
I

TARPTAUTINES MOTERS DIENOS PROGA SVEIKINAMU LIETUVIS IR VISO PASAULIO 
MOTERIS, KOVOJANČIAS UŽ PASAULINE TAIKĄ IR VISOS ŽMONIJOS ŠVIESESNI RYTOJŲ!

LAISVĖ
Weekly 

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

Telephone: 641-6887
Area Code 212

j..............-

NO. 9

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

PENKTADIENIS, KOVO [MARCH] 3,1978 OZONE PARK, N. Y. 11417

THE LITHUANIAN WEEKLY

LAISVĖ - LIBERTY
Savaitinis

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

±3S

PRICE 25 c
. „j—... ■ - ....................jean

METAI 67-IEJI

KRISLAI
Sekmadienį pas mūsų seses 
Angliakasių sukilimas 
Liaudies laimėjimas 
Naminės bėdos pirmoj vietoj

A. BIMBA
Niujorko Lietuvių Moterų 

Klubas šį sekmadienį Lais
vės salėje rengia Tarptauti
nės Moters Dienos atžymėji- 
mą. Visa popietė žada būti 
labai turininga. Apart kalbų 
apie Tarptautinės Moters 
Dienos reikšmę ir moterų 
kovą už lygias teises, bus 
skanių vaišių ir graži meninė 
programą, kurią pateiks mū
sų Aido Choras.

Tak iki pasimatymo Lais
vės salėje šį sekmadienį.

v,

Per didelį valdžios spaudi
mą pagaliau anglies savinin
kai ir angliakasių unijos va
dovybė vėl susitarė dėl naujo 
kontrakto. Bet ar nebus ir 
šios sutarties toks pat liki
mas, koks buvo pirmosios? 
Tada irgi atrodė, kad strei
kas eina prie pabaigos ir kad 
160,000 angliakasių už dienos 
kitos sugrįš į kasyklas. Bet 
angliakasiai prieš sutartį su
kilo ir ji nukeliavo į šiūkšly- 
ną.

Dabar jau aišku, kad šis 
ilgas streikas yra musų ang
liakasių sukilimas ne tik 
prieš anglies kompanijas, bet 
ir prieš savo unijos vadus.

Liaudies spaudimas priver
tė Kongreso Atstovų Rūmus 
pakeisti nusistatymą bran
duolinio “Bomber-1” klausi
mu. Neseniai jie užgyrė 
bomberio gaminimą ir tam 
paskyrė $462 milijonus. Da
bar 234 balsais prieš 182 vis
ką atšaukė.

Tas parodo, kad liaudis ga
li priversti Kongresą pasi
priešinti ir prezidento Carte
rio užmojui gaminti neutro
ninę bombą ir pradėti naujas 
ginklavimosi lenktynes. Lai 
tie keli desėtkai bilijonų do
lerių eina naudingoms socia
linėms programomis, o ne 
ruošimui branduolinio karo!

Didlapyje “The N. Y. 
Times” vasario 25 d. veda
majame skaitome:

“Buvo laikai, kai užsieninė 
politika buvo karalius. Per 
ištisą gentkartę po Antrojo 
Pasaulinio karo amerikiečiai 
sakė Mr. Gallup, kad jie dau
giausia yra susurūpinę užsie
nine politika ... Visa tai 
pasikeitė. Amerikiečiai pra
rado susiinteresavimą užsie
nine politika. Įrodymų visur 
pilna. Tik 7 procentai tų, 
kurie buvo praeitą spalį Gal
lup užklausti, atsakė, jog 
jiems naminė politika yra 
svarbiausia šios šalies pro
blema . . .”

Milžiniškos daugumos 
amerikiečių šiandien dėmesio 
ir susirūpinimo centre yra 
naminės bėdos ir problemos: 
nedarbas, infliacijos ir kainų 
kilimas, skurdžių gausėjimas 
ir kriminalistų siautėjimas.

Detroite gegužės 30 ir bir
želio 1 dienomis įvyks auto
mobilių pramonės darbininkų 
suvažiavimas iš visų kapita
listinių šalių, kuriose yra ga-

VAKARŲ VOKIETIJA 
PRALENKĖ AMERIKĄ

Prezidentas mano, kad 
angliakasiai šią sutartį užgirs

Kuomet Jungtinių Valstijų 
Kongresas stato visokius už
tvarus prekybai su Tarybų 
Sąjunga, kapitalistinė Vaka
rų Vokietija stengiasi kuo 
plačiausiai išplėsti savo pre
kybą su ja. Rezultatai aiš
kūs: Prekyboje su Tarybų 
Sąjunga V. Vokietija jau 
pralenkė visus kitus kapita
listinius kraštus. Pernai, 
1977 metais šių abiejų šalių 
prekyba pasiekė 5 bilijonų 
dolerių vertę ir buvo lygi 
1976 metų prekybai. Tuo 
tarpu Jungtinių Valstijų pre
kyba su Tarybų Sąjunga 
pernai tebuvo $1.75 bilijono 
vertės, arba 28 procentais

Vėl pripažintas 
kaltu

W. A. Boyle
Buvęs Jungtinės Angliaka

sių Unijos prezidentas W. A. 
Boyle 1974 metais buvo teis
mo pripažintas kaltu papildy
me pirmo laipsnio žmogžu
dystės. Mat, jis buvo kalti
namas, kad jis suplanavo nu
žudymą eilinių angliakasių 
Veikėjo Joseph Yablonskio, 
jo žmonos ir dukters 1969 
metais. Bet apeliacijų teis
mas patvarkėm, kad jis būtų 
teisiamas antru kartu. Da- 
bargi prieš kelias dienas ir 
antras teismas, pripažino jį 
kaltu. Jo advokatai sako, 
kad ir šio teismo nuosprendis 
bus apeliuojamas. Jie tikisi 
savo klientą išgelbėti nuo la
bai skaudžios bausmės.

Tel Aviv. — Naujų kaimų 
kūrimo okupuotose arabų že
mėse Izraelio valdžioje prasi
dėjo aštrus pasidalijimas. 
Keletas kabineto narių nebe
sutinka su premjero Begino 
politika. Ji veda prie karo su 
arabiškomis šalimis.

minami automobiliai. Jį šau
kia Tarptautinė Laisvųjų 
Darbo Unijų Konfederacija. 
Sąskrydį globos šios šalies 
Jungtinė Automobilistų Uni
ja.

Ypač šios šalies automobi
lių gaminimo pramonės kor
poracijos yra prisisteigusios 
fabrikų visose kapitalistinėse 
šalyse. Visur siautėja di
džiausias nedarbas. Todėl ir 
visų šios pramonės darbinin
kų reikalai yra vienodi ir 
bendri. Jie šiame sąskrydyje 
ir būsią aptarti.

mažesnė negu 1976 metais.
Toks drastiškas sumažėji

mas prekybos reiškia suma
žėjimą darbų Amerikos dar
bininkams. Iš tos priežasties 
keli desėtkai tūkstančių šios 
šalies darbininkų atsidūrė 
bedarbių eilėse.

trijų

Lietuvos menininkų 
gastrolės net už 
poliarinio rato

Vilnius. — Į tolimą 
savaičių koncertinę kelionę 
išvyko Čiurlionio kvartetas 
(R. Šiugždinis, S. Kiškis, E. 
Beliajevas ir S. Lipčius). Pir
masis šio ansamblio koncer
tas įvyks sekmadienį Alta
jaus krašto centre Barnaule. 
Toliau gastrolių maršrutas 
ves jauniesiems atlikėjams 
jau pažįstamais keliais—per 
Sibiro miestus Kemerovą, 
Krasnojarską, Novosibirską.

Pirmą kartą kvarteto ar
tistai peržengs šiaurės polia
rinį ratą—net keturi koncer
tai jų laukia Norilske. Toli
miausias gastrolių miestas— 
Jakutijos ATS R sostinė Ja- 
kutskas—už 9,5 tūkstančio 
kilometrų nuo Vilniaus.

Pastarajai koncertinei ke
lionei kvartetas paruošė dvi 
programas. Jose—J. Haid
no, L. Bethoveno, F. Šuber
to, D. Šostakovičiaus, M. K. 
Čiurlionio kūriniai, jaunųjų 
mūsų respublikos kompozito
rių G. Kuprevičiaus ir J. Šir- 
vinsko opusai. L Galdikaitė

Viena. — Austrijos valdžia 
žada ir toliau pirkti karinius 
lėktuvus, iš Izraelio. Bet ji 
taip pat galvojanti apie 
tuvų pirkimą.

lėk-

kad

Laimėjo Begino 
pasekėjai

Iš Izraelio pranešama, 
po gana aštrių ginčų kabine
te laimėjo Begino pasekėjai 
ir naujų sodybų steigimas 
okupuotose arabų žemėse 
bus tęsiamas. Tai smūgis 
tiems egiptiečiams, jų tarpe 
ir Egipto prezidentui Sada- 
tui, kurie tikėjosi, kad bent 
jau šiuo klausimu izraeliečiai 
nusileis ir tuo palengvins pa
siekti susitarimą tarp Izrae
lio ir Egipto.

Bus vystomi nauji 
energijos šaltiniai

Federalinis Energijos de
partamentas, prezidento 
Carterio įsakymu, ruošia 
programą vystymui naujų 
energijos šaltinių, kad po 
1985 metų nebereikėtų* išim
tinai remtis iki šiol vartoja
mu degalų. Vienas tokių šal
tinių tai sintetinis aliejus, o 
kitas—natūralinės dujos. 
Programos ruošėjai mano, 
kad bus galima sintetinio 
aliejaus į dieną pasigaminti 
nuo 2 iki 4 milijonų statinių į 
dieną.

Kiek šios ambicijingos pn> 
gramas įvykdymas kaštuos? 
Pusėtinai daug—nuo 20 iki 
40 bilijonų dolerių!

NorsWashingtonas.
eiliniuose Jungtinės Anglia
kasių Unijos nariuose girdisi 
daug balsų prieš unijos vadų 
ir angliakasyklų savininkų 
susivienijimo padarytą naują 
sutartį, bet prezidentas Car- 
teris mano, kad sutartis bus 
užgirta ir streikas baigsis. 
Tokios pat optimistiškos 
nuomonės yra Darbo sekre
torius Ray Marshall ir unijos 
prezidentas Arnold R. Mil
ler. Tuo tarpu iš jų pusės 
vedama energingiausia pro
paganda paveikti streikie- 
rius, kad jie balsuotų už su
tartį. Ji esanti geriausia, ko
kią tik šiandien galima pa
siekti.

Tiesa, sutartyje žadama 
per ateinančius trejus metus 
pakelti angliakasiams algas 
net 37 procentais, bet šis 
streikas juk vedamas ne tik 
už algų pakėlimą. Bene svar
biausias klausimas, tai darbo 
sąlygos, kurios kai kuriose 
kasyklose yra nebepakenčia
mos, pavojingos darbininkų 
sveikatai ir net pačiai gyvy
bei. Angliakasiai reikalauja 
teisės be unijos vadovybės 
oficialaus užgyrimo prieš to
kias kasyklas streikuoti. 
Kaip žinia, tokie streikai va
dinami “wild cat strikes.” 
Matyt, kad ir šioje sutartyje

Nutraukė santykius 
su Kipro respublika

Cairo. — Egipto vyriausy
bė nutraukė diplomatinius 
ryšius su Kipro Respublika 
ir įsakė visiems jos diploma
tams išsikraustyti iš Egipto. 
Taip pat ji atšaukė iš Kipro 
visus savo diplomatus.

Egipto valdžia dabar prisi
pažįsta, kad jinai nebuvo ofi
cialiai informavus Kipro vy
riausybės apie jos “koman
dų” tikslą jėga bandyti išlais
vinti lėktuvo grobikų ranko
se esančias įkaitas. Todėl Ki
pro valdžia panaudojo jėgą 
prieš atskridusius egiptiečius 
kareivius ir pradėjusius gin
kluotą puolimą prieš oro pi
ratus. Penkiolika egiptiečių 
žuvo.

Rūkorių dėmesiui
Šiandien apie 54 milijonai 

amerikiečių rūko cigaretes. 
Daugelis jų perka filtruotas 
cigaretes, manydami, kad 
jos rūkytojus apsaugo nuo 
vėžio. Bet Edinboro Valsty
binės Kolegijos matematikas 
Gus Miller, kuris tą klausimą 
plačiai išstudijavo, teigia, 
kad filtruotos cigaretės dargi 
esančios pavojingesnes. Tuo 
būdu geriau jokių nerūkyti.

Lietuvių Kooperatyvinės
Bendrovės suvažiavimas

Norime atkreipti dėmesį Bendrovės šėrininkų, kad meti
nis suvažiavimas įvyks sekmadienį, balandžio 16 d., 10 vai. 
ryto, Laisvės salėje, 102-02 Liberty Ave., Ozbne Park, 
N. Y. Prašome visus skaitlingai dalyvauti.

Po suvažiavimo, 2 vai., bus pietūs, į kuriuos kviečiame ir 
visus apylinkės lietuvius. Pietų auka $7.

A. RAINIENĖ, sekretorė

Associated Press
Arnold R. Miller
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tokia teisė eiliniams unijos 
nariams nėra suteikiama.

Dabar plačiai diskutuoja
mas šis klausimas: Ką val
džia darytų, jeigu angliaka
sių dauguma šią sutartį at
mestų ir tęstų streiką?

Sakoma, kad tokiame atsi
tikime prezidentas Carteris 
panaudotų seną antiunijinį 
“Taft-Hartley” įstatymą ir 
griežtai įsakytų angliaka
siams grįžti į darbą. Bet da- 
leiskime, kad darbininkai jo 
įsakymą ignoruoja ir nenu
traukia streiko. Kas tada? 
Tada valdžia laikinai paimtų 
kasyklas į savo rankas ir jas 
operuotų. Tokiame atsitiki
me streikas jau būtų laiko
mas sukilimu prieš valdžią ir 
angliakasiai veikiausia prie 
to nedasileistų ir sugrįžtų į 
kasyklas.

Vienaip ar kitaip, ateinan
čios ateinančios kelios dienos 
bus kritiškos.
įspėjimas
NATO šalims

Maskva. — Vasario 22 d. 
kalbėdamas Raudonosios Ar
mijos 60 sukakties minėjimo 
iškilmėse, Tarybų Sąjungos 
Gynybos ministras Dimitri 
Ustinovas sakė, kad Tarybų 
Sąjunga energingiausiai ko
voja už taiką ir nusiginklavi
mą, bet ji yra pajėgi su 
NATO šalimis bet kokiose 
ginklavimosi lenktynėse Ta
rybų Sąjungai ir kitoms so
cialistinėms šalims pasirinki
mo nėra. Jeigu kapitalistinės 
šalys pradės gaminti neutro
ninę bombą ir vystyti kitus 
branduolinius ginklus, socia
listinės šalys turės daryti tą 
patį.

Washingtonas. — Nuo va
sario 21 dienos prie visų 
maisto produktų, kuriuose 
pasaldymui yra naudojamas 
sacharinas, turi būt pridėtas 
įspėjimas, kad jie gali pagim
dyti vėžį.

BREŽNEVAS KALTINA 
JUNGT. VALSTIJAS

Maskva. — Tarybų Sąjun- • yra žmonių, kurie nenori to
gos prezidentas Leonidas 
Brežnevas sako, kad už nesi- 
taisymą santykių tarp Jung
tinių Valstijų ir Tarybų Są
jungos kaltos yra Jungtinės 
Valstijos. Iš jų pusės vilkina
mas derybos dėl strateginių 
ginklų apribojimo, Amerikos 
Kongreso uždėtos restrikci- 
jos ant prekybos, pagaliau jų 
užsimojimas gaminti neutro
nines bombas trukdo gerėji
mui santykių.

Brežnevas sakė, kad Tary
bų Sąjunga nėra pakeitus 
savo nusistatymo branduoli
nių ginklų apribojimo klausi
mu. Jinai ir dabar nori kuo- 
greičiausia pasiekti susitari
mą. Bet, jis sako, Amerikoje

“Jų tikslai aiškiai 
provokatoriški”

Pastaruoju metu Kanadoje 
suaktyvėjo tarptautinio 
įtempimo mažinimo, Tarybų 
Sąjungos ir Kanados santy
kių gerinimo priešininkų 
kampanija. Šiomis dienomis 
tai pasireiškė tuo, kad Kana
dos valdžia pareikalavo iš
vykti iš šalies kai kuriems 
tarybinių ištaigų bendradar
biams, kurie visiškai nepa
grįstai kaltinami “neleistina 
veikla.”

Yra aišku, kad šią akciją, 
kurios tikslas—pakenkti Ta
rybų Sąjungos ir Kanados 
santykiams, inspiravo Kana
dos specialiosios tarnybos ir 
jas remiančios jėgos, kurios 
sistemingai griebiasi priešiš
kų veiksmų, siekdamos su
komplikuoti dviejų šalių san
tykius. Kanados specialiųjų 
tarnybų insinuacijos, matyt, 
aiškintinos tuo, kad jų repu
tacija, kaip praneša pačios 
Kanados spauda, labai pašli
jusi.

TAS S-as įgaliotas pareikš
ti, jog atitinkamų Kanados 
valdžios organų veiksmai lai
komi nedraugiškais, ir jų 
tikslai yra aiškiai provokaci
niai. TASS

Tokyo. — Vas. 20 dieną 
Japonijos šiaurinėje ir cen
trinėje dalyse buvo jaučia
mas gana smarkus žemės 
drebėjimas. Sužeidė 30 žmo
nių.

Prez. Carteris 
ruošiasi naujai 
kelionei

Washingtonas. — Ši kelio
nė prasidės kovo 28 dieną ir 
tęsis visą savaitę. Šį kartą 
jis aplankys keletą šalių Lo
tynų Amerikoje ir Afrikoje. 
Amerikoje aplankys Vene
zuela, ir Braziliją, o Afriko
je—Nigeriją ir Liberiją. Nie
ko nesakoma apie šio vizito 
misiją.

Bėrimas. — Demokratinės 
Vokiečių Respublikos Zwic
kau apylinkėje prisiėjo išsi
sėmusias kasyklas uždaryti. 
Bet 15,000 angliakasių nerei
kėjo būti be darbo nei vienos 
dienos. Jie visi buvo įdarbin
ti kitose pramonėse. 

kios sutarties ir jie daro vis
ką, kad nebūtų susitarta. Jie 
nenori geresnių santykių. Jie 
taipgi nenori bendrai geres
nių tarptautinių santykių.

Kas liečia prekybą, tai ji 
tarp Tarybų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų 1977 me
tais buvo net 28 procentais 
mažesne už prekybą 1976 m.

Valstybės 
sekretorius 
įspėja Kongresą

Washingtonas. — Kongre
se auga pasipriešinimas par
davimui karinių lėktuvų 
Egiptui ir Saudi Arabijai. 
Bet Valstybės sekretorius 
Cyrus Vance įspėjo kongres- 
manus, kad jeigu jie atmes 
prezidento Carterio pasiūly
mą tiems arabų kraštams 
parduoti lėktuvus, tai bus at
šauktas prezidento pasiūly
mas parduoti ir Izraeliui. 
Arba visiems tiems trims 
kraštams, arba nei vienam!

Manoma, kad šis sekreto
riaus pagąsdinimas pakeis 
daugelio kongresmanų nusi
statymą.

“Pavargo” ir 
pasitraukia

Jack Jones
Londonas. — Vienas žy

miausių Anglijos darbo unijų 
judėjimo ir Darbo Partijos 
vadų yra Jack Jones. Jis yra 
didžiausios transporto darbi
ninkų unijos, kuri turi du 
milijonus narių, prezidentas^ 
Jo įtaka yra jaučiama ir dar- 
biečių vyriausybėje.

Dabar jis sulaukė 65 metų 
amžiaus ir pasitraukia iš vei
klos tiek unijoje, tiek val
džioje. Reporteris Jones pa
klausė, ar jis yra komunis
tas, ar priklauso Komunistų 
Partijai. “Žinoma, kad ne/’ 
atsakė Jones. Jis esąs “de
mokratinis socialistas”. . .

IITragiškai mirė
Iš St. Petersburg©, Fiori* 

.dos, telefonu mums pranešė 
Julia Andrulienė, kad sek
madienį, vasario 26 d. rasti 
jų namuose negyvi Jonas it 
Ona Rūbai. Kol kas ji jokių 
kitų informacijų neturėjo.

Tikimės, kad apie šią tra
gediją vėliau gausime dau* 
giau žinių. Abu Rubai buvo 
ilgamečiai mūsų pažangaus 
judėjimo dalyviai.
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Kovo Aštuntoji—
Moters Diena

1908 metais kovo 8 dieną New Yorke įvyko milžiniška 
demonstracija, kurioje dalyvavo tūkstančiai moterų. De
monstracija buvo suruošta tikslu pasireikšti prieš žiaurų 
policijos pasielgimą su streikuojančioms siuvyklų darbinin
kėms, kurios kovojo už geresnes sąlygas darbe.

1910 metais Antroji Tarptautinė Socialisčių Moterų Kon
ferencija nutarė paskelbti kovo 8-tąją Tarptautine Moters 
Diena.

Kapitalistinėse šalyse ši diena susipratusioms moterims 
reiškia dar daugiau susikaupti ir suglausti jėgas kovai už 
lygiateisiškumą ir prieš visokias moters diskriminacijas. Gi 
socialistinėse šalyse ši diena jau turi visai kitokią reikšmę. 
Tarybų Sąjungoje kovo 8 d. yra nedarbo diena. Tą dieną 
vyrai ir vaikai gerbia savo motinas, žmonas, mokytojas, 
nešdami joms dovanas, ruošdami jų pagarbai koncertus, 
spektaklius.

Džiugu, kad kapitalistinių šalių moterys nesnaudžia. 
Ypatingai per pastaruosius kelis metus subruzdo ir Jungti
nių Valstijų moterys. Aišku, ne visos jos politiniai susipra
tusios, ne visos vienodai masto, bet visos ieško geresnio 
gyvenimo, visos kovoja prieš visokią moterų diskriminaci
ją. 1976 metais buvo ypatingai didelis judėjimas moterų 
JAV, kiekvienoje valstijoje buvo šaukiamos konferencijos, 
kurios rinko delegates į visuotiną moterų suvažiavimą 
Texas valstijoje.

Mūsų lietuvės pažangietės gražiai veikia. Galime jomis 
pasididžiuoti. Pažangiųjų organizacijose mes randame jas 
viršininkių vietose; jos dalyvauja laikraščių vajuose, judėji
me prieš karą, prieš visokias neutronines bombas ir t. t.

Mūsų obalsis šiais metais: Už Taiką, Už Lygias Moterų 
Teises Visose Srityse!
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Kas ką rašo ir sako

Darbo unijos ir jų vadovybė
Vėliausi duomenys parodo, kad apie 20 milijonų Jungti

nių Valstijų darbininkų priklauso darbo unijoms. Bet jie 
sudaro tiktai apie 20 procentų visų darbo jėgų. Tai reiškia, 
kad tik vienas darbininkas iš penkių yra organizuotas. Kiti 
keturi nepriklauso savo ^klasės ekonominei organizacijai. 
Jie yra bejėgiai efektingai pasipriešinti savo samdytojams. 
Bet kas įdomiausia, tai kad per pastaruosius kelis metus 
unijistų skaičius ne tik nepaaugo, bet dar sumažėjo. Visas 
unijas sudėjus į daiktą, jos turi puse milijono narių mažiau, 
negu turėjo prieš ketverius metus!

Už tai atsakinga yra darbo unijų vadovybė. Kaltas jos 
apsileidimas ir nepaisymas. Daugumoje ypač didžiųjų dar
bo unijų vadai yra subiurokratėję žmonės. Jie yra gerai 
apmokami ir pamėgę industrinę ramybę. Jau kelinti metai 
nebesigirdi jokios įtemptos kampanijos padidinti savo narių 
skaičių, įtraukti į unijas neorganizuotus darbininkus. Ir 
nesimato, kad greitoje ateityje dalykai pakryptų į gerąją 
pusę. Tai parodė ir prieš kelias dienas įvykęs Amerikos 
Darbo Federacijos-Industrinių Organizacijų Kongreso 
(AFL-CIO) Vykdomosios Tarybos susirinkimas. Po susirin
kime spaudos konferencijoje prezidentas George Meany 
pareiškė, kad mūsų darbo unijos šiandien neplanuoja jokio 
vajaus organizuoti neorganizuotus darbininkus. O tai reiš
kia, kad ir ateityje mūsų unijos ne tvirtės, bet dar silpnės, 
nebent augantis eiliniuose nariuose nepasitenkinimas tokia 
padėtimi pakeis didžiųjų unijų vadovybę nauja, kovinga.

Jaunų žmonių žygis 
į Washingtoną

Šiandien šioje šalyje mes turime tris milijonus jaunų 
bedarbių. Ir jie yra bedarbiais ne iš savo valios, bet iš 
prievartos. Jų likimu specialiai turėtų rūpintis Vyriausybė 
ir Kongresas, bet nesirūpina. Reikalingas pačių jaunų 
žmonių spaudimas. Tam yra ruošiamas visos šalies mastu 
žygis į Washingtoną. Jis ir vadinamas “Žygis už darbus.” 
Įvyks balandžio 8 dieną. Jam pradedama energingai ruoš
tis. Tam yra susidarę specialūs komitetai. Jie kreipiasi į 
visuomenę padėti padaryti šią jaunų žmonių demonstraciją 
už darbus tokia milžiniška, kokios šioje šalyje dar nėra 
buvę, kokio Washingtonas dar nebuvo matęs. Pav., iš New 
Yorko miesto planuojama pasiųsti mažiausia 1,500 jaunų 
žmonių.

Šis žygis į Washingtoną už darbus jaunimui nėra reikalas 
vienos kurios amerikiečių grupės. Tai reikalas visų pažiū
riu bei įsitikinimų žmonių. Todėl visų pareiga žygio ruoši
mo komitetams padėti. Sėkmingo žygio suruošimas susie
tas su nemažomis išlaidomis. Ruošėjai prašo finansinės 
paramos.

Mes šiame žygiui karštai pritariame ir raginame visus 
geros valios lietuvius jį paremti. Agituokime savo artimus 
jaunuolius žygyje dalyvauti.

Paryžius. — Prancūzijos 
Žvalgybos Agentūroje prasi
dėjo labai aštrūs ginčai. Iš
keliamos aikštėn žvalgybos 
agentų atliekamos visokios 
kriminalystės. Reikalauja
ma, kad valdžia agentūrą pe
rorganizuotų.

Brussels. — Jungtinių Val
stijų ginklų kontrolės virši
ninkas Paul C. Warnke čia 
susišaukė NATO sąjungos 
šalių ambasadorius ir juos 
informavo apie eigą derybų 
su Tarybų Sąjunga dėl stra
teginių ginklų apribojimo.

IR GAUNA TIE MUSŲ 
“VARGŠAI” MARIJONAI

Savo laikraštyje vasario 13 
d. čikagiškis Martynas Gude
lis drožia:

“Turime po ranka visus 
marijonų samdyto politikos 
specialisto rašinius, sėjusius 
brežnevinę propagandą lietu
vių tarpe. Ten yra ne tik jo 
paties rašyti įžanginiai, bet 
ir kitų atsiųstoji medžiaga. 
Turime plaukus statančius 
pranešimus iš New Yorko, 
kuriais nepatyrę skaitytojai 
stumiami didžiausian nusimi
nimam Norėjome juos pakar
toti, kad skaitytojai prisi
mintų, kas buvo pasakyta 
apie Helsinkio aktus politinių 
mūsų “specialistų” ir kaip 
nejučiomis dalis lietuvių nu
slydo komunistinės propa
gandos pravažomis.”

Vasario 16 dieną jis vėl 
sugrįžta prie tų “vargšų” ir 
jau iš visų jėgų šaukia:

“Draugo redaktoriams Dr. 
Bobelio vardas yra nuodai. 
Jeigu savo valią jie galėtų 
kitiems primesti, tai Dr. Bo
belio jau seniai nebūtų.”

Dr. Kazys Bobelis yra 
ALTo pirmininkas. Į jį, ma
tyt, Martynas yra nesvietiš
kai įsimylėjęs. Kiekvieną jo 
antitarybinį, antikomunistinį 
spjaudalą jis iš visų savo šir
dies gelmių sveikina. O šia
me amate Bobelis yra specia
listas, gal dar didesnis, bent 
jau gudresnis už patį Marty
ną.

LAPAS IŠ ISTORIJOS — 
KAIP JIE KONSPIRAVO 
LIETUVAI UŽKART 
MONARCHIJĄ

Chicagos kunigų “Drauge” 
(vas. 13 d.) tūlas A. Baronas 
straipsnyje “Lietuvos nepri
klausomybė vokiečio akimis” 
papasakoja, kaip Lietuvos 
smetonininkai, ir. klerikalai 
prieš 60 metų konspiravo, su 
kaizeriu Wilhelm II užkarti 
Lietuvai vokišką monarchiją 
su kunigaikščiu Urachu prie
šakyje. Tai gana įdomus la
pas jau iš gana senos istori
jos.

Konspiratorių planas, kaip 
žinia, neišdegė, nes Spalio 
socialistinės revoliucijos Ru
sijoje pergalė supurtė ir Vo
kietiją, ir kaizeris tapo nu
verstas.

Kaip ten bebūtų, pasiklau
sykime apie tą sąmokslą isto
rijos. Baronas rašo:

Tarybos pirm. Antanas 
Smetona galvojo, kad jis pa
sieks susitarimą su Lenkija 
sienų klausimu. Tuo tarpu 
lietuvių atstovas Šveicarijoje 
J. Gabrys stipriai pasiprieši
no, paimdamas prieš lenkus 
visai kitą kelią: jis norėjęs 
istorinės Lietuvos sienų, gal
vodamas su vokiečių pagalba 
atlietuvinti nutautintas pro
vincijas. 1918 m. kovo 22 d. į 
Berlyną atvyko lietuvių dele
gacija, pranešdama oficialiai 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimą. Tą pačią dieną 
sekė kaizerinės Vokietijos 
pripažinimas. Taip pat, kai
zeris Wilhelmas II raštu pra
nešė savo džiaugsmą, kad 
vokiečių armija išvadavo 
Lietuvą iš rusiškos priespau
dos ir jis dabar galįs pripa
žinti Lietuvą suvereniniu 
kraštu.

Vokietijos vyriausybė leido 
įsteigti tris korpus (greičiau
siai batalionus?—K. B.) iš 
caro armijos lietuvių belais
vių. Jais turėjo remtis‘būsi
mos Lietuvos karinės pajė
gos.

Lietuviai tik su maža išim
timi socialistų ir jų draugų 
buvo monarchijos šalininkai. 
Tad, jeigu monarchija—kas 
gi turi užimti kunigaikščio ar 
karaliaus sostą? Šiuo opiu 
klausimu domėjosi Lietuva, 
Vokietija, Europa. Monar
chine valdymosi forma lietu
viai rėmėsi praeitimi bei is
torija. Tik vieną karalių— 

Mindaugą—Lietuva turėjo. 
Tiesa, karūna nepasiekė Vy
tauto, tačiau Lietuvos pa
triotai siekė įgyvendinti Vy
tauto norą, keliant kuni
gaikštystę į monarchijos 
laipsnį ir tuo pačiu įgyven
dinti tautiškai—politinį tes
tamentą. Neturėjo Lietuva 
kunigaikščių kilmės atstovų. 
Tiesa, buvo vienas gedimi- 
naičių giminės palikuonis— 
Jonas Gediminas Beržanskis- 
Klausutis, bet jis nerodęs di
delio dėmesio politikai, be 
to, buvęs neturtingas. Tary
ba į valstybės sostą žiūrėjo iš 
politinio ir ekonominio taško, 
galvodama apie turtingus vo
kiečių kunigaikščius. Vokie
tijos atstovas M. Erzberger, 
lietuvių tautos draugas, pa
siūlė Viurtembergo grafą 
Urachą. Jo kandidatūrą rė
mė ir kaizeris (metraštis įdė
jo spalvotą grafo Uracho 
nuotrauką, apačioje įrašyda
mas “Mindaugas H, Herzog 
Wilhelm von Urach—1918 
gewaehlter Koenig von Li- 
tauen”—K. B.)

Ir taip 1918 m. liepos 4 d. 
Lietuvos Taryba nutarė for
maliai Urachui pasiūlyti Lie
tuvos karūną. Už jo kandida
tūrą pasisakė visa Vokietijos 
spauda, o “Stuttgarter Ta- 
gesblatt” 1918 m. kovo 25 d. 
įrodė net Uracho giminingu
mą su gediminaičiais. Lietu
vos atstovai aplankė Frei- 
burge Urachą. Jis sutikęs 
būti Lietuvos karaliumi, 
priimti Mindaugo H-ojo var
dą.
... Atrodė, kad Urachui 

neatsiras jokių trukdymų so
stui užimti ...”

LIAUDIES TEISMAS - 
JO ATSAKOMYBĖ IR 
PAREIGOS

Vilniaus dienraštyje “Tie
są”.(yas. Įįj.d,) skąitoiųe įdo
mu vedamąjį “Liaudies teis
mas.” Jame pirmiausia cituo
jama naujoji tarybinė konsti
tucija, kurioje sakoma:

“TSRS piliečiai yra lygūs 
prieš įstatymą nepriklauso
mai nuo kilmės, socialinės ir 
turtinės padėties, rasinio ir 
nacionalinio priklausomumo, 
lyties, išsilavinimo, kalbos, 
santykio su religija, užsiėmi
mo rūšies ir pobūdžio, gyve
namosios vietos ir kitų aplin-

DIDELI ŠALČIAI MIRTINAS
EŽERINIŲ ŽUVŲ PRIEŠAS

Ežerai šaukiasi pagalbos
Ant vandens telkinių—20, 

30 centimetrų, kai kur ir viso 
pusmetrio storio sniego dan
ga. Ir vis dar sninga, snin
ga .. .

— Nedėkinga ši žiema 
vandenų gyventojams—sako 
senas, prityręs ichtiologas 
Antanas Pačkauskas.—Žu
vys jau naudoja paskutines 
vandenyje ištirpusio deguo
nies atsargas. O vandens 
augmenija, negaudama sau
lės šviesos, šių atsargų nepa
pildo.

Respublikoje yra apie 200 
ežerų, kuriuose sunkesnėmis 
žiemomis pastebėtas žuvų 
dusimas. Pusė tokių vandens 
telkinių—žvejų mėgėjų žinio
je-

Jei deguonies viename 
vandens litre belikę 2,5 mg, 
būtina kelti aliarmą: tik sku
bios, efektyvios priemonės 
padės išgelbėti žuvų ištek
lius. O tikrovėje dar neretai 
pasitaiko, kad šokame žuvų 
gelbėti, kai jos jau pasirodo 
aketėse. Visaapimantį žuvų 
dusimą tada jau būna labai 
sunku sustabdyti.

Šią giliasniegę žiemą pats 
efektyviausias žuvų gelbėji
mo būdas: mažais, nesun
kiais buldozeriais ant ežerų 
nuvalyti plačius takus, snie
gą sustumdant į volus tarp

kybių.”
Paskui dienraščio redakci

ja aiškina liaudies teismo pa
reigas ir atsakomybę:

Liaudies teismas—ypatin
gas valstybinis organas. Jo 
misija—vykdyti teisingumą. 
Tik teismui duota teisė pada
riusį nusikaltimą pripažinti t 
kaltu ir paskirti bausmę. 
Teisingumą vykdyti gali tik
tai teismas. Tai nepaprastai 
svarbus tarybinio teisingumo 
principas.

TSRS Konstitucijoje nu
statyta, jog visi piliečiai 
prieš įstatymą lygūs. Nie
kam nedaroma išimčių: pra
sižengei—atsakyk pagal įsta
tymą. Liaudies teisme bylos 
sprendžiamos kolegialiai, t. 
y. pirmininkaujant liaudies 
teisėjui ir dalyvaujant dviem 
liaudies tarėjams. Pastarie
siems teisminio proceso me
tu suteiktos visos teisėjo tei
sės. Tai giliai demokratinis 
mūsų teismų bruožas.

Didelis liaudies teismo už
davinys—propaguoti teisines 
žinias, auklėti ir ugdyti pilie
čių sąmoningumą, pagarbą 
tarybiniams įstatymams, so
cialistinei visuomenei. Įvai
rių priemonių yra šiam svar
biam uždaviniui spręsti. Ir 
vienas iš pagrindinių reikala
vimų—aukšta darbo kultūra 
visose liaudies teismo gran
dyse. Į ką besikreiptų į liau
dies teismą atėjęs žmogus, 
jis turi pajusti, jog pateko į 
teisingumo šventovę. Čia tu
ri būti įdėmiai išklausoma ir 
išsamiai išaiškinama, čia ne
gali būti vilkinami atsakymai 
į opius darbo žmonėms klau
simus.

Liaudies teismams iškeltas 
uždavinys dar lanksčiau de
rinti baudžiamąsias ir admi
nistracines priemones su vi
suomeniniu poveikiu. Padarę 
sunkius nusikaltimus turi bū
ti baudžiami visu įstatymo 
griežtumu. Tačiau nereikia 
užmiršti, kad įstatymas 
bausdamas turi tikslą nuteis
tąjį perauklėti, taip pat ir 
užkirsti kelią, neleisti įvykti 
naujiems nusikaltimams.

Kovoje su teisės pažeidi
mais bei šalinant nusikaltimo 
priežastis liaudies teismai ir 
administraciniai organai turi 
aktyviau sutelkti jėgas, veik
ti kartu su gamyklų, įmonių, 
mokymo įstaigų administra
cijomis, profsąjunginėmis ir 
kitomis visuomeninėmis or
ganizacijomis.”

tų takų. Vandens augalus pa
sieks šviesa, ir jie pradės 
naudoti susikaupusį anglies 
dvideginį, išskirdami deguo
nį.

Teko matyti žvejus mėgė
jus besidarbuojančius ant Gi- 
rijos ežero, kuris ties Paber
že. Į iškirstas aketes jie sta
tė nendrių ir šiaudų kūlelius, 
kad tos aketės neužšaltų. 
Išvalė nuo ledo ir sniego luis
tų upelio žiotis: te daugiau 
patenka vandens, prisotinto 
deguonimi. Kiti gi meškerio
tojai, pasitelkę siurblius, dar 
naudoja tokį būdą: jeigu die
na nešalta, ant ežero ledo 
pripumpuoja vandens, kuris 
pasidarbuoja ne blogiau už 
buldozerį—ištirpdo sniegą, ir 
vanduo, prisotintas deguoni
mi, vėl subėga po ledu. Vo
kietijos Demokratinėje Res
publikoje žvejai praktikuoja 
sumaišyti paviršinius vande
nis su dugniniais. Mat ežero 
dugne vandens temperatūra 
būna bent 2,5—3 C aukštes
nė negu paviršiuje, ir šiltes
nis vanduo, atsidūręs po pat 
ledu, per kelias valandas jį 
ištirpdo gana dideliame plo
te.

Žodžiu, “baltasis badas” 
gresia ne tik miškų, bet ir 
vandenų gyventojams. Padė
kime jiems! M. Salagiris 
“Valstiečių laikraštis”

Energinga senatorė

Neseniai paskirta užimti mirusio vyro senatoriaus Humph
rey vietą, senatorė Mrs. Muriel Humphrey pirmą kartą 
kalba Senate. Ji ragina visus senatoriaus balsuoti už 
Panamos kanalo sutartis. Savo energija ir kovingumu ji 
žada eiti nabašnininko pėdomis.

Gerbiamas Redaktoriau!
Sveikinu su artėjančiais 

Naujaisiais metais jus ir visą 
“Laisvės” kolektyvą, linkiu 
sveikatos ir ištvermės pa- 
siaukojančiame Jūsų darbe. 
Labai džiugu, kad, beveik vi
siems Jums esant jau senyvo 
amžiaus, Jūs reguliariai lei
džiate mylimą savo savait
raštį, nešate į lietuviškas šei
mas pažangią mintį, pasako
jate savo skaitytojams, kokia 
pažanga pasiekta 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 pri
simena Ispanijos pilietinis 
karas, kuris buvo tarsi prolo
gas į didžiąsias žudynes. Ne
maža ir lietuvių savanorių 
žuvo jo frontuose. Koks 
skaudus buvo pralaimėjimas! 
Kokia tragiška mirtis tų ko
votojų, kurie savo priversti
niu pralaimėjimu tarsi pa
skatino fašistines valstybes 
pradėti plataus masto sker
dynes. Akyse iškyla kino ka
druose matytas Anglijos 
premjeras Čemberlenas, ku
ris, grįžęs iš susitikimo su 
Hitleriu, korespondentams 
pareiškė: “Aš parvežiau tai
ką!” Juk šie žodžiai šaukte 
šaukė: “Aš parvežiau karą!” 
Kokia neapykanta degė im
perialistiniai sluoksniai Tary
bų Sąjungai! Kaip visomis 
jėgomis skatino Hitlerį į kry
žiaus žygį prieš socializmo 
šalį! Prisimena poeto V. Ma- 
jakovskio žodžiai apie tarybi
nį pasą, kurį iš jo rankų ima 
kapitalistinės valstybės pa
reigūnas kaip “šlykščią gyva
tę, kaip abipusiai aštrų skus
tuvą”! Kaip metodiškai, 
kruopščiai buvo ruošiamas 
milijonų tarybinių piliečių 
žuvimas, o tuo pačiu ir kon
centracinių stovyklų krema- 
torijų siaubas!

O ką regi žvilgsnis į ateitį? 
Tarybų Sąjunga klesti! Atsi
tiesusi po sunkios pergalės, 
ji kuria naują gyvenimą. Aną 
dieną pervažiavęs naująjį 
Vilniaus Karoliniškių rajoną, 
dar kartą nusistebėjau tuo 
moderniškų miestu. O juk 
vos prieš keletą metų po Ka
roliniškių kalnelius važinė- 
jausi su savo vaikais slidė-

IS LAIŠKŲ
mis! Šiandien čia gyvena
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 triūsu 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.XII.4

“Laisvės” kolektyvas ir 
visi laisviečiai!

Visus sveikinu ir linkiu vi
siems geriausios laimės, pa
sisekimo ir visokeriopos lai
mės gyvenime, ir kad “Lais
vė” gyvuotų per ilgus metus, 
skleisdama tiesos žodį apie 
mūsų tėvynę Tarybų Lietu
vą, kurios liaudis po socializ
mo vėliava kuria naują gyve
nimą—gyvenimą, kuriame, 
darbas užtikrintas visiems, 
kuriame gydymas, mokslas 
visiems. Mes visi gerai žino
me, kad “Laisvė” per visą 
savo gyvavimą kovojo už 
darbininkų reikalus, už tau
tų, valstybių draugystę ir už 
pasaulinę taiką. Todėl mūsų 
pareiga ją paremti finansi
niai.

Savo 75-to gimtadienio 
proga, kuris įvyks šių metų 
kovo 25 dieną, aš siunčiu 
“Laisvei” $50, kad tas žibu
rėlis mus lankytų dar ilgus 
metus.

Draugiškai,
I. Kamarauskas

Nuo Redakcijos: Labai gai
la, kad jūsų sveikata dar nė
ra pilnai pasitaisius. Linkime 
greitai ir pilnai susveikti.
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Musų sveikinimai šauniosiomsII Kovo Aštuntoji
ALDONA ALEKNIENĖ

Cukraus virėja 
Aldona Aleknienė

Panevėžio Cukraus fabrike 
plačiai išvystytas socialisti
nis lenktyniavimas, spartuo- 
liškai triūsiančių darbininkų 
čia netrūksta. Tapti pirmūnu 
tarp lygių išties nelengva, 
tačiau aukščiausios kategori
jos cukraus virėja Aldona 
Aleknienė jau keleri metai 
žengia pirmaujančių gretoje. 
I įmonę ji atėjo 1959 metais. 
Dirbo įvairiuose baruose, kol 
rado labiausiai mėgiamą spe
cialybę. 1976 metais pagal 
socialistinio lenktyniavimo 
rezultatus Aldona Aleknienė 
pripažinta geriausia cukraus 
virėja šalyje.

Lietuvos kraštotyrininkų 
darbai

Toli, į pačius Šiaulių mies
to pakraščius nužingsniavo 
naujų daugiaaukščių namų 
kvartalai, aplenkę ir, rodos, 
visiškai užmiršę siaurutę 
Odininkų gatvelę. O juk čia, 
pilkose jos lūšnose savo var
gą vargo Frenkelio odų fa
briko darbininkai. Be saulės, 
be džiaugsmų, be atokvėpio. 
Jaudinančius senų žmonių 
pasakojimus ir kitą autentiš
ką medžiagą apie sunkią odi
ninkų dalią buržuazinėje Lie
tuvoje surinko “Elnio” odos 
ir avalynės susivienijimo 
kraštotyrininkai. Šis dar
bas—fabriko istorija, skirta 
jo įkūrimo šimtosioms meti
nėms, užėmė pirmą vietą 
respublikiniame kraštotyros 
konkurse.

“Frenkelio fabrike,—rašo 
kraštotyrininkai,—buvo pati 
ilgiausia darbo diena ir men
kiausias užmokestis. Netgi 
valstybinė fabrikų inspekcija 
buvo priversta pripažinti, 
kad čia dirbama nepaprastai 
sunkiomis, antisanitarinėmis 
sąlygomis. Jokios ventiliaci
jos—drėgna, tamsu, tvanku. 
O dirbti reikėdavo net 16 
valandų per dieną. Darbinin
kų šeimas, kaip juodas šešė
lis, lydėjo skurdas, ligos ir 
ankstyvos mirtys.”

Fabriko istorijoje plačiai 
aprašyta darbininkų kova už 
savo teises, jų streikai, de
monstracijos. Čia pateikiami 
portretai pogrindinės antifa
šistinės grupės narių, kurie

Edita Nazaraitė

LAIŠKAI
Tavo laiškai —
Tavo gyvenimas 
Sudėtas guli 
Kartoninėj dėžutėj, 
Stalčiuj mano stalo. . . 
Iš tiesų — kiek nedaug 
Vietos reikia gyvenimui — 
Sutelpa stalčiuje.
Mintys, pergyvenimai, 
Rūpestis, džiaugsmai 
Ir patarimai.
Paguodos krislas.
Kas tai — tas mažumas?
Kuklumas?
Skurdumas?
Tačiau ne viskas didis, 
Kas sutalpintas 
Dideliuose rėmuose. 
Didelis ir turtingas 
Gali slėptis mažame. 
Kad ir stalčiuje. .

sPanevėžietė II

Technologė 
Danutė Saladžiuvienė

Danutė Saladžiuvienė Pa
nevėžio Cukraus fabrike pra
dėjo dirbti baigusi Kauno 
Maisto pramonės techniku
mą. Iš pradžių—chemike, po 
to pamainos viršininke. Tuo 
pat metu Danutė neakivaiz
džiai studijavo Kauno Poli
technikos instituto Panevė
žio filiale. Pernai jai buvo 
įteiktas aukštosios mokyklos 
baigimo diplomas. Puikios 
specialistės, stropios ir pa
reigingos darbuotojos triū
sas—pavyzdys kitiems. Da
nutė Saladžiuvienė 1974 me
tų įmonės socialistinio lenk
tyniavimo nugalėtoja.

A. Gylio nuotr.

hitlerinės okupacijos metais 
sabotavo fronto užsakymus, 
rėmė partizanus, informavo 
darbininkus apie tarybinių 
karių pergales. Visi grupės 
nariai žuvo Kauno IX forte.

Jaudinančiais puslapiais fa
briko istorija atveda skaity
toją į mūsų dienas. Šiandien 
Šiaulių odininkai dirba švie
siuose, mechanizuotuose ce
chuose, gyvena erdviuose, 
patogiuose butuose. Fabriko 
ambulatorijoje—penki gydy
tojai. Darbininkai turi savo 
poilsio namus prie Baltijos 
jūros, pansionatą Bubiuose, 
280 vietų vaikų darželį. “El
nio” susivienijime dabar dir
ba apie 80 žmonių, baigusių 
aukštąjį mokslą, 200—spe
cialų vidurinį. (1939 čia tebu
vo tik vienas diplomuotas 
inžinierius). Dauguma šian
dieninių specialistų—tai
žmonės, kaip rašo kraštoty
rininkai, išaugę fabrike. Vie
ni jų mokslus baigė neaki
vaizdžiai, kiti—stacionaruo
se, įmonės stipendijomis.

“Elnio” kraštotyrininkai 
įmonės istoriją tęs ir toliau, 
rašydami svarbiausių savo 
gyvenimo įvykių metraščius.

Lietuvos paminklų apsau
gos ir kraštotyros draugija 
jungia 67 tūkstančius narių. 
Tai pačių įvairiausių profesi
jų, įvairiausio amžiaus žmo
nės—mokytojai, studentai, 
kultūros namų darbuotojai, 
darbininkai, gydytojai, inži
nieriai,—savo laisvalaikį ski
riantys gimtojo krašto paži
nimui. Intensyviai rašomos 
fabrikų, kolūkių, mokyklų is
terijos, renkama tautosaka, 
tyrinėjami vietovardžiai, ap
rašomos apeigos, papročiai. 
Štai, Užventyje gyvenantis 
mokytojas V. Rimkus surin
ko medžiagą apie Kelmės 
rajono revoliucinę praeitį, 
grupė Kapsuko rajono kraš
totyrininkų užrašė Didžiojo 
Tėvynės karo dalyvių prisi
minimus, kauniečiai—užfik
savo ir aprašė senuosius liau
dies architektūros pamink
lus.

Vilniuje įsteigta Kraštoty
ros darbų saugykla. Visuo
menininkų darbais čia galės 
pasinaudoti mokslininkai, 
žurnalistais, respublikos sve
čiai. V. Petrauskaitė

Tarptautinė Moters Diena 
kovo 8-toji yra reikšmingai 
minima daugelyje pasaulio 
šalių, kovai prieš išnaudoji
mą ir už lygiateisiškumą. Iki 
šiai dienai moterys nuėjo ilgą 
kelią kovodamos už lygias 
teises. Moterys suvaidino 
svarbų vaidmenį moksle, 
darbe ir visuose gyvenimo 
baruose.

Moteris per šimtmečius 
buvo pavergta, pažeminta, 
paniekinta. Dar ir šiandien 
daugelyje atsilikusių pasau
lio kraštų, moteris laikoma 
žemesniame laipsnyje už vy
rą, tik todėl, kad ji atsilikusi 
—bemokslė. Iš gilios senovės 
buvo įsigyvenusi nuomonė, 
kad moteriai mokslas nerei
kalingas. Moters pareiga šei
moje buvo namų tvarkymas 
ir vaikų auklėjimas.

Minint Tarptautinę Moters 
Dieną reikia prisiminti, kad 
svarbų vaidmenį šiame kil
niame darbe suvaidinusios ir 
lietuvės moterys. Jungtinėse 
Amerikos Valstijose 1908 
metais Brooklyne, N. Y. įvy
ko moterų suvažiavimas. 
Šiame suvažiavime nutarta 
suorganizuoti “Lietuvių Mo
terų Progresyvišką Susivie
nijimą.” Svarbiausias tikslas 
buvo apšvieta, nes tuo laiku 
emigravo iš Lietuvos daug 
moterų, kurias reikėjo orga
nizuoti, įtraukti į kovą už 
lygias teises su vyrais. Todėl 
moterų teisių klausimas visa
da buvo aktualus kovoje už 
duonos kąsnį. Valdančioji 
klasė slopino tas įdėjas.

Daug prisidėjo prie kultū
rinimo Amerikos lietuvių pa
žangi spauda, tai įrankis ap
švietus. Atvykę moterys į 
šią šalį bemokslės pasiekė 
aukšto išsilavinimo. Turime 
įžymių visuomenininkių, vei
kėjų, kurios daug prisidėjo 
organizacijų veikloje. Taipgi 
pasireiškusių ūbijų tarptdūti- 
nėje plotmėje.

Pasauliniai daug yra pasi
žymėjusių moterų, kovose už 
lygias teises ir taiką. Bend
rai šioje srityje padaryta ge
ra pradžia. Retkarčiais vyks
ta įvairūs tarptautinio mąsto 
suvažiavimai, konferencijos, 
kongresai, į kuriuos suva
žiuoja iš visų pasaulio konti
nentų, įvairių rasių, profesi
jų, skirtingų religijų ir politi
nių įsitikinimų moterys. Vi

Prieš pakraunant kiaušinius į inkubatorių juos apžiūri 
operatorės Regina Linkevičienė [dešinėje] ir Viktorija 
Junevičiūtė.

Paukštininkystė—labiausiai specializuota ir supramonin
ta žemės ūkio šaka Lietuvoje—gavo dar vieną didelio 
galingumo įmonę. Žymiai anksčiau laiko užbaigta Kaišiado
rių paukštyno, kurio metinis pajėgumas—4 milijonams 
broilerių, statyba. M. Baranausko nuotrauka

suomet pasisako bendrai ko
voti, už visų šalių bendradar
biavimą. Amerikos moterys 
daug prisidėjo dalyvaudamas 
Wašingtone protestui prieš 
branduolinių ginklų bandy
mus.

Tačiau reikalinga tęsti ko
vą del lygiateisiškumo visose 
gyvenimo srityse. Sąmonin
gos moterys su pasiryžimu 
prisidėjo prie svarbių įvykių 
kasdieniniame gyvenime 
kuomet reikalinga vesti kovą 
už laimingesnį, šviesesnį gy
venimą. Moterys laimėjo po
litines teises Amerikos Jung
tinėse Valstijose. Apart pi
lietinių teisių, deja, moterys 
turi kovoti iki pilnai įsigys 
lygias teises darbovietėse, 
pramonėje ir įvairiose profe
sijose ir už lygų mokestį su 
vyrais darbe.

Dabar jau ir labai atsiliku
siuose kraštuose moters įta
ka kyla visuomenėje ir šei
moje. Įdomu, kad tokioje pa
saulio šalyje kaip Centrinės 
Afrikos Respublikoje tapo 
pirmoji moteris ministrė Eli- 
zabeta Domisjen. Įvyko ten 
kur neseniai moterys buvo 
vergės ir beteisės.

Socialistinėse šalyse mote
rys yra pilnateisės pilietes su 
lygiomis teisėmis kaip ir vy
rai. Dabar Tarybų Lietuvoje 
moterys užima aukštas vie
tas prie Valstybės vairo. 
Daug yra “moterų gydytojų, 
inžinierių, mokslininkių, nes 
mokslas visiems lengvai 
prieinamas. Teisė mokytis 
suteikia pagrindą pasireikšti 
talentams, bet kurioje srity
je.

Šiandien mūsų krašte siau
čiant bedarbei, iškilus kai
noms už maisto produktus, 
per visą kraštą pakilo krimi- 
nališkų blogybių epidemijas.

Prisiminkime moteris ko
vojančias už taiką ir moterų 
teises 1 visuomenėje. Taipg?
pirmąsias kovotojas, kurios 
didesnėse kovose net savo 
gyvybę statė į pavojų, kad 
pagerinus būklę visos žmoni
jos. Nors daug kas atsiekta, 
bet šiij dienų aktualiausias 
klausimas yra—išlaikymas 
taikos pasaulyje. Nuolatos 
gręsiantis atominio ginklo 
pavojus vienija viso pasaulio 
moteris kovai už taiką—už 
Tautų sugyvenimą, už žmo
nijos laimingesnę ateitį!

Garbinga vieta Lietuvos 
revoliucionierių tarpe pri
klauso praėjusiais metais pa
žyminčiai savo septyniasde
šimt penktųjų gimimo meti
nių jubiliejų draugei Marijai 
Chodosaitei. Jau virš pen
kiasdešimt šešerius metus ji 
Komunistų partijos gretose.

M. Chodosaitė gimė 1902 
m. spalio 10 d. Kaune bur
žuazinėje šeimoje. Pirmasis 
pasaulinis karas nubloškė ją į 
Oriolą. Jaunystėje Marija 
lankė gimnaziją, pramoko 
kelias kalbas, daug skaitė. 
Didžioji Spalio socialistinė 
revoliucija, nor? dar ir nesu
prasta, sužadino gražiausius 
paauglės sielos polėkius. Grį
žusiai kartu su šeima 1919 
metais į Kauną M. Chodosai
tei buvo kokti supuvusi 
miesčioniškumo atmosfera, 
kur už viską aukščiau buvo 
vertinami turtai ir gerovė. 
Trokštanti teisybės ir ieš
kanti gyvenimo prasmės ji 
rado kelią į komunistinį judė
jimą. Dar besimokydama 
gimnazijoje, septyniolikmetė 
M. Chodosaitė 1919 m. rude
nį įstojo į pogrindyje besikū- 
rusį Lietuvos komjaunimą. 
Ji priklausė pirmajai Kaune 
nelegaliai Lietuvos komjau
nimo kuopelei.
v. Lietuvoje dar žaižaravo ką 
tik kraujuose paskandinta 
socialistinė revoliucija. Ne
norėdami taikstytis su kapi
talistiniu išnaudojimu, darbi
ninkai streikavo. 1920 m. pa
vasarį Kaune sukilo karei
viai. Tarptautiniai įvykiai 
leido Lietuvos Komunistų 
partijai tikėtis netolimoje 
ateityje palankių išorinių ap
linkybių Tarybų valdžiai 
krašte atkurti.

M. Chodosaitė rašo savo 
atsiminimus. Nemaža jų jau 
yra paskelbusi spaudoje. Ant 
jos stalo krūva mašinraščio 
puslapių. Pastabumas, suge
bėjimas įsigilinti į įvykių es
mę padėjo jai įsiminti savo 
nelengvame revoliucinės ko
vos kelyje sutiktų draugų 
bruožus, įdomiausius kovos 
epizodus ir gyvai perteikti 
juos dabartinei ir būsimoms 
kartoms.

“Mano jaunystė buvo lai
minga,—sako M. Chodosai
tė.—Kai buržuazija skleidė 
nacionalinę nesantaiką, įvai
rių tautybių tarpusavio ne
pasitikėjimą, šovinizmą, man 
buvo lemta tarp įvairių tau
tybių komjaunuolių ir komu
nistų patirti visai kitus—tik
ro draugiškumo, gilaus savi
tarpio pasitikėjimo, savitar
pio pagarbos ir atsidavimo, 
proletarinio internacionaliz
mo idėjomis pagrįstus santy
kius. Sunkiausiais fašistinio 
teroro metais proletariniais 
ternacionalizmas buvo vienas 
svarbiausių komunistų jėgų 
šaltinis. Būdama Tarybų Są
jungoje, mačiau, kaip komu
nistai pavertė internaciona
lizmo idėjas galinga kūrybine 
jėga, kaip bendrų socializmo 
statybos siekių įkvėpti įvai
riausių tautybių darbo žmo
nės įveikia didžiausius sun
kumus. Visiems jiems esu 
dėkinga už įdiegtą kilnią, 
aukštą humanišką proletari
nio internacionalizmo idėją, 
dar jaunystėje tapusią vienu 
pagrindinių mano gyvenimo 
principų.”

J. KOMODAITĖ

I§ KARJERISTO MEMUARŲ

NEPAVYKO
ANTANAS VAIVUTSKAS

[Pabaiga iš praeito num.]
Likęs vienas vėl mąs

čiau . . . Mano kontoros gy
vavimas nebus ilgas. Kad tik 
apie mane pergreit nesužino
tų ir neiškeltų viešumon tie 
raudonskūriai “Garso” rašei
vos! . . . Žlugus šiam bizniui, 
galvojau, imsiuos kitų, ne
blogesnių užsiėmimų. Kiek
vieną kartą keisiu vardą ir 
pavardę. Bandysiu leisti tau
tiškos minties bulvarinį laik
raštį . . . Nepasiseks? Atida
rysiu naktinį klubą su prosti
tutėm . . . Bankrutuosiu? 
Bizniausiu karčiama . . . Ge
ra profesija taip pat yra 
šundaktario . . . Pasiversiu 
išgalvotos krikščioniškos 
sektos apaštalu . . . Geniali 
mintis šovė: tarnauti slapto
joj policijoj, prasiskverbti į 
lietuviškų bolševikų pogrindį 
ir už gražią pinigų sumą 
parduoti jų veikėjus. Tai pa
siekti man būtų—nesunku 
tie Maskvos agentėliai neturi 
konspiracinio patyrimo . . .

Samprotavimus nutraukė 
pasirodęs interesantas.

— Pons, ar brangiai nu- 
plėši už laiško parašymą šei
mai Lietuvon? Nemoku anei 
skaityt, anei rašyt.

— Nebrangiai. Dolerį arba 
dešimtį milreisų.

— Tai kad aš perdien 
teuždirbu vos septynis mil? 
reisus! Ale ką darysi? Para
šyk, pons, kad labai vargstu 
Brazilijoj, neturiu užtikrinto 
darbo net juodnugariu, kad 
vis sunkiau sergu sukatom, 
kad jie man padėtų sugrįžt 
Lietuvon.

Aš trumpai parašiau: “Gy
venu poniškai. Turiu gerą 
darbą, uždirbu daug. Atva
žiuokite pas mane. Dėl šip- 
kartės kreipkitės į Hamburg- 
Siud Amerika Linie. Lauk- 

_$ip...Bučiuoju. Jūsų Silvest-C 
ras Krapas.” Žmogus pasiran 
šė: padėjo tris, kryželius. Są
moningai nurodžiau laivinin
kystės agentūrą, mat, jei tie 
kviečiamieji joje pirktų lai
vakortes, aš čia gaučiau pro
centų.

Visai neblogai biznis sekė
si. Net stebėjausi, iš kur 
esama tiek mulkių, tamsuo
lių, nė per plauką neįtarian
čių apgavikais, be galo pasi
kliaujančių “Savas pas savą!”

Štai ir kitas:
— Ponas Sukčiūnai, nusi

tariau grįžti Lietuvon. Par
duokit Šipkartę.

— Prašom. Kokiuo laivu? 
Jums papiginta kaina šimtas 
penkiasdešimt dolerių.

Užeina dar kitas; jis nori 
nusipirkti kelis hektarus že
mės.

— Prašom, tautieti! Kur? 
Paranos ir Kuritibos valsti
joj? Aha, gerai, pradžiai mo
kėk tūkstantį milreisų.

Sumoka ir išeina. Neprašo 
nei pakvitavimo, nei sutar
ties, be liudytojų. Šitaip pui
ku!

Per mėnesį mano biure pa
buvojo draugybė tautiečių, 
turinčių aibę reikalų, bėdų, 
nusiskundimų. Daugumoje— 
bedarbiai, ieškantys darbo, 
dar išgalintys man mokėti už 
rekomendacijas. Šių reko
mendacijų aš nešykštėjau. Į 
anglų geležinkelio dirbtuves, 
į anglų—kanadiečių elektros 
energijos darbovietes, į For
do automobilių dirbtuves 
tautiečius nukreipdavau, im
damas po 10 dolerių arba 100 
filreisų.

Į šiuos ir visus kitus dar
bus rekomenduodavau tiktai 
telefonu, kalbėdamas angliš
kai, prancūziškai, itališkai 
(kaip minėjau, temokėdamas 
po kelis žodžius!) Aš neprasi- 
dėdavau su vizitinėm korte
lėm, rašteliais, laiškeliais. 
Žodžiu, buvau popierizmo 
priešas. Patogiausia ir efek
tyviausia priemonė—telefo
nas!

. . . Vieną rytmetį atsira

kinu kontorą, atsisėdu šalia 
neveikiančio remingtono ir 
ant stalo užkėlęs kojas užsi
degu Havanos cigarą.

Į vidų įslinko kažkoks ti
pas. Netrukus kitas, trečias, 
dešimtas . . . Vienus pažįstu, 
kitų neprisimenu. Visų vei
dai rūstūs, akys žaižaruoja. 
Kažką jie urzgia, kuždasi, 
spyriojasi į raštinės pertva
rą. Eėė, pagalvojau, čia kaž
kas nebe okey!

Vienas jų, matyt, gaujos 
vadeiva, iškėlė tartum kaimo 
kalvio kumštį ir kad už
bliaus:

— Sukčiūnai, arba tučtuo
jau mums grąžink pavogtus 
pinigus, arba mes tave į 
miltus sumalsimi Sukčius tu, 
padlecai!

Kiti jam pritarė, kaip pa
dūkę rėkė, skėryčiojos, virš 
jų galvų iškilo pora lazdų.

Man visos blusos iškart 
apmirė. Ėmiau drebėti kaip 
drebulė, springti, sunkiai su
vapėjau:

— Ką jūs vyrai . . . Nesi- 
karščiuokit! Kalbėkim kaip 
savas su savu!

Sulig šiais žodžiais pasipy
lė kruša keiksmažodžių—va
gis, aferistas, šėtonas, kalės 
vaikas, rupūžė ir galas žino 
dar kokių. Išgirdau vieną 
kimų, kitą spiegiantį balsą: 
vienas aukštaičių, kitas dzū
kų tarme:

— Nevidone, tu man Kau
ne pardavei plotą žemės. 
Grąžink, ką pavogei! Padlec!

Dabar jau visai mane į ožio 
ragą įmurdė ši padūkėlių 
gauja. Netekau žado, nei 
bėgt, nei rėkt!

Staiga triokšt, briokšt me
dinė pertvara, ir tautiečiai 
nuo įžeidinėjimų perėjo prie 
konkrečių veiksmų.

— Ką jūs darot, pogromš- 
ič&ąi? Kviečiu policiją!— su- 
Išlvokščiau iš paskutiniųjų.

— Nespėsi iškviesti! Mes 
tau parodysim, žudike—suri
ko kažkuris ir dar paleido 
tokį nešvankų keiksmą, kad 
neduok dievuli! . . .

Vieni puolė seifą. Supran
tama, tas subyrėjo šipuliais.

Turintieji lazdas tvojo per 
mano ištikimiausią biznio 
įnagį—per telefoną. Tasai, 
padirbtinas iš faneros ir kar
tono, sutrupėjo į šimtus ga
balėlių! Ant grindų nukrito 
Vytautas su kalavijumi, nu
lėkė remingtonas, sugurėjo 
senelis stalas. Košmaras! Vi
sa butaforija velniop 'nuėjo.

Matau, kad įsisiautėję bu
vę mano klientai dabar atsi
gręš į mane. Sukaupęs pa
skutines jėgas moviau per 
užpakalines dureles į kiemą, 
peršokau per tvorą į kitą 
kiemą. Man iš paskos ritosi 
prakeiksmai, grasinimai kau
lų išnarstymu, šuns mirtimi. 
Nusigavau iki gatvės. Lai
mei, bebėgantį manęs nepa
stebėjo policininkai. Kitaip 
jie būtų mane sulaikę ir pati
krinę, kodėl aš išmatom dvo
kiantis taip išgąstingai bė
gu .. .

Turbūt, mane demaskavo 
tie raudonskūriai garsiečiai.

Bėgau kvapo neatgauda
mas.

Taip subliūško visos mano 
iliuzijos padaryti karjerą San 
Paule. Bet nepasiduosiu. Ką 
kitą naujo sugalvosiu kitoj 
šaly, kitoj kolonijoj. Prisie
kiu; sunkaus darbo kaip gy
vas nedirbsiu ir karjerą pa
sieksiu!

Antanas Vaivutskas
Palanga, 1977.VIII.8

Washingtonas. — Senato 
rankose yra geras bilius. Jį 
remia visos darbo unijos. Jis 
vadinasi “Labor Law Reform 
Bill S. 1883.” Visi amerikie
čiai raginami daryti spaudi
mą į senatorius, kad jie už šį 
balsuotų ir padarytų įstaty
mu. Biliui labai priešingi iš
naudotojai.
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NUO SUOMIŲ ĮLANKOS IKI NEMUNĖLIO

Apie Lietuvos kai II ynus
Estiją ir Latviją

Tarybų Estija, Tarybų Latvija . . . Dabar mums labai 
keista, jaunesniems tiesiog ir neįsivaizduojama, kad prieš 
kiek laiko Lietuvos gyventojams tai buvo užsienis. Tiesa, 
įvažiuodamas, įžengdamas į katrą šių kaimyninių sąjungi
nių respublikų, ir šiandien matai jų sienas žyminčius 
ženklus. Bet jie ne tiek skiria, kiek artina kaimynus. Kai 
vykstame pas juos į svečius, tiek latviai, tiek estai broliš
kai pasitinka su duona ir druska pirmojoje savo pasienio 
gyvenvietėje. Spalio idėjos, socialistinė santvarka prikėlė 
Pabaltijį naujam gyvenimui. Nuo Suomių įlankos, kur 
šiauriniai Tarybų Estijos pakraščiai, iki Nemunėlio upės, 
kurios vienas krantas—dar Tarybų Latvija, o kitas—jau 
Tarybų Lietuva, gyvena ir dirba mūsų artimiausi kaimy
nai, darbščios estų ir latvių tautos.

Ryga
Tarybų Estija—ir plotu 

(45,2 tūkst. kv. km), ir gy
ventojų skaičiumi (1 mln. 447 
tūkst.) maždaug pusė Lietu
vos. Įdomūs susitikimai—su 
gamta, su istorija ir dabarti
mi, su žmonėmis—laukia 
dažną žingsnį . . .

. . . Ošia jūra, krante ma
loniai kvepia rūkyta žuvimi. 
Miariviatijės gyvenvietės S. 
Kirovo žvejų kolūkis. Visoje 
Tarybų šalyje ir užsienyje 
žinoma čia paruošiamos gar
siosios “Talino kilkės,” špro
tai, kiti puikios kokybės žu
vies konservai. Kolūkis turi 
didelį pakrantės laivyną, 
įrengtas naujas uostas, pa
statyta laivų remonto įmonė. 
S. Kirovo kolūkis—didžiau
sias Estijoje, jame per metus 
pagaminama tris su kaupu 
karto konservų daugiau, ne
gu jų tiekdavo visos buržua
zinės Estijos žuvies pramo
nė. Įdomu užeiti į ūkio mu
ziejų. Jo gidas—senas žvejas 
Voldemaras Kuuzė parodo 
eksponatų, k urie jo jau n y s- 
tės metais buvo svarbiausi 
jūros darbininkų įrankiai: iš 
medžio kamieno išskaptuota 
valtis, rankomis megzti tink
lai, titnaginis medžiotojų 
šautuvas ruoniams . . .Tuo
metinės Estijos laikraščiai 
žvejus vadino “vargingiau
siais žmonėmis pasaulyje.” 0 
pernai S. Kirovo kolūkio pa
jamos viršijo 56 mln. rug.

Šanchajus,” “Honkongas” 
—kitados ironiškai būdavo 
sakoma apie skurdžias darbi
ninkų gyvenvietes, kur da
bar išaugęs beveik šimto 
tūkstančių gyventojų mies
tas—Kochtla Jarvė. Plačiai 
žinomas šis degiųjų akme
nų—skalūnų—baseino cent
ras, įsikūręs prie stataus 
Suomių įlankos kranto. Vie
toj senųjų kasyklų, kur bur
žuazinės Estijos laikais šach
tininkai kirtikliu ir kastuvu 
kirsdavo skalūnus, pastarai
siais penkmečiais atsirado 
modernios kalnakasybos 
įmonės. “Estijos” šachta—di
džiausia ir labiausiai mecha
nizuota tokio tipo šachta 
Europoje. Estijos skalūnų 
gamybinio susivienijimo įmo
nių kasmetinė produktcija— 
dešimtys milijonų tonų de
giųjų akmenų. Šiuo kuru va
romos dvi didelės elektrinės 
—Estijos ir Pabaltijo. Va
žiuoji naktį Suomių įlankos 
pakraščiu besidriekiančiu 
plentu Tarybų Estijos sosti
nės Talino link—ir negali at
sigrožėti Kochtla Jarvės ži
buriais žiburėliais . . .

0 jeigu jau patekai į Tali
ną, neskubėsi palikti šio 
miesto, kuris, kaip ir Vil
nius, senaisiais mūrais pri

mena savo praeitį, žavi nau
jais statiniais.

Taline ir visoje Estijoje jau 
kitą dieną po Didžiosios Spa
lio socialistinės revoliucijos 
buvo įkurta Tarybų valdžia. 
Kaizerinės Vokietijos kariuo
menei, kurią rėmė vietinė 
buržuazija, pavyko okupuoti 
kraštą. Bet 1918 m. lapkričio 
pabaigoje vėl įsitvirtino dar
bo liaudies valdžia—buvo pa
skelbta Estijos Tarybų Res
publika, pavadinta Estijos 
Darbo Komuna. Vis dėlto 
jauna respublika neįstengė 
atsilaikyti prieš užsienio ir 
vidaus reakcijos jėgas, ir Es
tijos žemėje porą dešimtinę-, 
čių viešpatavo buržuazija; 
kol buvo atkurta Tarybų val
džia.

Pastaruoju metu Taline 
dažnai išgirsti žodį “Lasna- 
miajė.” Tai pavadinimas bu
simojo didžiausio Tarybų Es
tijos sostinės gyvenamojo ra
jono. Jis išsidėstys aukštame 
uolėtame plokščiakalnyje 
prie įlankos. Visas transpor
to magistrales numatyta nu
tiesti uoloje, kad būtų kuo 
mažiau triukšmo, grynesnis 
oras. Lasnamiajėje gyvens 
200 tūkst. žmonių—pusė 
šiandieninių Talino gyvento
ju.

Tartu mieste—vienas se
niausių Tarybų Sąjungoje 
universitetų. Senas ir vis 
jaunėjantis. Štai vien tik šie
metinės naujienos: šiais 
mokslo metais studentams fi
zikams ir matematikams at
vėrė duris naujas laboratori
jų korpusas, greta—nauja 
universiteto biblioteka pen
kiems milijonams knygų su 
skaitykla tūkstančiui lanky
tojų^.. Beje, apie knygas. 
Jų Tarybų Estijoje išleidžia
ma daugiau kaip 15 milijonų 
egzempliorių per metus, o 
gyventojų respublikoje, kaip 
žinoma, apie pusantro milijo
no. Iškalbinga statistika, ar 
ne?

Pasakoti apie Tarybų Lat
viją pradėkime išraiškingąja 
skaičių kalba.

Respublikos teritorija— 
63,7 tūkst. kv. km, gyvento
jų—2 mln. 512 tūkst.

1976 m. Latvijoje paga
minta 39 kartus daugiau pra
monės produkcijos, negu 
1940 m.-

Pernai respublikoje išau
gintas geriausias grūdų der
lius per visą Latvijos žemdir
bystės istoriją—1 mln. 888 
tūkst. tonų.

Latvijoje pagaminama di
delė dalis Tarybų Sąjungoje 
išleidžiamų telefono aparatų, 
trečdalis keleivinių geležin
kelio vagonų, 23 proc. tram-

Talinas
vajaus vagonų, 18 proc. bui
tinių skalbimo mašinų, 50 
proc. motodviračių ir mope
dų .. . Gaminant Latvijos 
industrijos milžino—VEF ga
myklos produkciją, dalyvau
ja daugiau kaip 850 Rusijos 
Federacijos, Ukrainos, Bal
tarusijos ir kitų sąjunginių 
respublikų įmonių.

Rygos VEF gamykloje dir
ba buvęs revoliucionierius 
pogrindininkas buržuazinės 
Latvijos laikais L. Melderis. 
Dabar jis—konstruktorius. 
Įmonės veteranas gerai pri
simena, kaip iš dirbtuvės 
prie Centrinio pašto kūrėsi 
VEF-as—gamykla, kurią
prekybos ryšiai šiandien sie
ja daugiau kaip su 80 pasau
lio šalių.

— Mūsų gamykla,—pasa
koja L. Melderis,—šitaip iš
garsėjo Tarybų valdžios me
tais. Per karą ji buvo smar
kiai sugriauta, ir visos sąjun
ginės respublikos padėjo pri
kelti ją iš griuvėsių, tapti jai 
viena didžiausių Tarybų Są
jungoje radijo aparatų, tele
fono ir telegrafo stočių, tele
fono aparatų tiekėja . . .

VEF-as—vienas iš daugy
bės tarybinių respublikų 
ekonominio bendradarbiavi
mo, tarpusavio paramos ir 
nesavanaudiškos pagalbos 
pavyzdžių. Nėra gyvenimo 
srities, kurioje tarybinės 
tautos nebendradarbiautų, 
nesirūpintų viena kita.

Pasiklausykime Latvijos 
P. Stučkos universiteto ka
tedros vedėjos R. Eglitės:

— Jau praėjo ketvirtis 
šimtmečio, kai gavau biolo
gės diplomą ir žengiu mokslo 
taku. Pirmieji žingsniai buvo 
nelengvi. Trūko eksperimen
tinio darbo patirties. Tuo 
sunkiu metu į pagalbą atėjo 
kolegos iš įvairių Tarybų Są
jungos miestų. Mokslininkų 
kadrus respublikai ėmė 
rengti TSRS Mokslų akade
mijos institutai. Daugelis da
bar žinomų Latvijos moksli
ninkų mokėsi tiriamojo dar
bo geriausiose Maskvos ir 
Leningrado laboratorijose. Ir 
man teko laimė stažuotis 
Maskvos M. Lomonosovo 
universitete. Netrukus mūsų

katedros darbuotojai greta 
tradicinių faunos tyrinėjimų 
ėmėsi sudėtingų darbų šiuo
laikinės genetikos srityje . . . 
Kai kurios Latvijos moksli
ninkų rekomendacijos buvo 
paimtos Gdansko Tarptauti
nės žvejybos ir Baltijos jūros 
gyvūnijos resursų apsaugos 
konvencijos pagrindu.

“Neregėtai suklestėjo liau
dies kūryba,—rašo laikrašty
je TSRS liaudies artistė V. 
Artmanė.—Pusė Latvijos 
gyventojų dalyvauja liaudies 
dainų ir šokių ansambliuose, 
daugiau kaip 10 tūkstančių 
žmonių lanko taikomosios 
dailės ratelius ir studijas. Ir 
man, paskyrusiai savo gyve
nimą menui, džiugu matyti, 
kaip žmonės siekia grožio. 
Tokio masinio susidomėjimo 
menu nemačiau nė vienoje iš 
33 šalių, kuriose teko apsi
lankyti.”

Daug kas masina turisto 
akį Rygoje. O iš čia ima no
ras rinktis maršrutą ir į Sa- 
laspilio memorialą, prime
nantį fašistų piktadarybes 
bei kovą prieš juos, ir į “Lat
vijos Šveidariją”—gražuolę 
Siguldą, ir į Jūrmalą, garsųjį 
pajūrio kurortą, kuriame 
kasmet poilsiauja, stiprina 
sveikatą apie milijoną žmo
nių .. . Taip keliautum, atsi- 
durdamas pietiniame Tarybų 
Latvijos pakraštyje, ant tilto 
per Nemunėlį, vieno iš dau
gelio tiltų, jungiančių kaimy
nines respublikas.

Paruošė
Leonardas Aleksiejūnas

SAKO, SUTARTIES 
PRIEŠAI MELUOJA

Kaip žinoma, Kongrese 
Panamos sutarties priešai 
kaltina Panamos valstybės 
vadą Omar Torrijos Herrerą, 
kad jo brolis Moises Torrijos 
Herrera užsimdinėjąs narko
tiku šmugeliu. Tikslas—dis
kredituoti Panamos valdžią. 
Panamos prezidentas Dome- 
trijo Lakas sako, kad šis kal
tinimas yra gryniausias me
las. Herrerų šeimoje niekas 
jokiais šmugeliais neužsimdi- 
nėja.

ONA BALIUKONYTE

TIK TU
VIENA...
Mama,
Rašau tau laišką — iš taip arti, 
Iš dar arčiau, nei vieškeliui pėdsakai, 
Nenuplauti nei lietaus, nei laiko.,< 
Tik tu viena viską Jautei:

Kaip mes išeisim vienąsyk, 
Žvaigždėms atgręžę vaikiškus veidus. 
Namus palikę — namų ieškodami, 
Nepažiūrėję tau Į akis,

Nepabučiavę rankų... Ir kaip, 
Mus palydėjusi, pirmą vakarą 
Nedegsi žiburio, ugnies nekurs! 
Atsiminimų baltais takais

Vien tyliai vaikščiosi iki auš, 
Žaizdą krūtinėje užspaudus delnu. 
Klausysies girgždant svirties prie šulinio.
Tarytum raudant... Jai atsišauks

Kraujas ir vandenys iš gelmių — 
Meile pašventintų žemės įsčių. 
,. .Ar susapnuosi dar mus —

sugrįžtančius 
Po tavo didele širdimi?

Draugystė ir
Suomijai ir Tarybų Sąjun

gai 1977 metai—reikšmingų 
įvykių metai: tarybinė liau
dis ir visa pažangioji žmonija 
iškilmingai pažymėjo Didžio
jo Spalio 60-metį, suomių 
tauta gruodžio 6 d. atšventė 
šalies valstybinės nepriklau
somybės 60-metį.

Abiejų šalių tautų drau
gystė ir geras savitarpio su
pratimas nuėjo sunkų išmė
ginimų kelią ir yra puikus jų 
iškovojimas. Tarybų šalis vi
sada buvo ištikima lygybės 
santykiuose tarp didelių ir 
mažų valstybių principui. 
1917 metų gruodžio 31 d. 
tarybinė vyriausybė pripaži
no Suomijos valstybinę ne
priklausomybę. Tą pačią die
ną V. Leninas įteikė atitinka
mą dekretą Suomijos vyriau
sybės vadovui Svinhuvudui.

Šiuo istoriniu aktu buvo 
padėti pagrindai draugiš
kiems abiejų šalių santy
kiams.

Laikydamasi taikingo už
sienio kurso? Suomija suge
bėjo užmegzti plačius santy
kius su visomis pasaulio šali
mis nepriklausomai nuo jų 
socialinės santvarkos ir akty
viai dalyvauti tarptautiniame 
bendradarbiavime. Kaip 
Europos šiaurės valstybė, 
Suomija dalyvauja daugelyje 
regionalinių susitarimų. Ji 
sėkmingai veikia tarptauti
nėje arenoje kaip tikrai ne
priklausoma ir taikinga val
stybė, turinti savo pažiūrą į 
pasaulio problemas, su kuria 
skaitomasi ir toli už Europos 
ribų.

Suomijos vyriausybė yra 
iškėlusi ir dabar iškelia svar
bių taikai konstruktyvių ini
ciatyvų. Suomija nenukryp
stamai kovoja, kad Europos 
šiaurė taptų nebranduoline 
zona ir kad Baltijos jūra būtų 
paversta taikos jūra.

Ištikima taikingas ęolitikost 
principams, Suomija viena iš. 
pirmųjų Vakarų Europos ka
pitalistinių valstybių parėmė 
idėją sušaukti Saugumo ir 
bendradarbiavimo Europoje 
pasitarimą ir pareiškė, kad 
pasirengusi būti šio forumo 
šeimininke.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė ir tarybinė liaudis aukš
tai vertina Tarybų Sąjungos 
ir Suomijos santykius ir tei
kia jiems didelę reikšmę.

Tarybų Sąjungos ir Suomi
jos respublikos draugystės, 
bendradarbiavimo ir savitar
pio pagalbos sutartis, kuri 
1970 metais buvo pratęsta 
dar dvidešimčiai metų, yra 
vienas iš ryškių ir reikšmin
gų dokumentų, kuriame įkū
nyti lenininiai taikaus sam
būvio tarp skirtingų visuo
meninių sistemų valstybių 
principai ir kuris yra tvirta 
bazė abiejų šalių politinio, 
prekybinio-ekonominio, pra
moninio, mokslinio-techninio 
ir kultūrinio bendradarbiavi
mo plėtojimui.

Suomijos ir Tarybų Sąjun
gos prekybos mainai grin
džiami savitarpiškai naudin
gais ir lygiateisiais ilgalai- 
kais prekybos susitarimais, 
sudarinėjamais penkerių me
tų laikotarpiui. Dabar galioja 
jau šeštasis Suomijos ir 
TSRS susitarimas dėl prekių 
apyvartos ir mokėjimų 1976- 
1980 metams. Juo numatoma 
padidinti abiejų šalių prekių 
apyvartą per penkerius me
tus nuo 4,8 milijardo iki 9 
milijardų rublių. Šis susitari
mas sudaro pagrindą pasto
viai prekybai tiek tradicinė
mis, tiek naujomis prekėmis. 
Suomijos eksportas į Tarybų 
Sąjungą per penkmetį turi 
pasiekti maždaug 4,5 milijar
do rublių. ;

Nė viena šalis pasaulyje 
neduoda tokių stambių užsa
kymų Suomijos laivų staty
bos pramonei, kaip Tarybų 
Sąjunga. Nuo didžiausių 
Suomijos laivų statyklų nuei
na įvairaus tonažo ir paskir

geras savitarpio suprati
ties laivai—ledlaužiai, tank
laiviai, motorlaiviai, vilkikai, 
miškavežiai, sausakrūviai ir 
kitokie laivai, pastatyti są
junginio susivienijimo “Su- 
doimport” užsakymu.

Tarybų Sąjunga realizuoja 
stambius užsakymus ir kito
se svarbiose Suomijos pra
monės šakose: miško, medžio 
apdirbimo, celiuliozės, popie
riaus, baldų. Tarybų Sąjun
ga perka daug Suomijos ka
belių produkcijos, mašinų 
gamybos produkcijos, krovi
mo ir transportavimo įrengi
mų, įpakavimo mašinų bei 
medžiagų, štapelio pluošto it 
pramoninių prekių.

Savo ruožtu iš Tarybų Są
jungos geležinkeliu ir jūra 
Suomija gauna naftą, anglis, 
grūdus, cukrų, medvilnę, 
chemijos prekes ir trąšas, 
juoduosius valcuotus meta
lus, automobilius, įvairius 
pramonės įrengimus. Daug 
įmonių rytinėje Suomijoje 
gauna elektros energiją -iš 
Leningrado srities.

Remiantis 1971 metais su
daryta TSRS ir Suomijos su
tartimi dėl ekonominio, tech
ninio ir pramoninio bendra
darbiavimo vystymo, ben
dromis jėgomis statomi svar
būs pramonės objektai abie
jų šalių teritorijoje. Tai—di
džiausias Skandinavijoje Ra
tios metalurgijos kombina
tas, atominė elektrinė “Lovi- 
sa,” TSRS ir Suomijos dujo
tiekis, pastatyti tarybiniams 
specialistams padedant.

Savo ruožtu Suomijos fir
mos stato stambius pramo
nės objektus Tarybų Sąjun
gos teritorijoje—Kostomuk- 
šos rūdų sodrinimo kombina
tą, Piaozero miškų pramonės 
ūkį, Svetogorsko celiuliozės- 
popieriaus kombinatą. Geri 
santykiai susiklostė tarp Ta- 
ryb.ų: Sąjungos ir Suomijos, 
.geležinkelininkų.

Naują ryškų puslapį, sti-

II as
prinant dviejų salių draugys
tę, įrašė neseniai įvykęs 
Suomijos respublikos prezi
dento U. K. Kekoneno vizi
tas į Tarybų Sąjungą ir ilga
laikės prekybinio-ekonomi
nio, pramoninio ir mokslinio 
bei techninio bendradarbia
vimo vystymo ir gilinimo 
programos pasirašymas. Ši 
programa galios iki 1990 me
tų. Pirmą kartą tokia pro
grama sudaryta ilgam laikui 
tarp skirtingos visuomeninės 
sistemos valstybių. Šiuo ak
tu geriausiai atsispindi abie
jų valstybių siekimas prak
tiškai įgyvendinti saugumo ir 
bendradarbiavimo Europoje 
pasitarimo Baigiamojo akto 
principus. Nemažų laimėjimų 
pasiekta, plėtojant Tarybų 
Sąjungos ir Suomijos kultū
rinius ryšius. Per 60 metų 
Tarybų Sąjungoje išversta ir 
išleista daugiau kaip 200 suo
mių rašytojų knygų bendru 
maždaug 8 milijonų egzem
pliorių tiražu.

Didžiulį indėlį, stiprinant 
draugiškus TSRS ir Suomi
jos santykius, įnešė Suomi
jos ir Tarybų Sąjungos drau
gija, kuris garbės pirminin
kas yra Suomijos preziden
tas U. K. Kekonenas, ir 
Tarybų Sąjungos ir Suomi
jos draugija. Didžiojo Spalio 
60-ųjų metinių metais Suo
mijos ir Tarybų Sąjungos 
draugija organizavo šalyje 
daugiau kaip tūkstantį įvai
rių renginių, skirtų šlovin
goms abiejų valstybių da
toms.

Didžioji Spalio socialistinė 
revoliucija, pabrėžė U, K. 
Kekonenas savo kalboje ne
seniai įvykusiame iškilmin
game Suomijos sostinės vi
suomenės susirinkime, buvo 
posūkio momentas žmonijos 
istorijoje. Didysis Rusijos 
tautų žygdarbis prieš 60 me
tų. sudarė Suomijai sąlygas 
gauti valstybinę nepriklauso
mybę. V. Burbulis

4

Tarptautinė Moters Diena
Kovo 8-oji Tarptautinė 

Moters diena.

• Šią dieną milijonai visų 
žemynų moterų aktyvina sa
vo veiklą kovoje už nacionali
nę nepriklausomybę, sociali
nę pažangą, lygiateisiškumą 
ir savo vaikų laimę.
• Tarybų Sąjungoje ir so

cializmo šalyse tai didelė 
šviesi šventė. Socializmas 
pirmą kartą istorijoje užtik
rino moteriai tikrą lygiatei
siškumą, sudarė sąlygas vi
sapusiškai vystytis, plėtoti 
savo sugebėjimus, užtikrino 
vaikų laimingą ateitį.
• Jungt. Tautų Generalinės 

asamblėjos XXX sesijos nu
tarimu laikotarpis nuo 1976 
iki 1985 m. paskelbtas de
šimtmečiu į pagalbą mote
rims šūkiu “Lygybė, vysty
masis ir taika.”
• Šiuo metu Tarptautinei 

demokratinei moterų federa
cijai priklauso 121 nacionali
nė organizacija iš 106 šalių.
• TSKP XXV suvažiavime 

dalyvavo 1255 moterys. 1976 
m. sausio 1 d. TSKP buvo 
3,793,859 moterys, tai suda
ro 24,3 procento visų komu
nistų.
• Tarybų Sąjungoje nuo 

1928 iki 1974 metų darbinin
kių ir tarnautojų, dirbančių 
įvairiose liaudies ūkio šako
se, skaičius padidėjo 18 kar
tų ir dabar sudaro 51 procen
tą bendrojo darbininkų ir 
tarnautojų skaičiaus. Tarp 
kolūkiečių—49 procentai mo
terų.
• Daugiau kaip 4 tūkstan

čiai USSR moterų vadovauja 
pramonės įmonėms, adminis
tracinėms įstaigoms, daugiau 
kaip 200 tūkstančių yra ce
chų, skyrių, laboratorijų va
dovės.
•TSKP XXV suvažiavimo

nutarimu dešimtąjį penkmetį 
toliau gerinamos dirbančiųjų 
moterų darbo ir buities sąly
gos. Numatoma plėsti ikimo
kyklinių auklėjimo įstaigų, 
mokyklų ir prailgintų grupių 
tinklą, pastatyti vaikų lopše
lių ir vaikų darželių, kuriuo
se būtų 2,5—2,8 milijono vie
tų.
• Tarybų Sąjungoje mote

rys aktyviai dalyvauja val
stybės valdyme. 1974 m. į 
TSRS Aukščiausiąją Tarybą 
buvo išrinktos 475 moterys 
(31 procentas bendrojo depu
tatų skaičiaus). Į sąjunginių 
respublikų Aukščiausiąsias 
Tarybas 1975 m. išrinkta 35 
procentai moterų, į kraštų, 
sričių, apygardų, rajonų, 
miestų, gyvenviečių ir kaimų 
liaudies deputatų Tarybas— 
48 procentai.
• Lietuvos TSR 43.9 pro

cento visų Tarybų deputatų 
—moterys.

• Išsivysčiusiose kapitalisti
nėse šalyse dirbančių moterų 
lyginamasis svoris sudaro 36 
procentus, bet daugelis jų 
atlieka mažai kvalifikuotą 
darbą. JAV tarp kvalifikuotų 
darbininkų tik 3,3 procento 
moterų, Anglijoje—5 pro
centai.

• Už vienodą darbą su vy
rais moterys kapitalistinėse 
šalyse gauna nuo 50 iki 80 
procentų vyro atlyginimo. 
Per praėjusius metus bedar
bių moterų padidėjo nuo 40 
iki 46 procentų.
• Didžiąją dalį neraštingų 

žmonių kapitalistiniame pa
saulyje sudaro moterys (iki 
85 procentų). Azijoje neraš
tingų 61 procentas moterų, 
Afrikoje—87, Lotynų Ameri
koje—41 procentas.

“Laikas ir įvykiai,” 1978.3.
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KANADOS ŽINIOS
TRUMPAI APIE VISKĄ

Montrealo lietuvių SDPD 
mėnesiniame susirinkime va
sario 11 d., apsvarsčius ligo
niams pašalpų išmokėjimą, 
pirmininkas paprašė atsisto
jimu pagerbti mirusius na
rius. Tai liūdnas reiškinys, 
bet tai faktas, kad retas susi
rinkimas, kuriame nebūtų 
gerbiami mirusieji. Antai 
šiemet nuo sausio 1 dienos 
Draugija neteko 4 narių.

Apsvarsčius Draugijos bė
gamuosius reikalus, Valdyba 
pasiūlė, kad laike 50 metų 
sukakties atminčiai būtų 
duodama plunksna, ant ku
rios užrašytas Draugijos var
das, visiems, kurie atsilan
kys j balių. Valdyba nutarė 
kviesti i balių Verduno merą, 
Kvibeko seimelio Liberalų 
Partijos atstovą. Tokiam 
kvietimui politinių partijų at
stovų buvo ir p r iešin gų. J i e 
sako, kad Draugijos kūrėjai 
buvo tos nuomonės, jog 
Draugija turi būti tiktai savi
šalpos organizacija, o ne poli
tinė. Bet po keleto išsireiški
mų, paleidus balsavimui, 
dauguma užgyrė Valdybos 
nutarimą.

* * *
Prieš 1977 metus Kvibeko 

provincijoje buvo 6,285,100 
gyventojų. O 1977 metų pa
baigoje surašinėjimas parodė 
6,283,500. 1977 metais gimė 
51,764. Tai daugelio metų re
kordinis gimimas. Premjeras 
Levesque net per radiją kal
bėdamas pasigyrė, kad tai 
yra Party Quebecois nuopel
nas, nes tėvai ir motinos pa
sitiki Kvibeko ateitimi.

* * *
1977 metais iš Kvibeko 

emigravo į kitas provincijas 
30,622 žmones, 1967 metais 

• -18,575, 71975 m.-12,340. 
Seniau daugumoje emigruo
davo į angliškai kalbančias 
provincijas darbininkai, nes 
Kvibeko provincijoje užmo
kestis buvo žemesnis ir ap
sauga dirbtuvėse nepavydė
tina.

Levesque rašydamas žur
nale “Time” sako, kad versli
ninkų bėgimas iš Kvibeko 
parodys, kad jam daug leng
viau be tokių verslininkų, 
kuriems nerūpi Kvibeko 
žmonių būvio pagerinimas.

* * *
Nova Scotia, Halifax, va

sario 1 d. buvo atidaryta pir
ma prancūzams mokykla. 
Per atidarymo ceremonijas 
kalbėdamas Governor Gene
ral pareiškė, kad norint Ka
nadą išlaikyti vienybėje, bū
tinai reikia prancūzams ati

Mezgėja Aleksiūnienė Bronė

Vienuoliktus metus Jona
vos Buitinio gyventojų ap
tarnavimo mezgimo ceche 
dirba Bronė Aleksiūnienė. 
Per šį laikotarpį darbšti mez

daryti mokyklas visose pro
vincijose.

* * *
Novelistas Hugh MacLean 

rašo: “1917 metų Rusijos 
Spalio revoliucija sujudino 
visą pasaulį. Kvibeko Lap
kričio 15 diena supurtė visą 
Kanadą ir privertė kanadie
čius pradėt protauti teisin
giau, negu jie protavo praei
tyje.”

* * *
Kvibeko miesto ugniage

siai nebalsavo paskelbti nau
jos rūšies streiką—nekirpti 
plaukų, neskusti ūsų ir barz
dų, kol miesto valdyba nepa
sirašys naujo kontrakto. Sa
ko, kad kadangi laike gaisro 
reikės saugoti plaukus ir 
barzdą nuo užsidegimo, tai 
trukdys pastangoms užgesin
ti gaisrą.

* * *
Montrealo 5,200 policinin

kų reikalauja naujo kontrak
to ir 3-4 darbo dienų savai
tės. Jeigu jie laimės, tai bus 
geriau aprūpinti, negu ilgus 
metus dirbę universitetų 
profesoriai, gydytojai ir kiti 
mokslo žmonės.

B. K vi et in akas

Montreal, Que.
LIGONIAI

E. D. Vilkis netikėtai pul
damas susilaužė koją, kuri 
dabar įdėta į gipsą.

H. Virbalienė serga—ran
dasi žydų ligoninėje.

Linkiu abiem greit pa
sveikti.
MIRĖ

Vasario 7 d. netikėtai mirė 
Heather Žemaitytė, 22 metų 
amžiaus. Ji lankė universite
tą, o laisvu laiku dirbo res- 
taurane už kasėrę (cashier). 
Plėšikai užpuolė restauraną, 
apiplėšė ir šovė mergaitei 
tiesiai į galvą. Ji tuojau mi
rė. Liko nuliūdime tėveliai, 
brolis su šeima ir artimieji. 
Heather buvo gimusi Mon- 
treale.

Vasario 17 d. mirė Jonas 
Mickūnas, 77 m. amžiaus. Li
ko nuliūdime brolis Kazimie
ras su šeima, Tarybų Lietu
voje dvi sesutės Amilija ir 
Stasė, daug draugų ir pažįs
tamų. Velionis buvo ilgame
tis Liet. Sūnų ir Dukterų 
Draugijos narys ir “Laisvės” 
skaitytojas. Buvo kilęs iš 
Šniuraičių kaimo, Radviliš: 
kio apylinkės. Į Kanadą at
vyko 1926 m.

Gili užuojauta velionių ar
timiesiems. J-na

gėja papuošė daug jonavie
čių. Bronės Aleksiūnienės 
pavardė įrašyta kombinato 
Garbės knygoje.

A. Nekrošiaus nuotr.

Vancouver, B. C.
NUKRITO “ŽEMĖS 
PALYDOVAS”

Kanados spauda ir radijas 
daug rašė ir kalbėjo apie nu
kritusį Kanados Siaurės-Va- 
karų Teritorijoje, neapgy
ventoje dalyje, satelitą sau
sio 24 d. Klausant įvairių 
komentatorių, išrodė, kad 
“tik Tarybų Sąjunga siunčia 
į erdvę satelitus (palydovus), 
varomus atomine jėga.” Ką 
gi rašė amerikonų spauda? 
“U. S. News & World Re 
port” (Vasario 6 d.) rašo, 
kad: “Prasidėjus erdvės tyri
nėjimo amžiui, ligi dabar yra 
paleista į orbitą 10,500 įvai
rių objektų, iš kurių 6,00 
nukrito, didžiuma sudegė 
prieš pasiekdami žemę. Iš 
4,500 likusių erdvėje, JAV 
2,900, Tarybų Sąjungos 
1,450, Prancūzijos 80, Japo
nijos 26 ir Kinijos 20.

Toliau, duodami atsaky
mus į įvairius klausimus, ra
šo: “Manoma, kad Tarybų 
Sąjunga turi dar 16 objektų 
su branduoliniais reaktoriais, 
gi Jungtinės Valstijos turi 
devynis ir ruošiasi paleisti 
dar vieną 1982 metais”

Į klausima, “Ar erdvės ob
jektas su atominiu reakto
rium nukrito į Žemę pir
miau kada nors? Atsako: 
“Taip, 1964 m. JAV leistas 
žemės palydovas (satelitas) 
nukrito į Indijos okeaną, 
1968-tais metais JAV “Nim
bus” orui tyrinėti satelitas 
nukrito į jūrą, prie Santa 
Barbara, Kalifornijos pa
kraščių ir atominis reakto
rius buvo surastas, naudo
jant mažą povandeninį laivą, 
gi 1970 metais, Apollo 13 
nepakilo į orbitą ir nukrito 
Ramiojo vandenyno pietų da
lyje.”

Policija falsifikavo 
laišką

Teisėjo McDonald vado
vaujama komisija jau keletas 
mėnesių apklausinė j a 
R. C. M. P. (karališkoji Ka
nados policija) aukštuosius 
viršininkus, norėdama suži
noti, kas davė leidimus poli
cijos nariams papildyti eilę 
kriminalysčių: Įsiveržti į 
Kvibeko Partijos ofisą ir 
paimti narių sąrašus, atidari
nėti kanadiečių laiškus, pa
grobti didelį kiekį dinamito, 
padegti ūkininko tvartus, ir 
jų elgesį laike karo stovio 
1970 metais. Tais metais ke
letas Kvibeko nacionalistų 
F. L. Q. partijos narių pa
grobė porą aukštų valdinin
kų ir reikalavo, kad paleistų 
iš kalėjimo keletą jų bendra
minčių. Policija paskelbė, 
būk jie suradę, laišką, kuria
me raginama vartoti jėgą 
prieš Kanados vyriausybę. 
Kanados Premjeras Trudeau 
tuoj paskelbė karo stovį vi
soje Kanadoje ir panaikino 
visas piliečių teises. Daug 
žmonių buvo be reikalo areš
tuoti ir žiauriai kamantinėja- 
mi.

Dabar, po aštuonerių me
tų, vyriausias Kanados advo
katas Mr. Francis Fox pa
reiškė parlamente, kad tas 
laiškas, buvo rašytas pačių 
karališkos policijos narių, 
kad diskredituoti prancūzų 
nacijonalistų partiją ir turėti 
priežastį areštavimui įtaria
mų piliečių.

Kanadiečiams reikia gerai 
atsiminti, kad tai ne pirmuti
nis ir ne paskutinis doku
mentų falsifikavimas, buvo, 
yra ir bus ir daugiau.

Pastaba: Radijas praneša, 
kad Tarybų Sąjungos atsto
vas Jungtinėse Tautose su
tinka apmokėti Kanadai sa
telito padarytus nuostolius 
(kurių nebuvo), bet ne ieško
jimo išlaidas, kadangi Kana
dos valdžia atsisakė priimti 
Tarybų Sąjungos pagalbą 
ieškant satelito likučių.

A. Grinkus

Literatė iš Telšių

Vlada Folinaitė
Šiandieną ne visi žino, kad 

Telšiuose prieš Antrąjį pa
saulinį karą gana aktyviai 
reiškėsi vietinėje spaudoje li
teratė Vlada Folinaitė. Ji gi
mė 1884 m. spalio mėn. 27 d. 
Telšių apskrities Lieplaukės 
bažnytkaimyje, felčerio šei
moje, kurioje augo keturios 
dukros ir sūnus. Vladas šei
moje buvo trečioji duktė. 
Sėkmingai baigusi Lieplau
kės pradžios mokyklą, norėjo 
mokytis toliau, bet tais lai
kais artimiausios gimnazijos 
tebuvo Šiauliuose ir Palan
goje. Esant sunkioms gyve
nimo sąlygoms, jų lankyti 
negalėjo.

Šeimai persikėlus gyventi į 
Telšius, Vlada ėmėsi darbo. 
Buvo vargonininko samdoma 
perrašinėti metrikas, nes tu
rėjo gerai išskaitomą braižą. 
Įsteigus Telšiuose degtinės 
monopolio pilstytuvę su 100 
darbininkų, kuri buvo vie
nintelė miesto įmonė, Vlada 
stojo ten dirbti butelių plo
vėja.

Po kelių darbo metų išvy
ko pas gimines į Kijevą. Kurį 
laiką dar mokėsi privačiai ir 
tikėjosi surasti sau tinka
mesnį darbą ar sukurti šei
mą. Tačiau, nusivylusi svajo
nėmis, prieš pat 1914 metų 
karą sugrįžo į Telšius ir dir
bo raštininke notaro Bakka- 
dorovo raštinėje. '

1915 metais, pabūgusi ka
ro, norėjo pasitraukti į Rusi
jos gilumą, bet sustojo Vil
niuje; kur dirbo Lietuvos ka
ro pabėgėliams šelpti komi
teto raštinėje. Vėliau, Lietu
vos buržuazinei vyriausybei 
persikėlus iš Vilniaus į Kau
ną, atvyko čia ir Vlada, kur 
Steigiamojo seimo kadenci
jos metu dirbo seimo sekre
toriate. Persikėlusi į Telšius 
dirbo notaro Mitkevičiaus 
raštinėje mašininke, vėliau, 
Telšių apskrities viršininko 
raštinėje registratore, sekre
tore. Nuo savo pirmtakūno, 
mirusio plaučių džiova, be- 
vartydama raštinės bylas ir 
pati užsikrėtė šia liga. Val
stybės lėšomis trejus metus 
gydėsi Kauno sanatorijoje. 
Kiek sutvirtėjusi 1935 m. 
išėjo pensijon. Karšo pas sa
vo sesers vyrą Fel. Milevi- 
čių.

Tarybų valdžia pensijos 
mokėjimo V. Folinaitei nenu
traukė. Vlada Folinaitė, su
laukusi gilios senatvės, mirė 
1953 metų kovo mėn. 25 d. 
Telšių mieste, kur ir palaido
ta šeimos kape.

Vlada buvo labai jautrios 
sielos, išlavinto skonio ir kil
nios sielos moteris. Iš savo 
motinos paveldėjusi literatū
rinius gabumus, jau anksty
voje jaunystėje pradėjo ra
šyti eiles. Jos kūryba neapsi
ribojo vien asmeniškų pergy
venimų aprašymu. Ji lietė 
visus visuomeninio gyvenimo 
ir politikos klausimus. Vlada 
aktyviai bendradarbiavo vie
tinėje spaudoje—laikraščiuo
se “Žemaitis,” “Žemaičių 
balsas,” o taip pat lietuviško
je Amerikos spaudoje. Rašy
davo kronikos žinias, feljeto
nus, satyrinius eilėraščius ir 
straipsnius. Prie laikraščio 
“Žemaitis” išeidavo specialus 
satyrinis priedas “Telšių 
Pliumpis,” kurį užpildydavo 
beveik viena Folinaitė. Jos 
kūrybą visuomenė mėgo, nes 

rašytoja labai taikliai satyros 
gyliu įgeldavo buržuazinės 
visuomenės ir valdžios atsto
vams, dvasininkams, kas bū
davo to vertas. Apie tai kal
ba net jos pasirinktieji slapy
vardžiai: Vapsa, Pelėda, Fel- 
je-Tonas, Fėja, Širšė ir kt.

Meniška Vlados Folinaitės 
prigimtis pasireikšdavo vi
sur. Ji, niekur nesimokiusi, 
neblogai skambino pianinu ir 
gitara, grojo smuiku, armo
nika. Aktyviai dalyvavo or
ganizuojant pirmuosius lietu
viškus spektaklius ir koncer
tus Telšiuose, pati vaidino, 
dainavo chore. Su Vlada Fo- 
linaite noriai draugavo Tel
šių inteligentija.

Savo šeimos nesukūrė. 
Sunkiai pragyventi jaunys
tės metai ir dar sunkesnė 
liga, smarkiai pakenkė jos 
sveikatai. Tačiau mylimo 
žmogaus ir šeimos ilgesys iki 
pat mirties buvo opiausias 
literatės klausimas, kas ma
tyti ir iš jos sukurtų eilių:

Aplink šalta . . .
svetima . . . 

Kas atjaustų?—Aš viena . . . 
Baisus, skaudus ilgesys, 
Kaip arčios mirties žvilgsnys! 
Ak! pasisakysiu Jam . . . 
Kam? . .

Tam akmeniui
šaltam? . .

Kaip literatė Vlada Foli- 
naitė buvo žinoma Lietuvos 
literatūros darbuotojų 
sluoksniuose. Apie ją rašoma 
burž. metais išleistos lietu
viškos enciklopedijos VIII to
me (393 pusi.).

Vlada Folinaitė kūrė iki 
pat mirties. Savo kūrybos 
nerinko, nebuvo išleista jo
kio jos poezijos rinkinėlio. 
Laikas negailestingai ištrina 
jos kūrybos pėdsakus.

Antanas Martinionis

TATJANA ROSTOV AITE ,,

Motinos širdis
Pasaulio moterims

Vardan gyvenimo,
sesers, pirmyn— 

įrieš juodąjį smurtą
burkim jėgas!

Mes mokam mylėti
visa širdim,

bet taip pat giliai—
neapkęst.

Nekenčiam
gudrių kapitalo tarnų, 

kur pelno išalkę kasdien vis daugiau, 
kurie, išsimaudę kraujuos mūs sūnų, 
jaunystę prarastą tikis atgauti 
Negalim pamiršti

kančių ir žaizdų 
(koks kraujo ir parako kvapas aitrus!) 
mūs vyrų ir brolių, svetur pakastų, 
kurie žūdami prakeikė karus.

Mes to nepamiršom . . .
Ir dukart stipriau 

naujagimius savo trokštam priglaust.— 
Prisiekim—

neleisim smurtu sugriaut 
ramios jų vaikystės ryto gaivaus! 
Tą rytą nutvieks

komunizmo aušra, 
ir šildo mum širdis didžioji viltis: 
jie augs nežinodami,

kas tai yra— 
griuvėsiai . . . bombos . . . badas . . . mirtis.

.Jaunoji motin,
švelni ir romi,

kovoj už taiką
grūdink jėgas!

Mylėti tu moki 
visa širdimi, 

tai išmok taip pat
neapkęst!

IŠKALBINGI SKAIČIAI

Tarybų Lietuvos moterys
• Statant socializmą, Lietu

vos moterys vis aktyviau 
jungėsi į visuomeninę gamy
bą. Jei 1945 metais darbinin
kų ir tarnautojų tarpe mote
rų tebuvo 30 procentų, tai 
dabar net 51 procentas. Mo
terų—darbininkių ir tarnau
tojų skaičius per tą laiką pa
didėjo beveik 12 kartų, o 
bendras darbininkų ir tar
nautojų skaičius padidėjo 7,4 
karto. Darbininkių ir tarnau
tojų 1975 metais buvo 675 
tūkstančiai, palyginus su 57 
tūkstančiais 1945 metais.
• Sveikatos apsaugos, kūno 

kultūros ir socialinio aprūpi
nimo įstaigose bei organiza
cijose moterų yra 83 procen
tai, prekybos, visuomeninio 
maitinimo, materialinio-tech
ninio tiekimo ir realizavimo, 
paruošų, švietimo ir kultūros 
įstaigose bei organizacijose 
—77 procentai, kreditavimo 
ir valstybinio draudimo įstai
gose—81 procentas, ryšiuose 
—68 procentai, valstybės ir 
ūkinio valdymo aparate bei 
kooperatinėse ir visuomeni
nėse organizacijose—65 pro
centai visų darbininkų ir tar
nautojų.
• Pramonės įmonių gamybi

nio personalo skaičiuje mote
rys sudaro 51 procentą. Ma
žiausia moterų užimta staty- 
bos-montavimo darbuose— 
16 procentų, nedaug jų dirba 
transporte—23 procentai vi
sų darbuotojų.
• Nemažai moterų dirba va

dovaujantį darbą pramonės 
įmonėse ir statybinėse orga
nizacijose. Daugiau kaip 48 
procentai pramonės įmonių 
vadovų ir specialistų ir 28 
procentai statybinių organi
zacijų vadovų ir specialistų 

yra moterys (1970 metais 
atitinkamai buvo 41 ir beveik 
26 procentai).
• Respublikos aukštosiose 

mokyklose 53-54 procentai 
studentų yra moterys, o 
technikumuose ir kitose spe
cialiosiose mokyklose—50 
procentų.
• Dabar liaudies ūkyje dir

ba 177,5 tūkstančio moterų 
specialisčių, iš jų 63,8 tūkst. 
su aukštuoju ir 113,7 tūkst. 
su specialiuoju viduriniu 
mokslu. Visų liaudies ūkyje 
dirbančių specialistų tarpe 
moterys sudaro 61 procentą.
• Daugiausia moterų su 

aukštuoju mokslu yra prekių 
žinovų tarpe—net 97 procen
tai visų dirbančiųjų šios spe
cialybės darbuotojų, pedago
gų ir baigusiųjų universite
tus bibliotekininkų bei kultū
ros-švietimo darbuotojų—74 
procentai, gydytojų—72 pro
centai (iš U tūkst. gydytojų 
8 tūkst. yra moterys), eko
nomistų ir ekonomistų-sta- 
tistikų—67 procentai, agro
nomų, zootechnikų, veterina
rijos gydytojų ir miškininkų 
—40 procentų, inžinierių—31 
procentas.
• Su specialiuoju viduriniu 

mokslu daugiausia moterų 
dirba sveikatos apsaugos sri
tyje—98 procentai visų šios 
kategorijos darbuotojų, pre
kių žinovių—94 procentai, 
pedagogių, bibliotekų ir kul
tūros-švietimo įstaigų dar
buotojų—91 procentas, pla
nuotojų ir statistikių—85 
procentai, agronomių, zoo
technikių, veterinarijos fel
čerių ir technikių, miškinin- 
kių—56 procentai, o techni
kių—39 procentai.
• Mokslininkų tarpe moterų 

yra beveik 5 tūkstančiai, ar
ba 38 procentai visų dirban
čiųjų mokslinį darbą. Mokslo 
daktarų laipsnius turinčiųjų 
tarpe moterų yra 15 procen
tų, mokslo kandidatų—28 
procentai. Iš viso mokslo 
daktaro arba mokslo kandi
dato laipsnius turi apie 1300 
moterų.
• Moterys aktyviai dalyvau

ja, valdant valstybę. 34,1. 
procento Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatų yra moterys.
• Moterų Lietuvoje yra be

veik 200 tūkstančių daugiau, 
negu vyrų. Bendrame gy
ventojų skaičiuje jos sudaro 
53 procentus.
• Vidutinė amžiaus trukmė 

Lietuvos moterų net 8 me
tais ilgesnė, negu vyrų. To
dėl šimto metų ir daugiau 
sulaukia daugiausia moterys. 
Paskutiniojo gyventojų sura
šymo duomenimis iš 249 
žmonių, sulaukusių 100 metų 
ir daugiau, 201 buvo mote
ris.
• Gimsta daugiau berniukų: 

šimtui gimusių mergaičių 
tenka nuo 103 iki 107 berniu
kų. Bet jau sulaukus 20-24 
metų, moterų skaičius viršija 
vyrų skaičių.

Paruošė V. Grigaitė 
LTS CSV 

skyriaus viršininkė

V. Rudokas Motyvai

Viešnagė
tėviškėj

Toks mažas ir menkas jautiesi 
Nuo viso pasaulio toli, 
Kai žydinčių liepų pavėsy 
Trumpam užsimiršti gali.

Kaip gera ir lengva alsuoti 
Tiesiogine žodžio prasme. 
O vasaros pilną ąsotį 
Tau suneša bitės kasmet. . .

Nėra ko man dideliu dėtis — 
Tai būtų perdaug nekuklu, — 
Tik noriu lig valiai grožėtis 
Sukurtu gamtos stebuklu. . .

i
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Seni prisiminimai

A. Paukštienė ir K. Petrikienė
Vasario 13 d. iš Miami, 

Fla., drg. V. Bovinas “Lais
vėje” pranešė liūdną žinią, 
kad mirė Anastazija Paukš
tienė. Susipažinau su Ana
stazija, kada ji, iš Ansonia, 
Conn., atvyko dalyvaut 
LMPS suvažiavime, Brook- 
lyne, 1916 m. Tai buvo pra
džia lietuvių moterų veiklos.

Turėjau laimę būti pirmąją 
LMPS sekretore, rodos, nuo 
1914 m. Nors moterų organi
zacija oficialiai buvo sutverta 
1908 m., bet aktyvumu nie
kur nepasireiškė. Pirmoji 
kuopa radosi Brooklyne. Įsi
rašiau i kuopą 1912 m. ir 
“buvau” išrinkta kuopos sek
retore.

Centro valdybą sudarė: 
Račiūtė-Herman, J. Benese- 
vičiūtė-Šukienė, M. J. Juke-

lienė ir aš. Pasitarimai įvyk
davo retai. Buvo praktikuo
jama, kad LSS kuopų sekre
torių adresai būtų periodiniai 
skelbiami Sąjungos organe 
“Kovoj.” Pasinaudojant pro
ga, LMPS C. V. nutarė para
šyt laiškus į kuopas, kad jos 
padėtų suorganizuot savo ko
lonijoje moterų kuopą. Pa
sekmės buvo džiugios: kuo
pos įsikūrė visose didesnėse 
lietuvių apgyventose koloni
jose.

LMPS C. K. nutarė 1916 
m. sušaukt S-mo suvažiavi
mą. Pradėjo planuot išleidi
mą moterims skyriamo žur
nalo.

V. Kapsukui atvykus į 
Škotiją, ten išėjo pirmutinis 
“Moterų Balso’’ numeris. 
Jam išvykus i Ameriką, to

lesnis žurnalo leidimas buvo 
neįmanomas. Pirmam susiti
kime su Kapsuku, jis pareiš
kė, kad ‘M. B.” išleidimą 
reikia perkelti į Ameriką. 
Pilnai tam pritarėm, bet kaip 
bus su žurnalo išleidimu, kas 
jį redeguos? Tuo metu vystė
si ginčai tarpe privačių laik
raščių “Naujienų,” “Kelei
vio” ir LSS organo “Kovos.” 
Socialistų tarptautiniais poli
tiniais klausimais. LSS vado
vybė dalinosi į kariuosius ir 
dešiniuosius. Dauguma LSS 
narių, taip pat ir LMPS pa
laikė kairiųjų vedamą pozici
ją. Kapsukui atvykus, ginčai 
žymiai paaštrėjo. Proponuo- 
jamam moterų žurnalui re
daktore buvo apsiėmus Ka
čiutė Herman, kuri gynė de
šiniųjų užimtą poziciją. Kar
tą man ir Margaritai Kava
liauskaitei kalbant su Kapsu
ko moterų žurnalo reikalu, 
jis ragino žurnalo išleidimą 
imti į savo rankas. Pasižadė
jo viskame padėt. Turint to
kį užtikrinimą, pasijutom 
drąsesnės. Kapsukas pasakė, 
kad žurnalas būtinai turi 
išeit prieš suvažiavimą.

Suglaudėm savo kuklias 
jėgas darbo išbandymui. Vė
lesniame LMPS Komiteto 
pasitarime, Račiūtė-Hermas 
pasiūlė likviduot žurnalo iš
leidimą. Rezignavo iš redak
torės posto. Tuomet aš pasi
siūliau rūpintis pirmutinio 
numerio išleidimu, o suvažia
vime bus išspręsta tolesnis 
žurnalo leidimas.

K. Petrikienė

Minėkime kovo aštuntąją— 
Moters Dieną su Niujorko 
Lietuvių Moterų Klubo na
rėms kovo 5 d., Laisvės salė
je, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y., 1 vai. Bus 
meninė programa. Bus duo
dami pietūs. Auka $6.

Iš moterų klubo 
veiklos Pramogų kalendorius

Newark, N. J.
Šių metų sausio 21 d. Bro

nė Ostapuk atšventė 88-tą 
gimtadienį. Bronė dar labai 
judri, pilna energijos. Niekas 
negalėtų atspėt jos amžiaus. 
0 ji daug pergyveno nuo pat 
vaikystės. Gimė Lietuvoje, 
Krinčinu apylinkėje apie Pa
svalį. Tėvas buvo kumetis. 
Didelė šeima—6 vaikai, 3 
berniukai ir 3 mergaitės. Kai 
septintas vaikas gimė, moti
na mirė. Bronė buvo apie 13 
or 14 metų.

Pasvalio verslininkas su
pirkinėdavo obuolius ir vež
davo į Rygą parduot. Pakal
bino Bronę su juo važiuoti, 
vietoje ėjus tarnauti pas ūki
ninką. Bronė sutiko. Atvežęs 
į Rygą ją pavedė batų dirbė
jui už tarnaitę. Bronė ten 
dirbo už rublį į mėnesį ir 
miegojo virtuvėje. Sunku

Brone Ostapuk su 
dukra Adele

buvo jaunai mergaitei sveti
mame krašte.

Tuo tarpu tėvas Lietuvoje 
susirašinėjo su vyresniąja 
dukra Ona, kuri gyveno 
Amerikoje, kad ji atsiųstų 
šipkortę Bronei. 1910 metais 
Bronė atvažiavo į Amerika ir 
apsigyveno pas seserį Endi-

BRONIUS MACKEVIČIUS

uimo moterys
Jeigu tektų
Mariją man piešti
Tyrą, švelnią, išgarbintą poteriais,—
Gėrio modeliu
Imčiau ne miesto,
Gimto kaimo pavargusias moteris.

Grikių lauką su dūzgesiu bičių
Joms pakločiau
Po kojom basom.
O ryškiausiai rankas nutapyčiau —
Su randais,
Su raukšlelėm visom.

* Šitos rankos —
\Nuo nuovargio ram.os—
Supo vygėse amžių svajas
Šitos rankos.. .—
Jų šventas gerumas
Mums net klauptis
Neleistų
Prieš jas.

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

cott, N. Y. Ji tada jau buvo 
apie 17 metų. Ir ilgai nelau
kus ją apvezdina. Jie susilau
kia šeimos—dviejų dukrų ir 
sūnaus. Sunkios gyvenimo 
sąlygos. Viena dukra mirė 
dar jaunutė.

Pagerėjus darbams ir gy
venimo sąlygoms šeima nusi
pirko automobilį. Bet 1922 
metais Bronės vyras žuvo 
automobilio avarijoj. Viso 
žuvo 8 žmonės—4 suaugę ir 
4 vaikai. Laimė, kad Bronė 
liko namie. Būtų buvus visa 
šeima sunaikinta.

Likus našlei su dviemis 
mažais vaikais, Bronei gy
venti buvo nelengva. Bet ji 
susipažįsta su rusų kilmės 
vaikinu Ostapuk ir apsiveda.

Kaip žinia, po Pasaulinio 
karo ir Spalio socialistinės 
revoliucijos Tarybų Sąjun
gos kraštas buvo labai suvar
gintas. Jo atstatymui ypatin
gai stigo lavintų, prityrusių 
darbininkų. Jungtinių Valsti
jų pažangieji žmonės pritarė 
revoliucijai ir ryžosi prisidėti 
prie šalies atstatymo. Čia 
kūrėsi tam komitetai ir ver
bavo lavintus darbininkus, 
visokius technikus bei me
chanikus grupėmis važiuoti į 
Tarybų Sąjungą. Su viena 
tokia grupe iš 47 asmenų 
(įskaitant ir vaikus) 1931 me
tais nuvyko ir Ostapukai— 
Bronė, jos vyras ir sūnus. 
Duktė Adelė pasiliko gyventi 
Amerikoje. Grupė apsistojo 
Kolchiugine. Bet čia besidar- 
biuojant, prasidėjo Antrasis 
pasaulinis karas ir Catapu- 
kas išvyko dirbti į Varkutą, 
o Bronės sūnus sugrįžo į 
Jungtines Valstijas.

Nauja Bronei nelaimė: Ten 
jos vyras susirgo plaučių už
degimu ir numirė.

Bronė 1945 metais sugrįžo 
į Ameriką pas sūnų ir dukrą. 
Bet prieš sugrįžtant, ji buvo 
trumpam laikui sustojusi 
Lietuvoje pasimatyti su gi
minėmis. Paskui mūsų Bronė 
dar du kartus—1970 ir 1975 
metais—lankėsi Lietuvoje.

Kaip matote, kiek daug ši 
moteriškė turi ryžto ir ener
gijos. Ji gali būti geru pa
vyzdžiu daug kam iš mūsų. 
Bronė turi užrašius į Lietuvą 
net 12 prenumeratų, o savo 
gimtadienio proga paaukojo 
po $10 “Laisvei” ir “Vilniai.” 
Ačiū, Brone. Linkiu jums il
giausių metų ir geriausios 
sveikatos. J. Andrulienė

Ar sveika nieko 
neveikti?

Vienoje San Francisco kli
nikoje atliktas retas eksperi
mentas—amerikiečių medi
kai bandė išaiškinti, kaip 
žmogaus organizmą veikia il
galaikė ramybė. 30-metis 
amerikietis Viljamsas išgulė
jo kelis mėnesius lovoje, 
nuolat stebimas gydytojų. 
Svarbiausia jo užduotis buvo 
nieko neveikti, nejudėti net 
valgant. 0 valgė eksperi
mentatorius gan sočiai—jo 
kasdieninį racioną sudaryda
vo apie 2500 kalorijų. Beje, 
iš pradžių buvo sudaryta di
desnė eksperimentinė grupė, 
bet keturi Viljamso kolegos 
neišlaikė ir pabėgo iš ligoni
nės nuo paties sunkiausio pa
saulyje darbo, kaip jie vėliau 
pakomentavo, —“nieko ne
veikti.”

Eksperimentas parodė, 
kaip rašo laikraštis “Trud,” 
kad, nieko neveikdamas, 
žmogaus organizmas katas
trofiškai sensta.

Cukraus 
pakaitalas

Iš grapefruito (pompel- 
mus) žievėje esančios karčios 
medžiagos amerikiečių moks
lininkai pagamino cukraus 
pakaitalą kuris tris kartus 
saldesnis už cukrų ir prilygs
ta jam kaloringumu.

Dėkoju
Mirus mano vieninteliui 

broliui Jonui Pavidžiui gavau 
daug užuojautos žodžiu, laiš
kais ir per “Laisvę.” Kadangi 
mano brolis per ilgus metus 
nesveikavo ir veikiausia ma
žai kas jį prisimeną, aš labai 
širdingai dėkoju visiems, ku
rie išreiškė man paguodos 
žodelį. Sofija Stasiukaitienė

Nuo Administracijos: Sofi
ja Stasiukaitienė brolio pa
gerbimui aukojo “Laisvei” 
$100. Dėkojame jai.

Tarp lietuvių 1
Aido Choro ir “Laisvės” 

Bendrovės direktorių pirmi
ninkas Povilas Venta išvyko 
vasario 22 d. kelioms savai
tėms į Floridą. Povilas mano 
aplankyti draugus St. Pe- 
tersburge ir Miami apylinkė
se.

Linkime Povilui smagiai ir 
naudingai praleisti laiką.

* * *
Ona Čepulienė vasario 22 

d. pasidavė į Hillcrest ligoni
nę. Kaip ilgai jai teks ten 
išbūti, dar nežinome.

Pasiilgome jos Moterų 
Klubo susirinkime, taip pat 
ir aidiečių pamokose šešta
dienį. * * *

Teresė Simas, Niujorko 
Moterų Klubo narė, puldama 
susilaužė ranką, kurią reikė
jo sugipsuoti. Ieva

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo susirinkimas turėjo 
įvykti vasario 21 dieną, bet 
dėl labai šalto oro nedaug 
narių tesusirinko, tai turėjo
me tiktai pasitarimą. Klubo 
pirmininkė Ieva Mizarienė 
sakė, kad būtinai mums rei 
kia pasitarti Tarptautinės i 
Moters Dienos—Kovo 8-sios 'I 
—ruošiamo paminėjimo, ku-1 
ris įvyks kovo 5 dieną, reika- Į 
lais. Tai taip ir padarėme, j 
Turėsime puikų parengimą. 
Bns duodami šilti pietūs ir 
graži meninė programa. Ži
noma, bus ir kalbų apie Mo
ters Dieną.

Po pasitarimo turėjome už
kandžių ir vaišių, kurias at
nešė Ona Babarskienė, Julia 
Lazauskienė ir Sofija Stasiu
kaitienė. Su aukomis prisidė
jo: Galinauskienė su $10, J. 
Curlienė su $10, V. Pranai
tienė su $5 ir M. Šukaitienė 
su $3. Visoms didelis, nuošir
dus ačiū. Adelė Rainienė

Gerbiamos Moterų 
klubo Narės,

Sveikinu Jus Tarptautinės 
Moters dienos proga, linkiu 
sveikatos, ištvermės ir sėk
mės visuomeninėje veikloje.

Su pagarbai?
D. Šumskienė

Kaunas,

Worcester, Mass.
PRANEŠIMAS

LDS 57 kuopos susirinki
mas įvyks kovo 19 d., 1 vai. 
po pietų, 29 Endicott St.

Barbara Ohman, Sekretorė

BALANDŽIO 16 D.
“Laisvės” Bendrovės dali

ninkų suvažiavimas 10 vai. 
ryto. Po suvažiavimo pietūs 
2 vai. p. p. Auka $7.

Cleveland, Ohio
Mi’ -. m’ t nas Pleakis 

(Pleikys), senas mūsų drau
gas ir muzikantas, kuris per 
daugelį metų mus linksmino 
parengimuose, vestuvėse. 
Prie organizacijų paskuti
niais laikais nepriklausė, bet 
laikui ir sveikatai leidžiant, 
su mumis darbavosi. Vėliau
siai jau nesveikavo.

Lietuvoje paliko tris sese
ris, o čia turėjo dvi artimas 
giminaites—Mary Mason ir 
Mary Jablonskis.

* * *
LDS 55 kuopos mitingas 

įvyks kovo 2 dieną, 1 vai. po 
pietų, ICA svet., 15901 St. 
Clair Ave. Kuopos valdyba 
prašo visus narius lankyti 
kuopos susirinkimus ir prisi
dėti prie pagerinimo kuopos 
veiklos. LDS Seimas artina
si. Proga įrašyti naujų narių.

Po posėdžio turėsime už
kandžių. J. Petraus

Mineola, Long Island. — 
Nassau County valdžia pasi
rašė naują sutartį su polici
ninkų Patrolmen’s Benevo
lent Association. Policinin
kams algos pakeliamos 25.5 
procento! Dabar šio pavieto 
policininkas į metus gaus 
$21,000.

Greetings on International Women’s Day!

“LAISVĖS” REIKALAI

“The whole world’s women unite so that democracy and 
peace would be victorious!” That was the slogan at the 
International Democratic Women’s Federation’s first con
gress in Paris in 1945. This is still our call to all women to 
keep on organizing and fighting for permanent peace.

In this paper—our Lithuanian language “Laisve” I would 
like to greet all Lithuanian women in our organizations 
who have been working for peace and a better life for all 
people. Side by side with our men let us carry on our 
activities. The future belongs to us! Use

Žemiau skelbiame aukas gautas nuo sausio 17 d. iki 
vasario 23 d.:
L. ir J. Bagdoniai, Conover, N. C......................  .$103.00
A. Račkauskienė, Ward Hill, Mass., prisiminimui

mirusio vyro Walterio......................................100.00
S. Stasiukaitienė, Fairview, N. J., prisiminimui mi

rusio brolio Jono Pavidžio.................. 100.00
Kari Bieliauskas, Miami, Fla., prisiminimui miru

sios motinos Anastasijos Paukštienės............50.00
J. Vaičekauskas, Binghamton, N. Y. . .......................... 20.00
Elžbieta Klimas, Manchester, Conn., prisiminimui

mirusio vyro A. Klimo  ........................... 20.00
Stanley ir Anna Kazilionis, Cleveland, Ohio................ 15.00
Anthony Ignotas, Phoenix, Ariz.....................................15.00
N. ir G. Kukeniai, Cowansville, Que., Canada........... 15.00
Valeria Samuolis, Chicago, Ill., prisiminimui mi

rusio vyro A. Samuolio. ...................................... 15.00
Helen Pine (Žukaitė), Columbus, Ohio, prisimini

mui mirusio A. Žolynio.  ...................................15.00
J. Guzevičienė, Montreal, Quebec, Canada, per B.

Kvietihską .......................................................... 12.00
J. Eitutis, Garfield Heights, Ohio, per J. Petraus .... 10.00
Kazimeras ir Paulina Meškėnai, So. Ozone Park, N. Y. 10.00 
P. Kasperaitis, Timmins, Ont., Canada............. .......... 10.00
P. Alkanis, Downsview, Ont., Canada .. ........................10.00
V. Marozienė, Miami, Fla., per V. Boviną.................... 10.00
Jurgis Klimas, Brooklyn, N. Y. . .. ................................10.00
Stanley Mekonis, Kingston, Pa....................................... 10.00
Vidas ir Mini Yuden, Mountain Home, Ark.....................8.00
Peter Zline (Žilinskas), Sun City, Cal.............................. 7.50
Stella Bredes, Brooklyn, Conn.......................................... 6.00
Lucy Pukelevičius, W. Wyoming, Pa............................... 5.00
Frank Yencys, Toronto, Ont., Canada............................5.00
K. Cizauskas, Chicago, Ill................................. 5.00
J. Norris, Montreal, Que., Canada, per J. Urbanavičių 5.00
Jim Puzinas, Montreal, Que., Canada............................5.00
Alma Bruwer, St. Petersburg, Fla.............................. .  . 5?00
John J. Pupis, Pasadena, Cal............................................ 5^00
K. Žemaitienė, Rochester, N. Y......................................5.00
Patricia Janiunienė, Deland, Fla..................................... 5.00
M. Čičinskas, Montreal, Que., Canada, per P. Kisielienę5.00
Margaret Ciabotti, Wilkes-Barre, Pa. ...........................5.00
Ona Babarskienė, Richmond Hill, N. Y............ ..............5.00
Marcella Balukonis, Wilkes-Barre, Pa.......................... .3.00
J. Braukila, Montreal, Que., Canada........................... 2.00
N. Braknienė, Verdun, Que.,Canada,per J.Urbanavičių 2.00
P. Karalius, Toronto, Ont., Canada................................2.00
K. Mačiūnas, Philadelphia, Pa....................................    .2.00
Mrs. C. Matakas, Jackson Heights, N. Y........................ 2.00
A. A. Kirkus, LaSalle, Que., Canada, perP. Kisielienę .1.00* * *

Širdingai dėkojame.
ADMINISTRACIJA

Aidas is at Work Again
It was good to see New 

York Aido Chorus together 
again Saturday, Feb. 25th. 
We prepared songs for our 
Women’s Club affair Sunday, 
March 5 to celebrate the In
ternational Women’s Day 
and also thought about our 
Spring concert. Attendance 
was good and everybody 
seemed to be in good spirits.

Chorus president Paul 
Venta is in Florida just now 
so our vice president Naste 
Buck took over and did a 
very good job at intermis
sion and also at the party 
table later. This party was a 
treat to the chorus from Hel
en and Robert Feifer, ex
New Yorkers who are in Flo
rida now and are very much 
missed in New York. We had 
a toast for them at our party 
and best wishes to them in 
our hearts.

Our chorus members who 
visited Florida, Adele Lup- 
shevicz and Tessie Stočkus

told us about their trip and it 
was very interesting and en
joyable.

As guests we had Anthony 
Bimba and LDS president 
Servit Gugas.

For the party table Nellie 
Venta and Ona Babarskas 
worked hard and a big 
thanks to them. Donations 
for the party were made by 
Julia Lazauskas and Mildred 
Stensler.

Donations in money were 
received from K. Meškėnas 
$5 and G. Stasiukaitis—$10.

* ♦ ♦
We were very sorry to 

hear that our chorus mem
ber’s Nellie Shumbris’ friend 
Mrs. T. Simas had an acci
dent. She fell on an icy 
street and broke her wrist. 
Now her arm is in the cast. 
We wish her a very speedy 
recovery. Mrs. Simas is a 
member of the New York 
Lithuanian Women’s Club.

Use




