
LAISVĖ
Weekly 

102-02 Liberty Ave. 
Ozone Park, N. Y. 11417 

Telephone: 641-6887 
Area Code 212

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. Y., under the 
Act of March 3, 1879.

LAISVĖ-LIBERTY
Savaitinis

Jungtinėse Valstijose.................. $10.00
Kanadoje ...................................... $10.00
Kitur užsienyje......... ...................$12.00
Pavienio egzemplioriaus kaina 25 centai

PRICE 25 c

NO. 51 ****** PENKTADIENIS, GRUODŽIO (DECEMBER] 23, 14^7 OZONE PARK, N. Y. 11417 ****** METAI 66-IEJI
____ .......................... ___ _________  

_________________     < 1 1 1 ■ • - --------------------------..........  -.............................................. ............... .................... .................... .......................................................................... , .1..— :-----------------------------------------------—- 1 _________________ . ................................. '   ■- ' ................................' ;

KRISLAI
Užteko “pagąsdinimo” 
Žemdirbių skundas 
Vardan žmoniškumo 
Gražus pavyzdys 
Nusivylimas prezidentu

A. BIMBA
Prieš dvejus metus per 

upę tiltas sugriuvo ir West 
Virginia valstijos miestelis 
Vulcan su 200 gyventojų ta
po izoliuotas. Federalinė ir 
valstijos valdžios nekreipė 
dėmesio j reikalavimą, kad 
jos pastatytų naują tiltą. 
Miestelio gyventojai, sako
ma, atsidūrė desperacijoje.

Neseniai vieną gražią die
ną miestelio meras Robinette 
kam nors išsitarė, kad jis 
laiškais kreipsis į Tarybų Są
jungos ir Rytų Vokietijos 
ambasadas Washingtone su 
prašymu jų finansinės pagal
bos tiltui pastatyti. Sužinojo 
radio stoties vedėjai ir pa
skelbė, kad Mr. Robinette 
jau pasiuntė tokius laiškus 
šioms ambasadoms.

To ir užteko: valstijos ke
lių komisioniefius Mr. Miller 
skubiai praneša miestelio gy
ventojams, kad tiltas bus 
pastatytas, kad tam reikalui 
bus iš valstijos iždo išleista 
nuo $300,000 iki $500,000!

Farmeriai savo streikui tu
ri gerą pateisinimą. Pav., 
apskaitoma, kad šiandien 
išauginimas kviečių bušelio 
atsieina $4, bet farmerys 
tegauna, vidutiniai, $2.90! 
Štai kas tūkstančius ir tūks
tančius mūsų smulkiųjų far- 
merių kasmet priverčia pa
likti žemes ir bėgti į miestus 
ieškoti užsiėmimo.

Mes, žemės ūkio produktų 
vartotojai-konsiūmeriai ne
kalti už tokias žemas kviečių 
bei kukurūzų kainas. Mus 
smaugia per aukštos duonos 
ir kitų maisto formų kainos. 
Pav., mes mokame už vieno 
svaro duonos kepalą 45 cen
tus. Bušelis sveria 60 svarų. 
Vadinasi, mes sumokame už 
bušeli kviečių duonos formo
je $27, arba apie $23 dau
giau, negu farmerys gauna. 
Šituos $23 suėda įvairios 
mTesto^kacporacijos. Tai jos 
kaltos už visas farmerių ne
laimes. Jos daro rekordinius 
pelnus farmerių ir konsiume- 
rių sąskaita.

Bet ar manote, kad valdžia 
pakels ranką prieš jas! Ji 
apie tai nei nekalba . . .

D
Pranešama, kad 62 įvairios 

organizacijos kreipėsi į prezi
dentą su raginimu suteikti 
Laoso ir Vietnamo respubli
koms greitą pagalbą maistu. 
Viena, per kelis metus mūsų 
vestas karas prieš tuos kraš
tus labai apžalojo jų žemės 
ūkį, kita—šiemet juose, dėl 
neprielankaus oro, derlius 
buvęs labai prastas. Žmo
nėms trūksta maisto.

Vardan žmoniškumo tos 
organizacijos ragina vyriau
sybę ištiesti jiems pagalbos 
ranką. Vardan žmoniškumo 
jų balsas neturėtų pasilikti 
balsu girioje. Jį turėtų iš
girsti prezidentas.

Kaip žinia, šiuo laiku Jung
tinėse Valstijose gastroliuoja 
garsusis Maskvos Cirkas. 
Praeitą sekmadienį, gruodžio 
18 dieną, jis davė programą 
už 15 mylių nuo Washingto- 
no didžiulėje Capital Center 
arenoje. Arena buvo sausa-

Kongresas užgyrė pakėlimą 
mokesčių “Social Security” 

reikalams

Tarybiniai kosmonautai sėkmingai 
atlieka tyrinėjimus erdvėje

Washingtonas. — Praeitą 
savaitę Kongreso Atstovų 
Rūmai užgyrė vyriausybės Į 
pasiūlymą žymiai pakelti mo
kesčius Socialinio Saugumo 
(Social Security) reikalams. 
O Senatas buvo užgynęs pir
miau. Dabar tik belieka Kon
greso priimtą bilių preziden-

Prezidentas
Carteris prieš 
palestiniečius

Gruodžio 15 dienos spau
dos konferencijoje preziden
tas Carteris ne tik pasmer
kė Palestinos Išsilaisvinimo 
Organizaciją (P. L. O.), bet 
ir pasakė, kad ji neturi teisės 
dalyvauti jokiose derybose 
taikos reikalais Vidurio Ry
tuose. Aišku, kad jo toks 
nusistatymas labai patiko Iz
raelio premjerui Begin, kuris 
irgi laikosi tokios pat nuomo
nės.

Prezidentas kaltina 
P. L. O., kad ji esanti griež
čiausiai nusistačiusi prieš Iz
raelį, kad ji net nepripažįsta 
Izraeliui teisės egzistuoti Pa
lestinoje. Carteris pats ir 
asmeniškai netiesioginiai 
bandęs pakeisti tokį P. L. O. 
nusistatymą, bet visos pa
stangos buvusios veltui.

Žurnalistai 
kaip šnipai

Prieš kelias dienas buvo 
spaudoje paskelbta, kad būk 
Central Intelligence Agency 
(CIA) nuo dabar bus drau
džiama šnipais vartoti žurna
listus ir dvasininkus. Bet da
bar aiškinama, kad tas už
draudimas mažai tėreiškia, 
nes jame paliekama didelė 
spraga, būtent, tik reikalau
jama, kad tokį naudojimą 
užgirtų Agentūros direkto
rius. O tokį užgyrimą nebus 
sunku gauti.

kimšai pripildyta žmonėmis 
iš sostinės. Jų tarpe buvo ir 
Tarybų Sąjungos ambasado
rius Anatoly Dobrynin. Įėji
mas buvo vaikams $10, o 
suaugusiems $25. Visas pa
rengimo pelnas, kurio būsią 
virš $10,000, skiriamas tik 
prieš kelias dienas atidary
tam Capital Children’s Mu
seum (Sostinės Vaikų Muzie
jui).

Šlovė Maskvos Cirkui, ir 
parengimo ruošėjams!□

Gruodžio 15 dieną prezi
dentas vėl turėjo su juodųjų 
žmonių atstovais ir vadais 
pasitarimą. Tema buvo: ne
darbas ir kova su ja. M. Carl 
Holman sako, kad jis ir kiti 
pasitarimo dalyviai yra labai 
nusivylę.

Juodųjų vadai priminė pre
zidentui, kad jis per rinki
mus žadėjo sumažinti nuo 
penkių iki septynių bilijonų 
dolerių lėšas militariniams 
reikalams ir juos panaudoti 
darbų parūpinimui, bet kad 
jis dargi tas lėšas padidino 
net vienuolika bilijonų dole
rių. Girdi, dabar mūsų prezi
dentas apie tai nei kalbėti 
nebenori. Kaip pirmesnis, 
taip ir šis pasitarimas, ma
tyt, nieko gero nedavė. Yra 
kuo nusivilti.

tui pasirašyti ir jį padaryti 
įstatymu. Manoma, kad pre
zidentas tai padarys be delsi
mo.

Kaip žinia, Socialinio Sau
gumo sistema buvo Kongre
so nutarimu įvesta dar Roo- 
sevelto prezidentavimo lai
kais, būtent 1935 metais. 
Tai buvo labai dideli? darbo 
liaudies laimėjimas. Darbi
ninkui, sulaukus pensijos 
amžiaus, nebereikia badauti.

Į Socialinio Saugumo fondą 
moka lygiai darbininkas ir 
samdytojas. Pagal įstatymą, 
samdytojas iš darbininko al
gos išima mokestį ir tokią 
pat sumą pats prideda. Pra
džioje, kai šį sistema, buvo 
įvesta, būdavo iš algos iši
mama tiktai 1 procentas. 
Dabar gi, tai yra 1977 me
tais, jau iš algos atskaitoma 
5.85 proc., o su 1990 jau 
pasieks 7.65 proc.

Vyriausybė sako, kad mo
kesčių pakėlimas būtinai rei
kalingas išgelbėjimui Sociali
nio Saugumo fondo bankro
to. Mokesčių pakėlimas padi
dins fondo pajamas sekamai:
1979 .............$ 6.4 bilijono
1980 .............$ 9.4 ””
1981 .............$ 18.4 ” ”
1982 .............$22.4 ””
1983 .............$24.0 ””
1984 .............$ 25.6 ” ”
1985 .............$38.0 ””
1986 .............$ 40.3 ” ”
1987 .............$42.8 ””

Viso . . . $227.3 bilijono 
Atstovų Rūmuose buvo 

smarkių ginčų dėl biliaus. Už 
bilių balsavo 174 demokra
tai ir 15 republikonų. Prieš 
balsavo 109 republikonai ir 
54 demokratai.

Šv. Stepono karūna 
bus sugrąžinta

Washingtonas. — Valsty
bės departamentas praneša, 
kad Švento Stepono auksinė, 
1,000 metų senumo karūna 
bus sugrąžinta Vengrijai. 
Transakcija bus atlikta sau
sio 6 dieną.

Kai buvo pranešta, kad 
vyriausybė galvoja apie ka
rūnos sugrą/inimą, ne tik 
šios šalies, bet ir kitų tautų 
reakcininkai labai smarkiai 
užprotestavo. Gerai, kad vy
riausybė į jų protestą nekrei
pė dėmesio. Karūna yra mu
ziejinė liekana ir jinai pri
klauso vengrų tautai.

Jie gali būti nubausti amžinu kalėjimu

Oakland, Cal. — Pernai 
šitie trys ginkluoti jauni vy
rai užgrobė mokyklos auto
busą su 26 moksleiviais ir 
vairuotoju, nevežė juos į 
kasyklą ir išlaikė 16 valan
dų. Trys moksleiviai buvo 
sužeisti. Gruodžio 15 dieną

Jurijus Romanenka Georgijus Grečka
Kosmonautai Romanenka ir Grečka gruodžio 10 dieną 

pakilo į erdvę erdvėlaiviu “Sojuz 26,” erdvėje iš jo persėdo 
į mokslinę stotj “Salint 6” ir ten įvairius atlieka tyrinėji
mus. Juos nuoširdžiai sveikina viso pasaulio kosmonautai- 
astronautai. Šiuos žodžius rašant dar nežinoma, kaip dar 
ilgai jie ten darbuosis.

Vajus baigėsi sėkmingai
Su gruodžio 13 d. užbaigėme “Laisvės” vajų. Ataskaita 

ir laimėjusių dovanas vajininkų vardai tilps sekančiame 
numeryje, gruodžio 30 d. Sukėlėme užsibrėžtą $15,000 
fondą su kaupu. Ši finansinė ataskaita taipgi tilps sekančia
me numeryje.

Širdingai dėkojame visiems vajininkams, rėmėjams ir 
aukotojams. Mūsų visų darbas ir pastangos atnešė gerų 
vaisių. Bet, taip pat nepamirškime, kad prie dabartinės 
infliacijos, kuri kasdien vis kyla, neužteks laikraščiui 
išlaikyti be tolimesnių aukų.

Tuo būdu nuoširdžiai dėkodami už gražų pasidarbavimą 
vajuje, prašome nepamiršti mūsų ir toliau.

ADMINISTRACIJA

Dar vienas 
nutarimas prieš 
Pietų Afriką

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Generalinė 
Asamblėja nutarė instruk
tuoti Saugumo Tarybą, kad 
ji uždraustų rasistų valdomai 
Pietų Afrikos Respublikai 
parduoti naftą. Tai skaudus 
smūgis rasistams.

Asamblėją taip pat jau 
ketvirti metai iš eilės priėmė 
rezoliuciją, kurioje pasmer
kiamas Gilės fašistinis reži
mas už paneigimą žmogaus 
teisių ir reikalaujama sugrą
žinti demokratiją. Pirmą 
kartą už rezoliuciją balsavo 
ir Jungtinių Valstijų delega
cija. Rezoliucija priimta 96 
balsais prieš 25. Nuo balsa
vimo susilaikė 14 delegaci
jų.

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba nutarė dar šešis mė
nesius palaikyti militarines 
taikai saugoti jėgas Kypro 
saloje.

Į baigėsi 16 dienų nusitęsęs jų 
teismas. Visi trys rasti kal
tais ir laukia teismo nuo
sprendžio. Jie gali gauti ka
lėjimą iki gyvos galvos. Jų 
advokatai sako, kad nepai
sant, kokia bus bausmė, jie 
apeliuos į aukštesnį teismą.

Unijų vadai iiutare 
tyrinėti reakcinių 
grupių veiklą

Los Angeles, Cal. — Čia 
susirinkę Amerikos Darbo 
Federacijos-Industrinių Or
ganizacijų Kongreso vadai 
nutarė nuodugniai ištirti be
siplečiančią politinę ir indus
trinę dešiniųjų-reakcinių 
grupių veiklą. Tam sudary
tas komitetas, kurio pirmi
ninku paskirtas veikėjas Ja
cob Clayman.

Clayman sako, kad tos 
grupės sukelia milijonus do
lerių savo veiklai. Jų pagrin
dinis tikslas—sunaikinti dar
bo unijas ir į valdvietes bei 
Kongresą išrinkti savo agen
tus.

Šiomis dienomis gimė dar 
viena tokia reakcinė grupė. 
Ją įkūrė National Associa
tion of Manufacturers prezi
dentas Larry Haith.

IR PO 1,375 PĖDŲ
LEDU UŽTIKTOS ŽUVYS

Pirmą kartą žmonijos isto
rijoje žmogui pavyko prie 
Šiaurės poliaus prakirsti 
1,375 pėdų storio ledą, pa
siekti vandenį ir ten pradėti 
tyrinėjimą. Jau surasta, kad 
ir ten veisiasi žuvys.

Putney, Vt. — Gruodžio 
15 d. garsiojoje dailės mo
kykloje Putney School kilo 
didelis gaisras ir pridarė 
daug žalos. Iš studentų nie
kas nenukentejo, visiems pa
vyko laimingai pabėgti.

5,000 “LAIMINGŲJŲ”
New Yorkas. — Edward L

Koch yra išsiuntęs 5,500 
žmonių pakvietimą dalyvauti 
jo inauguracijos ceremonijo
se sausio 1 d. Pakvietimus 
gavo visi Kongreso nariai, 
taip pat prezidentas Carte
ris ir viceprezidentas Mon- 
dale.

Komunistų Partija aštriai 
kritikuoja Carterį, S adatą 

ir Beginą
Amerikos Komunistų Par-i mūsų vyriausybe. Tas są- 

tija prieš kelias dienas išlei- ■ mokslas nukreiptas prieš 
do pareiškimą Vidurio Rytų arabų išsilaisvinimo judėji- 
padėties klausimu. Ji sako, ' mą. Jo tikslas sugriauti ara- 
kad Jungtinių Valstijų prezi-t biškų šalių vienybę, susilp-
dentas Carteris, Egipto pre
zidentas S adatas ir Izraelio 
premjeras Begin veda labai 
pavojingą lošį, kad Sadato ir 
Begin sąmokslas buvo įvyk
dytas iš anksto susitarus su

Nesigiria misijos 
rezultatais

Kaip žinoma, Valstybės se
kretorius Cyrus Vance buvo 
nuvykęs į Vidurio Rytus įti
kinti visas arabų šalis, kad 
jos remtų Egipto prezidento 
Sadato derybas su Izraelio 
premjeru Beginu. Aplankė 
Jordaną, Libiją, Siriją ir ki
tus kraštus, kurie pasmerkė 
Sadato misiją į Izraelį.

Iš tos misijos sekretorius 
sugrįžo, bet apie jo pastangų 
rezultatus nieko nesigirdi. 
Paprastai, diplomatai kiek
vieną pasisekimą padaro la
bai dideliu, istoriniu.

Chicago, Ill. — Aštuoni 
naciai, Amerikos Nacionali
nės Socialistų Partijos na
riai, sulaikyti ir apkaltinti 
vartojime teroro ♦prieš žy
dus. Jie užpuolė žydų pobūvį 
ir Žydų Apsigynimo Lygos 
narį Ralph Locker skaudžiai 
sumušė.

Virginia Beach, Va. — Už 
šinkavojimą narkotikais 
Augustine Paris nubaustas 
10 metų kalėjimu ir 
$25,000.

ATMETĖ JOS PRAŠYMĄ
Lima. — Atsidūrus giliau

sioje finansinėje krizėje, Pe
rų Respublikos valdžia krei
pėsi į Jungtines Valstijas su 
prašimu paskolos. Deja, jos 
prašymą J. V. atmetė. Ji 
prašė $100 milijonų.

Prezidentas Jimmy Carter (kairėje] ir Izraelio premjeras 
Menahem Begin išėję prie Baltųjų Rūmų sode pasivaikščio
ti.

Washingtonas. — Skubiai pribuvęs Izraelio premjeras 
Menahem pasitarti Vidurio Rytų padėties reikalais ir 
prezidentas Carter atlaikė du posėdžius. Sakoma, kad 
premjeras išdėstė prezidentui Izraelio sąlygas taikai su 
Egiptu. Izraelis sutinkąs sugražinti Egiptui Sinai sritį ir 
suteikti savivaldos teisę arabams Gaza rajone bei vakarinė
je Jordano upės pusėje. Bet jie neturės teisės turėti savo 
armiją, neigi nepriklausomai veikti tarptautiniuose santy
kiuose. Tuo rūpinsis tiktai Izraelis.

Apie pasitarimo eigą prezidentas Carteris telefonu pra
nešinėjo Egipto prezidentui Anwar Sadatui.

j ninti solidarumą tarpe jų ir 
Į tarp jų ir socialistinio pasau
lio, ypač Tarybų Sąjungos.

Komunistų partija savo pa
reiškime ragina Amerikos 
žmones panaudoti masinį
spaudimą ir priversti Carte- 
rio administraciją grįžti atgal 

: į tuos principus pasiekimui 
Vidurio Rytuose taikos, ku
riuos Jungtinės Valstijos ir 
Tarybų Sąjunga išdėstė ben
drame komunikate, kuris bu
vo paskelbtas spalio 1 dieną 
ir kuris apima greitą sušau
kimą Ženevos konferencijos 
ir pripažinimą palestinie
čiams tautinių teisių.

Komunistų Partija pataria 
šį klausimą kelti ir apsvar
styti visose darbo unijose ir 
šiaip įvairiose organizacijose. 
Sako: Reikia veikti tuojau, 
dabar!

Pareiškimą pasirašo parti
jos sekretorius Gus Hali ir 
pirmininkas Henry Winston.

Palestiniečiai 
pasmerkė 
prez. Carterį

Beirut, Lebanon. — Pales
tinos Išsilaisvinimo Organi
zacija (P. L. O.) aštriai pa
smerkė prezidentą Carterį 
už jo pareiškimą, kad pales
tiniečiai neturi teisės daly
vauti derybose dėl taikos Vi
durio Rytuose. Organizacijos 
politinio departamento pir
mininkas Farouk Kaddoumi 
sako, kad Carteris vartoja 
Henry Kissingerio politiką, 
kurios tikslas padalyti ir sup
judyti arabų šalis, ir “slaptą 
diplomatiją Izraelio naudai.”

Kaddoumi kaltina prezi
dentą, kad jis atsisako paža
dėjimo, kurį jis davė bendro
je deklaracijoje su Tarybų 
Sąjunga.
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Solidarumas su kovojančiais 
angliakasiais

Prieš kelias dienas Los Angeles mieste įvykusioji Ameri
kos Darbo Federacijos-Industrinių Organizacijų Kongreso 
(AFL-CIO) konvencija vienbalsiai pasisakė už solidarumų 
su streikuojančiais minkštosios anglies kasėjais. Priimtoje 
rezoliucijoje visos darbo unijos raginamos teikti Jungtinei 
Angliakasių Unijai ir jos kovojantiems 180,000 narių 
visokeriopa parama.

Jau vien tik išreiškimas solidarumo yra didelė, svarbi 
moralinė angliakasiams parama. Ji sustiprins streikierių 
ryžta vieningai laikytis kovos lauke. Be to, streikas gali 
užsitęsti net keturis mėnesius. Veikiausia daugeliui strei
kierių su šeimomis prireiks ir medžiaginės paramos, gali 
pritrūkti maisto bei pastogės.

Konvencijoje buvo skaitytas ir šiltai sutiktas unijos 
prezidento Arnold Millerio sveikinimas, kuriame jis atkrei
pia delegatų dėmesį į didelę šio streiko svarbą visiems 
organizuotiems darbininkams. Federacijos prezidentas 
George Meany teisingai pastebėjo, kad angliakasių unija 
susiduria su dideliais sunkumais šiame streike ir reikalinga 
visų paramos.

Streikiečių dvasią stiprina ir tas, kad didžiosios unijos 
viena po kitos ir atskirai išreiškia solidarumą ir pažada 
visokeriopą paramą. Retas kuris streikas šiais laikais yra 
susilaukęs tokio visuotino organizuotų darbininkų pritari
mo, koks yra reiškiamas šiam angliakasių streikui. Jam 
lemta laimėti.

Farmeriu streikas— 
naujas reiškinys

Paskutinėmis keliomis savaitėmis mūsų žemdirbiai ruošė 
protesto demonstracijas prieš žemės ūkio produktų žemas 
kainas. Jie traktoriais tūkstančiais vyko į valstijų sostines 
su tikslu atkreipti valdovų dėmesį į jų padėtį. Pagaliau 
gruodžio 13 dieną traktorių karavanas patraukė į šalies 
sostinę. Ten prie Baltųjų Rūmų farmeriai reikalavo, kad 
Vyriausybė ir Kongresas jų likimu susirūpintų. Bet, niatyt, 
jie įsitikino, kad tokios kovos formos neužtenka pasiekimui 
jų tikslo, kad tiek Vyriausybė su prez. Carteriu priešakyje, 
tiek Kongresas nesijudina iš vietos, nesiruošia ką nors 
rimto ir konkretaus jų pagalbai daryti. Jiems kantrybė 
išsisėmė ir su demonstracija Washingtone pradėjo streiką. 
Jų šūkis: “Nesėsime, nepirksime, neparduosime!”

Streiko dar tik pradžia, tai sunku pasakyti, kaip jis toliau 
vystysis. Sakoma, kad jau daug žemdirbių 31 valstijoje 
įstojo į kovos gretas. Gal juos paseks ir kitų valstijų 
farmeriai ir streikas iš tikrųjų taps visuotinu streiku. Juk 
farmeriu padėtis visose valstijose yra panaši. Visur 
tūkstančiai jų stovi prie bankroto slenksčio. Kainos ant 
visko, ką jie perka trąšos, padargai, degalas, iškilo iki 
debesų, o jų pagamintų arba išaugintų daiktų kainos tebėra 
tokios, jie sako, kokiomis jie nebegali išsiversti.

Kaip ilgai streikas tęsis? Niekas negali tikrai pasakyti. 
Gal iki pavasario, arba net iki rudens. Daug priklausys 
nuo to, kokį efektą ši naujos formos protesto ir reikalavi
mo demonstracija padarys į Vyriausybę ir Kongresą.

Kaltas darbo unijų vadų 
apsileidimas

Amerikos Darbo Federacijos-Industrinių Organizacijų 
Kongreso konvencijoje paaiškėjo, kad per paskutinius 
dvejus metus unijos neteko 528,000 narių. Ir kas svarbiau
sia, tai kad daugiausia narių neteko didžiosios unijos. 
Pavyzdžiui:

International Association of Machinists unija nupuolė nuo 
780,000- narių iki 653,000, tai yra sumažėjo 130,000 
narių!

Jungtinė Plieno Darbininkų unija nuo 1,062,000 narių 
nupuolė iki 954,000.

International Brotherhood of Electrical Workers—nuo 
856,000 iki 814,000.

International Union of Electrical Workers—nuo 253,000 
iki 238,000.

International Ladies Garment Workers—nuo 363,000 iki 
350,000.

United Rubber Workers—nuo 173,000 iki 159,000.
Kitos unijos neteko po mažiau narių, bet vis tiek šiuo 

narystės požiūriu per paskutinius dvejus metus ėjo, ne 
pirmyn bet atgal.

Nariais paaugo tiktai keletas ne sunkiosios pramonės 
darbo unijų. Antai:

Actors unija paaugo 5,000 narių.
State, County and Municipal Workers unija nuo 421,000 

pakilo iki 685,000.
Service Employees unija pakilo nuo 480,000 iki 505,000.
Retail Clerks unija nuo 602,000 iki 646,000.
Kas kaltas už anų unijų tokį narių skaičiaus sumažėjimą?
Pagrindinis kaltininkas šiame atsitikime yra jų vadų 

apsileidimas, nepaisymas ir neatlikimas savo pareigų. Juk 
toli gražu ne visi minėtų pramonės šakų darbininkai yra 
organizuoti. Kiekvienoje šakoje yra įmonių, kurių darbinin
kai nepriklauso jokiai unijai. Per paskutinius dvejus metus 
nebuvo pravesta jokia kampanija juos suorganizuoti. Be to, 
tos unijos nevedė rimtos kovos prieš nedarbą, kainų

AMERIKOS LIAUDIS 
IŠSIJUDINA

Tokios nuomonės tvirtai 
laikosi pažangiečių dienraštis 
“Daily World.” Savo veda
majame “The Right Is All 
Wrong” (gruodžio 7 d.) pa
duoda keletą pavyzdžių. Vė
liausias bene buvo Texas val
stijos Houston mieste įvykęs 
didžiulis moterų suvažiavi
mas. Iš dienraščio sužinome, 
kad taip vadinama “Naujoji 
dešinė,” reakcininkų bendras 
frontas, buvo pasiryžęs su
važiavimą išardyti, bet jų 
pastangos buvo veltui. Jos 
buvo paverstos niekais ne 
vienų kairiųjų moterų, sako 
“Daily World,” bet visokių 
pažiūrų moterų bendro fron
to, kuriame, žinoma, pažan
giosios moterys vaidino svar
bų vaidmenį.

Dienraštis paneigia deši
niųjų pasakojimą, kad Ame
rikos liaudis krypsta į kon
servatizmą, į dešinę. Ameri
kos liaudies išsijudinimą ar
ba kairėjimą parodo visa eilė 
įvykusių gana ilgų streikų. 
Visur pilna ženklų, kad mūsų 
liaudis vis energingiau įsi
traukia į kovas prieš kainų 
kilimą, prieš nedarbą, prieš 
rasizmą, prieš infliaciją.

“Jungtinių Valstijų liaudis, 
verčiama šios santvarkos 
krizės, juda,” sako “Daily 
World.” “Štai kodėl stambu
sis biznis tokias dideles su
mas kloja į Naujosios dešinės 
propagandos fondus.”

KALTINIMAI
KOMERCINEI SPAUDAI

Darbo unijų laikraštis “La
bor” savo vedamajame “An 
Expert’s View of How News 
Media Treat Labor” kriti
kuoja komercinę spaudą, kad 
ji sau reikalauja pilnų teisių, 
bef jų nepripažįsta darbinin
kams. Laikraštis remiasi ne
seniai paskelbtu tuo klausi
mu pareiškimu Al Žak, ilga
mečio Amerikos Darbo Fe
deracijos-Industrinių Organi
zacijų Kongreso (AFL-CIO) 
visuomeninių santykių direk
toriaus. Žak pabrėžia, kad 
dar beveik nėra buvę tokio 
atsitikimo, jog kuris nors 
didlapis būtų vedamuoju už- 
gyręs kurį nors didesnį strei
ką bei organizuotiems darbi
ninkams teisę streikuoti. O 
teisė streikuoti yra svarbiau
sia darbininkams teisė.

Streikas, sako Žak, yra 
darbininkų kovos įrankis, 
kurio jie griebiasi tik tada, 
kada kitomis priemonėmis 
nebegalima kovą laimėti, ka
da kitos išeities nebelieka. 
Jeigu darbo unijos atsisaky
tų streiko teisės, samdytojai 
su jomis visiškai nesiskaity
tų.

To paties darbininkų kalti
nimo užsitarnauja radijas ir 
televizija. Ir šios dvi masinio 
susisiekimo priemonės lygiai 
tarnauja valdančiąja! klasei, 
lygiai nepripažįsta darbinin
kams teise panaudoti strei
ką, kai kitų priemonių ne
beužtenka priversti samdy
tojus patenkinti jų teisingus 
algų pakėlimo arba darbo 
sąlygų pagerinimo reikalavi
mus. Ir tai natūralu, nes 
komercinę spaudą, radijo bei 
televizijos tinklus kontroliuo
ja tie patys kapitalo intere
sai.

IKIMOKYKLINĖS 
ĮSTAIGOS LIETUVOJE 
IR JŲ SVARBA

Vilniaus dienraščio “Tiesa” 
(gruodžio 9 d.) vedamajame 
“Ikimokyklinėms įstaigoms 
būtina parama” sakoma:

“Kiekvieną rytą tūkstan

kilimą, infliaciją, už pagerinimą darbo sąlygų įmonėse. 
Tūkstančiai savo vadais nusivylusių darbininkų metė 
unijas.

Neatrodo, kad dalykai pasitaisytų ir numatomoje ateity
je. Nesimato, kad sukonservativinėję didžiųjų unijų lyde
riai keistų savo nusistatymą ir rimtai susirūpintų savo 
narių skaičiaus kritimu.

čiai šeimų patiki savo vaikus 
lopšelių ir darželių auklėto
joms. Išmokyti vaiką tarti 
pirmuosius žodžius, žengti 
pirmuosius žingsnius ir ste
bėti supantį pasaulį—didelė 
atsakomybė. Juk būtent pir
maisiais gyvenimo mėnesiais 
dedami žmogaus brandos pa
grindai, sėjamos gėrio sėk
los, kurios ateityje turi 
išaugti vešliu medžiu.

Dideli uždaviniai keliami 
ikimokyklinėms įstaigoms: 
vaikai turi augti sveiki, žva
lūs, jie turi išmokti taisyklin
gai kalbėti, pasiruošti mo
kyklai. Džiugu, kad tai sėk
mingai ir daroma mūsų lop
šeliuose-darželiuose.”

Dienraštis suminėjęs visos 
eilės tokių įstaigų klestėji
mą, kritikuoja tų vietovių 
vadus, kurie tokiomis įstai
gomis nepakankamai rūpina
si. Vedamajame sakoma:

“Niekuo nepateisinamas, 
kai kurių rajonų vadovų abe
jingumas ikimokyklinėms įs
taigoms. Nepakankamai rū
pinamasi jomis Molėtų, Kel
mės, Šilalės, Telšių rajonuo
se. Mažai čia statoma lopše
lių-darželių, o ir esamų ma
terialinė bazė labai skurdi, 
apleistas vaikų auklėjimas, 
palyginti didelis sergamu
mas. Negi šių rajonų vadovai 
nesupranta vaikų visuomeni
nio auklėjimo svarbos? Rei
kia kuo skubiau daryti atitin
kamas išvadas ir iš esmės 
pagerinti ikimokyklinių įstai
gų darbą.

Kol kas ręspublikoje nesu
tvarkytas ikimokyklinių įs
taigų šefavimas. Miestų ir 
rajonų vykdomieji komitetai, 
liaudies švietimo skyriai tu
rėtų išspręsti ir šį klausimą. 
Jis svarbus ne vien spren
džiant materialinės bazės 
klausimus. Darbininkų ar 
žemdirbių kolektyvai gali 
daug kuo padėti auklėjant 
mažuosius, ugdant darbinius 
įgūdžius.

Ypač toks šefavimas reika
lingas ikimokykliniams vaikų 
namams. Apskritai visuome
nė turėtų kur kas didesnę 
paramą teikti šioms vaikų 
auklėjimo įstaigoms. Negali
ma pamiršti, kad čia auga 
mažieji, kuriems labai reika
lingas vyresniųjų žodis, nuo
širdumas, artimesnis ben
dradarbiavimas. Todėl vaikų 
namuose laukiamas kiekvie
nas žmogus, kuris galėtų at
nešti dvasinės šilumos, žmo
giškos išminties žiupsnelį.

Ikimokyklinės įstaigos — 
svarbūs komunistinio auklė
jimo židiniai. Jiems reikalin
gas visuomenės dėmesys, 
konkreti miestų ir rajonų 
jyadovų parama.”
JIEMS DAR VIENAS 
PRANAŠAS

Kanados klerikalų organas 
(gruodžio 8 d.) kokios ten 
savo bendradarbės Venecue- 
loje Aleksandros Vaisiūnie- 
nės lūpomis skelbia visam 
pasauliui, kad tame Lotynų 
Amerikos krašte atsiradęs 
pranašas, kuris “yra daugiau 
negu tikras, kad Tarybų Są
junga subyrės netolimoje 
ateityje,” kad visa tarybinė 
šalis esąs “milžinas, kuris 
stovi ant šiaudinių kojų.” Tik 
vieno dalyko mums šiandien 
tebereikią, tai, būtent, pulti 
ir pulti komunistus, “neduoti 
jiems net atsikvėpti nė iš 
vienos pasaulio pusės.” Ir, 
kaip atrodo, ta ponia Vaisiū
nienė dabar tik tuo ir beuž
siimą, tiktai tuo ir begyvena. 
Ponia Vaisiūnienė turėtų ži
noti kad lygiai taip ir “Tėviš
kės žiburių” visas štabas jau 
seniai tiktai tuo beužsiimą. O 

tie komunistai, kaip matome, 
kaip kvėpavo, taip ir tebe- 
kvėpuoja—dar gerokai smar
kiau, negu kada nors.

O dabar nors trumpai susi
pažinkime su tuo Vaisiūnie- 
nės atrastu naujuoju prana
šu. Kas jis per vienas? Iš kur 
jis atsirado?

Pasirodo, kad jo pavardė 
yra Feliksas Zubra, Lietuvo
je gimęs 1923 m. rugpjūčio 5 
d. ir iš jos po Antrojo karo 
pabėgęs. Jam paėmę ištisus 
metus pasiekti Venecuelą, ir 
dabar jis ten esąs žymiausiu 
lenkų (reakcininkų, žinoma) 
veikėju. Jis daug padedąs 
mūsų lietuviškiems “vaduo
tojams.” Pono Zubros, ir tik
tai jo, paslaugomis ir pastan
gomis, ir lėktuvo grobikai 
Bražinskai patekę į Venecue
lą. Vaisiūnienė sako:

“Apie Bražinskų problemą 
F. Zubras sužinojo iš vietos 
lietuvių. Jis parūpino Bra
žinskams vizas iš Turkijos į 
Venecuelą. Išrūpinimo klau
simas nebuvo lengvas—turė
jo panaudoti visus ryšius ir 
pažintį. Su užsieniu teko kal
bėti telefonu keliolika kartų. 
Reikalas buvo labai opus, ir 
visų smulkmenų tuo tarpu 
nenori kelti į viešumą.”

Naujos knygos
M. K. Čiurlionis. 100 (350 

psl.). Leidinyje skelbiama 
m. k. Čiurlionio šimtųjų gi
mimo metinių proga sureng
tos mokslinės konferencijos 
medžiaga. Čia rasime dailė
tyrininkų, muzikologų bei 
užsienio svečių pranešimus. 
Iliustruota fotonuotrauko
mis.

Vyrai išplaukia į jūrą (318 
psl.). Lietuvių rašytojų kūri
niai apie jūrą,^Spausdinama 
Ant. Drilingos, P. Širvio, A. 
Matučio, L Pikturnos, A. 
Polio, E. Matulionio, R. Ša- 
velio kūryba jūrinėmis temo- 
mis.* • * ■ 5

Vyturys —žemės paukštis 
(328 psl.). Pirmą kartą lei
džiami lietuvių rašytojų kino 
scenarijai. Čia sudėta J. Bal
tušio “Tolimoje apylinkėje,” 
V. Mozūriūno “Žingsniai 
naktį,” V. Žalal^ėviČiaus “Pa
saulis, kuris priklauso vy
rams,” A. Jonyno ir J. Požė
ros “Vyturys—žemės paukš
tis.”

Leonas Gudaitis. Platejan- 
tys akiračiai (442 psl.). Kny
goje apžvelgiamas pirmasis 
lietuvių literatūrinės spau
dos vystymosi tarpsnis 
(1904-1917 m.), nagrinėjami 
ankstyvieji literatūros alma
nachai, “Vaivorykštės” žur
nalas ir kiti leidiniai, turėję 
įtakos literatūros procesui, 
estetiniai minčiai, atskirų ra
šytojų kūrybai.

Motiejus Valančius. Palan
gos Juzė (152 psl.). Dailinin
ko Vytauto Jurkūno meniš
komis iliustracijomis papuoš
tas lietuvių literatūros klasi
ko kūrinėlis.

Vargdienėlių dienos (222 
psl.). Senosios lietuvių pro
zos rinkinys socialine temati
ka. Tai Žemaitės, Lazdynų 
Pelėdos, Šatrijos Raganos, 
K. Jasiukaičio apsakymai 
apie to meto vargingą vaikų 
gyvenimą, jų veržimąsi į 
mokslą ir šviesą. Iliustruota.

Stefa Butkienė 
“Vagos” leidykla

Jamaica premjera 
Washingtone

Washingtonas. — Jamaica 
Respublikos prezidentas Mi
chael Manley praeitą savaitę 
lankėsi Washingtone ir turė
jo pasitarimą su prez. Carte
riu. Svečias reporteriams 
pareiškė, kad socialistinė 
Kuba turi pilną teisę suteikti 
techninius bei militarinius 
patarėjus bet kuriai šaliai 
pasaulyje, kurios legališka 
valdžia jų prašo. Kaip žino
ma, mūsų vyriausybė nori 
uždrausti Kubai ir Tarybų 
Sąjungai tokią pagalbą su
teikti Ethiopijai.

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Ant pralaimėjimo slenksčio
Paryžiuje pasibaigė Eko

nominio bendradarbiavimo ir 
vystymo organizacijos šalių 
pasitarimas. Į šią organizaci
ją įeina dvidešimt keturios i 
svarbiausios kapitalistinės 
valstybės. Pasitarimui buvo 
pateiktas pranešimas apie 
Vakarų šalių ekonominio 
vystymosi rezultatus ir per
spektyvas. Jį parengė šios 
organizacijos ekspertai.

Ką gi rodo ekspertų pa
teikti duomenys?

Pirma, tai, kad ūkinio vys
tymosi tempai ■ šiais metais 
kaip ir anksčiau buvo lėti. 
Dar daugiau, sprendžiant iš 
skaičių, artimiausioje ateity
je Vakarų ekonomikai ateis 
dar sunkesni laikai. Augimo 
tempai 1978 metais, kaip 
apskaičiavo ekspertai, suma
žės vidutiniškai ir užimtumo 
problemos. Iki šių metų pa
baigos bedarbių industrinia
me pasaulyje skaičius pasie
kė 17 milijonų. Praėjusiais 
metais jų buvo 15,7 milijo
no.

Trečia, kaip nurodo eks
pertai, ekonominio bendra
darbiavimo ir vystymo orga
nizacijos šalyse brangsta ir 
toliau brangs pragyvenimas. 
Ateinančiais metais kainų 
augimo kreivė pakils viduti
niškai dar šešiais-aštuoniais 
procentais.

Bendros stagnacijos ekono

IS LAIŠKŲ
Gerbiamas Redaktoriau, 
A. Bimba!

Sveikinu su artėjančiais 
metais jus ir visą “Laisvės” 
kolektyvą, linkiu sveikatos ir 
ištvermės pasiaukojančiame 
Jūsų darbe. Labai džiugu, 
kad, beveik visiems Jums 
esant jau sepyvp amžiaus, 
Jūs reguliariai leidžiate myli
mą savo savąitraštį, nešate į 
lietuviškas šeimas pažangią 
mintį, pasakojate savo skai
tytojams, kokia pažanga pa
siekta seniai jų pačių, arba 
jų tėvų, paliktoje tėvynėje.

Žengiant per Naujųjų Me
tų slenkstį, žvilgsnis savaime 
nukrypsta į vieną ir į kitą 
pusę, į praeitį ir į ateitį. Vis 
su mažesniu šiurpu prisime
name jau gana, nutolusius 
Antrojo pasaulinio karo siau
bus, kada daugelis mūsų dar 
buvome palyginti jauni. Dau
gybė tarybinių filmų, sukur
tų karo tematika, mums kaip 
ant delno parodo tragišką 
žmonių herojizmą per keletą 
karo metų, pakol buvo pa
siekta taika.

Pirmiausia prisimena Ispa
nijos pilietinis karas, kuris 
buvo tarsi prologas į didžią
sias žudynes. Nemaža ir lie
tuvių savanorių žuvo jo fron
tuose. Koks skaudus buvo 
pralaimėjimas! Kokia tragiš
ka mirtis tų kovotojų, kurie 
savo priverstiniu pralaimėji
mu tarsi paskatino fašistines 
valstybes pradėti plataus 
masto skerdynes. Akyse iš
kyla kino kadruose matytas 
Anglijos premjeras Chamer- 
lainas, kuris, grįžęs iš susiti
kimo su Hitleriu, korespon
dentams pareiškė:‘Aš parve
žiau taiką!” Juk šie žodžiai 
šaukte šaukė: “Aš parvežiau 
karą!”

Tas parodo, kokia neapy
kanta degė imperialistiniai 
sluoksniai Tarybų Sąjungai, 
kaip visomis jėgomis skatino 
Hitlerį į kryžiaus žygį prieš 
socializmo šalį! Prisimena 
poeto V. Majakovskio žodžiai 
apie tarybinį pasą, kurį iš jo 
rankų ima kapitalistinės val
stybės pareigūnas kaip 
“šlykščią gyvatę, kaip abipu
siai aštrų skustuvą”! Kaip 
metodiškai, kruopščiai buvo 
ruošiamas milijonų tarybinių 
piliečių žuvimas, o tuo pačiu 
ir koncentracinių stovyklų 
krematorijų siaubas!

O ką regi žvilgsnis į ateitį? 

mikoje sąlygomis smarkiai 
padidėjo prieštaravimai tarp 
kapitalistinių “partnerių.” 
Tai galima spręsti kad ir iš 
įnirtingo “prekybos karo,” 
kurį kariauja tarp savęs 
Amerikos, Vakarų Europos 
ir Japonijos monopolijos. Tai 
rodo, ir vėl paūmėjusi 
“karštligė,” kuri apėmė pas
tarosiomis dienomis kapita
listinę valiutos sistemą. Įsi
dėmėtina ryšium su tuo fak
tas, kad vėl smarkiai krito 
Amerikos dolerio, kuris buvo 
laikomas Vakarų pasaulio va
liutos sistemos atrama, kur
sas.

Žodžiu, kaip matyti, realus 
gyvenimas iš esmė, paneigė 
optimistiškus pažadus, kad 
greitai prasidės “klestėjimo” 
laikotarpis, kurių negailėjo 
gegužės mėnesį vykusiame 
viršūnių susitikime Londone 
septynių svarbiausių kapita
listinių šalių vadovai.

Šiandien darosi vis aiš
kiau, rašė apie dabartinę Va
karų ūkio padėtį Amerikos 
laikraštis “New York 
Times,” kad Vakarų pasaulio 
pasirinkta ekonomikos vys
tymo strategija yra ant pra
laimėjimo slenksčio. Su šia 
išvada, kaip rodo Ekonomi
nio bendradarbiavimo ir vys
tymo organizacijos šalių Pa
ryžiaus pasitarimo rezulta
tai sunku nesutikti.

A. Stiklakis

Tarybų Sąjunga klesti! Atsi
tiesusi po sunkios pergalės, 
ji kuria naują gyvenimą. Aną 
dieną pervažiavęs naująjį 
Vilniaus Karoliniškių rajoną, 
dar kartą nusistebėjau tuo 
modernišku miestu. O juk 
vos prieš keletą metų po 
Karoliniškių kalnelius važi- 
nejausi su savo, vaikais slidė
mis! ŠiandieA1“ Čia gyvehh 
veik pusšimtis tūkstančių 
Vilniaus miesto gyventojų. O 
tokių rajonų keletas. Jų pa
vydėtų ir labiausiai išsivys
čiusi šalis. Ir tai pasiekta per 
tokį trumpą laiką! O kiek 
puikių naujų rajonų išaugs 
per artimiausius metus!

Devynmyliais pasakų ba
tais žengiantis progresas 
mums tapo toks įprastas 
reiškinys, kad atrodo, lyg ir 
banaloka apie jį nuolat kalbė
ti. Kas kita išskaičiuoti trū
kumus. Tas išskaičiavimas 
neša kūrybinės energijos 
krūvį, karštą norą šalinti vi
sus neigiamus elementus, 
esančius tame milžiniškos 
pažangos procese. Kalba 
apie trūkumus—tai garanti
nis laidas, kad trūkumai bus 
įveikti kiekvieno pastango
mis, kiekvieno trūsu savo 
veiklos sferoje.

Jau ilgas laikas mūsų ne
bepasiekia “Laisvės” paketė
liai. Teko girdėti, kad tai dėl 
laivų krovėjų streiko. Dar 
nesu matęs ir “Šviesos” nei 
antro, nei trečio numerio. 
Bet oro paštu laiškai, atrodo, 
keliauja normaliai, ir aš ti
kiuosi, kad šie mano sveiki
nimai pasieks Jus dar nepa
vėluotai.

Visiems Jums sveikatos 
ir ištvermės

Jūsų J. Šimonis
Vilnius, 1977.XH.4

SKAUDI AUTOBUSO 
NELAIMĖ

Chicago, Ill. — Gruodžio 
17 diena Greyhound autobu
są su 42 žmonėmis ištiko 
didelė nelaimė. Dvi keleivės 
ant vietos užmuštos, o apie 
30 keleivių tapo sužeisti, ke
turi iš jų labai pavojingai ir 
kovoja su mirtimi.

Autobusas iš Chicagos vy
ko į Miami, Fla.

Nashville. — Čia policija 
suareštavo tris vyrus už pa
vogimą 1,200 bibiijų.
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Prancūzija: kairiųjų jėgų 
Sąjungos sunkumai ir
būsi] ieji parlamento rinkimai

Po kelių mėnesių, 1978 me
tų kovo mėnesį, Prancūzijoje 
turi įvykti eiliniai parlamen
to rinkimai. Pagal daugumos 
politinių apžvalgininkų prog
nozes ir preliminarinių visuo
menės apklausų duomenimis 
jie galėtų—pirmą kartą per 
keturiasdešimt su viršum 
metų, tai yra nuo Liaudies 
fronto laikų—atnešti įspū
dingą pergalę kairiųjų jėgų 
sąjungai. Tačiau dabar pran
cūzai vis dažniau kelia klau
simą, ar išgyvens iki rinkimų 
ši sąjunga, kuri taip sunkiai 
buvo kuriama daugelį metų.

Reikalas tas, kad pradėta 
abejoti svarbiausiu kairiųjų 
jėgų sudarytu dokumentu— 
bendra vyriausybine progra
ma, kurią dar 1972 metais 
pasirašė Prancūzijos Komu
nistų partija, Socialistų par
tija ir Kairiųjų radikalų judė
jimas. Šioje programoje bu
vo numatytos pagrindinės 
busimosios vyriausybės poli
tikos kryptys, jeigu į valdžią 
ateitų kairiosios partijos.

Per penkerius metus, 
praėjusius po programos pa
sirašymo, padėtis šalyje iš 
esmės pasikeitė. Dėl ekono
minės krizės sumažėjo gamy
ba daugelyje pramonės šakų, 
padidėjo nedarbas, nuvertin
ti pinigai ir pablogėjo darbo 
žmonių gyvenimo sąlygos. Į 
visa tai atsižvelgdami, komu
nistai pasiūlė padaryti doku
mente kai kurių pakeitimų ir 
papildymų, kuriais siekiama 
ginti plačiųjų liaudies masių 
interesus naujomis , sąlygo
mis.

Kompartija, pavyzdžiui, 
laiko būtina patikslinti kai 
kuriuos programos skyrius,

sąrą ir buvo tęsiamos rudenį. 
Jos padėjo šiek tiek suartinti 
šalių pozicijas, tačiau svar
biausiais ginčijamais klausi
mais susitarti nepavyko.

Kai po daugybės darbo 
grupių posėdžių buvo organi
zuotas partijų lyderių aukš
čiausio lygio susitikimas, pa
sirodė, kad nesutarimai yra 
perdaug dideli. Prancūzijos 
Komunistų partijos generali
nis sekretorius 2. Marše ap
kaltino socialistus, kad jie 
išsižadėjo ankstesnių pozici
jų. Savo ruožtu Socialistų 
partijos pirmasis sekretorius 
F. Miteranas pareiškė nesu
tiksiąs rengti “naują progra
mą vietoj anksčiau suderin
tos.” Kairiųjų radikalų lyde
ris R. Fabras apskritai pasi
traukė iš derybų.

Kairiųjų jėgų sąjunga 
Prancūzijoje,—rašė šiomis 
dienomis Italijos komunistų 
laikraštis “Unitą,”—pergy
vena sunkiausią ir pavojin
giausią savo gyvavimo mo
mentą. Nors atnaujinti dialo
gą tebėra galima ir dabar, 
kiekviena partija pareiškia 
susidūrusi su savo sąjungi
ninko pasiryžimu jį sužlug
dyti.”

Dėl demokratinių partijų 
polemikos atvirai džiūgauja 
buržuazinė Prancūzijos spau
da. “Figaro,” “Kotidjen de 
Pari,” “Oror” ir kiti dešinieji 
laikraščiai neslepia vilčių, 
kad galutinai žlugs kairiųjų 
jėgų sąjunga, dėl kurios ga
lėjo pralaimėti dešiniosios 
partijos busimuosiuose par
lamento rinkimuose.

Dešiniųjų nelaimei, jų sto
vykloje pastaraisiais mėne
siais taip pat kilo nesutari-

TSRS VALSTYBINIU PREMIJŲ LAUREATAI

Bariūnų darbštuolės
Ievos Glinskienės, kuriai 

ką tik paskirta TSRS Valsty
binė premija, namuose nera
dome. Kaimynės matė ją 
skubant į fermą. Mane lydė- 
jusios ūkio vyr. ekonomistės 
A. Mitrikaitės tai nenustebi
no:

— Ieva paprastai išeina 
gerokai prieš darbo pradžią. 
Visada kruopščiai pasiruošia 
melžimui . . .

Jaukiame fermos poilsio 
kambaryje įsikalbame apie 
tai, kas padeda melžėjoms 
našiai dirbti.

Bariūnų fermoje, kurioje 
darbuojasi I. Glinskienė, vi
sos karvės grynaveislės, Lie
tuvos žalosios. Ir ne vien čia. 
Joniškio rajono Bariūnų ko
lūkis pripažintas vienu ge
riausių veislininkystės ūkių 
šalyje.

Toli už Joniškio rajono ri
bų išgarsino darbas Lenino 
ordino Bariūnų kolūkio mel
žėjos. Joms įteikti aukšti vy
riausybiniai apdovanojimai. 
Gaudencija Naureckienė-So- 
cialistinio darbo didvyrė, 
Antanina Šlipaitienė apdova
nota dviem Lenino ir Darbo 
raudonosios vėliavos ordi
nais, Ieva Glinskienė—Spalio 
revoliucijos ir “Garbės ženk
lo” ordininke, šių metų 
TSRS Valstybinės premijos 
laureatė. Daugelis barūnie- 
čių melžėjų ne kartą dalyva
vo TSRS Liaudies ūkio pa
siekimų parodoje, pelnė jos 
medalius.

Didžiojo Spalio jubilieji
niais metais Ieva Glinskienė 
ir Ona Svilainienė iškėlė ini
ciatyvą toliau didinti darbo 
našumą bei profesinį meis
triškumą ir dešimtame penk
metyje primelžti po 1500 to-

leva Glinskienė

nų pieno. Šis pirmūnių žodis, 
gerai apgalvotas, patikrintas 
daugelio metų patirties, rado 
platų atgarsį visoje Lietuvo
je.

Socialistinio lenktyniavimo 
iniciatorės sėkmingai vykdo 
savo įsipareigojimus. Štai 
Ieva Glinskienė, pernai iš 
karvės primelžusi po 5000 kg 
pieno, šiemet į penktąjį tūks
tantį įkopė jau trečiame me
tų ketvirtyje.

I. Glinskienė fermoje pra
dėjo dirbti prieš dvidešimt 
metų. Daug kas keitėsi per 
tą laiką: atsirado naujų me
chanizmų, vis daugiau šaluti
nių darbų “nusirito” nuo mel
žėjos pečių. Nors kartu didė
jo melžiamų karvių grupės— 
dabar I. Glinskienė melžia 53 
karves, o naujame 400 vietų 
komplekse, kuris netrukus 
pradės veikti šalia senosios 
fermos, melžėjoms ketinama 
priskirti po šimtą karvių— 
dirbti tapo lengviau. O po 
trijų darbo dienų dvi skiria
mos poilsiui, namų rūpes
čiams ir pasižmonėjimui.

N. Arnas

Paminėjo Žmogaus Teisių Dieną
Vilnius — Gruodžio 9 d. 

Lietuvos TSR mokslų akade
mijoje įvyko respublikos so
stinės visuomenės atstovų 
susirinkimas, skirtas žmo
gaus teisių dienai paminėti. 
Jį pradėjo Lietuvos respubli
kinės profesinių sąjungų ta
rybos pirmininkas Algirdas 
Ferensas.

— Jungtinių Tautų Gene
ralinės asamblėjos nutarimu 
gruodžio dešimtąją minima 
žmogaus teisių diena, pasakė 
Ferensas. Šis tarptautinis 
renginys tarybų šalyje ak
tualus ir reikšmingas tuo, 
kad Didžiojo Spalio jubilieji
niais metais buvo priimta 
naujoji TSRS konstitucija— 
komunizmą kuriančios val
stybės pagrindinis įstaty
mas, užtikrinantis tarybi
niams piliečiams kuo plačiau
sias teises.

Tačiau pasaulyje dar daug 
nelygybės. Žmogaus teisės 
įžūliai pažeidinėjamos Pietų 
Afrikoje, Čilėje, Izraelio 
okupuotose Arabų žemėse. 
Tai negali mūsų nejaudinti.

Pranešimą padarė Lietu
vos TSR aukščiausiosios ta
rybos užsienio reikalų komi
sijos narys respublikos tai
kos gynimo komiteto pirmi
ninkas socialistinio darbo di
dvyris Justas Paleckis.

— Savo didžiąją misiją ko
voje už žmonijos ateitį, už 
tautų laisvę ir žmonių teises, 
pasakė jis, Tarybų Sąjunga 
atliko žūtbūtinėse kautynėse 
prieš fašizmą. TSRS aktyviai 
dalyvavo ruošiant “Visuotinę 
žmogaus teisių deklaraciją,” 
ypač rūpinimąsi, kad ji ne tik 
skelbtų teises, bet ir garan
tuotų jas.

Imperialistams ne prie šir-

dies įtempimo atoslūgis. Jie 
varo milžinišką šantažo, pro
vokacijų ir melo kampanijąi 
prieš socializmo šalis, pasi
telkdami įvairaus plauko 
perbėgėlius, įžeistos ambici
jos “disidentus.” Imperialis
tai ir jų agentai dedasi dide
liais “žmogaus teisių gynė
jais,” o iš tikrųjų pamina jas. 
Viena galingiausių imperia- Į 
listinių valstybių JAV pri
glaudė daugybę karo nusi
kaltėlių, žudikų, kurių sąžinė 
sutepta tūkstančių žmonių 
krauju. Į ją išsigelbėjimo ieš
koti nuvyko ir liūdnai pagar
sėję oro piratai Bražinskai.

Lietuvos liaudis gerai pa
žįsta kapitalistinį gyvenimo 
būdą. Ji neužmiršo, kad bur
žuazija per 20 viešpatavimo 
metų skelbė net šešias kon
stitucijas, bet vietoje žadėtų 
teisių ir laisvių liaudžiai teko 
skurdas ir fašistinis teroras. 
Augo bedarbių armija, kraš
te buvo daugybė beraščių ir 
mažaraščių. Ne iš geros va
lios apie šimtą tūkstančių 
darbo žmonių turėjo emi
gruoti į tolimas užjūrio šalis.

Tik Tarybinės santvarkos 
metais Lietuviu tauta paju
to, ką reiškia ne tuščiais žo
džiais skelbiamos, o realiai 
vykdomos teisės ir laisvės. 
Ar tai ne teisės į darbą 
platus užtikrinimas, jei vie
toje buvusių 179 tūkstančiu 
darbininku ir tarnautoju 
šiandien yra apie 1, 3 milijo
no. Ar tai neįspūdingos tei
sės į mokslą suteikimas pla
čiosioms masėms, jei vietoje 
buvusiu 27 tūkstančiu viduri
niu mokyklų moksleivių turi 
me 423 tūkstančius, o vietoje 
4 tūkstančiu studentų—65

i tūkstančius
Tarybiniu tautų šeimoje, 

Komunistų Partijos vado
vaujama, Lietuviu tauta su
rado savo tikrąjį kelią.

Vieningai priimtoje rezo
liucijoje susirinkimo dalyviai 
pasmerkė nusikalstamus im
perializmo ir reakcijos veiks
mus pažeidžiant žmogaus tei
ses, paragino miesto darbo 
žmones nuosekliai įgyvendin
ti TSKP XXV suvažiavimo 
nutarimus, naujosios konsti
tucijos teiginius.

V. Petkevičienė

LIETUVOS KULTŪRINIO GYVENIMO VAIZDAI

ĮSPŪDINGAS V. KEIMERIO
POEZIJOS VAKARAS

jų tarpe tą, kuriame numato
mą nacionalizuoti privačius 
bankus, kredito ir draudimo 
kompanijas, taip pat devynių 
stambių monopolinių susivie
nijimų, aviacijos, metalurgi
jos, atominės, elektroninės 
ir kitų pramonės šakų įmo
nes. Šis skyrius savo laiku 
buvo suformuluotas bendra 
forma, leidžiančia įvairiai jį 
aiškinti—plačiau arba siau
riau—priklausomai nuo vie
no ar kito sąjungos dalyvio 
pažiūrų.

Prancūzijos Komunistų 
partijos nuomone, reikėtų 
nacionalizuoti iš viso 1,560 
įmonių (vėliau komunistai 
sutiko sumžinti jų skaičių iki 
729). Tuo tarpu Socialistų 
partija, kaip paaiškėjo iš jos 
vadovų pareiškimų, yra pasi
ryžusi perduoti į valstybės 
rankas ne daugiau kaip 227 
įmones.

Nesutarimai, aiškinant 
programą, palietė ir atskirus 
busimosios kairiosios vyriau
sybės užsienio ir karinės po
litikos klausimus.

Bendros vyriausybinės 
programos taisymai ir pa
tikslinimai tapo ją pasirašu- 
sių partijų atstovų diskusijų 
tema. Derybos vyko visą va

rnų, galinčių turėti rimtų pa
darinių dabartinei vyriausy
binei daugumai. Prezidentą 
V. Ziskar d‘Esteną remianti 
Respublikonų partija tikisi 
pagerinti savo pozicijas par
lamente de Gaullininkų iš 
Susivienijimo respublikai 
remti sąskaita. Šie savo 
ruožtu neketina atsisakyti 
vyriausybinėje daugumoje 
svarbiausios partijos vaid
mens, kurį jie iškovojo dar 
pirmaisiais metais po gene
rolo de Golio atėjimo į val
džią.

Pagaliau vadinamieji “cen
tristai,” prisidėję prie šios 
daugumos palyginti neseniai, 
po paskutinių prezidento rin
kimų, atvirai reiškia nepasi
tenkinimą savo dabartine 
priklausoma padėtimi. Jie-vi
saip flirtuoja su socialistais, 
tikėdamiesi atkurti kartu su 
jais liūdnai pagarsėjusią 
“trečiąją jėgą,” kuri priešin
tųsi tiek ištikimiems degoli- 
ninkams, tiek ir komunis
tams.

Esant tokiai padėčiai, kai
riųjų jėgų sąjungos likimas ir 
busimųjų parlamento rinki
mų baigtis Prancūzijoje kas
dien darosi vis didesnė mįs
lė. A. Krasikovas

įvairios žinios

Jonavos azotinių trąšų gamykla.

DAR VIENAS BUS 
BAUDŽIAMAS

Atlanta. — Georgia valsti
jos gubernatorius George 
Busbee pasirašė įsakymą su
gražinti Alabamon kukluks- 
klanietį J. B. Stoner, kad jis 
ten būtų atitinkamai nubaus
tas už dalyvavimą padėjime 
bombos vienoje bažnyčioje, 
kuri sprogdama užmušė ke
turis mažas juodas mergai
tes. Jo ten laukia viso am
žiaus kalėjimas. Kaip žinia, 
bomba buvo padėta 1968 me
tais.

DISKRIMINACIJA PRIEŠ 
MOTERIS

New York, N. Y. — Bloo
mingdale krautuvės darbini- 
ninkė Eva DePonceau pa
traukė teisman krautuvės 
savininkus. Ji sako, kad jie 
praktikuoja diskriminaciją 
prieš moteris. Pav., spalio 4 
dieną jai buvo pranešta, kad 
jos suknelės rankovės yra 
per ilgos ir turi būti sutrum
pintos. Jai tas kainuos 
$12.50. Betgi jeigu darbi
ninkui reikia savo drapanas 
kaip nors pakeisti, krautuvė 
apmoka. Tai esanti diskrimi
nacija prieš moteris, kuri 
turi būti panaikinta.

SMERKIA PREZIDENTĄ
Washingtonas. — Iraniečių 

žmogaus teisių komitetas sa
ko, kad prezidentas Carteris, 
parduodamas Amerikos gin
klus Iranui, palaiko karaliaus 
vadovaujamą fašistinį reži
mą, kuris nepripažįsta jokių 
žmogaus teisių.

GYVULIO ŠIRDIS 
ŽMOGUI!

Pranešama, kad žymusis 
chirurgas Dr. Christian N. 
Barnard laikinai atideda pa
stangas gyvulio (pav., bež
džionės) širdį persodinti 
žmogui, kurio širdis visiškai 
sutrinka. Tačiau jis sako tę
siąs tokio persodinimo gali
mybės tyrinėjimą.

DU UŽMUŠTI, O TRYS 
SUŽEISTI

Bridgeport, N. J. — Čionai 
gruodžio 8 d. chemikalų iš
dirby stės įmonėje įvyko 
sprogimas ir kilo gaisras. Du 
darbininkai ant vietos už
mušti, o trys pavojingai su
žeisti. Be to, septyni ugnia
gesiai, gesindami gaisrą, į 
plaučius įtraukė cheminių 
dujų ir turėjo atsigulti į ligo
ninę.

URMINĖS KAINOS VĖL 
ŽYMIAI PAKILO

Washingtonas. — Per lap
kričio mėnesį urminės kainos 
pakilo .7 procento. Tai reiš
kia, kad tuoj pakils kainos ir 
vartotojams, gal dar dau
giau. Niekas nė nebekalba 
apie kainų kilimo sulaikymą, 
o ką jau kalbėti apie jų 
sumažinimą.

SAKO, MIESTAS 
PRARANDA 41 MIL. 
DOLERIŲ

New Yorkas. — Miesto 
iždininkas Mr, Goldin sako, 
kad kasmet miestas praran
da apie $41,000,000, neiško- 
lektuodamas bausmių už ne- 
legališkus pastatymus auto- 

i mobilių ir sunkvežimių. Jis 
kaltiną miesto Trafiko depar
tamentą.
DU ŠIMTAI METU 
LAIKRAŠČIUI

Burlington, N. J. — Gruo
džio 10 dieną šis nedidelis, 
tik su 12,000 gyventojų 
miestas, paminėjo laikraščio 
“The New Jersey Gazette” 
dviejų šimtų metų be per
traukos gyvavimo sukaktį. 
Tai seniausias New Jersey 
valstijoje reguliariai išlei
džiamas laikraštis.

• Septyni japonai pasiekė 
naują pasaulio rekordą. Vie
na virve jie pakėlė į padangę 
1585 aitvarus. Ankstesnis, 
taip pat japonams priklausęs 
rekordas buvo “tik” 1435 
aitvarai.

Lietuvos 
daugiavaikių motinų 
aukštas pagerbimas

Vilnius. — Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo 1977 m. lapkričio 
30 d. įsaku, sutinkamai su 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo 1944 m. rug
pjūčio 18 d. įsaku, TSRS 
ordinais ir medaliais apdova
notos 94 daugiavaikės moti
nos.

“Motinos šlovės” I laipsnio 
ordinu apdovanotos daugia
vaikės motinos: Šilalės rajo
no—Irena Kasputienė, Šiau
lių rajono—Vanda Petrokie- 
nė, Plungės rajono—Zofija 
Mušinskienė ir Lazdijų rajo
no—Elena Jasionienė.

“Motinos šlovės” II laips
nio ordinu apdovanotos dau
giavaikės motinos: Klaipėdos 
rajono—Ona Kiaulakienė, 
Kauno m. Požėlos rajono— 
Janina Stanislava Altuchova, 
Pasvalio rajono—Ona Aju- 
tienė, Kėdainių rajono—Ja
nina Saldienė, Joniškio rajo
no—Sofija Ivanova ir Šven
čionių rajono—Ana Jurkov- 
lianec.

“Motinos šlovės” III laips
nio ordinu apdovanotos dau
giavaikės motinos; Kretingos 
rajono—Zita Narvilienė,
Klaipėdos rajono—Adelė Mi
lašienė ir Ona Vainienė, 
Plungės rajono—Alvyrą Pe- 
treikienė ir Marija Šimkienė, 
Pasvalio rajono—Aldona Ta
mošaitienė ir Stanislava 
Brazdžionienė, Kėdainių ra
jono—Julija Balčiūnienė, Vil
kaviškio rajono—Albina Ma
rijona Kundreckienė, Lazdi
jų rajono—Julė Izabelė La- 
savišienė, Rokiškio rajono— 
Ona Irena Vaškevičienė, Jo
niškio rajono—Stasė Upar- 
tienė, Švenčionių rajono— 
Leokadija Oleškevič ir Aldo
na Ežerinienė.

I laipsnio “Motinystės me
daliu” apdovanotos 22 dau
giavaikės motinos ir II laips
nio “Motinystės medaliu”— 
48 daugiavaikės motinos.

ELTA

Vilnius. — Į Tarybų Lietu
vos Meno darbuotojų rūmus 
susirinko labai gausi publika, 
iš kurios, matyt, kiekvienas 
galėjo pasakyti: aš myliu, aš 
dievinu poeziją. Susirinko 
anksčiau, ir, susėdę laukė 
vakaro didžiausio kaltininko 
— poeto Vacio Reimerio. 
Išeivijoje gyvenantys lietu
viai V. Reimerį pažįsta ne tik 
iš jo poezijos. Nuo 1969 metų 
poetas dirba “Gimtojo kraš
to” vyriausiuoju redaktoriu
mi* Qi Amerikos lietuviams 
jis dar “pažįstamesnis.” Tai 
dėl to, kad lankėsi Jungtinė
se Amerikos Valstijose, vieš
nagės gausius įspūdžius “su
dėjo” į “Užatlantės laiškus” 
—talpią knygą, kurios skai
tytojai susilaukė 1974 me
tais.

Ant knygos, padovanotos 
man, poetas užrašė: “Pranui 
Karlonui, mūsų nuolatinių 
skrydžių per Atlantą bendra
žygiui . . .” Tai rašau, norė
damas autoritetingai paliu
dyti, kad su V. Reimeriu 
pažįstamas jau ne pirmus 
metus. Ir visgi dažniausiai jo 
asmenyje šalia būdavo re
daktorius, draugas, publicis
tas, o poetas—kiek tolėliau. 
Skaitydamas jo vėliausią 
poezijos knygą “Vėjo vynas” 
ne kartą murmėjau: ne, ne, 
aš daugiau niekam nesaky
siu, kad tave, mielas Vacy, 
gerai pažįstu.

V. Reimerio poezijos vaka
re dalyvavo literatūros kriti
kas Petras Bražėnas, akto
riai Undinė Nasvytytė ir Vy
tautas Širka. Kritikas, ap
žvelgęs publiką, prisipažino, 
kad labai abejoja, ar jo žo
džiai, skirti V. Reimerio kū
rybai, gali ką nors užakcen
tuoti, ar bent paryškinti. 
Mat, poeto kūryba ir jo gy- 
venimas—tai du dvyniai. Jie 
nepaprastai panašūs, neat
skiriami, pažinę Didžiojo Tė
vynės karo apkasus, gyvenę 
ir dirbę sunkiais pokario me
tais, visuomet buvę ir esan
tys pirmose kovos už naują 
gyvenimą pozicijose.

— Keturių dešimtmečių 
poeto kelias—tai nestovėji
mas, kad ir rausiantys gy
ly n. Keitėsi laikai, keisdami 
poeto balso intonacijas. Kare 
jo balsas skambėjo vienaip, 
pokario metais—kitaip, toli
mų kelionių atspindžiuose, 
poezijoje apie meilę, drau
gystę, moterį, gamtą—dar 
kitaip,—įtikinėjo publiką kri
tikas. Tačiau prieš tai-U. 
Nasvytytė ir V. Širka pade
klamavo du eilėraščius. Tik

du, kitus apie porą dešimčių 
palikę lyg įspėjimui: ką gi, 
kritike, stenkis, tačiau galu
tinis žodis priklauso V. Rei
merio poezijai.

Ir štai ji prabilo garsiai, 
jaudinančiai, įsimintinai, 
kartu parodydama, kad akto
rius, atsistojęs šalia poeto, 
yra irgi kažkas nepaprasto, 
kažkas tokio, kas dabar ska
tina mane drąsiai pareikšti— 
poezija, kokia ji dosni, miela, 
gabi bebūtų, yra visuomet 
akivaizdesnė, reikšmingesnė 
ir skrajesnė, kai ją jau gyve
nančią čiūčiuoja-liūliuoja ak
toriaus talentas. U. Nasvy
tytė ir V. Širka tą vakarą 
buvo, sakyčiau, nepaprastai 
reimeriški. Ką gi, ir poezija 
reikalauja aukų. Žiūrėjau į 
mielai sujaudintus publikos 
veidus ir kartu su ja ploda
mas jaučiau, kad širdyje įsi
liepsnojo karštos, iš pačio 
gyvenimo paimtos ir įmestos 
žarijos-meilės, neapykantos, 
ilgesio, džiaugsmo, išdidu
mo . . .

V. Reimeris dabar nė pats 
nepasakytų, kiek daug kartų 
jis žiūrėjo į jam priešprie
šiais sėdinčių žmonių, jo poe
zijos gerbėjų, veidus. Spren
džiant iš tokių reiškinių, kaip 
nepaprastai didelė paklausa 
knygai, gausios publikos su
sitikimuose su rašytojais, 
įvairumas jiems pateikiamų 
klausimų, tai, man regis, oi 
kiek nemažai reikia drąsos, 
kad poetas išliktų ramus, 
pasitikintis, pasikliaujantis 
savo poezijos tiesa. Kai V. 
Reimeris atsistojo pašneke
siui, prie jo ant mažo staliu
ko krūvele gulėjo prirašyti 
popieriai. Nepasakė, kad pa
skaitys eilėraščių iš naujai 
ruošiamos knygos, bet kas gi 
to nesuprato? Nauji eilėraš
čiai “Poezijai,” “Skridimo pa
slaptis,” “Senas klausimas,” 
“Beržynas” ir kiti dar labiau 
sužadino klausytojų smalsu
mą, padarė naujos knygos 
laukimą nekantresniu.

V. Reimeris savo poezijos 
vakarą pavadino “Neieškau 
užuovėjos.” Tai tiesa, kurią 
paliudija poeto gyvenimas ir 
jo požiūris į poeziją.

— Į meną linkęs žiūrėti, 
kaip esu išmokytas laiko,— 
pasakė tą vakarą poetas, o, 
kaip žinia, jo laikas nei pats 
užuovėjose nestovinėjęs, nei 
kitiems tai leidęs daryti. Ir 
nėra abejonės, kad apie tai 
dar ne kartą paliudys jau 
esanti, bet dar į knygą nesu
dėta, bei būsianti V. Reime
rio poezija. Pranas Kartonas
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Krislai iš Prienų rajono
A. JUKNĖNAS

Iš dabartinio Prienų rajono 
—nuo Stakliškių ir Šilavoto, 
Jiezno ir Veiverių, Birštono 
ir Išlaužo, Balbieriškio ir 
Užuguosčio, nuo Verknės ir 
Peršėkės krantų—šimtų šim
tai žmonių dar XIX a. pabai
goje ir šio pradžioje iškeliavo 
į tolimus kraštus duonos ir 
laimės. Iš jų tarpo ten, Jung
tinėse Amerikos Valstijose, 
iškilo nemaža pažangiojo lie- 

ių judėjimo dalyvių, 
“tiaįsvęs” ir “Vilnies” publi- 
cistųT^LLD veikėjų. Šiuos 
“Krislu^ ir pradėsime nuo 
JU. į ■■■

1. Prie Verknės . . .
Jau^tampa tradicija, vie

šint Prienų rajone, aplankyti 
Stakliškes—Vinco Andrulio 
amžino poilsio vietą. Kelelis į 
kapinaičių aukštumėlė, kur 
rymo paminklinis akmuo, 
minte išmintas, neįžėlęs. Čia 
dažnai kas ateina pagerbti V. 
Andrulio atminimą. Tos vie
tos susiję su jo gyvenimu ir 
darbais.

Netoliese nuo Stakliškių— 
Gripiškėse, ant Verknės 
krantų,—V. Andrulio gimti
nė. Pačiose Stakliškėse jis 
lankė pradžios mokyklą. 
Apie gimtąsias vietas, dar 
ten gyvendamas, V. Andru
lis rašė į Lietuvos laikraš
čius. Taigi, gimtinėje prasi
dėjo ir jo žurnalistinė veikla, 
su kuria nebesiskyrė visą 
tolesnį gyvenimą, iki pasku
tinės dienos 1972-ųjų metų 
rudenį.

Jį gimtosiose apylinkėse 
mena ne tik gamtovaizdžiai 
ir amžino poilsio vieta. Čia, 
Stakliškėse, jo vardo viduri
nė mokykla, kurioje įrengta 
gyvenimo ir kūrybos ekspo
zicija. Joje saugomi ir V. 
Andrulio laiškai, rašyti iš 
Amerikos, kupini gimtinės 
ilgesio ir džiaugsmo naujuoju 
gyvenimu.

Pasukus nuo Stakliškių į 
šiaurės rytus, už 5-6 km.— 
Užuguostis. Jo ir kiek toli
mesnės apylinkės primena 
kitus žinomus Amerikos lie
tuvius. Iš tų vietų (Būdos 
kaimo) buvo kilęs Dominin
kas Šolomskas, nuo ten ir 
ilgametis “Laisvės” vetera
nas spaustuvės darbininkas 
Petras Šolomskas. “Laisvės” 
skaitytojams, manau, šių 
žmonių pristatyti nė nerei
kia: jie plačiai žinomi.

Domininkas Šolomskas 
Užuguostyje 1911 m. baigė 
pradžios mokyklą. Šiandien 
čia jau vįdurinė mokykla 
(nuo 1965 m.). Pats Užu
guostis—tarybinio ūkio cen
tras. Kaip įprasta, čia dabar 
veikia ir kultūros namai, ir 
biblioteka, ir medicinos 
punktas.

Užuguosčio apylinkėse Šo- 
lomskų pavardė tebegyvuo
ja. Tiktai čia jie vadinami 
Šalomskais. Visame rajone 
žinomas Užuguosčio tarybi
nio ūkio kiaulių šėrėjas, dar
bo veteranas Jonas Šaloms- 
kas, neseniai apdovanotas 
“Garbės ženklo” ordinu. Vie
name iš stipriausių rajone 
Vyšniūnų kolūkyje agronomo 
pavaduotoju dirba Vincas 
Šalomskas. Tai vis iš Ša- 
.lomskų (Šolomskų) giminės 
lizdo kilę žmonės, gerais, 
gražiais darbais garsėję ir 
Amerikoje, ir savo gimtinė
je

Beje, Užuguosčio apylinkė
se yra Amerikos kaimas. 
Vietiniai pasakoja, jog toje 
vietoje ant žvirgždėtos, ne- 
dosnios žemės sklypo kadais 
buvo įsikūręs iš Amerikos 
grįžęs žmogus. Gal jisai įsi
gytą ūkį bus taip pavadinęs, 
o gal žmonės tokį vardą to 
amerikono gyventai vietai 
davė.

Nuo Prienų į vakarus, link 
Šilavoto, prie Jiesios kranto 
išsidėstęs Jiestrakio kaimas 
—to paties pavadinimo kolū
kio centras. Iš ten, dar XIX 

a. pabaigoje (1889 m.), į 
Ameriką išvyko Adomas ir 
Elžbieta (Cesniūtė) Kava
liauskai. Septyni vaikai 
augo toje šeimoje. Jų tarpe 
ten, Amerikoje, gimusios 
Kavaliauskaitės—Margareta 
Kaul—įžymi JAV Komunistų 
Partijos veikėja, Lilijana, 
daug pasidarbavusi pažan
giųjų lietuvių veikloje bei 
“Laisvės” administracijoje, 
Agnė, buvusi “Moterų balso” 
administratorė ir Elena—pa
žangiųjų lietuvių darbininkų 
judėjimo dalyvė bei rėmėja.

Už 3-4 km. nuo Prienų, 
prie kelio į Šilavotą—Prien- 
laukis. Tai Prano Mockape- 
trio gimtinė. Amerikos lietu
viai jį pažįsta kaip dailininką: 
jis piešė dekoracijas, knygų 
viršelius, portretus, gamto
vaizdžius, rašė į pažangiąją 
spaudą. Ties Pr. Mockape- 
trio gimtuoju kaimu—pilia
kalnis dar iš pirmojo šimtme
čio pradžios.

Nuo Veiverių apylinkių ki
lę senosios kartos Amerikos 
lietuviai tikriausiai prisime
na Skriaudžių kaimą ir girdė
ję apie jo muzikantus, toli 
garsėjusius. Apie juos rašo
me kituose “Krisluose” iš 
rajono.

2. Skriaudžių ansamblis
Lietuvį ypač jaudina kan

klių muzika. Jų stygų jaut
rus skambėjimas širdžiai 
toks artimas ir mielas, žadi
na ir kelia gražiausius jaus
mus, o išeiviams—brangius 
atminimus. Nuo seno kaimų 
muzikantai, daugiausia mo
terys, pamėgo kanklėmis 
skambinti. Itin šia muzika 
pagarsėjo Veiverių apylinkės 
Skriaudžių kaimo žmonės. 
Šiemet jų etnografinis an
samblis pažymėjo 70-ties me
tų jubiliejų. Ta proga Prienų 
rajono laikraštis “Naujas gy
venimas” aprašė Skriaudžių 
ansamblio praeitį ir dabartį.

. . . 1906 m. vasarą
Skriaudžių vargonininkas 
Pranas Puskunigis (1860- 
1946) subūrė kaimo jaunimą 
muzikuoti kanklėms jo paties 
parašytas daineles ir šokius. 
Netrukus netolimame Sasna
vos bažnytkaimyje buvo su
rengtas pirmasis koncertas. 
Daug jėgų, pasiaukojimo, 
dvasios,energijos atidavė an
sambliui jo įkūrėjas P. Pus
kunigis, suėjęs į konfliktą su 
Skriaudžių kunigu ir turėjęs 
atsisakyti vargonininko vie
tos. Jis išugdė mokinių, ku
rie toliau tęsė gražias 
Skriaudžių ansamblio tradici
jas.

Nuo 1918 m. kanklinin
kams ėmė vadovauti P. Pus
kunigio mokinys Antanas 
Degutis. Savo parašytiems 
poezijos kūrinėliams jis pri
taikydavo melodijas. Ir da
bar dar-nurodo laikraštis,— 
apylinkėse skamba jo dainos 
“Miegok saldžiai,” “Šienpjo- 
vėliai” ir kitos. Su koncertais 
skriaudiečiai pasirodydavo 
aplinkiniuose kaimuose ir 
miesteliuose.

Kitas P. Puskunigio moki
nys Jurgis Alenskas (1905- 
1970) pagarsėjo ne tik kaip 
muzikantas. Jis pats darė 
kankles: jo darbo instrumen
tais ir dabar groja šiandieni
niai ansamblio kanklininkai.

Po šio karo, kai Skriau- 
džiuose įsikūrė kolūkis, kan
klių ansamblį atgaivino vie
tos mokytojas—dabar Lietu
vos TSR nusipelnęs mokyto
jas Kazys Orlauskas. Jam 
talkininkavo ansamblio vete
ranai—Jurgis Alenskas, An
tanas Degutis, Jonas Šičkus 
ir kiti. 1957 m. skriaudiečių 
kanklininkai laimėjo pirmąją 
vietą respublikiniame festi
valyje. Kartu su choru bei 
šokėjų grupe ansamblis kon
certavo įvairiose rajono vie
tovėse. Jis ne kartą puikiai 
pasirodė rajono ir respubli

kos masto apžiūrose. 1968 m. 
TSRS Centrinė televizija 
transliavo šio ansamblio kon
certą: su juo susipažino mili
jonai žiūrovų už respublikos 
ribų.

Per 70 metų Skriaudžių 
ansamblyje pasikeitė daug 
muzikantų, dainininkų ir šo
kėjų. Bet liko nepasikeitusi 
šio kaimo žmonių meilė muzi
kai ir grožiui.

3. Birštone
Šis jaukus miestelis šiauri

nėje Nemuno didžiosios kil
pos dalyje, žinia, pirmiausia 
garsėja kurortu ir gydyklo
mis. Pasisemti sveikatos, 
pailsėti ir pasigydyti čia kas
met atvažiuoja tūkstančiai 
žmonių. Ne tik . iš Lietuvos 
vietų: Birštonas darosi vis 
populiaresnis ir visoje Tary
bų Sąjungoje. Per ištisus 
metus—pavasarį ir vasarą, 
rudenį ir žiemą—čia sutiksi
me besigydančius ar šiaip 
poilsiaujančius žmones iš 
įvairiausių respublikos ir ki
tų Tarybų šalies miestų.

Jeigu 1964 m. Birštone 
sveikatą taisė ir ilsėjosi dau
giau kaip 8 tūkst. žmonių, tai 
po 9 metų (1973 m.) čia jau 
gydėsi apie 13 tūkst. ir ilsė
josi daugiau kaip 20 tūkst. 
žmonių. Pernai (1976 m.) tas 
skaičius jau artėjo prie 40 
tūkst. Šiemet baigiami staty
ti keli nauji sanatorijų ir 
gydyklų korpusai, jų tarpe 
keliaaukštis Nemuno pakran
tėje. Kaimo žmonės ilsisi ir 
gydosi 160 vietų “Versmės” 
pensione.

Prie Birštono svečių reikia 
dar pridėti turistus. Vaizdin
goje Alksniakiemio šilo pro- 
skyroje veikia Birštono tu
ristinė bazė. Jos gyvenamieji 
korpusai dabar vienu kartu 
gali priimti apie 600 turistų. 
Iš Birštono jie keliais marš
rutais keliauja po įspūdingas 
apylinkes arba tęsia žygį į 
kitas Lietuvos vietas. Kas
met Birštonas susilaukia apie 
15-17 tūkst. turistų.

Žmogaus sveikatą stiprina 
ir gydo Birštono mineraliniai 
vandenys ir gydomasis pur
vas. Kas nežino “Vytauto” ar 
“Birutės” geriamo minerali

Naujasis Vilnius, Lazdynai.

nio vapdens?! Per 1976 me-' 
tus Birštono mineralinių van
denų pilstymo įmonėje buvo51 
išpilstyta daugiau kaip 17 

; milijonų bonkų gydomojo 
I vandens, kuris išvežiojamas 
! ir po respubliką bei kitas 
j vietas. Rekonstravus įmonę, 
I ji per metus pateiks 32 mil. 
| butelių.

Žmogaus sveikatą čia labai 
taiso ir grūdina taip pat nuo
stabiai graži poetiška Biršto
no ir jo apylinkių gamta, 
tasai kilpomis ir posūkiais 
bevingiuojantis Nemunas, jo 
miškingos grakščios pakran
tės. Sunku atsigrožėti ir atsi
gėrėti tais gamtovaizdžiais: 
jie pasotina akį, užganėdina 
širdį, sužavi sielą, suramina.

Laisvalaikiu Birštono sve
čiai pasuka į šalia miesto 
prasidedantį Žverinčiaus 
mišką paėjėti vadinamuoju 
“Žvėrių ir paukščiu taku.” 
Čia keleiviui suręstos poilsio 
vietelės, papuoštos daugiau
sia iš medžio padarytomis 
miško žvėrių ir paukščių fi
gūromis. Išmoninga, poetiš
ka, patrauklu.

Birštone nei vietiniam gy
ventojui, nei svečiui nuobo
džiauti netenka. Jų paslau
goms neseniai pastatytas ki
no teatras, jauki miesto bi
blioteka, muziejus. Biršto
nas, beje, sportinis miestas. 
Čia įkurta Olimpinė irklavi
mo bazė, nuo šių mokslo 
metų—sporto mokykla. Jo
sios moksleiviai čia pat lanko 
Birštono vidurinę mokyklą 
(Ji įsteigta 1956 m., tiksliau, 
išaugo iš pokario metais 
įkurtos progimnazijos, vėliau 
septynmetės mokyklos). Šie
met mokslo metus čia pradė
jo 630 mokinių, jų tarpe 34 
pirmokai ir 59 abiturientai, 
kitąmet baigiantieji vidurinį 
mokslą.

Visame rajone darosi po
puliarūs Birštono scenos mė
gėjai. Neseniai jų dramos 
rateliui suteiktas liaudies 
teatro vardas. Jau šiemet 
pastatyta E; ^Ignatavičiaus 
pjesė “Sidabrinės skyrybos” 
ir rudeniop—amerikiečių ra
šytojo V. Sarajano scenos 
veikalas “Ei, žmonės!”

Gruzdžių dvaro antifašistus prisiminus
Profesorius Petraitis Juozas, Petro 

Docentas Norkus Antanas, Juozo
1920 metais prieš Lietuvos 

buržuazinę vyriausybę sukilo 
kariuomenės dalinys. Sukili
mą numalšino, o sukilimo 
vadus nuteisė. Bet dviems 
sukilėliams pavyko pabėgti, 
ir jie buvo nuteisti už akių— 
tai karininkas Andreika ir 
puskarininkis Gurauskas. 
Andreika pabėgo į Tarybų 
Rusiją, o Gurauskas slapstė
si Lietuvoje: svetima pavar
de žiemą dirbo prie miškų 
kirtimo darbų, o vasarą—pas 
ūkininkus prie lauko darbų ir 
prie melioracijos.

Apie Gurauską
1926 metais, laimėję Seimo 

rinkimus, liaudininkai pa
skelbė amnestiją, ir Guraus
kas pasirodė viešai savo pa
varde. Po fašistinio pervers
mo Lietuvoje Gurauskas dir
bo Raseiniuose. Čia buvo 
areštuotas, teisiamas kariuo
menės teismo už “ruošimą 
sukilimo” ir drauge su agro
nomu Žukausku (akademiko 
tėvu) bei kitais, nuteistas 
kalėti iki gyvos galvos. Vie
nok, Vyriausias tribunolas 
(pirmininkaujant profesoriui 
E. Riomeriui) panaikino ka
riuomenės teismo sprendi
mą, Gurauską ir kitus išteisi
no.

Galop Gurauskas įsidarbi
no Gruzdžiuose ir vėliau įsto
jo mokintis į Gruzdžių aukš
tesniąją Gyvulininkystės mo
kyklą. Dirbo labai įtemptai ir 
1934 metų pavasarį mokslas 
ėjo prie galo. Tuo laiku Val
stybės kontrolės revizoriai 
revizavo Gruzdžių gyvulinin
kystės mokyklą. Tie revizo
riai parašė, kad Gruzdžių 
Gyvulininkystės mokykloje 
mokosi ir tarnauja kriminali
nis nusikaltėlis, kuriam teis
mo atimtos pilietinės teisės. 
Valstyvės kontrolė pranešė 
Smetonai, kurio parėdymu 
per 24 valandas Gurauskas 
buvo pašalintas iš mokyklos 
ir tarnybos, nors liko išlaiky
ti tik vieną baigiamąjį egza
miną.

Kadangi “Lietūkis” buvo 
ne valstybinė įstaiga, “Lietū
kio” direktorius Dagys priė
mė Gurauską tarnybon są
skaitininku. 1940 metų rude
nį Žemės ūkio liaudies komi
saro M. Mickio įsakymu bu
vo leista Gurauskui eksternu 
laikyti egzaminus prie Žemės 
ūkio akademijos—įsigyti
aukštesniosios Gyvulininkys
tės mokyklos baigimo atesta
tą. Egzaminus jis išlaikė. Po 
karo Gurauskas buvo pirmi
ninku kolūkio, kurį išvedė iš 
atsilikimo į pirmaujančius; 
paskui dirbo zootechniku.

Boleslovas
Antras antifašistas Gruz

džių dvare—tai buvo Gyvuli
ninkystės mokyklos sargas 
Boleslovas. Savo išvaizda jis 
buvo labai panašus į Danų 
kino artistą—komiką Patašo- 
ną. Boleslovas stengėsi atro
dyti visuomet girtu puskvai
liu. Kasdien degtine jis suvil- 
gydavo burną ir apšlakstyda
vo veidą, kad kvepėtų degti
ne. Todėl savo išvaizda ir 
kvapu jis buvo panašus į 
įsigėrusį puskvailį. Kalbėda
mas jis stengdavosi truputį 
nušnekėti, ir dauguma jį lai
kė girtuokliaujančiu puskvai
liu. Bet jis nebuvo girtuoklis. 
Su dėstytoju agronomu Pis- 
karskiu (dabar docentas), di
rektoriumi Globiu (dabar 
pensininkas). Valstybės kon
trolės revizoriais Pakarkliu 
bei Garmų ir kitais tautinin
kų partijos nariais bei neoli- 
tuanais Boleslovas kalbėdavo 
labai “tautiškai.”

Kad įsteigti tautininkų 
partijos skyrių, reikėjo 6 na
rių (3 valdyboj ir 3 revizijos 
komisijoj), o Gruzdžiuose bu
vo tik 5: agronomas Piskars- 
kis, čigonų kilmės gydytojas 
Kocėnas, mokytojas Para- 
žinskas, viršaitis Motuzas ir 

Žydų tautybės pirklys Šeme- 
liovas. Šeštuoju nariu tauti
ninkai fašistai į steigiamąjį 
susirinkimą pakvietė Bole
slovą ir išrašė partijos bilie
tą. Vienok susirinkime, gir
damas Smetoną, Boleslovas 
tiek nušnekėjo, kad buvo pa
skelbtas garbės prijaučian- 
čiuoju tautininkams. Boleslo
vas buvo geriausias nelega
lios literatūros platintojas. 
Net Gruzdžių tautininkų va
das Piskarskis ir Šiaulių va- j 
das Alminas (dabar Ameri
koje), Smetonienės favoritas 
direktorius Globys ir kiti fa
šistai rasdavo proklamacijų 
po savo buto durimis. Žino
ma, niekas neįtarė “puskvai
lio” Boleslovo. Mes nematė
me žmogaus, kuris mokėtų 
užsimaskuoti taip, kaip mas
kuodavosi Boleslovas. Tas 
maskavimasis apsaugojo jį 
nuo bet kokio įtarimo, daly
vaujant revoliucinėje veiklo
je.

Kiti kovotojai
Sodininkas Jurevičius, dar 

besimokydamas Plungės že
mės ūkio mokykloje ir Fre
dos aukštesniojoje Sodinin- 
kystės-daržininkystės moky
kloje, kovojo su klerikalizmu 
ir fašizmu, ant Plungės par
ko rūmų iškabino raudoną 
vėliavą. Tarnaujant jam 
Gruzdžiuose sodininku, di
rektorius Globis užprenume
ravo jam Lietuvos fašistų 
oficiozą “Lietuvos aidą” ir, 
išmokėdamas algą, vieton pi
nigų davė kvitą. Jurevičius 
kvito nepriėmė, reikalauda
mas pinigų; už tą buvo direk
toriaus Globio paliuosuotas 
iš tarnybos. Jurevičius buvo 
geras nelegalios literatūros 
platintojas ir geras agitato
rius prieš Į fašistus-tautinin- 
kus bei klerikalus.

Žemaičių veislės arklių 
Valstybinio žirgyno žirgiai: 
Ruginis, Lučinskas ir Drak- 
šas (kurio brolį, kaipo bolše
viką, sušaudė generolas Ple
chavičius) kasdien treniruo
davo žirgyno arklius, nuva
žiuodavo į Šiaulius, Kuršė
nus, Žagarę, Joniškį, Meš
kuičius. Važinėdami jie nu
veždavo į Šiaulius, Kuršė
nus, Joniškį įvairius ponus: 
šaulių vadą Alminą, tautinin
kų vadus Kocėną bei Piskar- 
skį, policijos viršininką. Gy
vulininkystės mokyklos di
rektorių Globį ir kitus. Nu
važiavus į Šiaulius, ponas 
nueidavo su reikalais, o pa- 
dvadą su žirgiu palikdavo 
Lietūkio kieme. Čia žirgio 
pažįstamas atnešdavo įvai
raus pavidalo ryšuliuką su 
nelegalia literatūra; žirgis ją 
paslėpdavo vežime. Ateidavo 
ponas, ir grįždavo į Gruz
džius. Nebuvo jokio pavo
jaus, kad pakeliui gali pasi
vyti policija ir pakratyti. 
Kam gali užeiti į galvą kraty

ti, kuomet važioje pats poli
cijos nuovados viršininkas 
arba tautininkų-fašistų va
das. Vežiojant mums pakely 
kelis kartus sustabdė policija 
ir smulkiai kratė, bet nieko 
nerado, nes nelegalią litera
tūrą žirgiai veždavo tik va
žiuodami su aukščiau minė
tais ponais.

Raudonoji vėliava medyje
Sargas Boleslovas, žirgis 

Drakšas ir sodininkas Jure
vičius rugpjūčio 15 d. vakare 
įkėlė į vieną didžiausių sodo 
medžių prie kelio raudoną 
vėliavą ant ilgo koto. Rug
pjūčio 16, 17 ir 18 d. d. tuo 
vieškeliu važiavo bei ėjo į 
Gruzdžius, į šventą Roką, 
šimtai žmonių ir matė tą 
vėliavą. Rugpjūčio 19 dieną 
iš Kauno atvažiavo į Gyvuli
ninkystės mokyklą Žemės 
ūkio ministerijos agronomas 
S. Klimas. Iš Kužių gelžkelio 
stoties pervežė jį žirgis 
Drakšas. Atvykęs S. Klimas 
į ausį pasakė mokyklos di
rektoriui J. Žemaičiui, kad 
mokyklos sodo pakraštyje 
ant aukšto medžio kabo rau
dona vėliava. Direktorius J. 
Žemaitis liepė sargui Bole
slovai nukabinti tą vėliavą. 
Po geros valandos iš sodo 
grįžo Boleslovas ir pranešė:

— Nekokios vėliavos sode 
nėra. Sodininkas iškabino 
kelius škarmalus baidyti špo
kus ir žvirblius”. . .

Nuėjome visi pažiūrėti. Di
rektorius Žemaitis pakvietė 
dalyvauti apžiūroje tautinin
kų-fašistų vadą—dėstytoją 
Piskarskį, šaulių vadą—dės
tytoją Alminą, kapelioną ir 
atėjusį dėstyti gimnastiką 
policijos nuovados viršininką 
(atsargos vyr. leitenantą). 
Visi atėjome ir pamatėme, 
kad ant medžių buvo prika
binta įvairių spalvų Skarma
lų, kurie plevėsavo ir baidė 
žvirblius.

— Patikimas žmogus man 
pranešė,—tarė nuovados vir
šininkas,—kad kabėjo raudo
na vėliava . . .

— Tas patikimas žmogus 
neatskiria spalvų,—tarė Bo
leslovas.

— Tu, Boleslovai, jau su
skubai “užsiprovyti,” jau nu
šneki, o iš tavo burnos eina 
bravaro kvapas,—pastebėjo 
nuovados viršininkas.

— Kad aš ir užsiprovijęs, 
žvirblių baidykles atskiriu 
nuo raudonos vėliavos, o 
Tamstos patikimam žmogui 
žvirblių baidyklės rodosi bol
ševikiška vėliava . . .

Vėliau Petraitis paklausė 
Boleslovą ir Drakšą; kodėl 
jie iškabino raudoną vėliavą 
per šventą Roką, o ne gegu
žės 1 arba lapkričio 7 dieną? 
Taip jiems patarį įdavusi vė
liavą. Jie atsakė; kad per 
šventą Roką į Gruzdžius va
žiavo ir vėliavą matė daugy
bė žmonių, o gegužės 1 ir 
lapkričio 7 būtų matę mažai 
kas.

PRANAS RAŠČIUS

Ką širdy nešioju . . .
Lietuva, gimtine gintarine, 
su Čiurlionio ąžuolais kely. . . 
Skausme Pirčiupiu, degąs krūtinėj, 
ir saulėtekio pirmasis spinduly,

ir dangau, toks giedras ir toks aukštas; 
mano upe — neišsenkanti, gili, 
ir saulėlydžio, tarytum auksas, 
paskutinis Šiltas spinduly, —

Tau viską, viską, ką širdy nešioju, 
ką savo rankom padariau lig šiolei, 
kaip šventą skolą leisk padėt prie kojų.

Su Žieminėm Šventėm
Sveikinu Lietuvoje brolius, seseles ir visus 

gimines bei pažįstamus; taipgi sveikinu JAV visus 
draugus ir pažįstamus. Linkiu visiems laimingų ir 
linksmų Naujųjų Metų.

BEN DARIN 
Cleveland, Ohio <
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Montrealio kronika
SERGA

P. Jokubka vėl išvežtas į 
St. Luc ligoninę. Linkiu Pe
trui greit pasveikti.

IŠVYKO
P. Bendžaitienė su dukrele 

išvyko i Floridą pasišildyti 
saulės spinduliais.

M. Šalčiunienė ir J. Visoc- 
kiene buvo išvykusios į De
troitą aplankyti gimines. S. 
Visockienė viešėjo T. Lietu
voje šią vasarą ir norėjo 
gražiais Įspūdžiais pasidalyti 
su savo dėde. M. Šalčiūnie- 
nei grįžtant įvyko nelaimė. 
Galvai susisukus, netikėtai 
puolė ir smarkiai susižeidė 
koją.

Linkiu laimingos viešna
gės, o Marytei greit pasveik
ti.
TURĖJOME SVEČIŲ

Montreale buvo sustoję su 
turistų grupe iš T. Sąjungos, 
trys lietuviai: D. Sniukas, 
“Pravdos” korespondentas, 
B. Aliukonis, Tarybos depu
tatas B. Kačkus. Sužinojus, 
kad jie atvyksta, tuojau bu
vo sukviesta gražus būrys 
svečiu pas mūsų mielus J. S. 
Čičinskus. Dėl vietos stokos 
nebuvo galima daugiau su
kviesti. Be to, buvo labai 
trumpas laikas.

L. L. D. pirmininkas J. 
Urbonavičius sklandžiai pra
vedė programą. Buvo viso
kių klausimų ir diskusijų į 
kuriuos svečiai mielai atsa

kinėjo. Šeimininkės, vadovy
bėje S. Cičinskienės, labai 
skaniai visus pavaišino.

Labai buvo malonu su tau
tiečiais susitikti nors trum
pam laikui.

MIRĖ
Lapkričio ^4 d. mirė Ona 

Jasiunienė, virš 80 m. 
lapkr. 25. Mirė jos anūke 
Sandy Mališauskaite, 25 m. 
Paliko nuliūdime tėvelius ir 
vieną brolį. Abi buvo pašar
votos vienoj vietoj ir sykiu 
palaidotos. Tai skaudus ir 
retas pasitaikymas.

Gruodžio 9 d. staigiai mirė 
Vaclovas Labūnas, 78 m. Pa
liko nuliūdime žmoną Mary,

dukrele su šeima, du brolius 
i ir sesutę T. Lietuvoje. Velio- 
' nis buvo ilgametis Sūnų ir 
Dukterų Dr-jos narys, mylė
jo lietuvišką spaudą. Gyvas 
buvo taip susitvarkęs laido
tuves, kad šeimai nepaliko 
jokių rūpesčių. Laidotuvės 
buvo privatiškos, ir jo pagei
davimu buvo sudegintas. Bu

lve kilęs iš Marijampolės, į
Kanada atvyko 1928 me
tais. Artimiesiems gili užuo- 

I jauta, o mirusiems lai būna I
lengva Kanados žemelė.

J-na
P. S. Visiems linkiu lai

mingu ir sveiku Naujų Metų 
1978. J.

Iš moterų 
susirinkimo

Toronto. — Lietuvių Mote
rų Klubas turėjo labai skait
lingą susirinkimą gruodžio 
4, kuriame Klubo sekretorė 
padarė Klubo veiklos 1977 
metais apžvalgą.

Iš pranešimo paaiškėjo, 
kad Klubas turėjo du skait
lingus bankietus, dvi išvykas 

1 vasaros metu.
Finansiniai parėmė širdies 

ir vėžio institutus. Taipgi 
pasveikino Sūnų ir Dukterų 
Klubą su šimtine.

Šiais metais turėjome 16 
ligonių. Dvi klubietės mirė. 
Tai M. Masiokienė ir A. 
Pažėrienė. Jos buvo nuošir
džios klubo narės.

Klubietės gyvai diskusavo 
ateinančių metų veikimo pro
gramą. Nutarė suruošti pa
rengimą 11 kovo sąryšyje su 
tarptautine moterų diena. 
Smulkesnių žinių išgirsite 

• sekančiame susirinkime, ku- 
\ ris įvyks sausio 8 dieną. 
, Svarbu, kad šis susirinkimas 
' būtų skaitlingas, n(ęs(b.us.yal- 
! dybos perrinkimas.
! Mūsų klube yra narių, ku- 
| rios dėl silpnos sveikatos ne- 
j gali atsilankyti į susirinki- 
- mus. Tai šios draugės: Z. 
I Jakavičienė, H. Karpavičie- 
i nė, A. Alenskienė, T. Mingi- 
i lienė. Jos bus klubiečių at- 
! lankytos. Labai gaila šių bu
vusių aktyvių narių.

Susirinkimui užsibaigus, 
kaip ir visuomet, mūsų darb-

ščioji parengimų komisija iš
virė kavos ir padėjo ant stalo 
sūrio, pyragaičių, tortų, ku
riuos pačios klubietės paga
mino ir atnešė.

Buvo malonu paminėti 
gimtadienį veiklios parengi
mų komisijos narės, Janutės 
Kuisienės. Dalyvės sudaina
vo “Happy Birthday” ir “Il
giausių Metų.” Nuo savęs 
linkiu draugei ilgų ir gražių 
metelių.

Nepamirškit, kad sekantis 
moterų klubo susirinkimas 
įvyks sausio 8 dieną.

Dalyvė A.

įvairios žinios
TEISĖJO BANDYMAS 
DIKTUOTI UNIJAI

San Francisco, Cal. — Čia 
federalinis teisėjas William 
Schwarzer įsakė Internatio
nal Association of Machinists 
& Aerospace Workers uni
jos vadovybei netrukdyti 
dviem lokalams su apie 
6,000 narių siekti atskiros 
sutarties su Lockheed Missi
le Ū Space Corporation ir 
nutraukti streiką. Mat, dide
lė unijos narių dauguma at
metė korporacijos siūlomą 
kontraktą ir tęsia streiką, 
bet du lokalai balsavo už 
kontraktą ir dabar nori grįžti 
į darbą.

Tokia atskira sutartis 
reikštų unijos suskaldymą. 
Teisėjas Schwarzer su savo 
įsakymu padeda samdyto
jams sulaužyti streiką ir su
naikinti uniją.

$ Naujųjų Metų proga
10 Sveikinu gimines ir pažįstamus gyvenančius M) 
įį Lietuvoje, Kanadoje ir Amerikoje. ft
Jd Linkiu visiems džiaugsmingų ir laimingų Naujųjų 
J| Metų ir nepamiršti mūsų gimtojo krašto Lietuvos, (fj

J. ŠINKŪNAS )£ 
vt Kanada vt

ANGLIJOS MOTERYS 
PROTESTUOJA

Londonas. — Sunku tuo 
tikėti, bet taip yra: Anglijoje 
tebeveikia “Viktorijos laikų” 
įstatymas, kuris nepripažįsta 
moteriai teisės į jos pajamas. 
Jos pajamos, įstatymas sako, 
yra vyro pajamos ir jos jam 
priklauso. O - Anglija save 
skaito labai aukštos civiliza
cijos kraštu, bet toleruoja 
tokia bjaurią diskriminaciją 
prieš savo moteris.

Prieš šią diskriminaciją vi
soje šalyje prasidėjo moterų 
judėjimas. Visas civilizuotas 
pasaulis linki joms sėkmės.

KALTAS LĖKTUVAS UŽ 
BAISIĄ NELAIME

Evansville, Ind. — Gruo
džio 13 d. lėktuvo nelaimėje 
žuvo 29 žmonės. Valdžios 
tyrinėtojai padarė išvadą, 
kad nekalti nei oras, nei 
lėktuvo vairuotojas (pilotas) 
už nelaimę. Jie mano, kad 
lėktuvas buvo su rimtais 
techniniais defektais.

LAISVĖ

Naujųjų Metų Proga

VALDYBA ir nariai 
San Francisco, Cal.

LLD 153 kuopa, San Francisco, Cal., sveikina 
“Laisvės” kolektyvą, skaitytojus, rėmėjus, kores
pondentus ir visus dirbančius už palaikymą Taikos 
pasaulyje.

Su Naujaisiais Metais 
bei sezono švenčių proga
Sveikiname draugus-drauges ir gimines, taipgi 

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

J. ir M GINAICIAI 
Santa Clara, Cal.

LLD 198 KUOPA 
Oakland, Cal.

Visus LLD narius, darbuotojus, rėmėjus ir 
bičiulius Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje.

Linkime visiems stiprios sveikatos ir taikos 
pasaulyje.

Su Naujaisiais 1978 
Metais sveikinam

SU NAUJAIS METAIS
Sveikiname visus mūsų gimines, draugus ir 

pažįstamus mūsų krašte ir Tarybų Lietuvoje.

r-

SAN LEANDRO, CAL.

Sveikiname savo gimines, draugus, drauges, 
pažįstamus čia Amerikoje ir Lietuvoje, taipgi 
“Laisvės” personalą, su Naujaisiais Metais.

LINKIME VISIEMS SKAISČIŲ, LAIMINGŲ, 
TAIKIŲ, DARBINGŲ 1978 METŲ

JUOZAS—HELEN SHARKEY-ŠARKlUNAI įįį
HELEN JANULYTĖ JT?

St. Petersburg, Fla. ta

Aleksas ir Violeta 
Taraškai

VI Sveikiname visus draugus, artimuosius ir gimi- Ar 
JJJ nes, šioje šalyje, Kanadoje, Argentinoje ir Tarybų 
(fį Lietuvoje. %£>
J4 Lai būna 1978-ieji metai šviesus, nešantys taiką 
(fį pasauliui ir laimę žmonijai.

HELENA ir ROBERTAS FEIFERIAI D) 
y* St. Petersburg, Florida ft

H Žiemutės Švenčių Proga $
Sveikinu visus savo gentis, draugus ir pažįsta- jK 

mus, linkėdamas viso geriausio.
Lai sekanti metai atneša mums taiką, sveikatą ir įfį 

laimingą gyvenimą.
KAZYS GENYS ft

| Naujųjų Metų Proga
£ Sveikiname su žiemos šventėmis visus savo 
f artimuosius, gimines, draugus bei bičiulius Ameri- 
£ koje ir Tarybų Lietuvoje.
| ’ HELEN ZUKIENĖ, Binghamton, N. Y.
£ HELEN ŽUKAITĖ PINE ir šeima
£ WALTER ir MYLDA ŽUKAS, Gulfport, Fla.

Ar WALTERIS ir KLIOPASA KELLEY
vi St. Petersburg, Fla.

Su Metinėmis Šventėmis
Sveikiname savo gimines, draugus ir pažįstamus 

J. A. V. ir Tarybų Lietuvoje.
Linkime visiems saulėtų dienų!

SVEIKINIMAS
Naujųjų Metų proga nuoširdžiai sveikinarpe, my-, >. 

,- limus gimines, tautiečius'ir bičiulius Tarybų Lietu
voje ir Amerikoje. Taipgi sveikiname gerbiamą 0
“Laisvės” kolektyvą, rėmėjus, vajininkus bei ko- U 
respondentus. Sveikiname LDS ir LLD visus 
draugus ir drauges. Linkime visiems laimingų H 
Naujųjų Metų, geros sveikatos ir giedros nuotaikos J] 
asmeniniame gyvenime. Lai gyvuoja taika ir tautu Ji 
draugystė visame pasaulyje!

VALYS ir VERUTĖ RINKAI U 
St. Petersburg, Fla. $

EVALDAS VILKIS
Montreal, Que., Canada

Su žiemos šventėmis ir 
Naujaisiais Metais

Sveikinu visus savo draugus ir drauges Kanado
je, Jungtinėse Valstijose ir Tarybų Lietuvoje, 
linkėdamas geriausios sveikatos ir gero pasisekimo 
jūsų visų gyvenime.

Lai būna mūsų visų obalsis: Tegyvuoja Taika 
Pasaulyje!

SVEIKINAME |
ir linkime linksmų švenčių ir laimingų Naujųjų TO 
Metų visiems mūsų giminėms ir draugams Kanado- TO 
je, Jungtinėse Valstijose ir Tarybų Lietuvoje. TO

Tegu būna mūsų visų obalsis: Lai gyvuoja TO
TAIKA pasaulyje. TO

JUOZAS, ELZIUTĖ ir LILLY URBANAVICIAI ®
Verdun, Quebec, Canada TO

East Hampton, L. L — 
Moterys pradėjo skųstis, kad 
Dr. Martin Shepard psichiat
ras, jas lytiškai išnaudoja. 
Už tokį negydytojišką užsi
laikymą jam atimta teisė toje 
profesijoje praktikuoti.

REIKALAUJA 2 
MILIJONŲ DOLERIŲ 
IŠ VALDŽIOS

Denver, Col. — Scott 
Heath, 26 metų amžiaus, 
pernai buvo įskiepytas nuo 
“swine flu” ir tapo suparaly- 
žuotas. Jis patraukė teisman 
federalinę valdžią ir reika
lauja 2 milijonų dolerių atly
ginimą. Jis kaltina skiepus, 
kuriuos, kaip žinia, parūpino 
federalinė valdžia. c

-c

Parsiduoda
* 5)

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

Jį Žieminių Švenčių Proga $
jsK Sveikinu visus draugus, bičiulius ir gimines 
y* Amerikoje ir Lietuvoje. Linkiu visiems sveikatos, ft

laimės ir taikos pasaulyje.

i

HELEN SIAURIS

MIAMI, FLA.

Mirus

Suzan Shukaitis
Reiškiame mūsų širdingiausią užuojautą jos vy

rui Jeronimui, visiems giminėms ir artimiesiems.

SOPHIE ir JONAS THOMSONAI 
Mįami, Fla.

MIAMI, FLA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vincas J. Stankus
Mirė 1973 metų gruodžio 17 d.

Vėl man prisimena ta nemaloni jau keturių metų 
sukaktis. Tu Vincai dar gyveni mano širdyje ir 
prisiminimuose. Savo gyvenime tu dirbai visuome
nės gerovei. Lai būna tau amžina ramybė.

ELIZABETH STANKUS

Laimingų Naujųjų Metų

VALĖ SUTKIENĖ 
San Francisco, Cal.

Sveikinu visus gimines, draugus bei pažįstamus 
Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje ir iš Lietuvos 
svečius, kurie lankėsi pas mus Amerikoje. Taipgi 
sveikinu “Laisvės” kolektyvą, skaitytojus, rėmė
jus, vajininkus ir visus Taikos šalininkus.

SVEIKINAME
Su Naujaisiais Metais Klubo narius, rėmėjus, 

darbuotojus ir bičiulius.
Visiems linkime daug laimės ir sėkmės, o labiau

sia stiprios sveikatos.
Lai būna Taika visame pasaulyje!

LITHUANIAN SENIOR CITIZENS CLUB, Inc. 
St. Petersburg, Florida

laimės, sveikatos ir laimingų

PETRONĖ MALINAUSKAS
Chicago, Ill.

SVEIKINIMAS
Švenčių proga

Sveikinu visus “Laisvės” darbuotojus, visus savo 
pažįstamus ir draugus JAV, Kanadoje ir Tarybų 
Lietuvoje.

Linkiu visiems
Naujųjų Metų.



6-tas puslapis laisvi: PENKTADIENIS, GRUODŽIO [DECEMBER! 23, 1977

Su Naujaisiais Metais
Sveikinu gimines, draugus ir bičiulius Amerikoje 

ir Lietuvoje. Linkiu sveikatos, džiaugsmo, laimės 
ir sėkmės gyvenime.

NASTĖ BUKNIENĖ
Brooklyn, N. Y.

Žieminių Švenčių Proga

BROOKLYN, N. Y.

Naujųjų Metų Proga

$ Žiemos švenčių proga $
Sveikinu visas gimines, draugus, bičiulius ir am 

JA “Laisvės” darbuotojus Amerikoje, Kanadoje ir 
ft’f Tarybų Lietuvoje. Taipgi sveikinu Aido Choro 
jrA narius ir New Yorko Lietuvių Moterų Klubo nares. yį 
tįį Linkiu visiems sveikų ir laimingų Naujųjų Metų. 1h

JULIA LAZAUSKIENĖ
So. Ozone Park, N. Y.

Švenčių Proga
Žieminių švenčių ir Naujųjų Metų proga sveiki

name visus draugus ir drauges, pažįstamus, bro
lius Lietuvoje ir kitas gimines.

Linkime visiems geros laimės.
ELENOR SUNGAILA

ONUTĖ HALEY

Naujų Metų Proga
Sveikmu gimines, draugus ir pažįstamus Ameri

koje ir Tarybų Lietuvoje. Būkite sveiki ir linksmi.
Lai klesti taika pasaulyje.

K. PETRIKIENĖ
Rocky Point, N. Y.

Su žiemos šventėmis ir 
Naujaisiais Metais

Sveikinu gimines, draugus ir “Laisvės” skaityto
jus Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. Visiems linkiu 
geriausios sveikatos ir sėkmės gyvenime ir darbuo
se. Sveikinu “Laisvės” kolektyvą—-dirbančius prie 
taip garbingo laikraščio.

Cleveland, Ohio
LDS 55 KUOPOS NARIU 
ATYDAI

LINKSMAI SUTIKSIME
NAUJUS METUS

M. UŽDAVINIS
Norwood, Massachusetts

FRANCES MAŽELIENĖ
FRANCES BALTRUS, dukra

, Sveikiname gimines, draugus ir bičiulius Lietu
voje, Amerikoje ir Argentinoje su žieminėmis 
šventėmis ir Naujaisiais Metais.

Sveikiname visus mūsų draugus, bičiulius ir 
gimines Amerikoje ir Lietuvoje. Linkime sveika
tos, džiaugsmo, laimės.

A. BABARSKIENĖ ir duktė 
IRENA su šeima

SVEIKINIMAS
Sveikiname su žiemos šventėmis ir Naujaisiais 

Metais visus gimines, draugus ir pažįstamus Tary
bų Lietuvoje ir Amerikoje; taipgi ir “Laisvės” 
kolektyvą. Linkime visiems daug laimės ir tvirtos 
sveikatos. Lai būna taika visame pasaulyje!

PETRONĖ ŽUKAUSKIENĖ ir Šeima 
Westwood, Mass.

TEKLĖ ir PAUL NUKAS 
Ashfield, Mass.

Sveikiname švenčių proga
Mūsų gimines ir draugus Amerikoje ir Lietuvoje. 

Linkime visiems sveikatos ir laimingo gyvenimo 
visuomet.

SVEIKINAME
Su KalėdonLir Naujais Metais visus gimines ir 

visus draugui Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje. 
Linkime visiems sveikatos ir laimingos ateities.

N. ir PLACIDĄ DUDONIAI
Aston, Pennsylvania

Linksmų žiemos švenčių 
ir laimingų Naujų Metų

įjK Sveikinu gimines, draugus ir pažįstamus Ameri- 
koje ir Tarybų Lietuvoje. Linkiu visiems laimės.

gK Lai būna ramybė pasaulyje!

JA JONAS VAICEKAUSKAS
fiy Binghamton, N. Y.

%

Kuopos susirinkimas įvyks 
sausio 5 dieną, 1 vai. po 
pietų, ICA svetainėje, 15901 
St. Clair Ave. Visi nariai 
prašomi dalyvauti, nes tai 
bus svarbus susirinkimas. 
Bus nominacijos kandidatų į 
LDS Centro Valdybą 1978- 
1979 metams. Reikia nomi
nuoti tokius kandidatus, ku
rie daugiausia pagelbėtų 
tvarkyti LDS Centro reika
lus.

Apart kitų dalykų, turėsi
me išrinkti ir kuopos valdybą 
1978 metams. Po susirinkimo 
turėsime vaišes.

Taipgi LDS 55 kuopos val
dyba sveikina savo narius 
bei draugus su žieminėmis 
šventėmis ir linki kuo ge
riausių naujų 1978 metų.

LDS 55 kp. valdyba

Lapkričio 24 dieną pasimi
rė John P. Zilen-Zilengau- 
čius, LDS 55 kp. narys, pa
likdamas liūdėti sūnų John 
V., dukteris Amelią ir Birutę 
ir jų šeimas. Velionis gyveno 
Clevelande beveik visą am
žių, atvykęs į mūsų šalį 1913 
metais iš Pasvalio. 1916 me
tais susituokė su Magdalena 
Šimonis, kuri taipgi buvo 
apleidus tėvynę 1911 m., ir 
gražiai sugyveno per 58 me
tus, augindami šeimą, kuri 
taipgi dabar gyvena Cleve
lande.

Draugas Zilen nuo jaunys
tės dienų iki pensijos dirbo 
Kirby Iron Works kaip meta
lo tekintojas (welder). Vė
liausiu laiku sirguliavo. Jo 
dienas palinksmino-paguodė 
laikraštis “Vilnis,” kurį skai
tė nuo pat išėjimo, dalyvavo 
mūsų sueigose ir buvo LDS 
55 kp. narys nuo 1935 metų.

Mes, kurie velionį pažino
me, liūdime su jo šeima ir 
reiškiame jai užuojautą šioje 
liūdnoje valandoje.

J. Petraus

S t. Petersburg, Fla.
Lapkričio 18 dienos “Lais

vėje” užuojautoje iš St. Pe- 
tersburgo, mirus Paulinai 
Blaškienei įvyko kelios klai
dos vardų minėjime. J. ir M. 
Harmatiuk ir J. Stančiko 
vardai iškraipyti, o J. An- 
drulienės vardas visai pra
leistas.

Atsiprašome. Adm.

Jau per daug metų 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

LLD pirmininkė 
sužeista
Drauge Mizariene,

Grįžtant iš LLD Centro 
Komiteto posėdžio, gruodžio
12 d., buvo didelis mašinų 
susigrūdimas. Važiuojant 
Grand Central Parkway, iš 
užpakalio, į Artūro mašiną 
smogė kita mašina. Artūro 
mašiną smarkiai nubloškė į 
kito sustojusią mašiną ir vi
sos trys mašinos pasiliko vie
toje.

Artūro mašina pusėtinai 
apdaužyta. Mane smarkiai 
sukrėtė atsimušant į priekį. 
Sudužo akiniai, gerokai nu
brozdino kojų kelius. Į na
mus parvykus, nusirengiant, 
pajutau, kad sunku pakelti 
dešinę ranką iš peties. Lai
mė, kad kaulai nepažeisti, 
nereikėjo vykti į ligoninę. 
Jaučiuosi sukrėsta. Širdis 
netvarkoje

Dabar gydytojai neina į 
namus. Šiandien (gruodžio
13 d.) Artūras veš pas gydy
toją pasitarti.

K. Petrikienė

Binghamton, N. Y.
KELIONĖ NESUVYLĖ

Gruodžio 16 dieną suma
niau aplankyti Mike Kapke- 
vičių. Sakau, gal jis norės su 
žiemos šventėmis per laik
raštį “Laisvė,” kurią jie pre
numeruoja, pasveikinti visus 
geros valios žmones. Kai 
apie tai jam prisiminiau, nie
ko nesakęs, pasitraukė savo 
pagalbininką “keturkojį,” 
priėjęs ištraukė dešimkę ir 
pridavė man.

Maikis tebėra toje pačioje 
sveikatos padėtyje ir myli 
pasišnekėti apie praeitį.

Jonas Vaicekauskas

“LAISVĖS”
DIREKTORIAMS

Antradienį, gruodžio 27 d., 
2 vai. po pietų įvyks “Lais
vės” direktorių posėdis, 
Laisvės name. Visi dalyvau
kime. A. R., Sek r.

Women in the News

Siba Baum
A mother has the right to 

withdraw her daughter 
from a school that she consi
ders racist, an attorney told 
the Appellate Division of 
State Supreme Court in 
Brooklyn. Mrs. Baum, the 
mother, decided not to let 
her 13-year-old daughter 
Siba return to Selden Ju
nior High School after a 
teacher had told the child 
that “Indians are lazy and 
like to remain on the reser
vation,” while discussing a 
paper the girl had written 
on the Indian chief Geroni
mo.

* * *
Recently a 27-year-old 

Mexican American unwed 
woman died in a hospital in 
Texas from complications 
caused by a cheap abortion 
in a nearby Mexican border 
town. The dead woman car
ried a Medicaid card, but it 
did her little good. The Fe
deral Government had stop
ped paying for abortions for 
the poor unless the life of 
the mother is endangered. 
The woman’s life presuma
bly was not in danger—not 
until she went across the 
border and paid 40 dollars 
to terminate an unwanted 
pregnancy. 

* * *

Mirus

Marijai Černiauskienei, 
Kaune

Reiškiu gilią užuojautą jos sesutei Nastei Buknie- 
nei, jos sūnums, dukrai, anūkams ir visiems 
artimiesiems.

IEVA MIZARIENĖ
Jackson Heights, N. Y.

F. ir S. NAKAS 
Detroit, Mich.

M. TRAKIMAVIČIENĖ ir Šeima 
Norwood, Massachusetts

SUZANNA KAZOKYTĖ-JONES
Frackville, Pa.

Linkime visiems daug laimės, tvirtos sveikatos, 
o labiausia nenuilstančiai kovoti už taiką visame 
pasaulyje.

SVEIKINAME

Žiemos Švenčių ir
Naujųjų Metų proga $

Sveikinu gimines, draugus ir bičiulius Amerikoje 
ir Lietuvoje. Linkiu visiems sveikatos.

MAIK KAPKEVIČIUS
Binghamton, N. Y.

SVEIKINIMAS
Sveikiname su žiemos šventėmis ir Naujaisiais 

Metais visus gimines, draugus ir pažįstamus Tary
bų lietuko ii ir Amerikoje. Taipgi sveikiname

GREETINGS
To all my acquaintances—may the coming season 

bring you health, happiness and solitude.

SU NAUJAISIAIS
1978 METAIS

Linkime “Laisvės” skaitytojams, rėmėjams ir 
Laisvės” personalui geresnių sekančių metų.

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

Sveikinam su žiemos g
šventėmis ir g

Naujaisiais Metais jjjį
Visus mūsų gimines, draugus bei pažįstamus

Tarybų Lietuvoje ir Amerikoje, taipgi “Laisves” jjE 
personalą. O

Visiems Linkime Laimės ir Būti Sveikiems. įffi

GEORGE ir SOPHIE NAUSĖDA Ig
Detroit, Michigan

Visus mūsų gimines, draugus ir drauges Lietuvo
je, Amerikoje ir Kanadoje; taipgi sveikiname visus 
taikos šalininkus.

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

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Šapolų šeimos
Su širdgėla prisimenu Lietuvoje mirusius tėve

lius, brolius, seseris ir vieną brolį mirusį Ameriko
je. Iš didelės šeimos (8 vaikai ir tėveliai) likau aš 
viena.

Ilsėkitės ramiai, mano mieli, aš Jūs niekad 
neužmiršiu.

FRANCES MAŽELIENĖ
IR

FRANCES BALTRUS, duktė
Brooklyn, N. Y.

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

Nancy and Ronald Reag
an seem to believe in doing 
things together. Now 
they’re both writing books. 
Nancy’s is described as “an 
inspirational autobiogra
phy,” covering her child
hood, film career and mar
riage to the former Gover
nor. Reagan is writing 
about political activity in 
Hollywood in the ‘40s and 
‘50, the days of McCar
thyism and the blacklist.
d * ♦ ♦

We have had many visit
ors from the Soviet Union 
including Lithuanians. I un
derstand that in the month 
of November alone 9 groups 
of guests were received and 
entertained at Holland Ro
berts Center in California. 
It is the American-Soviet 
Society, headed by Ksavera 
Kaross. That had been 
quite a job. Many Lithuani
ans she had for dinner at 
home. Ilse




