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Su viltimi laimėti 
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Jų tikslas jau aiškus 
Kova su teroristais

m botototo mito
Kuba nenusilenks

A. BIMBA
Mes įžengiame į Naujuo

sius 1978 metus su viltimi ir 
ryžtu nugalėti visus sunku
mus, su kuriais teks susidur
ti musu pastangose “Laisvę” 
išlaikyti. O sunkumų bus, 
dar sunkesnių negu 1977 me
tais, nes laikraščio skaitytojų 
ir rėmėjų, dėl mirčių, gretos 
toliau praretėjo. Likusių 
draugu ir draugių atsakomy
bė padidėjo.

Bet mes nenuleidžiame 
rankų. Mes dėsime visas pa
stangas, kad “Laisvė” ir 1978 
metais savo skaitytojus lan
kytų be mažiausios pertrau
kos.

Tuo tarpu visus skaityto
jus ir rėmėjus nuoširdžiau
siai sveikinu su Naujaisiais 
metais ir visiems linkiu ge
ros sveikatos ir visokios lai
mės.

r*T
Pranešama, kad dienomis 

nevvyorkiškė “Air Time” fir
ma susitarė su Tarybų Są
jungos filmų gaminimo ištai
ga bendromis jėgomis paga
minti net 20 dokumentinių 
filmų apie Antrąjį pasaulinį 
karą. Jų pagaminimas atsieis 
pusketvirto milijono dolerių. 
Jie bus, aišku, televizuojami 
visame pasaulyje.

Filmai gal jau būsią gatavi 
rodymui 1978 metų rudenį. 
Jie žada būti labai įdomūs.

Tai puikus sumanymas, 
įteikia tikėtis, kad filmus pa
matyti turėsime progą ir 
mes amerikiečiai.

“Air 'rime” firma sako, kad 
ji šių filmų neparduos ku
riam nors televizijos stočių 
tinklui, bet darys sutartis su 
kiekviena stotimi atskirai.

□
Šioje šalyje eina ginčai 

apie spaudos laisvę ir teis
mus. Antai sulaikomas žmo
gus. Jam primetamas sun
kus, kriminališkas nusikalti
mas. Bylos paruošmui, teisė
jo patvarkymu, pravedamas 
taip vadinamas priešteismi- 
nis apklausinėjimas už užda
rų durų, tai yra neįsileidus 
laikraščių reporterių. Teisė
jas sako, kad dažnai reporte
riai spaudoje sulaikytą žmo
gų padaro kaltu ir nuteisia. 
Kaltinamasis nebegali tikėtis 
teisingo, bešališko teismo. 
Tai paneigimas jo teisių.

Paliesti laikraščiai protes
tuoja. Jie sako, kad savo 
patvarkymu teisėjas paneigė 
spaudos laisvę, nusidėjo kon
stitucijai. Pasiskundžia aukš
tesniam teismui, kuris jų 
skundą atmeta ir užgiria tei
sėjo pasielgimą.

Bet ginčai nesustoja.
rr

Dabar jau aišku, kad Egip
to prezidentas Anwar Sada- 
tas siekia atskiros taikos su 
Izraeliu, nekreipdamas dė
mesio į kitų arabiškų kraštų 
jokius protestus. Tai patvir
tino jo praeitą savaitgalį an
tras susitikimas ir derybos 
su Izraelio premjeru Beginu.

Visiškai nebekalbama apie 
greitą sušaukimą Ženevos 
konferencijos, kurioje būtų 
atstovaujamos visos arabiš
kos šalys.
y Izraelio atskira sutartis

Italijos komunistai didina 
reikalavimus vald. partijai

Farmerių protesto demonstracija Naujas svarbus Tar. S-gos 
pasiūlymas Jungt. Valstijoms

Roma. — Šalyje didėjant 
nedarbui ir gilėjant ekonomi
nei krizei, Italijos Komunistų 
Partija didina savo reikalavi
mus valdančiajai Krikščionių 
Demokratų Partijai. Ši parti-

Suareštuota

Linda Blair
Wilton, Conn. — Gruodžio 

20 dieną čia tapo suareštuo
tas 31 asmuo. Jie visi kalti
nami šinkavojimu narkotikų. 
Suareštuota gana jauna ak
torė Linda Blair.

tiktai Egiptu neduotų Vidu
rio Rytams pastovios taikos.

□
Teroristu siautėjimas jau 

pasidarė pasauliniu reiški
niu. Jis turi įvairiausias for
mas—nuo lėktuvų užgrobimo 
iki pagrobimo žmogaus ir 
reikalavimo geros pinigų su
mos už jo paleidimą.

Klausimas labai rimtas ir 
svarbus. Kova su teroristais 
turėtų tapti tarptautiniu rei
kalu, arba jų siautėjimui galo 
nebus.

Gruodžio 25 dieną Kubos 
prezidentas Fidel Castro kal
bėdamas parlamente, aštriai 
kritikavo Washingtoną už jo 
bandymą diktuoti Kubai,'ko
kius santykius su kokiomis 
šalimis jis gali turėt, o 
su kokiomis negali. Pav., 
Jungtinių Valstijų vyriausy
bė daro spaudimą, kad Kuba 
atšauktų savo militarinius 
patarėjus iš Angolos ir 
Ethiopijos.

Castro sakė, kad Kuba ko
vojusi su pirmesniais pen
kiais Jungtinių Valstijų pre
zidentas (Kennedy, Truman, 
Johnson, Nixon ir Ford) ir 
esanti pasiruošusi kovoti su 
šeštuoju (Carteriu), jeigu 
hue rpiValas ieitru Washing- 
ionas naudos spaudimą ir 
ekonominę blokadą prieš Ku
bą.

Jungtinės Valstijos palaiko 
užsieniuose šimtus ne tik mi- 
litarinių patarėjų, bet ir mili- 
tarinių bazių su didelėmis 
armijomis, neatsiklausus Ku
bos. Tai kokią teisę jos turi 
Kubai įsakinėti, kad ji at- | 
šauktų saujelę militarinių pa
tarėjų iš Afrikos šalių?!

Castro teisus. Kubos san
tykiai su Angola ir Ethiopiją 
yra grynai jos reikalas.

Laimėta dovana

ja, kaip žinoma, parlamento 
neturi daugumos, bet pasilai
ko valdžioje dėka komunistų 
narių nebalsavimo prieš jos 
pasiūlymus. Komunistai ma
no, kad kova su krize reika
lauja eiti toliau. Jie reikalau
ja, kad krikščionys demokra
tai su premjeru Giulio An
dreotti priešakyje sudarytų 
lyg ir tam tikrą koaliciją 
paruošimui įvairių sumany
mų (įstatymams projektų) 
parlamente, kurioje galėtų 
dalyvauti Komunistų Partija 
ir kitos keturios partijos. 
Dabar projektus paruošia 
vieni krikščionys demokra
tai, juos atneša į parlamentą, 
ir už juos balstuoti prieš 
arba už.

Dar nėra žinios, kaip į šį 
komunistų sumanymą pažiū
rės Andreotti ir jo partiją.

Beje, tos kitos keturios 
partijos remia šį komunistų 
reikalavimą. Tos partijos 
praeitą vasarą bendrai su 
komunistais susitarę leido 
krikščionims demokratams 
pasilikti valdžioje, parlamen
te nebalsuodamos prieš pasi
tikėjimą valdžia.

Reikia žinoti, kad Italijos 
Komunistų Partija yra an
troji didžiausia partija po 
Krikščionių Demokratų Par
tijos.

Teroristų 
siautėjimas

Paryžiaus. — Gruodžio 26 
dieną sprogo teroristų padė
ta bomba geležinkelio stotyje 
ir pridarė nemažai nuostolių. 
Kita bomba sprogo valgyklo
je. O grupė dešiniųjų teroris
tų užpuolė ir apšaudė Pran
cūzijos Komunistų Partijos 
sekretoriaus George Mar- 
chais rezidenciją.

Kinijos baletas 
gastraliuos 
Amerikoj

Ateinančią (1978 metų) va
sarą Jungtinėse Valstijose 
gastraliuos Kinijos Liaudies 
Respublikos baletas. Tai bus 
didelis meninis įvykis. Šis 
baletas yra didžiausias ir 
garsiausias visoje Kinijoje. 
Jis susideda net 150 narių.

“LAISVĖS” REIKALAI
Čia duodame galutinus rezultatus vajaus, kuris prasidėjo 

rugsėjo 1 d. ir baigėsi lapkričio 30 d., bet vajininkams 
davėme laiko iki gruodžio 13 d. prisiųsti visas aukas ir 
prenumeratas.

KONTESTO LAIMĖTOJAI SEKAMI:

1. $50-P. Alekna-LLD 45 kp., St. Petersburg, Fla. . . 11,602
2. $40-Connecticut vajininkai  .......................................7,858
3. $35-Montreal, Canada—vajininkai ...........................7,142
4. $30-Miami, Fla.—V. Bovinas ir N. lešmantienė . . . .6,689
5. $25-New Yorkas—N. Ventienė ir A. Mitchell......... 5,162
6. $20-Toronto, Ont., Canada .......................................... 4,865
7. $15-Detroit, Mich. — Stafanija Masytė.....................4,662
8. $12-LLD 153 ir 198 kuopos, San Francisco-Oak-

land, Cal., V. Taraškienė ir V. Sutkienė........... 2,814
9. $10-Windsor, Ont., Canada.5.......................................2,161
10. $5-C. Ustupas—Brockton, Mass...............................1,776

f Tąsa 5 pusl.l

Plains, Ga. — Išgirdę, kad prezidentas Carteris Kalėdas 
praleis savo gimtamiestyje, iš visos plačios apylinkės 
smulkieji žemdirbiai (farmeriai) suplaukė jam pasiskųsti 
savo sunkia padėtimi. Jie reikalauja, kad vyriausybė juos 
gelbėtų nuo bankroto.

Dėl Tarybų Lietuvos ir Jungtinių Valstijų 
mokslininkų bendradarbiavimo

Vilniuje viešėjo JAV uni- mą. Derybose dalyvavo Lie-
versitetų vadovaujančių dar
buotojų delegacija, vadovau
jama Amerikos švietimo ta
rybos prie JAV valstybės 
departamento švietimo sky
riaus prezidento D. Peltaso- 
no. Delegacijos sudėtyje bu
vo Tafto universiteto Jackso- 
no collegio dekanė, moksli
ninkų tarptautinio pasikeiti
mo tarybos prie JAV valsty
bės departamento narė pro
fesorė N. S. Milbern, Wa- 
shingtono universiteto admi
nistracinio biznio mokyklos 
dekanas profesorius K. O. 
Hensonas, Howard universi
teto psichologijos katedros 
vedėjas profesorius D. H. 
Hiksas, Indianos universite
to Rusijos ir Rytų Europos 
instituto direktorius profeso
rius A. Rabinovičius, moksli
ninkų tarptautinio pasikeiti
mo tarybos prie JAV valsty
bės departamento darbuoto
jas D. Reilis.

JAV delegacija vedė dery
bas su respublikos aukštųjų 
mokyklų atstovais, vadovau
jamais aukštojo ir specialiojo 
vidurinio mokslo ministro 
profesoriaus H. Zabulio. Bu
vo aptartos galimybės plėsti 

r J* A V ir Lietuvos TSR aukš
tąjį mokslinį bendradarbiavi-

Punktai 

tuvos TSR užsienio reikalų 
ministras V. Zenkevičius.

Be to, . minėtu klausimu 
JAV delegacija tarėsi su Vil
niaus Valstybinio V. Kapsu
ko universiteto ir Inžinerinio 
statybos instituto vadovais. 
Delegacija lydėjo JAV kon
sulas Leningrade R. K. Gai
sas. ELTA

Ištraukė kaltinimus 
prieš “Dawson 5”

Atlanta, Ga. — Prieš dve
jus metus miestelyje Daw
son buvo apiplėštas ir nušau
tas mažos krautuvės savinin
kas. Tuoj buvo suareštuoti 
penki juodieji jaunuoliai ir 
kaltinami papildyme pirmo 
laipsnio žmogžudystės. 
Jiems grūmojo mirties baus
mė.

Kaltinamas buvo pagrįstas 
prisipažinimu Watson, vieno 
iš suimtųjų, kad jis paleidęs 
žuvį, kuris nužudė savininką, 
o kiti keturi buvo jo pagalbi
ninkai krautuvės apiplėšime. 
Šie griežčiausiai kaltinimus 
paneigė. Jie sakė, kad tai 
rasinis sąmokslas prieš juos. 
Šalyje prasidėjo judėjimas 
už jų išlaisvinimą.

Kaltinamųjų advokai įro
dė, kad tas Watsono neva 
prisipažinimas buvo iš jo iš
gautas baisiausiai jį kanki
nant. Jis sako, kad jis nekal
tas, kad jis jokiame apiplėši
me nedalyvavo ir nieko ne
nužudė.

Kaltinamųjų teismas turė
jo prasidėti gruodžio 27 die
ną. Bet teisėjas Walter L 
Greer pripažino, kad Watso
no neva prisipažinimas buvo 
iš tikrųjų išgautas kankini
mais, ir panaikino kaltinimus 
prieš visus penkis jaunuo
lius.

Fallston, N. C. — Gruo
džio 23 d. čia vieno namo 
gaisre žuvo šeši žmones— 
vienas suaugęs ir penki vai
kai, nuo 5 mėnesių iki 10 
metų amžiaus.

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos prezidentas Leonidas 
Brežnevas vyriausybės var
du pasiūlė Jungtinėms Val
stijoms abiems šalims atsisa
kyti gaminimo neutroninės 
bombos. Jeigu šis pasiūly
mas bus atmestas arba igno
ruojamas, Tarybų Sąjunga 
bus priversta irgi imtis šios 
rūšies bombos gaminimo. 
Prasidės naujos lenktynės, 
kurios žada nelaimę ne tik 
šioms šalims, bet visam pa
sauliui.

Sį labai svarbų pasiūlymą 
prezidentas Brežnevas iškėlė 
per interviu (pasikalbėjimą) 
su dienraščio “Pravda” ko
respondentu gruodžio 23 die
ną. Žinoma, pasiūlymas buvo 
taipgi paskelbtas per radiją 
ir televiziją.

Tuo tarpu pranešama iš 
Washington©, kad gruodžio 
23 dieną prezidentas Carte
ris gavo laišką, pasirašytą 20 
įvairių religinių sektų, darbi
ninkų judėjimo bei taikos 
sąjūdžio žymių vadų, reika
laujantį atsisakyti neutroni

Pasiektas rekordas
Washingtonas. — Valdžia 

praneša, kad 1977 metais 
šioje šalyje buvo įvykdyta 
1,339 bombų kriminališki pa
dėjimai. Tai 12 procentų 
daugiau, negu 1976 metais. 
Bombų sprogimuose žuvo 
112 žmonių, o 298 buvo su
žeisti. Tuo tarpu pernai buvo 
užmušta 73 ir sužeista 272. 
Bet medžiaginė žala buvo 40 
procentų. Pernai jos buvo 
padaryta už $12.1 milijono, 
šiemet tik už $7.2 milijono.

Antras pasitarimas be susitarimo

Ismailia, Egiptas. — Praei 
tą savaitgalį, gruodžio 24 ir 
25 dienomis čia vyko antras 
Egipto prezidento Anwar 
Sadat (nuotraukoje kairėje) 
ir Izraelio premjero Mena- 
hem Begino pasitarimas dėl 
padėties Vidurio Rytuose. 
Jokio susitarimao jiedu ne
padarė. Net bendra deklara
cija apie pasitarimo rezulta
tus nepaskelbta. Bet sudary
ti du komitetai tęsti derybas 
ir apie rezultatus jiems ra
portuoti apie sausio mėnesio 

nės bombos gaminimo. Tas 
parodo, kad Amerikos žmo
nėse smarkiai vystosi neu
troninės bombos gaminimui 
pasipriešinimas.

Mirė

Charlie Chaplin
Ženeva, Šveicarija. — 

Gruodžio 25 dieną čia pasimi
rė žymusis aktorius-komedi 
jantas Charlie Chaplin, su
laukęs 88 metus amžiaus. Jis 
buvo gimęs Anglijoje, bet 
daugiausia laiko praleido ir 
pasižymėjo Jungtinėse Val
stijose. Prieš 25 metus ma- 
kartistinės reakcijos laikais 
persikėlė į Šveicariją ir ten 
įsikūrė prie Ženevos ežero. 
1975 metais Anglijos karalie
nė Elzbieta jam suteikė ritie- 
rio titulą.

vidurį. Vienas komitetas tar
sis dėl militarinės padėties 
okupuotose arabų žemėse, o 
kitas dėl politinių santykių 
tarp Izraelio ir Egipto.

Tuo tarpu kituose arabų 
kraštuose smarkiai aštrėja 
nusistatymas prieš Sadato 
tarimąsi su Izraeliu atskirai, 
o Izraelyje “dešinieji” pro
testuoja prieš Beginą, kad jis 
jau padaręs Egiptui per daug 
koncesijų. Bendrai paėmus, 
Vidurio Rytuose įtampa ne 
mažėja, bet dar didėja.
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Pasitinkant Naujuosius 
1978 metus

Užbaigdami 1976 metus ir įžengdami į 1977-sius mes 
šioje vietoje sakėme:

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

Džiugu, kad mūsų kvietimas nepasiliko be atgarsio 
“Laisvės” skaitytojuose ir rėmėjuose. Per visus 1977 metus 
laikraštis lankė savo skaitytojus be mažiausios pertraukos. 
Tai didelis laimėjimas.

Ir dabar, atsisveikindami su senaisiais ir įžengdami į 
naujuosius metus, pažadėkime kietai suglausti savo gretas 
ir dėti visas pastangas, kad “Laisvė” ir 1978 metais išeitų 
ir lankytų savo skaitytojus reguliariai be mažiausios 
pertraukos!

Įprasta baigiant senuosius metus, užmesti žvilgsnį ant 
padėties šalyje ir pasaulyje. Pradėkime nuo naminių 
reikalų. Kuo šie 1977 metai skyrėsi nuo 1976-jų? Labai 
mažai kuo. Gal tiktai tuo, kad turime naują Vyriausybę, 
kad valdžios aparatas yra demokratu rankose, o pernai 
buvo republikonų. Bet pagrindiniai niekas nėra pasikeitę. 
Skaudžiai tenka nusivilti tiems amerikiečiams kurie iš 
naujojo prezidento tikėjosi daug naujo ir gero.

Už keliolikos dienų (sausio 20 d.) sueis lygiai metai, kaip 
Carteris prezidentauja. Kas per šiuos metus buvo padaryta 
kovai su nedarbu? Absoliutiškai nieko! Kas buvo padaryta 
užkirtimui kelio infliacijai? Absoliutiškai nieko! Ar buvo 
kas nors rimto padaryta kainų kilimui sulaikyti? Nebuvo!

Pernai republikonai teisinosi, kad jie tevaldo Baltuosius 
Rūmus, o Kongresas yra demokratu rankose. Todėl, girdi, 
prezidentas Fordas yra bejėgis kokią nors toli siekiančią 
reformą įvykdyti. Šiais gi metais tiek Baltieji Rūmai, tiek 
Kongresas yra demokratų rankose, todėl prez. Carteris 
tokio pasiteisinimo neturi.

Naujuoju prezidentu ir naująja vyriausybe negali būti 
nusivylę tiktai turtuoliai ir militaristai. Turtuoliai 1977 
metais pasidarė gerokai turtingesni. O kas liečia militaris- 
tus arba Pentagoną, tai vos spėjęs susikraustyti į Baltuo
sius Rūmus, Jimmy Carter ginklavimosi reikalams, kaip 
žinoma, biudžetą padidino 10 bilijonų dolerių, tuo būdu 
bėgamaisiais finansiniais metais, kurie baigsis cu 1978 
metų spalio mėnesiu, bus išleista militarizmo reikalams 
virš 110 bilijonų dolerių. Bet prezidento tų paslaugų 
Pentagonui dar neužtenka. Iš sostinės pranešama, kad 
jis jau turi paruošęs Pentagono reikalams ir 1979 metų 
biudžetą, kuris jau sieks 126 bilijonus dolerius, arba net 15 
bilijonų dolerių didesnis už dabartinį biudžetą!

Ką gi vidinių reikalų požiūru mums žada ateinantieji 1978 
metai? Kokios perspektyvos? Kokie Vyriausybės planai ir 
užmojai kovoje su nedarbu, infliacija ir kainų kilimuĖ

Liūdna ir skaudu, bet nesimato, kad Naujieji metai būtų 
šviesesni už šiuos, su kuriais atsisveikiname. Jie gali būti 
dar tamsesni ...

Tačiau džiugu, kad visoje šalyje sparčiai vystosi žmonėse 
tokia padėtimi nepasitenkinimas. Tai vaizduoja neseniai 
Los Angeles mieste įvykusios Amerikos Darbo Federaci- 
jos-Industrinių Organizacijų Kongreso (AFL-CIO) konven
cijos priimtos rezoliucijos, reiškiančios nusivylimą vyriau
sybe ir raginančios liaudį kovoti prieš vis sunkėjančią 
ekonominę naštą. Augantį liaudies nepasitenkinimą taipgi 
parodo kovingas angliakasių streikas ir žemdirbių protesto 
demonstracijos. Bet ar tas liaudies nepasitenkinimas pa
sieks tokias aukštumas, jog privers Vyriausybę ir Kongre
są imtis rimtų, efektingų priemonių prieš nedarbą, infliaci
ją ir kainų kilimą, sunku dabar pasakyti. Šiose pastangose 
svarbiausias vaidmuo priklauso mūsų darbo unijoms . . .

Įžengiant į Naujuosius metus galima pasidžiaugti, kad 
pasaulinėje arenoje 1977 metais gana gražiais laimėjimais 
pasižymėjo socialistinių šalių su Tarybų Sąjunga priešakyje 
ir pažangiųjų jėgų kapitalistinėse šalyse energingai puose
lėjama tautų ir valstybių taikaus sugyvenimo idėja, 
vadinama detente. Mums atrodo, kad detentei lemta dar 
smarkiau pasireikšti ir daugiau laimėti 1978 metais. Vis 
daugiau ir daugiau žmonių įsitikina, kad jeigu ne taikus 
tautų bei valstybių sugyvenimas ir bendradarbiavimas, tai 
visuotinas branduolinis karas, prieš kurį praėjęs Antrasis 
pasaulinės karas atrodytų mažų vaikų žaidimu—karas, 
kuriame nebūtų laimėtojų, kuris reikštų sunaikinimą ir 
pražūtį visiems . . .

Mes esame optimistai. Mes tikime, kad 1978 metais 
santykiai tarp Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos 
pagerės ir kad tarp jų bendradarbiavimas kultūros, 
mokslo, erdvių užkariavimo bei sveikatos apsaugos srityse 
pasireikš daug platesniu mastu.

Mes tikime, kad tarp Tarybų Lietuvos ir lietuviškosios 
išeivijos bendradarbiavimas 1978 metais dar labiau pagy
vės ir

LABAI TAIKLŪS 
KLAUSIMAI MŪSŲ 
JAV DELEGACIJAI

Tarybinės žinių agentūros 
“TASS” pranešime iš Bel
grado konferencijos sakoma, 
kad vienoje darbo grupės 
sesijoje Tarybų Sąjungos de
legacijos narys atsakė į 
Jungtinių Valstijų delegato 
primetimą socialistiniams 
kraštams, kad juose esą ne
gerbiamos žmogaus teisės.

“Tiesiai pasakysime,” pa
reiškė Tarybų Sąjungos de
legatas, “pačių Jungtinių 
Valstijų vidaus gyvenimas 
neteikia jų atstovams jokios 
moralinės teisės mokyti ki
tus.

Ką JAV atstovas gali pasa
kyti apie milijonų amerikie
čių “teise” į nedarbą, apie 30 
milijonų JAV žmonių “teisę” 
gauti pajamas, mažesnes už 
oficialų pragyvenimo mini
mumą, apie tai, kad 7 milijo
nai šeimų gyvena butuose, 
netinkamuose žmogui gyven
ti, apie ligonių “teisę” apsiei
ti be gydytojų pagalbos, kuri 
kainuoja daugybę pinigų, 
apie nacionalinių mažumų, 
taip pat ir Amerikos vietinės 
kilmės gyventojų, “teisę” į 
žeminantį diskriminavimą 
darbe, moksle, buityje ir po
litiniame gyvenime.”

LIETUVIŠKŲ 
REAKCININKŲ FRONTE 
SUSISKALDYMAS

Kaip atrodo, tai Chicagos 
lietuviai menševikai su Mar
tynu Gudeliu priešakyje pil
nai pasiekė savo tikslą. 
Jiems pavyko suskaldyti 
JAV Lietuvių Bendrovę ir 
suorganizuoti savo taip vadi
namą “Reorganizuotą Lietu
vių Bendrovę. Naujasis men
ševikų padaras jau atlaikęs 
savo suvažiavimą toje pačio
je Chicagoje gruodžio 11 d., 
kuris pasak “Naujienų,” bu
vęs labai sėkmingas, nes 
priėmęs labai smarkią rezo- • 
liuciją, nukreiptą prieš seną
ją Lietuvių Bendrovę ir kuni
gų dienraščio “Draugo” šali
ninkus. Rezoliucijoje, tarp 
kitko, sakoma:

“Saujelė politinių fanatikų 
tebebando įvesti diktatūrą ir 
sugriauti veiksmingą šio 
krašto lietuvių susiorganiza- 
vimą.

Kai kurie vienuolynai ir jų 
spauda talkininkauja sunie
kinti pačius krikščionybės 
pagrindus, atskirti jaunimą 
nuo tėvų bei parapijų ir jį 
demoralizuoti, peršant por
nografinius veikalus bei pa
teisinant melą savajai “teisy
bei” apginti.

Šių reiškinių paveikta išei
vija ima pakrikti ir užsidary
ti klūbeliuose, “kur nekalba
ma apie politiką ir įsitikini
mus.”

Rinktos Bendruomenės va
dovybei patekus į fanatinės 
grupės rankas ir jai nesiliau
jant griauti ALTą bei žaloti 
šio krašto lietuvių veiklą, 
suvažiavimas taria, kad atėjo 
laikas įspėti visuomenę susi
laikyti nuo tolimesnio 
darbų rėmimo.”

j specializacija. Taip vienos 
i mokslų šakos susieina, kitos 
išsiskiria. Fizikos ir matema
tikos institutas, įkurtas prieš 
20 metų, per dešimtmetį 
išaugino Puslaidininkių fizi
kos institutą; šis atsiskyrė 
1967-aisiais, o šiandien jo 
darbus jau vainikuoja pirma
sis Lietuvos mokslo istorijoje 
atradimas.”

O Instituto direktorius 
akademikas Jurgis Viščakas 
savaitraščio korespondentui 
Mečiui Lautinkui plačiau 
paaiškina. Jis sako:

“Jūs teisingai pastebėjote: 
Tarybų Lietuvos mokslas 
auga neregėtai sparčiai. Šiuo 
metu Lietuvoje yra daugiau 
kaip 10 tūkstančių mokslo 
darbuotojų. Per Fizikos ir 
matematikos instituto egzis
tavimo 20-metį intensyviai 
žengė į priekį ir tikslieji 
mokslai. Fizikos ir matemati
kos reikšmė pasidarė milži
niška. Fizika ir matematika 
skverbiasi į tokias mokslo 
sritis, kaip biologija, chemi
ja, medicina ir kitos. 1976 
m. mūsų institute dirbo 623 
mokslininkai. Imta tyrinėti 
ir modernių mokslų šakų 
problemas: atomo ir bran
duolio teorinės fizikos, plaz
mos spektroskopijos, atmos
feros fizikos. Atėjo metas 
vienoje vietoje sutelkti ir 
lazerinio spinduliavimo tyri
mus. Iš kitos pusės, aukštą 

j lygį pasiekė matematikų ir 
kibernetikų darbai. Šios 
priežastys ir lėmė atskirų 
Fizikos bei Matematikos ir 
kibernetikos institutų susi
kūrimą.”

Tiktai socialistinėje san
tvarkoje mokslas galėjo 
klestėti ir gali klestėti.

Didžiai gerbiamos
Moterų Klubo narės,

Sveikinu Jus su Naujai
siais Metais. Linkiu geros 
sveikatos, ilgų gyvenimo me
tų, našaus darbo kultūros ir 
pažangos labui.

Danutė Šumskienė
Kaunas

* * *
Gerbiami draugai laisviečiai,

Siunčiu visam Jūsų kolek
tyvui širdingiausius nauja
mečius sveikinimus ir linkiu 
sėkmingiausios veiklos 1978 
metais!

Draugiškai Jūsų,
Kostas Korsakas 

Vilnius
* * *

Brangūs draugai laisviečiai:
Naujųjų Metų proga, leis

kite pasveikinti Jus, palinkė
ti geros sveikatos, bei sėk
mės, ir toliau tęsti taip ne
nuilstamą Jūsų darbą, kovo
jant už darbo žmonių reika
lus, t. y. už mūsų visų reika
lus—kapitalistiniame pasau
lyje— už taiką, už ginklavi
mosi varžybų nutraukimą. O 
branduolinis ginklas “neutro
no bomba,” kad būtų už
drausta visiems laikams.

Dar kartą linkiu, mieli lais
viečiai, kad ateinantieji me
tai Jums ir mums ir viso 
pasaulio tautoms neštų tai
ką.

ti, sveikinu su Naujaisiais 
Metais. Linkiu linksmų ir 
taikingų Naujų Metų, taipgi 
sveikatos Jūsų visuomeninia
me darbe—pasisekimo ir iš
tvermės tamsumus nugalėti.

Julia Gruodienė
Sao Paulo, Brazilija

* * *
Mes, S. Paulo lietuviai 

“Laisvės” skaitytojai, sveiki
name jos redaktorių A. Bim
bą ir visą kolektyvą Naujųjų 
Metų proga. Nuoširdžiai lin
kime Jums geros sveikatos ir 
sėkmės darbe.

Tau, brangi “Laisve,” lin
kime daug kartų sulaukti 
Naujų Metų ir lankyti mūsų 
tautiečius, nurodant jiems 
teisingą kelią už Taiką, Lais
vę ir geresnį rytojų. Pūkelis

* * *

su-

Jurgis Viščakas

jos

išsiplės, kad dar daugiau Jungtinių Valstijų, 
Kanados ir kitų šalių lietuvių aplankys savo arba tėvų 
gimtąjį kraštą ir kad dar daugiau Lietuvos mokslininkų, 
kultūrininkų, švietėjų, rašytojų, žurnalistu, žemės ūkio bei 
pramonės darbuotojų aplankys savo tautiečius išeivijoje.

Tuo tarpu: Laimingų, šviesių 1978 metų visiems mūsų 
skaitytojams, rėmėjams ir bendradarbiams. Lai kiekvieną 
mus lydi laimė ir džiaugsmas! ,

ŠLOVĖ LIETUVOS 
ŠAUNIESIEMS 
MOKSLININKAMS!

Savaitraštis “Gimtasis 
kraštas” (gruodžio 15 dieną) 
praneša iš Vilniaus;

“Savarankiška mokslo įs
taiga respublikos Mokslų 
akademijos Fizikos institutas 
tapo šių metų pradžioje. Iki 
tol buvęs Fizikos ir .matema
tikos institutas išsiskyrė į 
du—Fizikos bei Matematikos 
ir kibernetikos. Kodėl fizikai 
ir matematikai ėmė drauge 
“nebeišsitekti”? Kasmet sti
prėja mokslinio tyrimo insti
tutų materialinė techninė ba
zė, mokslininkų gretas papil
do nauji talentingi žmonės, 
formuojasi bręsta naujos 
kryptys ir teorijos, gilėja

KAIP TA ŠV. STEPONO 
KARŪNA PATEKO 
AMERIKIEČIAMS

Pasirodžius pranešimui, 
kad mūsų vyriausybė nu
sprendė Šv. Stepono 1,000 
metų senumo karūna sugrą
žinti Vengrijai, kilo klausi
mas, kaip ir kokiais keliais iš 
tikrųjų ji pateko Amerikai? 
Kai kurių kongresmonų ir 
šiaip asmenų buvo aiškina
ma, kad ja amerikiečiams 
pavedė saugoti ir globoti An
trojo karo pabaigoje Vengri
jos patriotai.

Tą dabar griežtai paneigia 
new yorkietis Zoltan Deak 
savo laiške pažangiečių dien
raščiui “Daily World” (gruo
džio 21 d.). Jis įrodo, kad 
joks vengras patriotas su ta 
transakcija nieko neturėjo. 
Jis įrodo, kad Šv. Stepono 
karūną su kitomis istorinė
mis vertybėmis iš saugyklos 
arba archyvo Budapešte bu
vo pasigrobęs nacių agentas 
žmonių skerdikas vengras 
Ferenzi Szalassi. Karui bai
giantis ir Hitlerio sumuštai 
armijai traukiantis su ja 
traukėsi ir Szalassi. Visi jie 
su visomis prisiplėštomis gė
rybėmis, kaip žinia, bėgo pas 
Amerikos ir Anglijos armi
jas. Jų tarpe jokio Vengrijos 
patrioto nebuvo. Taip ir Šv. 
Stepono karūna pakliuvo į 
amerikiečių rankas ir atsira
do Washingtone.

O kas atsitiko su Szalassi? 
Po karo talkininkai jį apkal
tino kaip karo kriminalistą ir 
Nuremberg teismo pirminin
kas amerikietis Robert Jack-

Vytautas Rainys 
Vakarų Vokietija 
* * *

Nuoširdžiai sveikiname 
Jus ir Jūsų artimuosius su 
Naujaisiais Metais. Linkime 
daug laimės, geros sveikatos 
ir visokeriopos sėkmės Jūsų 
gyvenime.

“Gimtojo Krašto” Redakcija 
Vacys Reimeris
J. Kuckailis
V. Baltrėnas

Vilnius
* * *

Su Didžiojo Spalio 70-me- 
čio pradžios Naujaisiais Me
tais iš visos širdies sveikinu 
“Laisvės” kolektyvą.

Julius Antanavičius
Lietuva* * *

Gerbiamoji
drauge Mizariene:

Malonu pasveikinti Jus ir 
Jūsų artimuosius “Laisvės” 
redakcijos ir administracijos 
darbuotojus bei palinkėti 
sėkmės darbe ir visuomeni
nėje veikloje, stiprios svei
katos, laimės asmeniniame 
gyvenime ir viso geriausio 
Naujųjų Metų proga.

Labai esu laimingas ir 
džiaugiuosi kad, dėka Tary
bų Vyriausybės šiandien dar 
esu gyvųjų tarpe, gyvenu 
labai gerai savo tėvynėje ir 
šiais ateinančiais metais, va
sario 14 d., dar teks ir man 
atšvęsti 80-ties metų gimimo 
sukakties jubiliejų.

Su geriausiais linkėjimais 
pasveikinkite visus buvusio 
“Darbo” laikraščio iš Urug
vajaus bendradarbius, rėmė
jus ir skaitytojus.

Pranas Šacikauskas
Buvęs paolitkalinys iš 
Urugvajaus ir laik
raščio “Darbas” fakti
nis redaktorius.

1978 Metams linkime Laimės 
ir pasisekimo.

Nemuno Kraštas
Vakarų Vokietija 
* * *

Gerbiama Redakcija:
Nuoširdžiai sveikinu “Lais

vės” kolektyvą su Naujais 
1978 metais. Linkiu visiems 
geriausios sveikatos, ilgų gy
venimo metų ir daug kūrybi
nės energijos sunkiame ir 
atsakingame Jūsų darbe.

Julija Aranauskienė
Kaunas

* * *
Karštai sveikinu Naujais 

Metais mielus laisviečius. 
Linkiu gerovės ir sėkmės 
darbuose, vajuose.

Justas Paleckis
Vilnius

* * *
Gerbiama redakcija,

Šiandien jau stovime ant 
senųjų metų slenksčio ir pri
simename praėjusių metų 
džiaugsmus ir rūpesčius, 
sėkmes ir nesekmes. Susi
mąstome apie nuveiktus dar
bus. O vis dėlto gal dar ne 
viskas suspėta padaryti. Ti
kėkime, kad ateinantieji 
1978 m. įkvėps mums dar 
daugiau energijos ir kūrybin
gų minčių.

Tai norėtume Naujųjų Me
tų proga pasveikinti visą Jū
sų kolektyvą, o tuo pačiu ir 
Galinauskienę Domicėlę, gy
venančią Queens Village, ku
ri jau kelinti metai dovanoja 
šį mūsų šeimos mėgstamą 
laikraštį “Laisvė” ir palinkėti 
visiems stiprios sveikatos, 
geros nuotaikos ir laimingų 
Metų.

VI. Petrauskų šeima,
Mažeikių rajonas

Vilnius
* * *

Brangūs Draugai:
Laisviečiai ir Aido

nariai, kurių negaliu pamirš-
Choro

son norėjo, kad jis būtų kar
tu • su vokiškais aukštaisiais 
karo kriminalistais teisia
mas. Bet amerikiečiai gene
rolas Donovan ir Talkininkų 
militarinės misijos pirminin
kas generolas Key patarė, 
kad Szalassi ir kiti 390 nacių 
vengrų kolaborantų būtų su
grąžinti Vengrijai ir palikti 
jai juos nubausti. Na, ir Ven
grijos teismas Szalassį teisė, 
rado kaltu ir nubaudė mir
ties bausme. Jis buvo sušau
dytas 1946 metais.

Tai šitokia istorija su 
Sv. Stepono karūna.

ta

FABRIKO MAŠINISTĖ

Vilniaus “Pergalės” kondi
terijos fabriko irisų gamybos 
linijoje dirba Veronika Siu- 
binskienė. Per septynerius 
darbo fabrike metus kukli 
moteris nepriekaištingai atli
ko savo pareigas, tuo pelny
dama bendradarbių pagarbą.

ŠAUNIOJI KAUNIETĖ

Kauno Metalo gaminių ga
mykloje “Nemunas” Janina 
Švenčionienė dirba nuo 1964 
metų. Ji—tinklų cecho vielos 
špūliuotoja. Janina—komu
nistinio darbo spartuolė, ap
dovanota Darbo raudonosios 
vėliavos ordinu. Puiki darbi
ninkė išrinkta Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tai ybos de
putate.

Tu nenurimsti
Tu vis nenurimsti už marių, 
Gilių vandenynų—plačių, 
Eini su savaisiais grumtynių, 
Skleidi neteisingų kalbų.

Nejuodink Tėvynės ir brolių 
Kuriuos tu varge palikai,— 
Bijodamas atpildo tikro, 
Toli nuo savų išvykai.

Šiandiena Tėvynė laiminga, 
Užgydžiusi karo žaizdas, 
Kasdien ji gražėja ir niekas 
Jau karo žaizdų neberas.

O tu, ja palikęs nerimsti, 
Dar grįžk, ji tave pasitiks— 
Senatvėj, varge ar nelaimėj 
Priglaus ir ramybę suteiks.

K. Zakavičienė

Mirė Algirdas Margeris
Vilnius. — Po ilgos ir sun

kios ligos, eidamas 88 metus, 
gruodžio 24 dieną mirė ilga
metis pažangus JAV lietuvių 
-visuomenės veikėjas, Lietu
vos TSR rašytojų sąjungos 
narys Algirdas Margeris 
(Konstantinas Šeštokas).

Nekrologe, išspausdintame 
“Tiesoje,” rašoma:

1907 metais emigravęs į 
JAV, Margeris dirbo anglies 
kasyklose, fabrikuose, kartu 
mokydamasis. 1925 metais 
baigęs Čikagos medicinos 
mokyklą, dirbo gydytoju, ak
tyviai dalyvavo Lietuvių So
cialistų Sąjungos veikloje, 
plačiai reiškėsi JAV lietuvių 
spaudoje.'

Literatūrinę veiklą Marge
ris pradėjo apsakymais, ku
rie buvo išspausdinti pažan
giojoje JAV lietuvių spaudo
je, (Trečiame Fronte), (Kul
tūroje). Lietuvoje išėjo du jo 
apsakymų rinkiniai ir trys 
romanai—“Už Jūrų Marių,” 
“Širdies Rūmai,” “Mirties 
Kvieslys,” kuriuose realistiš
kai pavaizduotas emigrantų 
gy v (m i m a s. Re ik š m i n ga s
Margerio įrašas į publicisti
ką.

1967 metais grįžęs į Lietu
vą, Margeris, kiek jėgos lei
do, tęsė kūrybinį darbą, pa
žangiojoje Amerikos Lietu
vių spaudoje rašė apie Tary
bų Lietuvos gyvenimą.

Algirdo Margerio kūryba 
lieka savitu ir reikšmingu 
lietuvių literatūros puslapiu, 
o tauri asmenybė —šviesiu 
prisiminimu visų ji pažinoju
sių širdyse.

Tarybų Lietuvos sostinės 
visuomenė su Algirdu Mar
geliu atsisveikino gruodžio 
28 diena. Laidotuvės—Anta
kalnio kapinėse.

V. Petkevičienė

t
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DRUSKININKŲ KURORTUI 140 METŲ ĮVAIRIOS ŽINIOS

Girios Aidai Muziejus Druskininkuose. 1977

1920 metais buržuazinė 
Lenkija atplėšė Vilnių ir Vil
niaus kraštą nuo Lietuvos. 
Druskininkai buvo okupuoti.

Senas kurortas skurdo. Sa
vininkai statėsi nedideles me
dines sanatorijas. Gydytis 
galėjo tik piniguočiai.

1939 metais Tarybų Są
junga suteikė Lietuvai pagal
bą, sugrąžindama Vilnių ir 
Vilniaus kraštą Lietuvai. 
Druskininkai vėl grįžo Lietu
vai.

Fašistinės okupacijos me
tais (1941-44 metai) Druski
ninkuose gydėsi tik vokiško
sios kariuomenės kariai-gro 
bikai.

1944 metais Druskininkai 
išlaisvinti, ir kurortas prade
da naują savo vystymosi lai
kotarpį.

Druskininkai šiandieną
Į Druskininkų kurortą kas

met atvažiuoja pasigydyti 
žmonės iš visų mūsų respu
blikos ir šalies kampelių. 
Kaip taisyklė, žmonės grįžta 
vėl į darbingųjų gretas. Svei
katingumu rūpinasi Profesi
nės Sąjungos, kurių žinioje 
yra visos sanatorijos. Kelia
lapių kaina yra nuo 120 iki 
180 rublių. Suma nemaža. 
Todėl vietos profsąjungos ko
mitetai, padėdami dirbantie
siems, sumoka už kelialapį 
70% vertės, o darbininkui ar 
tarnautojui reikia sumokėti 
tik 30%.

Kurorte yra sudarytos są
lygos pasigydyti ir be sanato
rijos. Druskininkuose galima 
nusipirkti kursuotę, kurios 
kaina yra apie 30 rublių (tik 
gydymui), o butų biuras ap
rūpina atvykusius butais. 
Kurorte yra įvairių valgyklų, 
jų tarpe viena didelė “Daina
vos” dietinė valgykla, ir at
vykusieji gali jose maitintis. 
Besigydančių kursuotomis 
per metus siekia apie 12 
tūkstančių žmonių. Viso 
Druskininkuose per metus 
gydosi virš84,000 žmonių.

Miškai supa kurortą iš visų 
pusių. Nemunas ir ežerai 
švelnina orą, ramina nervus, 
tonusuoja širdies veiklą. Mi
neraliniai vandenys ir durpių 

* vonios gydo ligas, atstato 
žmonių sveikatą. Druskinin
kuose veikia gydomosios fiz
kultūros parkas—-vienas iš 
retesniųjų Pabaltijyje, Euro
poje.

Nebūtina būti komunistu, 
kad pripažinti socialistinės 
santvarkos pranašumus ir at
siektus rezultatus. Reikia bū
ti objektyviu ir doru žmogu
mi, žiūrinčiam į gyvenimą 
taip, kaip jis iš tikrųjų yra 
nebūnant apnuodytam politi
nėmis aistromis.

Pažiūrėkime į Druskininkų 
kurortą: nedidelių medinių 
sanatorinių patalpų vietoje 
išaugo dideli moderniški mū
riniai pastatai. Vietoje lūšnų, 
kur anksčiau gyveno aptar
naujantis personalas, išaugo 
gražus gyvenamieji namai su 
visais patogumais.

Per paskutiniuosius 10-15 
metų pastatyti nauji mikro
rajonai, nauja 500 lovų ligo
ninė, naujas tiltas per Nemu
ną, aerouostas, autobusų sto
tis, sutvarkytas miesto susi
siekimas, kur kursuoja auto
busai. Veikia dengta preky

bos halė, pastatyta daug par
duotuvių. Virš 400 žmonių 
dirba naujoje Meno gaminių 
įmonėje.

Butų problema
Pirmoji problema, kuri bu

vo po karo—butų problema 
Druskininkuose sėkmingai 
sprendžiama: pastatyti nauji 
kvartalai kurorto nuolati
niams gyventojams ir kasmet 
tas skaičius auga. Pvz. 1976 
m. gyventojams atiduota 76 
butai, iš jų 22 kooperatiniai 
su 3960 m2 plotu, o 1977 m. 
numatyta atiduoti 117 butų, 
iš jų 40 kooperatiniai su 
8015 m2 naudingu plotu (di
desnės virtuvės ir didesni 
kambariai).

Butų nuoma TSRS ir savai
me Druskiniu kuose - labai 
pigi. Už vieną kvadratinį me
trą gyvenamojo ploto moka
ma tik 13.2 kapeikos, už 
apšildymą 8 kapeikos į mėne
sį. Už šaltą vandenį 35 kapei
kos, 50 kapeikų už karštą 
vandenį ir 50 kapeikų už 
dujas nuo žmogaus per mėne 
sį.

Darbininkas ir jo uždarbis j 
Skaitytojas gali paklausti, I 

o .kodėl straipsnio . autorius ; 
taip smulkiai kalba- buto nuo- I 
mos klausimu? j

Atsakymas: Tenka girdėti ' 
iš JAV piliečių kalbas apie Į 
tai, kad TSRS piliečių uždar- j 
bis yra žemesnis už JAV į 
darbininkų ir tarnautojų. | 
Tai p! S kaiči ais J A V dar bin i n i 
kas uždirba daugiau, bet žy-1 
mią dalį savo uždarbio jis turi į 
grąžinti atgal namu savinin- i 
kams, mokykloms, ligoni
nėms. TSRS darbininkas 
gauna iš valstybės kitas “ne
matomas” pajamas, pinigus, 
kuriuos jis betarpiai nededa į 
savo piniginę. Pvz. už vaiko 
išlaikymą vaikų darželyje tė
vai moka 12.5 rublių į mėne
sį, o valstybė vaiko išlaiky
mui išleidžia 27,6 rub. į mė
nesį, tai yra tėvai moka 48%, 
o valstybė 52% išlaidų už 
vaiko išlaikymą darželyje.

Jeigu visas nuolaidas, leng
vatas ir mokesčius už nuomą 
savikainos pagrindu pervesti 
pinigais ir pripliusuoti prie 
atlyginimo, tai TSRS darbi
ninko ir tarnautojo atlygini
mas atrodytų visai kitaip— 
nedaug atsilikdamas nuo eili
nio JAV darbininko ar tar
nautojo.

Mūsų darbininkas ramus 
dėl ateities

O kaip įvertinti pinigais ir ! 
moraliniais svarsčiais tą fak
tą, kad TSRS pilietis, druski
ninkietis yra ramus dėl ryt- | 
dienos, kad jam negręsia be- j 
darbe, kad j,o niekas neiš- į 
kraustys iš komunalinio bu- į 
to?

Žinoma, kad druskininkie- i 
čiai nestato sau pagrindinių 
uždavinių—sukrauti kapita- I 
lą. Jauni druskininkiečiai, 
kaip kiti TSRS piliečiai, rea
liai galvoja ir siekia įsigyti 
lengvą automašiną, nusipirk
ti gerus baldus, ramiai atlikti 
pavestą darbą ir kultųringai 
praleisti laisvalaikį.

Mieste veikia maisto ir pra
monės prekių parduotuvių. 
Gerai dirba pajėgi statybinė 
organizacija, kuri dabar pra
dėjo statyti vieną iš didžiau-

šių gydyklų Europoje. Tos 
gydyklos pajėgumas (užpro- 
jektuotas) 6500 mineralinių 
vonių per diena (dabar vei
kiančioji gydykla per dieną 
atlieka3500 procedūrų).

Poilsiaujančiųjų patogumui 
įrengta automatinė telefono 
stotis, veikia buitinio aptar
navimo kombinatas, pastaty
tas puikus kino teatras, vei
kia kultūros namai.

Mieste yra 3 vidurinės mo
kyklos, kur mokosi 2680 mo- 

i kinių, yra ir muzikos mokyk- 
| la, dirba 2 miesto bibliotekos 
Į ir 5 bibliotekos sanatorijose.

Druskininkiečiai yra aukš- 
I to politinio sąmoningumo 
i žmonės: 1000 žmonių tenka 
! virš 1400 spaudos leidinių.
i

Druskininkuose atidžiai 
Į saugomas M. K. Čiurlionio 
Į atminimas. Centre, arčiau 
■ gydyklos, pastatytas pa- 
i minklas M. K. Čiurlioniui, I
i veikia memorialinis M. K.
i Čiurlionio muziejus.i
! Tvirta yra miesto kurorto 
i materialinė bazė. Čia pat yra 
: tarybinis ūkis su šiltnamiais, 
1 kuris ištisus metus aprūpina 
! sanatorijas ir miesto valgyk
las šviežiomis daržovėmis, 
paukštiena, kiaušiniais.

Į Mieste veikia mėsos, pieno 
! cechai ir duonos gamykla. 
Pastatyta stambi ir mechani
zuota skalbykla. Gerai su
tvarkytas maisto produktų 

. laikymas stambiuose šaldytu- 
I vuose ir pramoninių prekių 
' laikymas centriniuose sandė- 
; Iiuose.

Fautų draugybė
Viena iš rimtesnių tarybų 

valdžios laimėjimų yra nacio
nalinio solidarumo sustiprėji-
mas, kuris čia Druskininkuo
se taip skaisčiai atsispindi.

Niekam nepaslaptis, kad 
per ištisus 20 metų kurstoma 
neapykanta tarp lietuvių ir 
lenkų buvo pasiekusi pogro- 
minio lygio. Demarkacijos li
nija buvo neapykantos siena. 
Smetoninė Lietuva ir Pil- 
sudskinė Lenkija buvo kruvi
ni priešai. Atrodė, kad nea
pykantai nebus galo.

Ir štai 1940 metų birželis- 
liepa. Viskas iš pagrindų pa
keičiama. Proletarinis inter
nacionalizmas ir tautų drau
gystė paima viršų. Didžiojo 
Tėvynės karo metais bendra 
kova su vokiškaisiais fašistais 
pagreitino lietuvių ir lenkų 
tautų suartėjimo procesą. 
Palyginus greitai buvo užge
sinta sena neapykanta ir da
bar Lietuvos-Lenkijos siena 
tapo draugystės siena.

Druskininkų kurorte gyve
na įvairių tautybių žmonės, 
tarp jų pagrindą sudaro lietu
viai ir lenkai. Jų bičiulystė 
stiprėja. Dabar dažnai į 
Druskininkus atvažiuoja sve
čiai iš Lenkijos, o druskinin
kiečiai nereti Lenkijos sve
čiai.

1977 m. lapkričio mėn. 
Druskininkų kurorte ilsėjosi 
JAV piliečiai, pažangūs lietu
viai: Nelle Ventienė ir Povi
las Venta. Jie turėjo galimy
bę įsitikinti, kaip plečiasi ku
rortas, kaip gerėja gyvenimo 
sąlygos, kaip keičiasi žmonių 
sąmonė, elgesys, gamybinė 
veikla. Druskininkiečiai pasi
žymi savo meile savajam 
miestui, džiaugiasi ir pagrįs
tai didžiuojasi savo miestu.

Manome, kad J A Valstijose 
gyv‘'Um)t’e.)i lietuviai-dzūkai 
ir n^^zūkai-aukštaičiai, že
maičiai, suvalkiečiai (ir kap
sai) kartu džiaugsis savo res
publikos Dainavos šalies ku- 
rortu-Druskininkais, atžy- 
minčių savo jubiliejų 140-tą- 
sias darbo metines.

Prašome! Druskininkų 
miesto vartai plačiai atidaryti 
visiems svečiams, išpuošti 
vainikais ir gėlėmis.

G. Abramavičius

MOKSLININKŲ
BENDRADARBIAVIMAS 

Vilnius, XII. 15. (ELTA). • - Būni, Indonezija.'— Rasis- 
Partijos istorijos institute : tinė valdžia paskelbė, kad ji
prie Lietuvos KP CK įvyko 
Maskvos ir Pabaltijo istorikų 
pasitarimas, kuriame ap
svarstyti kolektyvinės mono
grafijos “Istorinis TSKP pa
tyrimas kuriant socializmą 
tarybiniame Pabaltijyje” pa
rengimo klausimai.

Jame dalyvavo Marksiz
mo-leninizmo instituto prie 
TSKP CK, jo filialų—Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos in
stitutų moksliniai bendradar
biai, Talino, Rygos ir Vil
niaus aukštųjų mokyklų 
mokslininkai.

Pasitarimo dalyviai aptarė 
monografijos chronologinius 
rėmus, knygos išleidimo ter
minus.

Pasitarime dalyvavo Lietu
vos KP CK Mokslo ir moky
mo įstaigų skyriaus vedėjo 
pavaduotojas A. Jakaitis.

SEN. ED. KENNEDY 
SU VIZITU KINIJOJE

Pekinas. — Pradžioje sa
vaitės į Kinijos sostinę atvy
ko senatorius Edward Ken
nedy su žmona. Jie čia pabu
sią keletą dienų ir aplankysią 
visa eilę miestų. Vizitas esąs 
oficialus. Svečiai aerodrome 
buvo iškilmingai sutikti.

I

KOMUNISTAMS SIŪLOMA 
SUDARYT VYRIAUSYBĘ! i

San Marino. — Komunistu j 
Partijai pasiūlyta sudaryti Į 
naują vyriausybę mažytei 
San Marino respublikai, i 
Skaitlingiausia parlamente į 
partija yra krikščionys de
mokratai ir iki šiol republiką 
valdė. Bet tik su 25 balsais i 
parlamente, susidedančiame ■ 
iš 60 narių, jie galėjo šalį 
valdyti tik dėka Socialistų 
Partijos 9 balsų. Dabar so
cialistai balsavo prieš pasiti
kėjimą krikščionių demokra
tų vyriausybei ir ji turėjo j 
pasitraukti. Nors komunistai į 
teturi 19 balsų, bet jie skait-1 
lingiausi po krikščionių de- Į 
mokratų. i
NAFTOS KAINA NEBUS 
KELIAMA

Caracas, Venezuela. — I 
Tarptautinė naftą gaminan- | 
čių šalių čia įvykusi konfe
rencija išsiskirstė be jokio i 
nutarimo. Vienos šalys siūlė i 
tąjį mokslini bendradarbiavi- I 
naftos kainą, o kitos griežtai
tam priešinosi. Ginčai tęsėsi 
keletą dienų. Tai reiškia, kad 
laikinai naftos kaina pasilie
ka senoji.

SUIMTAS VĖNEZUELOS 
DIDELIS LAIVAS

Miami Beach, Fla. — 
Gruodžio 23 dieną Jungtinių 
Valstijų pakraščio sargyba 
suėmė didžiulį Venezuelos 
laivą, kuriame rasta 25 tonos 
narkotikų. Jų vertė siekianti 
18 milijonų dolerių. Laivo 
įgula iš 10 narių sulaikyta.

Washingtonas. — Kai Ki
nijoje laimėjo revoliucija, Ti
beto provincijos diktatorius 
Dalai Lama pabėgo į Indiją ir 
iki šiol ten gyvena. Sakoma, 
kad neseniai jis užsimanė 
paviešėti Jungtinėse Valsti
jose ir, žinoma, pakritikuoti 
Kinijos valdžią. Bet jo mūsų 
vyriausybė neįsileido. Ma
tyt, ji nenorėjo užpikdyti Ki
niją.

NEUNIJINĖS KASYKLOS
Kaip žinoma, gana dauge

lio kasyklų Alabama, Ken
tucky ir Ohio valstijose an
gliakasiai neorganizuoti, ne
priklauso Jungtinei Anglia
kasių Unijai. Kai organizuo
tų kasyklų kasėjai paskelbė 
streiką, neunijinės kasyklos 
pasiliko atdaros. Kasyklų sa
vininkai bando jų darbinin
kus panaudoti streiko sulau
žymui.

PALEIDO 10,000
POLITINIŲ KALINIŲ

j amnestavo (paleido) 10,000 
į politinių kalinių. Daugelis jų 
buvo laikomi kalėjime be 
teismo per 12 metų! Jie esą 
komunistai.

Indonezijos kalėjimuose 
; dar esą iki 100,000 politinių 
i kalinių.

Įsako, daugiau žydu
! PASIRENKA IZRAELI

Viena. —- Iš Tarybų Sąjun- 
i gos emigruojantys žydai 
! traukia i Vakarus per Aus- 
! trijos sostinę. Austrijos val- 
I džia skelbia, kad tokių žydų 
; per gruodžio mėnesį per Vie- 
į ną pravažiavo 960. Iš jų 510 
I pasirinko Izraelį, o 450 Jung- 
j tines Valstijas, Kanadą bei 
I Aust rali ją. I
I

'Teheran, Iranas. — Gruo- 
j džio 20 dieną žemės drebėji
mas sunaikino tris kaimus. 

! Nuo jo žuvo apie 400 žmonių.
I

Lapaz, Bolivija. — Bolivija 
i ir Jungtinės Valstijos susita- 
' rė apsikeist i kaliniais. Bolivi
ja paleis jos kalėjimuose 

į esančius Jungtiniu Valstijų 
; piliečius, o JAV paleis bolivi- 
jiečius. Bolivijos kalėjimuose 
esą 32 amerikiečiai.

REKORDINIAI PELNAI
Stambioji Houston Natural 

Gas Corporation praneša, 
kad jos pelnai už tris mėne
sius- rugpjūtį, rugsėjį ir 
spalį—-pakilo 14 procentų. 
Pernai per tą pati laikotarpį 
gryno pelno buvo $29,2 mil., 
o šiemet $33,3 mil.

.HEMS PRIDĖJO DAR 
PO APIE $3,000

Haupauge, L. I. — Jau ir 
dabar Suffolk pavieto polici
ninkai'yra aukščiausia apmo
kami visoje šalyje, bet jie 
pareikalavo ir dar gavo algą 
pakelti beveik $3,000. Nuo 
dabar čia policininko metinė 
alga bus $21,000. Tuo tarpu 
ka imyniškame Nassau pavie- 
t e tėra $ 1 6,674 .

Washing tona s. -- Federa
linė valdžia pradėjo inspek
tuoti visas 49 valstijose už
tvankas. Kai kurias randa 
pavojingai nesaugias. Ištikę 
potvyniai gali jas sugriauti. 
Tokių atsitikimų jau yra bu
vę nemažai.

Bangkok. — Tailando ir 
Vietnamo vyriausybės išlei
do pareiškimą, kad jos trum
poje ateityje stengsis už- 
megsti diplomatinius ryšius 
ir apsikeisti ambasadoriais. 
Vietnamo komunistinė vy
riausybė siekia geriausių 
santykių su visomis kaimy
niškomis šalimis.

Vientiane. — Laso komu
nistinė valdžia sako, kad ji 
labai norėtų geresnių, pla
tesnių santykių ir su Jungti
nėmis Amerikos Valstijomis. 
Ji taipgi norėtų gauti iš 
Amerikos ekonominės pagal
bos atstatymui amerikiečių 
bombardavimais sugriauto 
krašto.

Roma. —- Savo metinėje 
p r o k 1 a m a c i j o j e P o p i e ž i u s 
Paulius VI pasisako už pa
saulinę taiką. Jis pasmerkia 
teorizmą, kuris, jis sako, 
pradeda įgauti labai pavojin
gas proporcijas.

KOKIU ESAM/X 
MUZIEJŲ?
Oslo priemiestyje įkurtas 

fotomuziejus. Čia surinktos 
XIX—XX a. fotokameros, 
kurių tarpe yra viena didelė 
retenybė. Tai automatinis 
miniatiūrinis aparatas, paga
mintas Anglijoje prieš 100 
metų. Jį pririšdavo prie ba
landžio kojos, norėdami nufo
tografuoti žemę iš paukščio 
skrydžio.
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Lenkijos Jungtinės Darbininkų partijos CK pirmasis 
sekretorius Edvardas Gerekas [kairėjel su Lietuvos KP 
CK pirmuoju sekretoriumi Petru Griškevičiumi pokalbio 
metu.

Jubiliejinėmis Didžiojo Spalio 60-mečio dienomis Tarybų 
Lietuvoje viešėjo Lenkijos Liaudies respublikos partinė- 
vyriausybinė delegacija, vadovaujama Lenkijos Jungtinės 
Darbininkų partijos CK pirmojo sekretoriaus Edvardo 
Gereko. A. Sutkaus nuotrauka

Jos laimėjo naują teismą

Slaugės Leonora M. Perez (kairėje] ir Filipina Narciso

Tai čia žuvo 36 darbininkai!

New Orleans, Louisiana. — Gruodžio 22 dieną šio 
didmiesčio priemiestyje Continental Grain Company kom 
plekse iš nežinomos priežasties įvyko baisus sprogimas. 
Viskas tapo paversta į griuvėsius. Nelaimėje žuvo 36 
darbininkai. Medžiaginiai nuostoliai irgi milžiniški—apie 
$100 milijonų.

Detroit, Mich. —- 1975 me
tais buvo suareštuotos dvi 
filipinietės slaugės ir kaltina
mos, kad jos Michigano ligo
ninėje nunuodijo penkis ligo
nis. Jų teismas įvyko liepos 
mėnesį, kuris pripažino jas 
kaltomis. Daugeliui stebėto
jų atrodė, kad jų kaltė neįro
dyta, kad jos yra sąmokslo 
aukos, kadangi jos filipinie
tės.

Tuoj prieš jo teismo nuo

Belgradas. — Izraelio am- j 
basadorius socialistinėje Ru
munijoje įteikė Rumunijos 
prezidentui Ceausescu pade 
ką nuo Izraelio premjero Be
gin. Pastarasis dėkoja Ru
munijos prezidentui už jo 
pagalbą suruošti Egipto pre
zidento Sadato vizitą Izraely-' 
je.

sprendį prasidėjo smarkus 
judėjimas. Ir štai dabar tas 

j pats teisėjas Philip Pratt. 
! k u r is p i r m i n i n k a v o tame 
teisme, paveiktas, matyt, 
protestu, patvarkė, kad mer 
ginos turi būti teisiamos is 
naujo, kas reiškia kad jos 
neteisingai buvo nuteistos. 
Joms ginti yra susidarę net 
keli komitetai. Jie, žinoma, 
sveikina teisėjo Pratt pa 
tvarkymą.

Washingtonas. Keliu 
saugumo adm aisfratorė 
Miss Joan Clay brook reika
lauja, kad Chryslerio kompa
nija atšauktų net milijoną 
savo gamybos vėliausios lai 
dos automobilių, nes jie yra 
su rinitais defel 
jin gi.

t
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Palikęs pėdsaką žemėj gimtoj
HENRIKAS VENCEVlClUS

Kauno—Žaras ų ple n tas— 
seniausias Lietuvoje. Tuoj 
po karo su Napoleonu caro 
valdžia šį kelią, jungiantį im
perijos sostinę Petrapilį su 
Varšuva, padengė kieta dan
ga. Plentas tapo didelės stra
teginės reikšmės arterija.

Didžiojo Tėvynės karo pra
džioje Kauno—Zarasų plentu 
Leningrado kryptimi puolė 
pagrindinės hitlerininkų ar
mijos. Tuoj po frontinių dali
nių sekė vokiečių ryšininkai. 
Kairėje ir dešinėje plento 
pusėse jie nutiesė telefonų 
laidus. Kas dešimt kilometrų 
apsigyveno ryšininkų įgulos. 
Matėsi, kad naujos telefonų 
linijos okupantams labai 
svarbios.

Vieno ankstyvo 1942 m. 
naktį daug paplentės gyven
tojų nemiegojo. Iki vidur
nakčio iš padangių skrido 
sunkus bombonešių gaus
mas. Jų kelią ženklino žemę 
apšviečiančios lėktuvinės ra
ketos. Tarybiniai lėktuvai 
skrido Vokietijos link. 6 ryto 
metą Kurklių valsčiuje pa
sklido kalbos. Naktį kas tai 
Balagano miške nupiovė ke
liolika vokiečių karinio tele
fonų stulpų. Hitlerininkai iki 
gero vidurdienio darbavosi, 
statydami naujus stulpus, 
tiesdami laidus.

Tai desantininkų, kuriuos 
naktį išmetė tarybiniai lėktu
vai, darbas,—nusprendė vo
kiečiai.

Po savaitės telefonų linijos 
buvo sunaikintos už kelioli
kos kilometrų, prie Desiūkiš- 
kio. Šį kartą gerokai nuken
tėjo ir prie pat plento esanti 
telefono linija, kuri Kauną ir 
Ukmergę jungė su įvairiais 
Lietuvos miestais ir mieste
liais. 0 prie medžių bolavo 
atsišaukimai. Tarybiniai par
tizanai gyventojus kvietė ne
vykdyti okupantų ir jų paka
likų potvarkius.

Okupacijos metais gan daž
nai tarybiniai partizanai pla
čiame plento ruože naikino 
ryšių linijas.

Vėlyvą 1943 m. rudenį 
naktį suliepsnojo Didžiakai- 
rnio dvaro rugių stirtos. Sis 
dvaras buvo okupacinės val
džios valda. Girdėjosi, gais
rai aplankė ir kitus vokiečių 
dvarus. Tuoj nacionalistai 
spaudoje paskelbė: raudo
nieji diversantai degina val
stiečių kluonus. Ūkininkai 
privalo naktimis saugoti savo 
de r l ių . . .

Mūsų kaimynai bu v. Staš- 
kūniškio dvare rugius buvo 
sukrovę dideliame sename 
kluone. Tad naktimis šį kluo
ną ir saugodavo. Vieną vi
durnaktį pas kluono saugoto
jus atėjo keturi ginkluoti vy
rai. Žemo ūkio akiniuotas 
vyriškis valstiečių paklausė, 
ką jie čia naktį veikia. Pa
starieji atvirai viską ir išklo
jo, Vyriškis gardžiai nusijuo
kė, juokėsi ir jo draugai.

— Tai mes ir esame tie 
raudonieji diversantai, —pa
sakė vyriškis. Paskui jis ge

Per Didžiojo Spalio 60-osioms metines, ypač gausu lankyto
jų Lietuvos KP I suvažiavimo name —muziejuje. Čia ateina 
darbininkai, moksleiviai, studentai susitikti su partijos 
veteranais, kovotojais už Tarybų valdžią.

NUOTRAUKOJE: Vilniaus medicinos mokyklos mokslei
vės mi dėstytoja D. Mackevičiene [antra iš dešinėsl 
klausosi palio revoliucijos dalyvio A. Gedimino pasakoji
mo. V. Gulevičiaus nuotr.

rą pusvalandį valstiečiams 
aiškino apie tarybinių parti
zanų kovos tikslus, papasa
kojo apie Raudonosios Armi
jos laimėjimus. Atsisveikin
damas partizanas patarė 
naktimis nevargti.

— Susitiksime išvaduotoje 
Lietuvoje ir tuomet pasaky
site, kad tarybiniai partiza
nai sakė tiesą . . .

Sekančiais metais toks su
sitikimas ir įvyko. 0 tuo 
kartu mano kaimynai pa
svarstė ir kluono nesaugojo.

1944 m. išvadavus Kurklių 
valsčių miestelyje įvyko susi
rinkimas. Staškūniškio apy
linkės pirmininkas Ignas 
Černiauskas valstiečius ragi
no eiti į Kurklius. Esą susi
rinkime bus svarbiausias Uk
mergės viršininkas. Kaimy
nams Čekuoliui ir Mazirskui 
parūpo išgirsti Ukmergės 
valdžios žodžių.

Valsčiaus vykd. komiteto 
pirmininkas Vincas Leita žo
dį suteikė partijos apskrities 
komiteto pirmajam sekreto
riui Vladui Vildžiūnui. Nuo 
kėdės pakilo neaukšto ūgio 
akiniuotas vyriškis. Cekuo- 
liui su Mazirsku net žadą 
užėmė. Tai susitikimas! Sce
noje kalbėjo pereitų metų 
rudenį prie jų saugojamo 
kluono buvęs partizanas. 
Taip, tą naktį jis sakė tiesą. 
Tarybiniai partizanai sąžinin
gai gynė darbo žmones.

Hitlerinės okupacijos me
tais Ukmergės apskrityje 
veikė Vlado Vildžiūno vado
vaujamas “Patvariųjų” tary
binių partizanų būrys. Juo
zas Vilčinskas, Vladas Petri
kas, Alfonsas Kuršys, apie 
50 būrio kovotojų—valstie
čiai ar valstiečių vaikai paė
mė ginklą ir triuškino priešą. 
Jie naikino okupantų ryšių 
linijas bei dvarus, kelis kar
dus . sprogdino geležinkelį,; 
:platino atsišaukimus, rinko 
svarbias žinias. Jiems akty
viai padėjo ryšininkai. Štai 
Anykščiuose gyvenęs moky
tojas Šulga parūpindavo po
pieriaus atsišaukimams.

Būrio vadui Vildžiūnui 
apylinkės buvo gerai pažįsta
mos. Kadaise Kavarsko vals
čiuje dirbo pas ūkininkus. 
1928 m. Paraisčių komunistai 
pogrindininkai jį, 18 m. jau
nuolį, priėmė į Lietuvos 
kompartijos gretas. Šis 
Anykščių kampelis Vladą 
Vildžiūną išleido į ilgą revo
liucinės kovos kelią. Tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje ir 
platino komunistinius atsi
šaukimus. Paskui metus mo
kėsi Maskvoje Tarptautinėje 
Lenino mokykloje. Grįžęs 
buvo pogrindinio Panevėžio 
rajono komiteto sekretoriu
mi. Žvalgyba areštavo ir 
dvejus metus kalėjo. Išėjęs 
iš kalėjimo metus dirbo LKP 
Centro komiteto instrukto
riumi Panevėžio, Rokiškio, 
Jonavos rajonuose. 1936 m. 
nuteisiamas 8 metams kalėti. 
Vildžiūnas kalėjime mokosi, 
padeda leisti politinių kalinių

[rankraštinį žurnalą “Kovoto- • • -lt jas.
1940 m. vasarą išlaisvinta 

liaudis atveria kalėjimų du
ris. Vildžiūnas—atsakingas 
tarybinis darbuotojas. Tra
giškomis 1941 m. birželio 
dienomis traukiasi į Rytus. O 
jau rugpiūčio mėnesyje par
tija jį siunčia į Lietuvą orga
nizuoti partizaninę kovą. Tai 
buvo pats sunkiausias metas. 
Tačiau jis sugebėjo rasti 
žmones, juos apginkluoti, ap
mokyti.

Padėjęs automatą pradėjo 
vadovauti apskričiai. Tuome
tinę Ukmergės apskritį suda
rė 18 valsčių. Reikėjo vykdy
ti žemės reformą. O kiek 
neatidėliotinų klausimų rei
kėjo spręsti Ukmergės mies
te. Hitlerininkai sudegino ar 
išgrobė visas įmones, miestą 
paliko be elektros energijos. 
Artėjo mokslo metai, o gim
nazijos rūmai buvo gaisro 
apnaikinti. Pamenu, kai Vil
džiūnas kreipėsi pas darbi
ninkus. Sukvietė buvusios 
elektrinės darbuotojus. Nuo
širdžiai pakalbėjo ir tie plen
tu tiesdami bėgius iš Pagela- 
žių durpyno atstūmė lokomo- 
bilį. Elektra nušvito ligoni
nėje ir kai kuriose įstaigose. 
Po kelių dienų veikė malūnas 
ir miestas buvo aprūpintas 
duona.

Partijos komiteto salėje 
susirinko miesto statybinin
kai.

— Mūsų vaikai privalo 
mokytis,—sakė pirmasis se
kretorius.—Mūsų pareiga 
kuo greičiau atremontuoti 
gimnazijos rūmus . . . Užvi
rė darbas. Statybininkai dir
bo išsijuosę. Vildžiūnas rūpi
nosi medžiagomis, sekė, kad 
valgykla reguliariai statybi
ninkams pristatytų karštą 
maistą.

Po naujų mokslo metų ati
darymo iškilmių gimnazijos 
pedagogai dėkojo pirmajam 
sekretoriui. Šis kukliai nusi
šypsojo ir pasakė;,

— Mūsų šauniems statybi
ninkams reikia dėkoti . . .

Daug gerų darbų tais sun
kiais metais buvo padaryta.

1945 m. Vilžiūnas buvo,pa
skirtas respubl. žemės ūkio 
ministru. Vėliau dirbo Pane
vėžyje, Kaune, ilgus metus 
buvo respublikos^socialinio 
aprūpinimo ministro pava
duotoju. Veiklą revoliucinia
me pogrindyje aprašė knygo
je “Pakelti kumščiai,” o apie 
partizaninės kovos draugus 
papasakojo atsiminimuose 
“Aukštaitijos kalvose.”

Ir šiandien seni ukmergie
čiai geru žodžiu meni Vladą 
Vildžiūną—revoliucionierių, 
partizaninės kovos ir atgimi
mo dienų, organizatorių. Jis 
paliko raiškų atminimą gim
tojoje žemėje.

Pagarba ir 
linkėjimas

Adelei Pakalniškienei, Dai
nos Mylėtojų Choro vadovei, 
jos meninės veiklos pagerbi
mo 1977 m. gruodžio 17 d. 
proga.
O, Adele, mūs Adele, 
Tu mokytoja dainų!
Tavo choras, kai dainuoja 
Žavi širdis mūs visų.

Tu, mat, moki vadovauti, 
Tu tam talentą turi, 
Ir džiugu, kad dirbt dėl 

liaudies
Pasišventusi esi.

I

Už tokį pasišventimą 
Tau priklauso pagarba, 
Ir kad Floridoj saulėtoj 
Tu mūs meno pažiba.

Tau ten sekasi dainuoti 
Diriguoti choristus
Ir vis linksminti mieluosius 
Floridiečius ir svečius.

Ir štai šiandien minim, 
gerbiam, 

Linkim laimės tau visi, 
Nes tos pagarbos tikrai jau 
Nusipelniusi esi.

Jonas Juška

LAISV1C

Adomo Petrausko muziejus i
I

Adomo Petrausko sodybą 
Kupiškio rajono Uoginių kai- ■ 
me dabar žino daugelis. Pasi
žiūrėti jo muziejaus atva
žiuoja žmonės iš Vilniaus ir 
Kauno, Anykščių ir Panevė
žio, toliausių Lietuvos kam
pelių. Apsilanko ir svečiai iš 
Maskvos, Kijevo, Rygos . . .

Adomas Petrauskas buvo 
pirmasis Uoginių apylinkėse 
susikūrusio kolūkio pirminin
kas. Vėliau ilgus metus va
dovavo revizijos komisijai, 
dirbo staliumi, bitininku. 
Pirmuosius eksponatus savo „ 
muziejui jis pradėjo rinkti 
prieš dešimtį metų, ir tuo
met nė nepagalvojo, kad pa
vyks sukaupti tokią daugybę 
—net 7000 įvairiausių seno
viškų daiktų. O kai prieš 
keletą metų išėjo į pensiją, 
visiškai pasišventė savo mu
ziejaus reikalams.

. . . Kartu su muziejaus 
šeimininku pažintį su kupiš
kėnų krašto senove pradeda
me nuo sodybos kiemo. Vie
name jo pakraštyje į dangų 
šauna keli storuliai Lietuvos ■ 
miškų galiūnai ąžuolai. Gal 
tūkstantmetį išgulėjusius po 
žeme ir vandeniu, reguliuo
dami Pyvesos upelį, juos ra
do melioratoriai ir padovano
jo Adomui. Šalia į žemę įkas
tų senųjų ąžuolų kamienų ir 
vasarą vešliai žaliuojančių 
liepų, kurias pasodino dar A. 
Petrausko seneliai, prieš po
rą metų užveistas mažytis 
“botanikos sodas.” Jame pa
sodinti 28 Lietuvoje augan
čių veislių medeliai.

Muziejaus šeimininkas su
rinko pusantro tūkstančio 
akmenų kolekciją. Iš įvai
riausių apylinkių atgabenti 
laukų rieduliai papuošė visas 
sodybos prieigas ir kiemo 
takelius. O neseniai kiemo 
vejoje atsirado ir keletas dai
lių stogastulpių—juos pado
vanojo pažįstami liaudies 
meistrai.

Turtingiausias eksponatų 
yra muziejaus etnografinis 
skyrius. Štai mūsų prosene
lių vartoti darbo įrankiai ir 
namų .apyvokos daiktai — 
piesta aliejui spausti, linų 
bruktuvas, gražiausiais raš
tais ir ornamentais padabin
tos jaunamarčių kraičio skry
nios, medinės girnos, iš tri
nyčio ir šešianyčio audeklo 
pasiūti valstiečio marškiniai, 
daugybė kitokių eksponatų. 
Sunkius baudžiavos metu 
primena ant sienos kabantis 
bizūnas, kuriuo dvarponių 
pakalikai plakdavo baudžiau
ninkus.

“Gamtos išdaigos’’ — taip 
A. Petrauskas pavadino vie
ną gamtos skyriaus kampelį. 
Jame išvystame įvairiausių 
formų medžių šaknis ir ša
kas, žmogaus rankų išradin
gai padailintas.

Gamtos skyriui priklauso 
ir vienas gyvenamojo namo 
kambarių. Jo sienas papuošė 
senoviški medžiotojų šautu
vai ir medžioklės trofėjai. 
Turtinga briedžių ragų ko
lekcija—vienus jų muziejui 
padovanojo aplinkiniai me
džiotojai, kitus, beklaidžio
damas po laukus ir miškus, 
surado pats A. Petrauskas.

Prieš atsisveikindamas su 
svetingu šio namų muziejaus 
šeimininku, peržvelgiau atsi
liepimų knygoje paliktus lan
kytojų įrašus. Kupinus gi
laus susižavėjimo ir nuošir
džios padėkos muziejaus įkū
rėjui žodžius įrašė TSRS 
Liaudies artistas panevėžie
tis Juozas Miltinis, Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos Is
torijos instituto vyresnioji 
mokslinė bendradarbė, isto
rijos kandidatė Angelė Vyš
niauskaitė, šimtai kitų lanky
tojų. O štai respublikos liau
dies rašytojo Juozo Baltušio 
atsiliepimų knygoje paliktas 
įvertinimas: “Daug mačiau 
muziejų visokių plačiame pa
saulyje, o labiausiai sujaudi
no Uoginių Adomo Petraus

ko sukaupti etnografinini! 
turtai. Čia viskas šneka šir-1 
džiai ir protui, parodo, kaip 
mūsų protėvių būta, gyven
ta, kokį vargą pakelta . . . 
Lenkiu galvą prieš mieląjį 
Adomą Petrauską ir visus 
geros valios žmones, savo 
rūpesčiu sutelkusius neįkai
nojamas vertybes giliam mū
sų tautos praeities, jos būdo, 
jos gražiausių bruožų pažini
mui.” A. Ambraška

Įspūdingas 
paminklas fašizmo 
aukoms atminti

Didžiojo Tėvynės karo me
tais gražios Pagėgių apylin
kės tapo šiurpių įvykių liudi
ninkais. Čia hitlerininkų 
įkurtose koncentracijos sto
vyklose buvo kalinami tary
biniai, prancūzų, lenkų ir ki
tų tautybių karo belaisviai, 
civiliai žmonės. 1941 metų 
liepos mėnesį esesininkai už 
pusantro kilometro nuo 
miestelio keliomis spygliuotų 
vielų eilėmis apraizgė didelį 
smėlynų plotą, kuriame po 
atviru dangumi buvo įkurta 
tarybinių karo belaisvių sto
vykla “Oflager-53”—penkias
dešimt trečiasis Buchenvaldo 
žmonių naikinimo fabriko fi
lialas. Darganose ir šaltyje, 
nuo kulkų, ligų, bado ir kan
kinimų jame žuvo daugiau 
kaip 20 tūkstančių žmonių.

Gruodžio 3 d. buvusios 
mirties stovyklos vietoje ati
darytas memorialinis kom
pleksas.

Visu didingumu stovi mo
numentas, vaizduojantis rau
donarmiečius—broliškų tau
tų sūnus, paaukojusius savo 
gyvybę kovoje su priešu, de
maskuojantis fašizmą, pri
menantis naujoms kartoms 
apie baisias jo piktadarybes. 
Komplekso autoriai—vilnie-, 
čiai skulptorius S. Šarapovas 
ir architektas G. Baravykas.

Didelių darbų metai
Vilnius. — Gruodžio 23 

dieną pasibaigė Lietuvos 
TSR devintojo šaukimo 
Aukščiausiosios Tarybos aš
tuntoji sesija. Deputatai ap
svarstė 1978 metų Tarybų 
Lietuvos valstybinio ekono
minio ir socialinio vystymo 
planą ir ateinančių metų biu
džetą. Pranešimus padarė 
Lietuvos TSR ministrų Tary
bos pirmininko pavaduotojas 
valstybinės plano komisijos 
pirmininkas Aleksandras 
Drobnys ir finansų ministras 
Romualdas Sikorskis.

Tretieji dešimtojo penkme
čio metai Lietuvai, kaip ir 
visai Tarybų šaliai, yra toles
nio ekonomikos augimo, 
žmonių gerovės ir kultūros 
kilimo metai. 1978 metais 
vidutinis mėnesinis darbinin
kų ir tarnautojų darbo užmo
kestis sudarys 157.5 rublio, o 
vidutinis mėnesinis kolūkie
čių darbo apmokėjimas—126 
rublius. Išmokos ir lengvatos 
iš visuomeninių vartojimo 
fondų sieks 406 rublius, arba 
beveik pusketvirto procento 
bus didesnės, negu šiemet.

Respublikoje dabar mažiau 
statoma naujų pramonės 
įmonių, todėl didesnė kapita
linių įdėjimų dalis bus sunau
dota veikiančių įmonių.

•Pastovi mokslinė 
stotis erdvėje

Maskva. — Kosmonautai 
Yuri Romanenko ir Georgi 
Grečko labai sėkmingai atlie
ka tyrinėjimus stotyje “Sa- 
liūt 6.” “TASS” sako kad 
tarybinių mokslininkų planas 
yra padaryti stotį pastovia 
moksline stotimi erdvėje. 
Tokia pastovi stotis, iš ku
rios būtų atliekami moksli
niai tyrinėjimui, būtų didelis

I technologijos laimėjimas.
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Docentas L. Jasinskas skaito paskaitą Vilniaus Valstybi
nio universiteto Pramonės ekonomikos fakulteto didžiojoje 
auditorijoje.

Seimininkai čia—jaunimas
Vilniaus pakraštyje, pušyne išaugo tikras miestas—su 

savo prospektais, daugiaaukščiais korpusais, buities kom
pleksais. Jo šeimininkai—Valstybinio V. Kapsuko universi
teto ir Inžinerinio statybos instituto studentai. Šių aukštų
jų mokyklų dieniniuose skyriuose mokosi daugiau kaip 
4,500 busimųjų fizikų, matematikų, ekonomistų, ir daugelis 
jų gyvena čia pat— patogiuose bendrabučiuose.

Studentų miestelyje sudarytos visos sąlygos, kad akade
minis jaunimas galėtų gerai mokytis ir patogiai gyventi. 
Čia pastatyti puikiai įrengti mokomieji korpusai ir labora
torijos. Erdvios auditorijos aprūpintos visais įrengimais. 
Studentų paslaugoms—speciali skaičiavimo stotis.

Neužmirštas ir jaunimo laisvalaikis. Labai populiari jų 
tarpe jaunimo kavinė, kurioje rengiami įdomūs susitikimai 
ir disputai, muzikos vakarai. Šimtai vaikinų ir merginų 
aktyviai dalyvauja meno saviveikloje, koncertuoja ne tik 
namuose, bet ir kitose respublikose, užsienyje.

Taip įkūnyta naujojoje TSRS Konstitucijoje įrašyta teisė 
į mokslą, dvasinį asmenybės vystymąsi.

Vilniaus Valstybinio universiteto Teisės fakulteto stu
dentų grupė grįžta į bendrabutį po paskaitos.

Didelį pasisekimą turi universiteto kaimo kapela.
M. Baranausko nuotraukos

• Brazilijoje prie įvažiavimo 
į Paksiso miestelį buvo pa
statytas skydas su tokiu už
rašu: “Automobilistai! Būki
te atsargūs ir stenkitės iš
vengti avarijų. Pas mus nėra 
ligoninių, o vienintelis gydy
tojas miestelyje išvyko atos
togų!”

• Vienoje Washing!ono uni
versalinėje parduotuvėje bu
vo suimtas vyras, pavogęs 

i piniginę iš . . . savo žmonos. 
■ Policijoje jis pareiškė’ “AŠ 
i paprasčiausiai norėjau .su
kliudyti, kad mhno žmona 
vėl nepradėtų išleidinėti pi
nigus visokiems niekams,"

MIAMI, FLORIDA

Liūdnas prisiminimas
Su dideliu liūdesiu prisimename brangius narius, 

kurie dar taip neseniai buvo mūsų tarpe ir 
kiekvienas darbavosi pagal savo išgalę išsaugoti šį 
klubą bei pažangias organizacijas.

Štai jie išėję į amžinąjį: JOHN KOCII, 
BLANCHE NOVICK, ANTANAS GABRĖNAS ir 
SUZANA ŠUKAITIENĖ.

Gaila netekus jų.-Mes jų nepamiršime niekados.

LIETUVIŲ SOCIAL1O KLUBO 
VALDYBA ir NARIAI

VTiVf* ... . ................ i ui - -    
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KANADOS ŽINIOS “LAISVĖS” REIKALAI
[Tąsa iš 1 pusi.]

Que.

mes turime 
pašalpinę 

yra Sūnų ir

Montreal,
PADĖKA

Montrealyje 
skaitlingiausią 
draugiją, tai
Dukterų Draugija. Ši draugi
ja gana gražiai bujoja. Kai 
būna parengimai, ji sutrau
kia gana skaitlinga būrį sve
čių bei simpatikų. Sergan
tiems pašalpas išmoka tvar
kingai. Kas yra labai svarbu, 
tai kad draugija neužmiršta 
ilgamečių ligonių, kurių liki
mas labai apgailėtinas. Susi
rinkimo nutarimu, jie aplan
komi Naujųjų Metų proga ir 
įteikiamos jiems dovanėlės. 
Toks draugų atkreiptas dė
mesys sustiprina juos mora
liai.

Mes liksime jiems ant visa
dos dėkingi. A. Šuplevičienė

Vancouver, B. C.
TAI BENT
PARLAMENTAS

Teko pabūti Vancouver 
General Hospital (ligoninėje) 
porą dienų. Įdėjo naują šir
dies stimuliatorių (jau šeštą 
iš eilės), varomą metalo “Li
thium” baterija. Gydytojas 
sakė, kad šios rūšies stimu
liatorius turėtų veikti gerai 
nuo šešių ligi dešimties me
tų.

Valandos ilgos operacijos 
belaukiant, bet kalbant su 
kitais ligoniais, laikas bėga 
daug greičiau. Pasirodo, kad 
Social Credit Partijos (reak- 
cijonieriu) valdžia spaudžia ir 
sveikus, ir sergančius pilie
čius. Pablogėjo ir maistas ir 
priežiūra, o mokestis pakel
tas: bendroje palatoje, nuo 
vieno dolerio ligi keturių do
lerių dienai,’ gi palatose dėl 
dviejų ar vieno—po aštuonis 
ir šešioliką dolerių!

Mums bediskutuojant įėjo 
gydytojas Munro ir sako: 
“Gal aš į protesto mitingą 
patekau? Ar jūs žinote, kad

jeigu nebūtu “Madicare”- 
(medikalės apdraudos įstaty
mas), tai šioje bendroje pala
toje kiekvienas iš jūsų mokė
tume! po šimtą devyniasde- 
šimts dolerių į dieną!”

“Taip,” atsiliepė vienas iš 
ligonių, “jeigu žmogus būna 
dvi tris dienas, tai kad ir po 
keturis dolerius nėra daug, 
bet aš jau virš trys mėnesiai. 
Prieš išrinkimą prakeiktų 
“Socreds,” šimtas dienų man 
kainavo šimtas dolerių, o da
bar jau keturi šimtai! Tai 
mums pensijonieriams skir
tumas gana skaudus. Bet ži
nau (tęsė jis), kad mūs kai
mynai turi dar blogesnes są
lygas. Štai vancouverietis 
muzikantas Joe Burt išvyko 
atostogoms į Kaliforniją. 
Įvyko nelaimė—jo dvi dukre
lės smarkiai apdegė, parvež
ti i British Kolumbiją neįma
noma. Už abidvi mergaites 
turi sumokėti aštuonis šim
tus dolerių į dieną!”

Čia man prisiminė matyta 
laikraštyje “Laisvė” (1976 
m. rugp. 20) nuotrauka su 
antgalviu: “33 milijonieriai, 
o nė vieno darbininko,” ap
rašanti J. A. V. Kongreso 
sudėtį. Apie tai ir papasako
jau savo pašnekovams. Gal 
dėlto J. A. V. ir atidėlioja 
įvedimą medikalės apdrau- 
dos įstatymo.

Dabar jau prabilo ir ket
virtas ligonis: “Kuo jau kuo, 
bet parlamento sudėtimi, tai 
sunku pralenkti British Co
lumbia provinciją. Čia iš 55- 
kių atstovų, keturiolika mili
jonierių, tai reiškia, kas ket
virtas. Pasėdės jie ten dar 
porą' metų, pakeis įstatymus 
savo naudai, uždės dar dau
giau mokesčių ant darbihih-\ 
kų, ir piešdami žmones lega
liu būdu, taps milijonieriais 
visi valdančios partijos par
lamentarai. Tai bus tikras 
kapitalistinės demokratijos 
parlamentas.” A. Grinkus

MONTREAL, QUE., CANADA

Mirus T. Lietuvoje

Alfonsui Vilkeliui
Reiškiame nuoširdžią užuojautą broliams Jonui ir 

Petrui Kanadoje, sesutei ir broliams ir jų šeimoms 
ir visiems giminėms Tarybų Lietuvoje.

JUOZAS PETRAUSKAS ir Šeima

MONTREAL, QUE., CANADA 1

Mirus Lietuvoje j
Anelei Vekterienei- 1

Petrauskaitei 1
IR I

Alfonsui Vilkeliui 1
Reiškiame nuoširdžią užuojautą Juozui ir Petrui 1 

Petrauskams Kanadoje, sesutei Ievai ir visiems g 
giminėms ir jų šeimoms Tarybų Lietuvoje. Taipgi 1 
reiškiame gilią užuojautą broliams Jonui ir Petrui 1 
Vilkeliams netekus mylimo brolio, sęsutei ir bro- g 
liams ir jų šeimoms ir visiems giminėms Tarybų 1 
Lietuvoje. 1

J. A. Brakniai A. A. Linkaičiai g
B. M. Salčiunai M. M. Gudai 1
J. E. Urbanavičiai E. Monstavičienė 1
L. P. Kisieliai M. O. Martusevičiai g
A. A.Mikuliai S. H. Virbalai 1
M. M. Laurinaičiai F. S. Spaičiai 1
P. A. Lukasevičiai J- Telenis g
J. N. Norris K. A. Juškai 1
M. A. Paragiai G. P. Taruškai 1
P. Potyrius J. Tamasonienė g
M. R. Karalevičiai J- Ambrazevičienė g
J. S. Čičinskai A. Šuplevičienė 1
A. E. Markevičiai V. Zavišienė 1

J. V. Knystautai 1

Kitų kontestantų nelaimėjusių dovanų stovis:
Binghamton, N. Y................................... •..........................  1,652 !
Worcester, Mass.—J. Petkūnas....................................1,626
A. Račkauskienė ir M. Sametis—Haverhill, Mass. . .1,502
M. Uždavinis—Norwood, Mass. ..............................1,176
Vancouver, B. C., Canada...............................................1,124
E. Repšienė—So. Boston, Mass....................................... 1,028
London, Ont., Canada...................................... 736
Thunder Bay, Ont., Canada ...............................................679
Eva Kralikauskas—Lawrence, Mass...................... 638
A. Bemat—Los Angeles, Cal................................... 528
Philadelphia, Pa................................................ 452
J. Brazdžius—Sudbury, Ont., Canada . . . ;..................... 386
A. Shupetris—Exeter, N. H................................................ 352
F. Shimkienė—Kearny, N.J..................................................330 <
N. Dudonis—Chester, Pa. ..................................................324
Winnipeg, Man., Canada—F. Steponavičienė............... 310
Rochester, N. Y.......................................................................288
P. Cesnikienė—New Kensington, Pa.................................. 170
Pittsburgh, Pa.—J. K. Mažukna........................................160
Raymond Stakėnas—Scottville, Mich................................ 100* * *

Per laikotarpį nuo lapkričio 22 d. iki pabaigos vajaus 
(gruodžio 13 d.) gavome 30 skaitytojų. Povilas Alekna, 
St. Petersburg, Fla., prisiuntė 16; Barbora Railienė, East 
Norwalk, Conn, prisiuntė 4; po 3 prisiuntė Amelia 
Yuskovic, Stamford, Conn, ir Natalija lešmantienė, Ft. 
Lauderdale, Fla.; po 1 prisiuntė Geo. Kodis, Windsor, 
Ont., Canada; Geo. Pavilonis, Sudbury, Ont., Canada; 
Nellie Ventienė, Brooklyn, N. Y.; Stefanija Masytė, St. 
Clair Shores, Mich. Dėkojame. 

* * *
Į fondą gavome nuo gruodžio 7 d. iki gruodžio 13 d.:
A. Bernatienė, Los Angeles, California, nuo įvy

kusio pikniko.....   .$150.00
K. ir J. Churliai, Pattenburg, N. J.........................  100.00
D. Norwich, Rosemont, Quebec, Canada, per P„

Kisielienę ....................................\...................... 100.00
Katherine Kalinauskienė, Fonda, N. Y., prisimi

nimui mirusių vyro Jono Kalinausko, Sr. 
ir sūnaus Jono Kalinausko, Jr.............98.00

M. Janis, Portland, Ore...............................   50.00
A. Yureff, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną........ 50.00
V. Bunkus, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną .... 50.00 
Joseph Dobrow, Gulfport, Fla., per P. Alekną .... .40.00
B. Kirstukas, Chicago, Ill. ................................................38.00
R. Zaluba, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną........ 25.00
A. ir M. Doveikiai, Hamilton, Ont., Canada..............20.00
Paul Burnis, Brooklyn, N. Y............................................ 20.00
John Krist, Brockton, Mass............................................. 16.00
J. ir M. Lukas, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną .15.00 
Joseph F. Deltuva, Baltimore, Md....................  15.00
Paul Papievis, Jacksonville Beach; Fla.« .: .-. 15<.00 
J o se ph V ale rito nis, La c du Bonnet, Ma nito ba, Ca n a da 14.0 0 
Mary Baltuška, New Port Richey, Fla., per P. Alekną . .10.00 
Mary Grayson, Summit, N.J............................................ 10.00
Mary Yocumskienė, Haverhill, Massachusetts, per

A. Račkauskienę...................................................10.00
W. Stakėnas, Brandon, Fla., per P. Alekną..................10.00
Antanas Keršys, Vai David, Que., Canada....................10.00
Jonas Smalenskas, Miami, Fla., per N. lešmantienę . 10.00 
Anna Daukus, Detroit, Mich., per S. Masytę ............. 10.00
Mike Palevich, Herrin, Ill................................................. 10.00
V. Vance, Brooklyn, N. Y..................................................10.00
Lillian Novak, Clearwater, Fla., per P. Alekną.......... 8.00
W. Kurila, Thunder Bay, Ont., Canada.......................... 8.00
T. Subačius, Montreal, Canada................................. 7.50
Adelė Pakalniškienė, Clearwater, Fla., per P. Alekną .6.00 
Mary Bružas, Miami, Fla., per N. lešmantienę.............. 6.00
Della Kvalkauskas, Bloomsburg, Pa. ............................. 5.00
Greatneckietė, Great Neck, N. Y................................  ,5.00
Ben Darin, Cleveland, Ohio..............................................5.00
Juozas Grigaliūnas, Toronto, Ont., Canada......... ..  5.00
Helen Siaurienė, St. Petersburg, Fla...............................5.00
John Drazdis-, West Hartford, Conn.................................. 5.00
W. Labunaitis, St. Calixte, Prevost, Que., Canada . . . 5.00 
Isabel Lamaitienė, North Merrick, N. Y........... ............... 5.00
V. Klemka, Montreal, Canada, per P. Kisielienę . ,3.20
Pranas Labunaitis, Kapsukas, per W. Labunaitį........ 3.00
Vincas Kazakevičius, Hillside, N.J................. 1. . .............3.00
Dorothy Mūrelis, Warminster, Pa.................  2.00

* * *
Viso dabar skelbiamų aukų gavome $992.70. Pridėjus 

pirmiau skelbtų aukų į fondą, iki pabaigos vajaus (gruodžio 
13 d.) įplaukė $15,654.85.* * *

Širdingai dėkojame visiems, kurie tik prisidėjote prie 
padarymo vajaus sėkmingu.

ADMINISTRACIJA
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$ SVEIKINAME

Naujųjų Metų proga sveikiname visus savo 
gimines ir draugus Kanadoje, Lietuvoje ir JAV.

Lai gyvuoja pasaulyje taika ir ramybė!

F. A. ŠUPLEVIČIAI
Montreal, Que., Canada

Naujųjų Metų proga
Sveikiname visas gimines, draugus, pažįstamus 

ir bičiulius Kanadoje, Amerikoje ir Lietuvoje.
Linkime visus laimingų Naujųjų Metų.

MATAS ir EMILIJA ŠIMKŪNAI tft
VI Georgetown, Ont., Canada rfj

S. Paulio, Brazilija
MŪSŲ LIGONYS

Jau daug laiko, kai sušlu
bavo sveikata Viktorui Ga- 
leckui. Jis kartais pasiduoda 
į ligoninę, gerokai sustiprė
jo, už kiek laiko grįžta į 
namus ir gydosi namuose.

Juliui Ligeikai nekaip su 
sveikata, jam retkarčiais 
trūksta oro.

Skaudi Čapolų šeimos ne
laimė. Tėvas, motina ir duk
tė Bronė serga raumatu 
(raumatizma), randasi na
muose po gydytojo priežiūra.

MIRĖ
Šių metu spalio 20 diena 

mirė Jonas Pilipavičius, gi
męs Lietuvoje 1922 metais, 
atvykęs į Brazilija su tėvais 
ir dviem broliais 1927 me
tais.

Jonas buvo laisvų minčių, 
prisidėjo prie pažangaus ju
dėjimo ir sulyg galimybių ir 
reme. Jis buvo linksmo bū
do, turėjo daug draugų. Iš 
profesijos buvo siuvėjas-kir- 
pėjas-modelistas. Paskutiniu 
laiku buvo pensininkas.

Jonas paliko liūdesy žmoną 
Rūtį, dvi dukteris—Celią, 
Reginą ir Daivą, vedusias 
dvi anūkes, brolienę, dvi 
švagerkas, du švogerius 
Šiaurės Amerikoje, Joną ir 
Edvardą Jakubkus, kitas gi
mines ir nemažai draugų.

Rugsėjo 23 diena mirė 
Magdalena, Lašaitis, eidama 
88-sius metus, gimusi Lietu
voje, į Braziliją atvykus 
1927 m. Magdalena buvo 
laisvų minčių moteris, prisi
dėjo prie pažangaus judėjimo 
ir jį remdavo. Paliko 2 podu
kras, 3 posūnius ir kitus 
giminės.

Rugsėjo 11 mirė Juozas 
Girčkus, gimęs Lietuvoje 
1900 metais. Atvyko į Bra
ziliją 1927 metais. Juozas 
mylėjo pažangią spaudą. Bu
vo ilgametis “Darbo” skaity
tojas. Paskutiniu laiku užsi
prenumeravo “Laisvę,” kuri 
jam labai patiko.

Juozas mirdamas paliko 
žmoną, vieną dukrą, tris sū
nus, dešimt anūkų, du 
proanūkiu Lietuvoje brolį ir 
kitas gimines.

Lapkričio 21 dieną mirė 
Bronius Raiškas, gimęs Lie
tuvoje 1905 metais, paliko 
žmoną ir kitus gimines.

Gruodžio 2 mirė Maria 
Stankevičiutė-Leščinskienė, 
gimusi Šiaurės Amerikoje 
1909 metais. Ją tėvai parve
žė į Lietuvą prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą, į Braziliją at
vyko 1928 metais. Maria tik 
atvykusi į šią šalį įsijungė į 
pažangų judėjimą ir dirbo 
ligi jai leido sveikata. Jau 
keletas metų, kai ji skundėsi 
kojomis, negalėjo kur toliau 
nueiti. Paskutinius 4 mėne
sius nesikėlė iš lovos. Paliko 
vyrą Bolesių, du sūnus—Al
biną ir Edvardą, nemažai 
draugių-gų, Lietuvoje du 
brolius.

Mirusiųjų giminėms ir arti- 
miesiams reiškiame užuojau
tą.

Ona Jerumbauskienė išvy
ko, išgyvenusi Brazilijoje 
virš 44 metus, grįžo į Tary
bų Lietuvą nuolatiniam apsi
gyvenimui. Ji manė apsistoto 
Sauliuose, kur gyvena jos 
dukra.

Rugsėjo 23 į Ario Uosto 
Kongones privažiavo daug 
tautiečiu paspausti dešinę, 
palinkėti laimingos kelionės, 
grįžtančiam į tėvynę. Ona 
gyvendama Brazilijoj, visuo
met rėmė pažangų judėjimą.

Bruną Sauliukonienė pa
viešėjusi apie 8 mėnesius pas 
dukrą ir žentą, aplankiusi 
drauges-gus Sao Pauli, spa
lio 17 dieną grįžo į tėvynę 
Tarybų Lietuvą. Palinkėti 
Brunai laimingos kelionės į 
Ario Uosto Kongones priva
žiavo daug jos draugų ir 
pažįstamų. Bruną prieš šešis 
metus gyveno sanpauliečių 
tarpe. Pūkelis

Nuoširdžiai sveikinam artimuosius ir draugus LĮj 
Amerikoje, Pietų Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje.

Linkime sulaukti pasaulinės taikos, visiems ge- JA 
ros sveikatos, laimės ir šviesių kūrybinių 1978 Zr 
metų. fn

IGNAS ir MARTHA KAMARAUSKAS ®
Oakland, California

MIAMI, FLA.

Ir mano linkėjimai 
Laimingų Naujųjų Metų $

(fį Su 1978 metų sausio pirma diena mano gyveni-
JA mui sukanka 86 metai. Minėdama gimtadienio Aę 
Sv šventę, sveikinu su Naujaisiais 1978 Metais “Lais- ji 
jA vės” laikraščio štabo darbuotojus ir skaitytojus, SrJ 

linkiu sėkmės kovoje už taiką ir pažangą pasaulyje, vi 
ja Linkiu laimės .ir sveikatos savo giminėms ir Av 
m draugams, su kuriais teko dirbti ir bendrauti Mass, vi 
Jį valstijoje. Visiems laimingų Naujų Metų, kurie M) 
jSS gyvename Miamyje ir laimingai darbuotis dėl LSK (fy 
Jį gerovės. JjJ
jjK Žinoma, kaip visur, taip ir čia, amžius ir ligos 
ji retina mūsų eiles. Taip ir aš gyvenu jau rudeninį lįį 
jMJ amžių. Linkiu sveikatos ir ištvermės draugėms ir 

draugams, kurie, kaip kad Marie Koch, turi 16 
įr sveikatos, aplanko ir suteikia širdingą paslaugą 2? 
Vi mūsų ligoniams. O turime ir tokių ligonių, kurie jo 

jau kelinti metai guli invalidų priežiūroje. Tegul
ffį mums visiems būna laimingesni 1978 metai. Savo 
1$ gimtadienio proga siunčiu po 86 dolerius “Lais- gB

vei” ir “Vilniai.” S
Mary Kvietkas

Naujųjų Metų Proga
Sveikiname “Laisvės” kolektyvą, bendradarbius, 

vajininkus, rėmėjus, skaitytojus ir visus idėjos 
draugus JAV, T. Lietuvoje, Kanadoje ir visur 
kitur.
♦ Linkime visiems stiprios sveikatos, 
mės, ryžto ir energijos visuomeninėje 
veikloje. Ypatingai linkime, kad su 
Metais taika užviešpatautų pasaulyje.

geros sėk- i 
pažangioje j 
Naujaisiais j

LLD 75 KUOPOS VALDYBA ir NARIAI, 
Miami, Florida

i
i

| Naujųjų Metų proga
tfį Sveikiname “Laisvės” kolektyvą, bendradarbius, 

vajininkus, rėmėjus, skaitytojus ir visus idėjos 
ŲJ draugus bei darbuotojus JAV, T. Lietuvoje, Kana- 
JA doje ir visur kitur.

Linkime visiems stiprios sveikatos, geros sėk- 
JA mės, ryžto ir energijos visuomeninėje pažangioje 
® veikloje. Linkime, kad šie Naujieji Metai atneštų 
jį taiką ir šviesesnį rytojų visai žmonijai!

LIETUVIŲ SOCIALIO KLUBO 
VALDYBA ir NARIAI

Jį Miami, Fla.

OAKLAND, CAL.

Sveikiname su 
Naujaisiais Metais

visus mūsų gimines, draugus, drauges ir pažįsta
mus Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. Taipgi sveiki
name “Laisvės” kolektyvą.

Linkime visiems stiprios sveikatos ir daug lai
mės.

Naujų Metų proga
Sveikiname artimuosius ir draugus Amerikoje, 

gimines ir bičiulius Lietuvoje.
Linkime visiems sveikatos, laimės ir taikingų 

Naujų Metų Pasauliui.

JUOZAS ir KSAVERA KAROSAS 
IR

PRANAS BALČIŪNAS
San Leandro, Cal.

ALEX ir KONSTANCIJA MUGIANIAI
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Sveikiname su Naujaisiais Metais visus musu jjc 
gimines, draugus ir bičiulius Amerikoje ir Tarybų 
Lietuvoje. Linkime visiems geros sveikatos, sėk- JjE 
mės ir laimės gyvenime. JĮ®

Lai taika viešpatauja visame pasaulyje. SjJ
MARGARET ir LEO YAKŠTAS ii 

Nesconset, L. L, N. Y. uS

į Žiemos švenčių proga
- Sveikinu visus gimines, draugus ir pažįstamus čia 
F' ir Lietuvoje. Linkiu, kad su 1978 metais būtų taika 
« ir ramybė visame pasaulyje. Linkiu visiems laisvie- 
, čiams stiprybės ir daug sėkmės gyvenime.
į GEORGE WARESONASį Brooklyn, N. Y.

JOSEPH WANAGAS
IR

AGNES CONRAD
Catskill, N. Y.

SVEIKINIMAS
Žieminių švenčių ir Naujųjų Metų proga sveiki

name visus artimuosius, draugus ir bičiulius Ame
rikoje ir Lietuvoje. Linkime sveikatos, sėkmės ir 
džiaugsmo. Taipgi sveikiname “Laisvės” personalą.

Sveikiname su 
Naujaisiais Metais

VISUS GIMINES, DRAUGUS ir PAŽĮSTAMUS 
gyvenančius Amerikoje, Tarybų Lietuvoje ir kitur. 
Linkime visiems geros sėkmės ateinančiais metais 
ir toliau.

JONAS ir MARIJONA MAŽUKNAI
Pittsburgh, Pa.

Žieminių švenčių proga
Sveikiname visus mūsų gimines ir draugus 

gyvenančius Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje, “Vil
nies” ir “Laisvės” skaitytojus ir personalą ir 
visiems linkime geros sveikatos, linksmų ir laimin
gų Naujųjų 1978 Metų.

JIM ir HELEN UMARAS
Detroit, Michigan

SVEIKINAME
Naujųjų Metų proga sveikiname visą “Laisvės” 

kolektyvą, draugus ir gimines Amerikoje ir Lietu
voje. Linkime visiems geros sveikatos, džiaugsmo 
ir sėkmės.

ANTANAS GLOBlClUS 
IR 

MARIUTĖ SIENKIEWICZ 
Wilkes Barre, Pa.

Naujųjų Metų proga
Sveikiname “Laisvės” kolektyvą, bendradarbius, 

, rėmėjus, skaitytojus ir visus idėjos draugus bei 
darbuotojus; taipgi visus Chorus bei jų vadovus 
JAV, Tarybų Lietuvoje, Kanadoje ir visur kitur.

Linkime visiems stiprios sveikatos, geros sėk
mės, ryžto ir energijos visuomeninėje pažangioje 
veikloje, daug džiaugsmo gyvenime ir ilgiausių, 
šviesiausių metų.

AIDO CHORO NARIAI ir VALDYBA
Miami, Florida

Laimingų Naujųjų Metų
Sveikiname “Laisvės” leidėjus, jos darbuotojus 

ir skaitytojus, draugus ir mūsų gimines Amerikoje 
ir Lietuvoje. Linkime visiems laimingų Naujųjų 
Metų, geriausios sveikatos ir energijos kovoje už 
taiką ir pažangą pasaulyje.

ANNA ir JUOZ AS BALČIŪNAI
Miami, Florida

ST. PETERSBURG, FLA. : Žygis už taiką
Penktadienį, gruodžio 16

Gruodžio 10 d. klubiečiai i kartu su savo mamyte daina- d., reikėjo vykti New Yorko 
savoje salėje turėjo priešme- , vo Aido chore. Lankė lietu- ! centram Žinojau, kad tą pat 
tinį susirinkimą. Jį pravedė ' vių kalbos vaikų mokyklėlę. ;dieną “Women Strike for 
klubo prez. Valys Bunkus. Adelė yra gražus pavyz- Peace” ruošia demonstraciją
Klubo valdyba pateikė ra- ! dys. Ji puikiai vartoja lietu- už taiką—prieš naujai išvys- 
portus. V. Bunkus pranešė, į vių kalbą. Gyvendama itytą neutroninę bombą. Šia
kad klubiečiai veikia sutarti
nai, ypač direktoriai koope
ruoja su valdyba. Klubo vei
kla eina gerai, tvarkingai. Į 
klubą gauname naujų narių. 
Šį kartą įsirašė Walteris 
Strolis. Jis, kaipo muzikas 
pažadėjo pagroti mūsų pobū
viuose. Dėkojo visiems už 
prisidėjimą darbu ir ugdyti 
klubą.

Finansų sekr. Adelė Pakal
niškienė pateikė išsamų klu
bo finansų stovį. Iždininkas 
J. Dobrow sutiko su sąskai
ta. Iš renginių komisijos 
pranešimą pateikė P. Mocka- 
petris, Baro—Stasys Kuz
mickas. Pranešimai priimti.

Buvo įteiktos dovanos nuo 
klubo choro mokytojos Ade 
lei Pakalniškienei ir pianis
tei Helenai Janulytei,^ Taip 
pat klubas sveikina' “Vilnį;’ ir 
“Laisvę” su $25. ,

Klubo valdyba; 1978 me
tams pasiliko senoji: prez. V. 
Bunkus, viceprezidentas 
Walteris Dubendris, proto
kolo sekr. Aldona Aleknienė, 
finansų sekr. Adelė Pakal
niškienė, iždininkas Juozas 
Dobrow. Direktoriai: R. Fei- 
feris, J. Sarkiūnas, P. Alek
na, J. Kelleris, H. Janulytė. ' 
Tvarkos prižiūrėtojas J. j 
Bakšys. ;

Prie bilietų pardavimo—

i Brook lyne, veikė organizaci- 
; jose, užimdavo atsakingas 
pareigas, dirbo “Laisves” 
raštinėje knygvede. 1946 
metais iš Brooklyno visa šei
ma persikėlė į Clearwater, 
Fla. Adelė ir čionai nenuri
mo, daug prisidėjo organi
zuojant LLD 45 kuopa.

I

Kiek vėliau kilo klausimas, 
kad be dainos gyvenimas 

j nuobodus. Adelė, pasitarusi 
su savo vyru Pranu, sukvie
tė būrelį draugų-gių ir 1965 
m. suorganizavo Dainos My- 

I lėtojų chorą. Šiandien choras 
I turi virš 30 nariu. Adelė 
į Pakalniškienė yra gabi ener- 
i ginga mokytoja. Mūsų cho- 
i ras plačiai žinomas Amerikos 
, pažangiai visuomenei.

Tačiau reikia priminti, kad 
Adelė pergyveno daug skau
džių, tragiškų dienų. Ji nete
ko tėvų, brolio ir vyro. Ta- 

Į čia u, būdama t. v ir tos valios, 
! nepalūžo, kantriai viską per
gyveno.

Linkiu Adelei tvirtos svei
katos ir jaunatviškos energi
jos.

(i i m t a d i e n i o pro ga A d e lę 
sveikino Helena Janulis, lin
kėjo geros sveikatos ir il
giausių metų.

Adelei buvo įteikta dovana

LINKSMAIS UTIKSIME

Pranas Mockapetris. Korės 
pondentės — “Vilnies” Julė 
Andriulienė, “Laisvės” Vera 
Bunkienė. Klubo finansų 
knygas patikrins J. Sarkiū
nas, R. Feiferis.

Susirinkimą pabaigus šei
mininkai pateikė pietus. Po 
to sekė šėkiai.”

PRANEŠIMAI
Sausio 7 d. įvyks kuopos 

metinis susirinkimas.
Sausio 14 dieną klubo me

tinis susirinkimas;
Pradžia 10:30 vai. ryto, 

pietūs 12 vai. Įvyks klubo 
salėje, 3M -15 Ave South.

Prašom įsitėmyti ir daly-

i nuo klubo ir 45 kuopos.
Paskuti n ė k a 1 b ė j o j u b ii i a te I 

Adelė. Dėkojo kalbėtojams i 
už gražius žodžius, linkėji- ; 

' mus ir dovanas.
Toliau sekė meninė pro- I 

j grama. Ją išpildė musų vieti- i 
' niai solistai, dantistai iri 1 - ... ii kvartetas. Pabaigoje Dainos 
Į Mylėtoju choras padainavo. ! 
i Programa buvo graži ir įvai- f 
I ri. ij

Vaoovavo Adelė Pakalnis-! 
kienė, pijaninu akomponavo į 

i Heleną Janulis. Salėje skani- i 
! bėjo gausūs aplodismentai. ' 
: Tolima Leve šokiai ir draugiš | 
: ki rwPrai. V, Binkiene 1

vauti.
I

MIRĖ !
Gruodžio 14 dieną mirė 

klubo narė Helena Maracich, j 
liko liūdintys vyras Jonas, 
duktė su šeima ir sūnus Jo
nas Jr.

Širdinga užuojauta visai 
šeimai.

GRAŽI AMŽIAUS I
SUKAKTIS

Gruodžio 17 dieną į klubo 
salę prisirinko skaitlinga pu
blika. nes daugumai buvo 
žinoma, kad šiandien pa
gerbsime pažangios visuome
nės veikėją menininkę, Dai
nos Mylėtojų choro mokytoją 
Adelę Pakalniškienę jos 65 
metų sukakties proga. Pa
gerbimo programą vedė Po
vilas Alekna. Jonas Mileris 
kalbėjo nuo LLD 45 kp., 
Valys Bunkus nuo klubo.

Kalbėtojai iškėkė jos nuo-1 
pelnus pažangioje veikloje. 

, Adelė Zablackaitė-Pakal- ; 
hiškienė iš prigimties turėjo 
patraukima į meną. Nuo pat ; 
jaunystės Adelė žavėjosi lie
tuviška daina. Dėkui josios 
tėveliams, kurie augindami 
dukrą glaudžiai surišo su pa
žangiuoju judėjimu. Adelė 
būdama 11 metų mergyte

SVEIKINA
Naujų Metų proga širdin

gai sveikiname “Laisvės” ad
ministraciją ir redakciją. 
Linkime geriausios sveikatos 
ir geros sėkmės, kad galėtu
mėte ilgai, ilgai tą darbą 
tęsti.

J. E. Kasmočiai
Huntington, N.Y.

bomba labai didžiuojasi mūsų 
- valdininkai ir Pentagonas, 
į nes jinai išžudo mases žmo- 
inių, bet palieka visus pasta
tus nepaliestus. Reiškia, 
žmonių gyvybė nesvarbu, bi
le tik išlieka jų pastatai— 
nuosavybės tvarkoje. Dargi 

i jei “priešus” (žinok, tarybi- 
[ rfius žmones) išnaikins, o jų
■ turtai paliks, tai kogi dau- 
I giau ir bereikia!

Pasiskubinau savus reika
lus atlikti ir traukiu į Penktą 
Avenue prie Katedros ir Ra
dio City. Ten radau nemažai 
protestuojančių moterų ir 
jaunuolių su iškabomis. Mo- 

i terys vikriai renka parašus 
ant peticijų, raginančių pre
zidentą Carterį, kad sulaiky- 

i tų šios bombos produkciją, ir 
vieton to, daugiau rūpintųsi 
susitarimu su socialistinėmis 
ir kitomis šalimis dėl visuoti
no branduolinių ginklų už
draudimo.

Tai pagirtinas šių moterų 
žygis. Jis, rodosi, turėtų būti 

! reikalu visu moterų, ypač 
; tikinčiųjų, šiuo kalėdinio są- 
i jūdžio metu.

Deja, galėjo būti kur kas 
į daugiau dalyvių protestuo- 
j jaučių moterų eilėse. De- 
! monstracija buvo lyg ir pa-
■ skendusi pro blizgančius 
I krautuvių langus skubinėjan-
čių moterų jūroje. Bent man 
taip atrodė ... E. N. J.

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

MIAMI, FLA.

Mirus

S uzanai Š ukaitienei
1977 m. lapkričio 30 d.

Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Jaronimui, 
giminėms ir artimiesiems Amerikoje ir Lietuvoje:

A. T. SHOLUNIENĖ ir Šeima
St. Petersburg, Fla.

MIRUS

Marijai Černiauskienei,
KAUNE

Reiškiame širdingą užuojautą jos sesutei Nastei 
Buknienei ir visiems artimiesiems.

P. N. Ventai
A. Young
E. N. Jeskevičiūtė i
W. B. Keršuliai
A. Babarskienė
A. Repsevičiūtė
W. A. Malin

L ir A. Bimbai

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

Jonas Grybas 
E. Lie pienė 
W. A. Yuskovic 
Anne Y akstis 
O. Čepulienė 
J u r g is S tąsi uk ait is 
Sophie Stasiukaitienė

NAUJUS METUS
Jau per daug metų Aido Choras rengia Naujų Metų 

I sutikimą. Šiemet 1978 metų sutikimą rengia su šauniu 
Į baliumi ir dainų programa.

Prašome visus dalyvauti su aidiečiais ir linksmai sutikti 
Naujuosius Metus.

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

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

Įėjimo dovana $8 asmeniui. Kviečia Aido Choras

Ksavera Kaross 
honored

Ks. Kaross

LDS 1 ir 13 kuopų 
nariams
SVARBUS SUSIRINKIMAS

Vasario 13 d. (pirmadieni) 
įvyks bendras LDS 1 ir 13 
kuopų susirinkimas “Lais
vės” salėje, Liberty Avė. ir 
kampas 102 St., Ozone Park, 
N. Y. Pradžia 2 vai. dieną.

Tame susirinkime bus no 
minuojami kandidatai į LDS 
Centro Valdybą.

'kaipgi nariai galės pasimo 
kėli narinius mokesčius.

Po susirinkimo bus užkan
džių.

Prašome tų kuopų narius 
dalyvauti susir i n k ime.

Kuopų Valdybos

The 60th anniversary of! 
the Soviet Union was cele- : 
brated nationwide in the ■ 
United States by progres-! 
sive forces. Many Lithuani
ans participated in these re-! 
lebrations. In one of the San ! 
Francisco newspapers I read; 
the following:

“The 60t.h anniversary of J 
the Union of Soviet Socialist!

i Republics was celebrated re-! 
Į cently in San Francisco. The į 
600 well-wishers who filled ■ 
the First Unitarian Church;

I on Nov. 13 enjoyed a full and 
entertaining program. Forty ; 
Soviet visitors were present. Į

Greetings from the may - į 
ors of Oakland and San; 
Francisco were read. “The! 
peoples of both our great I 
countries will pledge their 
enthusiastic support,” wrote 
S. F. Mayor Moscone, “to 
the common goal for peace I 
for all mankind. The friend-I 
ship and good will which the ' 
people of the United States I 
and those of the Soviet ; 
Union hold for one another

BRIEFS
An exhibition of American 

paintings opened in Moscow 
last week and found a warm 
response by Soviet citizens. 
It is probably the first time 
that American P'op Art has 
been put on view there, and 
those were the canvases that 
seemed to be getting the 
most attention, though not 
necessarily the most praise.

+ * *

Jane Fonda
Actress Jane Fonda

have grown stronger with 
every passing year . . .”

Oakland Mayor Lionel 
Wilson wrote that “it is 
through our own friendly 
relations and cultural colla
boration between the City of 
Oakland and our Sister City 
of Nakhodka, USSR that we 
understand and promote the 
spirit of ‘mir y druzhba’— 
peace and friendship.”

Concert pianist Jonathan 
Randall played Lizst, Schu
bert, Chopin, and Mous- 
sorgsky and the colorfully 
dressed Danica folk choir of 
forty voices sang songs of 
Eastern Europe.

A pair of magicians and a 
trio of bandūra folk singers 
were provided by the Ukrai
nian Soviet Socialist Repub
lic (Kiev) and by Moscow in 
the Russian Republic.

Featured speakers were 
Yvonne S. Golden and Al
bert Kahn. A writer, Kahn 
gave a moving tribute to the 
Soviet people for saving the 
world from fascism. Golden 
also spoke in praise of the 
Soviet people and especially 
of their educational system. 
She is coordinator of Oppor
tunity II High School in San 
Francisco.

In a collection $2,315 was 
donated to enhance the work 
of the American Russian In
stitute of San Francisco. The 
Institute’s head, Sonia B. 
Kaross, was presented a 
beautiful yellow “sunshine” 
banner from Minsk comme
morating 60 years of social
ism in the USSR.” Use

charged Dow Chemical with 
blackmail when the giant 
corporation withdrew finan
cial aid from Central Michi 
gan University as a result of 
criticisms of Dow and big 
business made by Fonda at a 
recent speech at the campus. 
In her address Fonda at
tacked big business as a 
tyrannical force and called 

! Dow an “industrial polluter.”
A HAPPY NEW YEAR!

I extend my warmest 
greetings and best wishes to 
our readers for a happy New 
Year filled with new victo 
ries in the cause ol peace, 
freedom and socialism. Our 
newspaper Laisve is the 
most effective instrument in 
our hands to acvieve that 
goal and our correspondents 
and a)l the workers in Laisve 
are appreciated lor every 
thing t hey have done to keep 
the paper alive for such a 
long time and will carry on 
with the same energy and 
inspiration. Use




