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A. BIMBA
Prezidentas Carteris buvo 

pakviestas atvykti i Ameri
kos Darbo Federacijos-In- 
dustrinių Organizacijų Kon
greso (AFL-CIO) konvencija 
ir pasveikinti susirinkusius 
darbo unijų delegatus. Tokia 
jau tradicija. O prezidentai 
labai džiaugdavosi tokia pro
ga save išpopuliarinti. Bet 
prezidentas Carteris ja nepa
sinaudojo. Jis savo vietoje 
pasiuntė viceprezidentų 
Mondale.

Sakoma, kad unijų vadai 
yra labai įsižeidę, kai kurie, 
ir labai supykę.

Supyks, matyt, ir prezi
dentas ant unijų vadų. Mat, 
neseniai jie prezidentų paba
rė, kad jis nevykdo per rin
kimus duoto pažadėjimo, kad 
jeigu jis bus išrinktas, jis 
savo veiklos programoje pir
moje vietoje laikys kovų su 
nedarbu. Bet bėga savaitės 
ir mėnesiai, kaip jis prezi
dentauja, o kova su nedarbo 
siautėjimu dar nei nepra
dėta . . .

Unijų vadai elgėsi teisin
gai. Prezidentas vertas pa
barimo. Jo šis pasielgimas 
prastai atsilieps į vyriausy
bės santykius su organizuotų 
darbininkų judėjimu.

Šį kartų tarybinių kosmo
nautų žygio pradžia pilniau
siai pavyko. Drųsuoliai Geor- 
gi M. Grečko ir Yuri Roma
nenko su erdvėlaiviu Sojuz 
26 pasiekė aukštai, už apie 
170 mylių nuo mūsų Žemės 
beskriejančių stotį-laborato- 
riją Saliūt 6, su ja erdvėlai
vį sujungė, iš jo perlipo į 
stotį ir dabar atlieka jiems 
pavestus mokslinius tyrinėji
mus.

Juos ir ju didvyriškų žygį 
nuoširdžiausiai sveikina vi
sas pasaulis. Jų šis žygis, jei 
pilnai pavyks, bus žymus is
torinis įnašas į erdvės ir jos 
ypatybių pažinimo mokslų.

Kaip žinoma, prieš porų 
mėnesių panašus kitų tarybi
nių kosmonautų bandymas 
nepavyko.

□
Vis daugiau ir daugiau 

amerikiečių nuvyksta į Kubų 
susipažinti su jos socialisti
niu gyvenimu. Vėliausia gru
pė susidėjo iš Floridos far- 
merių.

Įdomu, kad didelė daugu
ma vizitorių sugrįžta su gana 
prielankiais naujajam gyve
nimui įspūdžiais. Todėl ir 
santykiai tarp Jungtinių Val
stijų ir Kubos yra žymiai 
sušvelnėję.

□
Portugalijos vyriausybė, 

vadovaujama socialistų vado 
Mario Soares, negavo parla
mento daugumos pasitikėji
mo ir turi pasitraukti. 
Soares sako, kad jis nesileis į 
jokius bendrus frontus su 
kitomis partijomis sudary
mui koalicinės valdžios. Ir 
naujų vyriausybę jis bandy- 
siųs sudaryti vien iš socialis
tų, kurie, kaip žinia, parla
mente neturi daugumos. 
Soares vadovaujama vyriau
sybė pasilaikė tiktai komu
nistų balsų parama.

Socialistų Partijos užsispy
rimas prieš sudarymų sočia-

pagalba
Washingtonas. — Kongre

sas ir šiemet nutarė 200 
milijonų dolerių vertės pa
galbos biednuomenės šei
moms padėti padengti apšil
dymo bei šviesos išlaidas.
Mat, kai užeina dideli šalčiai 
namų apšildymo bylos pasi
daro tokios aukštos, jog di
džiosios biednuomenės šei
mos nepajėgia jas apmokėti. 
Čia ir ateina federalinė val
džia su finansine pagalba. 
Pav., pernai žiema buvo ne
paprastai šalta ir daugeliui 
šeimų pagalba buvo būtinai

Begin numato 
atskiros sutarties 
galimybę

Menahem Begin
Londonas. — Čia praeitų 

savaitę lankydamasis Izrae
lio premjeras Menahem Be
gin pareiškė, kad Izraelis 
sieks atskiros sutarties su 
Egiptu. Jis mano, kad to
kiam ėjimui perspektyvos 
yra geros. Jis labai aštriai 
kritikavo Tarybų Sųjungų, 
kad jinai nepritaria jo ir 
Egipto prezidento Sadato 
politikai.

Paso Robles, Cal. — Lap
kričio 30 dienų šioje apylin
kėje buvo jaučiamas žemės 
drebėjimas, bet nuostolių ne
padarė.

listų-komunistų koalicinės 
vyriausybės yra klaidingas ir 
nepateisinamas. Jis tiktai 
taikau ja dešiniosioms jė
goms, kurios, kaip atrodo, 
vis drųsiau ir aukščiau kelia 
galvų.

□
Kų moderniškos technikos 

pagalba žmogui galima pada
ryti, turime dar vienų pavyz
dį Šiaurinio poliaus apylinkė
je. Mūsų inžinieriai jos pa
galba ten pragręžę 1,380 pė
dų storio ledų ir tyrinėja 
okeano dugnų. Pasirodo, kad 
ten dar tarp ledo ir dugno 
yra 660 pėdų vandens klo
das. Veikiausia sužinosime, 
kokiais “sutvėrimais” tasai 
vanduo tokioje gilybėje yra 
apgyventas.

Tai labai didelis, mokslo, 
technikos ir, žinoma, žmo
gaus proto laimėjimas.

IJ '
Nuoširdžiausiai sveikinu 

mūsų spaudos ilgametę ben
dradarbę Vilhelmina Petke
vičienę, kuriai šiomis dieno
mis tapo suteiktas Lietuvos 
TSR nusipelniusios žurnalis
tės garbės vardas. Tų didelę 
garbę ji yra pilniausiai nusi
pelniusi.

reikalinga. Pav., New Yorko 
valstijoje net 55,000 šeimų 
su 168,000 žmonių gavo to
kios pagalbos—viso $21 mil.

Tokių žieminę pagalbų gali 
gauti tiktai tokia keturių na- 

irių šeima, kurios metinės 
j įplaukos neviršija $7,200.

Sis geras Kongreso nutari
mas nebuvo padarytas be- 

!aštrių ginčų. Ypač Atstovų 
i Rūmuose buvo didelis kon- 
| servatorių pasipriešinimas 
! sumanymui. Ir kai atėjo bal- 
I savimas, balsai pasidalijo ly- 
I giai per pusę—181 prieš ir 
1181 už balsu. Kaip žinia, 
tokiame atsitikime Atstovų 

į Rūmų pirmininkas turi savo 
| klausimų nuspręsti. Pirmi
ninkas Thomas P. O'Neill 
balsavo už sumanymų. Tiktai 
taip sumanymas tapo įstaty
mu. Senatas buvo užgyręs 
pirmiau.

Washingtonas. — Demo
kratų vadovybė jau parinko 
vietų 1978 metų savo parti
jos konvencijai. Ji bus laiko
ma Memphis, Tenn. Tikimasi 
1,600 delegatų. Konvencijos 
labai pageidavo Denver, Col. 
ir Los Angeles, Cal. Bet 
Memphis laimėjo, nes paža
dėjo daugiau koncesijų.

Dėl santykių tarp 
Sov. Sąjungos 
ir Irako

Maskva. — Šio mėnesio 
pradžioje Tarybų Sųjungos 
sostinėje lankėsi Irako Res
publikos prezidento atstovas 
Tarik Aziz ir tarėsi su Tary
bų Sųjungos prezidentu 
Brežnevu ir užsienio reikalu 
ministru Gromyko. Irakas 
yra arabiškas kraštas, todėl 
natūralu, kad pasitarimuose 
buvo paliesta nūdienė Vidu
rio Rytuose padėtis.

Prezidentas Brežnevas 
svečiui sakė, kad Tarybų Sų- 
junga pilnai pritaria arabų 
liaudies kovai už išlaisvinimų 
visų Izraelio okupuotų arabų 
žemių, kovoja prieš visokias 
imperialistines intrigas šia
me pasaulio kampe ir siekia 
pastovios taikos. Tarybų Sų- 
junga taipgi pilnai pritaria 
palestiniečių kovai už teisę į 
savo valstybę ir nepriklauso
mybę.

Sis pasitarimas parodė, 
kad santykiai tarp Irako ir 
T. Sųjungos yra geri.

Gub Carey pradėjo 
ruoštis rinkimams

Albany, N. Y. — Čia jau 
susidarė platus komitetas su
kėlimui milijono dolerių fon
do gubernatoriaus Carey rin
kiminei kampanijai. Į komi
tetų įeina New Yorko miesto 
naujasis meras Koch ir sena
torius Moynihan. 1974 me
tais Carey rinkiminėje kam
panijoje išleido daugiau kaip 
du milijonus dolerių. 1978 
metų rinkimuose reikėsių 
daug daugiau.

76 DARBININKAI
BUVO APSVAIGINTI

Amsterdam, N. Y. — Di
džiulėje žaislų dirbtuvėje 
gruodžio 7 d. nuo cheminių 
dujų 17 darbininkų apsvaigo 
ir buvo paguldyti į ligoninę. 
Bijoma, kad kai kurių jų 
sveikata gali būti pažeista. 
Įmonėje dirba apie 1,500 
darbininkų.

lai vaizdas Rodezijoje, kurių valdo baltieji kolonistai. 
Šitaip suiimtus vietinius gyventojus už kaklo užnėrę virvę 
ir pririšę prie arklio veda į kalėjimų.

Kraujo davėjų-donorų 
sąskrydis Tarybų Lietuvoje
Vilnius. — Lapkričio 30 

dienų įvyko Lietuvos donorų 
sąskrydis, kurį surengė Lie
tuvos TSR Raudonojo kry
žiaus draugijos centro komi
tetas. Sųskrydyje taip pat 
dalyvavo sveikatos apsaugos 
organizatoriai, gydymo įstai
gų atstovai, Raudonojo kry
žiaus aktyvistai.

Medicinos darbuotojų ir jų 
pacientų vardu sąskrydžio 
dalyvius pasveikino Lietuvos 
TSR sveikatos apsaugos mi
nistras V. Kleiza.

Pranešimų apie donorystės 
vystymų respublikoje padarė 
Raudonojo kryžiaus draugi
jos CK pirmininkė D. Gry- 
bauskienė.

Pranešėja ir kiti sųskry- 
džio dalyviai plačiai kalbėjo 
apie donorystės vaidmenį to
liau gerinant sveikatos ap
saugų. Tik kraujo perpylimo 
dėka, buvo pažymėta, šian
dien yra įmanoma širdies ir 
kraujagyslių chirurgija, or
ganų persodinimas, efektyvi 
pagalba ligoniui sunkių trau
mų, apsinuodijimo., nudegi-

Atėjo kaleina 
ir aukštosioms 
mokykloms

Atlanta, Ga. — Iki šiol 
beveik išimtinai buvo kalba
ma ir ginčijamasi apie rasinę 
integracijų pietinėse valstijo
se pradinėse ir vidurinėse 
mokyklose. Bet kaip su aukš
tosiomis mokyklomis—kole
gijomis ir universitetais? 
Nuo dabar, sakoma, dau
giau dėmesio bus kreipiama į 
disegregaciją arba integraci
jų aukštosiose mokyklose bei 
įstaigose. Pradinėse mokyk
lose tuo reikalu yra jau daug 
pasiekta. Aukštųjų mokyklų 
integravimo procesas bus ne
lengvas. Integracijai priešin
gos visos reakcinės, rasisti
nės jėgos.
Padidino užsakymą 
grūdų Amerikoje

Washingtonas. — Agrikul
tūros Departamentas prane
ša, kad Tarybų Sųjunga už
sakymų grudų dar pakėlė 
861,600 metrikinių tonų. 
Taigi, iš viso 1978 metais 
importuos iš Jungtinių Val
stijų 6,400,000 metrikinių 
tonų grūdų—4,100,000 tonų 
kukurūzų ir 2,300,000 tonų 
kviečių.

Tas išgelbės daug Ameri
kos farmerių nuo bankroto. 
Šiemet čia derlius buvo labai 
geras, tai yra didelis grūdų 
perteklius.

mų, bendro kraujo užkrėti
mo ir kitais atvejais.

Su didele pagarba sųskry
dyje buvo minimos aktyviau
siu donoru pavardės. Štai 
Alytaus Gelžbetonio kon
strukcijų gamyklos kraninin
kas J. Bankietas nemokamai 
yra davęs kraujų net 92 
kartus, to paties miesto Bu
tų ūkio valdybos dispečerė J. 
Daškevičienė—78 kartus.

Sųskrydžio dalyviai priėmė 
kreipimųsi į visus respubli
kos Raudonojo kryžiaus 
draugijos narius, ragindami 
plėsti donorystės sąjūdį.

ELTA

Yucca Flat, Nevada. — 
Gruodžio 13 dienų čia pra
vestas giliai žemėje branduo
linis išbandymas. Tai jau 12- 
tas toks požeminis bandymas 
šiais metais.

Teologai, dievo 
lytis ir Biblija

New Yorke anų dienų Na
cionalinė Kristaus Bažnyčių 
Bažnyčia (National Church of 
the Churches of Christ) su
ruošė teologų simpoziumą 
aptarimui Biblijos ir dievo 
lyties. Visų prelegentų nuo
monė buvus, kad Biblija rei
kia dar kartą peržiūrėti ir 
kai kų joje aiškinti kitaip, 
negu iki šiol buvo aiškinama.

Visas dalykas siejosi su 
krikščioniško dievo lytimi. 
Kodėl dievas vyras, o ne 
moteris? Iš tikrųjų, pagal 
Biblija, dievas turėtų būti 
moteriškos, o ne vyriškos 
lyties, arba bent jau, pagal 
profesorių teologų William 
Holladay, abiejų lyčių—vy
riškos ir moteriškos!

IZRAELIS IR RUMUNIJA 
SUSITARĖ

Bucharestas. — Sėkmingai 
baigėsi tarp Izraelio ir Ru
munijos derybos dėl praplė
timo prekybos ir ekonominio 
bendradarbiavimo. Abi pu
sės esančios pilnai patenkin
tos. Prekyba padidėsianti 60 
procentų!

AREŠTAI VAKARŲ 
VOKIETIJOJE

Bonna. — Vakarų Vokieti
jos valdžia suareštavo 16 
žmonių. Jie esą iš Rytų Vo
kietijos atsiųsti komunistai 

į šnipinėjimo reikalais. Jiems 
jau pavykę daug slaptybių 
sužinoti apie V. Vokietijos 
militarinius reikalus.

Sacco ir Vanzetti bylos 
reikalais dokumentai

po 50 metų
Cambridge, Mass.

Gruodžio 9 dienų sukako ly
giai 50 metų nuo nužudymo 
elektros kėdėje dviejų kovin
gų italų ateivių Nicola Sacco 
ir Bartolomeo Vanzetti. Ta 
proga buvo Harvardo uni
versitete pirmą kartą atida
ryta didoka dėžė, kurioje 
randasi dokumentai, susieti 
su ju nužudymu. Dokumen
tai bus susortuoti, nufilmuoti 
ir padaryti prieinamais vi- 
siems, norintiems juos studi-! globoje ir prieinami tiktais
juoti. j studijuotojams bei tyrinėto-

Dežė užrašyta tais metais'jams.
buvusiam Harvardo univer
siteto prezidentui Mr. A. 
Lawrence Lowell. Mat, kai 
Sacco ir Vanzetti buvo nu-1 
teisti mirti, Massachusetts! 
Valstijos gubernatorius Al-1 
van T. Fuller sudarė komite
tą iš trijų narių su Lowell 
priešakyje jų bylą peržiūrėti ■ 
ir padaryti išvadą—nuteisi- j 
mų atmesti arba užgirti. Ir, | 
žinoma, komitetas teismo; 
sprendimą užgyrė ir Sacco ir 
Vanzetti buvo nužudyti.

Visi dokumentai, susiję su!

Derybos laikinai 
nutrauktos

Washingtonas. — Derybos | 
tarp Jungtinės Angliakasių! 
Unijos ir minkštosios anglies 
kasyklų savininkų laikinai 
nutrauktos. Iki šiol jos neda
vė jokių teigiamų rezultatų. 
Tuo tarpu 130,000 angliaka
sių streikas tęsiamas su di
džiausiu solidarumu. Kasyk
los visur energingai pikietuo- 
jamos. Kol kas nesigirdėt 
apie fizinių susikirtimų tarp! 
streikierių ir kasyklų sargų. 1

Lafayette, La. — Helikop
terio nelaimėje žuvo 17 žmo
nių. Iš buvusių tuo laiku 
buvusių helikopterije 19 tik
tai du išliko gyvi.

Susirūpinęs 
farmerių protestais

Mr. Bob Bergland
Mūsų Agrikultūros sekre

torius Bob Bergland labai 
susirūpinęs besivystančiais 
plačiais žemdirbių (farmerių) 
protestais prieš jų sunkią 
ekonominę padėtį. Į valstijų 
sostines tūkstančiai farme
rių traktoriais suplaukia pa
teikti valdžioms savo skun
dus prieš žemas jų produktų 
kainas, kurias jiems moka 
maisto pramonės korporaci
jos, o iš vartotojų už duoną 
ir kitus produktus plėšia 
aukščiausias.

Farmeriai ne tik protes
tuoja, bet ir grūmoja 1978 
metais streiku.

komiteto veikla, buvo sudėti 
j dėžę ir padėti į universiteto 
archyvų su įsakymu, kad jų 
galima atidaryti ir dokumen
tus visuomenei parodyti tik
tai po 50 metų, būtent— 
1977 m. Taip dabar ir pada
ryta.

Dar neaišku, ar šie doku 
mentai bus kokioje nors for
moje paskelbti plačiajai vi
suomenei su jais susipažinti, 
ar tiktai laikomi universiteto

Kur mokytojai 
turėtų gyventi?

New York. — Šiandien 20 
procentų šio miesto viešųjų 
mokyklų mokytojų gyvena 
už miesto ribų. Daug jų gy
vena kur nors Long Islande. 
Yra ir tokių, kurie gyvena už 
Hudsono upės New Jersey 
valstijoje.

Dabar yra pasiūlymas arba 
sumanymas, kad ateityje visi 
mokytojai turėtų gyventi 
didmiesčio ribose. Busimasis 
miesto meras Koch tam su
manymui pritaria, bet moky
tojų unijos prezidentas Al
bert Shanker jį vadina “kvai
lu sumanymu,” jokiu būdų 
mokytojams nepriimtinu. Jie 
turi teisę gyventi ten, kur 
jiems patinka, arba paran
kiau.

Žymiosios Lietuvos 
artistės koncertai

Vilnius. — Keturis koncer
tus Ukrainoje surengė TSRS 
Liaudies artistė N. Ambra
zaitytė. Dainininkei akompa
navo pianistas A. Maceina. 
Pagrindinę programos dalį 
sudarė senoviniai rusų ro
mansai, taip pat skambėjo 
tarybinių kompozitorių, lie
tuvių autorių kūriniai, operų 
arijos.

Šį sezoną dainininkė daly
vavo daugelyje renginių. Su 
neseniai susikūrusiu liaudies 
muzikos orkestru, vadovau
jamu R. Apanavičiaus, su 
respublikos nusipelniusio ar
tisto A. Končiaus lengvosios 
muzikos orkestru, taip pat 
su pianistu A. Maceina N. 
Ambrazaitytė koncertavo 
Vilniaus Šlifavimo staklių, 
Plastimasinių dirbinių gamy
klų kolektyvams, Respubliki
niuose profsąjungų kultūros 
rūmuose ir Valstybinėje fil
harmonijoje, TSRS 50-mečio 
kuro aparatūros gamykloje, 
Druskininkuose.

Įdomi protesto 
demonstracija

Scotch Plains, N. J. — 
Gruodžio 7 dieną čia viduri
nės mokyklos (high school) 
100 juodųjų studentų suren
gė vienos dienos sėdėjimo 
demonstraciją pareiškimui 
savo pasipiktinimo juodo 
žmogaus nuotrauka ant vie
no didelio transparanto Pa
dėka v onės Dienos parade. 
Mat, tas žmogus buvo taip 
bjauriai atvaizduotas, kad 
studentai palaikė įžeidimu 
visiems juodiems žmonėms. 
Mokyklos viršininkai priža
dėjo tokio transparanto ne
benaudoti jokiame parade.
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Paneigia melus apie religijos 
persekiojimą

Kaip lietuviškieji, taip žydiškieji reakciniai nacionalistai 
nenutraukiamai nuodija Amerikos žmones savo melaginga 
propaganda apie religijos ir tikinčiųjų persekiojimą Tarybų 
Sąjungoje. Tuo melu, matyt, paabejojo ortoksinių pažiūrų 
Temple Universiteto Hebrajų Departamento profesorius 
Esra Shereshevsky ir nusprendė pats tą reikalą ištirti. Ir 
štai praeitą vasarą jis aplanko Tarybų Lietuvos sostinę 
Vilnių, Tarybų Latvijos sostinę Rygą, Tarybų Estijos 
sostine Taliną, visos Tarybų Sąjungos sostinę Maskva ir 
Leningradą. Sugrįžęs iš tos gana ilgos ir labai įdomios 
viešnages, jis parašo Philadelphijoje žydų leidžiamam 
“Jewish Exponent" laišką, kuriame jis plačiai apibūdina 
savo įgytus įspūdžius ir patyrimus. New Yorke leidžiamas 
žydų dienraštis “Morning Freiheit” (gruodžio 4 d.) savo 
angliškame skyriuje pateikia to laiško turinį.

Prof. Esra Shereshevsky sako, kad jis į Tarybų Sąjungą 
vyko kaip privatiškas pilietis, o ne kaip kokios nors įstaigos 
ar asmenų grupės atstovas. Ten nuvykęs jis galėjęs laisvai 
susisiekti su rabinais ir eiliniais tikinčiaisiais žydais. Jis 
teigia, kad visur tarybiniai žydai turi pilniausią religinę 
laisvę. Pavyzdžiui, jis vieną šeštadienio rytą Maskvoje 
aplankė didelį žydų sinagogą ir jame rado susirinkusių ir 
besimeldžiančių nuo 600 iki 700 žydų. Niekas jiems 
netrukdė nei susirinkti, nei melstis. Niekas jų nepersekiojo 
po pamaldų.

Prof. Shereshevsky sako, kad šiuo klausimu tokią pat 
padėtį jis rado ir kituose miestuose, kuriuose jam teko 
lankytis. Todėl reakcininkų sapaliojimas, kad Tarybų 
Sąjungoje nėra arba stoka religinės laisvės yra gryniausias 
melas.

Kaip šis žymaus profesoriaus laiškas buvo sutiktas šios 
šalies žyduose?

Aišku, kad jis baisiai nepatiko reakcininkams. Jie 
įtūžusiai pradėjo pulti leidinio “Jewish Exponent” redakci
ją už laiško patalpinimą. Jie kaip beišmanydami niekina 
laiško autorių. Iš kitos pusės, pažangieji žydai profesorių 
sveikina ir jam dėkoja. Antai Philadelphijos Žydų Pažan
gusis Kultūros Klubas savo susirinkime nutarė profesoriui 
išreikšti giliausią padėką už -jo šį apibudinimą nūdienės 
žydų padėties Tarybų Sąjungoje.

Visų Amerikos darbininkų 
reikalas

Streikuojantieji angliakasiai ir jiems vadovaujanti Jung
tinė Angliakasių Unija turėtų susilaukti iš visų kitų darbo 
žmonių, iš viso Amerikos darbininkų judėjimo ne tik 
užuojautos jų kovai, bet ir paramos. Nebėra jokios 
abejonės, kad šis streikas žada būti labai ilgas. Unijos 
vadai mano, kad jis gali užsitęsti nuo trijų iki keturių 
mėnesių. Kol savininkai turės anglies rezervų ir jų pelnai 
nenukentės, tol apie susitarimą nebus nė kalbos. Jie 
neslepia savo tikslo susitarimo vilkinimu susilpninti uniją. 
Jiems pavyks, jeigu angliakasiai, ypač su didelėmis 
šeimomis, bus privesti prie desperatiškos ekonominės 
padėties slenksčio.

Palaužimas streiko ir susilpninimas unijos suduotų labai 
skaudų smūgį visam organizuotam darbininkų judėjimui, 
visoms darbo unijoms. Šiandien minkštosios anglies kasėjai 
ir jų unija, rytoj bus siuvėjai, plieno darbininkai, transpor
to darbininkai ir jų unijos. Gaila, kad, kol kas, kitos 
didžiosios unijos dar nėra kietai pažadėjusios angliakasiams 
pilno solidarumo ir visapusiškos paramos, jeigu samdytojai 
pasiryžtų atidėlioti susitarimą su unija dėl naujo kontrakto. 
Solidarumas kitų unijų labai reikalingas. Delsimas tokio 
solidarumo parodymo ar pareiškimo pasitarnauja tiktai 
priešui, tiktai kasyklų savininkams.

Iš kitos pusės, šio angliakasių streiko laimėjimas gal 
duotų pradžią organizuotų darbininkų ir visos darbo 
liaudies ofensyvui prieš valdžios ir valdančiosios klasės 
pastangas dar vis sunkinti krizės naštą ant darbininkų 
klasės pečių. Zurzėjimo prieš nedarbą bei kainų kilimą 
neužtenka. Reikalingas solidaringas darbininkų klasės 
ofensyvas.

Taikai pavojingi manevrai
Juo toliau, tuo aštresnis ir pavojingesnis darosi įtempi

mas Vidurio Rytuose. Egipto, Izraelio ir Jungtinių Valstijų 
vadų vedami manevrai neveda link taikos šiame planetos 
kampe. Padalijimas arabų pasaulio į du prieštaraujančius 
lagerius ir vėliausios intrigos pašalinti: Tarybų Sąjungą iš 
aktyviško dalyvavimo pastoviai taikai pasiekti pastangose 
gero nežada ir negali žadėti. Prezidento Sadato uždarymas 
Tarybų Sąjungos ir kitų socialistinių kraštų kultūrinių 
centrų Egipte ir įsakymas jų darbuotojams apleisti tą šalį 
bei nutraukimas ryšių su Sirija, Libija, Iraku ir kitomis 
šalimis tiktai gilina pasidalijimą ir aštriną įtempimą. Kiek 
čia bereikia, kad tarp pačių arabų užvirtų ginkluoti 
konfliktai.

Kiekvienam blaiviam įvykių stebėtojui daugiau negu 
aišku, kad šiems manevrams gaires nustato ne Tel Aviv 
arba Dairas, bet mūsų Washingtonas. Dar taip neseniai, 
dar tik prieš keletą dienų, Washingtonas ir Maskva 
paskelbė bendrą programą Vidurio Rytuose taikai pasiekti, 
o dabar mūsų vyriausybė apie ją nė žodžio! Kaip žinia, toje 
programoje buvo storai pabrėžta, kad kelias į taiką veda

Kas ką rašo ir sako
IR VĖL TIE “VARGŠAI’’
ITALIJOS VYSKUPAI

Neseniai mūsų klerikalinė 
spauda paskelbė sekamą ži
nutę, pavadintą “Nepasiduo
ti komunistų vilionėm”:

“Sicilijos vyskupai bendra
me pareiškime įspėjo tikin
čiuosius nepasiduoti Italijos 
komunistų apgaulingom vi
lionėm, kuriomis jie siekia 
pritraukti katalikų mases 
prie tokio politinio sąjūdžio, 
kuris tiek teorijoje, tiek 
praktinėje veikloje yra griež
tai priešingas krikščioniška
jai žmogaus, visuomeninės 
santvarkos ir žmonijos istori
jos sampratai. Sicilijos vys
kupai dokumente primena, 
kad marksistinės filosofijos 
ir praktikos esminis tikslas 
yra sunaikinti darbo žmonių, 
o taip pat ir intelektualų, 
sąmonėje krikščionybės 
įkvėptą dvasinę kultūrą ir iš 
jos išplaukiančias' moralines 
bei religines vertybes, ku
rios nuo amžių sudaro nepa
mainomą ir gaivališką visos 
italų tautos bendrą turtą.”

Sicilijos katalikų bažnyčios 
galvos, matyt, nujaučia, kad 
jų rojui šioje “ašarų pakal
nėje” ateina galas. Komunis
tų įtakos Italijoje kilimas 
jiems nebeduoda nė naktį 
užmigti.

PATARIMAS LDS 
NARIAMS

LDS organas “Tiesa” gruo
džio mėnesio laidoje ragina 
pasikelti apdraudą. Laikraš
tis sako:

“Nemažas skaičius LDS 
narių turi žemos sumos ap- 
draudas: nuo $150 iki $500.

Daugiau kaip 1,000 LDS 
narių galėtų padidinti savo 
apdraudą mūsų Susivieniji
me. Veikiausia dauguma iš 
jų sutiktų padidinti apdrau
dą, išsiimant naujus apdrau- 
dos paliudijimus, jeigu tik 
kas iš LDS veikėjų jiems 
apie tai primintų, paragintų 
juos paimti naują apdraudą.

LDS veikėjai, kurie dar
buojasi vajuje, kurie rūpina
si naujų narių įrašymu, taip
gi turėtų nepamiršti dažniau 
priminti savo kuopų na
riams, kurie dar nėra virš 65 
metų amžiaus, apie apdrau- 
dos padidinimą.”

IR KANADIEČIAI
SMERKIA EGIPTO VADA

Neseniai Kanados Komu
nistų Partija paskelbė pa
reiškimą Vidurio Rytų padė
ties klausimu, kuriame aš
triai kritikuojama dabartinė 
Egipto prezidento Sadato po
litika. Pareiškime pabrėžia
ma:

“Sadatas Palestinos Išsi
laisvinimo Organizaciją 
paaukojo vilkams ir sulaužė 
arabiškų kraštų ir žmonių 
suvienytą frontą su tikslu 
pasiekti susitarimą su Jung
tinėmis Amerikos Valstijo
mis ir Izraeliu arabų išsilais
vinimo judėjimo sąskaita ir 
izoliuoti Tarybų Sąjungą ir 
kitus socialistinius kraštus, 
tą vienintele jėgą, kuri be
jokių svyravimų nukrypimų je. Jame rašoma apie visos 
remia arabų liaudies kovą už eilės politikierių prasiskolini- 
nepriklausomybę.” |mą vyriausybei. Štai jie: Ro-

tik per Ženevą, bet dabar visas dėmesys yra nukreiptas į 
Cairo, o Ženeva pamiršta.

Kaip Cairo konferencija gali vesti į taiką, kuomet joje 
dalyvaus tiktai Egiptas, o visos kitos arabiškos šalys 
pakvietimą atmetė su pasmerkimu? Daleiskime, kad 
prezidento Carterio paspaustas Beginąs padaro tam tikrų 
nuolaidų ir Sadatas pasirašo sutartį su juo. Juk tai būtų 
taika kitų arabiškų šalių sąskaita. Tokia taika tiktai plačiai 
atidarytų kelią į naujus nepaliaujančius diplomatinius, 
ekonominius, o gal ir ginkluotus konfliktus—iš vienos 
pusės tarp Izraelio ir Sirijos, Libijos pei Jordano, o iš 
kitos—tarp Egipto, Libijos, Sirijos ir kitį kraštų.

O gal mūsų toks padėties vertinimas yra per daug 
pesimistiškas, visiškai beviltiškas, gal tai tik pranašystė, 
gal viskas gali pakrypti į gerąją pusę ir Vidurio Rytuose 
taip visų ištroškusiai laukiama taikos saulė jau nebe už 
kalnų?

Tegu tik taip būna. Mes būsime vieni pirmutinių taikos 
saulės patekėjimą sutikti su nuoširdžiausiais sveikini
mais . . .

Komunistų Partija kriti
kuoja ir Izraelio premjerą 
Begin ir vyriausybę už atsi
sakymą pripažinti palestinie
čiams teisę į savo valstybę ir 
Palestino Išsilaisvinimo Or
ganizacijai juos atstovauti 
būsimoje Ženevos konferen
cijoje.

Komunistai kritikuoja ir 
Kanados vyriausybės šiuo 
klausimu nusistatymą. Jie 
sako:

“Kanados parlamentui 
neužtenka priimti rezoliuciją 
už teisingą ir pąstovią taiką 
Vidurio RytuoseL Parlamen
tas privalo užgirti bendrą 
Tarybų Sąjungos ir Jungti
nių Valstijų deklaraciją, ku
rioje jos pripažįsta palesti
niečiams arabams priklauso
mas teises ir jų teisę daly
vauti Ženevos konferencijo
je. Taip darydama Kanada 
prisidėtų prie pasiekimo Vi
durio Rytuose teisingos ir 
pastovios taikos.”

PAŽEMINIMAS 
LIETUVIŠKAM 
AMERIKOS JAUNIMUI

Pokariniai emigrantai (di
pukai) turi suorganizavę sa
vo Lietuvių Studentų Sąjun
gą, kuri neseniai Clevelande 
atlaikė savo trečią suvažiavi
mą. Matyt, suvažiavimas 
baigėsi labai skandališkai.

Aurelija Balaišaitienė rašo 
turėjusi pokalbį su Romu 
Pliodžinsku, vienu iš suva
žiavimo suruošėjų. Ji sako:

“Mano pokalbis su Romu 
Pliodžinsku mane nuteikė 
graudžiai. Tikiuosi, kad šias 
eilutes skaitys visi tėvai, 
ypatingai iš tolimųjų miestų, į 
kurių jaunimas į šį suvažiavi- i 
mą buvo išleistas su geriau
siais linkėjimais ir gražiomis 
viltimis. Šeštadienį po vidur
nakčio maža saujelė suvažia
vimo dalyvių pasielgė taip 
skandalingai, kad jų lanky
masis Clevelande dar ilgam 
laikui pasitarnaus lietuvių 
vardo pažeminimui. Sąmo
ningai sužaloję trijų elevato
rių saugiklius, paliko sausa
kimšą viešbutį tik su vienu 
veikiančiu elevatoriumi nuo 
keturiolikto aukšto, kai apie 
500 asmenų rengėsi išvykti. 
Kambariuose apgadinę sienų 
popierių, nuorūkomis apde
ginę patalus, sienas, net lem
pų abažūrus nuplėšė ir nuga
benę į kitus aukštus, pakėlę 
neįmanomą triukšmą priver
tė viešbučio vadovybę kvies
ti policiją. Jaunieji rengėjai, 
su palaužtu entuziazmu ir 
liūdna nuotaika, dar ne pilnai 
žino tų nemalonumų teisines 
ir finansines pasėkas. Reikia 
tikėtis, kad atsakingieji tėvai 
bent medžiaginiai pasijus at- 
sakomingi už savo vaikų ne
leistiną vandališką elgesį.”

[“Dirva,” gruodžio 1 d.]

KODĖL DĖDĖ SAMAS IŠ 
JU NEIŠKOLEKTUOJA?

Pažangiečių “Daily World” 
(gruodžio 6 d.) atspausdintas 
iš Washington© įdomus pra
nešimas, kurio nepastebėjo
me jokiame kitame laikrašty- 

nald Reagan skolingas apie i 
pusę milijono dolerių, Gerald ; 
Fordas, buvęs prezidentas, i 
$83,000, senatorius Henry 
Jackson apie $21,000 ir 
George Wallace apie $2,000.

Kaip tai galėjo atsitikti? 
Ogi štai kaip: Praėjusiuose 
rinkimuose, kaip žinia, kapi
talistinių partijų kandidatų į' 
prezidentus bei senatorius 
rinkiminės kampanijos išlai
das padengė federalinė val
džia iš savo iždo. Bet buvo ' 
įstatymu patvarkyta, kad tie 
doleriai, kurie iš kandida
tams paskirtų, nebus rinkimų 
kampanijai išleisti, turi būti 
tuoj sugrąžinti į valstybės 
iždą. Na, ir minėtų kandida
tų tos sumos buvo likusios, 
bet valdžiai nesugrąžintos. Ir 
iki šiol prezidentas Carteris 
nepasirūpino juos priversti 
sugrąžinti.

DAUGIAU DĖMESIO IR 
PARAMOS LIETUVOS 
KAIMO MOKYKLOMS [

Lietuvos “Valstiečiu, laik-i " Iraštis” (lapkričio 17 d.) patei
kia kritiškų pastabų apie nū
dienę kaimo mokyklų padėtį. 
Po antrašte “Kaimo mokyk
loms reikia] paramos” redak
cija rašo:

“Respublikos kaimo vieto
vėse dabar veikia 224 viduri
nės, 624 aštuonmetės ir 1158 
pradžios mokyklos, kuriose 
šiais mokslo metais mokosi 
apie 195 tūkstančius vaikų. 
Pastaruoju metu Lietuvos 
TSR Švietimo ministerija, 
rajonų Liaudies deputatų ta
rybų vykdomieji komitetai 
ėmėsi kai kurių priemonių 
mokyklų mokymo materiali
nei bazei sustiprinti ir suda
ryti reikiamas kultūrines- 
buitines sąlygas mokslei
viams ir mokytojams. Vis 
dėlto, kaip parodė Lietuvos 
TSR Liaudies kontrolės ko
miteto surengtas patikrini
mas, vykdant Lietuvos KP 
CK ir Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos 1973 metų nutarimą 
“Dėl priemonių kaimo bend
rojo lavinimo mokyklų darbo 
sąlygoms toliau gerinti.” yra 
dar nemaža trūkumų ir spra
gu.

Daugeliui kaimo mokyklų 
iki šiol trūksta patalpų kla
sėms. Mokomųjų kabinetų ir 
dirbtuvių įrengimai neatitin
ka išaugusių šiuolaikinių rei
kalavimų, o kai kur jų iš viso 
nėra. Lėtai, o kartais ir blo
gai statomi tipiniai mokyklų 
pastatai. Kai kurios mokyk
los, internatai, priestatai 
prie jų buvo statomi be per
spektyvos ir dėl to dalis jų 
kasmet uždaroma. Tuo tarpu 
beveik devyni tūkstančiai 
moksleivių vis dar mokosi 
antroje pamainoje, kai kurio
se mokyklose nėra centrinio 
šildymo ir vandentiekio.

Patikrinimų metu atskleis
ti rimti trūkumai organizuo
jant vaikų maitinimą. Dau
gelyje mokyklų nėra valgyk
lų, bufetų, o ten, kur jie yra, 
nepasirūpinama reikiamu pa
tiekalų asortimentu. Ne vi
sur vaikai laiku pavežėjam! į 
mokyklas.

Švietimo ministerija ir vie
tos liaudies švietimo organai 
reikiamai nepasirūpino, kad 
visos kaimo mokyklos būtų 
aprūpintos kvalifikuotais pe
dagogų kadrais.

Lietuvos TSR Liaudies 
kontrolės komitetas pažymė
jo, jog Švietimo ministerija 
nesiėmė visų reikiamų prie
monių, kad besąlygiškai būtų 
vykdomas minėtas Lietuvos 
KP CK ir Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos nutarimas, 
ir įpareigojo ministerijos va
dovus pašalinti patikrinimo 
metu atskleistus trūkumus.”

KUNIGAS J. PRUNSKIS 
LABAI PAVYDI

Kunigų organe (gruodžio 2 
d.) kunigas Prunskis rauda:

Steigiant Jungtines Tautas 
buvo tikimasi, kad tai bus 
institucija, kuri gins žmo
gaus ir tautų teises, kuri bus

IŠ LAIŠKŲ
Mieli visi laisviečiai!

Rašau šį kartą iš Rygos, 
kur atvykau dalyvauti di
džiojo latvių rašytojo Andrė- 
jo Upyčio 100-siose sukaktu
vėse. Įeinu į Lietuvos rašy
tojų sąjungos delegaciją kar
tu su mūsų sąjungos pirmi
ninku A. Maldenių ir Upyčio 
kūrinių vertėju A. Žirguliu. 
Į šias iškilmes atvyko tarybi
nių sąjunginių respublikų, o 
taip pat kelių užsienio šalių 
atstovai—iš Lenkijos, Vokie
tijos Demokratines Respubli
kos, Jugoslavijos, Čekoslo
vakijos, Vengrijos, Rumuni
jos.

A. Upytis, gimęs 1877 m. 
gruodžio 4 d. gyveno 93 
metus—jis mirė 1970 me
tais. Gimęs ir augęs viduti
nio valstiečio šeimoje, vai
kystėje piemenavęs, vos pra
dinę mokyklą telankęs, sava
mokslio būdu įgijęs mokytojo 
teises, jis jau nuo ankstyvos 
jaunystės palinko į literatū
ros darbą. Jo pirmieji apsa
kymai ir eilėraščiai pradėjo 
rodytis latvių spaudoje pe
reitojo šimtmečio pabaigoje. 
1905 metų revoliucijos įta
koje A. Upytis griežtai pasu
ka į nuosekliai pažangaus ir 
revoliucinių idealų propaguo
tojo kelią. Pasižymėdamas 
nepaprastu darbštumu, jis 
savo romanais “Nauji šalti
niai,” “Šilkiniame tinkle” ir 
“Siaurės vėjas,” sudarančiais 
Ruobežniekų šeimos epopė
jos trilogiją, A. Upytis iškyla 
į latvių rašytojų prozaikų 
pirmąsias eiles. Paskui seka 
eile romanų, apysakų, scenos 
veikalų—dramų ir komedijų 
—apsakymų rinkinių, o taip 
pat eilė įžymių kritikos kuri
nių. A. Upytis ir žymus lite
ratūros istorikas, parašęs la
bai plačią pasaulinės literatū
ros istorija, kurioje apie 40 
puslapių, parašytų K. Korsa
ko, skirta lietuvių literatū
rai. Visas A. Upyčio literatū
rinis palikimas sudaro apie 
80 įvairaus žanro knygų. Jos 
raštai išleisti 22 storais to
mais neapima visko, ką jis 
yra parašęs per savo ilgą 
amžių, iš kurio apie 70 metų 
skirta literatūros darbui. O 
dar milžiniškas darbas jo at
liktas vertimų srity, nes jis 
yra išvertęs visa eilę pasauli
nių klasikų kūrinių, išmokęs 
keletą užsienio kalbų. A. 
Upytis priklauso prie pro- 
duktingiausių pasaulio rašy
tojų, tokių kaip Balzakas, 
Dikensas, L. Tolstojus, Zola, 
Kraševskis. Latvių literatū
roje A. Upytis prozoje buvo 
tuo, kuo Rainis poezijoje. A. 
Upytis jau 1977 metais įsto
jo į Komunistų partiją ir 
garbingai išlaikė komunisto 
vardą per įvairius laikotar
pius.

A. Upyčio 100 metų su
kaktuves tapo ne vienos tik 
jo gimtosios Latvijos įvykiu. 
Jis atžymimas plačiu Tarybų 
Sąjungos mastu, o taip pat 
“Junesco” organizacija įtrau
kė tą jubiliejų į eilę pasauli
nio masto pagerbimo vertų. 
Jubiliejaus iškilmės prasidė
jo lapkričio 21-24 dienomis 
Kirovo srityje, kur Upytis 
gyveno ir romana “Žalioji 
žeme” paraše Tėvynės karo 
metais. Latvijoje iškilmės 
įvyko lapkričio 27-30 dieno
mis į jas atvykusios delegaci- 

didysis tarptautinis veiksnys 
taikai išsaugoti. Bet labai 
apsivilta. Užtenka tik pri
minti vieną faktą iš paskuti
nio laikotarpio: Jungtinių 
Tautų generalinis sekreto
rius Kurt Waldheim įteikė 
auksinį Taikos medalį Sovie
tų Sąjungos diktatoriui Brež
nevui.”

Ot, jeigu sekretorius 
Waldheim būtų taikos meda
liu papuošęs kunigą Prunskį, 
tai Jungtinės Tautos būtų 
pasilikusios ištikimos savo 
pašaukimui ir nebūtų buvę 
pagrindo jomis nusivilti!

Latvių didysis rašytojas 
Andrejis Upytis [1877-1970], 
kurio 100 metų sukaktuves 
neseniai paminėjo.

jos aplankė Upyčio gimtuo
sius kraštus Skryverių apy
linkėse, pabuvojo jo gimtaja
me name bei namuose, ku
riuose jis ilgą laika gyveno ir 
kūrė, o taip pat Rygoje jo 
gyventose vietose arba tu
rinčiose ryšio su jo kūrinių 
veikėjais. Iškilmingas susi
rinkimas įvyko naujame 
mieste, pavadintame įžymio
jo latvių revoliucionieriaus 
Stučkos vardu. Svarbiausias 
A. Upyčio minėjimui skirtas 
susirinkimas įvyko Rygoje 
Operos teatre. Čia kalbėjo ir 
A. Maldonis. Tolimesnės iš
kilmės įvyks Maskvoje, kur 
iškilmingas posėdis susirinks 
Didžiajame Teatre. Ten man 
irgi teko būti, nes numatyta, 
kad turėsiu kalbėti Lietuvos 
Rašytojų sąjungos vardu.

Beje, prieš išvykdamas iš 
Vilniaus į šią kelionę pabu
vau vakaronėje, kurią suruo
šė reemigrantai, sugrįžę po 
Tėvynes karo į Lietuvą ir 
daugumoje gyveną Vilniuje. 
Čia atsisveikinome su drau
gais N. ir P. Ventais, tą 
vakarą išvykusiais į Maskvą 
kelionei į New Yorką.

Linkiu Jums, mieli drau
gai, viso geriausio!

Justas Paleckis
Ryga,
1977.11.30.

* * *
Gerbiami “Laisvės”
Redakcija ir Administracija,

Leiskite Jus, gerbiamieji, 
pasveikinti su 1978 metais, 
palinkėti visiems geros svei
katos, visada geros nuotai
kos taip sunkiame Jūsų dar
be, drąsiai stovėti šiame 
“poste”—poste už pasaulinę 
taiką, rodant kelią visai pa
žangiajai žmonijai eiti tuo 
taikos keliu . . .

Kaip niekados, taika yra 
svarbiausias šio momento 
klausimas. Visa žmonija turi 
už ją kovoti—taip kovoti, 
kaip niekada. Taika neišpra
šoma, neišmaldaujama. Tai
ka iškovojama.

Linkiu Jums, draugai, visi 
“Laisvės” skaitytojai, sėk
mingų 1978 metų, geros 
nuotaikos, stiprios sveikatos.

Jonas Butauskas
L. T. S. R., Vilnius

* * *
Anna Quater prisiuntė per 

N. Ventienę $100 “Laisvės” 
fondui su sekamu laiškučiu:

Jausmingai sveikinu spalio 
revoliucijos 60 metų sukaktį 
ir linkiu pasauliui visuotinos 
taikos. Lai pasaulinė taika 
gyvuoja amžinai.

Anna Quater
New York City

ARABAI MŪSŲ
PREZIDENTO NEKLAUSO

Dabar jau aišku, kad ara
bai neklauso mūsų preziden
to Carterio, kuris juos ragino 
sekti egiptiečių pavyzdį ir 
pradėti tartis su Izraeliu. Į 
Egipto prezidento Sadato 
kvietimą susirinkti į Cairo 
pasitarimui su Izraeliu prie
lankiai neatsiliepė nė viena 
arabų šalis. Konferencijoje, 
kaip atrodo, dalyvaus tiktai 
Jungtinės Valstijos, Izraelis 
ir Egiptas. Konferencija pra
sidės gruodžio 14 d.
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DAINŲ IR ŠOKIŲ ANSAMBLIŲ ŠVENTŲ PRISIMINUS

Tautų draugystė—iš arti
Paruošė FERDINANDAS K AUZ ON AS

[Pabaiga iš praeito numerio]

Liepos 21 dieną šventės dalyviai susirinko prie Lenino 
paminklo. Susirinko pasveikinti savo gimtadienį švenčian
čią Tarybų Lietuvą, mažytį gintaro kraštą, didelės broliškų 
tarybinių respublikų šeimos jauniausios dukros.

Ta proga po mitingo Lenino aikštėje, Lenino prospektu 
pražygiavo visi šventėje dalyvaujantys ansambliai. Pora 
valandų prospektu plaukė tautinių kostiumų vaivorykštės, 
skambėjo dainos, atliekamos įvairiausiomis kalbomis.

Nuotraukoje: Minutėlei eisena stabteli. Tai gruzinų 
ansamblio “Cela” dalyviai tarpusavy kažką aistringai 
•pasiginčija ir čia pat, prospekte, prie Černiachovskio 
aikštės, trinkteli tokį koncertą, kad, rodos, visa begalinė 
eisena —viena Gruzija.

Dainų ir šokių ansamblis 
“Brestčanka” atvyko iš kai
myninės Baltarusijos, iš did
vyriškojo Bresto, kuris prieš 
36 metus neregėta tarybinio 
kario narsa pirmasis sulaikė 
per Europą įsibėgėjusią hit
lerinę karo mašiną.

Siaurinius kaimynus Vil
niuje atstovavo Rygos medi
cinos instituto studentų šo
kių ansamblis “Ačkups” ir 
Estijos TSR—nusipelnęs ko
lektyvas Talino J. Krsukso 
jaunimo kultūros rūmų šokių 
ansamblis “Syprus.” Abu ko
lektyvai gerai žinomi už res
publikos ribų. Jie nekartą 
koncertavę užsienyje.

Turbūt labiausiai tituluotą 
kolektyvą šventėn atsiuntė 
Rusijos Federacija. Vorone
žo profesinių techninių mo
kymo įstaigų dainų ir šokių 
ansamblis “Vesenije zori”— 
VIII Pasaulinio jaunimo ir 
studentų festivalio Helsinky
je laureatas, XIII tarptauti
nio festivalio Italijoje auksi
nis prizininkas, Tarptautinio 
festivalio Čekoslovakijoje I 
laipsnio diplomantas ir t. t. 
Be šio kolektyvo iš Rusijos 
Federacijos buvo atvykę 
Briansko mašinų gamyklos 
ansamblis “Bežica” ir Kuiby- 
ševo srities Toljati miesto 
kultūros namų ansamblis 
“Žiguli.”

Visiškai suprantama, kad 
gausiausia buvo atstovauja
ma šventės šeimininkams— 
Tarybų Lietuvai, jos savivei
kliniam menui. Į šventę susi
rinko 15 dainų ir šokių an
samblių—iš Vilniaus, Kauno, 
Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, 
Tauragės, Telšių.

Šventėje dalyvavo ir kai 
kurių socialistinių šalių dainų 
ir šokių ansambliai: iš Kubos 
ir Mongolijos atvyko Hava
nos ir Ulan-Batoro Universi
tetų studentų ansambliai, iš 
Lenkijos—Bialystoko vaiva
dijos kultūros namų ansam
blis “Kurpe zielione” ir Sta- 
leva Volia metalurgijos kom
binato ansamblis “Liasovia- 
cy,” iš Vengrijos—Debrece
no statybininkų ansamblis 
“Haidu” ir iš Vokietijos De
mokratinės Respublikos — 
Erfurto mašinų gamintojų 
Teodoro Noibauerio ansam
blis.

ŠVENTES STATISTIKA
Šventėje dalyvavo 37 dai

nų ir šokių ansambliai.
Buvo surengti 96 koncer

tai.
Šventės renginius žiūrėjo 

131,000 žiūrovų.

i ma, su kuriuo Tarybų Lietu- 
j vos visuomenė priima mus.

Visų mūsų atmintyje iki 
šiol gyvi tie įspūdžiai, ku- 

I riuos paliko Lietuvos TSR 
kultūros dienos Tadžikijoje. 
Ir štai dabar mes vėl galim 
pratęsti malonią pažintį su 
Tarybų Lietuvą, jos savitu 
menu, jos žmonėmis. Manau, 
kad tai didžiausia laimė: būti 
draugų bičiulių būryje. Tokie 
renginiai kaip šis,—tai tarsi 
tiltas, dar labiau suartinantis 
tautas, stiprinantis jų drau
gystę.

“Haidu” Ansamblio [Ven
grija] vadovas Laslas Kordo
nas:

Mūsų kolektyvas lankėsi 
Prancūzijoje ir Italijoje, Bel
gijoje ir Jugoslavijoje, Len
kijoje ir Rumunijoje, VDR ir 

i Čekoslovakijoje, Tunise ir 
! Suomijoje, bet niekur nebu- 
l vo sutiktas taip svetingai, 
' kaip 1973 metais Klaipėdoje. 
: Klaipėda ir Debrecenas—su- 
■ sigiminiavę miestai, ir su 
i Lietuva mus riša ypatinga 
1 draugystė. Mes džiaugiamės, 
galėdami dar geriau susipa- 

i žinti su jūsų respublika, 
žmonėmis.

ŽODŽIAI APIE 
DRAUGYSTĘ

Ansamblio “Bežica” 
[RTFSR, Brianskasl meno 
vadovas V. Baranovas:

— Malonius įspūdžius pa
lieka gražus mūsų sutikimas 
Vilniuje ir užsimezgusi drau
gystė su mūsų šefais—Staty
bos apdailos mašinų gamyk
los dirbančiaisiais. Jie šian
dien supažindino mus su ga
myba, o mes savo ruožtu 
surengėme jiems koncertą. 
Savo šefus, gamyklos savi
veiklininkus, mes pakvietė
me atvažiuoti į Brianską.

Ulan —Batoro [Mongolijai 
Universiteto ansamblio va
dovė G. Pure:

— Esame labai patenkinti, 
kad ir mūsų programa— 
mongolų liaudies dainos, 
folklorinės kompozicijos pati
ko lietuvių žiūrovams. Jau 
koncertavome Akademinia
me operos ir baleto teatre, 
Kauno Dainų slėnyje, savo 
šefams—Elektros suvirinimo 
įrengimų gamybinio susivie
nijimo darbininkams.

Lenkijos Liaudies Respu
blikos Bialystoko vaivadijos 
Kultūros namų dainų ir šokių 
ansamblio “Kur Zielione” di
rigentas J. Srutkovskis:

— Tokiame masiniame 
festivalyje mūsų kolektyvas 
dalyvauja pirmą kartą. Jame 
labai įspūdinga yra tarybinių 
tautų, socialistinių šalių liau
dies muzikos, melodijų tur
tingumas, šokių ritmų ir mu
zikos instrumentų įvairovė. 
Visa tai mums nauja, nes iki 
šiol matėme reprezentuojant 
savo programomis tik atski
rų tautų liaudies meną. Su
žavėti šventės dalyvių polė
kiu, jų spalvingais rūbais. 
Kartu šventė padeda už- 
megsti naujus draugystės 
ryšius. Mes jau spėjome su- ! 
sibičiuliauti su Kubos ir 
Turkmėnijos saviveiklinin
kais.

Labai nuoširdžiai mus suti
ko Vilniaus ir Anykščių žiū- j 
rovai, kuriems surengėme j 
koncertus. Ypač karštai jie 
plojo už lietuviškai mūsų iš
moktas dainas “Ant kalno 
karklai siūbavo” bei J. Nau
jalio ir J. Juzeliūno “Lietuva 
brangi.”

Tadžikijos TSR Gisaros ra
jono Kultūros namų dainų ir 
šokių ansamblio meno vado
vas Ch. Chodžajevas:

— Išvykstant iš Dušan
bės, termometras rodė dau
giau kaip 40 laipsnių karščio. 
Vilnius pasitiko vėsuma ir 
lietuvičiu, bet visus mus su
šildė didelis dėmesys ir šilu-

— Su kai kuriais mūsų 
šiandieniniais svečiais mes 
susipažinome kituose Sąjun
ginio festivalio renginiuose. 
Ne taip seniai mūsų instru
mentalistai viešėjo Dušanbė
je. Si šventė įrašys naują 
puslapį į tarybinių tautų 
draugystės metraštį. Tai 
ypač svarbu, stovint ant Di
džiojo Spalio 60-mečio 
slenksčio.

Moldavijos TSR nusipelnęs 
kultūros darbuotojas, cho
reografas I. Bazatinas:

— Įtikinamas stiprėjančios 
tautų draugystė liudijimas— 
sąjunginė dainų ir šokių an
samblių šventė, dabar vyks
tanti Vilniuje. Ši šventė pra
plėtė draugų ratą, kiekvieno 
kūrybinio kolektyvo diapazo
ną, dar kartą patvirtino mū
sų nacionalinės politikos tei
singumą.

VDR Valstybinės premijos 
laureatas, Teodoro Noibaue
rio ansamblio vadovas Volf
gangas Štalis:

— Mus labai sujaudino 
nuoširdus vilniečių sutikimas 
geležinkelio stotyje. Apskri
tai iš jų galima pasimokyti, 
kaip reikia sutikti svečius. 
Mūsų kolektyvas trečią kar
tą vieši Vilniuje, ir kaskart 
mes džiaugiamės svetingu
mu.

Šventinę eiseną Lenino prospektu turėjo užbaigti Tarybų 
Lietuvos kolektyvai, tačiau neužbaigė . . . Prie paskutinių
jų ansambliečių prisijungė žiūrovai —ir nauji tūkstančiai 
džiaugsmingų veidų plūstelėjo į prospektą.

Pasibaigus prospekte šioms nuostabioms vaikštynėms, 
žiūrovai išsiskirstė į savo mėgiamiausias Vilniaus aikštes, 
kur koncertavo šventės dalyviai.

Romo Sargūno nuotraukoje: koncertas aikštėje prie 
Santuokų rūmų.

Kalnų parke trimitai skerdžiabalsiai paskelbė šventę.
Šokio ir muzikos šventę.
Dainos ir draugystės šventę.
Tavo tautų, Tėvyne, šventę!

Publikaciją paruošė Ferdenandas Kauzonas

Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko Universiteto dainų 

: ir šokių ansamblio meno va
ldovas Vidas Aleksandravi- 
Ičius:

Kur dingdavo amerikiečių lietuvių doleriai?
A. JUKNĖNAS

Su užsienio interventų pa- . niai išmoka Lietuvos gyven- j kiau dali pinigų paskolino 
: galba užgrobusi valdžią ‘Lie- Į tojams apie 3 milijonus auk- i Letuvos garlaivių bendrovei, 
I tuvoje 1919 m., lietuvių bur-; sinų emigrantų perlaidų į nepranešęs vyriausybei, ir 
i žuazija tuoj pat šokosi kuo ; mėnesį. Taigi mėnesinė įp- į elgdamasis su Amerikos lie- 
j greičiau ir kuo daugiau pra- ' lauka iš šito šaltinio būtų ' tuvių pinigais kaip su savais. 
• lobti Lietuvos ir liaudies są- ' apie 45 milijonai auksinų, gi! Galiausiai tie pinigai—vokie- 
i skaitą. Ypač plėšrios ir sava- j metinė—apie 500 milijonų i čių valiuta—dėl kun. Žiliaus 
I naudiškos pasirodė valdžios j auksinų. į kaltės nustojo savo vertės.
! ir valdančiųjų sluoksnių, ' Neseniai man teko kalbėti Vadinasi, suaukoti Amerikos
ypač klerikalų, viršūnės. Vi
sokie ministrai, bankininkai, 
šiaip įvairaus plauko ir mas
to vertelgos bei politikieriai 
grobė, sukčiavo, pelnėsi.

“. . . Lietuvių buržuazija— 
rašė V. Kapsukas,—buvo pa
sirengusi didžiausius nusikal
timus daryti, kad tik dides
nių pelnų gautų. Turtams 
įgyti nesivaržoma buvo jo
kiais moralais, taip elgėsi ir 
ministerial, ir kunigai ...”

Šitai patvirtina Vilniuje iš
leista dokumentų knyga 
“Spekuliacinio kapitalo vai 
džioje.” Joje skelbiami bur- 

l žuazinės Lietuvos įstaigų do- 
i kumentai, seimo atstovų 
pranešimų ir kalbų stenogra
mos, periodinės spaudos 
straipsniai iš 1919-1926 metų 
laikotarpio. Ši dokumentinė 
medžiaga labai ryškiai paro
do buržuazijos valdančiųjų 
sluoksnių plėšrumą ir turtų 
geidulį, jų moralinį supuvi
mą, jų nesiskaitymą su val
stybės ir tautos interesais. 
Aukščiausias jų tikslas buvo 
savanaudiškumas, turtų kro
vimas, kuo didžiausi pelnai.

Knygoje dokumentais at
skleistos daugelio žinomų 

i buržuazijos veikėjų, aukštų 
valdžios pareigūnų (A. Vol
demaro, V. Petrulio, Vailo
kaičių, J. Purickio, J. Dob-
kevičiaus, M. Yčo ir kt.), 
įvairių organizacijų ir bankų 
(klerikalinės Ūkininkų sąjun
gos ir kt.) spekuliacijos, ma
chinacijos ir kiti sukčiavimai. 
Čia, pavyzdžiui, randame do
kumentų apie išgalėjusią 
amerikinių lašinių skutimo 
istoriją ir bylą bei kitus val
dančiųjų sluoksnių nusikalti
mus. Šitokiais būdais minis
trai, bankininkai, spekulian
tai'ir politikieriai susikrovė 
sau didžiulius turtus, alino 
Lietuvos valstybės ūkį, atvi
rai apiplėšinėjo darbo žmo
nes, ypač valstiečius.

Nuo jų spekulacijų ir suk
čiavimų nukentėjo ir Ameri
kos lietuviai, siuntę į gimtąjį 
kraštą dolerius arba sugrįžę 
gyventi Lietuvon. Minėtoje 
knygoje įdėta nemaža doku
mentų, kurie parodo, kur 
dingdavo amerikiečių lietu
vių doleriai.

Nuo 1919 m. pradžios iki 
1921 m. (imtinai) Lietuvoje 
kursavo kaizerinės okupaci
jos laiko ostmarkės, kurias 
buržuazinė valdžia pavadino 
auksiniais ir skatikais. Tai 
buvo patogi valiuta vokie
čiams ir įvairiems Lietuvos 
spekuliantams bei bankinin
kams. Už smukusios vertės 
ostmarkes Vokietijos ir Lie
tuvos spekuliantai tuo laiku 
supirkinėjo taip pat ir dole
rius, kuriuos Lietuvon siuntė 
Amerikos lietuviai. Tokie 
vertelgos ir bankininkai, 
kaip Vailokaičiai, labai daug 
pasipelnė, keisdami dolerius 
į ostmarkes. Tai buvo atvi
ras apiplėšimas tų Lietuvos 
gyventojų, kurie gaudavo iš 
Amerikos dolerius ir turėjo 
juos iškeisti į ostmarkes. Tai 
buvo ir Amerikos lietuvių 
apiplėšimas.

Ekonomistas R. Karuža 
viename pranešime 1922 m. 
nurodė, kad lietuvių emi
grantų siunčiamą Lietuvon 
tvirtą valiutą (dolerius) ban
kai išmoka menkavertėmis 
ostmarkėmis. “Turime Kau
ne—rašė tas ekonomistas 
1922 m.,—apie 15 vadinamų 
bankinių įstaigų, t. y. tokių 
įstaigų, kurios užsiima mūsų 
emigrantų perlaidų išmokėji
mu, svetimų valiutų mainy
mu ir t. t. (...) Apskritai 
imant, kiekviena jų viduti-

^—nurodė R. Karuža,—su 
i Darlehnskasse (Rytų pasko- 
! line kasa—A. J.) Eitkūnų 
i (Vokietijoje—A. J.) skyriaus 
i direktorium, kuris yra pasa- 
! kęs, kad per jo įstaigą kas
dien pereina vidutiniai apie 
60,000 Amerikos dolerių, iš
vežamų iš Lietuvos. Yra tai 
grįžusių mūsų amerikiečių iš-

i keistieji doleriai, kurie per 
i supirkėjų spekuliantus ir vo- 
I kiečių įstaigų tarpininkavimą 
' grįžta atgal į Ameriką^, palik- 
I darni milžiniškus uždarbius 
tiems, per kurių banką jie

I pereina . . .” (p. 35-36).
Amerikos lietuvių doleriai 

j galėjo daug padėti Lietuvos 
| valstybės ūkiui ir jos valiutai 
stiprinti. Pagal 1921 m. ži
nias, tik per privatinius ban
kus pereidavo Amerikos lie
tuvių dolerių už 70 milijonų 
aukso rublių (p. 34) “Išeiviai 
—rašė 1922 m. “Lietuvos 
laikraštis,” ėjęs Kaune, tei
kia Lietuvai be atlyginimo 
milijardinius turtus” (p. 34). 
Tačiau tie turtai pakliūdavo 
ne valstybei ir žmonėms, o 
pradingdavo spekuliantų 
bankininkų kišenėse. Dolerių 
keitimas į ostmarkes (auksi
nus) buvo vienas iš didžiau
sių vertelgų lobimo šaltinių. 
Buržuazinė valdžia ir jos vir
šūnės nesudraudė spekulian-
tų, besipelnijančių iš Ameri
kos lietuvių triūso, nes ir jos 
pačios šildėsi rankas prie to 
pelno.

Nemažos sumos Amerikos 
lietuvių dolerių pražūdavo ir 
kitais būdais. Ypač bankru
tuojant įvairioms bendro
vėms. Pirmojo Lietuvos sei
mo atstovas V. Kvieska 
“Lietuvos žinių” laikraštyje 
(1924, bal. 1 d., Nr. 76) 
nurodė, kaip įvairių bankų ir 
bendrovių direktoriai valsty
bės ir amerikiečių lietuvių 
lėšas naudoja savanaudiš
kiems tikslams. Kaip pavyz
džius jis pateikė atsitikimus 
su Amerikos Lietuvių Atsta
tymo bendrove ir Lietuvos 
Tarptautiniu Banku, prie ku
rių įsteigimo savo pinigais 
prisidėjo Amerikos lietuviai.

Amerikos Liet. Atstatymo 
bendrovė—pažymima knygo
je, “išnaudodama lietuvių 
amerikiečių patriotiškus 
jausmus, surinko kapitalo ir 
pradėjo Lietuvoje “veikti,” 
Lietuvą “atstatyti.” Kalba
moji bendrovė —ironizuoja 
autorius V. Kvieska,—beat- 
statydama Lietuvą, pati su
griuvo. (...) Lietuvos Tarp
tautinis bankas taip pat įsi
kūrė jautrųjų amerikiečių lė
šomis. Dabar (1924 m.— 
A. J.) tas bankas braška. 
Tarptautinio banko kredito
riai, Amerikos Prekybos 
bendrovė ir “Audinio” ben
drovė likviduojasi” (p. 82). 
Su minėtų bendrovių ban- 
krutavimu žūdavo ir Ameri
kos lietuvių pinigai, naudoti 
vertelgų biznio reikalams.

Taip atsitiko ir su steigia
mu Lietuvoje žemės banku 
bei prelato Olšausko “Galy
bės” bendrove.

Knygoje dedamas 1925 m. 
balandžio 6 d. ministerių ka
bineto posėdžio nutarimas 
dėl kunigo Žiliaus suktybių. 
Surinkęs Amerikoje pinigų 
steigiamam Lietuvoje žemės 
bankui, tais pinigais jis nau
dojosi pats. Minėtame nuta
rime pažymima, kad kun. 
Žilius 1919 m. “surinkęs 
Amerikoje pinigų Žemės 
banko steigimo reikalams, iš
keitė juos (dolerius—A. J.) į 
vokiečių valiutą ir idėjo į 
einamąją sąskaitą bankuose 
savo vardu” (p. 146). Pas- 

i lietuvių pinigai pražuvo spe
kuliuojančio kunigo savivale.

Tūkstančius amerikiečių 
lietuvių dolerių pasisavino ir 

i spekuliacijomis, vėliau žmog- 
; žudyste pagarsėjęs prelatas 
i K. Olšauskas. 1921 m. kartu 
su notaru Linartu jis įsteigė 
“Galybės bendrovę Lietuvai 
elektrifikuoti.” Pasipinigauti
K. Olšauskas nuvyko į Ame
riką. “Mat, tokiam kilniam 
tikslui (Lietuvos elektrifika
vimui—A. J.)—rašė “Lietu
vos žinios,”—turį pritarti ir 
Amerikos lietuviai. Atsirado 
tokių, kurie “Galybei” dole
rius aukojo, tačiau Olšaus
kas, sugrįžęs iš Amerikos, 
patiekė “Galybės” valdybai 
74,000 litų sąskaitą kelionės 
išlaidų. Valdyba, aišku, są
skaitą patvirtino ir prelatui 
Olšauskui 74,000 litų sumo
kėjo .... Išvadoj dolerių 
rinkimas išėjo į sveikatą tik 
pačiam rinkėjui” (p. 137).

Skriaudą ir neteisybės 
ypač dėl Vailokaičių speku
liacijų patyrė ir į buržuazinę 
Lietuvą sugrįžę Amerikos 
lietuviai. Vailokaičių įsteig
tas Ūkio bankas skelbėsi 
esąs saugi vieta pinigams. 
Amerikiečiai lietuviai, grįžę į 
Lietuvą, ėmė mainyti dole
rius į auksinus ir dėti į šį 
banką. Pasirodžius Lietuvos
valiutai —litams, auksinų 
vertė labai smuko—vienas 

I (1) litas buvo mokamas už 
175 auksinus. “Ne vienas iš 
Amerikos parėjęs žmogus— 
nurodoma knygoje, — savo 
dolerius išsimainė į auksinus 
ir dabar (1922-1923 m.— 
A. J.) gavo tik šimtadalį 
savo pinigų. Keli nuo didžios 
širdgėlos net mirė. 1921 m. 
parėjęs iš Amerikos žmogus 
parsinešė 7,000 dolerių ir, 
išsimainęs dienos kursu dole
rį po 100 auksinų, gavo 

: 700,000 auks., įdėjo į ūkio 
i banką . . . Dabar už tuos 
pinigus Ūkio Bankas atiduo
da jam po 175 auks. už litą ir 
jis gauna tik 400 litų arba 
500 dolerių . . (p. 94).
Vietoje 7000 dolerių tik 400! 
Štai kaip pralobo Vailokaičio 
Ūkio bankas!

Gali kilti klausimas: negi 
buržuazinė valdžia nesudrau
dė tokių spekuliacijų, sukčia
vimų, nusikaltimų. Kaip ro
do knygoje paskelbti doku
mentai, tos valdžios ir vy
riausybės atstovai neretai 
patys spekuliavo ir grobstė, 
patys nešvariais ir neteisė
tais būdais krovėsi turtus ir 
lobo. Kiti buvo irgi susipynę 
su vienomis ar kitomis spe
kuliacijomis, todėl dangstė 
nusikaltėlius, nesiėmė sank
cijų prieš sukčius ir savanau
džius valstybės ir liaudies 
sąskaita. Sudarytos bylos 
dažnai buvo vilkinamos. Pa
galiau nusikaltėliai, kurių ne
bebuvo galima išsukti iš teis
mo, paprastai gaudavo nedi
deles bausmes, kurios netru
kus buvo dovanojamos. An
tai, pagarsėjusioje klerikali- 

i nės Ūkininkų sąjungos bylo
je (1936 m.) didelė sukčių
gauja—apie 50 žmonių—“iš
sipirko” kuo lengviausiai. Di
džioji dalis buvo visai ištei
sinta, kiti gavo lygtinai, treti 
po 6-8 mėnesius kalėjirrio ir 
tik vienas buvb nuteistas 3 
metus sunkiųjų darbų kalėji
mo. Kaip sako liaudis—var
nas varnui akies nekerta.

Atlanta. — V aidžia kaltina 
žurnalų “Playboy,.....Qui" ir
“Penthouse.” leidėjus kad jie 
leidžia ir platina nešvarią, 
įstatymais draudžiamą lite
rai urą.
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“LAISVĖS” REIKALAI
VAJUS PRASIDĖJO RUGSĖJO 1 D. 

IR BAIGĖSI LAPKRIČIO 30 D.
Šioje laidoje neskelbiame kontestantų punktų. Laukiame 

iki gruodžio 13 d.,kada pasibaigs duotas laikas vajininkams 
prisiųsti paskutinias gautas aukas ir prenumeratas.

Čia skelbiame aukas mus pasiekusias nuo lapkričio 22 d. 
iki gruodžio 6 d. pabaigos.

♦ * ♦
I fondą aukų gavome:

Laisvės rėmėjas......................................................$1000.00
Olga ir Frank Graham, So. Boston, Mass., prisimi

nimui motinos Susanna Shukis, kuri mirė
1976 m. lapkričio 7 d., ir tėvelio Juozo Shukio, ku
ris mirė 1957 m. sausio 23 d............... .............100.00

Walter ir Amelia Yuskovic, Stamford, Conn.......100.00
O. Quater, New York City, N. Y., per N. Ventienę. .100.00
Binghamton,N.Y.(vardai tilpo “Laisvėje” lapkr. 25 d.) 35.00 
Mrs. P. Radusky, Roslyn, N. Y................... .30.00
P. Zunaris, Lantana, Fla. .. ................... 25.00
Valerie Mossey, Weston, Ont., Canada ....................... 20.00
W. Savickas, Windsor, Ont., Canada, per G. Kodi . . .18.00 
George Kodis, Windsor, Ont., Canada.........................16.00
Z. Morkūnas, Windsor, Ont., Canada, per G. Kodi • • .15.00 
Frank Klaston, Huntington Station, N. Y.................... 15.00
Charles Danisevich, Waterbury, Conn........................ 15.00
B. Žukauskas, Toronto, Ont., Canada........................15.00
A. M. Pauzienė, Toronto, Ont., Canada.......................11.96
Pranas Bunkus, St. Petersburg, Fla.............................10.00
S. Baltulis, Windsor, Ont., Canada, per G. Kodį....... 10.00
J. Bartulis, Windsor, Ont., Canada, per G. Kodį....... 10.00
S. Kunsaitis, Windsor, Ont., Canada, per G. Kodį . . .10.00 
Juozas Šimonis, Vancouver, B. C., Canada .. .............. 10.00
S. E. Paberaliai, Toronto, Ont., Canada................... ..10.00
A. Mathewson, La Salle, Que., Canada.......................10.00
Mrs. Kasė Rogers, Toronto, Ontario, Canada, per

J. Žukauską ...............................  10.00
Elizabeth Pilkauskienė, Worcester, Mass.......... .  .. .. 10.00
Katherine Yenkelun, Waterbury, Connecticut, per

M. Svinkūnienę................................................ 10.00
William Yokubonis, Waterbury, Connecticut, per

M. Svinkūnienę ................................................. 10.00
J. ir M. Ulozai, Waterbury, Connecticut, per M.

Svinkūnienę .................................................... 10.00
A. Jočius, Weston, Ont., Canada, per J. Ylą..............10.00
Julia Gittzus, Bedford, Mass., per A. Račkauskienę . .10.00
A. Lalis, Brockton, Mass., per C. Ustupą................... 10.00
Charles Ustupas, Brockton, Mass. . . '.........................10.00
J. Žemaitis, Binghamton, N. Y..................................... 10.00,
J. Arshauskas, Hamilton, Ont., Canada........................ 10.00
P. M. Vaiviliai, Hamilton, Ontario, Canada, per J.

Arshauską........................  10.00
B. Medley, Stuart, Fla...................................................10.00
O. Silk, Vilnius, per N. Ventienę........... ................... 10.00
Chas. Pempė, Miami, Fla., per N. lešmantienę......... 10.00
J. Bagdon, Dearborn Hts., Mich., per S. Masytę....... 10.00

« A. J. Kerailis, Johnson City, N. Y., per Mary Lynn .. 10.00 
A. Ališauskas, La Salle, Que., Canada.......................8.00

A. Chester, Dorion, Que., Canada, per B. Kvietinską .7.00 
Anna Bullis Koch, Clayton, N. Y....................................7.00
A. Dočkus, Cicero, Ill., per Mary Grager.................... 5.00
A. Rimša, Windsor, Ont., Canada, per G. Kodi...........5.00
George Lokitis, Avon, Mass................. 5.00
E. 2heniuvienė, Montreal, Qfuebec, Canada, per P.

Kisielienę .. ,..................................................... 5.00
J. Rublin, Windsor, Ont., Canada, per G. Kodį...........5.00
Verdunietis, Verdun, Canada, per J. Urbanavičių....... 5.00
T. Lapin, Hudson, N. H. . ..............  5.00
J. Motuzas, Mexico, Me.................................................. 5.00
Billi Petryk, Lawrence, Mass., per A. Račkauskienę . .5.00
P. M. Yokumskai, Haverhill, Massachusetts, per A.

Račkauskienę  .......................................... 5.00
Julia Stukas, Chelmsford, Mass....................  5.00
K. Kulikauskienė, Toronto, Ontario, Canada, per

A. M. Paužienę .............   . ........................ 5.00
Mary Milius, Frackville, Pa............................................5.00
P. Mockaitis, Toronto, Ont., Canada............................5.00
W. Martin, Toronto, Ont., Canada . ...............................5.00
Frances Jordan, Chicago, Ill. .. ............................ 5.00
A. Švėgžda, Miami, Fla., per N. lešmantienę....... .  .5.00
V. Nevins, Margate, Fla., per N. lešmantienę.............5.00
J. Balčiūnas, Verdun, Quebec, Canada, per J. Ur

banavičių ..............................................................3.20
Mrs. J. Tomasonis, Verdun, Quebec, Canada, per

J. Urbanavičių....................................................3.20
J. Savichūnas, Toronto,Ont..Canada, per J.Žukauską .3.00 
Bronė Janauskienė, Willowdale, Ont., Canada............. 3.00
A. White, La Salle, Que., Canada ............................... 3.00
J. Pavilonis, Sudbury, Ont., Canada............................ 2.50
Martha Marquardt, Chicago, Ill., pęr Mary Grager... .2.00 
M. Draugelienė, Huntington Station, New York

per F. Klaston ......................................... ........ 2.00
F. Kušleika, La Salle,Que.,Canada, per J.Urbanavičių 2.00 
Tafele Karpich, Beverly, Mass., per A. Račkauskienę .2.00 
Dana Jablonski, Haverhill,Mass.,per A.Račkauskienę .2.00
K. Linkevičienė, Windsor, Ont., Canada, per G. Kodį .1.50
S. Stravinskas, Montreal, Que., Canada ....................... 1.00
M. Chaponis, Livermore, Cal., per V. Sutkienę...........1.00
C. Wallen, Oakland, Cal., per V. Taraškienę...............1.00

* * *
Viso dabar skelbiamų aukų gavome $1,910.36. Pridėjus 

pirmiau skelbtų aukų į fondą, iki gruodžio 6 d. įplaukė 
$14,662.15.

Širdingai dėkojame visiems.
ADMINISTRACIJA

Tikrasis žudikų veidas

Washingtonas. — Imigra- 
cijos ir natūralizacijos tarny
ba praneša, kad per praeitus 
metus, kurie baigėsi rugsėjo 
mėnesiu, buvo suimta dau
giau kaip milijonas meksikie
čių, bandančių nelegaliai pe
reiti rubežių.

Ankara. — Turkijos val
džia užginčija pranešimus, 
kad būk jinai išmosianti lau
kan 7,000 Amerikos karei
vių, jeigu nebus greitu laiku 
ratifikuota (uŽgirta) apsigy
nimo sutartis, kuri buvo 
priimta 1975 m.

“Eltos” korespondentai} 
Vladas Burbulis ir Juozas! 
Budrys praneša iš Lietuvos: i

“Tūkstantį kartų prakei-; 
kiau tą dieną, kai pagimdžiau i 
vienintelį sūnų,” — pasakė | 
Marija Brazinskienė, devy- j 
niasdešimties metų motina, 
dabar gyvenanti Vievyje.

Tikra motina prakeikė tą 
patį Praną Bražinską, kuris 
prieš septynerius metus su 
savo paaugliu sūnumi Al
girdu, panaudojęs ginklą, ne
toli Tarybų Sąjungos ir Tur
kijos sienos užgrobė lėktuvą. 
Jie nužudė 19 metų lėktuvo 
palydovę Nadezdą Kurčen- 
ką, sužeidė lakūnus ir sukėlė 
rimtą pavojų 46 keleiviams, 
skridusiems iš Batūno į 
Suchumi. Kai paleisti iš Tur
kijos kalėjimų oro piratai nu
sigavo iki Jungtinių Ameri
kos Valstijų, Pranas Bražins
kas, Amerikos laikraščių 
pranešimu, ėmė dėtis tokiu 
kovotoju už žmogaus teises, 
prieš Tarybų valdžią Lietu
voje, kad už tai esą nekartą 
buvęs suimtas, ištremtas į 
Sibirą.

“Tai ižulus melas. Bražins
kai mėgina savo vilkišką pri
gimtį dangstyti avinėlio kai
liu,”—pasakė pokalbyje su 
mumis Vytautas Germanavi
čius, Prano Bražinsko gimi
naitis ir buvęs bendradarbis. 
Beje, jis ir priglaudė vyres
niojo Bražinsko motiną. Ger
manavičius nusišypsojo, iš
girdęs, kad jo giminaitis de
dasi “Sibiro kankiniu.” Jis 
puikiai prisimena, kad 1947- 
1950 metais—tada, kai pagal 
Bražinsko prasimanytą le
gendą jis tariamai buvo prie
varta ir be teismo ištremtas į 
Krasnojarsko kraštą, iš tik
rųjų ramiai dirbo savo ūkyje 
Lietuvoje.

Bražinską domino ne politi
ka, o pinigai ir tik pinigai, 
teigia kitas buvęs jo bendra
darbis, Vievio gyventojas 
Jonas Norkūnas. Dar ir šian
dien kaimynai prisimena, 
kaip jis apiplėšė savo moti
ną, prikalbėjęs parduoti na
mą kaime ir pasisavinęs jos 
pinigus. Motina turėjo ieško
ti užtarimo liaudies teisme, 
kuris privertė sūnų ją išlai
kyti. Deja, ir šios paramos 
Marija Brazinskienė nesulau
kė. Nieko gero neturėjo iš 
Bražinsko ir jo šeima. Nieka
da gero žodžio iš jo negirdėjo 
žmona Stasė, kurią jis ne 
kartą buvo išvijęs, o dažnai 
ir mušdavo.

Ne politika, bet kriminali
niai nusikaltimai atvedė Bra
žinską į teisiamųjų suolą. Tai 
matyti iš Lietuvos Aukščiau
siajame teisme esančios jo 
bylos dokumentų. Dirbda
mas Vievio vartotojų koope
ratyve, jis spekuliavo, per 
keletą metų neteisėtai par
davė daugiau kaip už 30 
tūkstančių rublių valstybinio 
turto. Už šį sukčiavimą Bra
žinskas 1965 metų sausio mė
nesį buvo nuteistas penke- 
riems metams laisvės atėmi
mo.

Jį pažinoję žmonės, pa
klausti, kas galėjo paskatinti 
Bražinską šlykščiam nusikal
timui ir žmogžudystei, atsa
kė: gavęs, ko nusipelnė, jis 
įsitikino, kad gimtinėje nėr 
vietos sukčiautojams. Ir to
liau spekuliuodamas, tėvas 
įpratino prie parazitiško gy
venimo ir sūnų, ėmė ruošti 
jį, tada dar nepilnametį, vi
sokiems žvėriškumams. “Iš
bandymo pamokos” buvo 
efektyvios: tėvas metė šei
mą, pardavė namą Vievyje, 
palikdamas saviškius be pa
stogės, o pats apsigyveno 
Vilniuje pas sugyventinę. Po 
to pabėgęs į Uzbekistaną, 
vedė antrą kartą ir priėmė 
naujos žmonos pavardę—Ko- 
reivo. Beje, netrukus, jis 
metė ir šią žmoną su vaiku.

Toks yra tikrasis oro pira
tų ir žudikų Bražinskų vei

das. Tėvynėje jie vadinami 
“Lietuvos gėda.”

Visi Lietuvos gyventojai i 
labai stebisi ir piktinasi tuo} 
precedento neturinčiu faktu, į 
kad Bražinskai susirado prie- Į 
globstį Jungtinėse Valstijo- j 
se, šalyje, kurios administra
cija kelia didelį triukšmą “dėl 
žmogaus teisių pažeidimų” 
Tarybų Sąjungoje ir kitose 
socialistinėse valstybėse. 
Dabar vykstančiame Belgra
do susitikime JAV atstovai 
gražbyliauja apie “savo misi
ją” ginti žmogaus teises pa
saulyje. Tačiau ne vienas iš 
jų nekalba apie JAV teisę 
slėpti savo šalyje kriminali
nius nusikaltėlius, įvykdžiu
sius sunkų nusikaltimą kito
se šalyse. V. Petkevičienė

! NEW JERSEY 
VALSTIJOJE VALDŽIAI

i MOKESČIAI PASILIEKA
Trenton. — Valstijos 

asamblėja atmetė pasiūlymą 
atšaukti valstijai mokėjimą 
mokesčių nuo pajamų. Da
bartiniai mokesčiai yra tokie: 
nuo metinių pajamų iki j 
$20,000 kiekvienas gyvento
jas moka valdžiai 2 procen
tus, o kas turi pajamų virš 
$20,000, tas jau turi mokėti 
2,5 procento.

BAISUS GAISRO 
NUOSTOLIAI

Providence, R. I. — Vidur
naktyje, iš gruodžio 12 į 13 
d., valstijos kolegijos stu
denčių bendrabutyje kilo 
gaisras. Aštuonios jaunos 
studentės gaisre žuvo. Gais
ro priežastis nežinoma.

Žymioji Lenkijos gydytoja

DR. EWA PAKALAKA (foreground)

Aš palikau
Aš palikau žalius laukus tėvynėj
Su vyturėliais, čiulbančiais aukštai, 

Ir su pilkais, tamsiais arimais 
Artojų skambančiais balsais.

Aš palikau ir tėviškės pastogę,
Ir sodą baltą nuo žiedų,

Ir Nemunėlį tyliai banguojantį 
Tarp pievų kvepiančių gėlių.

Daug vasarų, pavasarių prabėgo,
Daug paukščių išlėkę grįžo atgalios,

O manęs niekas ten nemato, 
Aš jau gailiuosi tėvynės savos.

Aš palikau visus draugus tėvynėj
Ir lakštingalėles čiulbančias linksmai,

Aš jau galiuosi tą padaręs.
Aš sugrįšiu ir mano širdžiai bus ramiau.

Pr. Mankauskas

Švenčių Proga
Sveikinu gerbiamą “Laisvės” redakciją ir visą jos 

kolektyvą bei jos skaitytojus, rėmėjus, bendra
darbius ir platintojus kur jie bebūtų. Taipgi mokslo 
ir apšvietos skleidėjus čia USA ir Lietuvoje.

Linkiu su ateinančiais Naujais Metais Jums daug 
laimės, tvirtos sveikatos ir ilgiausių gyvenimo 
metų. Tegu 1978 metai atneša tikrą taiką ir 
ramybę pasaulyje, kad esantieji vergijoje pasiliuo- 
suotų iš jos. Lai mūsų planeta tampa: laimės, 
laisvės, progreso ir gerovės visiems.

J. SMOLENSKAS,
Miami, Fla.

SVEIKINAME
Žiemos švenčių ir Naujų Metų proga sveikiname 

visus pažįstamus, draugus, ir “Laisvės” personalą 
bei darbuotojus Amerikoje.

Taipgi sesutes Marytę, Onutę ir jų dukras, bei jų 
šeimas ir visus gimines Lietuvoje. Linkime vi
siems stiprios sveikatos, sėkmės ir daug saulėtų 
dienų 1978 metais. Lai šie Naujieji Metai atneša 
taiką ir gerbūvį visai žmonijai.

CHARLES ir EMILIE AIMANTAI,
Hollywood, Florida

Žieminių švenčių proga
Sveikiname visus gimines ir draugus čia Ameri

koje ir Lietuvoje, taipgi mūsų pažangių laikraščių 
vajininkus ir rėmėjus. Linkime, kad mūsų laikraš
čiai dar gyvuotų daug, daug metų ir neštų tiesos 
žodį mums. Taipgi sveikiname visus “Laisvės” 
darbuotojus.

Lai būna taika visame pasaulyje!
FRANK ir HELEN MANKAUSKAI

Miami, Florida

Švenčių Proga
Sveikinu su Kalėdomis ir Naujaisiais Metais čia 

Amerikoje ir Lietuvoje gimines, draugus ir pažįs
tamus.

Linkiu visiems stiprios sveikatos, laimės ir 
sėkmės!

ALMA BRUWER
St. Petersburg, Fla.

San Fiancisco, Cal. — Gydytoja (chirurgė) Ewa Pakala- 
ka sako, kad Lenkijos chirurgai jau sėkmingai vartoja 
naujus širdies operacijų būdus, kurie, kol kas, Jungtinėse 
Valstijoje yra bandomi tik ant gyvulių. Jos pranešimu labai 
susiinteresavo Amerikos širdies operacijų specialistai.

Chirurgė Pakalaka per devynius mėnesius atliko šiais 
reikalais studijas Utah Medical Center universitete ir 
dabar tapo pakviesta čia pasilikti dar tris mėnesius ir tęsia 
studijas San Francisco General ligoninėje. Širdies ligų bei 
operacijų specialistai siekia su viešnios pagalba plačiau 
susipažinti su tais naujais širdies operacijų būdais.

SVEIKINAME
Žiemos švenčių ir Naujų Metų proga sveikinu 

gimines, draugus ir visą “Laisvės” personalą bei 
visus darbuotojus Amerikoje, Lietuvoje ir visur 
kitur. Linkiu visiems stiprios sveikatos, sėkmės ir 
daug saulėtų dienų 1978 metais.

JOHN ANDRIUS
Miami, Fla'.

LLD 45 KP. VALDYBA ir NARIAI 
St. Petersburg, Florida

Sveikiname su Naujais 
1978 Metais

LLD narius, “Laisvės” kolektyvą, skaitytojus, 
vajininkus čia Amerikoje, Kanadoje ir Tarybų 
Lietuvoje. Visus dirbančius už palaikymą Taikos 
pasaulyje, linkėdami stiprios sveikatos, energijos.

Žieminių švenčių proga '
Sveikiname visus mūsų draugus, pažįstamus ir 

gimines kur jie bebūtų čia ar Lietuvoje.
Linkime visiems laimingų Naujųjų Metų. J

J. STANCIKAS ir F. KONTENIS j 
4429—32 Ter. No. 1

St. Petersburg, Fla. 33713

N. A. IEŠMANTAI 
Ft. Lauderdale, Fla.

SVEIKINAME
Su Naujais 1978 Metais sveikiname gimines, 

draugus ir bičiulius Lietuvoje, Amerikoje ir visur 
kitur. Linkime visiems sveikatos, sėkmės ir daug 
saulėtų dienų.

SVEIKINAME
Naujųjų 1978-ųjų Metų proga siunčiame nuošir

džiausius linkėjimus stiprios sveikatos, ištvermės, 
darbuojantis pažangai, taikai ir visos žmonijos 
švieseniai ateičiai!

ALDONA ir POVILAS ALEKNAI
Seminole, Florida

SVEIKINIMAS
Sveikinu su žiemos šventėm ir Naujaisiais Metais 

visą “Laisvės” kolektyvą, visus skaitytojus ir 
rėmėjus, visus gimines ir draugus Lietuvoje ir 
Amerikoje. Linkiu visiems stiprios sveikatos, kad 
galėtų dar ilgai gyvuoti mūsų laikraštis “Laisvė.”

M. STRIŽAUSKIENĖ
Bridgeport, Conn.
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KANADOS ŽINIOS
* * *

Laike lankymosi Kanadoje 
Anglijos karalienė apdovano-

BUVUSIO ŽYMAUS KANADOS LIETUVIŲ VEIKĖJO

Zigmo Janausko atminimui

Zigmas Janauskas 
11-23-1906 —11-IX-1977
Pries kiek laiko mus pasie

kė žinia iš Kanados, kad 
mirė Zigmas Janauskas. Ve
lionis buvo žymus pažangių 
Šiaurės Amerikos lietuvių 
visuomenės ir kultūros vei
kėjas. Į Kanadą Z. Janaus
kas atvyko 1927 m. Jam tada 
buvo dvidešimt metų: gimęs 
1906-ųjų lapkričio 23 d. Kur
šėnuose.

Svetur jaunuolio laukė rūs
ti darbo žmogaus dalia, kuri 
subrandino jo klasinę sąmo
nę. 1935 m. Z. Janauskas 
įstojo į Kanados Komunistų 
Partiją. Reikšdamasis pažan
giame darbininkų judėjime, 
jis tapo vienu vadovaujančių 
mūsų išeivijos Kanadoje vei
kėjų. Kūrė populiarią pašal- 
pinę Monrealio Lietuvių sū
nų ir dukterų draugiją. Buvo 
vienas Kanados lietuvių kon
greso prieš fašizmą Lietuvo
je iniciatorių; pirmajame 
kongrese 1936 m... buvo iš
rinktas veikiantysis komite
tas, kurio pirmininku tapo Z. 
Janauskas. Kai buvo sudary
tas Kanados Lietuvių nacio
nalinis komitetas, to krašto 
pažangūs lietuviai komiteto 
vadovo postą patikėjo Z. Ja- 
nauskui; šis komitetas, veike 
1942-1954 m., aktyviai rėmė 
tarybinę liaudį antrojo pa
saulinio karo ir pokario me
tais. Z. Janauskui teko atsa
kingos pareigos ir Kanados 
Lietuvių literatūros draugi
jos centrinėje organizacijoje.

Ypač daug Z. Janauskas 
nusipelnė kultūriniame Ka
nados lietuvių darbe. Nuo 
1937 m. jis—“Liaudies balso” 
laikraščio darbuotojas. Čia 
jis dirbo, kol leido jėgos.

Z. Janauskas paliko pažan
gių užsienio lietuvių istorijo
je prisiminimą ne tik savo 
šakota visuomenine politine 
veikla. Jis—vienas aktyvių 
Kanados lietuvių saviveiklos 
ugdytojų. Z. Janauskas pa
rašė apie dešimtį saviveikli
nės scenos veikalų ir veikalė
lių, kurie buvo vaidinti Ka
nados ir JAV lietuvių koloni
jose; 1937 m. jo komedija 
“Pusseserė Salomėja” buvo 
premijuota Lietuvių meno 
sąjungos ir jos išleista. Labai 
daug Z. Janauskas pasidar
bavo pokario metais, kai, 
vadovaudamas Kanados Lie
tuvių nacionaliniam komite
tui, buvo vienas pagrindinių 
šio komiteto leidinių sudary

tojų, autorių ir redaktorių; 
keturiose brošiūrose (“Lietu
va naujam gyvenime,” “Už 
Lietuvos laisvę” ir kt.) jis 
rašė apie socializmo kūrimą 
Lietuvoje, apie kovą už tai
ką, prieš imperializmą. Lei
dinyje “Už šviesią ateitį” 
(1949 m.) gausiai pateikė 
faktų apie LLD veiklą Kana
doje.

Z. Janausko liga ir mirtis 
—didelis nuostolis pažangiai 
Kanados lietuvių veiklai. Ta
čiau tai, kas jo atlikta ir 
padaryta, ilgam išsaugos Z. 
Janausko vardą pažangių už
sienio lietuvių darbininkų is
torijoje. V. K.

“Gimtasis kraštas”
Parėmė su 
antra šimtine

Montreal.—“Laisvės” vaju 
dosnus šios kolonijos tautie
tis— Domininkas Norwich 
parėmė su šimtine. Tai vie
nas iš dosniausių mūsų kolo
nijos tautiečių, kuris taip 
daug rūpinasi pažangios 
spaudos išlaikymu ir dažnai 
ją gausiai paremia. Dominin
kas jau ne pirmos jaunystės. 
Sekančiais metais atžymės 
savo 90-jį gimtadienį. Nors 
amžiaus našta slegia jam pe
čius, bet jis dar gana veiklus 
ir perdaug nesiskundžia savo 
nesveikata. Puikiai apsitvar
ko savo gaspadą, dažnai eina 
pasivaikščioti, tai čia ir slypi 
jo veiklumas.

Naujų Metų išvakarėse, 
savo ir šios kolonijos “Lais
vės” skaitytojų vardu noriu 
palinkėti šiam tauriam tau
tiečiui ilgo gyvenimo metų, 
kad sulauktų šimto metų ir 
kad 'Visuomet būtų toks žva-- 
lūs, miklas. P-rė K.

Trumpai apie viską
Apie 60 kilometrų į pietry

čius nuo Montrealio, St. De- 
nis-Rishleau, dalyvaujant 
virš 2,000 vietos gyventojų, 
padėjęs vainiką ant paminklo 
pagerbimui prancūzų, kritu
sių kovoje su anglais 1837 
metais, Kultūros ministeris 
C. Lauren pareiškė, kad į 
metus laiko Kvibekas bus 
nepriklausoma prancūziška 
respublika Amerikos konti
nente.

* * *
Komentatoriai sako, kad 

Prancūzijos prezidentas, ap
dovanodamas Levesque gar
bės medaliu, padarė didelę 
paslaugą Kanadai. Jeigu Le
vesque būtų buvęs priimtas, 
kaipo antros klasės svečias, 
Party Quebecois radikalai 
būtų jį išmetę iš partijos 
vadovybės ir Kvibekas ga
rantuotai būtų buvęs antra 
Kuba, ir Prancūzijos ir Itali
jos liaudį būtų paskatinę bal
suoti už komunistus . . .

* * *
Kanadoje gyvena apie 

250,000 italų, nepriėmusių 
Kanados pilietybės. Italijos 
premjeras G. Adreoit, atva
žiavęs į Kanadą, ragino juos 
grįžti Italijon laike rinkimų 
balsuoti ir taip padėti Italiją 
išgelbėti “nuo komunistų.” 
Italijos valdžia jiems apmo
kės kelionės išlaidas!

jo 30,000 anglų kilmės kana
diečių sidabro medaliais. Ga
vę medalius žmonės stebisi, 
kokiems tikslams, už kokius 
pasižymėjimus jie apdovano
ti. Spėjama, kad Anglija su
sirūpinusi, kad Kanada neiš
sprūstų iš Britanijos globos, 
tai gerinasi prie kanadiečių.

* * *
Tarpe Kvibeko ir Montrea

lio 250 kilometrų jūros ke
lias tik 35 pėdų gylio. Pradė
ta planuoti tą kelią pagilinti 
iki 50 pėdų. Tuomet juo 
galės plaukioti didieji jūrų 
laivai 100,000 tonų talpos. 
Jungtinės Valstijos seniai 
pageidauja tokio kelio. Joms 
kviečių išvežimas būtų pato
gesnis ir pigesnis, negu per 
Gulf of Mexico. Jei šitie pla
nai būtų įgyvendinti, tai 
Montrealio miestas gyvento
jų skaičiumi trumpu laiku 
pasivytų New Yorką.

* * *

Montrealio raštinių 8,000 
darbininkų 68 proc. slaptu 
balsavimu nutarė priimti 
miesto siūlomą 9 proc. algų 
pakėlimą, nors unija agitavo 
už 14 proc. Pagal naują 
provincijos patvarkymą, visi 
darbdavių ir darbininkų kon
traktai turi būti priimti ar 
atmesti slaptu balsavimu, o 
ne rankų pakėlimu.

* * *

Sulyg naujo įstatymo 
(Bill), Kvibeke asmenys ar 
draugijos, norinčios sukelti 
pinigų labdaringiems tiks
lams, turi gauti leidimą iš 
Lo. Institut du Quibec. Insti
tutas prižiūri, kad pinigai 
atitektu tikslui, kuriam jie 
buvo renkami.

* * *

McGill Universitetas buvo 
įsteigtas 1821 metais tais 
laikais turtingiausio Mon- 
trealyje verslininko, North 
West Co. prezidento James 
McGill. 

* * * 
. i . ,
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Montrealyje pirmas unijos 
skyrius buvo įregistruotas 
1886 metais.

* * *
1830 metais buvo praves

tas pirmas geležinkelis Ka
nadoje, o 1859 metais buvo 
pravestas Grand Trunk, 
1,100 mylių ilgio. Tai buvo 
ilgiausias geležinkelis pasau
lyje. B. Kvietinskas

Olympia Park Memories
Helen Janulis

Olympia Park, Shrewsbu
ry, Mass., situated on the 
banks of beautiful Lake 
Quinsigamond—burned to 
the ground. When I first 
heard the news of this 
tragedy, not only was I 
shocked, but I almost re
fused to believe it. I was 
stunned and dazed to learn 
that 40 years of my love 
affair with Olympia Park 
had come to an end.

When I was very young, 
I remember it as a beehive 
of Lithuanian activity .... 
cooks preparing food, men 
tending the lawns, card 
player’s sitting on the var
ious porches enjoying pino
chle games, noises from the 
bar area where people were 
enjoying a drink and friend
ship and many other activi
ties going on..........but,
my main concern then was 
to run down the 72 steps to 
the cool lake water and 
with my brother and 
friends, don our swim suits 
and make good use of the 
diving board .... swim
ming, laughing, roughhous
ing, enjoying each other’s 
company and coming up
stairs again only when our 
stomachs told us it was 
time to eat..........great
Lithuanian food prepared 
by the various cooks who 
always treated us like we 
were one of their own. 
There were hot dogs too, 
and 5 cent bottles of soda 
pop. There were volley ball 
games, wrestling matches 
on the green, music for 
dancing, singing, and all the 
ingredients for a wonderful 
day with friends and fami
ly ..........staying until dark
and then going home tired, 
but happy.

As I grew into my teen 
years, I became more in
volved' with the cultural 
activities associated with 
Olympia Park and also 
learned how much work 
was involved in the upkeep, 
both physical and financial, 
to keep the grounds so 
beautiful and the huge buil
ding in good condition. All 
this was done by hard 
working progressive Lithu
anian people who gave of

į SVEIKINIMAS g
. Sveikiname su Kalėdom ir Naujaisiais Metais įS 
, visą “Laisvės” štabą, visus gimines ir draugus
, Tarybų Lietuvoje, Kanadoje ir Amerikoje. jį&
1 Linkime visiems viso gero, o labiausiai geros ir
r stiprios sveikatos. Lai gyvuoja visame pasaulyje 
f meilė ir taika! J®
f M. O. PARAGIAI ®
f T Montreal, Que., Canada Jjg

their time freely . . . spare 
time when they weren’t at 
work at their own jobs to 
support their families.
. There are many thous
ands of people all over the 
country who will always 
remember beautiful Olym
pia Park .... set in a 
background of tall pine 
trees, mulberry bushes and 
beautiful plots of flowers 
planted by the ladies and 
watched over by the careta
kers. Hundreds of picnics 
were held there filling the 
park to capacity. Buses al
ways arriving from various 
cities and states . . . friends 
renewing old acquaintan
ces . . . making new 
ones .... musical pro
grams prepared by local 
and visiting choruses, many 
soloists, speakers from all 
over the country and fund 
raising for our Lithuanian 
newspapers. The dancing 
that went on was enough to 
make the rafters shake. I 
and many other young peo
ple were introduced to the 
polka and all of the old 
Lithuanian folk dances.

Some of my fondest me
mories were the summers 
when the LMS summer 
sessions were held at Olym
pia Park. Young people and 
grown-ups came from all 
over the country to learn 
about Lithuanian cultural 
activities. There were ses
sions of learning the Lithua
nian language, the teaching 
of folk and square dancing, 
voice teachers, chorus di
rectors, drama classes, 
poetry readings, piano in
struction and many other 
activities......... not to for
get the summer romances 
that developed among many 
of the young people. There 
were several' yearly LMS 
summer schools with many 
very credible instructors, 
but one will always stand 
out in my mind .... the 
late Frank Bal wood, compo
ser, pianist, total musician. 
I was, at the time, taking 
piano lessons and he always 
had the time to answer my 
many questions and show 
me various techniques of 
playing the piano. For this, 
I will always be thankful for 
it has helped me a great 
deal in the piano work that 
I do today. The participants 
of the LMS summer ses
sions will never forget the 
congeniality that prevailed 
there . . . the nighttime 
swimming, the impromptu 
singing, just sitting around 
in a group, eager to hear 
about each other’s lives and 
experiences .... making 
plans for our future into the 
Lithuanian cultural world,

sessions, and the kitchen 
downstairs was a place 
where no one ever >went 
hungry ... thanks to the 
many cooks who worked so 
hard to please all appetites. 
They will remember the 
days of the final banquet, 
tne time to say goodbye 
until the next convention 
. . . . friendships made, ma
ny never to be broken. It is 
all part of Olympia Park’s 
grand history.

As years went by, a 
decline began. Many of the 
older people were not able 
to do the work they once 
did, retiring and moving to 
other places. There were 
not enough young people to 
carry on in the footsteps of 
their parents .... mixed 
marriages, jobs in other 
cities and other activities. 
Holding onto Olympia Park 
became a financial burden 
for us who remember .... 
activity dying down, mem
bers still trying to hold 
weekly dinners and pro
grams, still trying to entice 
the people, trying our best 
not to give up the beautiful 
Olympia Park which we 
treasured so dearly. Alas, 
with great regret, we were 
able to hold on no longer. . . 
tearfully for many of us. 
The new owriers were of 
Italian descent and were 
interested in making it 
much like a night club 
atmosphere and also a place 
for summer clambakes . . . 
their idea being strictly a 
profitable adventure. I was 
in the Worcester area in the 
fall of 1975 for a visit . . . 
the first thing on my agen
da ... to re-visit my be
loved Olympia Park. I con
tacted several friends who 
also had a soft spot in their

past.
a bit
more 

the 
trees

hearts for our former park, 
and together we went to 
share a drink or two and 
reminisce about the 
What we found was 
depressing .... no 
beautiful grounds, 
grass, flowers and
overridden by automobiles 
parked where desired. No 
more Lithuanians, no more 
pinochle games on the por
ches, no more congeniali
ty ..........just a place to get
a drink. It was a very 
discouraging and haunting 
feeling for me, and it was 
the last time that I was to 
see Olympia Park.

The headlines I received 
from the Worcester paper 
read: “Fire destroys Olym
pia Park in Shrewsbury”— 
date August 28, 1977, fire 
described as being of suspi
cious origin . . . .' nothing 
left but a mass of rubble.

How sad, the end of an 
era that was filled with 
glorious memories for so 
many who had the good 
fortune to come to know 
Olympia Park as it stood 
proudly, boasting the most 
scenic surroundings, filled 
with Lithuanian culture, 
untold history, a labor of 
love.

The above are only some 
of my memories and nostal
gia associated with Olympia 
Park .... there would be 
enough to fill a book. I, for 
one, will remember it in my 
heart forever and I know 
that many of you who read 
this, will also remember 
and think back to the gon-’ 
old days and the friendships 
made there .... never to 
be forgotten. Although it is 
gone forever, Olympia Park 
will remain in the hearts of 
many.

MIAMI, FLA.

&

Naujųjų Metų proga
Sveikiname visus gimines, draugus ir bičiulius 

Kanadoje, Tarybų Lietuvoje ir Jung. Amerikos 
Valstijose, linkėdami geriausios laimės ir sveika
tos.

Tebūnie taika pasaulyje ant visados!

J. ir M. GRIGALIŪNU Šeima 
Toronto, Ont., Canada

• • • Mirifs1* * ,
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Suzanai Šukaitienei
Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Jaronimui, 

giminėms ir visiems artimiesiems bei draugams.

U. J. Daugirdai

Magdalen Navicky R. Chuladai
E.J. Finenko M. Cvirka
E. Stankus 0. Šimkus
M. Koch E. Aleksander
M. Kvietkas Ch. N. Tamošiūnai
M. Gružienė V. Urbon
A. N. Iešmantai Ch. E. Aimantai
J. Smolenskas A. Biršton
A. Bečienė J. Andrius
J. Zutra Mr. & Mrs. S. Kush
H. F. Mankauskai J. Krasnickas
H. I. Chalkiai E. Miler
S. Dennis S. J. Tamsonai
N. Bunza V. A. Nevins
L Witart J. Nevins
P. Urbon J. Augutienė
P. Švėgžda Ned. Procsizyn

UŽUOJAUTA

Juozo ir Petro Petrauskų 
šeimoms

Reiškiame gilią užuojautą mirus jų mylimai 
sesutei Anelei Tarybų Lietuvoje. Liko nuliūdime 

šeima, sesutė T. Lietuvoje ir du broliai Montreale.

JANINA ir JONAS VILKELIAI 
Laval, Que., Canada

■ ’ . A

Su Naujaisiais Metais
Sveikiname mielus gimines, draugus bei pažįsta

mus Tarybų Lietuvoje, Kanadoje ir Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Linkime visokeriopos sėkmės 
gyvenime.

Lai gyvuoja pasaulyje Taika!

A. E. MORKEVIŪIAI
Lavąl, Que., Canada

to hold the tradition that 
our parents fought so hard 
to maintain. At one of the 
last LMS sessions, I was 
already the mother of a 
little baby boy, but didn’t 
want to miss anything, so I 
brought him along..........
that was his introduction to 
Olympia Park. To this day 
both my children remember 
and talk of the good times 
they spent there . . . . 
swimming, picking blueber
ries in the surrounding 
wooded area, having cook- 
outs down by the lake’s 
shore, and being a part of 
restoring the lake wharf 
and carving their initials in 
the newly poured cement. 
The last time I was there, 
the initials were still evi
dent.

Many of the LDSers will 
remember the very success
ful conventions that were 
held at Olympia Park, the 
days when the hall was 
filled with LDS members 
and friends for the business

GARDNER, MASS.

Mirus

Amelia Šimėnas
Reiškiame širdingą užuojautą sūnui Joseph ir jo 

šeimai, dukrai Celia ir jos vyrui Wally Orre, taipgi 
visiems anūkams; broliui ir brolienei Stephen ir 
Blanche Shalkis.

A. SHUPETRIS ir šeima 
Exeter, N. H.

BROCKTON, MASS.

Mirus

Agotai Kukaitienei
Reiškiame gilią užuojautą giminėms ir artimie

siems.
Anna Klimas 
A. Skirmont 
J. Skirmont 
(’has. Ustup 

,, L. Smith
Ada White

Allison Copp 
Birutė Copp 
Anna Markevič 
K. Butkus 
Mr. Kalosas 
Mrs. Kalosas
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SVEIKINAME
Proga žiemos švenčių ir Naujųjų Metų sveikina

me savo gimines, bičiulius, draugus Amerikoje ir 
Tarybų Lietuvoje.

Linkime visiems laimingų Naujųjų Metų ir svei
katos.

WALTERIS ir BRONE KERŠULIAI
Brooklyn, New York

San Francisco, Cal. i

Naujųjų Metų Proga
Sveikiname savo gimines, draugus ir pažįstamus 

Amerikoje ir Lietuvoje. Linkime “Laisvės” kolek
tyvui. skaitytojams ir rėmėjams daug energijos, 
sveikatos ir laimingų Naujųjų Metų.

SOFIJA ir JURGIS STASIUKAlClAI
Fairview, New Jersey

Naujųjų Metų linkėjimai
Visiems giminėms ir draugams šioje šalyje ir 

Lietuvoje linkiu sveikų ir laimingų Naujųjų Metų.
ALISĖ JONIKIENĖ

(Yosman Tower, Apt. 106
295 Broadz/ay, Kingston, N. Y. 12401)

Linksmų Švenčių visiems
Sveikiname visus mūsų draugus ir pažįstamus 

čia Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje su Žieminėmis 
Šventėmis. Linkime visiems geros sveikatos, links
mai praleisti žiemines šventes ir daug sėkmės 1978 
metais.

TEOFILĖ MASIENĖ ir STEFANIJA
St. Clair Shores, Michigan

Sveikiname su Šventėmis
Sveikiname visus mūsų draugus, pažįstamus ir 

gimines čia Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje su 
žieminėmis šventėmis.

Linkime visiems geros sveikatos, linksmai pra
leisti žiemines šventes ir daug sėkmės 1978 metais.

JONAS ir ADELĖ KLIMAVIČIAI
5005 Ridgewood, Detroit, Michigan 48204

SVEIKINIMAS
Žiemos švenčių ir Naujųjų Metų proga sveikinu 

visus gimines ir draugus Tarybų Lietuvoje ir 
Amerikoje; taip pat sveikinu Tėviškės Draugijos ir 
“Gimtojo Krašto” darbuotojus ir “Laisvės” perso
nalą. Linkiu visiems geros sveikatos ir laimės 
gyvenime. Lai Naujieji Metai atneša pasaulyje 
taiką ir draugystę tarp Valstybių.

VINCAS KIRVELA
4466 Toledo, Detroit, Mich. 48209

Sveikinam su Žiemos 
Šventėmis ir 

Naujaisiais 1978 Metais
Visus mūsų gimines, draugus bei pažįstamus 

Tarybų Lietuvoje ir Amerikoje, taipgi “Laisvės” ? 
personalą. Visiems linkime laimės ir būti svei- 
kiems. *!

ANNA DAUKUS ir šeima
Detroit, Michigan

SVEIKINIMAS
Sveikiname gimines, draugus ir drauges, čia 

Amerikoje ir Lietuvoje, taipgi “Laisvės” personalą 
su Naujais Metais. Linkime geriausios sveikatos ir 
sėkmės jūsų žygiuose.

JUOZAS ir TILLA LUKAI
St. Petersburg, Fla.

Aplankė mus malonus 
svečias

Gruodžio 4 d. LLD 153! 
kuopos parengimas buvo j 
sėkmingas. Jį ruošė šios kuo-' 
pos narės ir nariai, draugės ] 
Valerijos Butkienės iniciaty-] 
va, priminimui jos vyro ve- j 
lionio Benio Sutkaus dešimt] 
metų mirties. LLD 198 kuo
pos, Oakland, gaspadinės 
prigelbėjo, papuošė stalus! 
gėlėmis. Raimondas Machu-1 
lis—sanleandrietis—kaip ir | 
visada, mūsų parengimuose, ] 
atrado sau darbus. San, 
Francisco ir Oakland LLD | 
kuopos ruošia parengimus į 
bendrai, ir bendrai, dalinasi | 
uždarbiu, o šio parengimo ] 
išlaidas užmokėjo drg. V. 
Sutkienė, tai abiejų kuopų 
iždai pakilo—po abiejų laik- 1 
raščių finansinių vajų.

Baigus pietauti, Mike Da- ; 
vidow, autorius knygos “Ci- ] 
ties Without Crisis,” papasa- i 
kojo apie velionio gyvenimą i 
ir veiklą tarpe lietuvių imi- ] 
grantų ir abelnai Amerikos Į 

; darbininkų tarpe. Velionio! 
j žmona Valerija, nors pati!! klubo salėje LLD 45 kp.' 
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■ nesididziuoja savo sveikata, 
] negali pamiršti tų laikų, ka- 
; da jie abu veikė tos įdėjos. 
plėtimui, kuri dabar Lietuvo
je laisvai praktikuojama. Ir 
dabar ji veikliai dirba lietu
vių ir kitų tautų darbininkiš
kose organizacijose ir finan
siniai remia jas.

ST. PETERSBURG, FLA. į
Lapkričio 19 dieną savoje i sy s Kuzmickas. Raportai' 

salėje klubiečiai turėjo gražų: priimti. Išsirinkta 1978 me-' 
pobūvį. Kaip ir visuomet šei- j tams į kuopos valdybą. J. I 
mininkai pagamino skanausi Mileris atsisakė nuo pirmi-! 
valgio. Žiemos metu atvyks-! ninko pareigu. Jo vietą ūžė- j 
ta svečių iš tolimų kolonijų! mė Stasys Kuzmickas. Pro-1 
pasigėrėti Floridos gražia! tokolo sekr. V. Budrionienės ■ 
gamta. Turėjome viešnią iš vieton JLLC 2—ė i
T. Lietuvos—Tamonytą Al
doną, mokytoją. Ji jau pensi-j 
ninkė, gyvena Kaune. Jau 8: 
mėnesiai vieši J. A. V. pas! 
pusseserę Clevelande. Prieš] 
grįžtant į namus, atvyko pa-! 
sidairyti po Floridą. Buvo] 
pristatyta pakalbėti. Ji svei-] kai—Monika ir Andrius Raš-1 
kino pobūvio dalyvius. Sakė:] kauskai, ju pagalbininkės P. ! 
Man malonu sutikti didelį; Simėnienė, P. Skopik. Aldo-] 
būrį tautiečių. Jūs visi gra-i na Aleknienė tvarkys LLD I 
žiai atrodote, pilni jaunatviš-1 knygas, taip pat pasitiks] 
kos energijos. Linkiu jums] svečius ir pristatys publikai. ; 
visuomet būti geroje nuotai-l Stasys Kuzmickas ir Juozas; 
koje ir sėkmės organizacinė-1 Kelleris dirbs 
je veikloje. i

Toliau buvo šokiai ir susi-l 
pažinimai su viešnia iš Lietu- ] i vos. I

Kuopos veikla
Lapkričio 24 dieną (Pade-! 

kos dieną) Lietuvių Piliečių]

sutiko dirbti Bronė I 
Vaitkienė. P. Budrionis atsi- j 
sakė tvarkyti muziką, pėrė- i 
mė Walteris Duda. Kores
pondentai— “Vilnies” Julė; 
Andriulienė, “Laisvės” Vera
Bunkienė. Taipgi Julė pasili
ko fin. sekretore. Seiminin-

prie baro, i 
Margaret Klišis mūsų paren- Į 
gimams iškeps duoną. V. 
Bunkus tvarkys salės reika
lus.

i
Mūsų ligoniai

Čarlis Puišis buvo operuo- ! 
tas ant kojos, jau grįžo iš | 
ligoninės, gydosi savo na- j 
muose. ‘ i

Adelė Budrienė sužeista

LINKSMAI S UTIKSIME 
NA U JUS METUS

Jau per daug metu, Aido Choras rengia Naujų Metų 
sutikimą. Šiemet 1978 metų sutikimą rengia su šauniu 
baliumi ir dainų programa.

Prašome visus dalyvauti su aidiečiais ir linksmai sutikti 
Naujuosius Metus.

Sutikimas įvyks sekmadieni, sausio 1 dieną, 1 vai. po 
pietų. Bus Aido Choro šeimininkių paruošti skanūs pietus, 
o po to seks dainos. Kas norės, galės ir pasišokti.

Parengimas įvyks Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park.

Įėjimo dovana $8 asmeniui. Kviečia Aido Choras

Moterų klubo 
narėms

Women in the News

Tarybų Lietuvos atstovas 
Washingtone R. Mališauskas

Eidamas diplomatines pa
reigas šioje apylinkėje, jis 
atrado laiko keliomis valan
domis pasimatyt} su lietu
viais mūsų parengime. Pieta
vimo laiku jau patyręs, kad 
dalis atsilankiusių nevartoja 
lietuvių kalbą, arba tik dali
nai supranta, svečias prabilo 
anglų kalba, sveikindamas 
susirinkusius. Savo kalboje 
svečias reiškė malonų pasi
tenkinimą, kad vyresnio am
žiaus lietuviai taip gražiai 
sugyvena ir veikia sutarti
nai, ir net, iš kitų tautų 
kilusius darbininkus patrau
kia į savo veikimą. Tai ženk
las darbininkų 
solidarumo; tai 
tautinę—rasinę 
už solidarumą,
taiką. Svečias sakėsi grįžtąs 
iš Los 
Tarybų 
mokslo, 
paroda.
kad Los Angeles ir apylinkių 
žmones masiniai domėjosi 
paroda, svetainė ūžė nuo del
nų plojimo.

Po to gerbiamas svečias, 
lietuvių kalboje, sveikino pa
žangiųjų veikimą čia ir kitose 
kolonijose; apgailestavo tas 
kolonijas, kuriose dar daug 
lietuvių gyveną, bet išsisė
musi energija, inicijatyva 
veikimui.

tarptautinio 
veikla prieš 
propagandą 

už pasaulinę

Angeles, kur vyko 
Sąjungos 60 metų 
progreso, kultūros 
Svečiui priminus,

Aplankius Igną Kamarauską
Šiuo laiku Ignas gulėjo li

goninėje ir laukė chirurgo 
peilio. Manoma, po operaci
jos, apie gruodžio 15 diena 
jau bus namie. Ignui linkime 
laimingai susveikti ir grįžti 
prie veikimo.

Namų adresas: Ignas Ka- 
mar—Kamarauskas, 3053 
Madeline St., Oakland, Cal., 
94602.

Oaklando LLD 198 kuopos I 
pirmininkas Pranas Machu-I 
lis jau pasirodė praėjusiam 
parengime. Bet vis dar po 
gyduolių pagelba.

Dr-gė Uršulė Burdienė] 
randasi gydykloje. Ją lanko 
jos dukterys, žentas ir kuo
pos narės.

Uršulė, sveika būdama, 
dirbo organizacinį darbą la
bai nuoširdžiai, atsidavusiai, 
atydžiai.

Marytė Baltuliunytė yra 
išvažiavusi į Palm Springs, 
Cal. Ten po operacijos jos 
draugas Pranas sveiksta, 
jam reikalinga pagelba.

A. Taraška

turėjo parengimą. Publikos! 
susirinko skaitlingai. Mūsų] 
šeimininkai M. ir A. Raš-! automobilio avarijoje, gulėjo 
kauskai pagamino kalakutie- ligoninėje, dabar randasi 
nos pietus su įvairiais skanu-1 slaugymo namuose. Linkiu 
mynais. ; ligoniams greit ir pilnai su-

Po pietų J. Mileris pakai- sveikti, 
bėjo. Sakė: Mes galime di
džiuotis, kad turime šią pa
stogę. Čia susirinkę apta-] 
riam mūsų spaudos bei orga-j 
nizacijų reikalas. O Dainos 
Mylėtojų Choras, vadovybė
je Adelės Pakalniškienės, vi
suomet mus palinksmina! 
gražiomis dainomis. Tuomet' 
mes pamirštam kasdieninius! 
rūpesčius. Dėkojo šeiminin- ] 
kams už skanius tradicinius] 
pietus.

Po to sekė meninė progra- ] ’ 
ma. Ją pravedė A. Pakalniš
kienė. Pirmiausia pristatė 
solistą Larry Strack. Jis dai
navo angliškai “Without a 
Song,” “You Will Never 
Walk Alone” ir “Somewhere 
My Love.”

S. ir V. Kuzmickai padai
navo duetą “Atėjo rudenėlis” 
ir “Šlama šilko vėjas.” Pabai
gai padainavo Dainos Mylė-i jos vyras Jaronimas ir gimi-' 
tojų Choras, vadovavo Ad.'nės.
P ak a 1 n i šk i e nė, pijąninuį 
akomponavo Helena Janulis. 
Publika gausiai plojo, dėkojo 
už gražią programą. Po to 
buvo šokiai ir draugiški po
kalbiai.

Gruodžio 3 d. Lietuvių Pi
liečių klubo salėje įvyko LLD 
45 kuopos priešmetinis susi
rinkimas. Jį pradėjo kuopos 
pirm. J. Mileris. Toliau susi
rinkimą vedė Juozas Sarkiū- 
nas. Kuopos valdyba pateikė 
raportus. J. Mileris pranešė, 
kad lapkričio mėnesį kuopos 
renginiai buvo pasekmingi. 
Svečių priėmimas iš Wa- 
shingtono taipgi gerai pavy-

Pranešimai
! Gruodžio 17 dieną pagerb- 
! sime Choro mokytoją Adelę 
Pakalniškienę jos 65 metų 
amžiaus sukakties proga.

Gruodžio 24 dieną pagerb
sime Joną ir Margaret Mile- ! 

j rius ju 50 metų vedybinio i 
j gyvenimo proga ir Joną 85 | 
i metų amžiaus sukaktį.
; Gruodžio 31 dieną Naujų ; 
i Metų sutikimas įvyks klubo ] 
įšalėję, 314—15 Avė. South.

■ Prašom visus įsitėmytį ir ; 
dalyvauti. V. Bunkienė

Miami, Fla.
MIRĖ

Suzana Sukaitienė, sulau
kusi 80 metų amžiaus, staiga 
mirė nuo širdies priepuolio 
savo namuose, lapkričio 29 
d. Dideliame nuliūdime liko

nes.
Visų klubiečių vardu reiš

kiu gilią užuojautą jos vyrui 
ir visiems artimiesiems.* * *

Gruodžio 2 d. 
aukotojų sąraše 
dingai parašyta

“Laisvėje” 
buvo klai- 
Magdalen 

Navicky vardas. Ji aukojo
per mane $5.

N. lešmantienė

Waretown, N. J. — Tryli
kos metų berniukas, briedžių 
medžiotojas, rastas miške 
nušautas. Jis priklausė prie 
Atlantic Highlands Gun

Jis pasiūlė, kad metų su
kakties proga„ Choro moky
tojai Adelei Pakalniškienei ir 
pijanistei Helenai Janulytei 
būtų iteikta dovana nuo kuo
pos; taip pat, kad kuopa 
atnaujintų “Neurosurgeons” 
žurnalą į Lietuvą Dr. B. ir 
Dr.A. Pikčiams. Šiuos pasiū
lymus susirinkimas užgyrė.

Julė Andriulienė pateikė 
kuopos finansų stovį, iždinin
kas P. Alekna sutiko su ata
skaita. Iš renginių komisijos 
pranešima pateikė P. Mocka- 
petris, o baro komisijos ^Sta-

Parsiduoda
Florida. — Trijų kambarių 

apartamentas, pilnai baldais 
išruoštas. Namas turi 30 
apartamentų, neįleidžiama 
įnamių su vaikais bei gyvu
liais. Namas randasi arti res- 
tauranų, krautuvių ir busų. 
Kaina $10,000.

Mrs. M. Koch 
17300 N. E. 23rd Avė. 

No. Miami Beach, Fla. 33160

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

-

Gruodžio 20 d., antradienį, 
įvyks New Yorko Lietuvių 
Moterų Klubo paskutinis šių 
metų susirinkimas, kuriame • 
reikės išrinkti valdybą se- ! 
kantiems metams. Tai bus 2 
vai. po pietų, Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park.

Šių metų valdyba sutiko 
priruošti vaišes po susirinki- 1 
mo. Galėsime palinkėti vie- ! 
nos kitom linksmų švenčių ir j 
laimingų Naujųjų Metų, nes 
sekantis susirinkimas Klubo 
įvyks po Naujų Metų.

Tikimės turėti viešnią iš 
T. Lietuvos, kuri galės 
mums papasakoti vėliausių 
naujienų iš ten.

Valdyba mano turėti “grab ! 
bag,” tad narės, kurios turi- I 
te ką nors mažą įdėti į tą I 
“grab bag,” atsineškite su i 
savimi.

Dalyvaukime šiame susi
rinkime visos. Valdyba

Mirė i
Sekmadienį Nastė Buknie- ] 

nė gavo telegramą iš Kauno, ! 
kad ten gruodžio 10 d. mirė 1 
jos sesutė Marija Černiaus
kienė, sulaukusi 80 metų 
amžiaus.

“Laisvės” direktoriai, New i 
Yorko Lietuvių Moterų Klu- , 
-bas, LLD Centro Komitetas 
ir Aido Choras reiškiame šir
dingą užuojautą mūsų narei 
Nastei Buknienei. P. Venta

Užuojauta 
Juškų šeimai

Šiomis dienomis Jonas ’ 
Juška gavo pranešimą, kad , 
Lietuvoje, Butėnų kaime, 
mirė jo sesutė Juzė, sulauku
si 89 m. amžiaus.

Profesoriaus Henry Juškos 
žmonos motina mirė Delhi, 
N. Y., sulaukusi 60 m. am
žiaus. IM

Atsiprašymas
Praeitame “Laisvės” nu

meryje straipsnyje apie 
draugų Ventų sutiktuves 
tarp pinigais parėmusių ne
buvo paminėtas draugas Mi- 
šiūnas. Jis aukojo $10. Atsi
prašome.

Jos 3 vaikai
sudegė, o 2 apdegė

i
N. Y. City. — Ją neseniai ! 

vyras paliko su penkiais vai-į 
kais, mažiausias kurių tiktai j 
8 mėnesių. Visa šeimos našta 
krito ant jos pečių. Kadangi i 
ji nebeturėjo iš ko užmokėti i 
bylos, Con Edison kompanija 
sulaikė teikimą šeimai elekt
ros. Prisiėjo vartoti žvakes. ! 
Gruodžio 8 d. vakare Mrs. ; 
Laguerre išėjo su kokiu nors j 
reikalu, palikdama vaikus i 
vienus. Jie, matyt, pabandė i 
užsidegti žvakę ir padegė j 
butą. Trys sudegė, o du j 
smarkiai apdegė.

Moteriškė suareštuota ir 
kaltinama papildyme antro 
laipsnio žmogžudystės: kam 
ji paliko mažus vaikus vie
nus! Bet niekas nesulaikytas 
iš Con Edison kompanijos 
nekaltinam as p a p i 1 d y m e I 
žmogžudystės už nutraukimą 
elektros ir privertimą šeimą 
vartoti žvakes! Kur čia teisy- ] 
bė?!

Viktoriya P. Brezhnev
Soviet Union’s first lady 

Viktoriya P. Brezhnev cele
brated her 70th birthday 
Sunday, Dec. 11. The offi
cial press agency Tass dis
tributed a portrait and an 
article about the wife of 
President Leonid I. Brezh
nev and praised her for 
being full of spirit and vigor. 
She had met her husband 
when they were students at 
the Dneprodzerzhinsk me
tallurgical institute. After 
their marriage and children 
she tends to her official 
duties and can also often be 
seen among representatives 
of the international wom
en’s movement.

* * *
Seven years ago Debra 

Sweet made nationwide 
headlines when she de
nounced U. S. participation 
in the Vietnam war while 
President Richard Nixon 
was handing her the Young 
American Medal at the 
White House. She was 19 
then. Now, at 26, she thinks 
that Jimmy Carter is “no 
better than Nixon.”

Nixon was hailing Debra 
and three other award win
ners as “four fine young 
Americans who represent 
the very best in American 
youth.” When Nixon came 
to Debra with her medal, 
she looked him in the face 
and said: “I find it hard to 
believe in your sincerity in 
giving out awards until you 
get us out of Vietnam.”

Now Ms. Sweet would 
like an opportunity to con
front President Carter. “In 
30 states,” she said, “unem
ployment benefits are being 
drastically cut. Carter’s 
work-for-peanuts plan 
leaves the choice of mini
mum-wage jobs—when you 
can get them, welfare, or 
nothing. Carter says there 
are more people working 
now than ever before. That 
may be true, but there also 
are more unemployed than 
ever before.”

She says her political per
ceptions have changed con
siderably in the past seven 
years.

“I now know,” she says, 
“that the problem in 1970 
wasn’t Nixon as a person— 
although he also was despic
able as a person—but the 
real problem was that he 
was simply doing his job. 
Carter is doing the same 
job —serving the same 
class.” Use




