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KRISLAI
Su viltimi ir ryžtu 
Nesiskaito
Kodėl nėra nė vienos moters?
“Išdavystės keliu” 
Ir dar nori daugiau

A. BIMBA
Mes, laisviečiai, ir visi pa

žangieji lietuviai įžengiame į 
Naujuosius , 1977 metus su 
aukšta viltimi ir nepalaužia
mu ryžtu.

Mes žinome, nes mes esa
me praktiški žmonės, kad ir 
1977 metais prisieis susidurti 
su dideliais sunkumais ir 
rimtomis problemomis, kad 
mums nebus lengva išlaikyti 
mūsų spaudą ir organizacijas 
akivaizdoje senosios kartos 
gretų smarkaus retėjimo

Bet juk ir 1976 metais 
mums teko susidurti su dide
liais sunkumais. Tačiau mes 
juos nugalėjome, ir šiandien 
mūsų spauda ir organizacijos 
gražiai tebegyvuoja.

Su tokia pat viltimi ir ryžtu 
laimėti mes įžengiame ir į 
Naujuosius metus. Padavę 
vienas kitam ranką, kietai 
suglaudę savo eiles, žengda
mi koja kojon, nugalėsime 
visas audras.

Šilčiausi sveikinimai ir nuo
širdžiausi linkėjimai geros 
sveikatos visiems “Laisvės” 
skaitytojams ir rėmėjams! 
, □

Į vieną savo kabinete labai 
svarbią vietą, į valstybės 
prokuroro postą, išrinktasis 
prezidentas paskyrė Griffin 
B. Bell, žinomą rasistą, pri
klausantį įvairiems klubams, 
į kuriuos juodiesiems žmo
nėms, puertorikiečiams bei 
žydams durys kietai uždary
tos.

Prieš šį paskyrimą kilo 
protestų audra. Juk valsty
bės prokuroras taip pat yra 
Justicijos departamento gal
va. Tokiai vietai toks žmogus 
netinka. Bet, kaip atrodo, 
būsimasis prezidentas su tais 
protestais nesiskaitys ir savo 
nuomonės nepakeis.

Vėliausias Aukščiausiojo 
Teismo diskriminacinis prieš 
darbininkes moteris nutari
mas susilaukė iš moterų judė
jimo ne tik protestų, bet ir 
reikalavimų, kad Teismo są
statas būtų pakeistas, kad ir 
moterų būtų į jį paskirta. Iš 
tikrųjų, keista ir nenatūralu, 
kad kai daugumą šalies gy
ventojų sudaro moterys, to
kioje aukštoje valdžios įstai
goje nesiranda nė vienos 
moters! Kodėl? Nejaugi iš 
apie pusantro šimto milijonų 
moterų nesiranda nė vienos, 
tai vietai kvalifikuotos? Ne
sąmonė!

Šis reikalavimas pakeisti 
Aukščiausiojo Teismo sąstatą 
turėjo būti seniai pakeltas. 
Sunku net ir besuprasti, 
kodėl iki šiol jo nepakėlė 
Amerikos pažangioji visuo
menė.

Štai mano rankoje šiemet 
Vilniuje išleista 269 puslapių 
J. Jakaičio knyga “Išdavys
tės keliu”. Dabar suprantu, 
kodėl mūsų lietuviškieji reak
cininkai savo spaudoje jau iš 
visų kanuolių pradėjo į šios 
knygos autorių ir leidėjus 
šaudyti. Mat, knygoje negin
čijamais faktais ir dokumen
tais demaskuojama “vaduoto
jų” aukščiausia įstaiga —

MIRĖ ŽYMUS PAŽANGUS
RAŠYTOJAS

APSINIAUKĘS DANGUS 
VIRŠ HAGOS

Šiomis dienomis po trum
pos ligos mirė 72 metų sulau
kęs Joseph North, žymus 
pažangus rašytojas, žurnalis
tas ir veikėjas. Kadaise, dar 
prieš Antrąjį pasaulinį karą, 
jis redagavo žurnalą “New 
Masses”, paskui paėmė reda
guoti komunistų leidžiamą 
dienraštį “Daily Worker”, o

Joseph North

Amerikos fašistai 
ginkluojasi
Los Angeles, Cal. — Netoli 

nuo čia kalnuose rastas di
džiulis fašistinių gaivalų gin
klų ir amunicijos sandėlis. 
Visi ginklai yra militariniai, 
armijos naudojami. Amunici
ja ir ginklai sveria apie 60 
tonų! Su ginklais rasta didelis 
kiekis antikomunistinės lite
ratūros.

Šių moderniškų militarinių 
ginklų paprasti piliečiai nega
li legališkai įsigyti. Tai kaip ir 
kur fašistai juos gavo? Kas 
nors iš armijos jiems juos bus 
“padovanojęs”.

Didelė nelaimė 
jūroje

Cairo, Egiptas. — Egipto 
keleivinis laivas su 480 kelei
vių Raudonojoje Jūros užsi
degė. Žuvo 140 keleivių. 
Tarybų Sąjungos laivas “Le
ninas” išgelbėjo 280 keleivių. 
Kitus išgelbėjo graikų laivas.

“Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas” (VLIK’as). 
Parodoma, kad visi vlikinin- 
kai buvo ir, tebėra nacių ir 
šiaip įvairių užsieninių žval
gybų bei imperialistų agentai 
ir įrankiai, parsidavėliai ir 
lietuvių tautos išdavikai.

Atrodo, jog 42 arba 44 
tūkstančiai dolerių yra nema
ža metinė alga. Iš jos žmogus 
kad ir su nemaža šeima gali 
gražiai išsiversti. Joks, kad ir 
sunkiausio darbo darbininkas 
negali nė sapnuoti apie tokią 
algą.

Bet tokias algas šiandien 
gauna mūsų federaliniai tei
sėjai, kurie, beje, nėra žmo
nių išrinkti, o prezidento 
paskirti ir,primesti žmonėms, 
kartais prieš jų valią ir norus. 
Tačiau siūloma tas jų gražias 
algas dar labiau pagražinti, 
pakeliant dabartinę 42 tūk
stančių dol. algą iki 44 tūk
stančių ir šešių šimtų dolerių, 
o dabartinę 44 tūkst. ir šešių 
šimtų dolerių iki 65 tūkstan
čių!

vėliau — “Daily World”. 
Velionis labai atsižymėjo su 
savo korespondencijoms iš 
Ispanijos civilinio karo, iš 
Antrojo karo eigos bei iš 
įvykių Kuboje. Yra parašęs 
keletą knygų.

Joseph North buvo ukrai
niečių imigrantų sūnus, gi
męs Chester, Pa. Užsidirbda
mas sau pragyvenimą sunkiu 
darbu, jis baigė Pennsylvani- 
jos universitetą, ir ankstyvo
se jaunystės dienose pradėjo 
bendradarbiauti įvairiems 
laikraščiams. Jo mirtis yra 
didelis darbininkų klasei ir 
pažangai nuostolis.

Chinija 
mechanizuoja 
savo žemdirbystę

Pekinas. — Plačiosios liau
dies gyvenimo ir gerovės lygį 
pakelti negalima su labai 
atsilikusia agrikultūra. To
kios išvados, matyt, priėjo 
Kinijos Liaudies Respublikos 
vadovybė. Ji pradėjo platų 
ėjimą modernizuoti, mecha
nizuoti visus žemdirbystės 
procesus. Sunkų rankų darbą 
turi pakeisti moderniška 
žemdirbystės mašina. Tai, 
žinoma, ne vienos dienos 
procesas. Mašina pati turi 
būti pagaminta. Tam reika
linga moderniška pramonė.

Manoma, kad kiniečiai 
daug ko pasimokė iš Tarybų 
Sąjungos kolektyvizuotos 
žemdirbystės. Moderniškos 
mašinos efektingai nepanau
dosi ant mažų žemės sklypų. 
Jai reikia stambiu farmų.

Japonija jau turi 
naują vyriausybę

Tokyo. — Su gruodžio 24 
diena Japonijos premjero 
vietą užėmė Takeo Fukuda, 
71 metų ekonomas. Bet par
lamente jis užgyrimą laimėji
mo tik vieno balso dauguma 
Senate ir dvieju balsu daugu
ma Atstovų rūmuose.

Naujasis premjeras yra tos 
pačios Liberatų-Demokratų 
partijos, kuri iki šiol valdė 
Japoniją, veikėjas. Todėl iš 
naujosios vyriausybės nesiti
kima žymių pakeitimų politi
koje ir ekonomikoje.

Liberalų-Demokratų Parti
ja yra konservatorių sambū
ris, atstovaująs stambiojo ka
pitalo interesams.

Per 40 metų buvo 
šnipinėjamas

Charleston, Va. — Libera
liškų pakraipų laikraštis 
“Charleston Gazette” prane
ša^ kad jis buvo FBI agentų 
šnipinėjamas per paskutinius 
40 metų. Įrodymui prieš FBI 
kaltinimo laikraštis paskelbė 
dokumentus, kurie sudaro 
100 puslapių.

New Yorkas. — Pernai dėl 
finansinės krizės paleisti iš 
darbo 150 ugniagesiai tapo 
sugrąžinti į darbą. Jie džiau
giasi tokia “kalėdine dova
ną”. Bet taip pat pernai 
paleisti iš darbo 83 ugniage
siai tebėra be darbo.

Čilės militaristų iš kalėjimo paleistas ir ištremtas Čilės 
Komunistų Partijos sekretorius Luis Corvalan tapo iškil
mingai sutiktas Tarybų Sąjungos sostinėje.

LAISVEI IŠ LIETUVOS
Žmonės remia taikos fondą
Vilnius. — Čia įvyko Lietu

vos TSR Taikos Gynimo Ko
miteto aktyvo pasitarimas, 
kuriame buvo apžvelgti mies
tų ir rajonų Taikos Fondo 
komisijų šių metų darbo re
zultatai. Respublikos darbo 
žmonės, jaunimas remia Tai
kos Fondą santaupomis, ren
gia koncertus, meno savivei
klos pasirodymus, organizuo
ja darbo talkas. Ypač gerai 
šiais metais padirbėjo Kauno, 
Klaipėdos ir Šiaulių miestų, 
Radviliškio, Molėtų, Šakių 
ir Plungės rajonų Taikos 
Fondo komisijos.

Lietuvos TSR Taikos Gyni
mo Komitetui, Justui Palec
kiui, Respublikinės Taikos 
Fondo Komisijos pirmininkui 
Povilui Dobrovolskiui ryšium 
su pasaulinio taikos šalininkų 
judėjimo dvidešimtmečiu, 
buvo įteikti Pasaulinės Tai
kos Tarybos jubiliejiniai me
daliai.

Mokslininkui — garbės 
vardas

Gruodžio 14 dieną garbingą 
70 metų jubiliejų pažymėjo 
Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos narys koresponden
tas, Žemės JŪkio Akademijos 
profesorius, Lietuvos TSR 
Nusipelnęs agronomas Pet
ras Vasinauskas. Dideli jo 
nuopelnai vystant Tarybų 
Lietuvos žemės ūkio mokslą, 
ugdant mokslinius darbuoto
jus. Petras Vasinauskas išlei
do apie 20 knygų ir brošiūrų, 
paskelbė daugiau kaip 60 
mokslinių straipsnių įvairiais 
agronomijos klausimais.

Už ilgametį vaisingą moks
linį pedagoginį darbą ir akty
vią visuomeninę veiklą Pet
rui Vasinauskui suteiktas 
Lietuvos TSR Nusipelniusio 
Mokslo Veikėjo garbės var
das.

Teatro šventė
Klaipėdos Dramos Teatras 

pažymėjo savo kūrybinės vei
klos trisdešimtmetį. Per tą 
laiką įvyko daugiau kaip 200 
premjerų. Su savo pastaty
mais klaipėdiečiai aplankė 
daugelį Respublikos ir Tary
bų šalies miestų, rajonų.

Sukakties proga surengta
me vakare kolektyvą pasvei
kino Lietuvos TSR Teatro 
Draugijos pirmininkas, 
RSRS Liaudies Artistas Vir
gilijus Noreika, Respublikos 
teatrų, žvejų, kitų gamybinių 
ir kūrybinių organizacijų bei 
žemdirbių atstovai.

Vakaro dalyviai žiūrėjo 
Justino Marcinkevičiaus 
dviejų dalių giesmės “Mažvy

das” premjerą, pasakojančią 
apie lietuvių raštijos pradi
ninką ir kalbos puoselėtoją, 
humanistą ir švietėją Marty
ną Mažvydą.

DŽIUGIOS ŽEMDIRBIŲ 
ĮKURTUVĖS

Radviliškis. — Gruodžio 20 
d. Rumokų bandymų stoties 
eksperimentiniame ūkyje at
švęstos Klausučių gyvenvie
tės statybos užbaigtuvės. Čia 
pastatyta 200 gyvenamųjų 
namų su visais patogumais — 
vandentiekiu, kanalizacija, 
centriniu šildymu, vaikų dar
želiu ir lopšeliu, valgykla, 
parduotuve, aštuonmete me
dicinos punktu mokykla. •

Rumokų eksperimentinis 
ūkis — dvidešimtas Respub
likoje, kurio gyventojai bai
gia keltis iš vienkiemių. Dar 
šiemet kolektyvines pabaig
tuves atšvęs Radviliškio rajo
no “Draugo” kolūkio, Vilka
viškio rajono Kalinino kolū
kio, Akenės rajono Dabiky- 
nės tarybinio ūkio žemdir
biai.

LIETUVA NETEKO 
ŽYMAUS DAILININKO 
JONAS ŠVAŽAS

Gruodžio 14 d., eidamas 
52-uosius mętus, po sunkios 
ligos mirė LTSR nusipelnęs 
meno veikėjas, Respubliki
nės premijos laureatas, Lie
tuvos TSR Valstybinio dailės 
instituto docentas, TSKP na
rys nuo 1954 m., dailininkas 
tapytojas Jonas Švažas.

J. Švažas gimė 1925 m. 
rugpiūčio 5 d. Urvikiuose, 
Mažeikių rajone, darbininko 
šeimoje. Baigęs Mažeikių vi
durinę mokyklą, kurį laiką 
dirbo mokytoju. 1946 m. 
įstojo į Vilniaus Valstybinio 
dailės instituto Tapybos fa
kultetą, kurį 1953 m. baigė su 
pagyrimu. Nuo 1953 m. — 
LTSR Valstybinio dailės in
stituto vyresnysis dėstyto
jas, nuo 1965 m. — docentas.

J. Švažas -4 vienas iš 
žymiausių tarybinės lietuvių 
tapybos meistrų, sukūręs

Hagoje buvo surengtas 
Europos bendrijų tarybos — 
aukščiausiojo devynių šalių, 
įeinančių į Europos ekonomi
nę bendriją, organo — pasi
tarimas. “Devyneto” valsty
bių ir vyriausybių vadovai 
sėdosi už derybų stalo, mė
gindami rasti Bendrosios rin
kos šalims iškilusių rimtų 
problemų sprendimo būdus.

Šios problemos iš tikrųjų 
rimtos. Po pastarojo susitiki
mo Bendrosios rinkos lyde
riai išsiskirstė, tikėdamiesi, 

daug aukšto idėjinio ir meni
nio lygio, savito braižo figū
rinių kompozicijų, portretų ir 
peizažų, dalyvavęs sąjungi
nėse, respublikinėse yr tary
binės dailės parodosė užsie
nyje.

JUBILIEJINĖ PARODA
Vilnius. — Dailės parodų 

rūmuose atidaryta TSRS 
Liaudies dailininko, TSRS 
Dailės akademijos nario, Lie
tuvos TSR Dailininkų sąjun
gos valdybos pirmininko Jo
no Kuzminskio kūrybos paro
da, skirta jo gimimo septy
niasdešimt metų sukakčiai 
atžymėti. .

Šių dienų tarybinėje grafi
koje Jonui Kuzminskiui pri
klauso viena pirmųjų vietų. 
Jo graviuruose atsispindi lie
tuvių liaudies istoriniai mo
mentai ir šiandien. Ypač 
mėgsta dailininkas tautosa
kos temą. Žymią vietą Kuz
minskio kūryboje užima taip 
pat knygų iliustracijos. Daili
ninko darbai dažnai ekspo
nuojami šalies ir tarptautinė
se parodose, kur visuomet 
susilaukia pačių gražiausių 
atsiliepimų.

Jonas Kuzminskis — Val
stybinio dailės instituto pro
fesorius. Jis aktyviai daly
vauja ir visuomeniniame gy
venime. V. Petkevičienė

Protestų ir 
reikalavimų 
audra Ispanijoje

Madridas. — Praeitą savai
tę Ispanijos valdžia suarešta
vo Ispanijos Komunistų Par
tijos generalinį sekretorių 
Santiago Carrillo ir kitus 
septynius veikėjus. Dabar 
visoje Ispanijoje eina didelės 
masinės demonstracijos prieš 
šį'valdžios žygį su reikalavi
mais komunistų vadus paleis
ti iš kalėjimo ir leisti jiems 
legališkai darbuotis.

Sakoma, kad karalius Car
los ir jo vyriausybė tokio 
masini^sąjūdžio už komunis
tus nesitikėjo.

Daug žmonių žuvo
Bangkok, Tailandas. — Ne

toli nuo čia Egipto džetinis 
lėktuvas sugedo ir nukrito. 
Pataikė į didelę tekstilės 
dirbtuvę. Žuvo ne tik visi 
lėktuve buvę žmonės, bet 
dirbtuvės 18 darbininkų. Vi
so nelaimėje žuvo 69 žmo
nes.

kad pagaliau Vakarų Europa 
pradėjo įveikti skaudų ekono
mikos smukimą. Bet šios 
viltys subyrėjo, slegiamos 
kapitalistinio pasaulio tikro
vės. Europos ekonominės 
bendrijos šalys taip ir nesu
gebėjo nugalėti infliacijos. 
Prekės Bendrojoje rinkoje be 
paliovos brangsta: 17 procen
tų per metus Italijoje. 14 — 
Anglijoje, 10 — Prancūzijoje. 
Bedarbių skaičius, kuris rug
sėjo mėnesį buvo kiek suma
žėjęs, spalio mėnesį vėl pra
šoko 5 milijonus.

Virš Hagos susitikimo paki
bo baisi naujo smukimo šmė
kla, rašo Italijos laikraštis 
“Avanti”. Ir ne be pagrindo. 
Neseniai Paryžiuje įvykusia
me pasitarime žymiausių ka
pitalistinių valstybių eksper
tai — o juk jiems sunku 
prikišti, kad jie vadovaujasi 
išankstiniais nusistatymais, 
— tiesiog pareiškė, kad kapi
talistinės ekonomikos augimo 
tempai ateinančių metų pra
džioje sulėtės iki susirūpini
mą keliančio žemo lygio.

Nematomai bręsta ir eilinis 
valiutinės krizės paūmėji- 
nas. Kaip tik todėl Bendro

sios rinkos šalys Hagoje daug 
dėmesio skyrė jos “pagrindi
niams kaltininkams” Vakarų 
Europoje — Anglijos svarui 
sterlingų ir Italijos lirai.

Šiomis sąlygomis ypač įnir
tingas formas įgauna kova 
dėl prekių realizavimo rinkų. 
Nemažai žodžių pasitarime 
skirta klausimams, kaip “tai
kiai sureguliuoti” naują 
Europos ekonominės bendri
jos “prekybinio karo” su Ja
ponija paūmėjimą. Bendro
sios rinkos šalių deficitas 
šioje prekyboje pasiekė 4,2 
milijardo dolerių.

Daug kur prakiuręs “devy
neto” namo stogas. Irstant 
finansų politikai, didėjant 
sunkumams, trukdantiems 
suderinti žemės ūkio priemo
nes, atskiroms “devyneto” 
šalims nuolat mėginant muito 
barjerais trukdyti vieningos 
rinkos sudarymą, su kartėliu 
pažymi Prancūzijos laikraštis 
“Figaro”, “Europos statyba" 
atsidūrė akląvietėje.

S. Stakėnas

Svarbi sutartis 
tarp Airijos ir 
Tarybų Sąjungos

Maskva. — Čionai su oficia
liu vizitu lankantis Airijos 
užsienio reikalų ministrui 
Garret Fitzgerald, tapo pasi
rašyta tarpe Tarybų Sąjun
gos ir Airijos 10 metų moksli
nio, pramoninio ir ekonomi
nio bendradarbiavimo sutar
tis. Tai pirmoji tokios plačios 
apimties tarpe šių šalių su
tartis. _______

Paryžius. — Policija negali 
nustatyti priežasties, kodėl 
buvo nužudytas žymus politi
kierius De Boglie. Taipgi 
nesuranda žmogžudžio.

Tel Aviv. — Izraelio užsie
nio reikalų ministras Yigal 
Allon sako, kad Izraelis pa
geidauja tiesioginių derybų 
su arabais. Kaip žinia, arabai 
Izraelio nepripažįsta ir tiesio
giniai su juo derėtis nesutin
ka.
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Atsisveikinant su senaisiais 
ir pasitinkant naujuosius metus

Kaip neapsakomai greitai prabėgo šie 1976-ieji metai! 
Rodos, tik vakar į juos įžengėme, o jau turime su jais 
atsisveikinti! Kiekvienas mes minutei kitai prie slenksčio į 
naujuosius metus sustojame ir mintimis perbėgame senųjų 
metų eigą ir įvykius ne tik mūsų asmeniniame gyvenime, 
bet ir visuomeninėje veikloje. Kiekvienas surandame, kad 
turėjome šviesių ir linksmų, bet taipgi apsiniaukusių ir 
skaudžių dienų. Vieni gal turėjome daugiau šviesių dienų, 
negu apsiniaukusių, o kiti gal daugiau apsiniaukusių. Mat, 
kiekvieno gyvenimo sąlygos ir problemos skirtingos. Bet 
mums atrodo, kad kiekvienas jaučiamės tikrai laimingu, jog 
šiandien tebesame gyvųjų tarpe, kuomet tiek daug mūsų 
artimųjų turėjo mus apleisti ant visados, nes jie bei jos 
neatsilaikė prieš 1976 metų audras.

Mes visi didžiuojamės ir džiaugiamės, kad mūsų Amerikos 
lietuvių pažangusis judėjimas nugalėjo visus sunkumus ir 
žygiuoja pirmyn;, kad mūsų organizacijos ir spauda gražiai 
tebegyvuoja. Ypač mes laisviečiai didžiuojamės, kad mūsų 
laikraštis “Laisvė” per visus šiuos metus lankė savo 
skaitytojus be mažiausios pertraukos. Įžengdami į 1977 
metus pasižadėkime nesigailėti jokių pastangų, kad mūsų 
laikraštis taip pat ištikimai ir reguliariai ir per 1977 metus 
lankytų savo skaitytojus be mažiausio sušlubavimo.

Nuo grynai savo judėjimo vidinių reikalų, užmeskime 
žvilgsnį ant išlaukinio pasaulio. Kaip šiandien sustovi šios 
šalies reikalai? Ką naujo į juos įnešė prabėgusieji metai?

Reikia pasakyti, kad apart įvykusių prezidentinių 
rinkimų, kurie šalies vairą atėmė iš vienos kapitalistinės 
partijos rankų ir perdavė į kitos tokios pat turčių klasės 
partijos rankas, praėjusieji metai niekuo pagrindiniai 

i nesiskyrė nuo 1975 metų. Tie patys sunkumai — nedarbas, 
kainų kilimas, infliacija — be jokio pasigailėjimo mus visus 
smaugė per ištisus metus.

Įžengdami į 1977 metus, klausiame: Kokios perspektyvos, 
ką jie mums žada?

Su karteliu reikia atsakyti, kad, kol kas, perspektyvos 
prastos. Daug kas daug vilčių deda ant naujosios 
vyriausybės, kuri į Baltuosius Rūmus susikraustys sausio 20 
dieną. Mat, per rinkimus Jimmy Carter sudėjo nemažus 
kab^ų^gana gražiai skambančių pažadų. Bet užtenka tik 
viena akimi užmesti ant jau sudarytos naujosios vyriausy
bės sąstato, jog įsitikintum, kad neapsimoka iš jos tikėtis 

jokių stebuklų, jokių rimtų, pagrindinių reformų nei vienoje 
mūsų gyvenimo srityje. Didelė išrinktojo prezidento 
kabineto narių dauguma susideda iš pirmesnėse vyriausybė
se tarnavusių žmonių, o likusieji niekur nėra pasižymėję 
jokiomis naujomis pažangiomis idėjomis — jie taipgi yra 
paprastosios liaudies interesams svetimi žmonės.

Pasaulinėje arenoje, tarptautiniuose santykiuose, reikia 
pripažinti, 1976 metai pasižymėjo nemažais laimėjimais. Tai 
parodo kad ir Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 
rudeninės sesijos nutarimai bei pasisakymai įvairiais 
svarbiais klausimais. Tai parodo ir socialistinio pasaulio 
puoselėjamos detentės pasisekimai beveik visuose konti
nentuose, nepaisant kapitalistinio pasaulio jai priešinimosi.

Mes tvirtai tikime, kad tautų bei valstybių taikaus 
sugyvenimo idėja pasižymės ne mažesniais laimėjimais ir 
1977 metais, nes jeigu ne detentė — tai branduolinis viską 
naikinantis pasaulinis karas, kuriame jokia šalis, jokia 
valstybė nelaimėtų, o pralaimėtų visos. Mes taipgi tikime, 
kad ateinančiais metais bus pasiekta kai kurių naujų abiems 
šalims naudingų susitarimų tarp Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos, ir kad tarpe jų santykiai toliau pagerės; 
kad bus pažengta pirmyn pastangose užkirsti kelią 
branduolinio ginklavimosi lenktynėms ir rimtai pradėta 
pasauliniu mastu galvoti apie pasukimą į kelią linkui pilno ir 
visuotino nusiginklavimo, idant tautos ir valstybės galėtų 
tuos šimtus ir šimtus bilijonų dolerių, kuriuos kasmet suryja 
militarizmas, sunaudoti kovai su skurdu ir atsilikimu.

Kaip sakvta, mes netikime į stebuklus, mes žinome, kad ir 
1977 metai bus kupini didelių sunkumų ir svarbių problemų. 
Bet visi pažangieji žmonės yra visada pasiryžę tuos 
sunkumus nugalėti ir siekti naujų laimėjimų.

Tuo tarpu: Laimingų, šviesių 1977 metų visiems mūsų 
skaitytojams, rėmėjams ir bendradarbiams. Lai kiekvieną 
mus lydi laimė ir džiaugsmas!

Jaunimo reikalais sumanymas
Įvairios jaunimo organizacijos kreipiasi į išrinktąjį 

prezidentą Jimmy Carter su reikalavimu, kad jis, užėmęs 
prezidento vietą, tuojau atkreiptų specialų dėmesį į šios 
šalies jaunimo reikalus. Jam nurodoma, kad šis klausimas 
yra labai rimtas ir greitas, kad nedarbas tarpe jaunųjų 
darbininkų yra dvigubai didesnis, negu tarpe senesnio 
amžiaus darbininkų, kad kas nors turi būti daroma tą 
situaciją pataisyti.

Tuo tarpu iš Washingtono pranešama, kad kai pradės 
posėdžiauti Kongreso 95-oji sesija, senatorius Hubert 
Humphrey ir kongresmanas Mike Harrington pateiks 
Kongresui jaunimo reikalais bilių, pavadintą “Youth 
Service Act of 1977”, kuriame reikalaujama, kad kovai su 
nedarbu jaunimo tarpe būtų tuojau paskirta $1,250,000,000. 
Reikia tikėtis, kad jį parems liaudies masės, ypač darbo 
unijos, ir kad Kongresas jį užgirs ir padarys įstatymu, kurį 
vyriausybė turės įvykdyti.

VISŲ JUODŲJŲ 
KONGRESMANŲ VARDU

Kongreso juodieji nariai 
turi sudarę savo Kongresinį 
kokusą. “Daily World” kores
pondentas Washingtone tu
rėjo pasikalbėjimą su Kokuso 
pirmininku Paren J. Mi
tchell, kuris išdėstė ne tik 
savo, bet viso Kokuso nusi
statymą įvairiais klausimais.

Juodieji kongresmanai, sa
ko Mitchell, stoja už drastiš
ką sumažinimą gynybos (mili- 
tarinio) biudžeto. Tas būtinai 
reikalinga pastimiuliavimui 
mūsų pramonės ir parūpini- 
mui darbų. Jis taipgi sako, 
kad jo vadovaujamas, Koku- 
sas užgiria įvedimą keturių 
dienų darbo savaitės, nenu- 
mušant darbininkams algų.

Ypač karštai kongresma
nas Mitchell kalba už militari- 
nio biudžeto didelį sumažini
mą. “Šitie pinigai yra skiria
mi žmonių žudymui arba 
potencialiam žudymui. 0 mes 
turime tuos pinigus paimti ir 
panaudoti naudingiems gyve
nimo reikalams,” sako kong
resmanas.

Kongresmanas Mitchell tu
rėjo du pasikalbėjimus su 
išrinktuoju prezidentu Jim
my Carteriu. Aišku, kad jam 
išdėstė juodųjų kongresmanų 
nusistatymą ir pageidavi
mus.

BURŽUAZINIO 
ŽURNALISTO 
SUSIRŪPINIMAS

Vienas žymiausių Ameri
kos buržuazinių žurnalistų 
yra “The N. Y. Times” ko- 
lumnistas C. L. Sulzberger. 
Jo specialybė — tarptautiniai 
reikalai. Jis lankosi kapitalis
tinių šalių sostinėse ir iš ten 
pliekia savo kolumnas.

Šiuo laiku C. L. Sulzberge- 
ris labiausiai susirūpinęs šio
je šalyje smarkiai augančiu 
žmonėse nusistatymu prieš 
ginklavimosi lenktynes ir už 
mažinimą militarinio biudže
to. Jį nugąsdino leidinio “Po
litical Science Quarterly” 
toks pareiškimas: “Tyrinėji
mai parodo, kad nuo 40 iki 50 
procentų amerikiečių stoja už 
mažinimą lėšų militariniams 
reikalams”.

Jį taip. pat baugina to 
paties žurnalo atradimas, kad 
šiandien Amerikos žmonėse 
yra aukštai iškilęs nusistaty
mas prieš Amerikos naudoji
mą militarinių jėgų užsie
niuose. Tą nusistatymą smar
kiai padidino ypač Amerikos 
agresija prieš Vietnamą ir jos 
pralaimėjimas.

Antimilitarinio judėjimo 
šioje šalyje stiprėjimu nepa
sitenkinęs ne tik Mr. C. L. 
Sulzbergeris. Dauguma bur
žuazinės spaudos kolumnistų 
yra tuo susirūpinę. Jie šian
dien pučia burbulą apie “So
vietų pavojų” su tikslu pagąs
dinti Amerikos žmones ir 
paveikti Kongresą, kad jis 
nedrįstų sumažinti militarinį 
biudžetą.

KAS ŽODIS, TAI PIKTAS, 
BIAURUS MELAS

Clevelando smetoninių fa
šistų laikraštis (gruodžio 9 d.) 
vedamajame “Ateistinis siau
tėjimas” sapalioja:

“Įsikabinę už K. Markso 
posakio “religija — opiumas 
žmonėms”, bolševikai savaip 
interpretuoja tą posakį. In
terpretacija nesudėtinga: 
imk tikintįjį už pakarpos ir 
purtyk jį tol, kol vargšas, su 
puta ant lūpų, pasisakys neti
kįs nei Dievu, nei velniu! 
Toks laikomas nauju žmogų- • Mmi.

Niekur niekados joks bolše
vikas tokios interpretacijos 
neskelbė ir neskelbia. Nei 
Lietuvoje, nei visoje Tarybų 
Sąjungoje, nei jokiame kita
me socialistiniame krašte jo
kia prievarta prieš tikinčiuo
sius' nėra vartojama. Visur 
ateistai stengiasi tikinčiuo

sius žmones išlaisvinti iš reli
ginių burtų ir prietarų moks
line apšvieta, įtikinimu, pa
vyzdžiais.

Šitie “Dirvos” sapaliojimai 
apie ėmimą už pakarpos ir 
purtymą tikinčiųjų Lietuvoje 
yra piktas, biaurus melas.

VAINA TARP JŲ DAR 
VIS TEBEAŠTRĖJA

Pastebėjome, kad jau ir 
Chicagos kunigų “Draugas” 
su savo vedamaisiais stojo į 
karą, tarp “vaduotojų” kilu
sio dėl Lietuvoje sūktų filmų 
rodymo kunigo Kezio vado
vaujame Jaunimo centre. 
Kaip žinia, tos pačios Chica
gos nelaimingų menševikų 
laikraščio redaktorius jau net 
keletą ilgiausių vedamųjų 
tam pašventė. Juose jis amži
nai prakeikė tuos, kurie tuos 
filmus rodė, ir kun. Kezį, 
kuris leido jiems Jaunimo 
centro salėje juos rodyti. Jo 
supratimu, visi jie yra niekas 
daugiau kaip tik “sovietų-ko- 
munistų agentai”, kurių tiks
las “vaduotojus” suskaldyti, 
sukiršinti ir nušluoti nuo šios 
ašarų pakalnės. Jis tuos chu
liganiškus demonstrantus ir 
jų mobilizatdrius ne tik ge
riausiais ir šviesiausiais lietu
viais savo laikraščio skaityto
jams vaizdavo, bet siūlėsi 
kiekvieną jų kietai apkabinti 
ir karštai pabučiuoti už atliki
mą tokio nesvietiškai “prakil
naus” ir “didvyriško” darbo.

Bet štai dabar ant abiejų 
kojų atsistoja “Draugo” re
daktorius ir pasmerkia ne 
kun. Kezį bei filmų rodyto
jus, bet tuos demonstrantus 
ir jų mobilizatorius. Tai jie 
esą “komunistų agentai”. 
Jis sako: Prieš Jaunimo cent
rą demonstracijas surengė 
komunistų, reorganizuotos 
bendruomenės ir nacių ele
mentai, kurių tikslas skaldyti 
lietuvius”.

Kas liečia filmus, tai jie esą 
o be jokių bolševikiškos pro
pagandos priemaišų. “D.” re
daktorius sako:

“Šie filmai pačių lietuvių 
paruošti ir gaminti, nieko 
bendro neturi su sovietine 
propaganda. Vienas jų — 
“Poetas” — filmas apie Mai
ronį, antras — “Šimtamečių 
godos” — filmas, vaizduojęs 
senus žmones, sulaukusius 
100 ir daugiau metų, trečiasis 
— “Kol nevėlu” — jaunimui 
skirtas humoristinio pobū
džio filmas. Kas juos matė, 
pasakoja, kad nieko bolševi
kiškai propagandiško neįžiū
rėjo, filmai esą techniškai 
blogai paruošti, silpni ir kaip 
tokie bet kuriai bolševikų 
propagandai pasitarnauti ne
galėje. Greičiau priešingai. 
Taigi ir bet kokia prieš juos 
demonstracija nebuvo reika
linga.”. (“Draugas”, gruodžio 
20 d.)

Beje, menševikų redakto
rius su didžiausiu džiaugsmu 
praneša, kad į šį karą dėl tų 
filmų rodymo jau pilnai ir 
oficialiai įsijungė ir Amerikos 
Lietuvių Tarybų (ALTa). Ji
nai savo susirinkime įsakius 
ir įpareigojus savo pirminin
ką Bobelį tuojau parašyti 
Jaunimo centrui ir visiems 
jėzuitams griežčiausią pro
testą prieš leidimą filmus 
rodyti. Tik Martynas Gudelis 
abejoja, ar Bobelio laiško 
užteks jėzuitus atversti prie 
“dvasios šventos”.

GINKLAVIMOSI IR 
NAUJO KARO 
PROPAGANDISTAI

Lietuviškieji klerikalai pa
sidarė karščiausi ginklavimo
si ir branduolinio karo propa
gandistai. Jų spauda, už
kimšta sapaliojimais apie 
Amerikai ir visam pasauliui 
“Sovietų pavojų”. Ypač Chi
cagos kunigų dienraštis tapo 
paaukotas tai piktai propa
gandai.

Antai kunigų organe gruo-

Si nuotrauka daryta 1916 arba 1917 metais. Joje vaizduojami Valparaiso Universiteto 
Lietuvių Studentų Draugijos nariai piknike.

Žiūriu aš į šią gražių ambicingų mano mokyklos sankeleivių grupę ir galvoju: kiek iš jų 
šiandien tebėra gyvųjų tarpe ir dalyvauja kokioje nors visuomeninėje veikloje? 
Chicagoje laikas nuo laiko suskamba advokato Kazlausko pavardė (antroje eilėje pirmas 
iš dešinės). Apie kitus nieko nesigirdi. 0 dauguma mūsų, kaip atsimenu, žadėjome, išėję 
iš mokyklos, pajudinti žemę ir visus pasaulio reikalus geriau sutvarkyti... A. Bimba

LAIŠKAI IR SVEIKINIMAI
Didžiai gerbiamos Moterų 
Klubo narės!

Sveikinu su Naujaisiais 
Metais, linkiu Jums geros 
sveikatos, energijos, šviesių 
ir laimingų dienų.

Su pagarba
Danutė Šumskienė

Kaunas
* * *

Mieli Laisviečiai,
Mūsų nuoširdžiausi nauja

metiniai sveikinimai Jums iš 
Kauno!

Živilė ir Romanas Krivickai
* * *

Sėkmingų Naujųjų Metų 
linkime šauniajam “Laisvės” 
kolektyvui.

Regina ir Justas Rugieniai

* * *
Gerbiamas Tautieti,

Nuoširdžiai sveikiname Jus 
ir Jūsų artimuosius su Nau
jaisiais Metais.

Linkime daug laimės, geros 
sveikatos ir visokeriopos sėk
mės Jūsų gyvenime.

“Gimtojo krašto” Redakcija 
Vilnius

* * *
Brangūs Draugai Laisviečiai, 

Širdingai sveikinu su 1977 
metais. Linkiu visiems dar- 
buotojams, rėmėjams ir skai
tytojams geros sveikatos, jė
gų toliau tęsti tą garbingą 
darbą, ir asmeniškos laimės.

Aš visuomet laukiu atei
nant “Laisvės” kaip didžiau
sio svečio. Labai dėkinga 
draugui Ig. Kamarauskui, 
kuris jau daug metų man ją 
prenumeruoja.

Su gilia pagarba visiems, 
Staškauskienė

Kaunas 

džio 18 dienos laidoje su 
pasitenkinimu ir pilnu užgy- 
rimu sakoma:

“Europa po Helsinkio pasi
tarimų pasijuto dar mažiau 
saugi. Iš ten ateiną šauksmai 
nuo Sovietų pavojaus gelbė
tis rado atgarsį ir šiame 
krašte. Ypač demokratai bu
vę kariai ir politiniai veikėjai 
sukūrė “Dabarties pavojaus 
komitetą”, kuris pradėjo kal
bėti apie karinį Sovietų pavo
jų Amerikai. Jis skelbia 
“Common Sense and Com
mon Danger” pranešime: 
“Sovietų nepaprastas apsi
ginklavimas ir jų veržia gre
sia mums, pasaulio taikai ir 
žmonių laisvei”.

Kaip žinoma, Chicagos ku
nigų organas karštai pasvei
kino NATO šalių su Jungti
nėmis Valstijomis priešakyje 
atmetimą Varšuvos Sutarties 
socialistinių šalių pasiūlymą 
nevartoti branduolinių gink
lų.

Mūsų lietuviškieji klerika
lai yra sankeleiviai šios šalies 
kraštutiniųjų reakcininkų, 
kurie pastaruoju laiku veda 
įkaitusią propagandą už šios 
branduolinio ginklavimosi 
plėtimą, už ginklavimosi 
lenktynių intensyvinimą, už 
skyrimą daugiau lėšų milita- 
rizmo reikalams.

Mielas Drauge Redaktoriau, 
Širdingiausiai sveikinu Jus 

ir visus su Naujaisiais 1977 
metais, linkiu geriausios 
sveikatos ir asmeniškos lai
mės. Labai dėkoju už “Lais
vę” ir “Šviesą”. Nuoširdus 
ačiū už patalpinimą “Laisvė
je” mano laiško apie Kamajų 
kapines, kur paminėta mirtis 
pažangaus rašytojo VI. Kirlio 
(Žvagučio). Tai didelė “Lais
vės” pagarba peranksti miru
siam A. Strazdelio liūdnai 
apdainuotos Kamajų apylin
kės sūnui — VI. Žvagučiui.

Noriu Jums pasidžiaugti, 
kad Spalio Didžiosios Socia
listinės Revoliucijos švenčių 
proga, už ilgametį sąžiningą 
darbą liaudies ūkyje bei liau
dies švietimo srityje, pripa
žįstant darbo nuopelnus, 
TSRS Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo vardu, Lietuvos 
TSR Aukš. Tarybos prezidiu
mas mane apdovanojo “Dar
bo Veterano Medaliu”. Sį 
garbingą apdovanojimą gavo
me tik aštuoni darbuotojai iš 
visos Žemės Ūkio Akademi
jos.

Dar kartą visiems linksmų 
ir laimingų Naujų 1977 Metų.

Jūsų
A. Gučiūnietis

* * *
Laimingų Naujų Metų. Ge

riausios sveikatos bei sėkmės 
Jums ir Jūsų artimiesiems.

Jūsų
J. Žukauskas

* * *
Gerbiama “Laisvės” 
Redakcija,

Sveikiname jūsų visus dar
buotojus su Naujais 1977 
Metais. Linkime daug sveika
tos ir asmeniškos laimės.

Taip pat širdingai dėkoja
me už laikraštį.

Su pagarba,
G. J. Petravičiai 

Kaunas
* * *

Širdingai sveikinu “Lais
vės” kolektyvą, visus skaity
tojus ir rėmėjus su Naujai
siais Metais. Linkiu visiems 
daug laimės, sveikatos ir 
daug, daug saulėtų dienų.

Ona Šilkienė
Lietuva

* * *
Laimingų Naujųjų 1977-jų 

Metų!
Vilniaus Universiteto 

Biblioteka
* * *

Nuoširdžiai sveikinu “Lais
vės” kolektyvą su Naujais 
1977 Metais. Linkiu visiems 
geros sveikatos ir ilgų gyve
nimo metų.

Julija Klimaitė- 
Aranauskienė

Kaunas
* * *

Gerbiami draugai Laisviečiai, 
Sveikinu visą “Laisvės” ko

lektyvą, bei laikraščio skaity
tojus. su Naujaisiais Metais 
1977.

Linkiu daug sėkmės kovoje 
už darbo žmonių interesus, 
už taiką visame pasaulyje.

Vytautas Rainys

Didžiai gerbiamieji!
Širdingai sveikinu Jus su 

Naujaisiais 1977 Metais! Lin
kiu visiems daug asmeninės 
laimės, stiprios sveikatos ir 
geriausios sėkmės sunkiame 
spaudos ir kultūros-švietimo 
darbe.

Džiaugsmas, ir laimė telydi 
Jus visus ir visada!

Jus didžiai gerbiąs
Jonas Orintas

Luokė, 1976.XI.17

Gerbiama Redakcija
sveikiname Jūsų kolektyvą 

su Naujaisiais 1977-aisiais, 
linkėdami geros sveikatos, 
neblėstančios energijos, lai
mingų ir kūrybinų Metų.

Tuo pačiu dar norime pa
sveikinti savo tetą Domicėlę 
Gaiinauskienę, gyvenančią: 
Queens Village, N. Y. 11429 

225-27 - 106te Avė.
Linkime stiprios sveikatos, 

giedrios nuotaikos ir daug 
daug šviesių laimingų dienų 
1977-aisiais Metais.

Nastė Petrauskienė

Reikšmingos 
unijos laimėjimas

Monroe, La. — Čionai Ge
neral Motors automobilių ga
mybos savininkai labai neno
rėjo, kad jų darbininkai su
siorganizuotų į Jungtinę 
Automobilių Uniją. Bet jie 
buvo priversti valdžios prie
žiūroje leisti darbininkams 
nusibalsuoti unijos klausimą. 
Ir štai rezultatai: už šią uniją 
balsavo 323, o prieš 280.

Dabar savininkai turės pri
pažinti uniją. Jon dabar turės 
įstoti ir tie darbininkai, kurie 
buvo pasidavę samdytojų 
propagandai ir balsavo prieš 
uniją.

Tai laikoma reikšmingu 
reiškiniu, nes šis laimėjimas 
pagelbės Automobilistų Uni
jai pasiekti pietinėse valstijo
se ir kitų automobilių gamy
bos fabrikų darbininkus ir 
įtraukti į savo eiles.

PASAKOS
Apie gėles
Ir šviesią saulės šypseną,
Apie laimingus
Ir amžinus kelius, —
Motulė pasakas
Man sekė, kai migdydama 
Mane myluodavo
Vaikystės vakarais.

Ilgai ėjau,
Skeveldrom sunkiai

nešinas . . .
Grįžau pavargęs
Apdegusiais keliais, — 
Bet vėlei žeisdavo 
Liūdniausios Žemės

pasakos —
Našlaičių ašaros 
Ties pokario gaisrais.

Lig šiol keliais
Linguoja pilkos pasakos . . .
Jų baukščiai klauso
Mergaitės po beržais, —
Ne visos pasakos —
Lakštutėms suokiant

sekamos
Motulių lūpomis 
Žvaigždėtais vakarais.

Karolis Brogys

Tokių bomberių gan 
bilijonus dolerių, o 1 
tams suteikti pagalb<

Šešios s
Tari

Kiekvieną vasarą : 
ja Lietuvon tėvyn 
įvairių kraštų pa m a 
klesti jų tėvynė arb 
šalis. Praeitą vasari 
rėjo ir keletas liet ir 
Petersburg, Florida 
pe buvo Juozas ii 
Sarkiūnai, ir Helen < 
Viešint pas gimines 
gus, keliaujant per 
laukus, miestus ir 
vietoves, jie pama 
šalies pakilimą. Kla 
įspūdžių iš viešnag 
voje, paprašiau, ka* 
kotų ir “Laisvės” 
jams.

Pirmas apsilank 
tėvv ne j e

Juozas Sarkiunas 
Balčiūnas), vienas 
nies” ir LL1) 1 mos 
steigėjų, pirmą kai 
metų aplankė Liet 
niaus aerouoste juo 
būrys giminių su y 
Juozą apjuosė puoš 
ne juosta. Pirmas 
Lietuvoje buvo sen 
Vilnius. Apsistojus 
viešbutyje, juos ap 
bęs prie Jungti n 
žurnalistas Alberta 
cinkas, Amerikoje 
poetas Vacys Reim 
pozitorius Povilas 
nas, istorikas Juo: 
nis, buvęs Tarybų 
pasiuntinybės Wi 
darbuotojas 1 ,aury 
čius ir kiti draugai 
t am i.

Kelias diena'' } 
po Vilnių, lydimi 
Prano Kariūno, jie 
Biržų rajoną, į 
lauktą pamatyti te'" 
geriškių kaime, net 
liškio miestelio. Te 
myje gyvenanti 
priėmė svečius tuc 
se namuose, kur gi 
Juozas, pavaišino 
paties stalo, prie k 
jis sėdėjo. O prisi 
praeities skrieja J i 
mis.

Netoliese randas 
Juozui laukai, tač 
taip pasikeitę, joj 
vienas, jis butų ji, 
nę. Girdi, jo jaui 
kais, tuose' lauki 
labai daug didelii 
kurie kliudė' dirbt 
dabar to nėra, ak 
rinkti ir suvartoti 
mui. Pelkėtos pie" 
sintos, javai vėsi 
“Anais laikais tok 
dvaruose neaugo”, 
zas. “0 kas svarbi; 
elektrifikacija. Z v 
balinė lempa išnyk 
kaime”.

Kupreliškyje' ap 
tėvų kapus, kurie 
gražiai prižiūrimi.
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Tokių bomberių gaminimui VVashingtonas turi bilijonus ir 
bilijonus dolerių, o finansinėje krizėje skęstantiems mies
tams suteikti pagalbos nėra iš ko . . .

Šešios savaitės viešnagės 
Tarybų Lietuvoje

H. FEIFERIENĖ
Kiekvieną vasarą suvažiuo

ja Lietuvon tėvynainiai iš 
įvairių kraštų pamatyti, kaip 
klesti jų tėvynė arba jų tėvų 
šalis. Praeitą vasarą ten vie- 
rėjo ir keletas lietuvių iš St. 
Petersburg, Florida. Jų tar
pe buvo Juozas ir Helena 
Sarkiūnai, ir Helen Janulytė. 
Viešint pas gimines bei drau
gus, keliaujant per Lietuvos 
laukus, miestus ir istorines 
vietoves, jie pamatė ryškų 
šalies pakilimą. Klausantis jų 
įspūdžių iš viešnagės Lietu
voje, paprašiau, kad papasa
kotų ir “Laisvės” skaityto
jams.

Pirmas apsilankymas 
tėvynėje

Juozas Šarkiūnas (Mykolas 
Balčiūnas), vienas iš “Vil
nies” ir LLD 1-mos apskrities 
steigėjų, pirmą karta po 65 
metų aplankė Lietuvą. Vil
niaus aerouoste juos pasitiko 
būrys giminių su gėlėmis, o 
Juozą apjuosė puošnia tauti
ne juosta. Pirmas žvilgnis 
Lietuvoje buvo senoji sostinė 
Vilnius. Apsistojus Neringos 
viešbutyje, juos aplankė dir
bęs prie Jungtinių Tautų 
žurnalistas Albertas Laurin- 
čiukas, Amerikoje viešėjęs 
poetas Vacys Reimeris, kom
pozitorius Povilas Tamuliū- 
nas, istorikas Juozas Jurgi
nis, buvęs Tarybų Sąjungos 
pasiuntinybės Washingtone 
darbuotojas Laurynas Kapo
čius ir kiti draugai bei pažįs
tami.

Kelias dienas pasidairius 
po Vilnių, lydimi žurnalisto 
Prano Karlono, jie išvyko į 
Biržų rajoną, į taip ilgai 
lauktą pamatyti tėviškę Šlei- 
geriškių kaime, netoli Kupre- 
liškio miestelio. Ten vienkie
myje gyvenanti giminaitė 
priėmė svečius tuose pačiuo
se namuose, kur gimė ir augo 
Juozas, pavaišino prie to 
paties stalo, prie kurio jauna 
jis sėdėjo. 0 prisiminimai iš 
praeities skrieja Juozo minti
mis.

Netoliese randasi kolūkis ir 
Juozui laukai, tačiau viskas 
taip pasikeitę, jog nuvykęs 
vienas, jis būtų jų neatpaži- 
nę. Girdi, jo jaunystės lai
kais, tuose laukuose buvo 
labai daug didelių akmenų, 
kurie kliudė dirbti žemę, o 
dabar to nėra, akmenys su
rinkti ir suvartoti kelių tiesi
mui. Pelkėtos pievos nusau
sintos, javai vešliai išaugę. 
“Anais laikais tokie javai nė 
dvaruose neaugo”, sako Juo
zas. “0 kas svarbiausia — tai 
elektrifikacija. Žvakė ar ži
balinė lempa išnyko Lietuvos 
kaime”.

Kupreliškyje aplankė savo 
tėvų kapus, kurie ypatingai 
gražiai prižiūrimi. Padėjo ant

tėvų kapų vainiką su perjuos
tu rankšluosčiu ir įaustais 
žodžiais, minint sūnaus pirmą 
apsilankymą tėvynėje ir pir
mą kartą prie tėvų kapų.

Kupreliškio miestelis pa
garsėjo 1905 metais jo gyven
tojų dalyvavimu revoliucinia
me judėjime. Jų tarpe buvo 
ir Juozas Šarkiūnas (Mykolas 
Balčiūnas), ir už tai jis buvo 
kalintas Panevėžio kalėjime. 
Lankantis Kupreliškyje ir pa
mačius dar tą pačią bažnyčią, 
Juozas prisiminė, kad jauni
mas, susirinkęs šventoriuje, 
slaptai dalindavosi lietuviš
kais laikraščiais. Šiandien 
Kupreliškio miestelis yra 
apylinkės ir kolūkio centras 
su 300 gyventojų. Ten veikia 
felšerių — akušerių punktas, 
vaistinė, 3 mokyklos, kultū
ros namai ir biblioteka. Vei
kia malūnas ir lentpiūvė.

Vaikščiodamas jaunystės 
pėdsakais, Juozas prisiminė 
praeitį, o keliaudamas po 
Lietuvą pamatė dabartinį ta
rybinės santvarkos gyveni
mą.

Po viešnagės Juozo tėviš
kėje, draugai Šarkiūnai ir 
Helen Janulytė pabuvojo 
Kaune ir aplankė devintąjį 
fortą. Būdami Druskininkuo
se, aplankė Rojaus Mizaros 
kapą Savilionyse ir Pirčiupį.

Kėdainių rajone, Hidro
technikos ir Melioracijos in
stitute Vilainiuose, jie pama
tė, kiek daug Lietuvoje ski
riama dėmesio žemės melio
racijai, nusausinant supelkė- 
tus žemės plotus ir paver
čiant į pievas arba ganyklas, 
o sausa žemė drėkinama, 
kasant griovius ir tvarkant 
upių ir upelių vagas. Šis 
institutas yra eksperimenti
nis ūkis, kuriame tiria įvai
rias žemės ūkio problemas ir 
(perduoda žinias visai šaliai. 
Vaikščiojant po laukus, esą 
negalima atsigėrėti vešliomis 
daržovėmis, javais bei kitais 
augalais.

Lankėsi Dotnuvoje, Uk
mergėje, Panevėžyje, Anyk
ščiuose. Pamatė Rumšiškių 
buities muziejų ir Trakų pilį.

Gėrėdamasis, kaip nuosta
biai išaugo Tarybinė Lietuva, 
jis pabrėžė, kad tik su didele 
pagalba kitų tarybinių res
publikų buvo visa tai įvykdy
ta. Juozas Šarkiūnas sveiki
na Tarybų Sąjungą su Di
džiosios Spalio socialistinės 
revoliucijos 59-osiomis meti
nėmis, kurias džiaugsmingai 
atšventė ir Tarybų Lietuva.

Antras apsilankymas 
tėvų žemėje

Visiems gerai žinoma vi- 
suomenininkė-pianistė Helen 
Janulytė aplankė savo tėvų 
šalį antru kartu. Pirmuoju 
apsilankymu 1965 metais, ji 

ypatingai susidomėjo Dainų 
Švente. Būdama chorų akom- 
panistė per ilgus metus, ji 
troško susipažinti su meni
ninkais, kompozitoriais, kad 
įgavus daugiau žinių apie 
lietuviškas liaudies dainas ir 
kompozitorių kūrinius.

Šią vasarą ji vyko į Lietuvą 
aplankyti draugus ir arčiau 
susipažinti su giminėmis. 
Džiaugėsi, kad po 11 metų, 
visi atsiminė ją iš pirmojo 
apsilankymo, pasitiko 
aerouoste su gėlėmis.

Šį kartą, H. Janulytei rū
pėjo pamatyti savo tėvelio 
Simano Ūsonio — Janulio 
gimtinę. Šaukuvos kaime, 
Ukmergės rajone. Šiandien 
tame namelyje dar gyvena 
jos pusbrolis Vaclovas Ūso- 
nis, kuris papasakojo smul
kiai apie jos tėvelio dalyvavi
mą revoliuciniame judėjime, 
kaip jis kovojo prieš caristinę 
valdžią.

Kėdainių rajone teko ap
lankyti Dotnuvos Akademiją 
— žemdirbystės mokslinio 
tyrimo institutą, kuris yra 
svarbiausias agronomijos 
mokslo centras Lietuvoje. 
Ten darbuojasi H. Janulytės 
giminaitis Akademijos dėsty
tojas Vytautas Mašauskas ir 
jo žmona Audronė, taip pat 
dėstytoja, kurių dėka buvo 
sukviesti instituto darbuoto
jai į svečių priėmimą, ir tuo 
pačiu kartu visi pasiklausė H. 
Janulytės piano koncerto. 
Prof. V. Mašauskas aprodė 
svečiams Dotnuvos Akade
miją ir pavežiojo po Kėdai
nių apylinkes.

H. Janulytė negali pamiršti 
Vilniaus Paveikslų galerijoje 
įvykusio berniukų choro 
“Ąžuoliukas” koncerto. “Aša
ros riedėjo klausantis taip 
aukšto meninio lygio jaunuo
lių choro”, pareiškė H. Janu
lytė. Jų vadovas ir dirigen
tas, LTSR nusipelnęs meno 
veikėjas Hermanas Perelštei- 
nas prisiminė viešnią iš pir
mojo apsilankymo Lietuvoje, 
o “ąžuoliukas” Algirdas Zlat
kus padovanojo plokštelę ir 
pakvietė į namus paviešėti.

H. Janulytė susitiko su 
kompozitoriais Povilu Tamu- 
liūnu ir Algimantu Lopą. Jie 
padovanojo plokštelių ir dai
nų natų, kurias panaudos 
Dainos Mylėtojų chorui. Pri
siminimui, jai įteikė lietuviš
kas kankles.

Pokalbyje paraginau Hele
ną praktikuotis kanklėmis, 
prisirengti ką nors pakank- 
liuoti mūsų klubo-- parengi
muose.

Viešint Lietuvoje, H. Janu
lytei rūpėjo, kokią dovaną 
reiktų parvežti St. Peters- 
burgo LSC klubui, ir nu
sprendė, kad Lietuvos žemė
lapis būtų tinkamiausia. Ir 
tuojau, ant greitųjų, giminai
tis Vytautas Mašauskas pasi
stengė specialiai užsakyti že
mėlapį. Šiandien ši Helenos 
dovana puošia klubo sieną, 
prie kurio ne vienas klubietis 
arba svetys priėjęs ieško 
savo gimtosios vietovės.

Antru apsilankymu Helen 
Janulytė pajuto, kas yra 
Lietuva. Jai patiko jaunimas, 
jų apranga ir elgesys. Jauni
mas domisi amerikoniška mu
zika, ypatingai negrų dvasinę 
arba sielos melodija (“soul 
music”). Prie progos, jinai ir 
vėl žada aplankyti Lietuvą.

(Bus daugiau)

Kupreliškio miestelio kapuo
se prie Juozo Šarkiūno tėvų 
kapų.

LAISVĖ

LAUKIAMAS SVEČIAS ST. PETERSBURG, FLA.

B. Jauniškis susitikimo metu su Zarasų vidurinės mokyklos 
ateistais. J. Makuška

Vilnius. — Bronius Jauniš
kis — respublikoje žinomas 
ateistas. Per dešimtį ateisti
nės veiklos metų perskaitė 
daugiau nei tūkstantį ateisti
nėmis temomis paskaitų. Pa
skaitose plačiai nušvietė val
stybės santykius su bažnyčia, 
žmogaus gyvenimo asmę, re
ligijos žalą komunizmo staty
boje. Apibūdino bažnyčios 
pastangas derinant mokslo ir 
technikos pasiekimus su reli
ginėmis dogmomis, prisideri
nant prie gyvenimo reikalavi
mu. Ateistas yra parašęs 
keletą knygų, vadovauja Vil
niaus ateistų klubui “Avė, 
vita!” ir Liaudies universiteto 
ateismo fakultetui.

Neseniai B. Jauniškis lan
kėsi savo gimtajam Zarasų 
krašte, kur Antalieptėje susi
tiko su Padusčio kolūkio jau
nimu, Dusetose su K. Būgos 
vidurinės mokyklos moki
niais ir Zarasų M. Melnikai- 
tės mokyklos ateistais. Savo 
žemiečiams papasakojo apie 
vienuolynų, kur jam jaunys
tėje teko būti, privilegijuotą 

PIRMAS SNIEGAS
Toks baltas, baltas miesto parkas! 
Toks sniegas minkštas ir purus! 
Nuo jo baltumo akys merkias, — 
Jisai toks švytintis, skaidrus!
Nuo to baltučio sniego klodo 
Pasaulis šventiškai atrodo!

Pradingo spalvos, juodos, nykios!
Pilkybė rudenio dienų — 
Tarsi visiems laikams išnykus! 
Nė ženklo purvo ir klanų!
Įkvėpti gaivų orą gerą, 
Tave jis visą tyrą daro . . .

O kad toks sniegas, pirmas, baltas, 
Uždengtų randus ir žaizdas!
Kad pasijustumei nekaltas, 
Pamirštumei sunkias klaidas!
Kad sąžinė kamuot nustotų, 
Ją sniego baltuma užklotų!

Laimingi tie, kurie nelaukia 
Iškrintant snaigių, taip baltų, 
Kurių širdies ruduo neniaukia — 
Jose it tropikuos skaistu! —

i Kuriems žiedai kaip sniegas krinta, 
Paukščių giesmėm diena nušvinta!

O gal tau gali taip nutikti, 
Kad po baltumo snaigių šių 
Gegužio žiedlapiai ims snigti 
Su baltumu, labiau skaisčiu?
Gal sąžinės kančia aitrioji
Apvaloma ugnim liepsnoja? . . .

J. S.

Vilniaiis universiteto profesoriaus Lauryno Kapočiaus 
70-osiose metinėse. Iš kairės, sėdi: Juozas Šarkiūnas, 
Helena Šarkiūnienė, solenizantas Laurynas Kapočius, 
“Laisvės” adm. Ieva Mizarienė, Margareta Millerienė. 
Stovi: Jonas Milleris, Helen Janulytė, “Tėviškės” draugijos 
pirmininkas generolas Pranas Petronis.

padėtį buržuazinėje Lietuvo
je, beprasmį gyvenimą už 
klauzūros sienų, antiliaudiš- 
kus tikslus misijose, kurioms 
jis pats ruošėsi. Susitikimų 
metu B. Jauniškis pasidalino 
su savo kūrybiniais planais. 
Jis dabar ruošia apybraižų 
rinkinį “Užgesinta šviesa”, 
kuriame papasakos apie bu
vusius dvasininkus Joną Ra
gauską, Stasį Markonį, klie
rikus Matą Mozūraitį, Juozą 
Misiūną, kurie, besigilindami 
į religinę dogmatiką, liturgi
ją, apeigas, prarado tikėjimą 
ir, nusivilkę “švetąjį” rūbą, 
tapo aktyviais ateistais.

J. Makuška
Vilniaus Ateistų klubo 

“Ave, vita!” korespondentas

Sudegė 12 žmonių
Chicago, Ill. — Kalėdų 

išvakarėse čia viename trijų 
aukštų bute per kalėdinį pa
rengimą kilo gaisras. Jame 
žuvo 12 žmonių. Aštuoni iš jų 
maži vaikučiai.

3-ClAS PUSLAPIS

kas — Juozas Dabrow, Di
rektoriai — P. Alekna, J. 
Keleris, R. Feiferis, Helena 
Janulis,J. Šarkiūnas, kores
pondentai — “Vilnies” Jonas 
Mileris, “Laisvės” Vera Bun
kienė. Klubo finansų knygas 
patikrins J. Keleris, Helena 
Janulis ir Juozas Šarkiūnas. 
Komisijos, išrinktos kuopos 
susirinkime, patarnauja 
abiems organizacijoms. Ačiū 
joms.

Susirinkimą pabaigus, mū
sų šeimininkės pateikė pie
tus. Po pietų buvo dainų 
programa — muzika, šokiai.

Mūsų organizacijų narė Na
talija Lenigienė Apollo Medi
cal Center pergyveno rimtą 
operaciją.

Aplankėme ją. Sakė, kad 
operacija pavyko gerai, ligo
nė sveiksta.

Marija Wilkauskiene jau 
sugrižo iš ligoninės ir sveiks
ta savo namuose.

Linkiu ligonėms pilnai su- 
sveikti.

Walteris Keršulis iš Brook
lyn, N. Y., prisiminė savo 
bičiulius, gyvenančius St. Pe
tersburg, Fla. Jis per Heleną 
Saurienę įteikė dešimkę niu
jorkiečiams pasivaišinti. Visi 
išgėrėm po taurelę ir padai- 
navom Walteriui “Ilgiausių 
metų”.

Visų vardu, ačiū širdingai, 
ačiū Walteriui už gražų prisi
minimą.

PRANEŠIMAS
Sausio 1 dieną (1977 metų) 

įvyks LLD 45 kuopos metinis 
susirinkimas. Pradžią 10:30 
vai. ryto, pietus 12 vai.

Sausio 8 dieną klubo meti
nis susirinkimas. Pradžią 
10:30 vai. ryto, pietūs 12 
valandą.

Įvyks klubo salėje, 314—15 
Avė. South. Prašom visus 
dalyvauti. V. Bunkienė

/ A* .

Iš desperacijos
Katalikų bažnyčios dogma, 

kaip žinia, griežtai reikalau
ja, kad kiekvienas “nusidėjė
lis” atliktų kunigui asmenišką 
išpažintį ir gautų jo nuodė
mių atleidimą. Tiktai tada jis 
turi teisę priimti komuniją.

Bet toks didelis naujų laikų 
paveikis į katalikus, kad vis 
daugiau ir daugiau jų nei 
išpažinties, nei komunijos ne- 
bepaiso. Tas kai kuriuos 
aukštuosius dvasininkus stu
mia į desperaciją.

Tokioje desperacijoje yra 
atsidūręs vyskupas Carrol T. 
Dozier. Aną dieną jis Mem
phis miesto stadijone sušau
kė 12,000 tūkstančių katalikų 
ir visiems ten be jokios 
asmeniškos išpažinties “atlei
do” nuodėmes ir suteikė ko
muniją!

Tai negirdėtas dalykas! Tai 
gali būti Katalikų bažnyčioje 
pradžia tam tikros “revoliuci
jos”.

Žmogaus charak
teris ir ligos

Hopkinso (JAV) universi
tete tyrinėjama žmogaus cha
rakterio ir ligų priklausomy
bė. Iš 1337 asmenų: studentų 
medikų ir gydytojų, kurie 
stebimi nuo 1948 metų, 148 
susirgo. Linkusius į depresi
jas bei audringas emocijas 
aštrių sukrėtimų akimirko
mis ištiko miokardo infark
tas. Vėžys išsivystė ra
miems, santūriems, uždaro 
būdo, vienatvę mėgstantiems 
pacientams. Tiesa, su kai 
kuriais šių tyrimų teiginiais 
kiti medicinos specialistai ne
sutinka.

Gruodžio 4 dieną LSC salė
je įvyko LLD 45 kuopos 
priešmetinis susirinkimas. Jį 
pravedė kuopos pirmininkė 
Adelė Pakalniškienė. Valdy
bos raportai: Adelė pranešė, 
kad lapkričio mėnesį kuopa 
turėjo du sėkmingus parengi
mus. Taipgi priminė, kad 
gruodžio 18 dieną kuopa pa
vaišins Dainos Mylėtojų Cho
rą pietais. Tai padėka choris
tams už padainavimą jos 
renginiuose.

Už finansų sekr. Julija 
Andriulienę pranešimą patei
kė Adelė Pakalniškienė. Iš 
renginių komisijos raportavo 
P. Alekna ir P. Mockapetris. 
Visi pranešimai buvo priimti.

Buvo išrinkta LLD 45 kuo
pos valdyba 1977 metams: 
pirmininkas Jonas Mileris, 
protokolo sekr. — Vera Bu- 
drionienė, finansų sekr. — 
Julija Andriulienė, iždininkas
— Povilas Alekna, knygius
— Justas Stančikas, kores
pondentai — “Laisvės” Vera 
Bunkienė, “Vilnies” Jonas 
Mileris. Anglų kalboje į laik
raščius parašyti pasižadėjo 
Helena Janulis. Muziką tvar
kys P. Budrionis, svečius 
pasitiks Aldona Aleknienė.

Susirinkimas nutarė pa
sveikinti su naujais metais 
kuopos narius per “Laisvę” ir 
“Vilnį”. Abiem laikraščiam 
paskyrė po $25. Taip pat 
nutarė švenčių proga įteikti 
nuo kuopos kuklią dovaną. 
Choro mokytojai Adelei Pa
kalniškienei pijanistams Wal- 
teriui Žukui ir Helenai Janu
lis. 0 naujų metų sutikimo 
dieną visai publikai užfundyti 
po taurelę.

Renginių komisijos nariai: 
Povilas Alekna tvarkys bu- 
fieto reikalus, jam pagelbės 
Eli. Snarpūnas, prie bilietų 
dirbs Pranas Mockapetris, 
virtuvėje Monika ir Andrius 
Raškauškai. H. Šarkiūnienė 
P. Simėnienė, P. Skapik taip
gi kiti komisijos nariai pasiža
dėjo darbuotis ir ateinančiais 
metais.

Pabaigus susirinkimą, šei
mininkės pateikė pietus. Po 
pietų buvo dainų programa. 
Tilė ir Juozas Lukai labai 
gražiai padainavo duetą. 
“Gyvenk ir juokis” ir “Nemu
nėlis”.

Dainos Mylėtojų choras pa
dainavo kelias dainas. Vado
vavo Adelė Pakalniškienė, 
pijaninu akomponavo Walte- 
ris Žukas ir Helena Janulis. 
Toliau sekė šokiai.
KLUBO VEIKLA

Gruodžio 11 dieną LSC 
salėje įvyko klubo priešmeti
nis susirinkimas. Jį pravedė 
klubo prez. V. Bunkus.

Klubo valdybos raportas: 
V. Bunkus pranešė, kad į 
klubą įsirašė du nariai — 
Pranas Kontėnis ir Stasys 
Kuzmickas. Taipgi t priminė, 
kad praėjusį mėnesį buvo 
atlikta keletas būtinų darbų 
prie namo. Taip pat pranešė, 
kad išnuomuota salė St. Pe- 
tersburgo miesto valdybos 
rinkimams.

Po V. Bunkaus raporto 
kalbėjo viceprezidentas W. 
Dubendris ir direktoriai. Jie 
užgyrė V. Bunkaus raportą, 
pasisakė kad, klubo reikalai 
tvarkomi gerai. Nutarta pa
sveikinti klubo narius su 
naujais metais per “Laisvę” 
ir “Vilnį”. Abiem laikraščiam 
paskyrė po $25.

Finansų sekr. Adelė Pakal
niškienė pateikė smulkmeniš
ką finansų raportą. Iždinin
kas Jonas Rūbas sutiko su jos 
raportu. Iš renginių komisi
jos pranešimą pateikė P. 
Alekna ir P. Mockapetris. 
Visi raportai buvo priimti. 
Buvo išrinkta klubo valdyba 
1977 metams. Prezidentas — 
Valys Bunkus, vicepreziden
tas -- Walteris Dubendris, 
protokolų sekr. — Aldona 
Aleknienė, finansų sekr. 
Adelė Pakalniškienė, Iždinin

Beirut, Libanas. — Čia 
kalbama, kad Palestiniečių 
Išsilaisvinimo Organizacija 
planuoja sudaryti užsienyje 
exelinę Palestinos vyriausy
bę. Manoma, kad tokią vy
riausybę tuojau pripažintų 
apie 50 šalių.
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PAGERBTAS ĮŽYMUS 
PAŽANGUS VEIKĖJAS

Willard Uphaus
St. Petersburg, Fla. — 

Lapkričio 27 dieną čia Amity 
House salėje įvyko Dr. Wil
lard Uphaus 86-ojo gimtadie
nio atžymėjimas. Salė buvo 
pilnutėlė entuziastiškos pub
likos. Per paskutinius dau
giau kaip 50 metų Dr. Up
haus aktyviškai dalyvauja 
Amerikos darbininkų klasės 
kovose. Nors jau sulaukęs 
gan gražaus amžiaus, jis ir 
šiandien tebėra labai aktyvus 
pažangiajame judėjime.

Jubiliatas makartinės reak
cijos siautėjimo laikais buvo 
persekiojamas ir kalinamas 
už kovą prieš reakciją, už 
detentę ir pasaulinę taiką.

Dr. Uphaus yra vienas iš 
Marksistinių Studijų Institu
to įsteigėjų.

ŽYMIAI PADIDĖJĘ IŠ 
LAIVYNO PABĖGIMAI

Washingtonas. — Ameri
kos laivyno ir valdžios parei
gūnai negali surasti priežas
ties tokio pagausėjimo jaunų 
vyrų pabėgimo. Pentagonas 
raportuoja, kad 1976 metais 
pabėgimai iš laivyno pakilo 
iki 25 ant kiekvieno tūkstan
čio įstojusių į laivyną. Tuo 
tarpu pabėgimai iš armijos 
buvo tiktai 18 ant kiekvieno 
tūkstančio kareivių.

NAUDINGA IR TOKIA 
SUTARTIS

Neseniai Maskvoje tapo pa
sirašyta dar viena naudinga 
sutartis tarp Jungtinių Val
stijų ir Tarybų Sąjungos. 
Jinai liečia saugojimą nuo 
išnykimo laukinių, paukščių 
abiejų šalių teritorijose. To
kių migracinių paukščių yra 
apie 200 rūšių. Kadangi tie 
paukščiai yra labai populia
rūs daugelyje ir kitų kraštų, 
tai reikia tikėtis, kad ir jie 
paseks Tarybų Sąjungos- 
Jungtinių Valstijų pavyzdį ir 
prisidės prie jų apsaugos.

SUSILAUKIA PLATAUS 
UŽGYRIMO

Albany, N. Y. - Į New 
Yorko valstijos seimelį (legis- 
latūrą) yra įneštas bilius, 
kuriame sakoma, kad darbi
ninkės nėštumo bei gimdymo 
laikotarpiu, kada ji jau turi 
išlikti iš darbo, neprivalo būti 
jai algos mokėjimas nutrauk
tas. Šis puikus sumanymas 
(bilius) susilaukia plačiausio 
pritarimo. Jį tuojau parėmė 
ne tik Amerikos Darbo Fede
racijos N. Y. valstijos organi
zacija, bet ir gubernatorius 
Hugh Carey.

Tikimasi, kad bilius bus 
seimelio greitai priimtas ir 
padarytas privalomu įstaty
mu visiems samdytojams.

WEBSTER, N. Y.

Mirus

Arnold Arlauskai [Orlen]
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Minnie Gied- 

ruth Arlauskas, sūnui Anthony ir jo žmonai Sandra; 
taipgi visiems anūkams.

JUOZAS, MARYTĖ ir DANGOLĖ KASPARAI
Brockton, Mass.

įvairios žinios
Amman, Jordanas. — Čia 

skelbiama, kad Sirijos ir 
Jordano vyriausybės jau su
sitarė tuos kraštus suvienyti 
į vieną arabų valstybę. Iš
rinkta bendra iš aukštų pa
reigūnų komisija pateikimui 
plano tokiam suvienijimui. 0 
dar taip neseniai atrodė, kad 
šios dvi šalys viena kitai 
paskelbs karą.

ŠTAI KUR EINA 
BILIJONAI

Armijos vadai pranešė; kad 
jie padarė sutartį su Sikors
ky Aircraft korporacija dėl 
pagaminimo naujausių milita- 
rinių helikopterių už visus 
tris biljonus ir keturis šimtus 
milionų dolerių ($3,400,000,- 
000). Bus pagaminta 1,107 
helikopteriai. Kiekvienas jų 
atsieis $1,500,000!

Kas pasidarė su dabarti
niais armijos helikopteriais? 
Sako, jie pasenę, turi eiti į 
laužą.

Sikorsky korporacijos fa
brikai operuoja Connecticut 
valstijoje.

CARTER SUSITIKSIĄS 
SU BREŽNEVU

Washingtonas. — Išrinkta
sis prezidentas Jimmy Carter 
sako, kad kada nors į pabaigą 
1977 m. jam reikėsią susitikti 
su Brežnevu pasitarimui dėl 
derybų apriboti strateginius 
ginklus, ir kitais svarbiais 
klausimais. Carteris sako, 
kad jis dar nėra susitikęs nė 
su vienu užsienio šalių amba
sadoriumi arba šiaip atstovu.

DIDELIS DARBININKAMS 
ALGŲ PAKĖLIMAS

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos vyriausybė praneša, kad 
ji planuoja darbininkams pa
kelti algas, bendrai paėmus, 
18 procentų. Tas įeina į 
10- ąji penkmečio planą. Tu
rint galvoje, kad Tarybų 
Sąjungoje kainos pąliekamos 
tos pačios, šis didelis algų 
pakėlimas žymiai pakels dar
bo liaudies gerovės lygį.

MIRĖ

Philip A. Hart
Washingtonas. — Po ilgos 

ir sunkios vėžio ligos, tesu
laukęs 64 metų, iš gyvųjų 
tarpo išsiskyrė senatorius 
Philip A. Hart.

Senatorius Hart atstovavo 
Michigano valstijai. Senato
riumi ištarnavo 18 metu. Jis 
energingai kovojo už civilines 
laisves ir užtarė vartotojus 
(konsiūmerius) prieš plėšikiš
kas monopolistines korpora
cijos.

Vail, Colo. — Prez. Fordas, 
sako, kad jis gavo paraginimą 
nuo mirusio senatoriaus Hart 
našlės suteikti pilną amnesti
ją visiems laike Vietnamo 
karo atsisakiusiems stoti ar- 
mijon arba pabėgusiems iš 
armijos. Jis jos patarimą 
apsvarstysiąs.

REAKCININKAMS 
SMŪGIS

Kingston, Jamaica. — 
Gruodžio 15 d. įvykę parla
mento rinkimai Jamaicoje 
reakcininkams davė skaudų 
smūgį. Rinkimus laimėjo 
Liaudies Partija, vadovauja
ma premjero Michael Man- 
ley. Reakcininkai savo rinki
mų kampanijoje sakė, kad 
jeigu Manley partija vėl lai
mės, Jamaicoj užviešpataus 
komunistai. Bet tokia dema
gogija jiems nepadėjo.

Kubos vyriausybė šiltai 
sveikina Jamaicos rinkimų 
rezultatus.

Miami Beach, Fla. — Čia 
bus pastatytas naujas labai 
didelis 1,000 kambarių vieš
butis. Šiauriečių vasarotojų 
skaičius taip padidėjo, kad 
dabartinių viešbučių nebeuž
tenka. Jo pastatymas ir įren
gimas atsieis 100 mil. dolerių.

Washingtonas. — Senato 
demokratų fracijos lyderis 
senatorius Mike Mansfield 
stoja už užmezgimą ryšių su 
Vietnamu ir Kombodija. Jis 
teisingai nurodo, kad tokie 
ryšiai būtų naudingi pasauli
nei taikai.
JAU PASKIRTAS 
DELEGACIJOS 
PIRMININKAS

Maskva. — Vietoje pasi
traukusio iš tarybinės dele
gacijos Jungtinėse Tautose 
pirmininko Yakov Maliko, ta
po paskirtas buvęs Japonijo
je Tarybų Sąjungos ambasa
dorius Oleg A. Troynowsky, 
57 metų, įgudęs diplomatas.

Beirut, Libanas. — Libano 
prezidentas Sarkis sudarė 
naują kabinetą. Jis susideda 
iš keturių krikščionių ir ketu
rių mozlemų. Pats Sarkis yra 
katalikas. Sunku pasakyti, 
kaip tokiam kabinetui seksis 
šalyje atsteigti taiką.

VALDŽIOS LĖŠOMIS 
STERILIZACIJA

Manila. — Filippinų prezi
dentas Marcos pasirašė įsa
kymą valdžios lėšomis pra
vesti šalyje tarp ir moterų 
plačiausią sterilizaciją. Tiks
las: sumažinti gyventojų 
prieauglį. Iki šiol sterilizacija 
buvo tik drąsinama ir skati
nama. Dabar visą programą 
finansuos valdžia.

Washingtonas. — Grupė 
Amerikos specialistų planavo 
vykti Indijon per dvyliką 
dienų studijuoti jos ekonomi
ką. Bet Indijos valdžia gru
pės organizatoriaus Marcus 
Frando neįsileido. Jis jai 
nepageidaujamas. Tuo būdų 
ir grupės vykimas tapo at
šauktas.

KYLA NAUJAS MIESTAS
Panevėžys. — Ten, kur 

pirmasis tiltas kelyje į Vilnių 
perjuosia Nevėžį, posūkis nu
veda į naujuosius Staniūnus 
— stambų paukštininkystės 
mokslinį centrą. Jau treji 
metai mes, panevėžiečiai sta
tybininkai, statome čia 
paukštininkystės kompleksą. 
Staniūniečiams jau atidavė
me 14 naujų paukštidžių. 
Šiemet antrajame ketvirtyje 
Pabaltijo zoninės paukštinin
kystės bandymų stoties 
mokslininkams perdavėme 
raktus nuo puikaus laborato
rinio korpuso. .

Vykdydami socialistinius 
įsipareigojimus, greit atiduo
sime staniūniečiams dar pen
kias naujas paukštides. Spa
lio šventę mūsų kolonos sta
tybininkams džiugu sutikti su 
sąjunginio socialistinio lenk
tyniavimo nugalėtojų perei
namąja Raudonąja vėliava, 
tačiau kartu ji mus įpareigoja 
dirbti dar sparčiau, našiau ir 
geriau. A. Zaorskas

Panevėžio parodomojo 
statybos tresto 

Staniūnų statybos 
aikštelės viršininkas

KOLŪMETĖS
PERSONALINĖ GALERIJA

Anykščių rajono “Gimto
sios žemės” kolūkyje pastaty
ta galerija žinomos liaudies 
menininkės Aldonos Bivai- 
nienės darbams. Čia surinkti 
paveikslai, kuriuos sukūrė 53

Liaudies menininkė 
Aldona Bivainienė

Liaudies menininkės Aldonos Bivainienės paveikslų galeri
joje. V. Gulevičiaus nuotraukos

° Alis Springse, nedidelia
me Australijos miestelyje, — 
daugybė girtuoklių. Vien per 
1975 metų pirmą pusmetį 
teismas padarė 3700 nuo
sprendžių už girtavimą bei 
girtų nusikaltimus. Vietos 
policija žurnalistams pareiš
kė: “Geriama dėl sporto — iš 
nuobodumo ir neturėjome ką 
veikti”.

° Kai dėl energetinės krizės 
Derbio grafystėje (Anglija) 
buvo išjungta elektra, žaibiš
kai pasipylė protestų kruša. 
Labiausiai piktinosi ferme
riai, nes sustojo melžimo 
įrenginiai, o karvės nepanoro 
duoti pieno, melžiamos ar
chaišku metodu.

° Vieno Prancūzijos kalėji
mo kaliniai pradėjo reikšti 
nepasitenkinimą apranga: ji 
esanti nemadinga. Judėjimo 
iniciatorius buvo banko čekių 
klastotojas mesjė Pjeras Bu- 
lo. Jis nusiuntė Prancūzijos 
teisingumo ministerijai peti
ciją, kurioje rašė: “Garsioji 
prancūzų elegancija pastaty
ta ant kortos. Negalima leis
ti, kad mados galia baigtųsi 
šiapus kalėjimų sienų!”

° Kingstono operoje (JAV) 
“Aidą” statyti buvo sumany
ta amerikietiškai. Vienoje 
scenoje turėjo pasirodyti gy
vas dramblys. Tačiau prem
jera buvo sugadinta. Vos tik 
dramblys įėjo, scena įlūžo, ir 
spektaklį teko nutraukti. Ki
tą dieną vietos laikraštis 
rašė: “Kokia laimė, kad į 
sceną pirmas įėjo dramblys. 
Įsivaizduokit, kas būtų buvę, 
jeigu pirmiau būtų reikėję 
įeiti mūsų baritonui”.

° Milano laikraštyje “Me- 
sandžero” išspausdinta štai 
tokia nuomonė: “Tik futbolo 
stadione žmogus gali iš visų 

.jėgų rėkti ligi valiai, nebijo
damas, kad kas nors pama
nys, jog jis yra šiuolaikinės 
estrados solistas”.
° Meksikoje išleista direkty

va reikalauja, kad kiekvienas 
asilų augintojas turi išmokti 
gatvės judėjimo taisykles, 
išlaikyti egzaminus ir gauti 
“asilo valdymo teises”. Be to, 
privalo policijai pristatyti 
pluoštą nuotraukų — šešias 
.savo ir dvi asilo. 

metų kolūkietė, eilinė šio 
ūkio laukų darbininkė.

Ekspozicijoje pateikti pei
zažai, kuriuose Bivainienė 
apdainuoja gimtojo krašto 
grožį. Liaudies menininkė 
taip pat žanrinės dailės meis
trė. Paveikslų serijoje ji vaiz
duoja savo vaikystę, vietas, 
kur ji piemenavo, tarnavo 
pas buožes.

Piešti Bivainienė pradėjo 
jau brandaus amžiaus, kai 
išaugino ir išmokė tris vaikus 
— dukterį pedagogę, sūnų 
inžinierių ir jaunesniąją duk
terį, kuri dabar yra vidurinės 
mokyklos abiturientė.

Bivainienės dailės darbai 
buvo demonstruojami respu
blikinėse parodose ir už res
publikos ribų.

° Vienas Bradfordo (Angli
ja) gyventojas išgelbėjo skęs
tančią moterį ir jos šunį. 
Miesto žvėrelių globos drau
gija pasveikino didvyrį ir 
įteikė 6 švarų premiją. 
Nepamiršo jo pasveikinti ir 
skęstančių gelbėjimo draugi
ja. Premija buvo kuklesnė — 
1 svaras.

° Marselio teismas teisė ap
sukrų vagišių, kuris sugebėjo 
be pagalbos išvežti iš sandė
lio brangių baldų sunkvežimį. 
Teisėjas netikėjo, kad teisia
masis vienas įvykdė nusikal
timą, reikalavo išduoti bend
rininkus. “Jokių bendrininkų 
neturėjau, — teisinosi kalti
namasis. — Argi šiais laikais 
galima kuo nors pasitikėti?”

° Kiltageno kaimas (Airija) 
laikomas pačiu švariausiu vi
soje Žaliojoje saloje. Tad šio 
kaijno gyventojai negalėjo 
atsistebėti, pamatę apylinkę 
sėte nusėtą sprogusių balionų 
likučiais ir transparantų 
skiautėmis su užrašais: “Ne
darykime iš Britanijos šiukš
lyno!”

° Vatikane išleistoje knyge
lėje “Praktiški patarimai, 
kaip vairuoti automobilį” ga
lima rasti ir tokias eilutes: 
“Visur saugokis velnio pa
gundos! Atmink, jeigu pasi- 
pins nelabasis, nė nepajusi, 
kaip žemiškasis kelias nuves į 
dangaus, autostradą. Nenusi
ženk eismo taisyklėms, tada 
būsi santaikoje su dievu ir 
policija...”

° Į vieną aukštos klasės 
viešbutį Prancūzijos kurorte 
San Trope atvyko kažkokia 

< asmenybė ir pareikalavo nu
merio. Administratorius ap
gailestaudamas pasakė, kad 
visi kambariai užimti — teks
tą paieškoti vietos kitame 
viešbutyje.

— O jeigu netikėtai atvyk
tų prezidentas — jam taip 
pat neatsirastų vietos apsis
toti? — paklausė užsispyręs 
svečias.

— Na, tada ką nors suras
tume.

— Tokiu atveju duokite 
man prezidento kambarį. Ti
krai žinau, kad šiandieną jis 
čia neatvyks, — pareiškė 
svečias.

Lengvus ir patogius kailinius 
paltukus ir kepuraites vai
kams gamina Vilniaus Vito 
kailių pramonės įmonių susi
vienijimas.

A. Palionio nuotrauka

Lietuvoje
Koncertinė išvyka į Italiją

TSRS kultūros dienose, 
kurios buvo surengtos Sardi- 
nijos saloje, dalyvavo Valsty
binis akademinis dainų ir 
šokių liaudies ansamblis “Lie
tuva”, vadovaujamas respu
blikos nusipelniusio artisto P. 
Budriaus. Ta pačia proga 
buvo surengtos ir lietuvių 
dailės bei fotografijos paro
dos.

Liaudies meistrų kūrybos 
paroda

Dailės parodų rūmuose Vil
niuje veikė dviejų liaudies 
meistrų — K. Gudonytės ir I. 
Užkurnio kūrybos parodos.

Plačiai žinoma audėja K. 
Gudonytė eksponavo didelę 
staltiesių, juostų, pagalvėlių 
kolekciją, aukštaičių ir suval
kiečių moterų tautinių drabu
žių komplektus.

Liaudies menininkė su savo 
audiniais parodose dalyvauja 
nuo 1940 metų. Jos darbais 
ne kartą gėrėjosi ne tik 
Tarybų šalies, bet ir Čekoslo
vakijos, Vokietijos Demokra
tinės Respublikos, Italijos 
gyventojai.

Buenos Aires. — Argenti
nos militaristai tiktai dabar 
palaidojo buvusio prezidento 
Juan Peron palaikus. Peron 
mirė 1974 m. liepos 17 d.

Naujųjų Metų proga
Sveikiname “Laisvės” kolektyvą, bendradarbius, 

vajininkus, rėmėjus, skaitytojus ir visus idėjos 
draugus bei darbuotoju^ J. A. V., T. Lietuvoje, 
Kanadoje ir visur kitur. Linkime visiems stiprios 
sveikatos, geros sėkmės,ryžto ir energijos visuome
ninėje pažangioje veikloje. Linkime Naujųjų Metų 
proga visiems stiprios sveikatos džiaugsmo ir 
pasaulyje taikos visiems laikams.

LIETUVIU SOCIALU) KLUBO
VALDYBA ir NARIAI

Miami, Fla.

SVEIKINAME
su žiemos šventėmis ir Naujaisiais Metais gimines, 
draugus ir visus “Laisvės” skaitytojus Amerikoje, 
Kanadoje ir Lietuvoje. Linkime visiems sėkmės, 
sveikatos ir viso gero.

su žiemos šventėmis ir Naujaisiais Metais visus 
gimines Tarybų Lietuvoje ir Kanadoje, taip pat 
visus draugus ir pažįstamus Kanadoje ir Ameriko
je, visą “Laisvės” štabą ir darbuotojus. Linkime 
visiems darbuotis nenuilstamai.

Sveikiname iš Naples, Floridos, kur leidžiame 
atostogas.

SAM ir PABERALIAI

Iš LDS Centro 
Valdybos 
susirinkimo

Gruodžio 18 d., LDS centro 
raštinėje, įvyko LDS Centro 
Valdybos susirinkimas.

Apart kitų Centro Valdy
bos narių, dalyvavo preziden
tas Servit Gugas iš Detroito 
ir antra vice prezidentė Eli
zabeth Galore iš Wilmerding, 
Pa.

Aptarta LDS rengiamos 
ekskursijos Lietuvon 1977 
metais, sekamas narių įrašy
mo vajus ir kiti organizaciniai 
reikalai.

Prezidentas Gugas savo ra
porte priminė, kad buvo sėk
mingas filmų rodymas Keno
sha, Wis. Jis parodė filmus iš 
savo kelionės Lietuvon. Fil
mų rodymą surengė LDS 
7-ta Apskritis.

Po susirinkimo, užkandžių 
metu, pasveikinta iždo globė
ja Ruth Bell ir Elizabeth 
Galore su jų gimtadieniais, ir 
palinkėta linksmų Naujų Me
tų. .

Gardumynų buvo atvežta iš 
Detroito, o vietiniai valdybos 
nariai parūpino įvairių užkan
džių. J. S.

Salt Lake City. — Žmogžu
dys Gary Mark Gilmore, 
nuteistas mirti, bus nužudy
tas sausio 17 dieną.

PAULIUS DREVINIS

Prie Dauguvos
Dauguva, Dauguvėle, 
Nusiploviau rankas
Tavo spindinčiuos mėhuos, 
Nežinodamas, kas

Čia mane atviliojo 
Susikaupt iš toli. .. 
Tu skubi, tu puto j i 
Ir sustot negali

Prie miškų, prie asfaltų, 
Prie miestelių mažų.
Aš jaučiu tavo šaltį, 
Spalvingumą dažų.

Aš jaučiu spartų greitį 
(Nieks tavęs neaplenks!j. 
Noris eiti ir eiti
Tais arimais rudens,

Giriom, pelkėmis, kloniais, 
Lygumų pakraščiais. . . 
Linksta gėlės geltonos — 
Paskutiniai svečiai.

N. ir P. DUDONIAI
Aston, Pa.

KANAD
Montreal, Que.

Montrealo Moterų K1 
lapkričio 29 dieną sūri 
pietus draugų Skrinkų 
dencijoje pagerbimui m 
viešnios iš Lietuvos, atv 
sios pasisvečiuoti, tai N 
kos Ravinskienės, kuri ti 
pam laikui buvo apsist 
pas draugus A. ir A. Mol 
Čius.

Si viešnia mus stebino 
nepaprastu malonumu, 
kalbamės ir džiaugiamės, 
mūsų tėvynė Lietuva išat 
jo tokius brangius žmone 
į visus mūsų klausimus < 
kinėjo kukliai ir maloni 
trumpą laiką viešnia s 
įsigyti visų Montrealo 1 
vių meilę ir draugiški 
Visi jai linkėjome laimi 
keliąpės ir kėlėme tost 
Tarybų Lietuvą.-

Mes visi esame pas 
mūsų tėviškės. Daugelis 
dėjome ateinančiais m< 
vasarą apsilankyti.

Gerai pasivaišinę, alsi: 
kinome su miela viešnia.

Petrė Bend?

Trumpai
Kvibeko prancūzai, iš 

darni ministrų pirmir 
Rene Levesque, nugą.1 
ne tiek kanadiečius, 
mūsų kaimynus ame] 
čius, kurie net sustojo j v 
nę pinigus j Kvibeko n; 
užvedimus. Jie bijo, kad 
joji Levesque Partija Qt 
cois gali įvesti sociali 
panašiai, kaip Kuboje p< 
Castro. Netolimoje ate 
pamatysime, kaip bus.

Rene Levesque yra I: 
liberalas. Kvibeką va

Malonūs ti-
Monika Ravinskienė, 

geliui pažįstama, “Tęvi 
draugijos darbuotoja, 
lankė ir į šį tolimą v; 
Kanados miestą, Vancoi 
O iš čia į British Coin 
provincijos sostinę V ik 
viešnią nusivežė Valiuk 
Mrs. Mee (Kundrotaitė 
rodyti parlamento rū 
muziejų ir kitas įdomi 
vietas.

Kadangi daugelis van] 
riečių susipažino su Rt 
kiene Tarybų Lietuvoje 
patyrė jos malonu ru] 
aprodant tėvynę, tai č 
atvykusią visi stengėsi f 
šinti, pavažinėti. Net ir 
riniai imigrantai, Liudo 
kio vadovaujami, suruo 
taigingas vaišes.

Ravinskienė buvo ap 
jus keletai dienų pas J c 
Sofiją Kundrotus. Dįei 
vis važinėjo, bet vali 
teko susitikti ir pasika 
Nes nusiskundė me, kad 
naudingų, įdomių knygi. 
rias išleido Amerikos 1 
vių Darbininku Litera. 
Draugija, žus, nes must 
nimas greitai įsijungia 
nados gyvenimą, ir 
lietuviškos knygos neįsl 
mos.

Draugė Ravinskienė p 
Atliekamas knygas pasi 
tėvynę, “Tėviškes” drau 
adresu. Ji priminė, kad ’] 
bų Lietuva juk yra 
lietuvių kultūros ir lite 
ros centras pasaulyje, 
kurios knygos bus aps; 
mos archyvuose, kitos 
paskirstytos į bibliotek 
knygynus, ir Lietuvos 
nės skaitys jas su pasig, 
mu.

Tai naudingas ir prakt 
patarimas, kuriuo ture 
pasinaudoti visi užsien 
gyvenantys lietuviai.

Palinkėjome Ravinsk 
laimingos kelionės, ir p 
me, kad dar pas mus at 
kytų.

Gruodžio 10 ir 12 diet 
atvyko turistų grupė 
asmenų iš įvairių tar\
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KANADOS ŽINIOS
Montreal, Que.

Montrealo Moterų Klubas 
lapkričio 29 dienų surengė 
pietus draugų Skrinkų rezi
dencijoje pagerbimui mielos 
viešnios iš Lietuvos, atvyku
sios pasisvečiuoti, tai Moni
kos Ravinskienės, kuri trum
pam laikui buvo apsistojus 
pas draugus A. ir A. Mokevi- 
čius.

Ši viešnia mus stebino savo 
nepaprastu malonumu. Mes 
kalbamės ir džiaugiamės, kad 
mūsų tėvynė Lietuva išauklė
jo tokius brangius žmones. Ji 
į visus mūsų klausimus atsa
kinėjo kukliai ir maloniai. Į 
trumpų laikų viešnia spėjo 
įsigyti visų Montrealo lietu
vių meilę ir draugiškumų. 
Visi jai linkėjome laimingos 
keliąpės ir kėlėme tostų už 
Tarybų Lietuvą.*

Mes visi esame pasiilgę 
mūsų tėviškės. Daugelis ža
dėjome ateinančiais metais 
vasarų apsilankyti.

Gerai pasivaišinę, atsisvei
kinome su miela viešnia.

Petrė Bendžaitis

Trumpai
Kvibeko prancūzai, išrink

dami ministrų pirmininku 
Rene Levesque, nugųsdino 
ne tiek kanadiečius, kiek 
mūsų kaimynus amerikie
čius, kurie net sustojo įvezdi- 
nę pinigus į Kvibeko naujus 
užvedimus. Jie bijo, kad nau
joji Levesque Partija Quebe
cois gali įvesti socializmų, 
panašiai, kaip Kuboje padarė 
Castro. Netolimoje ateityje 
pamatysime, kaip bus.

Rene Levesque yra buvęs 
liberalas. Kvibekų valdant

Lesege, Levesque buvo Na
tūralių Resursų ministeriu. 
Jo iniciatyva buvo nacionali
zuota 11 privatinių elektros 
kompanijų. Buvo užsimojęs 
nacionalizuoti popieros fabri
kus, kasyklas ir apdraudos 
kompanijas. Jis labai supyk
dė užsienio kapitalistus. Už 
tai liberalai jį išmetė iš 
partijos 1967 metais.

1969 metais jis buvo areš
tuotas už vadovavimų Radio 
Canada darbininkų streiko, 
kuris tęsėsi 69 dienas ir buvo 
laimėtas.

Tradiciniai atidarant pir
mųjų seimo sesijų, kalbėdavo 
maldas ir prašydavo dievo, 
kad saugotų karalienę, dabar 
Levesque liepė visiems sėdė
ti, susikaupti kelioms minu
tėms ir apmislyti pareigas, 
kurioms mus tauta išrinko. 
Tas labai nustebino ne tik 
opozicijos atstovus, bet ir 
žurnalistus.

Nauja Partija Quebecois 
paleido iš kalėjimo Dr. Mor- 
gentaler, kuris žurnalistams 
pareiškė, kad jis darys abor
tus ir vėl, nežiūrint, kokios 
pasekmės jam bus už tai. 
Spėjama, kad federalinė val
džia pakeis įstatymus aborci- 
jų klausimu.

Majoras Drapeau buvo 
Party Quebecois priešas. Da
bar, jai laimėjus rinkimus, 
atsiklaupęs bažijasi, kad jis 
buvęs su ja geruose santy
kiuose, ir prašo pinigų, kad 
galėtų užbaigti Olimpique 
Stadium bokštų, 550 pėdų 
aukščio, iš kurio bus galima 
matyti ne tik visų Montrealį, 
ale ir tolimas apylinkes.

B. Kvietinskas

Malonus tarybiniai turistai
Monika Ravinskienė, dau

geliui pažįstama, “Tėviškės” 
draugijos darbuotoja, atsi
lankė ir į šį tolimą vakarų 
Kanados miestų, Vancouverį. 
0 iš čia į British Columbia 
provincijos sostinę Viktorių 
viešnių nusivežė Valiukas ir 
Mrs. Mee (Kundrotaitė), pa
rodyti parlamento rūmus, 
muziejų ir kitas įdomesnes 
vietas.

Kadangi daugelis vankuve- 
riečių susipažino su Ravins- 
kiene Tarybų Lietuvoje ir ten 
patyrė jos malonų rūpestį, 
aprodant tėvynę, tai čia jų 
atvykusių visi stengėsi pavai
šinti, pavažinėti. Net ir poka
riniai imigrantai, Liūdo Bils- 
kio vadovaujami, suruošė iš
taigingas vaišes.

Ravinskienė buvo apsisto
jus keletai dienų pas Jonų ir 
Sofiją Kundrotus. Dienomis 
vis važinėjo, bet vakarais 
teko susitikti ir pasikalbėti. 
Nes nusiskundėme, kad daug 
naudingų, įdomių knygų, ku
rias išleido Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugija, žus, nes mūsų jau
nimas greitai įsijungia į Ka
nados gyvenimų, ir jiems 
lietuviškos knygos neįskaito
mos.

Draugė Ravinskienė patarė 
Atliekamas knygas pasiųsti į 
tėvynę, “Tėviškes” draugijos 
adresu. Ji priminė, kad Tary
bų Lietuva juk yra visų 
lietuvių kultūros ir literatū
ros centras pasaulyje. Kaip 
kurios knygos bus apsaugo
mos archyvuose, kitos bus 
paskirstytos į bibliotekas ir 
knygynus, ir Lietuvos žmo
nės skaitys jas su pasigėrėji
mu.

Tainaudingas ir praktiškas 
patarimas, kuriuo turėtume 
pasinaudoti visi užsieniuose 
gyvenantys lietuviai.

Palinkėjome Ravinskienei 
laimingos kelionės, ir prašė
me, kad dar pas mus atsilan
kytų.

Gruodžio 10 ir 12 dienomis 
atvyko turistų grupė iš 22 
asmenų iš įvairių tary)binių

respublikų — aštuonios mo
terys ir keturiolika vyrų.

Iš Tarybų Lietuvos buvo 
du: Kazimieras Rakauskas, 
valstybinio ūkio pirmininkas, 
Tarybų Sąjungos Aukščiau
sios Tarybos narys, ir Jonas 
Valskis, gydytojas iš Druski
ninkų kurorto. Kanados-Ta- 
rybų Sąjungos Draugovės 
Vancouver skyrius suruošė 
svečiams sutiktuves Rem
brandt Hotelio svetainėje. 
Buvo patogi vieta, nes ir 
svečiai čia pat buvo apsistoję. 
Grupę sveikino Draugovės 
pirmininkė profesorė Palowy 
ir provincijos parlamento na
rys Norm Levi. Sekančių 
dienų svečiai išvažinėjo su 
savo profesijos žmonėmis.

Pastebėjau, kad lietuvį gy
dytojų išsivežė į British Co
lumbia universitetų šios pro
vincijos gydytojų susivieniji
mo pirmininkas.

Kadangi buvo lietingos die
nos; tai daug gražių vietų 
neteko parodyti. Palinkėjo
me svečiams, kad atsilankytų 
ir vėl, tik kiek ilgiau, tai ir 
saulėtų dienų pasitaikys.

Algirdas Grinkus

PASILIEKA PREMJERU

Helmut Schmidt
Bonna. — Vakarų Vokieti

jos parlamentas išrinko so
cialdemokratų vadų Helmut 
Schmidt premjeru tiktai 
dviejų balsų daugumų. Spalio 
3 d. įvykę rinkimai labai 
sumažino koalicijos daugu
mų.

DETROIT, MICH
APIE ONĄ NORKIENĘ

Gruodžio pradžioje “Lais
vėje” tilpo jos atsiminimai 
apie jos gyvenimo draugų 
Walterį Norkų, kuris mirė 
1960 metais. O dabar, gruo
džio 15 d., nuo širdies prie
puolio pati išsiskyrė iš gyvų
jų tarpo.

Draugė Norkienė nesveika- 
vo per paskutinius 16 metų. 
Gruodžio pradžioje sūnus jų 
paguldė į St. Mary’s ligoninę, 
Livonia, Mich. Ir atrodė, kad 
jos sveikata po truputį taiso
si, bet, kaip sakyta, gavo 
širdies smūgį ir užbaigė gy
venimo dienas ir ligos var
gus.

Kadangi velionė labai daž
nai kalbėdavo, kad kada ji 
numirs, kad jos palaikai būtų 
palaidoti šalia vyro Wood- 
mere kapinėse, tai taip sūnūs 
ir padarė gruodžio 18 dienų. 
Laidotuvės buvo neskaitlin
gos, dalyvavo tiktai artimi 
giminės ir šeimos nariai.

Ona Norkienė Lietuvoje 
paėjo iš Vilkaviškio rajono 
Bartnikų kaimo. Į Ameriką 
atvyko dar jauna būdama, ir 
čia ištekėjo už Walterio Nor
kaus. Jiedu išaugino sūnų ir 
dukrą. Sūnus gerai pamoky
tas vyras, eilę metų tarnavo 
Jungtinių Valstijų laivyne 
kapitonu. Gyvena pasiturin
čiai Milford, Mich., su šeima. 
Dukra irgi puikiai išauginta, 
su šeima gyvena Chiula Vis
ta, California.

Velionė buvo laisvų pažiūrų 
moteris, mylėdavo skaityti 
pažangius laikraščius ir kny
gas, ir sulyg išgalės parem
davo pažangiųjų veiklų. Tik 
jos sveikata neleisdavo jai 
veikime 
ti.

Mūsų 
velionės
tekusiems geros motinos.

Mes, pažangiečiai, gaili
mės netekę geros laikraščių 
skaitytojos ir pažangaus ju
dėjimo rėmėjos.

Lai būna amžinimas atmini
mas jai už jos gerus darbus.

aktyviškai dalyvau-

širdinga užuojauta 
sūnui ir dukrai, ne-

MIRĖ GEORGE SHRUG A
Ilgametis Detroito gyven

tojas Jurgis Shruga, kuris 
gyveno 4261 Brandon St., 
gruodžio pradžioje užbaigė 
savo gyvenimo dienas. Velio
nis buvo našlys, paliko du 
sūnūs ir vienų dukrų, visi 
gyvena Detroite. Jie labai 
puikiai palaidojo savo mylimų 
tėvų.

Jurgis buvo-nuolatinis laik
raščio “Vilnis’; skaitytojas ir 
rėmėjas, per eilę metų buvo 
LLD 52 kp. į ir Detroito 
Lietuvių Klubo narys. Todėl 
jį labai daug žmonių pažino ir 
atsilankė į jo laidotuves.

Reiškiu širdingų užuojautų 
sūnams ir dukrai, netekus 
tėvelio.

Ilsėkis, Jurgi, amžinai šal
toje žemelėje.

MIAMI, FLORIDA
PADĖKA

Lapkričio 5 d. mirė mano vyras Pranas Kvetkas. Reiškiu 
nuoširdų padėkos žodį Marie ir John Koch už suteiktą 
pagalbą susitarimui su laidotuvių direktorium dėlei sudegi
nimo, nes taip mudu buvome nusitarę. Pelenus pasiuntėm jo 
broliui Gasparui Kvetkui, kad palaidot prie jo pirmosios 
žmonos Onutės. Kadangi aš serganti, tai Prano brolis 
Gasparas visa tai atliko ir dar sukvietė nemažą būrelį 
giminių ir draugų į laidotuves Pranuko.

Nuoširdžiai dėkoju visiems Floridos draugams už užuojau
tą ir linkėjimus, kad greit susveikčiau. Taip pat dėkoju New 
Yorko, New Jersey ir Massachusetts draugams už laiškus ir 
atvirukus, ir giminėms iš Tarybų Lietuvos.

Reiškiu didžiausį padėkos žodį Vincui Bovinui už 
aprašymą “Laisvėje” apie Praną. Visiems kartu tariu ačiū, o 
laikraščiams “Laisvei” ir “Vilnis” už davimą vietos.

Sveikinu visus su Naujaisiais Metais. Aš netvirta ir 
negalėsiu siuntinėti sveikinimus. Daug sveikatos visiems.

Mary Kvetkas

Naujųjų Metų proga
Sveikiname visus mūsų draugus, bičiulius ir 

gimines Amerikoje.T. Lietuvoje ir Argentinoje, 
linkėdami sveikatos, džiaugsmo ir laimės.

AUGUSTAS ir NATALIE IEŠMANTAI
Ft. Lauderdale, Fla.

SVEIKINAME
visus gimines, draugus ir pažįstamus ir linkime 
visiems daug^sėkmės, sveikatos ir laimingo gyveni
mo 1977 metais:

TEKLE ir PAUL NUKAS
Ashfield, Mass.

Alvinas

Naujųjų Metų proga
ir 
ir

JOHN ANDRIUS
Miami, Fla.

OLGA ir ALGIRDAIS GRINKUS
Vancouver, B. C., Canada

Žieminių Švenčių proga

MONTREAL, CANADA

nuoširdžios progresyvės

Sveikinu visus gimines ir draugus Lietuvoje, 
taipgi Amerikoje visus draugus, drauges ir pažįsta
mus. Linkiu laimingų Naujųjų Metų, sveikatos ir 
džiaugsmo.

SVEIKINU
su žiemos šventėm ir Naujaisiais Metais visus savo 
gimines, brolį Pranų Mockapetrį Floridoje, brolį 
Vytautų Mockapetrį Lietuvoje, vjsus pažįstamus 
draugus ir drauges Amerikoje ir Lietuvoje. Linkiu 
visiems daug sveikatos. Iš Lietuvos paeinu iš 
Prielaukių Kaimo.

ONA KLIMIENĖ [MOCKĄPETRĖ1
Stoughton, Mass.

ST. PETERSBURG, FLA.

Cleveland, Ohio

DORCHESTER, MASS.

Naujųjų Metų proga
, I

Širdingai sveikinu su žiemos šventėmis ir 
Naujaisiais Metais savo gimdas, draugus, drauges, 
pažįstamus Amerikoje, Tarybų Lietuvoje ir “Lais
ves” Kolektyvą ir jos rėmėjus.

Linkiu visiems stiprios sveikatos ir daug laimingų 
metų.

L. PLUTIENĖ

Sveikiname su Naujaisiais Metais gimines, drau
gus ir pažįstamus mūsų krašte ir Tarybų Lietuvoje.

JUOZAS - HELEN ŠARKIŪNAI SHARKEY 
HELEN J ANULYTĖ

Clevelando Moterų Klubo 
susirinkimas ir “Christmas’ 
party” įvyko gruodžio 9 die
ną. Dalyvių susirinko apsčiai 
ir pažmonys gražiai pavyko.

Klubietės užgyrė senąja 
valdybą: pirm. A. Palton, fin 
sekr. A. Stankus, užraši 
sekr. A. Mack. Narės pager 
bė mirusią narę Margare 
Martin.

Valdyba pateikė gerus ra
portus už 1976 m., kurie buvo 
priimti.

Susirinkimas buvo trum
pas, kad būtų daugiau laiko 
p as i 1 i n k s rv n ti, p as is v eč i u o t i 
pažmonyje.

Pietų laiku mūsų publikai 
buvo duo*a proga pasidi
džiuoti K ’Po veikla praeity
je ir dabar .

Pagerbt ■ draugės Poty
rius ir Žemaitis su korsažais 
ir dovanėlėmis. Ir aš gavau 
dovanų. Av.u Klubui.

Pietum patarnavo mūsų 
šeimininkė Bacan ir jos sesu
tė. A. Palton padovanojo 
gėlių. Ma'rto atnešė ir pado
vanoja Vilčinskienė, Karso- 
kienė, Palton, Kuzmickai ir 
Ben Darin.

Be to, Kuzmickai smagiai 
sudainavo “Happy Birthday” 
ir perdavė gerus linkėjimus 
iš Floridos nuo Onutės Salin 
ir draugų Rūbų.

Buvo pranešta, kad serga 
Marytė Lubik. Reikėtų ją per 
šventes aplankyti.

Petraus padalino narėms 
tiktai gautas LLD knygas. 
Knygų dar turime ir daugiau. 
Prašome draugus įsirašyti į 
LLD ir prisidėti prie kultūri
nės veiklos. Taipgi eina mūsų 
pažangiųjų laikraščių vajus. 
Užrašykite juos savo gimi
nėms Lietuvoje. Tuo jūs juos 
gražiai pralinksminsite.

Mrs. Palton padėkojo vi
siems už dovanas ir atsilan
kymą. Apgailės,tavo, kad 
Kuzmickai mus apleidžia. 
Mes visi linkime jiems laimės 
ir sveikatos šiltoje Floridoje, 
ir prašome nepamiršti mus 
aplankyti.

Sekantis Moterų Klubo su
sirinkimas įvyks sausio 13d., 
12 vai.

SVEIKINAME

Sveikiname visus mūsų draugus, gimines 
pažįstamus. Linkime sėkmės darbe už progresą 
taiką.

Mirus

Jiuliutei Vogonienei
Reiškiame gilią užuojautą dukrai Elenutei, sūnui 

ir Marcei J. Vogonėm, visiems giminėms ir 
buvusiems draugams Lietuvoje.

Ir mes liūdime netekę 
drauges.

B. Kvietinskas
C. A. Yuškai
E. H. Yegelevičiai
J. E. Petrauskai
B. M. Šalčiunai
M. Jonučienė
J. V. Knistautai
G. P. Skripkai
A. Mikaliūnienė
Mrs. B. Therrien
M. Matusevičienė
A. Meištienė
J. Stukas

C. Džekopis
E. J. Urbanavičiai
L. Skripka
O. Merkevičienė
O. Strelienė
J. S. Čičinskai
L. P. Kisieliai
S. Petronienė

< A. V. Verbylai 
A. J. Brakniai 
E. Jūraitienė 
I. Šiuplevičienė 
E. A. Morkevičiai

Naujųjų Metų proga, “Laisvės” kolektyvų, visus 
draugus, gimines Šiaurės ir Pietų Amerikoje bei 
Lietuvoje, linkėdami ir toliau sėkmingai kovoti už 
taikų, pažangą, demokratijų, darbo žmonių reika
lus.

ROBERTAS ir ELENA FEIFERIAI
St. Petersburg, Florida

Laimingų Naujųjų 
1977 Metų

Sveikiname gimines, draugus bei drauges čia 
Amerikoje, Kanadoje ir Tarybų Lietuvoje, “Lais
vas” kolekyktyvų ir visus gerus tautiečius. Linkime 
visiems sėkmės visuomenės, darbuose ir laimės 
asmeniniame gyvenime. Lai gyvuoja tautų drau
gystė pasaulyje.

KAS DAUGIAU NAUJO 
PAS MUS?

Buvęs teisėjas R. Steele 
vėl traukiamas teisman. Kal
tinamas nužudymu savo mo
ters Marlene. Prieš 8 metus 
jis buvo pripažintas nekaltu. 
Bet dabar, atrodo, turės bė
dos . . .

Clevelando visuomenės 81 
procentas pasisakė prieš vai
kų vežiojimą į mokyklas dėl 
pasiekimo desegregacijos; už 
mirties bausmę žudikams 
stoja 83 proc./ už šautuvų 
kontrolę 73 proc.; prieš lytinį 
santykiavimą prieš apsivedi- 
mą 43 proc.; abortą užgiria 54 
proc. Kitais žodžiais, visuo
menė užgiria senus nusista
tymus. Prieš “marijuana” 
(narkotikų) legalizavimą pa
sisakė 66 proc.

Tyrinėjimą pravedė Case- 
Western Reserve Universite
to žymus švietėjas prof. Saul 
Feldman. Apklausinėjo mies
te ir priemiesčiuose gyvenan
čius žmones.

VALYS ir VERA BUNKAI
St. Petersburg, Florida

SVEIKINIMAS
Sveikinu su žiemos šventėm ir Naujaisiais Metais 

“Laisvės” kolektyvų, draugus ir drauges Ameriko
je, Kanadoje ir Tarybų Lietuvoje. Linkiu visiems 
stiprios sveikatos ir ilgo amžiaus.

JOSEPHINE AUGUTIENĖ
No. Miami Beach, Fla.

SUSIRINKIMAS
LDS 55 kuopos susirinki

mas įvyks sausio 6 dieną, 1 
vai. po pietų, ICA svetainėje, 
15901 St. Clair Ave. Valdyba 
išduos raportus už 1976 me
tus ir bus rinkimas naujos 
valdybos 1977 metams.

Mūsų kuopa gerai gyvuoja, 
bet prašo narius lankyti mi
tingus, sekti veikimą ir pa
gelbėti gauti naujų narių.

Po susirinkimo turėsime 
vaišes. Nariai galite atsivesti 
savo draugus, visus vaišingai 
priimsime.

Už kuopos valdybą,
J. Petraus

u
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Sveikiname su 
Naujaisiais Metais

Sveikiname visus gimines, draugus ir pažįstamus 
kur jie begyventų — Lietuvoje ar Amerikoje.

J. STANCIKAS - F. KONTENIS
St. Petersburg, Fla.

ŽIEMOS ŠVENČIŲ PROGA
Sveikinu artimus ir draugus. Kadangi mano 

sveikata sušlubavusi, negaliu rašyti, todėl visiems 
siunčiu linkėjimus per spaudą, kaip Amerikoje taip 
ir Lietuvoje.

Linkiu didžiausio turto — tai yra sveikatos.

MARIJONA SUKACKIENĖ
Alpine, N. J.

Daugiau sveikinimu “Laisvės” 
administratorei

RAPOLO KIRK i, AMŽIUS
Mūsų Rapolas Kirk atšven

tė savo 93-ąj, gimtadienį 
liepos 2 d. tiv savo šeimoje, 
geroje nuotaik'‘e, dar ir 
linksmą polkutę pašokdamas 
su kai kuriais savo žmonėmis.

Jie buvo keturi broliai ir 
trys seserys. Visi kiti jau yra 
išsibraukę iš gyvų„ v tarpo.

— Likausi tik aš vienas, — 
sako Rapolas. — Vieną kartą 
aš irgi buvau sunkiai susir
gęs ir maniau, kad jau ir 
mane “Jokūbas” pasiims. Bet 
jis pasakė, kad jam manęs 
dar nereikią . . .

Rapolas Kirk gimė 1883 m. 
liepos 18 dieną Žemaitijoje, 
netoli Kalvarijos kalnų. Į 
Ameriką atvyko 1912 metais, 
į Brooklyn, N. Y., o vėliau 
persikėlė į Seattle, Wash.

—, Mat, tenai buvo mano 
visi broliai, pirmiau atvykę, 
— sako Rapolas. Čia gavau 
darbą, kaip ir visi kiti atei
viai, skerdyklose. Džiaugiau
si gavęs darbą. Čia mes trys 
broliai sudarėme muzikantų 
grupę. Mūsų kapela visiems 

s patarnaudavo. Linksmai gy
venome, visi mus mylėjo.

Po to kažkur radau skelbi
mą, kad. reikia gero kalvio 
(blacksmith). Taip ir išėjau į 
didelius miškus dirbti. 0 
dirbti turėjau, nes mano žmo
na day tebegyveno Lietuvoje. 
Vėliau ji su dviem dukterimis 
atvažiavo pas mane. Tai ma
no gyvenimas daug pasikeitė. 
Dirbau sunkiai ir daug, dir
bau viršvalandžius. Karo me
tu gavau tą patį valdžios' 
darbą, kurį išdirbau ligi išė
jau į pensiją. Šeima susidėjo
me iš keturių — dviejų 
dukterų ir mudviejų. Jau
niausia duktė mirė vėžio liga. 
Prieš kelis metus, sulaukus 
gražaus amžiaus, mirė ir 
žmona.

Prieš kiek metų aš galvojau 
važiuoti į Lietuvą ir pamaty- 
tyti, kaip gimtasis kraštas 
šiandien yra suklestėjęs. Bet 
pas ką ir kur aš ten apsisto
siu? Be to, jau senatvė, 
pavojinga lėktuvu lekioti, o 
laivu labai ilga kelionė. Taip 
ir nebenuvykau.

Pirmiau aš mėgdavau žve
joti ir grybauti. Bet tą jau 
seniai pamečiau, nes nebėra 
nei žuvų, nei grybų. Dienos 
pasidarė ilgos ir nuobodžios. 
Pas mus nėra pas ką nueiti ir 
savo kalba pasikalbėti. Jeigu 
čia Amerikoje dar yra žmonių 
nuo mano krašto, labai norė
čiau su tokiais sueiti ir pra
leisti savo ilgesio dienas . . .

Tai tiek apie mūsų Rapolą.
Kopūstų Kalnas

Naujųjų Metų proga
Sveikinugimines, draugus ir bičiulius Jungtinėse 

Amerikos Valstijose, Pietų Amerikoje ir Tarybų 
Lietuvoje. Visiems linkiu daug sveikatos, sėkmės ir 
ilgų vaisingų metų.

JUOZAS MANKAUSKAS
Crown Point, N. Y.

Žieminių Švenčių proga
Sveikiname visus savo gimines Amerikoje ir 

Tarybų Lietuvoje, visus draugus ir pažįstamus arti 
ir toli ir visas drauges klubietes.

Visiems linkime geriausios sveikatos.

JUOZAS ir ELZBIETA KASMOČIAI
Huntington, N. Y.

Naujųjų Metų Proga
SVEIKINU

visus artimuosius, draugus ir bičiulius Amerikoje ir 
Lietuvoje. Linkiu sveikatos, sėkmės, džiaugsmer ir 
daug energijos.

ADELĖ RAINIENĖ
Brooklyn, N. Y.

PETRAS PASERSKIS
Baltimore, Md.

SVEIKINU
su žiemos šventėmis ir Naujaisiais Metais gimines ir 
draugus Amerikoje, Argentinoje ir Lietuvoje,

Linkiu stiprios sveikatos ir visokeriopos sėkmės 
gyvenime ir darbuose šiais metais ir visada.

BROOKLYN, N. Y.

Naujųjų Metų proga
Sveikiname visus mūsų draugus, bičiulius ir 

gimines Amerikoje ir Lietuvoje. Linkime sveikatos, 
džiaugsmo, laimės.

FRANCES MAŽELIENĖ
FRANCES BALTRUS, dukra

Su Naujaisiais Metais

Redakcijos pastaba: Dėl 
sutaupymo laikraštyje vietos 
jūsų korespondenciją turėjo
me gerokai sutrumpinti. Pra
šome atleisti.

sveikiname narius, darbuotojus, “Laisvės” persona
lą, vajininkus, skaitytojus bei spaudos rėmėjus 
JAV, Kanadoje ir Tarybų Lietuvoje.

Linkime stiprios sveikatos, neišsekančios energi
jos ir toliau darbuotis pažangioje veikloje.

Lai gyvuoja visame pasaulyje taika!

LLD 75 KUOPOS VALDYBA ir NARIAI
Miami, Fla.

Mirė
Gruodžio 21 d. Wyckoff 

Heights Ligoninėje, Ridge- 
woode, mirė J. Bikulkis. Jis 
buvo LLD 24 kuopos narys, 
gyveno Maspethe. Palaidotas 
gruodžio 27 d. Veterans kapi
nėse.

Šią 'žinią pranešė Karolis 
Benderis, kuris rūpinosi Bi- 
kulkio laidotuvėmis. Ieva

SVEIKINU

GEO. WARESON
Brooklyn, N. Y.

su žiemos šventėm ir Naujaisiais Metais gimines ir 
draugus čia ir Lietuvoje. Lai būna ramūs ir taikūs 
metai visiems.

Linkiu geros sėkmės.

Ievute — miela, brangi!
Nors ir pavėluotai iš visos 

širdies prisidedu prie visų 
gražių žodžių ir linkėjimų, 
kurie buvo Ievai pasakyti 
Jūsų šviesią gyvenimo dieną. 
Sveikinu ir nepaprastai 
džiaugiuosi, kad kilni, nepail
stama Jūsų veikla, Jūsų dar- 
Jbas pažangos reikalui, Jūsų 
'meilė Lietuvai, Jūsų pavydė
tina jaunystė ir energija tapo 
apvainikuotos aukštu ir pilnai 
pelnytu Tarybų Lietuvos Nu
sipelniusios Kultūros veikė
jos garbės vardu. Tai tikrai 
gražu ir prasminga, tai giliai 
džiugina visus, kas turėjo 
laimės Ievutę pažinti, bend
rauti, patirti Jūsų širdies 
gerumą, vitališką žmogiško
sios būties ir veiklos jėgą, 
Jūsų proto aštrumą, užkre
čiantį sąmojį. Džiaugiuosi,

kad man ne sykį teko visa tai 
patirti, džiaugiuosi, kad turė
jau progos (deja, tur būt, 
neatlyginamai) naudotis Jūsų 
vaišingumu, globa, rūpesčiu 
neužmirštamomis savo viešė
jimo Jųsu šalyje dienomis. 
Už viską ačiū, Ievute! Ačįų« 
kad Jūs tokia esate!

Leisk, Ievute,/karštai ap
kabinti, draugiŠKai priglausti 
skruostą. Tegu dar daug, 
daug metų lydi Jus saulė, 
sveikata, žvali nuotaika ir 
jaunatviška dvasia, gerų 
žmonių draugystė ir gražūs 
kilnios nerimastingos Tavo 
veiklos vaisiai.

“Happy Birthday to You!” 
— jungiu ir aš savo balsą prie 
visų, kas sveikino Jus!

Nuoširdžiai Jūsų,
Vacys Reimeris

* * *
LAIŠKAI IŠ JAV
Miela Drauge Ieva:

Negalėdama dalyvauti su Jumis bankete, siunčiu įžangos 
auką $5 ir prašau leisti man kartu su visais dalyviais 
pagerbti ir pasveikinti Jus ryšium su Jums suteikto LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos nusipelniusios kultūros veikėjos 
vardo.

Linkiu Jums tvirtos sveikatos ir ryžto tęsti tą prakilnų 
darbą dar daug, daug metų.

Ilgiausių Metų Tau, drauge Ieva!
Alisė Jonikienė
Kingston, N. Y.

* * *
Miela Ieva,

Būtų buvę man didelė garbė dalyvauti kartu su visais 
Tavo draugais šioje iškilmingoje Tavo dienoje. Tegu ilgai 
gyvuoja tavo ryžtas asmeniniai pasiaukoti, kad padarius 
mūsų pasaulį geresniu, stipresnia vieta visoje žmonijoje.

Irene Janulis
Palmer, Mass.

* * *

TELEGRAMOS IŠ JAV
Miela Ieva,

Sveikiname su Jūsų 70-ju gimtadieniu ir garbingu 
Nusipelniusios Kultūros Veikėjos vardu.

Linkime Jums tvirtos sveikatos bei sėkmės pažangioje 
veikoje. Jumis gerbianti,

Vera ir Valys Bunkai
St. Petersburg, Fla.

* * *
Very sorry that I cannot be with you today. Mom and I 

lovingly congratulate you on this great occasion. You have 
worked hard for all of us and earned the honors bestowed 
upon you by the Soviet Lithuanian government, on occasion 
of your 70th birthday couple of months ago. I am very proud 
to know you and wish you a lot of energy, health and many 
many, happy and successful years ahead. I am sure all 
Detroiters join me with these sincere wishes > again 
congratulations and hope the banquet honoring you is a 
tremendous success.

Stephanie Masis,
St. Clair Shores, Mich.

* * *
IŠ KANADOS
Drg. Evai Mizarienei,
New York.
Didžiai Gerbiama Drauge Eva!

Nuoširdžiausiai sveikiname Jus, Jūsų 70 metų gyvenimo 
sukakties proga ir garbingai pelnytos Lietuvos Tarybų 
Sąjungos Respublikos nusipelnusios kultūros veikėjos 
vardą. Linkime geriausios sėkmės Jūsų visuomeniniame 
(gyvenime) darbe!

Lietuvių Literatūros Draugijos Montrealo kuopa 
(sekr. P. Kisielienė]

Montreal, Canada
* * *

Miela Drg. Eva!
leiskite ir mums išreikšti pačius nuoširdžiausius sveikini

mus ir geriausius linkėjimus Jūsų 70 metų gyvenimo 
sukakties proga. Kartu sveikiname ir už garbingai pelnytą 
apdovanojimą Lietuvos Tarybų Sąjungos Respublikos 
kultūros veikėjos vardo. Linkime Jums dar daug ilgų ir 
prasmingų gyvenimo metų.

Su geriausiais linkėjimais
Petrė ir Liudas Kisieliai

Montreal, Canada
* * *

E. MIZARIENEI:
Miela drauge:

Laisvėj pastebėjome, kad Tarybų Lietuvos Aukščiausioji 
Taryba suteikė jums nusipelniusios kultūros veikėjos vardą. 
Tad leiskit pasveikinti jus su šiuo aukštu pagerbimu jūsų už 
ilgametį darbą kultūriniame, visuomeniniame ir politiniame 
judėjime. Jūs tikrai užsitarnavote šią pagarbą.

Su nuoširdžiausiais linkėjimais geros sveikatos ir sėkmės 
tolimesniame jūsų darbe.

Jonas ir Adelė Ylai
Toronto, Ont., Canada

Su Aido Choru sutiksime 
Naujus Metus

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

Kviečia Aido Choras

Naujųjų Metų proga i

Širdingai sveikiname visus savo gimines, drau- 1 
gus, drauges, pažįstamus Amerikoje ir Tarybų i 
Lietuvoje, taipgi,kas tiktai dirba laimingesniam j 
žmonių gyvenimui. Linkime visiems geros sėkmės j

JONAS ir MARIJONA MAŽUKNA1 i
Pittsburgh, Pa. 1

NAUJU METU PROGA
Širdingai sveikiname “Laisvės” kolektyvą, visus 

skaitytojus, rėmėjus, gimines, ir draugus, Ameri
koje ir Tarybų Lietuvoje. Linkime visiems laimingų 
ir sveikų Naujų Metų.

JUOZAS ir TILLA LUKAI
St. Petersburg, Florida

x

BRIEFS

Literature Society branch 
185 is still an active branch 
that was proven by its affair 
December 19. We are very 
proud of our members. For 
example, let us take John 
Grybas. He has been one of 
the most active members for 
years, bringing people to the 
meeting by his car and taking 
them home. We used to have 
a picnic every summer and 
there too John Grybas played 
a very big part. He has been 
active in the American Lithu
anian movement for over 50 
years and was Literature 
Society national secretary for 
many years.

Regardless his present 
poor health he comes to the 
meetings regularly and at
tends Aido Chorus rehear
sals. Keep up your good 
work, John!

* * *
There is a one-room public 

school in Brooklyn for preg
nant girls, aged 12 to 19, all 
of whom are unmarried and 
waiting the long months to
gether to be delivered. Be
cause of the city’s financial 
crisis the Board of Education 
may have to shut this and 
nine other special schools for 
pregnant teen-agers.

* * *
The Veterans of the Abra

ham Lincoln Brigade — an 
organization of Americans 
who fought for the Spanish 
Republic against the Hitler- 
inspired Franco uprising in 
1937-39 — will celebrate 
their 40th Anniversary at a

* 
Dinner in the Statler-Hilton 
Hotel, New York, on Sunday 
afternoon, February 20th.* * *

Women Strike for Peace 
has published in its latest 
bulletin an appeal sent to the 
People’s Republic of China, 
protesting recent nuclear 
testing. The appeal to China 
said: “We urge that you 
cease the testing which is 
poisoning our children’s milk. 
No country has the right to 
contaminate the atmos
phere . . .” * ♦ ♦

In an effort to fight prosti
tution in midtown Manhat
tan, the Police Department is 
distributing circulars urging 
prostitutes to break away 
from their pimps.

“Attention prostitutes of 
New York,” the typewritten 
fliers read. “Are you tired of: 
Giving all your money to 
your pimp? Getting beat or 
abused when you don’t make 
your trap? Living on $5 a day 
while your man snorts the 
stack up his nose?”

* * *
Olga Korbut was among 

the top Soviet women and 
men gymnastics team cur
rently ntaking 10-city exhibi
tion tour of U. S. Korbut 
recently announced that she 
is retiring from competition. 
The tour winded up in New 
York at Madison Square Gar
den December 19 attracting 
over 15,000 fans.

* * *
In December issue of “The 

Ukrainian American” was an 
interesting article about an 
art show they had in the 
Ukrainian Hall in N. Y. City. 
In the article, among other 
things, it was said: “One 
visitor, Mr. Anthony Bimba, 
editor of Laisve and author of 
“The Molly Maguires”, was 
particularly impressed with 
the factory scenes that depic
ted garment workers toiling 
and at rest”. Use
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Joseph J. Garszva
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