspaudė 
man ranką, duodamas su
prasti, kad pažįsta, ir pradėjo 
smarkiai ašaros riedėti per jo 
veidą. Mane irgi sugriaudino 
iki ašarų. Nenorėdamas Kos
to griaudinti, priėjau prie 
kito veterano, sėdinčio tokioj 
pat kėdėj, kaip Kostas, ir 
klausiu:

“Ar (Charlie) Kostas gali 
vienas vaikščioti?”

“Ne, negali. Kada dvi nor- 
sės, viena iš vieno šono, kita 
iš kito šono, laikydamos už 
pažastų, veda, tai mokina 
vaikščioti”, pasakojo vetera
nas.

Sugrįžęs prie Kosto, mė- 
ginom rankų paspaudimu pa
sikalbėti, bet buvo mažos 
pasekmės. Stengiasi draugas 
kalbėti, bet dar negali.

Zigmas Janauskas pasako
jo, kad Kostas turįs neblogą 
apetitą ir stiprią širdį.

Taip su gailestingu širdies 
skausmu išsiskyrėme su Kos
tu Kilikevičium.

Pernakvojęs pas sesutę M. 
Paužienę, Toronte, užvažia
vau pas Bronę ir Zigmą 
Janauskus. Abu radau geroj 
nuotaikoj. Nuoširdžiai pasi
kalbėjome. Zigmas sako ei
nąs dažnai pasivaikščioti ir su 
automobiliu atlieka neilgas 
keliones. Z. Janauskas džiu
ginančiai eina geryn.

Linkiu Kostui Kilikevičiui 
ir Zigmui Janauskui sutvirtė
ti iki pilnos sveikatos.

P. Pajuodis

rf Sveikiname su Kalėdom ir Naujaisiais Metais visus ra 
pažįstamus, drauges, draugus ir gimines Kanadoje, ra 

į Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. Linkime visiems viso ra 
? gero, o labiausia geros ir stiprios sveikatos. ra
r Lai gyvuoja visame pasaulyje Taika! ®

M. O. PARAGIAI
Montreal, Canada

Metinių Žiemos 
Švenčių Proga

į Sveikiname visus gimines, draugus ir pažįstamus, 
? gyvenančius Canadoje, Lietuvoje ir USA. Linkime 

geriausios laimės, stiprios sveikatos ir darbingų Naujų
? Metų.

J. M. GRIGALIŪNAI ir šeima g
Toronto; Canada ra

I sveikinOie I
ra Su Kalėdomis ir Naujais Metais, sveikiname visus ra 
ra mūsų gimines ir draugus Kanadoje, Jungtinėse ra 
ra Amerikos Valstijose ir Tarybų Lietuvoje. ra

W S. E. A. BALTULIU šeima
a? Windsor, Ont., Canada &

SVEIKINAME
su Naujaisiais Metais visus mielus gimines, draugus, ra 
bičiulius Tarybų Lietuvoje, JAV, Kanadoje ir visur ra 
išeivijoje; taipgi visą laikraščio “Laisvės” kolektyvą. ra

Visi būkite sveiki, tvirti ir siekime įgyvendinti Taiką W 
visame pasaulyje! ®

PRANAS, VIK ir M. BEALLES g 
Vancouver, B. C., Canada

..Y*..Yrt, ■ Y£r • •yzv , Ys*. •Yft^Ysbuys-

SVEIKINAME ■ | 
su Žieminėm Šventėm ir Naujaisiais Metais.^ 
Linkime laimės ir sveikatos visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems Tarybų Lietuvoje, Kanado- 
je ir Jungtinėse Amerikos Valstijose.

LEO ir JULIA SVIRPLIAI
Windsor, Ont., Canada ®

GRUODŽIO 5 TA 
NUSKAMBĖJO SU DAINA

Jau atėjo ir praėjo ilgai 
lauktas mūsų organizacijų 
parengimas pažangiosios 
spaudos paramai. Jis buvo 
visapusiškai sėkmingas — tai 
dėka skaitlingos publikos ir 
visų, kurie dirbo ir dainavo 
gruodžio 5 d.

Siam parengimui pietus^ją- 
ruošė Marytė ir Juozas Ne
vins. Jiems gražiai talkavo 
eilė tame darbe patyrusių 
moterų ir vyrų. Visų darbuo
tojų dėka, mūsų spaudai — 
“Laisvei” ir “Vilniai” — gauta 
graži parama. Prie to dar 
prisideda kai kurių spaudos 
rėmėjų dovanos, kurias priė
mė ir tvarkė N. lešmantienė 
ir M. Navickienė. Visos fi
nansinės .renginio pasėkos 
bus skelbiamos “Laisvėje” ir 
“Vilnyje”.

GRAŽI KONCERTINĖ 
PROGRAMA

Tad ne tik virtuvėje, bet ir 
estradoje pirmenybė priklau
so moterims. Marie Koch 
pirmutinė pamato ir priima 
svečius. Tarpe svečių šioje 
sueigoje pirmą kartą sutiko
me ir Margaret Petrikienę- 
Cesnavičiutę. Tai buvo malo
ni ir laukiama viešnia. M. 
Cesnavičiutė — tai buvusi 
dainos meno solistė. Ji gerai 
žinoma lietuvių visuomenei 
kaip vokalinio meno artistė, 
operečių vaidintoja. Gaila, 
kad šiuo metu Margaritai 
sveikata jau neleidžia reikštis 
dainos mene, kaip solistei.

Taip ir veiklioji M. Navic
kienė, vietinio choro pirmi
ninkė. Ji buvo pirmoji estra
doje, pasakė šio renginio 
tikslą, pradėjo koncerto pro
gramą, ji tarė ir paskutinį 
padėkos žodį svečiams ir 
programos dalyviams. Mary
tė Nevins — Aido choro 
vadovė ir akompanistė. O 
muzikos mokytoja Birutė 
Ramoškaitė, tai viso koncer
to galva. Ji buvo visų solistų, 
duetų, kvinteto mokytoja, 
akompanistė ir jų repertuaro 
vadovė.

Visa koncertinė programa 
skoningai sutvarkyta ir gerai 
atlikta, Mes galime didžiuo
tis, kad Miamyje turime gra
žaus dainos meno talentų. 
Žinoma, įvardyti kiekvieną 
jų dainą ir kvalifikuotai įver
tinti jų atlikėjus, reikėtų 
ilgoko ir išsamaus straipsnio. 
Tad čia iš eilės seka tik 
koncerto programos dalyviai: 
1) Aido choras; 2) J. Zachar- 
ka — solo; 3) Mae Gabrėnie- 
ne — solo; 4) A. Iešmantą — 
solo; 5) M. Nevins ir Celkienė 
— duetas; 6) Mae Gabrėnienė 
ir A. Iešmantą — duetas; 7)
M. Gabrėnienė, M. Nevins ir
N. lešmantienė — trio; 8) A. 
Iešmantą ir J. Zacharka — 
duetas; 9) A. Iešmantą, J. 
Zacharka, M. Gabrėnienė, N. 
lešmantienė ir M. Nevins — 
kvintetas.

Kaip matome, kvintete da
lyvauja visi solistai. Tai tik 
galime palinkėti, kad ši gru
puotė ir toliau tęstų gražų 
meno darbą. Klausytojai šil
tai įvertino visus koncerto 
programos dalyvius gausiais 
aplodismentais.
LLD 75 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Paskutinis šių metų LLD 
75 kuopos susirinkimas įvyks 
gruodžio 22 dieną, trečiadie
nį. Kaip jau įprasta, gruodžio 
susirinkime renkama LLD 
kuopos valdyba sekantiems 
metams. Taip pat jau laikas 
mokėti duokles už 1977 me
tus ir planuoti kuopos kultū
rinę veiklą sekantiems me
tams.

Tad kiekvieno LLD kuopos 
nario yra pareiga dalyvauti 
šiame susirinkime. LLD 75 
kuopos susirinkimai, tai ne 
sausos sueigos — geros mūsų 
gaspadinės paruošia skanius 
pietus, dažnai vyksta kultūri
nės programos, kalbos bei 
dainos. Todėl visuomet kvie
čiame svečius dalyvauti LLD 
kuopos sueigose. Pietūs duo
dami 12:30 valandą, paskiau 
seka susirinkimas, progra
ma.

V. Bovinas

J *

TORONTO, ONT., CANADA i

Mirus A

Paulinai Daukantienei
‘ r;

Reiškiame širdingą užuojautą sergančiam vyrui, 
sūnums, marčioms, anūkams, giminėms ir artimoms 
draugėms.

A. Vaičiulienė S. A. Poškai
S. Masienė V. Remdeika
M. A. Guobai J. S. Kevežai
O. Vilkelienė M. N. Kulokai
E. Bulzgienė E. Skurdelienė
A. Jurgutaitis S. E. Paberęlei
J. Rudzevičius V. Pavilaitienė
J. Valaitis P. M. Kiškiai’,
J. Leseyičius K. Ragauskienė
0. Stroliene P. A. Pajuodžiai
J. 0. Žuliai M. Paužienė
J.N.Barčiai Dr. J. Petkevičius

• ■ • .(■ .■ I>

TORONTO, ONT., CANADA

Mirus i

Leonui Gužauskui
Reiškiame gilią užuojautą jo broliui Alfiui Gužauskui 

ir jų šeimoms, i *
A. Vilkeliepė P. M. Petrušauskai
J. M. Masiokai E. Galskienė
M. Vaitkienė S. A. Poškai
S. J. Kuisiai C. M. Daukai
J. Leskevičius A. Vaičiulienė

> * S. E. Paberaliai 0. Strolienė
J. Šinkūnas S. U. Sasnauskai
L Rukienė Ch. Morkūnas
E. Ramanauskienė F. Balnis
E.Jarienėi A. Jurgutaitis
A. Paužienė M. A. Guobai

»

BRIDGEPORT, CONN.

Mirus

Liudvisei Mockaitienei
Reiškiame giliausią užuojautą giminėms bei arti

miesiems.
John ir Betty Jocis
M. Valatkienė
A. ir A. Mureika
C. Rigeley
Paul ir Mary Strauss

A. Marozas
A. ir W. Yuskovic >
J. ir J. Rigeley
M. Strižauskienė 
M. Arison

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Benediktas Sutkus
Mirė 1967 m. gruodžio 7 d.

Mielas Beni, nepamiršiu tavęs niekuomet. Dirbsiu 
idėjai, kuriai tu dirbai, gyvas būdamas . . .

Jo pelenai randasi
Olivet Memorial Park Columberium

VALĖ BUTKIENĖ, žmona 
ir KASTULĖ FABRI, sesuo 

San Francisco, Cal.

CHICAGO, ILL.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

James Kancere
Mirė 1974 m. gruodžio 22 d.

Jau praėjo antri metai, kai mirtis visiems laikams 
atskyrė nuo mūsų mano mylimą vyrą ir ištikimą 
draugą James Kancere.

Jį prisimename su meile, gilia pagarba ir liūdesiu 
širdyse.

Žmona MILLIE ir šeima

KRISLAI
[Tęsinys iš 1-mo pusi.]

Kaip čia dabar vidutiniam 
amerikiečiui suprasti ir iš
siaiškinti, sako žurnalistas 
Carl T. Bowman, kad mūsų 
Jungtinės Valstijos palaiko 
normalius santykius su galin
ga Tarybų Sąjunga ir eina 
prie normalizavimo santykių 
su Kinija ir jos 800 milijonų 
gyventojų, o tuo tarpu trak
tuoja Kubą kaip pavojų, kuri 
reikia izoliuoti ir neapkęs
ti .. .

S tai kame dalykas. Iš pasi
kalbėjimo su Kubos apšvietos 
ministru Jose R. Fernandez, 
jis sužinojęs, kad prie senojo 
režimo 50 procentai Kubos 
vaikų buvę peraščiai, neturė
ję progos lankyti mokyklą, o 
šiandien 98 procentai jos 
vaikų ją lanko; kad anais 
laikais tiktai 97,679 Kubos 
vaikai lankę viešąsias mokyk
las, o šiandien jas lanko 
619,189; kad universitetus 
tada lankę tiktai 12,606 jau
nuoliai, o šiandien juos lanko 
83,957; kada tada buvę tiktai 
22,798 mokytojai, o šiandien 
yra 165,269!

Iš pasikalbėjimu su sveika
tos apsaugos ministru Dr. 
Jose G. Munoz sužinojęs, kad 
prieš revoliuciją Kuboje gy
dymas ir sveikatos apsauga 
buvę prieinama ir pasiekiama 
tiktai privilegijuotoms kla
sėms, o šiandien tai visa 
suteikiama visiems nemoka
mai!

Senaisiais laikais Kuboje 
siautėjo rasizmas ir diskrimi
nacija prieš juoduosius žmo
nes. Šiandien Kubos justici
jos ministru yra Dr. A. T. 
Santrayil, negras, kuris sa
ko, kad jokio rasizmo nė 
pėdsakų nebėra.

Taigi, “pavojus tame, kad 
kitos Lotynų Amerikos, Afri
kos ir trečiojo pasaulio šalys 
paseks Kubos pavyzdžiu, už
grobs nuosavybes, sunacio- 
nalizuos pramones ir išvys 
laukan jankius išnaudotojus”.

Ir savo įdomias pastabas 
Rowan baigia klausimu:

“O kokį kitą, geresnį, negu 
šis Kubos, alternatyvą Jung
tinės Valstijos siūlo Lotynų 
Amerikos žmonėms, kurie 
yra alkani, liguisti ir panie
kinti?”

Binghamton, N. Y.
LDS 6 kuopos susirinkimas 

įvyko gruodžio 4 dieną Sokol 
salėje. Kaip ir visada šiais 
laikais, narių atsilankė ne per 
daugiausia. Kuopos pirminin
kė A. Maldaikienė atidarė 
susirinkimą 1 vai. Dalyvavo 
visi valdybos nariai .

Perskaitytas praeito susi
rinkimo protokolas ir pateik
ta finansinė ataskaita. Visi 
valdybos raportai priimti 
vienbalsiai. Buvo ir valdybos 
rinkimas ateinantiems me
tams. Beveik visi nariai pasi
liko tie patys.

Antras klausimas buvo, tai 
mūsų laikraščių “Laisvės” ir 
“Vilnies” vajai. Nutarta prisi
dėti su aukomis. Nutarta 
paaukoti iš iždo po $10. Be to, 
su aukomis prisidėjo ir na
riai. “Laisvei” paaukojo po $5 
O. Wellus ir M. L., tai jai 
pasiųsta $20. O “Vilniai” O. 
Wellus paaukojo $5, tai pa
siųsta $15.

Visiems priklauso didelis 
ačiū.
PRANEŠIMAS

LDS 6 kuopos ateinantis 
susirinkimas įvyks 1977 metų 
sausio 8 dieną toje pačioje 
vietoje. Pradžia 1 vai. Susi
rinkimas bus gana svarbus. 
Malonėkite atsilankyti. Jame 
turėsime daug reikalų atlikti.

M. Lynn

Sofija, Bulgarija. — Čia iš 
Vatikano buvo atvykęs kardi
nolas Agostino Casaroli ir 
tarėsi su Bulgarijos vadais 
komunistais. Pasitarime bu
vo aptarti pasaulinės taikos ir 
nusiginklavimo klausimai.
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6-TAS PUSLAPIS

Su Aido Choru sutiksime 
Naujus Metus

Šeštadienį, sausio 1 dieną, 1 vai. po 
pietų, Aido Choras ruošia Naujųjų Metų 
sutikimą Laisvės salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park. Kaip kasmet, taip ir 
šiemet duos gerus pietus, bus dainų, kas 
norės, galės ir pasišokti. Auka tiktai $7.

Kviečia Aido Choras

Naujųjų Metų Proga

a visus artimuosius, 
rf Lietuvoje. Linkiu
5 daug energijos.

I
 Linksmų Žiemos Švenčių g
ir laimingų Naujųjų Metų! Sveikinu gimines, draugus
ir pažįstamus Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. IK

Linkiu visiems laimės. Lai būna ramybė pasaulyje!
KOSTANCIJA RUŠINSKIENĖ WBrooklyn, N. Y. W

| Naujųjų Metų Proga g
S Sveikiname savo gimines, draugus ir pažįstamus ffi 
M Amerikoje, Lietuvoje ir kitur. Jį

s?

ęjy

SOFIJA ir JURGIS STASIUKAlClAI W
Fairview, N. J. W

SVEIKINU
Su žiemos šventėmis ir Naujaisiais Metais visus 

savo gimines, drauges ir draugus čia Amerikoje, 
Kanadoje ir Lietuvoje.

Linkiu laimingų 1977 metų, o daugiausia būti 
sveikėms.

S. RAINARD
Brockton, Mass.

Suskilo N. Yorko 
policininkų unija

Kaip žinoma, New Yorko 
policininkai turi savo unijų 
Patrolmen’s Benevolent As
sociation. Bet šiomis dieno
mis ji suskilo. Iš jos pasitrau
kė visi juodieji (negrai) polici
ninkai ir sudarė Guardians 
Association, kuri turi 1,700 
narių.

Juodieji policininkai sukilo 
prieš unijos vadovybę. Mat, 
neseniai be jokios priežasties 
baltas policininkas Robert H. 
Torsney nušovė juodų ber
niukų. Unijos vadai ne tik 
Torsney nepasmerkė, bet dar 
uždėjo $40,000 už jo paleidi
mų iš kalėjimo iki teismo.

Juodieji policininkai tai lai
ko rasizmu, diskriminacija 
prieš juoduosius žmones. Jie 
mano, kad jeigu būtų buvęs 
juodo policininko šaltakrau
jiškai nušautas baltas berniu
kas, Patrolmen’s Benevolent 
Association lyderiai tokiam 
policininkui nebūtų pasisku
binę su pagalba.

Sis unijos suskilimas paaš
trins rasinius santykius mies
to policijos departamente.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
104-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418

Telefonas: 846-1970

SVEIKINU
draugus ir bičiulius Amerikoje 
sveikatos, sėkmės, džiaugsmo

ir 3 
ir Ii

IEVA MIZARIENĖ į!
Jackson Heights, N. Y. į

Moterų klubo 
narėms

Antradienį, gruodžio 21 d., 
1:30 vai. po pietų įvyks 
Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo paskutinis šių metų 
susirinkimas, Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.

Visos kviečiamos dalyvau
ti, nes reikės išrinkti ateinan
tiems metams valdybų ir 
nustatyti 1977 metų veiklos 
gaires. Po susirinkimo turėsi
me pasilinksminimo pobūvį, 
kur galėsime palinkėti vienos 
kitom laimingų Naujųjų Me
tų. Valdyba

Mirė
Gruodžio 13 d. staiga mirė 

Viola Grahek, Juozo Šarkiū- 
no-Sharkey dukra, nuo krau
jo krešulio ant smegenų.

Viola gyveno Ely, Minn., 
su vyru Doctor Jack Grahek 
ir dviem dukrelėm Trish ir 
Marty.

Reiškiame giliausių užuo
jautų draugams Šarkiūnams.

Šių žinių pranešė telefonu 
Elena Feiferienė. Ieva

LAISVE

UŽ NUOPELNUS LIETUVIŲ KULTŪRAI. . .

PENKTADIENIS, GRUODŽIO [DECEMBER] 17,1976

Salomėja Narkėliunaitė
Daug sveikinimų laiškais, 

telegramomis, gyvu žodžiu, 
daina ir dovanomis susilaukė 
Ieva Mizarienė gruodžio 5 d. 
To saulėto sekmadienio po
pietę “Laisvės” salėje New 
Yorko Moterų Klubas suren
gė pobūvį, kuris buvo skirtas 
Ievai ryšium su jos 70 metų 
gimtadienio jubiliejumi ir su 
jai Lietuvoje suteiktu nusi
pelniusios kultūros veikėjos 
vardu.

Solenizantės gimimo su
kaktis buvo rugpiūčio27 d., o 
kultūros veikėjos vardas raš
tu jai buvo įteiktas rugpiūčio 
20 d. Vilniuje, dalyvaujant 
partijos ir vyriausybės vado
vams ir visuomenės veikė
jams. Tada Ieva lankėsi Lie
tuvoje ir turėjo gerų progų tų 
Lietuvos TSR Aukščiausios 
Tarybos prezidiumo jai su
teiktų atžymėjimų pati at
siimti.

New Yorko Moterų klubie- 
čių surengtame pobūvyje da
bar buvo pasidžiaugta tuo 
faktu, pabrėžiant, kad Ievos 
asmenyje Lietuva įvertino ne 
tik jos pačios nuopelnus, bet 
ir nuopelnus visų lietuvių 
moterų ir vyrų, dalyvaujan
čių pažangiečių judėjime, be
sidarbuojančių už lietuvių 
liaudies kultūros puoselėjimų 
ir skleidimų amerikiečių tar
pe. Ieva kol kas yra vieninte
lė Amerikoje, gavusi nusipel
niusios kultūros veikėjos var
dų.

Laiškai ir telegramos
Ievos pagerbimo pobūvį 

pradėjo ir jam vadovavo Klu
bo narė Nastė Buknienė, kuri 
pirmiausia perskaitė sveiki
nimo laiškų iš “Gimtojo kraš
to” redaktoriaus Vacio Kei
merio ir sveikinimus, prisiųs
tus telegramomis iš LTSR 
Aukščiausios Tarybos pirmi
ninko pavaduotojos Leokadi
jos Diržinskaitės, “Tėviškės” 
draugijos pirmininko gen. P. 
Petronio ir jo pavaduotojo 
Skačkausko, Vilniaus univer
siteto rektoriaus prof. dr. J. 
Kubiliaus, poeto Eduardo 
Mieželaičio, Justo ir Genovai
tės Paleckių, Živilės ir Romo 
Krivickų, K. Dineikos ir dau
gelio kitų. Sveikinimus, gau
tus iš JAV ir Kanados lietu
vių veikėjų, vėliau perskaitė 
pobūvio rengimo komisijos 
narė Ona Jakštis, kuri pro
gramos pradžioje rengėjų 
vardu Ievai prisegė orchidė
jų, įteikė gėlių ir paskui 
sveikino LDS vardu.

Sveikinimai žodžiu
Pobūvyje dalyvavo visa 

eilė veikėjų ir organizacijų 
atstovų, o jų sveikinimo kal
bos buvo lygiai taip pat 
nuoširdžios, kaip ir tų, kurie 
sveikino laiškais ir telegra
momis.

Ir taip, programos vedėjos 
pakviestas, Ievų sveikino 
laisviečių veteranas poetas 
Jonas Juška. Jo vardu Ievos 
pagerbimui skirtų savo tėvo 
eilėraštį perskaitė jo sūnus 
prof. Henry.

“Laisvės” redaktorius An
tanas Bimba savo sveikinimų 
pradėjo šitaip: “Iš tikrųjų 
nepaprasta yra ši sueiga. Tai 
yra didelis ir labai svarbus ne 
tik jos ilgametės veiklos pri
pažinimas, bet ir pripažini
mas ir pagerbimas jūsų visų, 
mielosios draugės, kurios di
delę savo gyvenimo dalį 
paaukojote kovai už pažangų, 
už darbo žmonių reikalus. 
Taip pat tai yra pripažinimas 
ir mums visiems, kurie šian
dien esame glaudžiame ryšy
je su mūsų gimtuoju kraštu 
— Tarybų Lietuva. Ypatin
gai nusipelniusios yra tos 
mūsų mielosios draugės, ku
rios yra čia augusios ir gimu
sios ir dalyvauja toje bendro
je veikloje .... Šiandien, 
gerbdami Ievų, taip pat pa
gerbiame jus visas, kurios

Ona Yakstis prisega orchidėją Ievai Mizarienei. Už jiedviejų 
ploja Jonas Lukoševičius ir Rimas Mališauskas. S.

Kviečiame į filmų popietę
Filmai bus iš Lietuvos. Juos rodys 

Salomėja Narkėliunaitė gruodžio 19 die
ną Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park. Pradžia 2 vai. po pietų. Bus 
ir užkandžių. Auka tiktai 2 doleriai. 
Ruošia Lietuvių Literatūros Draugijos 
185 kuopa. Visi ir visos kviečiami 
dalyvauti ir gražiai praleisti popietę.

Kp. Valdyba

esate sulaukusios gražaus 
amžiaus, bet veikiate”.

Sveikina Lietuvos atstovai
Pobūvyje buvo gražus bū

relis ir svečių iš Lietuvos. 
Pirmasis kalbėjo žurnalistas 
Jonas Lukoševičius, visasų- 
junginės ir Lietuvos spaudos 
atstovas New Yorke ir prie 
Jungtinių Tautų. Jis sveikino 
savo, savo šeimos ir Lietuvos 

(žurnalistų vardu.
Paskui scenoje pasirodė 

Lukoševičiaus žmona Banga 
ir Washingtone TSRS pa
siuntinybėje dirbančio konsu
lo Rimo Mališausko žmona 
Nijolė. Jiedvi tarė po trumpų 
sveikinimo žodį ir padovanojo 
Ievai lietuviškų juostų ir vokų 
su nuotraukomis, kurios Lie
tuvoje buvo darytos, jai įtei
kiant atžymėjimų.

Konsulas Rimas Mališaus
kas iškėlė tai, kad Ieva, nors 
ir šimtaprocentinė amerikie
tė, čia gimusi ir augusi, bet 
kultūriniais saitais tampriai 
susieta su Lietuva ir jos 
kultūra, ir kad ji darbuojasi 
ne tik pati, bet ir organizuoja 
bei vadovauja veiklai. .

LTSR užsienio reikalų mi
nistro pavaduotojas Vytautas 
Zenkevičius, šiuo metu daly
vaująs Jungtinių Tautų Gen. 
Asamblėjos pilnaties sesijos 
Tarybų Sąjungos- delegacijo
je, priminė,j kad jam jau 
antrųsyk pasitaiko maloni 
proga dalyvauti Ievos pager
bime — pirmų sykį tai buvo 
Vilniuje, kai jai buvo įteiktas 
atžymėjimas, o dabar — čia. 
Jis perskaitė LTSR Aukš
čiausiosios Tarybos prezidiu
mo oficialų raštų, kuriuo tas 
atžymėjimo vardas buvo su
teiktas. >

“Aš nemoku daugiau ir 
gražiau išsireikšti, kaip jūs 
visi čia kalbėjote, bet tik 
noriu priminti, kad šitas 
didelis įvertinimas jai suteik
tas ne todėl, kad jai sukako 
70 m. amžiaus, bet už tai, kad 
ji daug pasidarbavo lietuvių 
liaudies kultūros skleidime 
Amerikoje. Nesvarbu, kur 
kas begyventų ir kiek metų 
sulauktų, visi bus tinkamai 
įvertinti už savo veiklų” — 
kalbėjo Vyt. Zenkevičius, pa
linkėjęs Ievai sveikatos, 
energijos ir ryžto.

Sveikina bendradarbiai
Apie Ievos sukaktį ir jos 

veiklų Moterų Klube ir kitose 
organizacijose plačiau pakal
bėjo Lietuvių Literatūros 
Draugijos pirmininkė vetera
nė veikėja Kotryna Petrikie- 
nė, su kuria Ievai tenka 
darbuotis toje pat draugijoje 
ilgametės sekretorės parei
gose.

Savo vardu, žmonos ir 
“Vilnies” laikraščio vardu ju
biliatę sveikino specialiai tai 
šventei iš Chicagos atvykęs 
to laikraščio redaktorius Sta
sys Jonas Jokubka. Jis pa
brėžė, kad ši šventė esanti ne 
tik Ievos šventė, bet ir 
šventė New Yorko Moterų 
Klubo, viso pažangaus Ame
rikos lietuvių judėjimo, jų 
organizacijų ir spaudos.

Toliau jis prisiminė savo 

pirmų pažintį su Ieva ir jos 
vyru Rojum, kai jis Ameriko
je žengė pirmuosius savo 
žingsnius, vos tik atvykęs iš 
Brazilijos. Užbaigė jis, pa
kviesdamas visus pakelti tos
tą už jubiliatę, kuri nuo pat 
savo jaunystės atėjo į pažan
giečių judėjimą ir tiek metų 
jame ištvėrė, nenuklysdama į 
šalį.

Siame pobūvyje buvo atsi
lankę ir asmenų iš kitų sro
vių. Salia bendrų sveikinimų, 
kuriuos jie pareiškė Ievai 
asmeniškai, kalbėti pakviesta 
“Vienybės” leidėja Valerija 
Tysliavienė, sustojusi ilgė
liau ties Amerikos lietuvių 
moterų veikla, pasakė: “Ieva, 
aš džiaugiuosi, kad Lietuva 
tave, kaip kultūrininkę ir 
kaip JAV lietuvių veikėją, ne 
tik įvertino, bet ir apdovano- 
JO .

Meninė programa
Sveikinimo kalbos buvo 

perpintos menine programa, 
kurią atliko Choras ir solistai. 
“Aido” choras, Mildos Stens- 
lerienės vadovaujamas, pa
dainavo Lietuvos kompozito
rių ir liaudies dainų, atsidė
kodamas jubiliatei už jos 
ilgametį dalyvavimą tame 
vienete. “Ir dabar Ievutė 
priklauso mūsų chorui, bet 
mes šiandien atleidžiame ją 
nuo dainavimo, nes šiandien
— jos šventė” — programos 
pradžioje kalbėjo choro diri
gentė, prieš tai sustojusi ties 
Ievos veikla chore.

Solo padainavo Amelia 
Young-Jaskevičiūtė ir Vikto
ras Bekeris, kuris taip pat ir 
visą pobūvio programą įrašė į 
juostą. Solistams akompana
vo Milda Stenslerienė.

Jubiliatė dėkoja
Pobūviui baigiantis, pro

gramos vedėja Buknienė Klu
bo vardu įteikė Ievai dovaną
— mažą dailų lagaminiuką, 
kurį priėmusi, jubiliatė padė
kojo ir dar pajuokavo, kad, 
nors jau ir buvo nusitarusi 
dabar greit į Lietuvą nebeke
liauti, bet ši puiki dovanėlė 
galinti ją priversti savo nuo
monę pakeisti.

Dėkodama visiems už nuo
širdumą ir dovanas, Ieva 
prisiminė savo motiną ir vyrą 
Rojų, kurie lemtingai prisidė
jo, kad ji įsijungė ir dalyvau
ja lietuviškoje veikloje. “Aš 
visą vakarą čia sėdėdama 
negalėjau pamiršti savo ma
mytės ir savo vyro. Jeigu ne 
jos užsispyrimas, aš gal bū
čiau suamerikonėjusi, kaip 
atsitinka su daugeliu’’ — 
kalbėjo Ieva, vėliau sustoda
ma ties Rojaus įtaka, jai 
dalyvaujant pažangaus judė
jimo veikloje. ,

Pobūvio programa užtruko 
apie gerą porą valandų. Daly
viams buvo pietūs, virtuvėje 
besidarbuojant A. Rainienei, 
M. Stukienei ir J. Šimkienei. 
Prie stalų darbavosi T. Stoč- 
kienė, A. Lupsevičienė ir N. 
Sumbris. Iš vyrų talkino A. 
Mitchell ir K. Bender. Prie 
bilietų darbavosi B. Keršulie- 
nė. Pobūvio komisijoje buvo 
A. Rainienė, N. Buknienė ir 
Ona Jakštis.

Limelight on the Soviet Union
Why is it that more than a hundred nations and 

nationalities of the Soviet Union are persistently called 
“‘Russians” in the West? It is hardly a case of a slip of the 
tongue, or ethnographical ignorance. Western Sovietolo
gists are constantly treating their readers and listeners to 
the “spicy” dish of the so-called “Russification” of the Soviet 
nationalities and the “forcible inclusion” of the national 
republics in the USSR.

The history of the Soviet Union has provided enough 
evidence to show the correctness of the choice made by its 
peoples more than half a century ago.

Au historic moment in 1940 during a session of the Supreme 
Soviet of the Soviet Union: the Baltic republics of Latvia, 
Estonia and Lithuania join the Union.

Music teacher and pupil at the music school in Birobidjan, 
the autonomous region for Soviet Jews who want to live a 
communal life.
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METAIS g
Nuoširdžiausiai sveikiname visus gimines, arti- jjr 

muosius ir draugus šioje šalyje, Kanadoje, Pietų & 
Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. Visiems linkime J& 
geros sveikatos, daug laimės ir šviesių 1976 metų. »

ILSE ir ANTANAS BIMBAI S

Žieminių Švenčių ir 
| Naujųjų Metų sveikinimas į

Sveikiname visus gimines, draugus ir pažįstamus čia 
ir Lietuvoje. Linkime visiems laimingų Naujųjų Metų, 
sėkmės ir sveikatos. x

M. ir E. LIEPUS 
Woodhaven, N. Y.
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g linkiu visiems draugams 
įj ir pažįstamie
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SUZANA KAZOKYTĖ JONES
M. Frackville, Pa.




