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KRISLAI
Panamos Kanalo Zona 
Visur gerai pasirodyta 
Ne malda, bet kumštis 
Ar sugrįš WPA?
Dar apie vitaminą C

A. BIMBA
Panamos Kanalas eina per 

Panamos Respublikos žemę. 
Kanalą ir po gerą ruožtą 
abiejose pusėse, tai yra Ka
nalo Zoną laiko okupavusios 
Jungtinės Valstijos.

Panama reikalauja Zoną 
sugrąžinti jai. Tuo klausimu 
eina pasitarimai, bet jie nieko 
neduoda. Šioje šalyje auga 
judėjimas už išsikraustymą iš 
Panamos. Anksčiau ar vėliai 
taip turės būti padaryta. \

Komunistų Partijos kandi
datas į viceprezidentus Jar
vis Tyner yra geros nuomo
nės apie jo ir kandidato į 
prezidentus Gus Hali pasiro
dymą praėjusiuose rinkimuo
se. Visur, kur tik pavyko jo 
partijai laimėti vietą kandi
datų sąraše, gražiai pasirody
ta »sulyginus su 1972 metų 
rinkimais.

Paimkime New Yorko 
miestą. Čia, jis sako, mes 
gavome net 60 procentų bal
sų daugiau, negu 1972 m. 
rinkimuose. Niekur, nė vie
noje vietoje, nebuvo gauta 
mažiau balsų. 0 rinkimuose 
dalyvavimo su savo kandida
tais propagandinė vertė bu
vus tiesiog neįkain u o jama.

Su neapsakomu pasitenki
nimu ir nebeišmatuojamu 
džiaugsmu Chicagos kunigų 
organas šaukia:

“Valstybės sekretorius 
Henry Kissingeris paskutinėj 
savo misijoj NATO eilėse 
parodė stiprų kumštį Mask
vai. Atlanto pakto sujungi- 
ninkams patarė nepriimti 
Varšuvos pakto paskutinio 
siūlymo viešai deklaruoti, 
kad nei viena pusė nebus 
pirmoji, kuri panaudos ato
minius ginklus”.

Taigi, nuo dabar mūsų 
dvasiškų tėvelių šūkis: “Te
gyvuoja kumštis!” 0 šioje 
atominėje gadynėje tarptau
tiniuose santykiuose šūkis 
“Tegyvuoja kumštis”, reiš
kia: ‘‘Tegyvuoja atominis ka
ras!”

Kai kurie gerai atsimena
me dar prieš Antrąjį Pasauli
nį karą didžiosios krizės lai
kus. Atsimename, kaip prez. 
Roosevelto sumanymu, kovai 
su nedarbu buvo paskirta ir 
išleista nemažai bilijonų dole
rių įvairiems naudingiems so
cialiniams projektams įvyk
dyti. Toji programa buvo 
vadinama “WPA”.

Neseniai didmiesčių majo
rai nutarė reikalauti, kad 
panašiai programai kovoje su 
nedarbu dabar būtų iš fede
ralinio iždo skiriama 12 bilijo
nų ir trys šimtai milijonų 
dolerių. Tai siūlymas pakar
toti anų laikų istoriją.

Majorų sumanymas geras 
ir remtinas. Reikia, kad Jim
my Carter būtų spiriamas jį 
priimti.

Jau beveik vįsų sveikatos 
apsaugos specialistų yra pri
pažinta, kad vitaminas C 
labai reikalingas ir efektingas 
įrankis kovoje su slogomis. 
Bet štai dabar Nacionalinis 
Vėžio Institutas, gerai išty
ręs, žinoma, sako, kad Vita
minas C padeda žmogui apsi-

Jau ir popiežius 
protestuoja

Roma. — Katalikų bažny
čios galva popiežius Povilas 
VI paskelbė pareiškimą, ku
riame jis griežtai smerkia 
ginklavimosi lenktynes. Po
piežius labai teisingai pabrė
žia, kad tos lenktynės yra 
klaidingas ir pavojingas ėji
mas. Ginklavimuisi sunaudo
jamos milžiniškos lėšos, ku
rių taip reikia žmonių sveika
tos apsaugai.apšvietai.

Popiežiaus Povilo VI pa
reiškimas pavadintas: “Jeigu 
jūs norite taikos, ginkite 
gyvybę”.

“Mes visa savo principų 
drąsa smerkiame klaidingą ir 
pavojingą slaptų lenktynių 
tarp žmonių programą už 
militarinę pirmenybę”, sako 
popiežius. Jis taipgi gina ir 
sveikina “pastangas sumažin
ti ir paskui visai pašalinti šį 
beprotišką šaltąjį karą, kurį 
gimdo šis nuolatinis tautų 
militarinio pajėgumo didini
mas”.

Bet tame pačiame pareiški
me Povilas VI taipgi smerkia 
Italijoje dedamas pastangas 
legalizuoti aborcijas. Jis jas 
taipgi vadina gyvybių žudy
mu.

Išgelbėtas iš 
fašistų kalėjimo

Luis Corvalan
Iš Čilės pranešama, kad iš 

kalėjimo tapo paleistas Čilės 
Komunistų Partijos generali
nis sekretorius Luis Corva
lan, kuris buvo kalinamas 
nuo pat militarinių fašistų 
įvykdyto perversmo.

Šiam drąsiam kovotojui du
ris atidarė socialistinių šalių 
ir viso pasaulio pažangiųjų 
žmonių protestai ir reikalavi
mai. Militarinė junta prieš 
juos nusilenkė.

Aliejaus kaina 
pakelta

Vienuolika aliejų ekspor
tuojančių arabiškų šalių nuta
rė aliejaus kainą 1977 metais 
pakelti penkiolika procentų. 
0 kitos dvi šalys pakels tiktai 
penkiais procentais.

Kaip žinia, apie trečdalį 
aliejaus Jungtinės Valstijos 
importuoja iš užsienių. Aiš
ku, kad aliejų importuojan
čios korporacijos tą pakėlimą 
nepaims iš savo pelnų. Tuo
jau gal net keliais centais ant 
galiono pakels gazolino kainą. 
Smūgis automobilių savinin
kams.

saugoti ir nuo vėžio! Jo tam 
tikras kiekis labai sustiprina 
žmogaus kūno atsparumą vė- v • •
Z1U1.
„ Tai svarbus atradimas. 
Greitoje ateityje veikiausia 
bus nustatytas tas kiekis.

Penkiasdešimts metu nuo fašistinio perversmo Lietuvoje
KAZYS GIEDRYS

kovo 15

bendra-
organe

Giedrys 
įstojo į

Gimęs 1891 m. 
dieną Salose, Rokiškio rajo
ne. Vienas Lietuvos Komu
nistų Partijos organizatorių.

Kilęs iš neturtingos šei
mos. Nuo 1908 metų dirbo 
Peterburge restorano patar
nautoju.

1911 metais atvyko į Jung
tines Amerikos Valstijas ir 
dirbo staliumi baldų fabri
kuose. Priklausė Lietuvių 
Socialistų Sąjungai, 
darbiavo Sąjungos 
“Kova”.

1917 metais K. 
grįžo į Peterburgą,
Komunistų Partiją ir dalyva
vo Spalio revoliucijoje. 1918 
m. išrinktas į Komunistų 
Partijos Lietuvių sekcijų 
Centro Biuro narius.

1919 m. dirbo Lietuvos 
TSR vyriausybės atstovu 
prie Tarybų Rusijos vyriau
sybės Maskvoje, Dalyvavo 
Komunistų Internacionalo 1- 
jame kongrese. Laimėjus 
Lietuvoje kontrrevoliucijai, 
nuo 1919 metų vadovavo 
pogrindiniam partijos darbui 
buržuazinės Lenkijos oku
puotame Vilniuje ir tapo 
suimtas. Tarybų Rusijai ir 
Lenkijai pasikeitus politiniais 
kaliniais, buvo paleistas. Lie
tuvos Komunistų Partijos nu
rodymu 1923 metais darbavo
si Kaune. Kaune gyveno 
Domininko Bublio, paskui 
Kazio Ramašausko pavardė
mis. Už komunistinę veiklą 
buvo suareštuotas ir nuteis
tas 4 metus kalėti. Rašinėjo į 
“Laisvę”.

Po 1926 m. liepos mėnesio 
amnestijos, darbavosi Lietu
vos Raudonosios Pagalbos 
Centro Komitete.

Po smetoninių fašistų gruo
džio 17 d. 1926 m. įvykdyto 
perversmo suimtas ir 
dytas.

sušau-

RAPOLAS CARNAS

JUOZAS
GREIFENBERGERIS

Gimęs 1900 m. gruodžio 27 
d. Kaune, kilęs iš smulkių 
prekybininkų darbininkas, 
revoliucinio judėjimo dalyvis. 
1920 m. Rapolas Carnas įsto
jo į Lietuvos Komunistinio 
Jaunimo Sąjungos darbinin
kų kuopelę. Darbavosi mais
tininku prof, sąjungoje. 1920 
metų pabaigoje, gresiant 
suėmimui, išvyko į Šiaulius. 
Svetima pavarde dirbdamas 
kepykloje, organizavo pirmą
sias Šiauliuose komjaunimo 
kuopeles ir jaunųjų darbinin
kų sekciją prie profsąjungos.

1926 METŲ GRUODŽIO 17 DIENĄ SU KARININKU 
PAGALBA SMETONA IR VOLDEMARAS NUVERTĖ 
LIETUVOS LIAUDININKŲ IR SOCIALDEMOKRATŲ 
KOALICINĘ VYRIAUSYBĘ IR ĮSTEIGĖ ŽIAURIAUSIĄ 
FAŠISTINĘ DIKTATŪRĄ. PATEISINIMUI SAVO 
SMURTO SUĖMĖ KETURIS JAUNUS KOMUNISTŲ 
VEIKĖJUS - KAROLĮ POŽĖLĄ, KAŽI GIEDRĮ, 
RAPOLĄ CARNĄ IR JUOZĄ GREIFENBERGERĮ IR 
SUŠAUDĖ. LIETUVIŲ TAUTA NIEKADOS NEPAMIRŠ 
ŠIŲ SMETONINIŲ FAŠISTŲ SMURTO AUKŲ, TAURIŲ 
DARBO LIAUDIES SŪNŲ.

ŽEMIAU PATEIKIAME APIE JUOS BIOGRAFINIŲ 
DUOMENŲ. - Red.

Ten dėl policijos persekioji
mų grįžo į Kauną. 1924 m. 
suimtas ir tardymo metu 
žiauriai kankinamas. Dvejus 
su puse metų kalintas be 
teismo ir paleistas pagal am
nestiją. Dirbo LKJS CK na
riu, o taip pat maistininku 
profesinėje sąjungoje, kurios 
suvažiavime buvo išrinktas 
centro valdybos nariu.

Po smetoninių fašistų įvyk
dyto 1926 m. gruodžio 17 
dieną perversmo, suimtas ir 
su kitais trimis draugais 
šaudytas.

su-

Gimęs 1898 metais Kalvari
joje, revoliucinio judėjimo 
veikėjas, vienas Lietuvos Ko
munistinio Jaunimo Sąjungos 
ir Lietuvos Komunistų Parti
jos organizatorių ir vadovų. 
Kilęs iš darbininkų šeimos. 
1918 metais Smolenske baigė 
gimnaziją. 1918-1919 komjau
nimo organizacijos darbą dir
bo Minske, Vilniuje. 1919 m. 
išrinktas Lietuvos ir Baltaru
sijos Komunistinės Jaunimo 
Sąjungos CK sekretoriumi.

Juozas Greifenbergeris 
1919 metais kovojo Karolio 
Libknechto vardo komunisti
nio jaunimo būryje prieš 
įsiveržusius į Vilnių pilsuds- 
kinius legionus. Nuo 1920 
metų pavasario darbavosi 
Lietuvoje, atkūrė LKJS ir jai 
vadovavo. Kartu su K. Pože- 

la 1920 metais įkūrė pogrindi
nę spaustuvę “Spartakas”, 
suorganizavo ir redagavo 
LKJS Centro Biuro organą 
“Jaunasis Komunistas”. Nuo 
1921 m. Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto na
rys. 1923 m. Klaipėdoje įkūrė 
komunistų organizaciją ir po
grindinę spaustuvę.

Dalyvavo Komunistų In
ternacionalo ir Komunistinio 
Jaunimo Internacionalo Kon
gresuose. 1926 m. birželio 
mėnesį suareštuotas, bet pa
leistas pagal tų pačių metų 
liepos mėnesio amnestiją, ku
rią paskelbė liaudininkų ir 
socialdemokratų vyriausybė. 
Išėjęs iš kalėjimo Greifenber- 
geris įsijungė į profesinių 
sąjungų judėjimą. Parašė 
daug straipsnių pogrindinei 
ir legalei spaudai. Parašė 
knygutę “Darbininkų jaunuo
menės judėjimas Lietuvoje ir 
Baltarusijoje ir jo tolimesnės 
užduotys”.

1926 metais smetoninių fa
šistų suimtas ir su draugais 
Požėla, Giedriu ir Carnu su
šaudytas Kauno VI forte.

KAROLIS POŽĖLA

Gimė 1896 metų vasario 29 
dieną Bardiškiuose (Pakruojo 
rajonas), buvo reyoliucinio 
judėjimo veikėjas, vienas 
Lietuvos Komunistų Partijos 
organizatorių ir vadovų.

Kilęs iš valstiečių, Karolis 
Požėla mokėsi Mintaujos 

gimnazijoje, dalyvavo moks
leivių lavinimosi būreliuose. 
1916 metų rudenį įstojo į 
bolševikų partiją. Po vasario 
revoliucijos buvo išrinktas 
Tartų darbininkų ir kareivių 
deputatų tarybos nariu.

Vokiečių kariuomenei oku
pavus Tartu, grįžo į gimtinę, 
sukūrė Lauksodžio apylinkė
je komunistų kuopelę, kuri 
išplėtė darbą visoje Joniškė
lio apskrityje. 1918 m. daly
vavo Lietuvos Komunistų 
Partijos 1-jame suvažiavime 
Vilniuje. 1920 m. vadovavo 
pirmajam Lietuvos profesi
nių sąjungų (darbo unijų) 
suvažiavimui. Jo ir kitų vei
kėjų pastangomis 1920 m. 
rudenį buvo įkurta LKP CK 
pogrindinė “Spartako” spau
stuvė.

Nuo 1921 m. pavasario 
Karolis Požėla buvo LKP CK 
narys. Su kitais draugais 
sukūrė legalią marksistinių 
knygų leidimo bendrovę 
“Šviesa”. 1921 m. sausyje ir 
1922 rugsėjy buvo Lietuvos 
buržuazinės valdžios suareš
tuotas Kaune, administracine 
tvarka įkalintas koncentraci
jos stovykloje, bet, draugų 
padedamas, abu kartus pabė
go-

1926 m. rugsėjo 2 dieną 
įvykęs LKP CK plenumas 
sudarė Kaune LKP CK Poli
tinį Biurą ir CK sekretoriatą, 
kuriems vadovavo Požėla. Jis 
taipgi redagavo legalų parti
jos laikraštį “Darbininkų At
stovas” ir dirbo “Vilnies” 
žurnalo redakcinėje kolegijo
je.

Po 1926 metų gruodžio 17 
dienos perversmo smetoni
niai fašistai Požėlą suėmė ir 
sušaudė. Priešmirtiniame 
“Viešajame žodyje drau
gams”, darbo liaudies vadas 
rašė:

“Draugai! Dirbau, kiek ga
lėjau, mirštu už mūsų bendrą 
tikslą. Linkiu ir jums dirbti, 
dirbti, kovoti, iki laimėsite”. -

Didelio džiaugsmo ir aukštų 
įsipareigojimų kongresas

Hanoi, Vietnamas. — 
Gruodžio 14, 15 ir 16 dieno
mis čionai buvo atlaikytas 
istorinis ketvirtasis Vietna
mo Darbininkų Partijos kon
gresas. Tai buvo didžiausio 
džiaugsmo ir aukščiausių įsi
pareigojimų sąskrydys. Jis 
susidėjo iš virš 1,000 išrinktų 
partijos delegatų ir labai 
daugelio iš užsienių suvyku- 
sių broliškų delegatų. Savo 
delegaciją turėjo ir Jungtinių 
Valstijos Komunistų Partija.

Kongresui išsamų praneši
mą padarė pirmasis partijos 
sekretorius Le Duan, Jame 
sekretorius apžvelgė paskuti
nių šešiolikos metų, kurie 
prabėgo nuo trečiojo kongre
so, vietnamiečių tautos did
vyriškai nueitą audringą ke
lią. Pirmiausia reikėjo nuga
lėti Prancūzijos, o paskui 
Jungt. Valstijų imperialistus. 
Darbininkų Partijos vadovy
bėje Vietnamo liaudis, sumo
kėdama baisiausią kaino kan
čiomis ir gyvybėmis, pilnai 
laimėjo. Dabar vietnamiečių 
tauta suvienyta ir su neišma
tuojama energija stoja su
griautą kraštą atstatyti ir 
pakelti liaudies gerovės lygį. 
Ji tą pilnai pasieks socialisti-

Delegacijos 
Jungt. Tautose 
pirmininkas

Išrinktasis prezidentas 
Carter jau turi Jungtinių 
Valstijų delegacijai Jungtinė
se Tautose pirmininką. Juo 
yra juodųjų žmonių veikėjas 
kongresmanas Andrew 
Young iš Georgia valstijos. 
Kol kas dar tik pirmas busi
mojo prezidento juodojo vei
kėjo paskyrimas į aukštą 
vietą.

Mr. Andrew Young dar 
tiktai 44 metų amžiaus.

Iškilmingai 
pagerbtas

generali- 
Leonidui 

lygiai 70 
jis buvo

Leonid Brezhnev
Maskva. — Gruodžio 19 

dienų Tarybų Sąjungos Ko
munistų Partijos 
niam sekretoriui 
Brežnevui suėjo 
metų. Ta proga 
iškilmingai pagerbtas ir ap
dovanotas Lenino ordinu.

Jubiliatas gavo karštų svei
kinimų iš visų pasaulio kam
pų nuo komunistų-darbininkų 
partijų. Jis gavo nuoširdų 
sveikinimą ir nuo Jungtinių 
Valstijų Komunistų Partijos 
Centro Komiteto.

Washingtonas. — Senato
rius Goldwater pareiškė, kad 
jis nenori “garbės” būti Sena
te republikonų frakcijos lyde
riu. Ta vieta veikiausia ati
teks senatoriui B. Howard 
Baker iš Tennessee.

niu keliu žygiuodama vis 
pirmyn ir pirmyn.

Sekretorius Le Duan pa
siūlė ir kongresas užgyrė 
pakeisti Darbininkų Partijos 
vardą į Vietnamo Komunistų 
Partiją.

Daugiausia kongrese dė
mesio buvo kreipiama į šalies 
industralizacija. Sekretorius 
Duan teisingai pasakė: “So
cialistinis šalies industrializa
vimas yra pagrindinė sąlyga 
mūsų tikslams pasiekti”. Be 
stambios moderniškos pra
monės socializmo sukūrimas 
neįmanomas.

Broliškos delegacijos nuo
širdžiausiai vietnamiečius 
sveikino ir linkėjo jiems sėk
mės visose pastangose tuos 
aukštus tikslus pasiekti. So
cialistinis pasaulis su jais ir 
jiems padės.

Bostonas, Mass. — V aisti- 
jos aukščiausiasis teismas pa
naikino nubaudimą dr. K. C. 
Edelin ilgų metų kalėjimu už 
atlikimą aborcijos. Gydytojas 
nepapildė žmogžudystes, nes 
gyvybe kūdikis yra skaito
mas tiktai tada, kąda jis būną 
jau užgimęs.
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Labai geras ir 
naudingas sumanymas

Prieš keletą dienų Clevelande įvyko konferencija, 
pavadinta “Amerika kryžkelėse”. Joje dalyvavo su delega
tais daug darbo unijų ir šiaip socialinių masinių organizacijų. 
Tai buvo visašališko pobūdžio sąskrydys.

Iš pranešimų matosi, kad konferencijoje buvo plačiai 
tartasi ginklavimosi lenktynių ir pasaulinės taikos bei 
Amerikoje ekonominės krizės reikalais, ypač nedarbo 
siautėjimu, ir kaip su juo kovoti. Po ilgų diskusijų ir 
svarstymų konferencija vienbalsiai nutarė siūlyti arba 
reikalauti, kad šios šalies militariniams reikalams biudžetas 
būtų sumažintas trylika bilijonų ir šešiais šimtais milijonų 
dolerių ($13,600,000,000). Pa'siūlyme pabrėžiama, kad toks 
biudžeto sumažinimas galimas be mažiausio nuostolio 
Jungtinių valstijų apsigynimo pajėgumui. Pasiūlyme net 
detalizuojama (sužymima), kur ir kiek lėšas galima 
sumažinti.

0 nauda mūsų šalies ekonomikai? Milžiniška! Tiesa, kad 
sumažinimas militarinio biudžeto beveik keturiolika bilijonų 
dolerių priverstų atleisti iš darbo 316,000 žmonių, bet tą 
sumą įvesdinant į įvairius socialinius projektus, sukurtų 
1,441,000 naujų darbų. Vadinasi, daugiau kaip milijonu 
sumažėtų nūdienė bedarbių armija, kuri jau viršija dešimt 
milijonų! Didelis laimėjimas visais požiūriais!

Ši konferencija atliko puikų darbą. Dabar tik reikia visoje 
šalyje išvystyti masinį judėjimą už konferencijos sumanymo 
įvykdymą. Reikia paspausti vyriausybę ir Kongresą, kad 
sumanymą užgintų ir priimtų. Ypač reikia į Clevelando 
konferencijos sumanymą atkreipti išrinktojo prezidento 
Carterio dėmesį.

Šiame judėjime svarbiausias vaidmuo priklauso mūsų 
didžiosioms darbo unijoms.

Amnestija visam milijonui!
Išrinktojo prezidento Jimmy Carter žadama amnestija 

tiems vyrams, kurie vengė (nepakluso) drafto į armiją arba 
iš jos pabėgo laike šios šalies agresijos prieš Indokinijos 
šalis (Vietnamą, Kambodiją ir Laosą), yra nepilna, yra 
nepakankama. Ji paliestų tiktai apie porą desėtkų 
tūkstančių amerikiečių. O apskaičiuojama, kad visas 
milijonas vienokiu ar kitokiu bųdu tam karui aktyviškai 
priešinosi ir pabėgo į užsienius arba pakeitę pavardes Čia 
ant vietos slapstosi.

Visa Amerikos pažangioji visuomenė, visi šios nepateisi
namos agresijos priešininkai reikalauja, kad užėmęs 
prezidento vietą sausio 20 dieną, Carteris paskelbtų 
besąlyginę amnestiją visam tam milijonui amerikiečių. 
Tegul jie visi turi teisę sugrįžti iš užsienių bei čia išeiti į 
viešumą ir pradėti normališką gyvenimą. Ir tas reikalavi
mas nenutils, kol tokia amnestija nebus paskelbta.

Plačiai užginamas
Busimojo prezidento nominavimas (paskyrimas) kongres- 

mano Andrew J. Young į Jungtinių Valstijų delegacijos 
Jungtinėse Tautose pirmininko postą susilaukia plataus 
užgynimo. Pasigirsta net ir šiltų sveikinimų.

Pirmą kartą nuo pasaulinės organizacijos susikūrimo joje 
šios šalies ambasadoriumi bus juodųjų žmonių energingas 
veikėjas! Jis visų vardu kalbės į pasaulį!

Kol kas šiam Jimmy Carter ėjimui nepasireiškė jokia 
opozicija.

Čilės militariniam

II II

režimui dovanaII

Kaip atrodo, tai baigiąs savo prezidentavimo dienas Mr. 
Gerald Fordas suduos Amerikos prestižui užsieniuose labai 
skaudų smūgį. Washingtone kalbama, kad Pasaulinis 
Bankas, šios šalies kapitalo kontroliuojamas, planuoja Čilės 
režimui paskolinti net 60 milijonų dolerių. Ir prezidentas 
Fordas tokį banko žygį esąs užgynęs, arba jam nesiprieši
nąs, kas reiškia tą patį. Mūsų prezidento pasipriešinimas 
banko planą paverstų niekais.

Tokia finansinė pagalba Čilės militaristams esanti labai 
reikalinga. Jų fašistinėms represijoms reikia nemažai lėšį. 
Iš savo žmonių daugiau beiščiulpti sunku, ir net pavojinga. 
Jiems gali kantrybė išsisemti. . .

Siūlomas didelis valdininkams 
algų pakėlimas

Washingtonas. — Prezi
dento Fordo sudaryta komisi
ja, kuriai vadovauja buvęs 
prekybos sekretorius Mr. 
P. G. Peterson, rekomenduo
ja aukštiesiems valdininkams 
ir kongresmanams žymiai pa
kelti algas. Siūlo Kongreso 
nariams algas pakelti nuo 
$44,000 iki $57,000, vicepre
zidentui ir Aukščiausiojo 
Teismo pirmininkui nuo 
$65,000 iki 80,000, Teismo 
nariams — nuo $63,000 iki 
$77,000 prezidento kabineto 
nariams — ijuo $63,000 iki

$67,000 ir 1.1.
Valdininkai skundžiasi, kad 

nors pragyvenimas nuo 1969 
metų pabrango 6o procentų, 
bet jų algos pakilo 5 proc.

Reikia nepamiršti, kad vi
siems valdininkams valdžia 
padengia visas kelionių ir 
kitokias išlaidas, r

Komisija nesako, kaip ir iš 
kur toks valdininkams algų 
pakėlimas turėtų būti paim
tas, kuomet federalinės val
džios iždo deficitas ateinan
čiais metais žada pasiekti virš 
100 bilijonų dolerių.

UŽSIMOJIMAS PRIEŠ 
PAŽANGIUS 
ADVOKATUS

Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti Komitetas reiškia didelį 
susirūpinimą reakcininkų pa
sikėsinimu ant pažangių ad
vokatų, kurie energingai gina 
sveturgimių amerikiečių lais
ves ir teises. Atstovaudamas 
Imigracijos ir Natūralizacijos 
Tarnybą, generilinis proku
roras Mr. Levi paskelbė pa
siūlymus, kuriais siekiama 
uždaryti burną tiems advoka
tams, kurie per Tarnybos 
apklausinėjimus energingai 
stoja ginti persekiojamus 
ateivius.

Pasak Komiteto pareiški
mo, jeigu tie prokuroro pa
siūlymai bus priimti, tai sun
ku bus gauti advokatus atsto
vauti represuojamus žmones.

Komitetas kreipia dėmesį į 
tai, kokį didelį vaidmenį ad
vokatai yra suvaidinę didžių
jų represijų, pradedant nuo 
1919-1920 m. taip vadinamų 
“Palmerio reidų”, laikais. Tą 
patį matėme ir makartizmo 
reakcijos siautėjimo laikais. 
Visada atsirasdavo drąsių ad
vokatų, kurie net už mažiausį 
atlyginimą nuoširdžiai ginda
vo represuojamus žmones. 
Be tokių advokatų pagalbos 
daug daugiau amerikiečių bū
tų skaudžiai nukentėję nuo 
reakcijos, ypatingai daug 
sveturgimių būtų buvę netei
singai represuoti.

Sveturgimiams Ginti Ko
mitetas ragina protestuoti 
prieš generalinio prokuroro 
Mr. Levi užmojį prieš pažan
giuosius advokatus. Protes
tus galima siųsti: Attorney 
General Edward H. Levi, 
Department of Justice, Wa
shington, D. C.

VISIEMS SVEIKAS 
PATARIMAS

Vilniaus laikraštyje “Tiesa” 
(grūodžio 8 d.) Medicinos 
mokslų daktaras, Respubliki
nės Klaipėdos ligoninės vyr. 
chirurgas pateikia įdomų 
straipsnį “Ligoninė, gydyto
jas ir ligonis”. Jame paliečia
mas ir ligonių lankytojų klau
simas. Apie tai sakoma:

“Kiekvienoje ligoninėje nu
matytos ligonių lankymo die
nos ir valandos. Atrodo, kad 
to pakaktų. Deja. Beveik 
kiekvienam atrodo, jog ligo
ninės taisyklės kažkam; tik 
ne jam, rašytos. Mes gerai 
suprantame, kad gali būti 
išimtiniai atvejai, kai rimtos 
priežastys neleidžia nustaty
tu laiku aplankyti artimuo
sius. Jiems ir sudaromos 
sąlygos susitikti pageidauja
mu laiku, tačiau dažnai tuo 
piktnaudžiaujama.

Ar mokame lankyti ligo
nius?

Pas kiekvieną ligonį sten
giasi patekti po kelis lankyto
jus. Išbūna ne po 10-15 min., 
o neretai sėdi tol, kol pasibai
gia lankymo laikas. Taip da
rydami, jie tikriausiai nepa
galvoja, kad atima iš gulinčių 
ligonių jiems taip reikalingą 
deguonį ir sudaro jam realų 
pavojų susirgti įvairiais kvė
pavimo takų susirgimais ir 
atsirasti kitoms komplikaci
joms.”

NUSIVYLĘS SAVO 
PRANAŠU

“Keleivio” nelaimingas re
daktorius, matyt, yra labai 
nusivylęs iš Tarybų Sąjungos 
pabėgėliu tūlu Andrejum 
Amalriku. Mat, 1970 metais 
jis garsiai pareiškęs, kad 
Tarybų Sąjunga ilgai nebeiš- 
silaikys, nesulauks nė 1984 
metų. Tokia pranašystė, aiš
ku, mūsų Sondą labai pra
džiugino.

Bet tas nedorėlis Amalri- 
kas dabar ėmęs ir pakeitęs 
savo nuomonę. “K.” redakto
rius verkia:

“Dabar jis jau kitokios 
nuomonės ir Sovietijos išliki

mo klausimu. Anuomet jam 
atrodę, kad sovietų susidūri
mas su Kinija yra artimas ir 
to konflikto pasėkoje Sovieti- 
ja turėsianti sugriūti. Bet 
aiškėja, kad Kinijos karinis 
pajėgumas neauga taip, kaip 
spėliota, todėl ir susidūrimas 
su Sovietija kol kas nenuma
tomas.

Todėl, žinoma, dabar Son- 
dai ir “Tarybų Sąjungos ga
las nebenumatomas”.

APIE MŪSŲ BUSIMĄJĮ 
PREZ. JIMMY CARTER

Tarybų Lietuvos žurnale 
“Laikas ir įvykiai” (num. 23) 
pateikiama tokių duomenų 
apie išrinktąjį mūsų Jungti
nių Valstijų prezidentą:

“Naujasis JAV prezidentas 
Jimmy Carter gimė 1924 m. 
Plains miestelyje, kuriame 
dabar yra 700 gyventojų, 
farmerio šeimoje. 1946 m. jisk 
baigė karinę jūrų akademiją. 
Anapolyje ir nuo 1946 iki 
1953 metų tarnavo JAV kari
nėse jūrų pajėgose.

Išėjęs į atsargą leitenanto 
laipsniu, Carteris pradėjo ak
tyviai dalyvauti savo valsti
jos visuomeniniame ir politi
niame gyvenime. 1961 m. jis 
buvo išrinktas į Georgia se
natą, ten išbuvo du terminus, 
o 1970 m. buvo išrinktas 
valstijos gubernatoriumi ir 
dirbo šiame poste iki 1975 
metų.

1974 m. gruodžio mėnesį 
Jimmy Carter paskelbė, kad 
jis sieks, jog jo kandidatūra 
būtų iškelta į JAV prezidento 
postą nuo demokratų partijos 
1976 m. rinkimuose. Jis sėk
mingai baigė rinkiminę kam
paniją ir demokratų partijos 
suvažiavime 1976 m. liepos 
14 d. buvo oficialiai iškeltas 
demokratų kandidatu į prezi
dento postą.

1977 m. sausio 20 d. Jimmy 
Carter užims prezidento pos-' 
tą. Baltieji rūmūi turės naują' 
šeimininką.

Lapkričio 2 d. įvykusiuose 
rinkimuose už Carterį balsa
vo 40,276,040 rinkėjų, o jo 
varžovas respublikonas Ger
ald Fordas gavo 38,532,630 
balsų.

Carteris —- baptistas. 1946 
metais vedė Rozaliną Smith, 
turi tris suaugusius sūnus ir 
devynių metų dukrelę”.

PAKVAIŠĖLIAI, AR 
MENŠEVIKŲ
SUMOBILIZUOTI 
CHULIGANAI? „

Kas nors, matyt, Chicagoje 
sugalvojo gauti iš Tarybų 
Lietuvos dokumentinių filmų 
ir pademonstruoti klerikalų 
operuojame Jaunimo centre. 
Apie tai sužinojo menševikai 
su “Naujienų” redaktoriumi 
Martynu Gudeliu priešakyje 
ir tiesiog pasiuto. Prieš filmo 
rodymo sumanytojus “Nau
jienose” pasipylė šlykščiau
sią, grūmojanti propaganda. 
Prieš juos Gudelis savo laik
raštyje davė net du ilgiausius 
vedamuosius. Rezultatas?

Tegul Chicagos “Drauge” 
(gruodžio 13 d.) papasakoja 
Vladas Ramojus savo kores
pondencijoje “Užpultas kuni
gas prie altoriaus” pasakoja:

“Š. m. gruodžio 5 d., 
sekmadienį, kun. Keziui besi
ruošiant laikyti jaunimui Mi
šias, į Jaunimo centrą atėjo 
būrys nepažįstamų žmonių. 
Jie susirado kun. Kezį tvar
kant altorių. Apstojo altorių 
ratu ir, prirėmę jį prie sie
nos, pakeltu balsu pradėjo 
dėstyti savo reikalavimus. 
Žmonėms (daugiausia skau
tiškajam jaunimui), kurie tuo 
metu pradėjo rinktis į pamal
das, tai buvo keistas vaizdas. 
Kun. Kezys, būrio nepažįsta
mųjų apsuptas prie altoriaus, 
bandė susiorientuoti, ko jie 
nori. Vienas iš jų buvo apsi-, 
ginklavęs lazda, kiti kažko 
susiraukę gana gąsdinančiai 
atrodė. Kun. Kezys nepažino

jų nė vieno, tiktai vieną vyrą 
iš Cicero, kuris neperseniau
siai atvyko į šį kraštą iš P. 
Amerikos. Nekreipdami dė
mesio į besirenkančius skau
tus ir jų tėvus į Mišias, jie 
pakeltu balsu vienas po kito 
pradėjo statyti reikalavimus, 
kad kažkoks Petras Bernotas 
nerodytų Jaunimo centre fil
mų, gamintų Lietuvoje. Tie 
filmai, jų nuomone, Lietuvą 
parodo gražią ir todėl jų 
negalima rodyti. Sumišęs dėl 
tokio įsibrovėlių įžūlumo ir 
vis dar dėliodamas Mišių 
reikmenis ant altoriaus, kun. 
Kezys pradžioje bandė aiš
kintis. Ar jie tuos filmus 
matė, jei sako, kad jie Lietu
vą parodo gražią? Atsakyta, 
kad jie jų nematė, bet visvien 
jų negalima rodyti, nes tuose 
filmuose lietuviai dainuoja, 
atrodo linksmi, o tai jau 
negerai.^ Kun. Kezys jų pa
klausė, ar jie klausosi plokš
telių, gamintų Lietuvoje, ku
rias žmonės gauna iš Lietu
vos ir kurias pagroja mūsų 
radijo valandėlės. Kažkuris 
pasakė, kad tų dainų klausy
tis plokštelėje galima, bet čia 
ne plokštelė, o filmas. Filme 
negalima. Toks paaiškinimas 
kun. Keziui atrodė nesupran
tamas. Jis dar bandė klausti, 
kodėl lietuvių dainų vienur 
galima klausytis, kitur ne
• • •

Karštos diskusijos išvirto į 
mitingą, kur ir kumščiai buvo 
kilnojami, piktų žvilgsnių ne
pagailėta ir vos nesispiaudy- 
ta. Kai kurie iš tėvų, atvedu
sių savo vaikus į Mišias, 
pajuto, kad gali būti negerai. 
Petingesnieji sudarė savo 
frontą ir ėjo kun. Kezio 
gelbėti. Įvyko trumpas, bet 
drūtas persimetimas žo
džiais, ir įsibrovėliai bema
tant iškiūtino lauk. Bet dar 
girdėjosi grasinimai, kad jie 
dar grįš išdaužyti Jaunimo 
centro langus ir pan.”

Bergždžios.. 
pastangos

Geneva. — Konferencija 
Rodezijos klausimu tapo nu
traukta iki 1977 m. sausio 17 
dienos. Visos pastangos susi
tarti su baltaisiais rasistais 
dėl pervedimo krašto valdy
mo į juodųjų gyventojų rąh- 
kas, nedavė jokio susitarimo. 
Saujelė baltųjų kolonistų ne
nori paleisti/šalies vairo iš 
savo rankų.

Ar geriau seksis po šios 
pertraukos konferencijai 
prieiti išvados, tenka palauk
ti.

IS LAIŠKŲ
Gerbiami draugai laisviečiai!

Siunčiame Jums širdin
giausius naujamečius linkėji
mus, tikimės vėl pasimatyti 
su Jumis 1977 metais Tarybų 
Lietuvoje.

Nuoširdžiai Jūsų —-
Helina ir Kostas Korsakai

SVEIKINIMAS JUMS 
NAUJAMETINIS
Baltas beržas, baltos pušys 
Ir balti laukai;
Baltas sniegas ant pirkutės, 
Balta, kur matai. . .

Tyliai leidžias baltos snaigės 
Ant baltų laukų;
Seni metąi šiandien baigės — 
Eisim pasitikt naujų!

Mes sutiksim Naują Metą, 
Ir džiaugsmus naujus!
Tad visus mieste ir kaime
Sveikinu draugus:

Laimės, džiaugsmo metų 
bėgy

Ir gražių svajų,
Daug sveikatos, viso gero 
Nuoširdžiai linkiu!

Sveikinu visus Naujų metų 
proga. Teįkvepia jie naujų 
kūrybinių jėgų Jums.

Kęstutis Balčiūnas
Šilalės raj.

Darbo unijų laikraščio “AFL-CIO News” karikatūristas 
labai vaizdingai parodo skirtumą tarp prekių kainų ir 
darbininkų algų. Pragyvenimo reikmenų kainos pasidarė 
daugeliui Amerikos darbininkų nebepakeliama našta.

DORO
Ideologinio ir 
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bar yra aktuali '1 
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LIŪDNAS SUGRĮŽIMAS 
IŠ ATOSTOGŲ

Daugelio Vakarų Europos 
gyventojų atmintyje dar te
bėra gyvi atostogų įpūdžiai. 
Deja, šių metų masinių vasa
ros atostogų sezonas ir, ypač 
jo pabaiga, sutapo su nauju 
gyvenimo pabrangimu dau
gelyje Vakarų Europos val
stybių. Todėl pagrindinei 
atostogautojų masei sugrįži
mas po poilsio buvo liūdnas. 
Vasarą išleidę savo santau
pas, jie susidūrė su sunkiai 
išsprendžiamomis problemo
mis.

Neseniai, pasakodamas, 
apie jas, prancūzų laikraštis 
“Kotidjen de Pari” pateikė 
ištisą “Juodąjį sąrašą sugrį- 
žusiems iš atostogų”. Pirmas 
punktas šiame sąraše — ne
darbas. Visuotinės darbo 
konfederacijos duomenimis 
rugsėjo pradžioje Prancūzijo
je buvo milijonas 130 tūks
tančių bedarbių. Tik mažesnė 
jų pusė gauna valstybines 
arba visuomenines pašalpas. 
Palyginus su praėjusių metų 
tuo pačiu laiku, bedarbių 
skaičius Prancūzijoje padidė
jo. Laukiama, kad iki metų 
pabaigos už fabrikų ir gamy
klų vartų atsidurs dar apie 
300 tūkstančių žmonių. Jų 
tarpe — daug jaunimo.

Antras punktas minėtame 
sąraše — infliacija. Buržuazi
niai laikraščiai savo skaityto
jus įtikinėja, kad infliaciją 
sukelia neva gyventojų tur
tingumas, t. y. “jų turimų 
pinigų perteklius” ir jog tai 
neišvengiama “vartotojiškos 
visuomenės liga”. Kitaip gal
voja “Bendrosios rinkos” eko
nominių ekspertų grupė, mė
ginusi išsiaiškinti infliacijos 
“šaknis”. Šios grupės paruoš
tame dokumente sakoma, 
kad “šuoliuojančios” infliaci
jos priežastys yra “ne pavir
šiuje”, o glūdi pačioje buržua
zinės visuomenės struktūro
je.

Ekspertai nurodė, kad išsi
vysčiusiose kapitalistinėse 
valstybėse viešpatauja dau
gianacionalinės kompanijos. 
Savajai produkcijai jos nieka
da nemažina kainų, o atvirkš
čiai, — stengdamosi gauti 
didelius pelnus, kainas didi
na. Todėl, norint nugalėti 
infliaciją, reikia “atakuoti pa
tį kapitalizmo mechanizmą”. 
Ši “Bendrosios rinkos” eks
pertų išvada Vakarų Europos 
valstybių valdančiuose 
sĮuoksniuose sukėlė tikrą są- ■ v • mysi.

Ir trečias “Juodojo sąrašo” 
punktas — sausra, siautusi- 
daugelyje Vakarų Europos 
valstybių. Prancūzijai ji atne
šė nuostolių už 15 milijardų 
frankų. Kol kas vyriausybė 
mėgina bent kiek atlyginti 
nuostolius tik gyvulių augin
tojams. O ką įdaryti tiems 
valstiečiams, kurie augino 
javus, bulves, cukrinius run
kelius? Sausra daugelį jų

atvedė prie bankroto ribos. 
Artėjanti žiema pastarie
siems žada būti nejauki.

Ekonominės ir socialinės 
Prancūzijos problemos bū
dingos beveik visoms Vakarų 
Europos valstybėms. Štai 
Anglijos darbininkams iki se
kančių metų rugpiūčio mėne
sio 4.5 procento apribotas 
minimalus darbo užmokesčio 
augimas. Gi, mažmeninės 
prekių kainos šalyje dįdėja 
labai sparčiai. Neveltui jos 
dar pravardžiuojamos “pa
siutusiomis”. Todėl sugrįžęs 
iš atostogų anglų darbininkas 
buvo priverstas gerokai “pa
laužyti galvą, kaip išvengti 
piniginių žirklių. Šį uždavinį 
jis sprendžia ir dabar.

Masinių vasaros atostogų 
periodas neatitraukė Italijos 
pažangiosios visuomenės dė
mesio nuo šaliai iškilusių 
aštrių problemų. Svarbiausia 
iš jų — ekonominė krizė. Ji, 
savo ruožtu, iškėlė daug 
klausimų, kurie reikalauja 
neatidėliotino sprendimo. 
Italijos profsąjunginės orga
nizacijos nurodo, kad skubiai 
reikia imtis priemonių darbo 
jėgos užimtumui padidinti, 
efektingai kovoti su infliacija, 
reorganizuoti valstybinį eko
nomikos sektorių, aprūpinti 
darbu jaunimą, kuris sudaro 
didesniąją dalį bedarbių (jei 
nebus imtasi skubių priemo
nių, tai sekančiais metais 
jaunų italų bedarbių gretose 
bus ne mažiau dviejų milijo
nų).

Taigi, po vasaros Vakarų 
Europos darbo žmonės susi
duria su ekonominiais sunku
mais. Jie diena iš dienos 
didėja. Natūralu, kad pasau
lio telegramų agentūrų pra
nešimuose dominuoja strei
kai, masinės demonstracijos 
ir kitokie protesto pareiški
mai. Paaštrėjo klasiniai mū
šiai Anglijoje, Italijoje, Pran
cūzijoje, Ispanijoje, Belgijoje 
ir daugelyje kitų Vakarų 
Europos valstybių. Į juos 
įsijungia vis nauji Vakarų 
Europos proletariato būriai, 
klasiniai mūšiai apima pra
moginius regionus. Ekono
miškai išsivysčiusių kapitali
nių valstybių darbo žmonės 
vis energingiau protestuoja 
prieš savo vyriausybių mėgi
nimus visas problemas spręs
ti išimtinai darbo žmonių 
sąskaita, reikalauja radikalių 
ekonominių ir socialinių per
mainų. Šie reikalavimai 
skamba vis griežčiau ir griež
čiau. Antanas Kubilius

United Nations, N. Y. — 
Generalinė Asamblėja pada
rė nutarimą, kuris draudžia 
kaip nors panaudoti aplinką 
militariniams tikslams. Bet 
nutarimas įeis galion, tik 
tada, kad 20 valstybių jį 
užgirs.

gaus Dorovingu m 
nuodugniai disku 
vės sąvoką sexual 
suomenėje. Žinon 
lizmo sant varkoje 
jama su ideolog 
sakant, ekonomin 
rinės gyvenimo n 
pa ir dorovės pagi

Tarybinio žmo 
rialinę bazę konkr 
Tarybų Sąjungos 
suvažiavimas. Six 
sakoma: "Siekian 
liai harmoningai 
suomenės ir jos n 
sus, dešimtojo 
planas numato iš < 
rinti visos taryl 
menės, visų jos 
rialinių, buitinių, 
dvasinių poreikių 
Visos liaudies ge 
buvo ir lieka soči 
biausiu principu"

Suprantama, 
nio, buitinio, < 
žmogaus gyven 
mas, yra ir pagi 
prieš amoralu m 
džiai tai matome 
pasaulyje, kur f 
darbas ir skurt 
didėja vagystės 
lystės. L. Šepety 
komunistinės doi 
timą apibrėžia se

“Komunistinio 
pagrindu žmogus 
moralės principu 
ną savo žingsnį ( 
Dar daugiau, jo 
jiskumas, pasi 
kasdieninėje veil 
dorovinėmis kol 
idėjinių įsitikimo 
vienybė padaro t 
gų nepalenkiamu 
partijos siekius, 
triotu ir nuosekli 
nalistu. Tai kom 
rovės išskirtini 
Štai dėl ko, rupi 
vinio auklėjimo 
mu — diegiant < 
gumą ir užkerta 
das jo antipodam 
vinių uždavinys 
kluoti musų žm< 
cine teorija bei l 
statybos prakt in

O tai reiškia 
prieš “antipodų 
“komunistinę do 
kova už gražesni 
nį tarybinių žm< 
linį gyvenimą, 
atvirai pastebi, 
“landas“ pralenc 
rybų Lietuvoje 
savanaudžiai,

stoliai liaudies s 
nešime autorius 
rovės demaskuc 
žuazinio individe 
nas. Akcentuoj 
kova prieš loki; 
visose gyvenime

Juk gerai žino 
talistinio pašau 
visokiais budai 
drumsti socialist 
venimo būdą. J 
naudoti ir relig 
įsitikinimus. L. 
pastebi: “Ideok
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” karikatūristas 
prekių kainų ir 
kainos pasidarė 
ma našta.

IMAS
J
bankroto ribos, 
iema pastarie
ji nejauki.
is ir socialinės 
problemos bū- 

k visoms Vakarų 
dstybėms. Štai 
bininkams iki se- 
rugpiūčio mėne- 
cento apribotas 
irbo užmokesčio
i, mažmeninės 
>s šalyje didėja
ii. Neveltui jos 
Ižiuojamos “pa-

Todėl sugrįžęs 
iglų darbininkas 
tas gerokai “pa- 
h kaip išvengti 
dių. Šį uždavinį 
ir dabar.
įsaros atostogų 
titraukė Italijos 
visuomenės dė- 
šaliai iškilusių 

mų. Svarbiausia 
ominė krizė. Ji, 
t, iškėlė daug 
urie reikalauja 
no sprendimo, 
^junginės orga- 
sdo, kad skubiai 
jriemonių darbo 
umui padidinti, 
voti su infliacija, 
i valstybinį eko- 
torių, aprūpinti 
lą, kuris sudaro 
dį bedarbių (jei 
skubių priemo- 

cančiais metais 
edarbių gretose 
u dviejų milijo-

/asaros Vakarų 
)o žmonės susi- 
ominiais sunku- 
iena iš dienos 
alų, kad pasau- 

į agentūrų pra- 
ominuoja strei- 
demonstracijos 

otesto pareiški- 
jo klasiniai mū- 
, Italijoje, Pran- 
nijoje, Belgijoje

kitų Vakarų 
stybių. Į juos

nauji Vakarų 
etariato būriai, 
iai apima pra- 
iponus. Ekono- 
sčiusių kapitali- 
darbo žmonės 

au protestuoja 
riausybių mėgi- 
roblemas spręs- 
darbo žmonių 
alauja radikalių 
socialinių per- 
reikalavimai 

iežčiau ir griež- 
ntanas Kubilius

ions, N .v Y. -A 
samblėja padd- 
kuris draudžia 
įaudoti aplinką 
tikslams. Bet 

is galion, tik 
) valstybių jį

Ideologinio ir dorovinio 
žmogaus auklėjimo tema da
bar yra aktuali Tarybų Są
jungoje ir Lietuvoje. Kiek
viena santvarka, valstybė bei 
tauta turėjo ir turi savas 
moralines normas. Dar vai- 
kystėje senoje Lietuvoje 
mums skiepijo religinę doro
vę. Jos sąvoka buvo klasinė 
— bijok dievo ir tarnauk 
ponui. Taip ir dabar yra 
kapitalizmo šalyse: dorovės 
normas diktuoja bažnyčia ir 
klasinės santvarkos nuosta
tai. Istorijos procese kinta 
valstybinės struktūros ir do
rovinės vertybės.

Tarybų Lietuvoje dorovės 
klausimą svarstė ir KP Cent
ro Komiteto plenumas (1976 
m; rugsėjo 22 d.). Partijos 
Centro Komiteto sekretorius 
L. Šepetys savo pranešime 
“Už Aukštą Tarybinio Žmo
gaus Dorovingumą plačiai ir 
nuodugniai diskusavo doro
vės sąvoką socialistinėje vi
suomenėje. Žinoma, ir socia
lizmo santvarkoje dorovė sie
jama su ideologija. Kitaip 
sakant,'ekonominės ir kultū
rinės gyvenimo normos tam
pa ir dorovės pagrindu.

Tarybinio žmogaus mate
rialinę bazę konkrečiai aptarė 
Tarybų Sąjungos KP XXV 
suvažiavimas. Šiuo klausimu 
sakoma: “Siekiant maksima
liai harmoningai derinti vi
suomenės ir jos narių intere
sus, dešimtojo penkmečio 
planas numato iš esmės page
rinti visos tarybinės visuo
menės, visų jos narių mate
rialinių, buitinių, kultūrinių, 
dvasinių poreikių tenkinimą. 
Visos liaudies gerovė visada 
buvo ir lieka socializmo svar
biausiu principu“ (“Tiesa“).

Suprantama, visuomeni
nio, buitinio, ekonominio 
žmogaus gyvenimo gerini
mas, yra ir pagrindas kovai 
prieš amoralumą. Akivaiz
džiai tai matome kapitalizmo 
pasaulyje, kur padidėja ne
darbas ir skurdas — ten 
didėja vagystės ir krimina- 
lystės. L. Šepetys pranešime 
komunistinės dorovės supra
timą apibrėžia sekamai:

“Komunistinio idėjiškumo 
pagrindu žmogus įsisąmoniną 
moralės principus ir kiekvie
ną savo žingsnį derina su ja. 
Dar daugiau, jo aukštas idė
jiškumas, pasireikšdamas 
kasdieninėje veikloje, tampa 
dorovinėmis kokybėmis. Ši 
idėjinių įsitikinimų ir dorovės 
vienybė padaro tarybinį žmo
gų nepalenkiamu kovotoju už 
partijos siekius, karštu pa
triotu ir nuosekliu internacio
nalistu. Tai komunistinės do
rovės išskirtinis pamatas. 
Štai dėl ko, rūpinantis doro
vinio auklėjimo veiksmingu
mu — diegiant didį dorovin
gumą ir užkertant visas lan
das jo antipodams, visų užda
vinių uždavinys yra apgin
kluoti mūsų žmones revoliu
cine teorija bei komunistinės 
statybos praktine patirtimi“.

0 tai reiškia, kad kova 
prieš “antipodų landas”, už 
“komunistinę dorovę” — yra 
kova už gražesnį ir turtinges
nį tarybinių žmonių materia
linį gyvenimą. L. Šepetys 
atvirai pastebi, kad pro tas 
“landas” pralenda dar ir Ta
rybų Lietuvoje kai kurie 
savanaudžiai, visuomeninio 
turto grobstytojai, o tai nuo
stoliai liaudies sąskaita. Pra
nešime autorius tokias nege
roves demaskuoja kaip bur
žuazinio individualizmo lieka
nas. Akcentuojama griežta 
kova prieš tokias negeroves 
visose gyvenimo sferose.

Juk gerai žinoma, kad kapi
talistinio pasaulio ideologai 
visokiais būdais skverbiasi 
drumsti socialistinių šalių gy
venimo būdą. *Jie bando pa
naudoti ir religinius žmonių 
įsitikinimus. L. Šepetys tai 
pastebi: “Ideologinius mūsų 

priešus erzina ateistinio dar
bo sėkmė respublikos gyven
tojų, jaunimo tarpe. Kaip 
niekad, jie stengiasi nuteikti 
tikinčiuosius prieš mūsų gy
venimo būdą, iškelti tikėjimą 
virš mūsų politikos, doro- • M ves .

Suprantama, pranešime 
demaskuotas ir pasmerktas 
negeroves, emigracijoje “va
duotojai“ bando primesti so
cializmo santvarkai. Tokiems 
ponams sakome: Ne, tie visi 
savanaudžiai yra buržuazinės 
santvarkos ir ideologijos lie
kanos. Pasitaiko ir išimčių, 
kai vienas kitas savanaudis 
atsiranda ir Komunistų parti
jos eilėse, bet jie būna sugau
ti ir pašalinti iš komunistų 
tarpo. Tai tik retos išimtys. 
Pranešime sakoma: “Mes tei
sėtai didžiuojamės, kad abso
liuti dauguma Tarybų Lietu
vos žmonių savo darbu ir 
mąstysena pilnutinai atitinka 
šiuos kriterijus“. 0 tie krite
rijai — tai tarybinių žmonių 
socialistinė pasaulėžiūra, jų 
kova už komunistinę dorovę.

Žinoma, žmogaus dorovinis 
auklėjimas prasideda nuo jo 
kūdikystės. Ir šiuo reikalu 
sakoma: “Pirmosios dorovės 
pamokos, kaip žinia, pačios 
efektyviausios. Jos susijusios 
su vaiko gyvenimu šeimoje. 
Kokia šeimos aplinka supa 
vaiką pirmaisiais jo gyveni
mo metais, ką ji pajėgi duoti 
imliai naujos gyvybės sielai, 
nuo to priklauso suaugusio 
individo vertė ir visų pirma, 
jo dvasiniai ir materialiniai 
poreikiai“. Vadinasi, šeimos 
sugebėjimai daug reiškia 
žmogaus dorovingumui. Čia 
ir pati šeima reikia auklėti. 
Švietimo ir kiti organai ragi
nami “kelti šeimos atsakomy
bę už vaikų dorovinį veidą, 
gilinti, pedagoginę tėvų ir 
biotipų kompetenciją, suda
ryti geras visuomenines sąly
gas paauglių visapusiškam 
vystymuisi“.

Žinoma, vaikystėje pradė
tas dorovės auklėjimas nesu
stoja. Šį darbą tęsia toliau 
visų pirma mokykla, politinė 
ir grožinė literatūra, menas. 
Ypatingo dėmesio centre yra 
jaunoji karta, kuri ateina į 
materialinio ir dvasinio gyve
nimo vadovybę. Pranešime 
sakoma: “Visų pakopų moky
kla auklėja dorovingą žmogų, 
bet svarbiausia — ji suteikia 
jam intelektualinį potencialą, 
žinias. Įgyti išsilavinimą, išsi
mokslinimą, kad sąmoningai 
tarnautum liaudžiai, yra 
kiekvieno moksleivio bei stu
dento tikslas, jo dorovinė 
norma”.

Taip ir literatūra yra nepa
vaduojamas gyvenimo tikro
vės atspindys. L. Šepetys 
puikiai nušviečia grožinės li
teratūros vaidmenį ideologi
niam ir doroviniam žmogaus 
ugdymui. Tad sakoma, jog 
“estetiškai įtaigus, jaudinan
tis, žmogų užvaldantis menas 
gali pilnutinai atlikti savo 
misiją — nešti pažangiausias 
amžiaus idėjaš, įtikinamai 
kalbėti apie taurius žmonių 
tarpusavio santykius, kovoti 
už jų aukštą komunistinę 
moralę ir humanizmą. Štai 
kodėl Komunistų partija es
tetinį reiklumą kaip ir idėjinį 
kryptingumą bei socialinį 
turtingumą laiko vienu iš 
svarbiausių socialistinio me
no vertinimo kriterijų“.

Bendrai kalbant, Lietuvos 
tarybinis menas “šiandien 
neabejotinai tvirtai laiko ko
munistinės dorovės vėliavą”. 
Bet nereikia stebėtis, kad dar 
neišdilo visos buržuazinės 
ideologijos liekanos. Iš moky
klų jauni literatai atsineša 
estetinį meistriškumą, aukš
tą poetikos mokslą, bet ne 
visuomet jie visi būna įsisavi
nę teisingą socialistinio rea
lizmo idėjiškumą ir kryptin
gumą. Todėl kai kurių poetų 

bei prozininkų kūriniuose dar 
suskamba tuščiažiedžiai ap
rašai, beprasmis žodžių bar
stymas. Kitaip sakant, dar ir 
socialistinėje visuomenėje 
vyksta revoliucinis procesas 
už komunizmo idealų realiza
vimą. Pažangaus menininko 
adresu pranešime L. Šepetys 
pastebi:

“Tiesiausias ir efektyviau
sias menininko estetinio idea
lo įkūnijimo kelias yra teigia
mo jo herojaus, pažangaus 
mūsų amžininko menininio 
paveikslo sukūrimas. Šiuo 
požiūriu dar galima kalbėti 
apie nemažą menininkų įsi
skolinimą. Mums rodos, dalis 
kūrėjų dar neatsikratė klai
dingos iliuzijos, kad teigia
mas herojus — tai kažkoks 
sudėtingo žmogaus suprasti- 
nimas, suprimityvinimas”.

Šiuo reikalu svarų žodį 
taria ir Tarybų Lietuvos kul
tūros ministras Jonas Bieli
nis:

“Kūrybinė patirtis akivaiz
džiai įrodė, kad svarbiausia 
sąlyga, leidžianti menininkui 
teisingai pavaizduoti mūsų 
gyvenimą, yra jo asmenybės 
dvasinis turtingumas, pasau
lėžiūros teisingumas ir idėji
nio akiračio . platumas, nes 
lemiamas vaidmuo priklauso 
ne vien tik pasirinktai temai, 
bet ir tam — kaip giliai 
kūrėjas sugeba ją meniškai 
įprasminti. Kūrybinę sėkmę 
užtikrina meninio mąstymo 
pilietiškumas ir ištikimybė 
liaudiškumo bei komunistinio 
partiškumo principams. To
dėl ir toliau kartu su parti
nėmis bei komjaunimo orga
nizacijomis atidžiai rūpinsi
mės kūrybinės inteligentijos 
komunistiniu auklėjimu ir 
idėjiniu grūdinimu“ (“Litera
tūra ir menas”, 1976, Nr. 45).

Vadinasi, menas, literatūra 
nėra ir negali būti tik betiks
lis rašinėjimas: Tad Bielinis 
akcentuoja, kad iš literatūros 
reikia: “Salinti beprasmišką 
knaisiojimąsi po pasąmonės 
užkampius, bėViltiškaf ir sa
vo vietos gyvenime neran
dančių personažų adoravimą, 
vengimą vaizduoti vientisas 
ir valingas asmenybes,' leng
vabūdišką piktnaudžiavimą 
formos eksperimentais ir 
sentimentaliai lėkštą skonį, 
nes visa tai menkina meninės 
kūrybos idėjinį bei dorovinį 
potencialą”.

Tai visa, kas šiame straips
nyje pasakyta apie literatū
ros ir dorovės idėjiškumą — 
tai gairė kurti teisingą ir 
turtingą meną, tai užtvara 
prieš amoralistinį meno žemi
nimą. Tegul kai kas pasakys, 
kad tai yra komunistinė pro
paganda prieš meno kūrybos 
laisvę. Bet mes už ją, nes ji 
propaguoja darbo žmogaus 
teises, jo gyvenimo gerovę, 
teisingą dorovę, taikingą tau
tų ir rasių bendravimą. Tai 
socialistinio humanizmo prin
cipai, kurie būtina įgyvendin
ti visame pasaulyje.

V. Bovinas

Laureatas
1976 m. TSRS Valstybinės 
premijos laureatas, Lietuvos 
TSR nusipelnęs meno veikė
jas Stasys Krasauskas. Pre
mija paskirta už graviūrų 
ciklą “Amžinai gyvi”, kuris 
apdainuoja tarybinio kario 
didybę, jo žygdarbių prasmę.

“LAISVEI” IŠ KAPSUKO

Kai ką iš musų padanges
Atviras laiškas “Akiračių”, 

“Laisvės” ir “Vilnies”
redakcijo II

Čia tik maža dalelė Sūduvos žemės ūkio pirmini!, 
pasipuošusiu tradiciniais rankšluosčiais. V. Gulmano nuotr.

Orai šiemet buvo labai 
permainingi, kas atsispindėjo 
ir rudenį. Viena diena šiaip, 
sau, lietus krapnoja, ūkano
ta, kitą, žiūrėk, saulutė, išlin
dusi iš patalų taip dosniai 
pašildo, kad nežinai nė kur 
dingti. O bobų vasaros gražu
mėlis! Klevai degte dega nuo 
įvairių spalvų, atspalvių, vai
kai vos spėja rankioti lapus, o 
maži voriukai, prisikabinę 
prie vortinklių sau sklando 
ore ir šaiposi, kada pavyks 
kam nors prie kepurės prisi
segti ar apie nosį apsivynioti. 
Bet, bobų vasara pralėkė, 
orai vėl pasidarė ūkanoti.

Kapsųjkiečiai, išnaudodami 
gražias rudens dienas, nutarė 
spalio pabaigoje suorganizuo
ti gražią derliaus šventę. 
Mieste pilna įvairių skelbi
mų, plakatų, kviečiančių į šią 
gražią žemdirbių šventę. 
Šaukliai mieste margai apsi
taisę, kas su būgnu, kas su 
trįūbą, o kas ir su savo 
nuosavu balsu kvieste kvietė 
kapsukiečius į “Sūduvos“ sta
dioną, kur turėjo būti daug 
įvairių renginių.

Tačiau šventė vyko ne tik 
stadione, bet ir visame mies
te. Turgavietėje parodą su
rengė pramonės įmonės. Visi 
su įdomumu apžiūrinėjo “Še
šupės“ fabriko audinius “Su
batėlė“, “Vėtrungė”, “Ban
ga”. Kitur gale jai susipažinti

Dėdė Derlius prie savo “Gvardijos”. V. Gulinano nuotr.

ĮDOMI KNYGA
Vilnius. — Šiomis dienomis 

pasirodė seno Amerikos lie
tuvių pažangiosios spaudos 
behdradarbio A. Liepsnonio 
nauja knyga “Ąžuolai nesi
traukia”. Jis pirmą sykį lietu
vių literatūroje plačiau pasa
koja apie laikraščio “Už Tary
bų Lietuvą” žurnalistų, ir 
rašytojų kovą prieš hitleri
ninkus. Jį leido Šiaurės-va- 
karų fronte. Redakcija pra
džioje įsitaisė Valdajuje, ant 
Valdajaus ežero kranto. Pas
kum persikėlė į šilą. Šį 
laikraštį platino Lietuvoje. 
Liepsnonis nuoširdžiai piešė 
jo talkininkus — P. Cvirką, 
S. Nėrį, P. Žuką, J. Paleckį. 
Taip pat primena, kad šitame 
fronte buvo A. Sniečkus. 
Autorius pavaizduoja ir savo 

su retesniais etnografiniais 
Sūduvos žemdirbių valgiais ir 
1.1.

Iš tolo atsklidusi maršo 
melodija pranešė, kad ir eity
nės jau jau prasidėjo, o joms 
vadovauja dėdė Derlius, sun
kų javų pėdą prie balno 
prisirišęs, brandžiomis var
pomis kepurę pasidabinęs.

Sustabdęs ristą žirgą K. 
Požėlos aikštėje, jis skelbia:

— Raportuoja “Pavasario” 
kolūkio pirmininkas Kęstutis 
Štreimikis.

Kolūkio pirmininkas rajono 
vadovams ir svečiams per
skaito raportą, kur atsispindi 
puikus “Pavasario“ kolūkio 
pasiekimai visose srityse.

Orkestrams grojant mar
šus visi patraukia link stadio
no. O čia mūsų prekybininkai 
taip pat pasistengė ir suveny
rų ir skanių riestainių ir dar 
daug ko.

Stadione buvo apdovanoti 
geriausiai karnavalinėje eise
noje pasirodę ūkiai — Tarybų 
Lietuvos kolūkis ir Buktos 
paukštininkystės tarybinis 
ūkis. Po visų kalbų ir apdova
nojimų sekė koncertas, kurį 
atliko Kazlų Rūdos bandomo
jo medienos dirbinių kombi
nato kaimo kapela, vadovau
jama J. Padimansko ir pitlių- 
jų verpalų fabriko estradinis 
ansamblis, vadovaujamas S. 
[Gurevičiaus. V. Gulmanas 

kaimynus — fronto dienraš
čio talkininkus — poetą S. 
Ščipačiovą (pastarasis dabar 
susirašinėja su A. Liepsno- 
niu), prozininką A. Isbachą. 
Pavaizduoja kaip 1942 metais 
fronte lankėsi A. Snieškus — 
davė patarimus redakcijai.

Knygoje išausti epizodai ir 
iš kito fronto — Oriolo. Čia 
kovėsi prieš vokiškuosius 
okupantus Lietuviškoji divi
zija. Autorius piešia jos nar
suolių — M. Junčo Kučinsko, 
J. Jurevičiaus, B. Kirstuko, 
V. Jacenevičiaus portretus. 
Kareiviai su dideliu žavesiu 
sekė S. Nėries, P. Cvirkos 
kūrinius.

Knyga skirta kareivių, žur
nalistų ir rašytojų žygiams 
apibūdinti. Koresp.

Skaudu, kai atsiranda žmo
nių, kurie žmogaus ir šeimos 
nelaimę panaudoja melagin
gai propagandai, šmeižtui 
skleisti ir nesantaikai kelti. 
Sunku tėvui rašyti apie sū
naus tragediją, bet neįmano
ma tylėti, kada dalis emi
grantinės spaudos (“Drau
gas“, “Metmenys“, “Tėviškės 
žiburiai“) ir įvairios radijo 
stotys, ypač Vatikano radi
jas, panaudoja šią tragediją 
kiršinimui ir skleidžia įvai
riausius prasimanytus fak
tus. Ypač keista šiuo atžvil
giu Vatikano pozicija. Juk 
bažnyčia laiko melą sunkia 
nuodėme. Kaip galima tatai 
suderinti su apaštališkojo so
sto skleidžiamais prasimany
mais?

Aš, mano žmona ir visa 
šeima labai mylėjome savo 
sūnų Mindaugą. Jis buvo 
keistoko, uždaraus būdo, bet 
labai gabus, geros širdies. 
Gyvenime jam susidarė labai 
palankios aplinkybės visais 
atžvilgiais. Jis anksti baigė 
aukštąjį mokslą, paskui aspi
rantūrą, anksti apgynė kan
didatinę disertaciją. Dirbo 
įdomų mokslinį darbą. Turėjo 
visas galimybes lavintis ir 
kurti toliau, būti naudingas 
savo kraštui ir jo kultūrai. 
Pas jį reiškėsi ir poetiniai 
gabumai. Jo eilėraščiai buvo 
spausdinami “Poezijos pava
sario“ rinkiniuose, laikraš
čiuose “Literatūra ir menas“, 
“Tiesa“ ir kitur. Asmeninis 
gyvenimas taip pat susiklostė 
labai palankiai: jauna žmona 
Aldona, du sūnūs — Rytis ir 
Andrius, erdvus butas. Atvi
ras kelias moksliniam darbui, 
kūrybai ir asmeninei laimei.

Ir čia įsivėlė nelaimė. Pasi
reiškė nesveiko fantazavimo 
polinkiai. Psichikos sutriki
mai, kaip gerai žinoma, deja, 
dažnai būdingi labai talentin
giems žmonėms. Užtenka 
prisiminti M. K. Čiurlionį, N. 
Gogolį, Džonataną Sviftą ir 
daugelį kitų. Šie nesveiki 
Mindaugo polinkiai ėmė 
reikštis įvairiai: čia nepagrįs- 
ga baime ir persekiojimo 
vaizdiniais, čia vėl nepapras
tu nervingu aktyvumu, noru 
pasireikšti, nepaisant jokios 
logikos. Kokie trys metai 
prieš tragediją tie polinkiai 
taip ryškiai pasireiškė, kad 
šeimoje kilo mintis, jog reikia 
kreiptis į gydytojus, mėginti 
sūnų gydyti, gelbėti.

Iš karto sunku buvo pasi
ryžti kreiptis į psichiatrus. 
Manėme, kad gal čia tokie 
laikini reiškiniai, gal praeis. 
Bet pagaliau kreipėmės. Vi
sos kalbos apie priverstinį 
Mindaugo gydymą neteisin
gos ir nepagrįstos. Jokios 
prievartos nebuvo. Jis buvo 
gydomas šeimos iniciatyva. 
To norėjo ir tėvas, ir motina, 
ir žmona, ir seserys. Motina 
labai sunkiai pergyveno Min
daugo ligą, bet, jam atsigulus 
į ligoninę, ji buvo aprimusi, 
sakė, jog jis dabar pasigydys, 
ir tikriausiai viskas susitvar
kys.

Deja, buvo žmonių, kurie 
liguistus sūnaus polinkius pa
naudojo saviems interesems. 
Nepaisant griežtų šeimos 
protestų, jie visaip skverbėsi 
pas jį, besaikiai gyrė nepro
tingus poelgius, kurstė, ragi
no griebtis beprasmiškų išsi
šokimų, kad juos galėtų pa
naudoti priešiškai Tarybų 
Lietuvai ir visai Tarybų Są
jungai propagandai.

Sūnaus vidinė psichinė bū
klė susidarė labai sunki. Iš 
vienos pusės Jiga, iš kitos — 
nuolatinis kurstymas išmušė 
jį visai iš vėžių. Nors reikia 
pabrėžtinai pasakyti, kad ta
rybini visuomenė elgėsi su 
juo labai humaniškai ir darė 
visa, kas buvo tik įmanoma, 
jam išgelbėti. Jam nebuvo 

s
taikoma jokių represijų. Šei
mos prašomi gydytojai darė 
visa, ką galėjo jam paleng
vinti ir pagydyti. Darbovie
tėje netaikyta jokių nuobau
dų, priešingai, jam netgi 
buvo pakeltas atlyginimas, 
sudarytos dar palankesnės 
darbo sąlygos.

Šeimoje mes ne iš karto 
supratome visą vidinės Min
daugo bėklės sunkumą. Po 
žmonos mirties aš buvau tiek 
palaužtas, jog mažai bepajė
giau kreipti dėmesį j sūnų. 0 
jis pasirinko tragišką baigtį. 
Ir čia yėl verta visu griežtu
mu pabrėžtinai pasakyti, jog 
visiškai nepagrįstos, netei
singos ir šmeižtiškos yra 
visos kalbos apie kažkokias 
neaiškias jo mirties aplinky
bes.

Deja, šios aplinkybės yra 
absoliučiai akivaizdžios. Lap
kričio 5 dieną man paskambi
no iš jo darbovietės, kad 
Mindaugas kažkodėl neatėjo į 
darbą. Paskambino ne todėl, 
kad norėjo prikišti nedraus
mingumą, bet todėl, kad 
rūpinosi juo kaip ligoniu. 
Paskambinau marčiai. Ji nu
skubėjo į namus. Ir tuoj pat 
labai susirūpino. Mindaugas 
išėjo, palikęs laikrodį ir pini
ginę. Pas marčią nuvažiavo 
mano duktė. Piniginėje jos 
abi rado raštelį berniukams: 
“Vaikai, prašykite diedulio, 
kad jus globotų, su jumis 
gyventų“. Visiškai paaiškėjo, 
jog jis ryžosi nusižudyti. Visą 
šeimą apėmė panika. Puolė
me jo visur ieškoti, pakėlėme 
mieste aliarmą. Ir radome. 
Jis puolė po traukiniu tarp 
Pavilnio ir Markučių. Maši
nistas jį pamatė gulintį, bet 
nebegalėjo sustabdyti trauki
nio. Sustojo tik kiek toliau 
pavažiavęs. Iš traukinio išbė
go nemaža žmonių, pakėlė 
lavoną, padėjo šalia bėgių. 
Nelaimės vietoje buvo Min
daugo žmona, abi seserys ir 
aš. Matėme prie bėgių prili
pusių jo plaukų likučius. Kal
bėjomės su įvykį mačiusiais 
geležinkeliečiais.

Be galo sunku tėvui prisi
minti visa tai ir rašyti apie 
sūnaus tragediją. Bet aš ra
šau tam, kad apie šią nelaimę 
būtų žinoma teisybė, kad 
liautųsi paskolos ir šmeižtai. 
Rašau tam, kad kai kurie 
žmonės gerai apsigalvotų ir 
liautųsi panaudoję kitų nelai
mes savanaudiškiems tiks
lams, kad liautųsi kurstę 
išsišokimus, kurie drumsčia 
žmonių ir tautų santykius, 
kenkia mūsų kraštui ir jo 
kultūrai.

Nežinau, ar spausdins šį 
mano laišką “Akiračiai“, nors 
rimtas, nuosaikus žurnalas 
turėtų tai padaryti. Neabejo
ju, kad šiuos žodžius paskelbs 
pažangoji Amerikos lietuvių 
spauda.

St. Tomonis 
Vilnius, 1976 m. lapkričio 29 
dieną.

Žmonių žudikas!

R Menton
Sis holandas milijonierius 

prieš keturias savaites pabė
go iš Holandijos i Šveicariją. 
Ten tapo suareštuotas ir 
kaltinamas karo metu, kaip 
nacių SS viršininkas, Lenki
joje nužudęs mažiausia 300 
žydų.
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H. FEIFERIENE
'J
Floridoje, St. Petersburg 

mieste, 1976 metų lapkričio 5 
dieną mirė pažangių minčių 
lietuvis Viktoras Valley. Ne
tekome dar vieno kuklaus 
žmogaus, kurio gyvenimas 
nebuvo rožėmis klotas. Švie
sus jo atminimas pasiliks 
mūsuose, kaip pažangaus ir 
tauraus lietuvio.

Laidotuvės buvo be jokių 
apeigų bei kalbų — privačios. 
Jo kūnas buvo sudegintas, o 
pelenai išbarstyti Meksikos 
įlankos vandenyse. Tai buvo 
velionio valia, jo paskutinis 
prašymas. Jam pageidau
jant, man tenka apibūdinti 
keliais bruožais jo gyvenimą 
ir darbus, susijusius su pa
žangiųjų lietuvių veikla.

Viktoras Juozas Valley 
(Vaitkūnas) gimė 1893 metais 
gruodžio 29 dieną Marčiukų 
kaime, netoli Lukšių mieste
lio, Šakių rajone. Pačioje 
jaunystėje Viktoras susidūrė 
su bedalio gyvenimu. Viktoro 
tėvai buvo mažažemiai, moti
na neraštinga, o tėvas taip 
pat silpnai rašė ir skaitė. 
Sunki gyvenimo dalia slėgė 
visą šeimą. Ūkio darbams 
nebuvo galo,’o nauda menka, 
nes jų žemėibuvo nederlinga. 
Iš to menko ūkelio sunku 
buvo tėvams pragyventi, tu
rint 2 sūnus ir 4 dukras.

Viktoras dar jaunas būda
mas labai norėjo išmokti raš
to. Jo laimei, netoliese gyve
no socialistinių pažiūrų inteli
gentiškas vyras Jonas Mau- 
za, kuris pastebėjęs Viktoro 
norą mokintis, pradėjo daž
niau lankytis į jo namus ir 
išmokino jį rašyti bei skaity
ti.

Tais laikais lietuviška spau
da buvo uždrausta, o revoliu
cinis judėjimas prieš caro 
santvarką virte virė. Kai 
kada tėvas parveždavo iš 
bažnytkaimio paskleistus so
cialdemokratų lapelius, ku
riuose buvo keliama mintis 
numažinti nuosavybių mo
kesčius, ugdė žmonėse supra
timą kovoti prieš vergiją. 
Viktorą ir jo tėvą tokie 
atsišaukimai labai jaudino.

Kuomet lietuviška spauda 
viešai pasirodė, Viktoras jau 
susirasdavo Griškabūdžio 
miestelyje laikraščius savoje 
kalboje. Paaugėjęs, Viktoras 
prašė tėvų, kad leistų jį į 
mokyklą ir užsakytų lietuviš
ką laikraštį, bet dėl neturto, 
tėvai neišgalėjo.

Trokštant skaityti, Vikto
ras skaitė kas tik papuolė jam 
į rankas. Gavęs nuo močiutės

religinių knygų, paskaitė 
apie peklą ir išsigandęs pra
dėjo dažniau lankyti bažny
čią. Bet einant velykinės 
išpažinties, negavęs “išriši
mo” (tokiu būdu kunigai bau
dė visus žmones, o ypatingai 
vaikus, kad įskiepinti religinę 
baimę), atsišaldė Viktoras ir 
nuo religijos, pradėjo netikė
ti toms peklos kančioms.

Užaugęs, jis susižavėjo grį
žusių iš Amerikos lietuvių 
pasakojimais, kaip galima 
daug pinigų uždirbti, jeigu 
netingi lįsti į žemę kasti 
anglį. Tuomet jau buvo Vik
torui metas eiti karinėn tar
nybon, tad vietoj tarnauti 
despotui carui, jis 1913 me
tais išvyko į Jungtines Ame
rikos Valstijas.

Atvykęs į Ameriką, Vikto
ras apsistojo Norwood, 
Mass., pas gimines, kur pa
matė, kad nėra to aukso, nė 
pinigų, apie ką taip girdavosi, 
laiškuose giminės. Tačiau nu
džiugo, kai pamatė lietuviš
kus laikraščius “Laisvę”, 
“Kovą” ir “Keleivį”, kuriuos 
skaitė pas gimines gyvenan
tys įnamiai. Skaitant darbi
ninkišką spaudą, Viktoras 
pradėjo suprasti, kaip darbo 
žmogus privalo kovoti už 
šviesesnį rytojų. Netrukus 
rado reikalą įsijungti į pažan
gias organizacijas ir jų veik
lą. Tai buvo Viktoro pradinė 
mokykla.

Buvo sunkus nedarbo lai
kai. Viktoras, netekęs darbo, 
persikėlė į Bostoną ir ten 
įstojo į Lietuvių Socialistų 
kuopą. - Tuo metu Bostone 
lietuvių judėjimas buvo labai 
aktyvus. Jaunimas lavinosi, 
mokėsi vakarais anglų kalbos 
— jų tarpe ir Viktoras. Čia jis 
pamatė, kaip švenčiama Pir
moji Gegužės, dalyvavo de
monstracijose, klausė prakal
bų. Tačiau nedarbo šmėkla 
nesiliovė persekiojus Vikto
rą, ir jis vėl grįžo į Norwood, 
Mass.

Tuo metu įsikūrė naujas 
lietuvių klubas, ir Viktoras 
buvo pakviestas sekretorium 
Norwoodo Lietuvių Namo 
Bendrovės valdyboje. Po 
kiek laiko, vis ieškant darbo, 
jis persikėlė į Waterbury, 
Conn., kur buvo taip pat 
didelė lietuvių kolonija. Ten 
jis ir vėl veikė su pažangiai
siais, pradėjo rašinėti į “Lais- M vę .

Palmerio reakcijos laikais 
daug pažangių lietuvių nu
kentėjo, jų tarpe ir Viktorąs 
Valley. Dėka tardymų ir 
persekiojimų, jis buvo pri
verstas apleisti Waterburį ir 
apsigyveno New Britain, 
Conn. Ten įsidarbino užraktų 
įmonėje, tapdamas nuolatiniu 
nariu “International Associa
tion of Machinist Aerospace 
Workers”.

Nors New Britain miestelio 
pažangiųjų lietuvių veikla bu
vo silpna, bet egzistavo LLD 
kuopa. Ten 1929 metais Vik
toras, su pagalba draugų 
Salaveičikų, suorganizavo 
jaunuolių chorą, kurį vadova- 
vavo Vincas Visockis.

Kituose Connecticut valsti
jos miesteliuose gražiai bujo-

EAST PATERSON, N. J.

Mirus

Jean Senulis Kuzen
1976 m. lapkričio 12 d.

Reiškiame giliausią užuojautą jos šeimai — vyrui 
John Kuzen, dukrai Evelyn Dinger ir jos vyrui, sūnui 
Anthony Benulis ir jo šeimai, motinai Anastazijai 
Paukštienei, broliui Kari Balasky ir jo šeimai.

VERONIKA ir KAZIMIERAS MILENKEVlClAI 
ir EDDIE

ELDANA ir ZEPPIMILKOWSKI
LINDA ir CAROL

Brooklyn, N. Y.

jo LLD kuopos. Viktoras 
buvo pakviestas sekretoriau
ti LLD IlI-čios apskrities 
valdyboje, kurioje išbuvo 
daugelį metų, pakol išėjo į 
pensiją ir išvyko į Floridą.

Tuomet LLD III-čia apskri
tis buvo veikli. Turėdavo 
savo renginius New Haven, 
Bridgeport ir Waterbury, 
kur Viktoras nuvykdavo su 
valdybos nariais talkininkau
ti. Ypatingai daug piknikų 
surengė Waterbury lietuvių 
Lakewood parke.

Prisimenu vieną vasarą po 
antrojų pasaulinio karo, kuo
met mes newyorkieciai važia
vome į Waterbury įvykusį 
pikniką, o lietuviški C naciai 
rėkavo prie kelio, lydinčio į 
parką, koliojo pravažiuojan
čius lietuvius. Tą dieną pikni
ke Viktoras Valley pasakė 
prakalbą.

Reikia priminti, kad Vikto
ras Valley 1938 metais buvo 
išrinktas į LLD Centro valdy
bą. Rūpestingai dirbo “Lais
vės” ir “Vilnies” vajuose. 
Priklausė prie LDS. Savu 
laiku darbavosi sukėlime pa
galbos politiniams kaliniams 
buržuazinėje Lietuvoje. Kuo
met Amerikoje organizavosi 
unijos, Viktoras taip pat 
neatsiliko, prisidėjo su kitais 
lietuviais prie bendros veik
los.

Kalbantis su floridiečiais, 
kurie pažino jį arčiau, jie 
teigia, kad Viktoras turėjo 
ypatingą iškalbingumą ir kad 
jis to talento neapleido. Kal
bėdavo parengimuose, pra
mogose. Bet ypatingai pasi
žymėjo su atsisveikinimo kal
bomis prie mirusiųjų. Mokė
davo jautriai, švelniai ir tei
singai apie velionio gyveni
mą pakalbėti.

1935 metais Viktoras Val
ley susituokė su Amerikoje 
gimusia lietuvaite Eva Sa
vage iš Westfield, Mass., ir 
abudu dalyvavo pažangiųjų 
lietuvių veikloje. 1950 metais 
Amerikoje t plačiai išsivystė 
pažangi politinė partija, ku
rioje veikė ir pažangieji lietu
viai, jų tarpe ir Viktoras su 
Eva.

1962 metais draugai Vikto
ras ir Eva Valley persikėlė 
gyventi į Floridą. Abudu 
įsirašė į LĖD 45 kuopą. 
Viktoras tuojau pavadavo 
sergantį kuopos pirmininką 
Antaną Pakšį, o vėliau buvo 
išrinktas kuopos vicepirmi
ninku. Padėjo suorganizuoti 
prie 45 kuopos esantį Dainos 
Mylėtojų chorą. Per eilę me
tų pirmininkaudavo parengi
muose, atlikdavo, taip sa
kant, “hfist” pareigas — pa
sveikindavo iš toliau atvyku
sius svečius. Aprašinėdavo 
“Laisvėje” vietinę veiklą, ir 
stengėsi su kiekvienu sugy
venti draugiškai. Joks darbas 
jam nebuvo per sunkus., Ta
čiau nelaiminga liga atitraukė 
Viktorą nuo visko, uždarė 
duris ... Po operacijos pali
ko invalidas, ir kuomet stei
gėsi Lithuanian Senior Citi
zen’s klubas, jis jau negalėjo 
nieko padėti, tiktai sekė kitų 
darbus. . .

Viktoras paliko 3 seseris, 
gyvenančias Lietuvoje, su 
kuriomis susirašinėdavo. De
ja, dėl pašlijusios sveikatos, 
jis negalėjo aplankyti savuo
sius tėvynėje . . .

Mirusio vyro atminimui, 
Eva Valley aukoja “Laisvei” 
$100, keturis Namo Bendro
vės šėrus vertėje $100 ir du 
Laisvės Bendrovės šėrus ver
tėje $10,

Pirmą ir paskutinį kartą 
man teko susitikti su Viktoru 
Valley Floridoje. Jis atrodė 
ramus, giliai mąstantis žmo
gus.

Meksikos įlankos marios 
amžinai priglaudė Viktoro 
Valley palaikus. Jūros ban
gos, plaudamos St. ‘Peters
burg miesto krantus, bylos 
apie Lietuvos sūnaus gyveni
mą svetimoje padangėje, o 
tos bangos gal nuneš pelenų 
kruopelę ir į Baltijos jūrą, 
.prie gimtinės krantų . . .

LAISVĖ

JOSEPH WANAGAS 
ir

ANNA CONRAD

SVEIKINAME
Sveikiname visus pažįstamus, draugus ir “Laisvės” 

personalą.
Linkime visiems daug sėkmės, sveikatos ir laimingo 

gyvenimo.

Catskill, N. Y.

Su žiemos šventėmis ir su Naujaisiais Metais 
sveikinu visus gimines, draugus ir bičiulius Amerikoje 
ir Lietuvoje; taipgi visą “Laisvės” kolektyvą.

Lai šie Naujieji Metai atneša taiką ir gerbūvį visai 
žmonijai.

Žieminių Švenčių Proga

ALFONSAS ŠVĖGŽDA
Miami, Fla.

Metinių Švenčių Proga
Sveikiname visus gimines Amerikoje ir Lietuvo

je, taipgi visus draugus, mūsų organizacijų veikėjus 
ir visą “Laisvės” kolektyvą.

Linkime, kad ateinančiais metais būtų taika 
visame pasaulyje.
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P. ŠLAJUS
Chester, Pa.

FRANK ir HELEN MANKAUSKY
Miami, Fla.

Naujųjų Metų Proga
Sveikinu “Laisvės” kolektyvą, skaitytojus ir visus 

Taikos mylėtojus. Linkiu visiems geros ištvermės ir 
geros sveikatos, kad nenuilstumete apšvietos ir taikos 
darbe.

Laimės Naujuosiuose 
Metuose

linkiu
“Laisvės” personalui, visiems darbuotojams ir 

skaitytojams, visiems giminėms ir draugams-ėms kaip 
šioje šalyje, taip ir Lietuvoje. Lai 1977 metai atneša 
naujos energijos ir ryžto darbuotis už taiką ir šviesesnį 
rytojų visai žmonijai.

ALISĖ JONIKIENE
Kingston, N. Y.

Žiemos Švenčių
ir

Naujųjų Metų Proga
Sveikiname visus mūsų draugus, bičiulius ir gimines 

Amerikoje ir Lietuvoje.
Linkime sveikatos, laimės ir taikos pasaulyje.

MILLIE KANCERE ir šeima
Chicago, Ill.

Naujųjų Metų proga
Sveikiname savo gimines, draugus ir bičiulius 

Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. Taipgi sveikiname 
Argentinos “Vagos” darbuotojus, Urugvajaus vei
kėjus ir visą “Laisvės” kolektyvą Amerikoje. 
Sveikiname viso pasaulio kovotojus už taiką ir už 
geresnius santykius tarp tautų.

Lai būna ramybė ir pastovi taika pasaulyje.
IGNAS - MARTHA KAMARAUSKAI ’

Oakland, Cal. ,

SVEIKINIMAS
w Su žieminėmis šventėms nuoširdžiausiai sveikinu w 
S? savo gimines, draugus ir artimuosius Jungtinėse 
g Valstijose ir Lietuvoje. Visiems linkiu geros sveikatos § 
a? ir daug laimės.

PRANAS VARAŠKA §
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Naujųjų Metų proga
Sveikinu Balčiūnienę ir jos šeimą ir Juredienę su 

žiemos šventėmis ir Naujaisiais Metais, taipgi savo 
gimines, draugus, drauges, pažįstamus Amerikoje ir 
Lietuvoje ir “Laisvės” Kolektyvą.

Linkiu visiems laimės, sveikatos ir pasišventimo 
progresiviškame judėjime.

ELIZABETH REPSHIS
Dorchester, Mass.

PETRONĖLĖ ŽUKAUSKAS
Westwood, Mass.

Naujųjų Metų Proga
Sveikinu su naujais metais, linkiu visiems draugams 

draugėms, giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje ir 
Amerikoje sveikatos ir pasišventimo darbuotis pažan
giame judėjime.

Nepasiduokime žiauriai žiemai!

SVEIKINAME
Visus mūsų gimines, draugus ir drauges Lietuvoje, 

Amerikoje ir Kanadoje; taipgi sveikiname visus taikos 
šalininkus.

Linkime visiems linksmų žiemos švenčių ir laimingų 
Naujųjų Metų. Teišnyksta visos bėdos, lai pražūna 
karas, skurdas, baimė ir lai ateina visiems linksma 
diena.

F. iri. NAKAS
Detroit, Mich.

SVEIKINIMAS
Žiemos švenčių ir Naujųjų metų proga sveikinu 

visus gimines ir draugus Amerikoje ir Tarybų 
Lietuvoje; taipgi sveikinu Kultūrinių Ryšių Draugijos 
personalą, “Gimtajo Krašto” personalą ir “Laisvės” 
kolektyvą. Linkiu visiems stiprios sveikatos ir laimės 
dabar ir ateityje. Lai būna pasaulyje taika ir 
draugystė tarp valstybių.

VINCAS KIR VELA
Detroit, Mich.

Linksmų Žiemos Švenčių
, ir

Laimingų Naujų Metų
linkime giminėms, draugams ir pažįstamiems Ameri
koje, Lietuvoje ir Kanadoje.

G. S. Nausėda
Detroit, Mich.

r

SVEIKINU

MARIJONA GUTAUSKIENE
Brockton, Mass.

su žiemos šventėmis ir Naujaisiais Metais visus savo 
gimines, Step ir Benny Sauka ir ju šeiminas, Joną ir 
Stelą Gutauskus ir jų šeimynas; taipgi visus pažįsta
mus draugus ir drauges.

Linkiu visiems laimingų Naujųjų Metų ir sveikatos.

Su Naujaisiais Metais
Sveikiname draugus-drauges ir gimines, taipgi 

“Laisvės” personalą ir jos darbuotojus bei rėmėjus. 
Visiem linkime daug laimės ir geros sveikatos.

J. ir M. GINAlClAI
Santa Clara, Cal.

SVEIKINU
Su žiemos šventėmis ir Naujaisiais Metais visus 

savo gimines, pažįstamus, drauges ir draugus kur jie 
bebūtų.

Linkiu visiems daug laimės, o daugiausia sveikatos.

KAZIMIERA CHERASKIENE
Brockton, Mass.

KANAI)
Montreal, Que.
LIGONIAI

A. Keršys turėjo open 
Queen Elizabeth ligonir 
Linkiu greit pasveikti.
ATVYKO

Pas J. D. Svotelius a b 
iš Lenkijos j viešnagę Jus 
sesutė L. Merkevičienė, 
pat brolis ir kitą sesut 
J. A. V. Tai labai graži 
malonus šeimos susitiki) 
Visi yra artimi Kapsuko g 
naičiai. Visiems links 
viešnagės.
PUIKUS BALIUS PIET

Gruodžio 12 d. šv. ( 
draugija minėjo 65 m. t 
lieju. Buvo sukviesta virs 
svečių.

Draugijos pirmininkė 
Šalčiūnienė yra labai m. 
ir draugiška moteris. Ji 
sutraukė daug tautiečių 
manau, kad čia nėra t 
lietuvio, kuris jos nepaž 
Tad ir prisirinko labai da;

Šeimininkės visus 1 
skaniai pavaišina, o pirm 
kė visus pasveikino su gi 
šipsena ir džiaugisi taut 
atsilankymu.

Laukiame daugiau t 
balių.
MIRĖ

Gruodžio 4 d. buvo n 
miręs Kazimieras Aržu 
tis, 74 m. T. Lietuvoje p 
nuliūdime sesutę ir arti: 
sius. ■

Kadangi buvo viengu® 
tai laidotuvėmis rūpino.® 
Urbanavičius ir A. Ali® 
kas. Jo pageidavimu, fl 
sukrėmuotas. Kilęs iš 1® 
kupių kaimo, Kalvarijos ® 
Marijampolės apskritie® 
Kanada atvyko 1928 m. H

Gruodžio 7 d. po trui® 
ligos mirė Alikas Veršin® 
76 m. Paliko nuliūdime ® 
ną Oną, podukrą Matild® 
šeima. Kilęs iš Kuršėnų i® 
to. ] Kanada atvyko 1927®

M()NT

Alekui
Didelio liūdesio v ak 

užuojautą velionio liū 
Tautkuvienei su šeim;

J. V. Knis tau ta 
V. 0. V e r by lai 
J. S. Čičinskai 
A. A. M ikuliai 
L. P. Kisieliai
A. E. Morkevič:
B. P. Valatkai 
B. A. Allens 
J. N. Norris
F. J. K au šakiai 
J. J. Vilkeliai
J. E. Petrauska 
B. M. Šalčiu nai 
J. E. Urbanavid

MONI

Kazimier
Reiškiame gilią užu 

čienei, jo mirusio br< 
Lietuvoje; taipgi visit 
ir Lietuvoje.

Tau, Kazimierai, lai 
kurios tiek daug prai 
dirbtuvėje virš 40 met

B. Kvetinskas
A. E. Morkevič]
M. Paragiai I
E. Vilkis
J. E. Petrau s k a
J. N. Brakniai
F. S. S palčiai
A. F. Supleviči.
J. Venckai
J. V. Knist auta
C. A. Yuškai
A. Snaideris

J
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Montreal, Que.
LIGONIAI

A. Keršys turėjo operaciją 
Queen Elizabeth ligoninėje. 
Linkiu greit pasveikti.
ATVYKO

Pas J. D. Svotelius atvyko 
iš Lenkijos į viešnagę Justino 
sesutė L. Merkevičienė, taip 
pat brolis ir kitą sesutė iš 
J. A. V. Tai labai gražus ir 
malonus šeimos susitikimas. 
Visi yra artimi Kapsuko gimi
naičiai. Visiems linksmos 
viešnagės.
PUIKUS BALIUS-PIETUS

Gruodžio 12 d. šv. Onos 
draugija minėjo 65 m. Jubi
liejų. Buvo sukviesta virš 250 
svečių.

Draugijos pirmininkė M. 
Šalčiūnienė yra labai maloni 
ir draugiška moteris. Ji labai 
sutraukė daug tautiečių. Aš 
manau, kad čia nėra tokio 
lietuvio, kuris jos nepažintų. 
Tad if prisirinko labai daug.

Šeimininkės visus labai 
skaniai pavaišina, o pirminin
kė visus pasveikino su gražia 
šipsena ir džiaugisi tautiečių 
atsilankymu.

Laukiame daugiau tokių 
balių. z
MIRĖ

Gruodžio 4 d. buvo rastas 
miręs Kazimieras Aržuolai- 
tis, 74 m. T. Lietuvoje paliko 
nuliūdime sesutę ir artimuo
sius.

Kadangi buvo viengungis, 
tai laidotuvėmis rūpinosi J. 
Urbanavičius ir A. Ališaus
kas. Jo pageidavimu, buvo 
sukrėmuotas. Kilęs iš Man- 
kupių kaimo, Kalvarijos vai., 
Marijampolės apskrities. Į 
Kanada atvyko 1928 m.

Gruodžio 7 d. po trumpos 
ligos mirė Alikas Veršinskas 

* 76 m. Paliko nuliūdime žmo
ną Oną, podukrą Matildą su 
šeima. Kilęs iš Kuršėnų mies
to. Į Kanada atvyko 1927 m.

Gruodžio 7 d. Po ilgos ligos 
mirė Aleksandras Lapinas, 
77 m. Paliko nuliūdime žmo
ną Vandą ir tris sūnus su 
šeimomis. Atvyko į Kanadą 
po antro karo.

Elena Mantavičienė gavo 
liūdną žinią iš T. Lietuvos. 
Ten mirė jos mylima mamy
tė, su kuria dar matėsi 1970 
m.

Artimiesiems gili užuojau
ta, velioniems lai būna lengva 
žemelė.

Visus “Laisvės” skaitytojus 
sveikinu su Naujais Metais ir 
linkiu laimingos sveikatos.

Janina

šaukia

SUSIRINKIMAS
Sausio 8 d. M.

Draugijos Pašalpinė 
metinį susirinkimą, 3447 St.
Laurient salėje, 1 vai. 30 
min. Visi nariai prašomi daly
vauti ir užsimokėti narines 
duokles. Valdyba

I “LAISVĖS” 
SKAITYTOJUS

Kaip žinote, jau užsibaigė 
“Laisvės” vajus. Džiugu, kad 
gražus būrys montrealiečių 
labai gražiai parėmė laikraš
tį, atnaujino sau ir Lietuvon. 
Bet dar daugelis skaitytojų, 
kurių prenumeratos baigiasi 
su šių metų pabaiga, nepasi
rūpino tai padaryti. Malonė
kite nieko nelaukdami atsi
naujinti, o kurie turite užrašę 
Lietuvon, bet nemanote at
naujinti, tai pasistenkite 
apie tai pranešti ir sulaikyti 
siuntinėjimą. Žinote gerai, 
kad viskas yra labai pabran- 
gę ir veltui siuntinėjimas 
laikraščio yra labai nuostolin
gas.
SVEČIAI IŠ T. LIETUVOS

Nemažai svečių iš Gimtinės 
šiais metais susilaukėme 
mes. Ypatingai daugeliui te
ko susitikti su dideliu būriu 
tautiečių laike čia vykusios 
olimpiados. Vėliau buvo at

* I •

I

MONTREAL, CANADA

Mirus

Alekui Veršinskui
Didelio liūdesio valandoje, reiškiame mūsų giliausią 

užuojautą velionio liūdinčiai žmonai Onutei, podukrai 
Tautkuvienei su šeima ir visiems pažįstamiems.

J. V. Knistautai P. Bendžiaitienė
V. 0. Verbylai B. Kvietinskas
J. S. Čičinskai M. Matusevičienė
A. A. Mikuliai E. Juraitienė
L. P. Kisieliai V. Zavišienė
A. E. Morkevičiai V. White
B. P. Valatkai A. Šuplevičienė
B. A. Allens F. Jotkus
J. N. Norris S. Petronienė
F. J. Kaušakiai Leonas
J. J. Vilkeliai M. Tamkevičienė
J. E. Petrauskai n. Venskaitienė
B. M. Šalčiūnai Ch. Žekonis
J. E. Urbanavičiai Ed. Vilkis

J. Stukas

MONTREAL , CANADA

Mirus

Kazimierui Aržuolaičiui
Reiškiame gilią užuojautą jo sesutei Uršulei Ulevi

čienei, jo mirusio brolio ir sesutės šeimoms Tarybų 
Lietuvoje; taipgi visiems jo draugams Kanadoje, JAV 
ir Lietuvoje.

Tau, Kazimierai, lai būna lengva Kanados žemė ąnt 
kurios tiek daug prakaito išlėjai dirbdamas geležies 
dirbtuvėje virš 40 metų.

B. Kvetinskas J. E. Urbonavičiai
A. E. Morkevičiai V. Krupauskas
M. Paragiai A. Ališauskai
E. Vilkis G. P. Taruškai
J. E. Petrauskai B. M. Šalčiūnai
J. N. Brakniai P. M. Barzdeniai
F. S. Spaičiai P. Meškinis
A. F. Šuplevičiai P. Bendzaitienė
J. Venckai A. Naubarienė
J. V. Knistautai T. Sadauskas
C. A. Yuškai P. Petroniai
A. Snaideris R. Adakauskienė

vykusių pavienių ir su bend
romis grupėmis. Paskiausiu kaipo dovaną, kad jūs gautu- 
laiku Tarybinėj grupėj, kurią 
sudarė iš įvairių respublikų, 
įvairių profesijų turistai, bu
vo ir du mūs tautiečiai, tai 
daktaras iš Druskininkų Jo7 
nas Valskys ir iš rytinės 
Lietuvos (rodos nuo Molėtų) 
kolūkio pirmininkas — Ra
kauskas. Abu labai šaunūs, 
tautiečiai, su kuriais teko 
praleisti labai maloniai laiką.

Ilgiausiai Kanadoje pavie
šėjo, tai “Tėviškės” draugijos 
darbuotoja Monika Ravins- 
kienė. Su šia malonia ir 
paslaugia tautiete teko dau
geliui susitikti. Ji išvyko į 
Gimtinę gruodžio 9 d. Petrė

Žodis buvusiems “Liaudies 
Balso”, o dabar esantiems 
“Laisvės” skaitytojams Tary
bų Lietuvoje.
Brangūs tautiečiai!

Jūsų giminės bei draugai

mėtė žinių apie Kanados gy
venimą ir lietuvius. Daug 
jūsų esate tiems dėdėms bei 
draugams padėkoję, ir jie tuo 
labai džiaugiasi. Dabar jie be 
jokio vargo “Laisvę” jums 
atnaujina.

Bet yra tokių, kurie už tą 
dovaną jiems nesate nieko 
parašę. Dabar jie nebenori 
jums prenumeratą atnaujin
ti. Jie sako: Jie ten turbūt 
nenori laikraštį gauti! Dabar 
jums su gruodžio 30 d. laik
raštis bus sustabdytas. Todėl 
tie, kurie norite toliau “Lais
vę” gauti, parašykite savo 
giminėms bei draugams, tar
dami jiems lietuvišką ačiū ir 
paprašydami prenumeratą 
atnaujinti-pratęsti. Tas pa
lengvins mums, kurie dar
buojamės dėl “Laisvės” at
naujinimo į Lietuvą.

Ačių!
J. Urbanavičius

SVEIKINU
į Linkiu linksmų švenčių ir laimingų Naujų Metų w 
t visiems savo giminėms, draugams ir pažįstamiems p 
? Kanadoje, Tarybų Lietuvoje ir J. A. V. ®

GEORGE KODIS g 
? Windsor, Ont., Canada

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

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

PRANAS, K irM.BEALLES
Vancouver, B. C., Canada

jri

Naujametinis Sveikinimasfit

Visus mūsų mielus gimines, draugus ir pažįstamus 
Lietuvoje, Kanadoje ir J. A. V. nuoširdžiausiai 
sveikiname su Naujaisiais 1977 Metais. Linkime geros 
sveikatos ir laimingesnių sekančių Metų! Lai gyvuoja 
Taika pasaulyje!

J. irS. ČIČINSKAI
J. ir P.SKRIPKAI
L. SKRIPKA

Montreal, Canada

SVEIKINAME
su žiemos šventėmis ir Naujaisiais Metais; sveikiname 
visus gimines, draugus ir pažįstamus Kanadoje, 
Jungtinėse Valstijose ir Tarybų Lietuvoje.

Linkime visiems geros sveikatos ir ilgo gyvenimo. 
Lai būna mūsų visų obalsis: LAI GYVUOJA TAIKA 
PASAULYJE!

Sveikinu visus savo draugus ir pažįstamus su 
Naujaisiais Metais Kanadoje, JAV ir Tarybų Lietuvo
je. Linkiu visiems geros sveikatos ir ilgo gyvenimo.

LAI GYVUOJA TAIKA PASAULYJE!

SVEIKINIMAS

EVALDAS VILKIS
Montreal, Canada

JUOZAS, ELZUTĖ ir LILLY URBANAVlClAI
Verdun, Canada

Su Naujaisiais Metais
Sveikinu “Laisvės” leidėjus, vajininkus, skaitytojus 

ir gimines Kanadoje, Jungtinėse Valstijose ir Lietuvo
je.

Lai gyvuoja taika ir tautų draugystė visame 
pasaulyje!

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ.

P. BEPIRŠTIS
Toronto, Ont., Canada

CLEVELAND,OHIO
DEMOKRATŲ VADAS 
BĖDOJE

Albert Porter, per ilgus 
metus pavieto inžinierius ir 
demokratų čyfas vietos poli
tikierių eilėse, pagaliau buvo 
išmestas iš šiltos vietos pe
reituose rinkimuose ir, su 
pridėčku, traukiamas su jo 
štabu teisman pasiaiškinti, 
kaip ten buvo iš tikrųjų su jo 
2 procentų Klubu. Per eilę 
metų jo darbininkai “liuosa- 
noriai” atidavė du procentus 
jų atlyginimo į Porterio taip 
vadinamą “Gėlių puodą” (tu
rėjo ir kitus pavadinimus). 
Per tą eilę metų spauda 
domėjosi tuo “puodu”, bet jo 
globėjas visuomet turėjo pro
gos išsisukti. Bet naujosios 
kartos darbininkai kitaip at
sinešė į boso “puodą” ir 
griežčiau pareikalavo pasiaiš
kinimo.

Paaiškėjo, kad jokio “puo
do” nebuvo pinigam — kad 
tas puodas, tai buvo bankas, į 
kurį sukolektuoti pinigai, sie
kiantys keletą šimtų tūkstan
čių dolerių, buvo investuoti. 
Bet kas atsitiko su pinigais ir 
su prieaugiu? Well, neaišku 
... Dabar žmogus jau senas 
ir traukiamas teisman ... Ir 
rodos, kad jam “days of wine 
and roses are over”!

* * *

Bedarbių fondas nusuktas 
milijonu dolerių. Dar surado 
$200,000 trūkumą. Pirmiau 
apie 20-30 asmenų — profe
sionalų, advokatų, daktarų ir

“bedarbių”, buvo traukiama 
teisman, dabar tas skaičius 
vėl padidės.

Vasarą jaunas advokatas 
nusižudė, kai buvo įtariamas 
žulikystėje.
MOKYKLAS INTEGRUOS

Federalinio teisėjo Battis- 
ti įsakymu, vietos mokyklos 
bus integruotos su rudenio 
sezonu. Miesto, pavieto ir 
valstijos mokyklų taryba kal
tinama praktikavime segre
gacijos.

Seniau, kai mokyklos buvo 
statomos, segregacija taipgi 
buvo praktikuojama, bet ne
buvo taip aiški, kaip dabar. 
Daugelį mokyklų tik juodieji 
vaikai telanko. Baltieji vaikai 
su tėveliais pabėgo.

Kilo visokių problemų, kai 
publika vėl pradėjo daugiau 
maišytis, kai atsikraustė 
nauji juodi ir balti namų 
savininkai su visais savo pa
lydovais. Pasikeitė apylinkė, 
pasikeitė ir gyvenimo sąly
gos. Ir priemiesčiai tapo di
deliais miestais . . .

Važinėjimas vaikučių sker
sai miestą vargiai atsieks 
pageidaujamus rezultatus. 
Reikia gyventojams permai
nyt savo pažiūras. Negana 
kalbėti apie lygybę, reikia ją 
praktikuoti. 0 išlaidas val
džia pati turėtų padengti, o 
ne namų savininkams už
krauti dar didesnius mokes
čius ir tuo būdu didinti pabė
gimą iš centrinio miesto gy
venviečių. J. Petraus

Erie, Pa.
LIŪDNAS PRANEŠIMAS

' Spalio 27 dieną mirė senas 
“Laisvės” skaitytojas, mano 
mylimas gyvenimo draugas 
Mykolas Swed (Švedas), bu
vęs patersonietis. Velionis

Mykolas Swed [Švedas]
Amerikon atvažiavo jaunas 
būdamas 1907 m., į Provid
ence, R. T Bet ilgiausia 
išgyveno Paterson, N.J.

Lietuvoje Mykolas Švedas 
paėjo iš Dubičių apylinkės.

Mykolas “Laisvę" pradėjo 
skaityti 1917 metais. Ją skai
tė ir mylėjo iki paskutinių 
savo gyvenimo dienų. Pagal 
išgalę ją paremdavo ir finan
siškai.

Liūdesyje paliko žmoną 
Blanche ir dukrą Mary su 
vyru Howardu ir tris anūkus. 
Mirė sulaukęs 87 metų. Čia 
Erie išgyveno tiktai viene
rius metus. B. S.

Žiemos Švenčių Proga
j? Nuoširdžiai sveikiname su Naujais 1977 metais visus ® 

klubo narius, darbuotojus, rėmėjus ir bičiulius, Cį? 
nekurie iš jų randasi po plačią Ameriką ir Kanadą.

t Linkime geros sveikatos, laimės, neišsenkančios S?
? energijos ir daug saulėtų dienų! ®

LITHUANIAN SENIOR CITIZEN CLUB g
St. Petersburg, Florida ŠS

Naujųjų Metų Proga
A Sveikiname su žiemos šventėmis visus savo arti- įįfl 
įf muosius, gimines, draugus bei bičiulius Amerikoje ir m 
įf Tarybų Lietuvoje.

HELEN ŽUKIENĖ, Binghamton, N. Y. ® 
WALTER ir MYLDA ŽUKAS, Gulfport, Fla. ®

Švenčių Proga
Sveikiname su Naujais 1977 Metais mielus gimines, 

draugus ir pažįstamus Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. • js
Linkime visiems geros sveikatos, didelės asmeninės A 

laimės gyvenime ir sėkmės!

FRANK ir ANNA BUNKAI
St. Petersburg, Florida

Naujųjų Metų Proga
į LLD 153 kuopa, San Francisco, Cal., sveikina 
£ “Laisvės” kolektyvą, skaitytojus, rėmėjus, korespon- 
įf dentus ir visus dirbančius už pala) ymą Taikos 
į pasaulyje.

VALDYBA ir nariai W 
San Francisco, Cal. Sf

Žieminių Švenčių Proga
įf Sveikiname gimines, draugus ir visus veikėjus už 
į geresnį darbo žmonių 
į sveikatos ir laimės.

gyvenimą. Linkime geros Sį

KAZlUNĖ PAKŠTYS 
ANNA PETKUNAS g 
J. P. BRASS

& St. Petersburg, Fla.

Brockton, Mass.
Gruodžio 13 dieną staiga 

nuo širdies smūgio mirė 
George Stephens (Stefono- 
vich), sulaukęs 66 metus. 
Gyveno 34 Atlanta St. Buvo 
pašarvotas Yakuvonio šer
meninėje. Jo karstą puošė 
daugybė gyvų gėlių. Paliko 
liūdesyje savo gyvenimo 
draugę — žmona Antoinette, 
2 sūnus — Billy iro- Craig, 
Brocktone, dukterį Richard 
(Paula) Lopatka, Broad 
Brook,Conn., seserį Samuel 
Bridges, Brocktone ir 7 anū
kus.

Koplyčioj S. Rainards pa
sakė atsisveikinimo kalbą, 
nupiešdamas jo nueitąjį gy
venimo kelią, paminėjo, kad 
velionis gimė Brocktone, čia 
baigė pradine mokyklą. Vė
liau lankė Woodrow Wilson 
June College, Chicagoj ir 
Chicagos muzikos konserva
toriją. Buvo labai gabus pia
nistas, mokinęs chorą Chica- 
goje ir Brocktone Liuosybės 
chorą. Turėjo savo orkestrą. 
Vėliau savo vardu turėjo 
Stephens Canteen Service 
Brocktone. Gruodžio 17 d. 
Forest Hills Krematorijoje jo 
kūnas tapo sudegintas. Visi 
atsilankę atsisveikinti su juo 
buvo pakviesti į Parkway 
Restauraną ir pavaišinti ska
niais pietais.

Giliausia užuojauta jo žmo
nai, sūnams, dukteriai, sese
riai ir jo artimiesiems.

* * *
Aplankiau sunkiai sergantį 

Albertą Vasarį. Gyvena 73 
Upland Rd.

Mūsų LLD 6 kuopos pirmi
ninkas Charles Ustapas, ku
ris gavo lengvą stroką, dar 
tebėra Brocktono ligoninėje. 
Atrodo, kad jis gerai stiprė
ja, jau su lazdos pagalba. 
Vienas pavaikščioja ir kairų 
ranką pakrutina. Radau gerai 
nusiteikusi, ir besirūpinantį 
kuopos veikla.

Vėlinu ligoniams greitai pa- 
stiprėti. S. Rainard

Paieškai!
Moters bei vyro gyventi 

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

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

(51-52)
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KLAIPĖDOS 
NAUJIENOS
Statomos ir rekonstruojamos 

įmonės
Plečiasi ir gražėja senoji 

Tarybų Lietuvos jūrininkų 
buveinė — Klaipėda. Baigia
me statyti viena didžiausių ir 
moderniausių Tarybų Sąjun
goje Vakarų laivų remonto 
įmonę, kurioje dirbs 8 tūk
stančiai žmonių, jų tarpe — 
apie du tūkstančius inžinierių 
ir technikų. Beje, jau šian
dien šioje įmonėje “gydomi” 
didžiuliai okeaniniai žvejybos 
laivai, kuriuos anksčiau tek
davo remontuoti užsienyje.

Antrąją savo jaunystę pa
žymi iš pagrindų rekonstruo
ta, automatizuota “Syriaus” 
sausųjų elementų gamybos 
įmonė. O Celiuliozės-popie 
riaus kombinate pastatytas 
naujas fabrikas per metus 
pagamina 90 tūkstr čių tonų 
aukščiausios rūšies kartono. 
Mėsos kombinate statomas 
didelis paukščių apdorojimo 
cechas, projektuojamas mė
sos konservų fabrikas.
Statybos skverbiasi į mišką
Devintojo penkmečio me

tais iškilęs Gedminų rajonas 
saulėtas patogių, dau

giaaukščių gyvenamųjų na
mų miesto kampelis įkurdino 
apie 30 tūkstančių klaipėdie
čių. Naujausiame, šeštame jo 
kvartale, šiemet įkurtuves 
atšventė daugiau kaip trys 
tūkstančiai šeimų.

Pirmosiomis rugsėjo dieno
mis požeminės komunikacijos 
pradėtos tiesti į naują Miško 
rajoną. Kelios dešimtys pen
kiaaukščių ir devynaukščių 
pastatų, iškilusių tarp lapuo
čių ir spygliuočių medžių, 
priims maždaug penkis tūks
tančius gyventojų.

Netrukus miesto pietinėje 
dalyje bus užbaigti unikalūs 
trylikos aukštų žvejų tarprei- 
siniai poilsio namai, po dvejų 
metų duris atvers žvejų kul
tūros rūmai, kurių salėje 
tilps 1200 žiūrovų.
Antrasis studentų penkmetis

Lietuvos Valstybinės kon
servatorijos Klaipėdos fakul
tetuose per praėjusius pen
kerius metus paruošta 200 
choreografų, choro dirigentų 
ir estradinių ansamblių vado
vų — specialistų su aukštuo
ju mokslu, sėkmingai vado
vaujančių meno saviveiklos 
kolektyvams.

Šiais mokslo metais fakul
tetų studentų būrį papildė 
dar 210 vaikinų ir merginų. 
Įsteigtos dvi naujos — liau
dies muzikos ir klubininkys- 
tės katedros, dramos teatro 
aktorių specialybė.

Dabar Kauno Antano 
Sniečkaus Politechnikos in
stituto vakariniame, Šiaulių 
K. Preikšo Pedagoginio insti
tuto ikimokyklinio auklėjimo 
ir minėtuose konservatorijos 
fakultetuose mokosi 200 stu
dentų.

Saugomi archeologiniai 
radiniai

Uostamiesčio kraštotyri
ninkai tniesto istorijos muzie
jaus kolekciją kasmet papildo 
naujais eksponatais. Juos į 
muziejų pristato specialios 
archeologinės ekspedicijos, 
mokyklos, pavieniai asme
nys.

Šiais metais žvalgomoji 
ekspedicija, kuriai vadovavo 
archeologė R. Kulikauskienė, 
kasinėjo VII-XII amžių sen
kapi Girkalių kaime (netoli 
Palangos kurorto). Jos daly
viai čia surado senovinių 
gintaro, įvairiaspalvio stiklo 
gaminių, raštuotų keramiki
nių karolių vėrinį, keletą 
žalvarinių žiedų.

Siekdami išsaugoti senovi
nius istorijos ir kultūros pa
minklus, klaipėdiečiai išaiški
no visus senkapius, kuriuose 
buvo laidojami žmonės prieš 
pusantro tūkstančio metų ir 
vėlesniais laikotarpiais.

Alf. Pipiras

£

Žieminių Švenčių Proga
Sveikinu gimines, draugus, bičiulius Lietuvoje ir 

Amerikoje. Linkiu sveikatos ir sėkmės gyvenime su 
ateinančiais Naujaisiais Metais.

Iš sveikinimų “Laisvės” 
adm. Ievai Mizarienei

Su Aido Choru sutiksime 
Naujus Metus

MARY ADAMS [ŽVIRBLIENĖ]
Great Neck, N. Y.

Žieminių Švenčių Proga
Sveikiname gimines, draugus ir bičiulius Lietuvoje, 

Amerikoje ir Argentinoje su žieminėmis šventėmis ir 
Naujaisiais Metais.

A. BABARSKIENĖ ir duktė 
IRENA su šeima

SVEIKINAME
Žieminių švenčių ir Naujųjų Metų proga sveikiname 

visus draugus ir bičiulius bei pažįstamus. Linkime 
visiems geriausios sveikatos ir laimės.

J. M. KUPČINSKAI
Great Neck, N. Y.

JULIA LAZAUSKIENĖ
So. Ozone Park, N.Y.

Žiemos Švenčių ir 
Naujųjų Metų Proga

Sveikinu gimines, draugus ir visus Laisvės” 
darbuotojus Amerikoje ir Kanadoje; taipgi mano 
sesutes ir Jono brolį su šeimomis ir kitus gimines 
Lietuvoje.

Linkiu visiems sveikatos, sėkmės ir daug saulėtų 
dienų 1977 metais.

SVEIKINAME
Proga žiemos švenčių ir Naujųjų Metų sveikiname 

savo gimines, bičiulius, draugus Amerikoje ir Tarybų 
Lietuvoje.

Linkime visiems laimingų Naujųjų Metų ir sveika- 
- tos.

SVEIKINAME

WALTERIS ir BRONĖ KERŠULIAI
Brooklyn, N. Y.

Žieminių švenčių proga širdingai sveikiname gimi
nes, draugus, bičiulius ir visus Taikos mylinčius 
žmones Lietuvoje ir Amerikoje. Linkime sveikatos ir 
sėkmės gyvenime su ateinančiais Naujaisiais Metais.

N. P. VENTAI
Brooklyn, N. Y.

Žieminių Švenčių 
ir Naujųjų Metų proga

Sveikinu gimines, draugus, bičiulius Amerikoje ir 
Lietuvoje. Linkiu visiems 
laimingų Naujųjų Metų.

sveikatos, sėkmės ir

NASTĖ BUKNIENĖ
Brooklyn, N. Y.

Su Naujaisiais Metais
Nuoširdžiai sveikiname Naujųjų Metų proga gimi

nes, draugus ir bičiulius Tarybų Lietuvoje ir 
Amerikoje. Visiems linkime geros sveikatos, daug 
laimės ir sėkmės per visus metus.

BRONĖ OSTAPUK
ADELĖ ir FELIKSAS LUPŠEVlClAI

Newark, N. J.

Su Naujaisiais 1977 Metais

J. ir J. JORDAN 
Three Bridges, N. J.

sveikiname “Laisvos” administraciją, skaitytojus, 
rėmėjus ir draugus.

Brangioji Ieva,
Nuoširdžiai sveikinu Jus garbingo jubiliejaus ir jo gražaus 

atžymėjimo proga Tėvų žemėje. Jaunų širdžių neįveikia nei 
gyvenimas, nei laikas. Linkiu ilgos ir gražios jaunystės, 
stiprios sveikatos ir moteriško žavesio. Sėkmės pažangioje 
užjūrio lietuvių visuomeninėje, kultūrinėje ir žurnalistinėje 
veikloje.

Tešviečia Jums skaidri ir šilta Baltijos gintaro liepsnelė. 
Bučiuoju.

Eduardas Mieželaitis
Vilnius

* * *
Mieloji,

Gimtadienio proga sveikinu. Linkiu daug džiaugsmo, ilgų 
gyvenimo metų, sėkmės darbuose visuomenės labui,

Leokadija Diržinskaitė
Vilnius * * *

Tėviškės Draugija sveikina Jus jubiliejaus proga ir linki 
Jums dar daug kartų pradžiuginti mus savo apsilankymu 
Lietuvos padangėje ir visuomenine veikla Lietuvių Tautos 
labui.

Petronis — S kačkauskas
Vilnius

* * *
Garbingos 70 metų sukakties proga, linkime gerbiamajai 

jubiliatei visokeriopos sėkmės, neblęstančios kupinos 
kūrybinės ugnies, dar ilgus metus būti kultūrinio gyvenimo 
centre, ypatingai stiprios sveikatos.

A. Žukauskiene ir Bronė
Kaunas

* * *
Mielą Ievą Mizarienę

Jubiliejaus proga sveikina ir siunčia nuoširdžiausius 
linkėjimus draugai iš Kauno.

Živilė ir Romanas Krivickai
* * *

Didžiai gerbiamoji drauge Mizariene Ieva,
“Šviesoje” ir “Laisvėje” randu nemaža žinių apie Jūsų 

energingą veiklą ir pažangiosios visuomenės gyvenimą. 
Malonu, kad lietuviai, gyvenantieji už jūrų-marių, jaučia 
Lietuvos dinamiškai kūrybinį pulsą ir žmonių ryžtingumą 
siekti taikos, gerbūvio ir grožio. Jūs atsilankote į Lietuvą ir 
matote didelę pažangą visose mūsų gyvenimo srityse. Aš, 
kaip gydomosios fizinės kultūros specialistas, irgi stengiuos, 
kad jauni ir pagyvenusieji būtų sveiki, darbingi ir žvalūs.

Karolis Dineika
Druskininkai

* * *
Gerbiama d. Mizariene! \

Širdingai sveikinu su apdovanojimu LTSR nusipelniusios 
kultūros veikėjos garbės vardu. Linkiu daug, daug laimės, 
ilgų metų ir kūrybinio darbo bare dirbti nenuilstamai su 
energija.

Širdingiausi linkėjimai Tamstai. Bučiuoju karštai.
Sofija Nakaitė

Kaunas
* * *

Didžiai gerbiamai ir mielai Ievai,
Širdingai sveikiname Jus garbingo Jubiliejaus ir aukšto 

apdovanojimo, Lietuvos TSR Nusipelniusios Kultūros 
Veikėjos vardo suteikimo, proga.

Linkime sveikatos ir energijos dar daug metų taip 
nuoširdžiai bendradarbiauti su Tėvyne bendram lietuvių 
tautos labui.

Eleonora ir Petras Rauduvės
Vilnius

♦ * *
Gerbiamoji Drauge Mizariene,

Nuoširdžiai sveikinu su aukštu Lietuvos Vyriausybės 
apdovanojimu. Linkiu ir toliau būti neblėstančiu lietuvių 
kultūros spinduliu tolimoje užjūrio žemėje.

J. Kubilius
Vilniaus Universiteto Rektorius

* * *
Didžiai gerbiamoji ir mieloji drauge Ieva!

Nuoširdžiai sveikiname Tamstą, įžymią kultūros ir 
visuomenės veikėją, kovotoją už pažangą ir darbo žmonių 
laisvę, garbinga amžiaus sukaktuvių proga.

Linkime stiprios sveikatos, energijosdr sėkmės visuome
nės bei spaudos darbe, daug džiaugsmo gyvenime, ilgiausių, 
šviesausių metų.

Genovaitė Paleckienė
Justas Paleckis

Vilnius
* * *

Gerbiamoji Drauge Ieva,
Apgailestaujame, kad nesusidarė galimybės gyvu žodžiu 

Jus pasveikinti su aukštu apdovanojimu ir palinkėti 
sveikatos bei tolesnės vaisingos veiklos. Tat, prašome per 
šiuofe kelis rašytus žodžius priimti mūsų nuoširdžiausius 
pasveikinimus. Tegu Jūsų visos dienos būna visada šviesios, 
darbingos, kupinos sveikatos!

Genovaitė ir Bronius Raguočiai
Vilnius

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 duęs gerus pietus, bus dainų, kas 
norės, galės *r pasišokti. Auka tiktai $7.

Kviečia Aido Choras

Labai puikiai pavykusi 
kultūrinė popietė

Praeitą sekmadinį Laisvės 
salėje įvyko viena iš šauniau 
šių popiečių. Kaip garsinta, 
buvo rodymas filmų iš Lietu
vos. Popietę ruošė Lietuvių 
Literatūros I Irau gijos 185 
kuopa. O filmus rodė žurna
listė Salomėja Narkeliūnaitė.

Ir gamta buvo su rengėjais, 
duodama jiems nešaltą ir 
saulėtą dieną. Todėl ir publi
kos susirinko gražus būrys.

Buvo parodyti keturi šiai 
publikai nematyti grynai do
kumentiniai filinhi. Juose pa
teikiami vaizdai iš Klaipėdos, 
Druskininkų, Trakų, Vilniaus 
ir kitų vietovių. Viename 
filme matėme Lietuvoje besi 
lankančius turistus iš Jungti 
nių Valstijų bei Kanados.

Iš techninės pusės filmų 
rodymas buvo atliktas šimta
procentiniai. Filmų rodytoją 
Narkeliūnaitė reikia sveikinti 
už sugebėjimą nepilnai ap
tamsintoje salėje taip ryškiai 
filmus pademonstruoti. Prie 
publikos nuotaikos ir susido

mėjimo prisidėjo Narkeliū
naitė s gerai paruoštas ir 
meistriškai atliktas rodomų 
vaizdų aiškinimas. Viena 
klausytoja man sako: “Iš kur 
ji tokią atmintį ir gavo!”

Būtų labai gražu, jeigu 
šiuos filmus Narkeliūnaitė 
galėtų pademonstruoti ir ki
tose kolonijose. Aš manau, 
kad ji su mielu noru sutiktų 
tai padaryti, jeigu būtų pa
kviesta.

Po parodymo filmų publika 
buvo pavaišinta šilta kava ir 
skaniais namie paruoštais už
kandėliais, kuriuos paaukojo 
ir atnešė Bronė Keršulienė ir 
Ilzė Bimbienė. Pastaroji ir 
stalą paruošė, o prie publikai 
patarnavimo su kava ir ska
numynais prisidėjo ir Shukai- 
tienė su Šimkiene. Prie įėji
mo bilietų pardavimo pasi
darbavo Jonas Grybas.

Dabar visi lauksime Naujų
jų Metų sutikimo, kurį, kaip 
kasmet, ruošia mūsų Aido 
Choras toje pačioje Laisvės 
salėje Ozone Parke. Rep.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva

Undertaker and Embalmer

Brooklyn, N.Y.
Gruodžio 7 d. mano myli

mas tėvas Kazimieras Milen- 
kevičius atžymėjo savo 88-tą 
gimtadienį namuose su šei
ma. Jis sako, kad jis laukia 
savo dviejų anūkių Linda ir 
Carol Imilkowski vestuvių 
1977 metais, kur jis tikrai 
šoksiąs.

* * *
Gruodžio 11 d. sukako trys 

metai nuo mirties Onos Wal- 
mus. Jos negali pamiršti nei 
mūsų šeima, nei draugai, 
kurių ji turėjo daug. Ji buvo 
uoli “Laisvės” skaitytoja ir 
rėmėja net ir tuomet, kai 
gulėjo ligoninėje bei gyveno 
priežiūros namuose. Kai svei
kata leido, ji buvo aktyvi 
Niujorko Moterų Klubo narė.

Prisminimui Onos Walmus, 
aukoju “Laisvės” fondui $5.

Eldana Imilkowski

Padėka
Teko išbūti dvi savaites 

ligoninėje ir pergyventi sun
kią operaciją, bet jau dabar 
gydausi namie.

Noriu padėkoti Niujorko 
Lietuvių Moterų Klubo drau
gėms ir visoms kitoms už 
prisiuntimą atvirukų, už pa
šaukimą telefonu ir aplanky
mą manęs namuose.

Neužmiršiu n ie k ados.
Frances Mažilienė 

Brooklyn, N. Y'.

Laisvės vajus
Praėjusio “Laisvės” nume

rio Vajaus Fondo ataskaitoje 
įvyko dvi klaidos: M. Mar
quardt, Chicago, Ill. aukojo 
$3, o ne $2. Visai praleistas 
vardas: T. Karosas, Toronto, 
Ont., Canada, aukojo per Y. 
Ylą $2.00.

Atsiprašome.
Administracija

IŠVYKO PASKUTINE ŠIŲ 
METŲ 1 LD EKSKURSIJA

Pirmadienį, gruodžio 20 d., 
išvyko į Lietuvą paskutinė 
šių metų Lietuvių Literatū
ros Draugijos ekskursija. Ši 
ekskursija išbus Lietuvoje 11 
dienų, vieną dieną Maskvoje 
ir grįžtant vieną dieną Hel
sinkyje, Suomijoje.

Grupė susidėjo iš 12 žmo
nių, kuriai vadovauja “Vil
nies” redakcijos štabo narys 
Jonas Mažeika. Kaip ir visose 
kitose LLD ekskursinėse 
grupėse, taip ir šioje randasi 
žmonių iš plačios Amerikos.

Ieva Mizarienė

A HAPPY
NEW YEAR!

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

Telefonas: 846-1970
i .......................................

AUTO AVARIJOJE ŽUVO 
PENKI ŽYDU RABINAI

Praeitą šeštadienį šeši New 
Yorko miesto rabinai važiavo 
Pennsylvanijos greitkeliu in
spektuoti košerinę vištienos 
įmonę. Už Philadelphijos 
automobilis sudūrę su t rai le
piu. Penki rabinai ant vietos 
žuvo, o šeštasis, sunkiai su
žeistas, paguldytas į ligoninę.

Another year has passed. 
Another year added to a long 
line of years since Laisve is 
being published. In 1977 it 
will celebrate its 66th anni
versary. It is a monument of 
remarkable achievement by 
American Lithuanian pro
gressive people. Very few 
nationality papers have 
reached that landmark.

Although our forces are 
getting smaller still we have 
people who know the value of 
our paper, and who are 
working very hard in our 
organizations supporting it 
financially and morally to 
keep it up.

Happy New Year to all of 
you! Wishing you plenty of 
energy and health to carry on 
as long as we can. Ilse




