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KRISLAI
Tęskime gražią tradiciją 
Dar vienas pavyzdys
Beveik tos pačios ceremonijos 
Pavojus didėja
Klaidos nepadarysite

A. BIMBA
Jau tik trejetas savaičių 

bepaliko iki metinio Lietuvių 
Kooperatyvinės Spaudos 
Bendrovės, kuri leidžia “Lais
vę,” dalininkų (šėrininkų) su
važiavimas. Apie jo svarbą 
nereikia nė kalbėti, nes vi
siems, laisviečiams ji yra pui
kiai žinoma.

Labai svarbu dalininkams 
jame dalyvauti. Bet prie da
bartinių sąlygų ne visi galės. 
Ypač sunku į jį atvykti iš 
tolimesnių miestų ir mieste
lių. Bet, kaip žinia, yra ir kitas 
būdas jame dalyvauti su pa
sveikinimais prie jų pridedant 
“Laisvei” ir finansinės para
mos. Tai labai sena, graži ir 
prakilni mūsų pažangiajame 
judėjime tradicija. Jos visi 
laisviečiai prisilaikykime ir 
šiemet.

Prie kokio išsigimimo ir 
suniekšėjimo jau yra priėję 
mūsų lietuviškieji reakcinin
kai, “vaduotojai” ir “veiks
niai,” turime dar vieną gerą 
pavyzdį. Jį mums duoda 
Brooklyno klerikalų “Darbi
ninkas.” Savo vasario 23 d. 
laidoje net pirmajame pusla
pyje rašoma, kad garsųjį 
Tarybų Lietuvos kamerinį 
orkestrą, kai jis čia gastralia- 
vo, “lydėjo keletas politrukų 
rusų” ir, žinoma, jam davė 
įsakymus, kur ir kaip jis turi 
elgtis.

Sunku ir įsivaizduoti pik
tesnį ir niekšiškesnį to pui
kaus orkestro apšmeižimą ir 
išniekinimą. Tikiu, kad visi 
susipratę, geros valios ne tik 
lietuviai, bet ir kitataučiai, 
kurie turėjo progą su profeso
riaus Sauliaus Sondeckio va
dovaujamu orkestru susipa
žinti ir pasiklausyti jų muzi
kos, giliausiai pasipiktins tais 
jo šmeižikais ir įžeidėjais.

Baigėsi derybos bei pasita
rimas tarp Izraelio užsienio 
reikalų ministro Dayan ir 
Egipto užsienio reikalų minis
tro Khalil. Kokie tų derybų 
rezultatai? Nežinia. Tik kal
bama, kad vėl numatomas 
Egipto prezidento Sadato ir 
Izraelio premjero Begino su
sitikimas ir tęsimas derybų. 
Bet sakoma, kad Begin su 
mielu noru sutinka ir žada 
atvykti į Washingtoną, tačiau 
Sadatas esąs linkęs pasilikti 
namie.

Kas liečia mūsų prezidentą 
Carterį, kuris tas visas apei
gas diriguoja, tai jis pareiškė 
tik tiek, kad jis nesigailėsiąs 
jokių pastangų pasiekimui 
taikaus išsprendimo proble
mų, pernai numatytų Camp 
David susitarime tarp Begino 
ir Sadato. (

Pagyvensime — pamatysi
me, kaip jam tose pastangose 
seksis. Tuo tarpu Vidurio 
Rytuose dar vis nesimato nei 
taikos, nei ramybės.□

Kinijos armijos vis giliau ir 
giliau veržiasi į Vietnamo 
Socialistinę Respubliką. Kol

GALINGAS AZIJOS 
ŠALIŲ BALSAS 
PRIEŠ AGRESIJA

Bangkok, Tailandas. — 
Penkios Pietrytinės Azijos 
valstybės reikalauja Kiniją 
nutraukti agresiją prieš 
Vietnamą. Visos tos šalys 
yra kapitalistinės. Jomis 
yra: Indonezija, 'Malaizija, 
Philippinai, Singaporas ir 
Tailandas. Iki šiol dar nė 
viena šalis pasaulyje nėra 
užgyrus šios Kinijos agresi
jos.

DAR VIS NESĄ RAMYBĖS 
IR AFGANISTANE

Afganistanas yra Tarybų 
Sąjungos kaimynas. Tarp jų 
veikia pasirašyta draugystės 
ir bendradarbiavimo sutar
tis.

Dabartinė Afganistano val
džia yra pažangiųjų šalies 
jėgų rankose. Bet iš sostinės 
Kabu pranešama, kad prieš 
ją vystosi smarki reakcinių 
jėgų opozicija. Premjero Tu- 
raki vadovaujama valdžia 
esanti susirūpinusi.

Afganistano reakcininkus 
remia ir kursto užsienio 
reakcininkai.

Washingtonas. — Senato
rius Jacob Javits, republiko- 
nas iš New Yorko, sako, kad 
prezidentas Carteris esąs la
bai susirūpinęs, kad jo užsie
ninė politika neturės tautos 
pritarimo, jeigu joje kils 
klausimas rimtos rizikos.

Ženeva, -— Šveicarijos val
džia gavo Irano valdžios rei
kalavimą, kad jinai tuoj užšal
dytų visus šacho Pahlevi 
investmentus Šveicarijoje. 
Tie investmentai, kaip žinia, 
yra labai dideli.

MOTINA LAIMĖJO
Philadelphia, Pa. — 1977 

m. Bucks County policistas 
nušovė 19 metų Deborah Ann 
Hales. Jos motina patraukė 
valdžią į teismą ir reikalavo 
net 6 milijonų dolerių atlygi
nimo. Dabar teismas nu
sprendė, kad valdžia kalta ir 
kad ji nužudytos dukters 
motinai Mary Hales sumokė
tų $617,536.

kas, kaip atrodo, joms didelio 
ir efektingo pasipriešinimo iš 
vietnamiečių pusės dar nepa
sirodė. O jo tikimasi anksčiau 
ar vėliau.

Kinijos vadovybė nesiskai
to nei su Jungtinių Tautų 
nutarimais, nei su pasauline 
opinija ir savo agresiją tebe- 
plečia.

Kaip diena aišku, kad šiame 
mūsų žemės regione plataus 
karo, į kurį gali įsitraukti 
kitos šalys, pavojus kasdien 
didėja.

Labai daug Amerikos lietu
vių žada ir ruošiasi ateinančią 
vasarą aplankyti Lietuvą. 
Juos galima tiktai karščiau
siai pasveikinti. Užtikrinu, 
kad klaidos nepadarysite, ap
lankydami savo arba savo 
tėvų bei senelių gimtinę. 
Šiandien Tarybų Lietuva yra 
puikiai suklėstėjęs kraštas. 
Jame yra ką pamatyti ir kuo 
pasididžiuoti.

Milžiniška demonstracija 
prieš Kinijos įsiveržimą 

į Vietnamą

ambasados. Demonstruoja studentai. Jie reikalauja, kad 
Kinija tuoj nutrauktų agresiją ir visas ginkluotas jėgas 
ištrauktų iš Vietnamo Socialistinės Respublikos. Panašių 
protesto ir reikalavimo demonstracijų jau yra įvykę visoje 
Europos šalių eilėje.
t ll.l... ...........................................— I '■■■................................ ■■■■■■■ .........................................................
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VIENUOLIKOS METŲ 
DIDVYRIS

Norman Ollestad, Jr.
Upland, Cal. — Vasario 20 

dieną įvyko netoli nuo čia lėk
tuvo nelaimė. Ant vietos žuvo 
du vyrai, kurių vienas buvo 11 
metų berniuko Norman Olles
tad tėvelis. O jis ir jo motina 
išliko gyvi. Bet jo motina, 
kuri su juo brido iki juostos 
sniegu, neatlaikė ir mirė. 
Pasilikęs vienas su viena 
rankute nulaužta, berniukas 
tęsė dviejų mylių kelionę iki 
pagalbos vietos. Jis nugalėjo 
baisiausius sunkumus ir lai
mingai kelionę užbaigė.

Mexico City. — Vasario 22 
dieną Meksikos sostinėje bu
vo jaučiamas lengvas žemės 
drebėjimas. Jokių nuostolių 
nepadarė.

b “LAISVES" BENDROVES DIREKTORIŲ
8 O
0 ruošiama 8
o 8s Ekskursija j Tarybų Lietuvą S

Šiuomi mūsų skaitytojams ir rėmėjamo praneša
me, kad šiais metais ekskursija į Lietuvą išvyks iš 
New Yorko liepos 18 d. ir grįš rugpjūčio 3 d.

Greitu laiku pranešime kainą ir kitas detales.
Prašome visų, kurie nori važiuoti, greit užsakyti 

vietą, prisiunčiant $100 užstato.
Sustojimai bus Helsinkyje, Leningrade ir Mask

voje. Lietuvoje bus 10 dienų.
Visais reikalais kreipkitės į:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

PANAIKINS RASINIUS 
ĮSTATYMUS

Nashville. — Tennessee 
valstijoje tebeveikia įstaty
mai, kurie reikalauja, kad 
viešose įstaigose juodieji 
žmones būtų atskirti nuo 
baltųjų. Kadangi Aukščiau
sias Teismas patvarkė, kad 
viešosios mokyklos būtų ra
siniai integruotos, tai dabar 
visoje valstijoje prasidėjo ju
dėjimas už panaikinimą anų 
senų rasinių įstatymų.
PATARIA PASITRAUKTI

Bal Harbour, Fla. — Prieš 
kelias dienas čia posėdžiavo 
Amerikos Darbo Federacijos- 
Industrinių Organizacijų 
Kongreso vykdomoji taryba. 
Susirinkimui vadovavo orga
nizacijos prezidentas George 
Meany, kuris neseniai jau 
atšventė savo 84-tą gimtadie
nį. Tarpe susirinkusių unijų 
vadų buvo kalbama ir apie 
Meany pasitraukimą iš tos 
svarbios vietos, kai ateinantį 
rudenį pasibaigs jo dvejų 
metų tarnyba. Jam patarta 
vietą užleisti jaunesniam vei
kėjui.

Po tarybos susirinkimo re
porteriai klausė Meany, kaip 
jis žiūri į tokį patarimą. Jis 
atsisakė apie tai kalbėti. Spė
jama, kad jis ir vėl kandida
tuos dar dvejų metų terminui. 
Nėra jokios abejonės, kad 
jeigu kandidatuos, tai ir bus 
išrinktas.

TARYBŲ SĄJUNGOS 
SPORTININKAI LAIMĖJO

Praeitą sekmadienį po pie
tų buvo televizuojamos var
žybos tarp šios šalies Louis
ville Universiteto krepšinio 
komandos ir Tarybų Sąjun
gos krepšininkų. Tarybiniai 
krepšininkai laimėjo 91 
punktu prieš 76. Buvo labai 
įdomios varžybos. Po varžy
bų nugalėtojai buvo pasvei
kinti audringais aplodismen
tais.

Komentatorius sako, kad 
iš pat varžybų pradžios buvo 
aišku, jog amerikiečiams ma
žai tėra vilčių laimėti.

TURKIJOS 
PRASISKOLINIMAS • 
UŽSIENIAMS

Jau dabar Turkija esanti 
užsieniams prasiskolinus 
daugiau kaip 12 bilijonų dole
rių. Bet pranešama, kad 
Amerikos valdžia ir bankie- 
riai yra pasiruošę jai pasko
linti dar visą bilijoną dolerių.

KOVOJA UŽ TĖVO
GYVYBĘ

Mir Murtaza'Bhutto
Londonas. — Čia lankėsi 

buvusio Pakistano premjero 
Zulfikar Ali Bhutto, nuteisto 
mirtim, sūnus Mir Murtaza 
Bhutto, 24 metų amžiaus. Jis 
važinėja po pasaulį su tikslu 
visur sukelti opiniją už tėvo 
gyvybės išgelbėjimą.

UŽ PRASTĄ
PRODUKCIJOS KOKYBĖ 
KALTA KOMPANIJA

Dearborn, Mich. — Kodėl 
Fordo ir kitų kompanijų tiek 
daug automobilių šiais laikais 
išeina su defektais ir reika
lingi pataisymo? Kas už tai 
kaltas?

Atsakymą randame Fordo 
Rouge įmonės Jungtinės 
Automobilistų Unijos lokalo 
600 išleistame lapelyje. Uni
ja sako: “Mes griežčiausiai 
atmetame bet kokį Ford Mo
terų kompanijos bandymą už 
produkcijos blogą kokybę 
kaltinti įmonės darbininkus.”

Unija kaltina kompaniją. 
Pelno padidinimui jinai pro
dukciją skubina, neatsižvelg
dama į jos kokybę.

PHILADELPHIA, PA.
MIRĖ RAPOLAS MERKIS

Prieš pat išleidžiant laik
raštį gavome žinią, kad mirė 
mūsų judėjimo veteranas 
Rapolas Merkis. Jis bus lai
dojimas šeštadienį, kovo 3 d. 
Daugiau žinių pateiksim se
kamoje laidoje.

Prezidentas teisina didinimą 
militariniams reikalams 

biudžeto
Vasario 21 dieną preziden

tas Carteris kalbėjo Georgia 
valstijos seimelio (legislatū- 
ros) susirinkime. Jis sušilęs 
gynė ir teisino jo pateiktame 
ateinančių metų biudžete di
delį (net vienuolika bilijonų 
dolerių) padidinimą ginklavi
mosi reikalams išlaidų.

“Jungtinių Valstijų prezi
dentas,” sakė Carteris, “netu
ri didesnės atsakomybės už 
atsakomybę užtikrinti tautos 
saugumą. O Jungtinių Valsti
jų Kongresas neturi didesnės 
atsakomybės už atsąkomybę 
suteikti prezidentui priemo
nes tą padaryti.”

Prezidentas nepamiršo ir 
biednuomenės ir senyvo am

Italijoje didėja 
rinkimų galimybė

Roma. — Premjero An
dreotti pastangos sudaryti 
naują vien tik Krikščionių 
Demokratų vyriausybę nesi
seka. Socialistų Partija atsi
sakė tokią vyriausybę parla
mente savo balsais paremti. 
O Andreotti vis dar nenori 
Komunistų Partijos atstovus 
įsileisti į vyriausybę. O be jų 
balsų vieni krikščionys de
mokratai parlamente neturi 
daugumos.

Komunistų Partijos vadas 
Enrico Berlinger sako: 

Iranas ir pasaulinė 
naftos gavyba

Iranas—antras pagal apimtį naftos eksportuotojas pasau
lyje [po Saudo Arabijos]. Kasmet šalyje buvo išgaunama 
apie 280 milijonų tonų naftos, t. y. apie dešimtadalį 
pasaulinės “juodojo aukso” gavybos. Už kuro eksportą šalis 
per metus gaudavo iki 22 milijardų dolerių.

Irano naftos pramonėje vyravo užsienio kompanijos. 
Žaliavos gavybą tvarkė 14 firmų konsorciumas, kuriame 
pirmais smuikais griežė užsienio monopolijos—“Britiš 
petroleum” [Anglijai, “Ekson,” “Standard oil of Kaliforni
ja” [JAV], “Rojai Dač-Šel” [Anglija-Olandija], CFP 
[Prancūzija].

Iranas patenkindavo 60 procentų Izraelio kuro poreikių, 
90 proc.—PAR, 3 proc.—JAV, 10 proc.—Kanados, 8 
proc.—Prancūzijos, 13 proc.—Anglijos, 54 proc.—Olandi
jos, 15 proc.—Italijos, 11 proc.—VFR, 16 proc.—Japonijos 
poreikių naftai.

žiaus žmonių poreikių. Jis 
jiems simpatizuojąs, bet, gir
di, yra ribos, kiek pagalbos 
jiems valdžia gali suteikti. . .

Vadinasi, ginklavimuisi ir 
ruošimuisi karui nėra jokių 
ribų, galima kasmet lėšas 
padidinti bilijonais dolerių, o 
sušelpimui skurdžių ir senelių 
ribos yra! Taip samprotauja 
mūsų prezidentas.

Beje, prie legislatures rū
mų įvyko protesto demon
stracija prieš prezidento tokią 
politiką. Demonstrantai šau
kė: “Žmogaus teisės turi 
prasidėti čia, namie!”'“Žalyn 
kruvinas rankas nuo Irano!” 
“Mes reikalaujame darbo!”

“Krikščionys demokratai ne
nori mūsų nei vyriausybėj, 
nei jiems opozicijoje.” Bet jie 
turi žinoti, kad jie turi pasi
rinkti vieną iš tų dviejų.”

Dabar plačiai kalbama apie 
naujus parlamento rinkimus. 
Tam, matyt, jau rimtai ruo
šiasi visos partijos.

Salisbury, Rodezija. — Be
siruošdamas pasikelti lėktu
vas užėjo ant minos ir įvyko 
nelaimė. Žuvo keturi žmo
nės.
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Prezidentas Carteris 
pažadėjo. . .

Savo kalboje vasario 20 dieną Technologijos Institute, 
Georgia valstijoje, jis platokai apsistojo prie audrinu įvykių 
Irane.

“Revoliucija Irane yra produktas gilių socialinių, politinių, 
religinių ir ekonominių faktorių, išaugusių iš paties Irano 
istorijos,” prezidentas pasakė. “Tie kurie, argumentuoja, 
kad Jungtinės Valstijos privalo ir gali tiesioginiai tiems 
įvykiams užkirsti kelią, nesupranta Irano realybės.. Taipgi 
klysta tie, kurie sako, kad apsaugojimas mūsų piliečių Irane, 
reiškia tą patį kaip tiesioginis įsikišimas. Mes nesikišome ir 
nesikišime į Irano vidaus reikalus, vienok mums ir mūsų 
talkininkams labai rūpi Irano ateitis. Iranas yra didelė tauta ' 
kritiškoje pasaulio dalyje, tiesioginis Tarybų Sąjungos 
kaimynas, vienas didžiųjų naftos gamintojų ...”

Niekas neturi teisės nei Jungtinėms Valstijoms, nei kuriai 
kitai tautai bei šaliai uždrausti rūpintis Irano ateitimi, jeigu 
tas rūpinimasis nesisieja su intervencija į jo vidinius . 
reikalus. Tą teisę, žinoma, turi ir mūsų prezidentas.

Tačiau netiesa, kad prezidentas Carteris ir prieš jį buvę 
prezidentai nesikišo į Irano vidinius reikalus. O kas 
apginklavo Irano šacho rėžimą nuo kojų iki galvos, jeigu ne 
Jungtinės Valstijos? Kieno įrankiais ir ginklais buvo masiniai 
skerdžiami Irano žmonės, sukilę prieš tą režimą, jeigu ne 
Jungtinės Valstijos ir jų talkininkai?

Gerai, kad prezidentas Carteris pažadėjo ateityje nesikišti . 
į Irano vidinius reikalus. Tik pažangieji amerikiečiai, 
skaudžiai pasimokę iš praeities, bijo pasitikėti jo ir Šiuo 
atveju. Jie labai, labai norėtų, kad šis pažadas būtų ištesėtas, 
kad Irano žmonėms būtų palikta patiems išspręsti savo 
likimą.

Labai įdomios derybos
Šiuo laiku daugiausia dėmesio visur yra nukreipta į įvykius, 

Irane ir ginkluotame konflikte tarp Vietnamo ir Kinijos, Bet . 
dėmesio yra vertas ir dar viename pasaulio kampe reiškinys. 
Apie jį kol kas dar mažai tekalbama.

Kalbame apie santykius tarp Šiaurinės ir Pietinės Korėjų. 
Kaip tik šiomis dienomis tarpe jų prasidėjo derybos.1 Tai dar » 
nėra taip vadinamos “viršūnių derybos.” Jas veda žemesniosi 
rango atstovai. Jie tik susipažįsta su vieni kitų nuomonėmis 
ir nusistatymu. Jie, taip sakant, tik paruošia dirvą 
susitikimui ir deryboms abiejų Korėjų galvų. . . . • Ą .

Prieš konferantus stovi du klausimai: tarp Šiaurinės .ir 
Pietinės Korėjos taikos palaikymas ir jų susivienijimas. ( :

Prieš 26 metus baigėsi tarp jų labai kruvinas karas, į kurį,, 
kaip žinia, buvo įsivėlusios ir mūsų Jungtinės Valstijos. Julę 
nei viena pusė šiandien nenori naujo panašaus konflikto, jęgų ( 
išbandymo. Todėl šiose derybose tariamasi apie pašalinimą 
sąlygų, kurios galėtų prie tokio susikirtimo privesti. r

Dar svarbesnis klausimas—abiejų Korėjų susivienijimas į 
vieną nepriklausomą valstybę. Tautos pasidalijimą negalima 
laikyti - normališka padėtimi. Jau seniai abiejose pusėse 
nesustoja aidėję balsai už susivienijimą. , ,

Lengva pasakyti, bet nelengva padaryti. Reikia nepąmirš- ( 
ti, kad abiejose Korėjuose veikia visiškai skirtingos; 
socialinės santvarkos. Šiaurinėje Korėjoje turime socialisti
nę santvarką, o Pietinėje Korėjoje kapitalistinę. Susivieniji- ; 
mas reikštų vienai kuriai santvarkai mirtį. Vienoje 
valstybėje dvi skirtingos socialinės santvarkos neįmanomos.

Be to, vienybei Ubai trukdo ir Jungtinių Valstijų didelė, 
gerai ginkluota iš apie 40,000 vyrų armija Pietinėje Korėjoje. 
Pietinė Korėja faktinai yra amerikiečių okupuotas kraštas. 
Argi, pavyzdžiui, mūsų vyriausybė ir Pentagonas geruoju 
sutiks leisti, kad suvienytoje Korėjoje gyvuotų ne 
kapitalistinė, bet socialistinė santvarka? Apie tai negali būti 
nekalbos.

Taigi, sudėjus viską į krūvą, akivaizdžiausiai aišku, kadjš 
šių derybų negalima tikėtis kokių nors didelių pakaitų šiame 
pasaulio kampe. Veikiausia dar ilgai turėsime dvi Korėjas. 
Tačiau derybos yra geras, protingas ėjimas. Jos gali žymiai 
pagerinti tarp Korėjų santykius ir sumažinti naujo ginkluoto 
konflikto pavojų.

Priešams nepavyko orkestro 
gastroles panaudoti savo 
tikslams

Su didžiausiu pasisekimu Lietuvos kamerinis orkestras 
baigė savo ilgas gastroles Amerikoje ir sugrįžo į gimtinę. 
Visur jis čia buvo iškilmingai sutiktas ir priimtas.

Dabar paaiški, kad čionai kai kuriose vietose Tarybų 
Lietuvos reakciniai priešai bandė šias nepaprastai gražias, 
įspūdingas orkestro gastroles panaudoti savo piktai, 
niekšiškai propagandai prieš Lietuvą. Antai iš Brooklyno 
klerikalų sužinome, kad dėl orkestro koncerto Saginaw koks 
ten Charles Brown “buvo paruošęs programą, kurioje buvo 
supažindinama su koncerto atlikėjais lietuviais ir jų muzika.” 
Bet, girdi, orkestro vadai, kuriuos klerikalų organas vadina 
“politrukais rusais,” “pamatę programą, grąsino sutrukdyti 
koncertą jei iš programos nebus išplėšti 6 puslapiai. 
Programos buvo sulaikytos ir reikalaujami lapai išplėšti.” Ir, 
žinoma, koncertas įvyko.

Pasirodo, kad tuose Browno pagamintos programos 
šešiuose puslapiuose buvo iškraipoma istorija ir apmeluoja
ma Tarybų Lietuva.

Lietuvos priešams nepavykus šį koncertą panaudoti savo 
piktai antitarybinei propagandai, kitur ir nebebandė.

“LAISVĖ

Sw CSlIfA rašytų per 35 jo aktyvios
■TWiCBb® * OLkJV 11 SKBflwwr visuomeninės politinės,

LABAI KEISTA 
IR NEGRAŽU

Štai du lapeliai apie Lietu
vos Kamerinio Orkestro kon
certą New Jersey valstijoje. 
Jie yra koncerto rengėjų 
išleisti. Viename Tarybų Lie
tuvos sostinė vadinama 
“Wilnus”, o kitame —“Vil
na.” Betgi tokių sutvėrimų 
Lietuvoje nėra. Yra tiktai 
viena sostinė ir ji vadinasi 
VILNIUS!

Keista, kad koncerto ren
gėjai dar ir šiandien nežino 
Lietuvos sostinės pavadini
mo. O dar keisčiau ir negra
žiau, kad jie, nepasistengė 
tikro pavądinimo sužinoti!

Ką jie sakytų, jeigu, pa
vyzdžiui, kas nors taip iš
kraipytų, tiesiog sukoneveik- 
tų mūšų Jungtinių Valstijų 
sostinės pavadinimą? Jie to
kius amerikiečių Orkestrui 
koncertų rengėjus pavadintų 
dideliais apsileidėliais, mūsų 
įžeidėjais, arba tiesiog igno- 
rantais!

KOMUNISTAI- 
KOVOTOJAl PRIEŠ 
TERORĄ IR TERORISTUS

Kaip žinia, lietuviškieji 
reakcininkai yra pamėgę ka
pitalistinėse šalyse siautė
jančius teroristus ir jų veiklą 
prinqesti. komunįstams. Mes 
jau esame ųe kartą pabrėžę, 
kad jie yra melagiai ir apga
vikai, kad, komunistai yra 
griežti, teroristų, ir jų veiklos 
priešai.

Kaip tik šiuo klausimu 
skaitome labai įdęinu straips- 
nį žurnale .“Ląikas ir įvykiai” 
šių metų ,3* čiame numeryje. 
Straipsnis pavadintas “Terp- 
f \ • * "■ i s L !» * * . -■ • ’’ ' .

nzmas. Vakarų Europoje.” 
Jis paruoštas .pagal tarybinę 
ir užsienio spaudą. Jame 
sakoipą;;.

. “Teroristų sudaroma bai-
» . > U / * > I i l \ ♦ - ■ ' ’

mė^. įr prievartos atmosfera, 
sųprąii^^įaį /neturi’..nieko 
bendra šų darbininkų klasės 
iht eresais . Užtat terorizmas, 
kokiu, pavidalų jis bepasi- 
reikstu^ objektyviai tarnauja 
valdančiųjų" klasių intere
sams, sudaro pretekstą k ras 
tutinęips į, dešiniosioms reak
cijos jėgoms reikalauti, kad 
butų imtasi tvirtų priemo
nių, sudarytos “stiprios” vy- 
riausybes.

Antai, teroristipes organi
zacijos veikla Vokie
čių Feaerątyvifįejė Respubli
koje prisidėjo prie ’to,, kad 
šioje šalyje buvo priimti ne 
paprastieji įstatymai, kovos 
Su ėkštręmįstais dekretas. 
Tai sudarė pretekstą irutis 
represijų prieš demokratines 
kairiąsias jėgas. “Raudonų 
jų” teroristų/ nusikalstamą 
veikla ir buržuazinės span 
dos kurstomas komunistų 
pjudymas kai kuriose Vaka
rų Europos šalyse sudarė ne 
tiktai netikrumo atmosferą, 
bet tam tikruose gyventojų 
sluoksniuose suformavo net 
antikomunistines nuotaikas. 
Ar ne šių tikslų ir siekia 
reakcija!

Dar vienas įrodymas, kad 
padėtį destabilizuojantys te
roristų veiksmai yra naudin
gi reakcijai,—tai įvykiai Por
tugalijoje Salazaro režimo 
žlugimo išvakarėse ir po 
1974 m. balandžio revoliuci
jos pergalės. “Juodieji” ir 
“raudonieji” teroristai, kurie’ 
vykdė aktyvius ardomuosius 
veiksmus (padeginėjimai, de
mokratinių organizacijų pa
talpų užpuldinėjimai, pasikė
sinimai ir kt.), iš esmės 
atliko reakcijos, kuri stengė
si visomis jėgomis išsaugoti 
diktatorinį režimą, įrankio 
vaidmenį.

Parlamentų rinkimuose 
Vakarų Europos šalyse už 
kraštutinių dešiniųjų ir “kai
riųjų” organizacijų ir grupių 
kandidatus rinkėjai atiduoda 
nedaug balsų. Pavyzdžiui, 
1976 m. parlamento rinki
muose Italijoje už kraštuti
nius “kairiuosius” balsavo 
560 tūkstančių žmonių. Šiek 
tiek daugiau balsų tuose pat 
rinkimuose Italijoje gavo 
neofašistai ir kraštutiniai de
šinieji. Jeigu prisiminsime, 
kad už Italijos Komunistų 
partiją balsavo daugiau kaip 
12 milijonų rinkėjų, pateik
tieji duomenys rodo labai 
menką ekstremistų įtaką ma
sėse. Bet ji vis dėlto egzis
tuoja, ir to negali pamiršti 
demokratinės jėgos.

Teroristinių aktų gausėji
mas (o pastaruoju metu juos 
vykdo dažniausiai grupuotės, 
pasivadinusios “raudonosio
mis”) buržuazinei spaudai ir 
reakcinėms jėgoms buvo pa
togi dingstis pradėti eilinę 
antikomunistinę kampaniją. 
Turima galvoje provokaciniai 
ir šmeižikiški tvirtinimai, ku
riais siekiama diskredituoti 
darbininkų judėjimą ir pir
miausia—komunistų parti
jas.

Kai kurie buržuaziniai laik
raščiai net mėgino teigti, kad 
terorizmas esąs neatskiria
mas komunistų veiklos ele
mentas. Tai akivaizdus atvi
ro istorijos falsifikavimo, 
mėginimų suklaidinti mases 
pavyzdys.

V. Leninas 
nybes, kurios 
nistrus.” Jis
revoliucijos ir kontrrrevoliu- 
cijos Rusijoje patyrimas pa
tvirtino daugiau kaip 20 me
tų trukusios mūsų partijos 
kovos prieš terorą, kaip tak
tiką, teisingumą.

Kalbėdamas apie Italijos 
komunistų istorinį patyrimą, 
šios partijos pirmininkas L. 
Longas neseniai priminė, 
kad dokumente, kuris buvo 
priimtas 1928 m., IKP CK 
įrašė: “Komunistų partija 
nėra atitrūkusi nuo masių 
teroristų sekta ir niekad ne
leis, kad ji būtų paversta 
tokia sekta.” Ir jau grįžda
mas prie mūsų dienų, L. 
Longas pabrėžė: “Mes atsi
sakome terorizmo ... ne tik 
todėl, kad bjaurimės niekin
gu ir išdavikišku pasikėsini
mu, bet taip pat dėl absoliu
taus įsitikinimo, kad teroriz
mo praktika susijungia su 
tuo poliumi, kuris priešingas 
strategijai, siekiančiai per
tvarkyti visuomenę.”

Taigi avantiūristiniai tero
ristų išpuoliai neturi nieko 
bendra su komunistų, vado
vaujančių masėms nuolatinė
se atkakliose kovose už vi
suomenės 
tikslais.”

smerkė asme- 
“medžiojo mi- 
nurodė, kad

mokslinės ir 
veiklos metus 
Jie sudaro apie 325 spaudos 
lankus. Dar 64 lankus pridė
jo šio Raštų rinkinio sudary
tojai ir redaktoriai: pirmaja
me tome paskelbtas platus 
įvadinis R. Šarmaičio 
straipsnis “Vincas Kapsu
kas,” J. Zinkaus straipsnis 
“Ankstyvoji V. Kapsuko pu
blicistika,” R. Maliukevičiaus 
2-12 tomams parašytos pra
tarmės,, labai reikšmingos ir 
turiningos pastabos-komen- 
tarai, pavardžių ir slapyvar
džių, periodinių leidinių ir 
geografinių pavadinimų ro
dyklės, daugybė iliustracijų. 
Tai devyniolikos metų siste
mingo ir kruopštaus sudary
tojų ir redaktorių 
zultatas.

Raštus parengė 
Partijos istorijos 
prie LKP CK kartu su “Va
gos” leidykla Lietuvos Ko
munistų partijos Centro Ko
miteto nutarimu. Spausdino 
K. Požėlos spaustuvė.

V. Kapsuko gyvenimas— 
tai tikras žygdarbis. Pradė
jęs visuomeninę politinę vei
klą nuo bendradarbiavimo 
lietuvių demokratinėje spau
doje, nuo streikų organizavi
mo Lietuvos dvaruose, į Spa
lio socialistinės revoliucijos 
kovotojų gretas jis įsijungė 
kaip įsitikinęs bolševikas, iš
tikimas Lenino mokinys ir 
bendražygis. Ši gy venimo at-' 
karpa buvo pažymėta fizinių 
kančių golgota caro kalėji
muose, tremtyje, karčia emi
gracijos duona ir nuolatiniu 
tikrojo revoliucinio kelio ieš
kojimu. Visur, kur pasisuk
davo šis nenuilstantis, valin
gas ir nepaprastai tyros sie
los žmogus, aplink save su
burdavo vienminčių būrį, 
įsiutindavo klasinius priešus 
ir jų agentūrą pačiame darbi-, 
ninku judėjime—socialdemo
kratinio tipo oportunistus. 
Ištikimiausias ir aštriausias 
V. Kapsuko ginklas visada 
buvo jo tvirtas, aistringas 
publicistinis žodis. Darbą 
spaudoje jis laikė revoliuci- 
nės kovos sudėtine dalimi.”

pertvarkymą,

APIE V. MICKEVIČIAUS- 
KAPSUKO RAŠTŲ 
RINKINI

Dienraštyje “Tiesa” (vas. 
11 d.) Domas Šniukas plačio
je V. Mickevičiaus Kapsuko 
raštų rinkinio apžvalgoje ra
šo:

“Praėjusių metų gruodį, 
kai respublikos darbo žmo
nės plačiai pažymėjo Lietu
vos Komunistų partijos įkū
rimo ir Tarybų valdžios pa
skelbimo 60-metį, iš spaudos 
išėjo paskutinis, dvyliktasis, 
Vinco Mickevičiaus-Kapsuko 
Raštų” tomas.

Paskelbta 1116 kūrinių— 
knygų, brošiūrų, straipsnių, 
atsišaukimų, kalbų laiškų ir 
kitų V. Kapsuko darbų para
šytų V. Kapsuko darbų, pa

Kamerinio Orkestro vadovybė nuo visų geros Vąlios - 
lietuvių nusipelno nuoširdžiausi sveikinimą. Tai puikus 
pavyzdys visiems Lietuvos menininkams, išvykusiems į 
užsienį su gastrolėmis. Reikia būti atsargiems ir neduoti 
įvairioms lietuvių tautos atmatoms, Lietuvos priešams šave 
ir savo didelius talentus išnaudoti piktiems,' prieš Lietuvą 
iškreiptiems tikslams. f
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IŠ LAIŠKŲ
pedagoginės 
(1900-1935).

darbo re-

ir išleido 
institutas

JIS TIK PATVIRTINA 
KALTINIMUS PRIEŠ 
HITLERININKĄ

Clevelando smetonininkų 
“Dirvoje” (vasario 15 d.) 
Zigmas Dautartas piktai 
puola “Gimtojo krašto” ben
dradarbį D. Rimkų, kam jis 
pernai tame savaitraštyje 
pasmerkė tame pačiame Cle- 
velande gyvenantį pabėgėlį 
Antaną Glodenį už 1941 m. 
talkininkavimą hitleriniams 
žmogžudžiams, padedant 
jiems skersti komunistus ir 
kitus tarybinius lietuvius. 
Rimkus sakė, kad Glodenis 
ta kruvina veikla pasižymėjo 
Tryškių apylinkėse.

Rimkų pasmerkęs ir išva
dinęs “propagandistu,” Dau
tartas drožia:

“Tūrių pasakyti, kad jį 
(Glodenį) pažįstu apie 26 
metus. Tai—didelių, natūra
lių, sugebėjimų žmogus. Jo 
gyvenimas—prasmingas, 
naudingas Lietuvai ir JAV. 
Jis niekad nebuvo be darbo. 
Dirbo kaip automobilių me
chanikas, kepėjas, medžių 
sodintojas ir prie įvairių na
mų tvarkymo darbų. Dar ir 
dabar, išėjęs į pensiją—dir
ba, medžioja, žuvauja. Jis 
tikras gamtos sūnus, natūra
lu^ -žmogus, mylintis savo 
gimtąjį kraštą Lietuvą, to 
dėl-**-nenuostabu, kad dėl jos 
laisvės kovojo . . .”

“Dirvos” bendradarbis 
šaukia:

“Buk tikras, propagandis
te, kad nei A. Glodenis, nei 
jam panašūs, nenužudė nei 
vieno, kuris nebuvo susite
pęs lietuvių tautos krauju.” 

i
Vadinasi, Daukartas pripa-, 

žįsta, kad Glodenis talkinin-

Sveikučiai!
jau slenku artyn namų. 

Atvykau į St. Petersburgą 
pas Eleną ir Praną Vaitkus. 
Gyvena gražioje vietoje. 
Kieme šnara palmės, taškosi 
bangos ir primena Kauno 
marias. Pranui pakeistas, 
penkius metus atitarnavęs 
širdies varyklis. Jaučiasi ge
rai, nors jau baigia 86-tuo- 
sius.

Šeštadienius praleidžiam 
lietuvių klube. Ten gaubia 
visus draugiška ir šeimyniš
ka nuotaika. Neskirstomi 
žmonės į spalvas ir atspal
vius. Lietuviai nesensta, šo
kėjų pilna salė. Jų tarpe 
vikriai • sukasi Vinikaitis, 
Stančikas, Dubendris ir kiti 
to paties amžiaus.

Choras dr. Janulytės ran
kose gana skaitlingas ir stip
rus. Grėbliauskas savo skam
biu balsu ir amžiumi aplenkia 
kitus. Turi net du gerus 
solistus.

Salėje, pagirtą tarp mote
rų, mačiau ir Jūsų choristą 
Maikį Hacinkevičių. Jo malo
ni sesutė ruošiasi šią vasarą 
važiuoti į Lietuvą. Sutikau ir 
daugiau pažįstamų ir persi
kėliau gyventi pas Eleną 
Siaurienę. Kas ją pažįsta, tai 
pasakys, kad turiu motinišką 
globą ir gerą butą. Ji sužavė
ta savo gimtinės grožio ir 
negalį pamiršti įdomios ke
lionėspo. Liętųvą.

Žurnalo
“Šviesa”

1-mas hum.
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Jau musų rankose Lietuvių 
Literatūros .Draugijos lei
džiamo žurnalo “Šviesa” šių 
metų 1-mas numeris.. Jame 
randaiųe šiuos labai įdomius 
straipsnius.

L. Antanaičio “1918-1919 
m. revoliucijos atgarsiai 
Amerikoje,’” D.' Kukenio 
“Salos—Aukštaitijos kultū
ros centras,” A. Aukštaičio 
“Amerikos lietuvių teatro is- 
torikas,” L. V albas i o “Iš gy
venimo ir kovų Lotynų Ame
rikoje, * ■ V; Kubiliaus “Šako
tas Lietuvos ' liaudies talen
tas” (apie po('tą 'Teofilį Tilvy
tį), Juliaus Butėno “Butkų 
Juzė,” Prano 'Tamošaičio 
“Tartum ąžuolas” (apie TSRS 
liaudies artistą Joną Švedą), 
Vandelino Junevičiaus “Tik
rą kelią rado Liepojoje” (apie 
Joną Biliūną), Teresės Biki- 
naitės “Antano Vienažindžio 
ir Jurgio Rupkos dainos,” 
A. Liepsnonio' “Paprasto 
žmogaus erudicija,” ir Vinco 
Lauraičio “Sukilėlių vadas— 
žemaičių atsiminimuose.”

Šiame numeryje randame 
eilėraščius šių poetų: Alfonso 
Maldonio, Vacio Reimerio, 
Jono Graičiūno, Juozo Mace
vičiaus, Broniaus Mackevi
čiaus, Kazio Eremino, Rim
gaudo Graibaus, Auksės Va- 
saitytės, Ritos Lunskienės ir 
Aldonos Puišytės.

Tikime, kad už dienoi ki
tos žurnalas pasieks visus 
LLD narius.

Šia proga norėtumėme 
Draugijos nariams priminti, 
kad neatidėliotumėte anksti 
pasimokėti savo narines duo
kles.

OI

kavo hitlerininkams, padėjo 
jiems skersti Lietuvos žmo
nes. Tik jis Glodenį ne tik 
teisina, bet ir sveikina, jis, 
girdi, žudė “susitepusius lie
tuvių tautos krauju.”

“Dirvosv bendradarbis 
eina dar toliau. Jis teisina ne 
tik Glodenį, bet ir visus kitus 
jam panašius žudikus, reiš
kia, ir vokiškus hitlerinin
kus. Visi jie, pasak Dautarto 
išskersdami Lietuvoje tūk
stančius žmonių, atliko pra
kilnų, didvyrišką darbą!

Bendrai, visų lietuvių vei
duose, spindi jaunatviška 
energija, ramybė ir draugiš
kumas. Žmonės, po sunkių 
darbų, leidžia sau gražiai ir 
patogiai pagyventi, nes su
pranta, kad dienelės rieda į 
amžiaus galą. Labai gaila 
visų, kas negali pasidžiaugti 
saulėta Florida.

^Sveikina visi sutiktieji Jus 
ir visas moteris. Kodis iš 
Kanados bučiuoja moteris 
dirbančias “Laisvėje.”

Būkit sveiki! Viso geriau
sio!

Jūsų
Valerija Gasiūnienė

2-20-79

Buenos Aires
vasario 15, 1979 metai 

Didžiai Gerbiamas Antanai,
Jūsų garbingo, našaus ir 

prasmingo gyvenimo 85 me
tų sukakties proga, savo, 
mano žmonos ir visų pažan
gių A. L. Balso skaitytojų 
vardu, siunčiu Jums, Gerb. 
Redaktoriau, geriausius lin
kėjimus, kad dar ilgai galė
tumėt taip gabiai redaguoti 
Laisvę ir skleisti laisvas nuo 
visokių pretarų mintis.

Prašau tikėti mano tikra 
admiracija ir priimti mano 
geriausius linkėjimas.

Draugiškai,
Pranas Ožinskas

lietuvišką karbą

Gerbiamieji laisviečiai!
Praeitos savaitės “Laisvė” 

mane tiesiog nustebino, kai 
pamačiau joje savo nuotrau
ką, kuri parodo, kaip aš 
gaminu
(pintinę) ir kurioje taipgi 
aprašomas mano gyvenimas 
Lietuvoje ir čia Amerikoje. 
Nors ir anglų kalboje, bet 
svarbu, kad parodoma, kad 
aš tebegyvenu, nors jau esu 
sulaukęs gražaus 88 metų 
amžiaus. Džiaugiuosiu, kad 
priklausau prie pirmeiviškų 
organizacijų ir dalyvauju jų 
veikloje. Aš džiaugiuosi, kad 
čia Amerikoje suradau spau
dą, kuri mane išvedė iš 
tamsybės, kurioje aš klai
džiojau iki 20 metų amžiaus. 
Džiaugiuosi, kad galėjau pri
sidėti prie puoselėjimo tiesos 
ir dalyvauti kovoje už page
rinimą darbo žmonių gyveni
mo.

Čia rasite $35 vertės per
laidą. Tai mano parama 
“Laisvei.”

Linkiu Jums geros sveika
tos ir sėkmės Jūsų darbuose. 
* Draugiškai,

Jonas Vaicekauskas

1979 m. vasario 14
Mielas drauge Antanai:

Su plaukiančiu Jums 
85-ųjų gimimo metinių proga ’ 
sveikinimų ir linkėjimų srau
tu priimk ir manąjį, siunčia
mą nuoširdžiausiai palinkėti 
sulaukti dar daug tokių šven
čių, o ypač, kad neapleistų 
sveikata, reikalinga turėti 
geriausią nuotaiką ir darbui 
taip reikalingam, kad “Lais
vė” gyvuotų, keltų pasidi
džiavimą mums, Amerikos 
pažangiems lietuviams.

Mielas drauge, nuėjote di
delį ir garbingą gyvenimo 
kelią. Iš širdies linkiu, kad to 
kelio galas būtų dar toli. 
Suprantu, sulaukus tokio 
amžiaus atsakingo redakto
riaus ir visuomenininko naš
ta nėra lengva nešti. Tačiau 
tikiu Jūsų nedylančiu pasi
šventimu bendram darbo 
žmonių reikalui ir džiaugiuo- 
se, po ta sunkia našta nesu- 
klūpsite iki plaks Jūsų krūti
nėje širdis.

Būk sveikas, mielas drau
ge, visuomet pakilia nuotai
ka ir tiesus kaip visuomet 
buvai.

Geriausi linkėjimai ir nuo 
mano žmonos.

Visada Jūsų,
S. J. Jokubka

i-i.
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Trumpai apie tūlas kovotojas 
už moterų politines teises

Šiandien mūsų šalyje i 
(JAV) moterys pilnateisės' 
pilietės. Atėjus rinkimams į Į 
įvairias valdvietes, jos bal
suoja, kandidatuoja ir dar- i 
buojasi už savo partijos kan
didatus.

Už tų, rodos, taip papras
tų, elementarinę teisę mote
rys kovojo arti šimtų metų, i 
Besiruošiant minėti Moters 
dienų—Kovo 8-tų, prisimin
sime bent kai kurias pirmųjų 
moterų, atsižymėjusių veik
loje už pilietines teises.

Amerika dar priklausė An
glijai. Jau 1647 m. tūla 
Margaret Brent iš Maryland, 
turinti nemažų nuosavybę, 
pareikalavo sau balsavimo 
teisių. Mat, tada ir vyrai, 
neturinti nuosavybių arba ki
tokio turto, tuja teise nesi
naudojo. Bet jos peticija legi- 
slaturoje buvo atmesta.

1776 m. kovo m., kada 
mūsų šalis, laimėjusi karų 
prieš Angliju, paskelbė ne
priklausomybę, buvo sušauk
tas Kontinentalinis kongre
sas—apsvarstyti ir priimti 
šaliai įstatymus. John 
Adams, pirmasis šalies vice
prezidentas (vėliau antrasis 
prezidentas), vienas kongre
so dalyvių, gavo laiškų. Jo 
žmona Abigail Adams jam 
priminė, kad “nepamirštų 
moterų.” Štai kų ji rašė:

“By the way, in the 
new code of laws which 
I suppose it will be 
necessary for you to 
make, I desire you 
would remember the la
dies and be more gene
rous and favorable to 
them than your ances
tors! Do not put such 
unlimited power into the 
hands of the husbands. 
Remember all men 
would be tyrants if they 
could. In particular care 
and attention is not paid 
to the ladies, we are 
determined to forment a 
rebellion, and will not 
hold ourselves bound by 
any laws in which we 
have no voice or repre
sentation
Paskaitęs tokį piktokų ir 

grasinanti laiškų, vyras tik 
nusijuokė ir atsakė:

“As to your extraordi
nary code of laws, I 
cannot but laugh . . . 
[Iš Abigail Adams bio
grafijos]
Abigail Adams jau nekal

bėjo vien savo vardu. Dau
gelis moterų jau reiškė nepa
sitenkinimų ir svarstė reika
lų pradėti prieš tai griežtų 
kovų.

Antram Kontinentiniali- 
niam kongresui 1778 m. Han
nah Lee Corbin įteikė reika
lavimų sau balsavimo teisės. 
Kongresas, apsvarstęs jos 
peticijų, paliko atskirom val
stijom reikalų spręsti. New 
Jersey valst. nutarė jog visi 
turį $250, turi teisę balsuoti, 
bet 1807 m. vėl išleido įsta
tymų, nusakanti, kad tik 
“baltieji vyrai piliečiai” turi 
teisę balsuoti.

1826 m. iš Škotijos atvyko 
Frances Wright, gan pamo
kyta moteris ir pradėjo leisti 
laikraštį, sakyti prakalbas, 
ragindama moteris organi
zuotis ir kovoti už balsavimo 
teises ir abelnai pilnų lygybę 
moterims.

1836 m. rabino duktė L. 
Ernestine Rose, Lenkijos 
valdžios ištremta už pažan
gias įdėjas, pirmiausiai pagy
venusi Londone, atvyko į 
JAV ir čia tuoj dideliu ryžtu 
pradėjo kovoti už moterų 
teises. Ji kovojo už atšauki
mų visų įstatymų, kurie mo
teris varžo. New Yorko val
stijos legislatūrai ji įteikė 
peticijų (tik su penkiais pa
rašais) su reikalavimu mote
rims teisės savo vardu turėti

ALISĖ JONIKIENĖ

nuosavybę. Žinoma, reikala
vimas pasiliko tik reikalavi
mu. Bet Ernestine dėl to 
rankų nenuleido ir tęsė dar
bų. 1940 m. ji' susilaukė 
talkininkių: Elizabeth Cady 
Stanton, Pauline Wright Da
vis, Lucretia Mott ir Mrs. 
Wendel Phillips.

1840 m. Londone buvo 
sušaukta pasaulinė konvenci
ja prieš vergijų. Mrs. Wen- 
del Phillips, Lucretia Mott ir 
Elizabeth Cady Stanton ten 
bandė atstovauti priešvergi- 
nį judėjimų Amerikoje, ku
riame jos veikė. Jų reikalavi
mas pripažinti jas delegatė
mis buvo atmestas vien dėl 
to, kad jos—moterys. Joms 
betgi buvo leista sėdėti bal
kone ir sekti konvencijos 
eigų. Frederick Douglas (ne
gras) nors buvo . priimtas 
kaip delegatas, visų laikų 
sėdėjo balkone kartu su mo
terimis.

Lucretia Mott ir Elizabeth 
Cady Stanton toje konvenci
joje sėdėdamos nusitarė grį
žusios pradėti kovų už mote
rų lygiateisiškumų, moteris 
tai kovai organizuoti. Bet 
grįžus, Mrs. Stanton greit 
negalėjo tam trukdė šeimy
nos reikalai. Tik' 1848 m. 
toliau toj srity darbuotis, ji 
ir jos sesuo Martha C. 
Wright ir Lucretia Mott pa
rašė deklaracijų ir kartu su 
rezoliucijų ir pasiuntė laik
raščiams. Deklaracijoje atsi
šaukta į moteris—dalyvauti 
dviejų dienų konvencijoje 
Wesleyan bažnyčioje, Seneca 
Falls, N. Y. Žinodamos žmo
nių sentimentų link moterų, 
reikalaujančiu sau teisės, de
klaracijų pasiuntė be savo 
parašų.

Liepos 19-20 Wesleyan 
bažnyčioje vos tilpo susirin
kę smalsuoliai. Vieni atvyko 
(mažuma) pritardami mote
rims, kiti norėdami matyti, 
kų jau čia tos moterys svar
stys.

Pirmininkavo James Mott. 
Šaukėjos pasakė karštas pra
kalbas. Kalbėjo ir Frederick 
Douglas. Jis nurodinėjo, kad 
visų pavergtųjų reikalai vie
nodi ir ragino visus veikti 
prieš vergijų. Priimta rezo
liucija, po kuria pasirašė 
šimtas moterų ir vyrų. Pra
sidėjus trukšmingiems pro
testams, kai kurie savo para
šus ištraukė. Bet konvencija 
tiek kai kuriuos dalyvius, 
sudomino jog nutarta vėl 
susirinkti už kelių savaičių 
Unitarian bažnyčioje, Ro
chester, N. Y. Čia irgi baž
nyčių klausovai pripildė.

Taip mūsų šalyje prasidėjo 
sufragestinis judėjimas. Vie
noje konvencijoje buvo suor
ganizuotas Sufragisčių susi
vienijimas.

Kitose valstijose irgi buvo 
šauktos konvencijos ir orga
nizuoti susivienijimų skyriai. 
Sufragistinis judėjimas išju
dino daug gabių moterų, 
kurios pasižymėjo savo atsi
davimu ir veikla, ir jų vardai 
tapo įrašyti toje istorijoje. 
Joms visoms suminėti, reikė
tų ištisos knygos. Tenka pa
sitenkinti dar kelių trumpų 
paminėjimų,.

1828 m. seserys Sarah ir 
Angelina Grimke iš South 
Carolina, paliuosavusios savo 
vergus, atvyko į šiaurę ir čia 
sakė karštas kalbas prieš 
visokių vergijų. Jos tuom 
užrūstino savo tėvų (jos ir jį 
ragino paliuosuoti vergus) ir 
kitus South Carolina rasis
tus, taip, kad buvo perspėtos 
niekad negrįžti, nes jų laukia 
tikras pavojus. Bet jos leido 
brošiuraites ir siuntinėjo pa
sitikintiems asmenims jas iš
dalinti ir tokiu būdu vedė 
propagandų.

Skaitytojai veikiausiai bus 
girdėję apie Susan B. Antho
ny, kurios biustas stovi Bal
tuosiuose rūmuose, Wa
shingtone. Ji tam judėjimui 
vadovavo 54 m. ir kai kuriais 
žygiais herojiškai atsižymė
jo. Pavyzdžiui, kartų per 
rinkimus ji prisistatė balsuo
ti už kų susilaukė nevien 
pajuokų, bet buvo areštuota 
ir nubausta kalėjimu ir pini
gine bausme. Draugams pa
sisiūlius bausmę ir užstatų 
apmokėti, ji nesutiko. Ji pa
siryžo atsėdėti kalėjime (ne
beatsimenu, kiek laiko) ir 
užsimokėti pinigiškų pabau
dų. Iš profesijos, Susan B. 
Anthony buvo mokytoja.

Kova už balsavimo teisę 
nesibaigė vien deklaracijo
mis ir, rezoliucijomis. Kada 
veikiančios moterys pamatė, 
kad jų reikalavimai vien tik 
taikiu būdu neneša rezultatų 
ir sukelia vien tik ignorantų 
pasityčiojimų, jos ėmėsi 
griežtesnių žygių: ruošė de
monstracijas miestuose ir ša
lies sostinėje. Ella Reeves 
Bloor (Močiutė Bloor) savo 
biografijoje primena vienų 
demonstracija įvykusių 1913 
m. prie Baltųjų Rūmų, Wa
shingtone. Raiti maršalai 
palaikė tvarkų. Žymi sufra- 
gistė Inez Milholland jojo ant 
balto arklio, kaip visų marša
lų vadovė (gran ' marshall). 
Apie tų demon. Nacijų Mo
čiutė Bloor rašo:

“Kada pradėjome žygiuoti, 
mus puolė mušeikos (thugs) 
ir ignorantai vyrai (ir kai 
kurios moterys). Žmonės at
keliavo per Potomac upę ir iš 
kitų miestų, mūsų paradui 
išardyti. Policijos viršininkas 
nedavė mums jokios protek
cijos. Šalia parado nesimatė 
nė vieno policisto. Buvo šalta 
kovo diena mušeikos nuplėšė 
moterų kailinius, i; gailestin
gai mušė ir kai kurias par
bloškė ant gatvės.”

Brutališki policijos elgesiai 
ir ignorantų pasityčiojimai 
neužslopino moterų balso; 
jos nesiliovė demonstravu
sios ir stačiusios reikalavi
mų, kol laimėjo, 1920 m. 
priimtas 19-asis pataisymas 
prie Konstitucijos suteikian
tis moterims balsavimo tei
sę. Pats prez. Woodrow Wil
son po pataisymu pasirašė.

Atsiekus tikslų, sufragisčių 
susivienijimai (nacionalis ir 
valstijų) likvidavosi. Šešis 
mėnesius prieš pataisymo 
priėmimų buvo suorganižuo- 
ta Nacionalė moterų balsuo
tojų lyga, kuri ir šiandien 
veikia politinėje dirvoje.

Dar viena žymi kovotoja 
už moterų pilietines teises ir 
ekonomines sųlygas, kurios 
suteikia galimybę tomis tei
sėmis naudotis, buvo Jane 

Kretingos brangiakailių žvėrelių fermų valdytojos zoo
technikės Alicija Snarska, Regina Bakienė ir Roma 
Pivorienė ruošia audinių kailiukus eksportui.

Produktyviai dirba didžiausio šalyje Kretingos žvėrinin
kystės ūkio brąngiakalių žvėrelių augintojų kolektyvas. 
Šiemet ūkis valstybei jau pardavė 6590 juodsidabrių, 11209 
žydrųjų lapių ir 62600 audinių kailiukų. Už išauginta 
produkcijų gauta 4 614 ooo rublių, iš kurių du milijonai 
rublių—grynas pelnas. B. Aleknavičiaus nūotr.

i Addams. Ji ir daugelis kitų, 
į kaip tai Močiutė Bloor, jau 
! nesitenkino vien balsavimoi 
!’ teisių reikalavimu. Jos kovo- 
I jo už trumpesnes darbo va- 
! landas, lygias algas mote
rims, už darželius dirbančių

i moterų vaikams ir t. t.
Jane Addams plačiai žino- 

j ma ne tik šioje šalyje, bet ir 
užsienyje. Taipgi žinomas jos 
įsteigtas Hull House Chica- 
goje, imigrantų apgyventoje 
apylinkėje. Namo salės vi
suomet buvo atdaros pažan
giųjų organizacijų susirinki
mams.

Prisimenu, kaip mes Chi- 
cagos moterų komitetas 
prieš aukštas maisto kainas 
ten susirinkdavome. Mūsų 
komitete (iš trijų) buvo viena 
Hull House pareigūnių.

Prieš keletu metų miestas 
nutarė pravesti kelių kaip tik 
ten, kur stovėjo Hull House. 
Kada buvo paskelbta, jog 
pastatas bus nugriautas, kilo 
protestai. Nepavyko namo 
išlaikyti ir jis bus nugriau
tas, tik kur tai šiaurinėje 
miesto dalyje įsteigtas kitas 
panašus centras (daug ma
žesnis), garbingam Hull 
House vardui amžiams išlai
kyt.

Jane Addams gimė 1860 
m. Cedarville, Ill., baigė 
Rockford College ir vietoje 
siektis kokios profesijos, nu
tarė gyvenimų pašvęsti besi
darbuodama su darbo žmo
nėmis prieš žmonių skran
das. Mirė 1935 metais.

Norėtųsi dar paminėti Lu
cy Parson, Mother Jones, 
kuri beje, nors pritarė sufra
gisčių veiklai, bet daugiau 
svarbos pridavė ekonomi
nėms kovų (“streikuoti ir 
pikietuoti galima ir be balsa
vimų,” sakė ji). Iš lietuvai
čių, kįek teko sužinoti, pa
vieniai į sufragištinį judėjimų 
buvo įsitraukusi (nežinau ar 
ilgai) Račiutė Herman. 1916 
metais ji man prisiuntė maža 
su autografu knygelę sufra- 
gizmo klausimu. . Turiu jų ir 
dabar. Velionis Dr. Petriką 
iš angliškų laikraščių (“New 
York Call” ir kitų) išversda
vo gan įdomių straipsnių 
“Moterų Balsui.” Šiaip mes 
lietuvės, rodos, mažai tame 
judėjime veikėme. Tik 1916 
m. suorganizavome Progre- 
syvį Lietuvių Moterų Susi
vienijimų. Už 4 metų mums 
balsavimo teisė buvo pripa
žinta. Visgi susirinkimuose ir 
vasarų piknikuose tų klausi
mų karštai diskutuodavome. 
Čia kalbu apie Rockford, Ill., 
kur turėjome Susivienijimo 
5-tųjų kuopų.

Baigdama, norėčiau skaity
tojus paraginti paskaityti mi
nėtų moterų biografijas ar 
autobiografijas, kurias gali
ma gauti bibliotekose (kny
gynuose). Labai įdomių faktų 
gausite ir knygoj “Shoulder 
to Shoulder.” Tai Anglijos 
sufragisčių istorija.

Kaip Amerikoje buvo sutik
tos žinios apie 1918 metais 
Lietuvoje prasidėjusių prole
tarinę revoliucijų ir darbinin
kų ir valstiečių valdžios—Ta
rybų valdžios—paskelbimų?

Pasakysiu, jog apie šiuos 
didžiuosius įvykius Lietuvoje 
Amerikos spauda rašė labai 
šykščiai, tiesiog slėpė juos 
nuo JAV žmonių. Jei į vienų 
kitų buržuazinį laikraštį kokia 
žinelė ir prasiskverbė, tai ji 
buvo įdėta kur nors nežymio
je vietoje, tarp reklamų, kad 
neatidesnis skaitytojasmetu- 
rėtų progos jos ir pamatyti. 
Tarybų Rusija tuomet buvo iš 
visų pusių užblokuota, ir 
imperialistinės valstybės ry
žosi jų sužlugdyti. Dėl to apie 
komunistų laimėjimus bur
žuaziniai korespondentai, jei 
ir žinojo, nenorėjo rašyti, o 
kurie rašė, tų korespondenci
jas redakcijos sucenzūravo.

Gi iš Vilniaus mūsų spauda 
negavo jokios žinutės—nei 
telegramų, nei laiškų! Pažan
gioji Amerikos lietuvių visuo
menė apie Lietuvų tiesiog 
visiškai nieko nežinojo. Pa
vyzdžiui, 1918 metų gruodžio 
16 dienų išleistas Lietuvos 
Laikinosios revoliucinės dar
bininkų ir valstiečių vyriausy
bės Manifestas dėl Tarybų 
valdžios paskelbimo Lietuvo
je mūsų spaudų tepasiekė tik 
1919 metų balandžio mėnesį.

Apie tai, kaip prasidėjo 
proletarinė revoliucija Lietu
voje, kaip kūrėsi darbininkų 
valdžia, amerikiečiai lietuviai 
daugiau sužinojo tik iš V. 
Kapsuko knygos “Pirmoji 
Lietuvos proletarinė revoliu
cija ir Tarybų valdžia,” kuri 
daug vėliau, po keliolikos 
metų, buvo išleista Ameriko
je.

1919 metų pradžioje aš dar 
gyvenau Bostone pas kompo
zitorių Mikų Petrauskų, turė
jusį nuosavų namų, kuriame 
buvo ir jo muzikos mokykla, 
vadinama Lietuvių muzikos 
konservatorija.

Vienų sekmadienio vakarų 
suskamba durų varpelis. Jas 
atidarius, netikėtai, nelauktai 
įžengia dr. Jonas Šliupas, 
atvykęs iš Scrantono miesto, 
kur jis tuomet gyveno. Sakėsi 
atvykęs “svarbiais tautos rei
kalais” ir klausė M. Petraus
kų, ar galėtų čia pas jį 
pernakvoti. Nakvynė jam bu
vo užtikrinta. O kai Petraus
kas paklausė, kuriuo gi reika
lu svečias atvyko į Bostonų, J. 
Šliupas nusivylūšio ar išgųs- 
dinto žmogaus tonu atsakė:

— Ar negirdite, kas darosi 
Lietuvoje? Reikia kų nors 
skubiai veikti, kol dar ne vėlu.

Ir daktaras, lyg uždusęs 
sėsdamas į krėslų, dėstė, jog 
Lietuvos padėtis esanti tra
giška: “Kapsukas su savo 
bolševikais ima valdžių.” Vil
nius, girdi, jau jo, o kai paims 
ir Kaunu, tuomet bus ne 
laikas kų nors mums daryti. 
Šliupas atvyko į Bostonų 
pasitarti su “veikėjais,” ypač 
su “Keleivio” leidėjais, dėl 
veiklos subendrinimo. Prašė 
M. Petrauskų, kad jis su juo 
kartu vyktų į “Keleivio” lei
dyklų. Nežinau, kuriuo su
metimu, bet Petrauskas ragi
no ir mane kartu vykti. Nors 
nesijaučiau tinkųs būti didelių 
vyrų. kompanijoje, bet suti
kau.

“Keleivio” leidykloje rado
me abu laikraščio savinin
kus—redaktorių S. Michelso- 
nų ir administratorių J. Gegu
žį. Tai rodė, kad Šliupas buvo 
iš anksto su jais susitaręs tų 
vakarų susitikti.

Prasidėjo neformalios dis
kusijos. Pirmiausia kalbėjo J. 
Šliupas. Pasiremdamas “as
meniniais duomenimis,” gau
tais iš Kauno, sakė, kad

1918—1919 METŲ LIETUVOJE
ĮVYKIŲ ATGARSIAI AMERIKOJE

IŠ ROJAUS MIZAROS PRISIMINIMŲ

Rojus Mizara apie 1916—1917 metus.

Lietuvoje “padėtis baisi.”
J. Šliupas kalbėjo ilgai ir 

nuobodžiai, dažnai kartoda
mas tuos pačius sakinius. M. 
Petrauskas klausė:

— Ar jūs, daktare, žinote, 
kas darosi bolševikų užimtoje 
Lietuvos dalyje? Ar žinote, kų 
Kapsuko valdžia daro, ko ji 
siekia, kokia jos programa?

Užklaustasis atsakė, kad 
nežino, bet jam ir nereikia to 
žinoti.

Paaiškėjo, kad nė vienas iš 
tų keturių vyrų nieko nežino.

J. Gegužis karštai pritarė 
Šliupui. Įsikarščiavęs jis vi
saip puolė V. Kapsukų ir 
žadėjo dėti “paskutines pa
stangas,” kad išgelbėtų Lie
tuvų “nuo anarchijos.”

— Ar jūs nematote, kų 
Kapsukas, būdamas Ameri
koje, čia padarė! Jis suskaldė 
lietuvius socialistus į gerus ir 
blogus. Matote, kas dabar 
vyksta Lietuvių socialistų są
jungoje! Įsigalėjęs Lietuvoje, 
jis dar blogiau padarys.

Be abejonės, visiems buvo 
įdomu, kų pasakys M. Pet
rauskas, ilgai sėdėjęs ir klau
sęs tų kalbų. Jis kalbėjo 
trumpai, bet griežtai pasisa
kydamas, jog Lietuvos žmo
nės turi teisę kovoti ir įsikurti 
tarybinę santvarkų. Tai nu
stebino ne tik Šliupų ir 
Gegužį, bet ir mane, nes aš 
nesitikėjau jį pasirodysiant 
tokiu griežtu diskusijose, 
ypač Šliupo akyse. Jis dažnai 
minėjo liaudį. “Kas mes esa
me? Liaudies vaikai. Kas 
sudaro Lietuvų? Liaudis.” 
Tiesa, apie darbininkų klasę, 
apie vargingųjų valstiečių rei
kalus nekalbėjo nė vienas. 
Socializmo, kapitalizmo nieks 
ten nelietė. Aš keletu kartų 
įsimaišiau su keletu sakinių, 
bet į mane jie nekreipė jokio 
dėmesio.

J. Šliupas, girdėdamas M. 
Petrauskų taip kalbant, širdo. 
Tai matydamas, M. Petraus
kas dar labiau karščiavosi ir 
vis teigė, kad Lietuvos žmo
nės, liaudis, turi teisę dabar, 
po karo, jeigu jiems patinka, 
jeigu jie nori, “padaryti taip, 
kaip Rusijos liaudis padarė.”

— Tai ar tu, Mikai,—klausė 
supykęs Šliupas,—sutiktum 
valgyti iš to paties katilo 
'dralą kartu su “Kapsuko 
padaužomis?” Ar tu sutinki, 
kad visi geri Lietuvos inteli
gentai būtų pakarti arba 
sušaudyti?

Petrauskas atsakė, kad jis 
nemano, jog visiems Lietuvos 
žmonėms, esant ten tarybinei 
santvarkai, reikės srėbti sriu
bų iš vieno ir to paties katilo. 
Inteligentijos niekas nekaria, 
teigė jis, ir nekars, nes juk ir 
pats Kapsukas yra inteligen
tas.

— Mano brolis Kipras,—sa
kė jis,—kaip dainavo Marins- 
kame teatre pirmiau, taip 
tebedainuoja ir dabar, bolše
vikams valdant. O jūsų čia 

maliavojimas Lenino ir Kap
suko pabaisomis manęs nė 
kiek nebaido, aš juodu asme
niškai pažinau. Abudu kultū
ringi, apsišvietę, išsimokslinę 
vyrai. Lietuvai jie tik naudos 
tegali duoti.

Maždaug tokios buvo tos 
diskusijos. Jos truko ilgokai. 
Įsikarščiavę vyrai nesigailėjo 
įterpti ir aštresnių žodžių. Bet 
diskusijos, kiek jos lietė Šliu
po misijų, buvo bergždžios. 
Jokio sprendimo nebuvo pa
daryta.

Kai Amerikų pasiekė nors ir 
labai kuklios, neaiškios žine
lės apie proletarinės revoliu
cijos pradžių Lietuvoje, apie 
tarybinės santvarkos kūrimu
si, tūkstančiai Amerikos lie
tuvių darbininkų—socialistų 
ir nesocialistų—labai nudžiu
go. Jiems atrodė visiškai 
natūralu, kad Lietuvos liaudis 
pasirenka tokių santvarkų. 
Dėl revoliucijos laimėjimo 
vargu kas nors iš jų abejojo.

Dažnai nuvykdavau į LSS 
60 kuopos svetainę Bostone. 
Ši kuopa tuomet turėjo daū: 
giau kaip šimtų narių, ir 
dauguma jų vakarus praleis
davo savo svetainėje, disku
tuodami dienos įvykius. Visi 
jie džiaugėsi, visų nuotaika 
buvo pakili, nors nedaug jie 
nusivokė, kas iš tikrųjų Lie- ' 
tuvoje dedasi. Visi nekantriai 
laukė daugiau. ir aiškesriių ; 
žinių iš Lietuvos, rodančių, 
kad jau visa Lietuva yra 
tarybinė.

Apie šaukimų kokių nors .* 
masinių mitingų,. norint pas ’' 
reikšti padrųsinantį žodį savo 
broliams, kovojantiems už 
liaudies laisvę^, pasveikinti V. 
Kapsuko vadovaujamų- darbi
ninkų ir valstiečių vyriausy
bę, čia, deja, nebuvo nė * 
kalbama. O priešas išsijuosęs 
veikė! Šaukė mitingus, visaip * •' 
juodino komunistus bolševi
kus ir rinko pinigus pirkti 
kulkoms, šautuvams ir pa
trankoms, kaip jie atvirai nuo 
estradų sakydavo,—“bOlševLV 
kams šaudyti.”’ ; •'' ’ ‘

Liaudies priešai vien’ tuo ” 
nesitenkino. Jie pradėjo' per J i * 
spaudų ir gyvu žodžiu nuo 
estradų apeliuoti į žmones,’ 
kad, girdi, reikių organizuoti 
“Amerikos lietuvių kariuome
nę” ir jų siųsti Lietuvon 
“kariauti su bolševikais.” Kas 
tų idiotiškų mintį buvo sugaL 
vojęs, dabar aš nė neatsime
nu, bet tokia įžūli propaganda 
buvo skleidžiama. Žinoma, 
kvailių, kurie stotų į “lietuviš
kų klerikalų vaiskų,” nebuvo. 
Tačiau tokia propaganda su- 
demoralizavo ne vienų mažai 
galvojantį lietuvį darbininkų 
bei smulkų biznierių.

Vietoj “Kovos” LSS kurį 
laikų leido mėnesinį laikraštį 
“Mūsų tiesa.” 1919 metų kovo 
1 d. šis laikraštis, be kitko, 
ragino:

“Sųmoningi darbininkai 
privalo įtempti visas jėgas 
prieš tuos budeliškus klerika
lų ir tautininkų sumanymus 
(organizuoti lietuvių armijų ir 
siųsti jų į Lietuvų kovoti prieš 
komunistus.—R. M.). Mes 
turime šiuo reikalu kuo di
džiausiai išplėtoti savo veiki
mų visose Amerikos lietuvių 
kolonijose, turime pasiekti 
plačiausias žmonių minias ir 
išaiškinti joms, jog jų ranko
mis mūsų klerikalai ir tauti
ninkai kėsinasi užsmaugti 
proletarinę revoliucijų Lietu
voje. Kiekvienas į “Amerikos 
lietuviškų vaiskų” įtrauktas 
vyras reiškia ginkluotų prole
tarinės revoliucijos naikinto
jų, mūsų brolių skerdimų; 
kiekvienas duotas klerika
lams arba tautininkams dole
ris reiškia durtuvų arba kulkų 
prieš darbininkų klasės drau- 
gų-kovotojų.”

t-
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Atsiliepimai apie Lietuvos 
kamerinį orkestrą

IŠTRAUKOS IŠ RECENZIJŲ:

MASKVA
“Pažintis su Lietuvos ka

meriniu orkestru paliko labai 
simpatišką, širdingą įspūdį. 
Orkestro grojimą išskiria ne 
tik gražus tonas, geras sko
nis ir raiškus formos jaus
mas. Ypatingą žavumą jam 
teikia įkvėpimas, didžiulė 
meilė muzikai, kuriuos jauti 
kiekviename atliekamam kū
rinyje ir kurių negali nepa
stebėti.”

T. Gaidamovič “Sovietskaja 
muzyka” (1965 m.)

•
“Lietuvos muzikantų pa

siekimai visuomet teikia 
Maskvos muzikos mylėto
jams daug džiaugsmo. Aukš
ta atlikimo kultūra, profesi
nis meistriškumas, puiki 
nuojauta viskam, kas ypač 
vertinga meniniu atžvilgiu— 
štai kas išskiria šios Pabalti
jo respublikos atlikėjiško 
meno atstovus. Dar kartą 
tuo įsitikinome Maskvos kon
servatorijos Didžiojoje salė
je, kurioje koncertavo Lietu
vos kamerinis orkestras, va
dovaujamas Sauliaus Son
deckio.”

N. Tanajev “Muzykalnaja 
žizn” 1970 m.

KOPENHAGA
“Saulius Sondeckis—pui

kus orkestro vadovas, vienu 
metu—jo įkvėpėjas ir peda
gogas. Jis labai tiksliai koor
dinuoja savo muzikantų susi
klausymą, kiekvieną ritminė, 
melodinė, harmoninė detalė 
išsiskiria stebinančiu aišku
mu, o išaugantis iš jų kūri
nys tampa organiška visu- M ma.

V. Cacharias “Land 
of Folk” 1966 m.

LONDONAS
“Tai—be abejonės, vienas 

geriausių kamerinės muzikos 
kolektyvų, kurių mums teko 
kada nors klausytis. Styginių 
instrumentų skambėjimas 
suteikė mums didžiulį malo
numą.

Tai iš tiesų buvo puikiausio 
grojimo styginiais pamoka.”

“Turok gazet” 1968 m.

PRAHA
“Didžiulį įspūdį, kurį pali

ko nepaprastas techninis to
bulumas, intonacinis tikslu
mas, papildė labai ryškus 
dirigento Sauliaus Sondeckio 
menas. Mes jį ilgam įsimin- 
sim.”

“Švet Socializmu” 
, (1969 m.)

VARŠUVA
“Kamerinis orkestras iš 

Vilniaus muzikavo laisvai, 
betarpiškai, parodė neprie
kaištingą techninį lygį, pui
kaus skambėjimo pavyzdį.”

T. Šantruček
“Ruch muzyčni” 1969 m. i

HAVANA
“Saulius Sondeckis diri

guoja išraiškingais ir tiksliais 
mostais. Visiškai įsitikinę ga
lime tvirtinti, kad tai visais 
atžvilgiais puikus muzikan
tas.”

C. Sand
“La bohęmia” 1970

SOFIJA
“Orkestro muzikavimo 

priemonės pinasi su kiekvie
no dalyvio neeiliniu meis
triškumu, disciplina, paslan
kiu ansamblio susiklausymu, 
apimančiu subtiliausias kūri
nių menines detales, ir, kas, 
man regis, yra visų svar
biausia—kolektyvo pilnas at
sidavimas dirigento valiai, jo 
užmanytos kūrinio koncepci
jos realizacija.”

“Bolgarska muzyka” 1978

LIUKSEMBURGAS
“Jau po pirmųjų taktų neli

ko abejonių: prieš mus ka
merinis orkestras, pasiekęs 
meistriškumo tobulybės.

Kai recenzentas susiduria 
su tokiu instrumentu įvaldy
mo lygiu, idealiai subalan
suotu garso santykiu, išsa
miu partitūros esmės suvoki
mu, tokiu nepaprastai orga
nišku kiekvieno kūrinio vien- 
tįsumu, nieko kito recenzen
tui nelieka, kaip tik atvirai 
žavėtis ir stebėtis.”

Lol Veber “Liuksemburger 
vort” 1976 m.

BERLYNAS
“Lietuvos kamerinio orkes

tro koncertai Valstybinės 
operos Apolono salėje, tapo 
džiuginančia Bienalės kulmi
nacija ir buvo sutikti publi
kos karštais plojimais.”

Ližei Markovskis “Muzik 
und Gezelšaft” 1977 m.

BONA
“Belieka didžiausio pagyri

mo žodžiais atsiliepti apie 
Vilniaus kamerinį orkestrą, 
kuris visais atžvilgiais labai 
puikiai įveikė visas kliūtis, 
susijusias su labai įvairiais 
istoriniu požiūriu ir stiliaus 
atžvilgiu kūriniais, ir kurį 
reikia apibūdinti kaip nepap
rastai aukšto rango syginių 
kolektyvą.”

“General-Anzeiger” 1977 m.

MIUNCHENAS
“Beskaitant šio koncerto 

anonsą, žvilgsnis užsikabin
davo tik už pavardės Gido- 
nas Kremeris. Visi kiti var
dai buvo su klaustukais: Vil
niaus Kamerinis orkestras? 
Saulius Sondeckis? Dabar 
mes žinome, kad tas rengi
nys garantuotai atitiko meis
trų koncertų serijos lygį.” 
“Munchener Merkus”1977 m.

VISBADENAS
“Sauliaus Sondeckio vado

vaujamas Vilniaus kamerinis 
orkestras įrodė, kad jis—ne
paprastai subtilus, jautrus 
grožiui ir tobulai grojąs pa
saulinio rango kolektyvas. 
Būtinai reikėtų stengtis jį 
vėl pasikviesti.”

“Wiesbadener Tagelatt” 
1977 m.

KARLSRUHE
“Kaip nuostabiai ryškiai 

galima atskleisti kūrinio 
(šiuo atveju paties Mocarto 
kūrinio) dvasią, gražiai paro
dė Vilniaus kamerinis orkes
tras, kuriam diriguoja Sau
lius Sondeckis. Šis ansam
blis sugrojo Divertismentą 
D-kur KV 136 tobulai, gyvai, 
sodriai ir skambiai. Tai buvo 
tyras it krištolas, puikiai 
nušlifuotas atlikimas. Ir šia
me krištole visiškai aiškiai 
atsispindėjo kompozitoriaus 
veidas. Skambėjimo vienaly
tiškumas ir tyrumas, šva
riausias intonavimas ir, ne
paisant didžiausio kruopštu
mo, nuoširdus muzikavi
mas—šiam grojimui nebuvo 
galima padaryti jokio prie
kaišto. Kurio kompozitoriaus 
muzika bebūtų grojama— 
Mocarto ar Perselo, net Al
fredo Šnitkės,—jau po keleto 
taktų klausytojai gaudavo 
aiškų atsakymą į bet kokį 
klausimą. Bendrai paėmus: 
tai buvo koncertas, kuriame 
grojo nuostabus orkestras ir 
nuostabūs solistai, visi tikrai 
verti publikos susižavėjimo.”

“Badische Neueste 
Nachrichten” 1977 m. 

• ;
VIENA

“Atradimu mums buvo be
veik čia nežinomas kolekty
vas Vilniaus kamerinis or

kestras. Jis groja kartu rafi
nuotai ir gyvai, techniniu 
požiūriu tobulai ir muzikiniu 
atžvilgiu intensyviai. Publiką 
apima ta pati įtampa, kurią 
muzikuodami jaučia orkestro 
dalyviai.”

Kari Lobi “Kurier,” 
1977 m.

ZALCBURGAS
“Lengvutė Mocarto muzika 

lyg iš burtininko skrynios: 
sumojaųs sūkuriai, santūrus 
forte, švelnūs vėjelio dvelki
mas tarytum piano, kalėdų 
skanėstai, pabarstyti cuk
raus pudra. Greta šių aroma
tingų subtilybių pabrėžtina 
atskirų stygininkų grupių 
pusiausvyra. Sondeckis gali 
sau leisti antrųjų smuikų 
struktūras atskleisti kaip ly- 
giateisišką partiją, o ne kaip 
drovų komentarą pirmųjų 
smuikų pavėsyje.

Net sunku patikėti, kad 
įmanoma dar taip šviežiai 
interpretuoti, baigiant di
džiules gastroles Vokietijos 
Federatyvinėje Respublikoje 
ir Austrijoje.”

Peter Cossė “Salzburger 
Nachrichten,” 1977 m.

GRACAS
“Jau pirmasis dirigento 

mostas pirmadienio vakare 
Graco salėje “Stefaniensaal” 
tapo sensacija, kurios su 
nieku negalima lyginti: orga
niškai atitinkąs temą mostas, 
kuris visiškai nepatraukia 
dėmesio, sukėlė orkestro įs
tojimą—visiškai tikslų ir pri
verčiantį tučtuojau sukaupti 
dėmesį. Netrukus pirmasis 
pianissimo mus privertė su
laikyti kvėpavimą: juk tai vi
siškai neįmanoma!

Čia muzikantų ir dirigento 
valios vienybė išauga iš to, 
kaip kiekvienas supranta kū
rinio charakterį. Mocarto Di
vertismentas D/dur KV 136 
buvo atliktas taip neprilygs
tamai subtiliai, kad publika 
susivienijime tučtuojau su
prato, koks aukštas šių muzi
kantų meistriškumas.”

Helmut Naack
“Neue Zeit,” 1977 m.

BELGRADAS
“Nelauktai susipažinome 

su įžymiu styginiu kolekty
vu, kuris, dėka įspūdingo 
garso niuansavimo, vieningo 
skambėjimo, puikios instru- 
mentalinės technikos visapu
siškai apgalvotos dinamikos 
ir laisvos grojimo manieros 
pasiekia geriausių mūsų lai
kų kamerinių orkestrų lygį. 
Visa tai—orkestras sugebėjo 
Sauliaus Sondeckio dėka— 
patyrusio orkestro pedagogo 
bei didelio kamerinės muzi
kos žinovo.”

V. Dragutinovič * 
“Politika” 1971 m.

BUDAPEŠTAS
“Lietuvos kamerinio orkes

tro dalyviai taip tobulai įval
dė savo instrumentus, kad 
jiems pasiseka beveik neįma
nomi dalykai ir Saulius Son
deckis, orkestro dirigentas, 
ruošdamas įkūrinių interpre
taciją, remiasi būtent šio 
tobulu grojimu lygiu.”

L Brener
“Nepsabadšag” 1973

KARTU u
KAPUOSE

Akmenėli, tu pilkasis, 
ar kalnuos tavo gimtinė, 
ar laukų tu kietakaktis? 
Akmeninę -tavo širdį 
rankų šiluma sušildė, 
ašaros žvaigždėm pažiro, 
kai vardus šventus įrašė, 
prakaito rasa pagirdė. . , 
Tu iš nuostabos virpėjai, 
kai čionai tave užkėlė, 
ir visiems skliautams Švytėti 
ir budėti

tau prisakė ;— 
ir visos šalies krūtinėj 
atminimo ženklu degti, ,

Janina Martišienė

Prisiminkime kovoje 
kritusiuosius
ALISE JONIKIENEI 

i

Besiartinant Moters Die
nai—kovo 8-tai, man prisi
mena kita sukaktis, būtent, 
kovo 7 d. Tą dieną 1931 m. 
prie Henry Fordo dirbtuvės, 
Dearborn, Michigan, nušauti 
keturi demonstrantai, kada 
Fordo darbininkai, atsidūrę į 
bado nasrus, Fordui atleidus 
juos iš darbo, nutarė reika
lauti darbo arba algų.

Demonstracijos pirmose 
eilėse žygiavo patys sąmo
ningiausi, klasių kovai atsi
davę darbininkai-ės, šiuo at
veju daugumoje Jaunųjų Ko
munistų Lygos nariai ir 
jiems pritariantieji.

Per visą žygiuotę demon
stracijos vadas drg. Goetž 
perspėjo demonstrantus lai
kytis ramiai, neišprovokuoti 
susirėmimo su policija bei 
mušeikomis. Ne revoliuciją 
sukelti jie žygiavo, bet tik 
reikalauti sau užsipelnytos 
teisės.

Kada demonstrantai pasie
kė Dearborno rubežių, pasi
girdo policijos šūkis: “Susto
kit arba šausime!” Demon
strantai, betgi, žygiuoja pir
myn; policija ar kas iš, kitų 
Fordo tarnų paleidžia ašari
nę bombą. Vėjas, lyg pritar
damas demonstrantams, pa
suka dujas kiton pusėn. De
monstrantai grumiasi pir
myn. Pasigirsta šūviai, minia 
blaškosi į visas puses. Vienas 
mirtingai pašautas tuoj par
puola. Iš Fordo įmonės per 
ilgą dūdą pasileidžia šalto 
vandens srovė. Galiausiai pa
sigirsta mašininė patranka ir 
kiti trys demonstrantai ne
tenka gyvasties. Kiek buvo 
sužeistų, nebeatsimenu.
KAS TIE HEROJAI?

Iš kritusiųjų arčiausiai te
ko pažinti Joe York. Devy
niolikos metų lenkas, anglia
kasio sūnus, gyveno tame 
pačiame bute, kuriame mes 
gyvenome. Buto savininkai 
d. d. Kubiliai (jau mirę) savo 
apartamente neturėdami jam 
vietos, leido naudotis palėpe 
(attick), kur jis laikinai prisi
glaudė, neturėdamas pajamų 
ir negalėdamas nusinuomoti 
kambario. Nekartą Kubiliai 
Juozą pasikviesdavo ir prie 
stalo. Anksti ryte išeidamas 
lapelių prie dirbtuvių dalinti, 
ir pas mus išgerdavo puodelį Į 

Kolūkio moterų tarybos iniciatyva poilsio namų salėje 
ruošiamasi vakaronei. M. Baranausko nuotraukos

kavos ir ką turėjome, tuom 
dalijomės. J. K. Lyga, kurio
je Juozas ėjo organizatoriaus 
pareigas, vos galėjo apmokė
ti būtinas išlaidas (tolesnę 
transportaciją ir t. t.)

Juozas buvo atsidavęs dar
bo klasės reikalams, apėjo 
visas kliūtis ir veikė, kol 
Fordo tarno kulka pakirto jo 
gyvastį.

Joe Bussell, žydų tautos 
smulkaus biznierio sūnus, ir
gi J. K. Lygos narys, dar tik 
16 m. (stambaus sudėjimo, 
atrodė senesnis), irgi krito 
toje demonstracijoje. Niekad 
nepamiršiu, kaip jo • motina 
per šermenis visą laiką sėdė
jo šalia karsto arba lyg 
apstulbusi stovėjo. Bet ne
verkė. Simpatikų užkalbinta, 
ji tyliai pareiškė: “Aš di
džiuojuosi, kad jis krito ko
vodamas! Kovos reikalauja 
aukų!”

Coleman Leny, kokiais me
tais vyresnis, irgi buvo ko
vingas veikėjas Bedarbių ta
ryboje. Kaip asmenį, jį ma
žiau tepažinojau.

Joe DeBlassio demonstra
cijose prie miesto rotužės 
arba kraustant negrų šeimų į 
gatvę išmestus baldus atgal į 
apartamentą, nekartą buvo 
policijos sužalotas. Jo mėgia
miausias užsiėmimas buvo 
platinimas darbininkų pažan
gaus dienraščio “Daily Wor
ker.” Pats daug skaitė ir 
ragino kitus teoretiniai apsi
šarvoti, kad geriau suprastų 
kaip savo reikalus ginti.

Tenka priminti, kad ilgokai 
išgulėjęs ligoninėje po tos 
demonstracijos, mirė J. Wil
liams (negras). Bet jį laidojo 
šeimos sklype artimieji.

Jų keturių laidojimu rūpi
nosi WIR (Workers Interna
tional Relief) ir man esant 
tos organizacijos sekretore, 
teko didelė dalis tų pareigų. 
UAW unija irgi prisidėjo.

Detroitiečiai negreit matys 
tokią minią žmonių gatvėse 
kiek susirinko kada lydėjome 
keturis karžygius į kapines 
(rodos .Woodmere Dear-' 
borne) netoli Fordo dirbtu
vės. O mes susikaupkime mi
nutei ir pagerbkime jų švie
sų atminimą. Jie žuvo, kad 
mes turėtume sotesnį gyve
nimą.

Haverhill, Mass.
Vasario 13 diena mirė 97 

metų amžiaus sulaukus Mrs. 
Anna R. Kirpick (Rutkaus
kaite). Gyveno 57 South Wil
son St., o mirė Lenox Nurs
ing Home. Buvo našlė, paliko 
dvi dukteris: Mrs. Mary A. 
Whitcomb ir Mrs. Florence 
I. Maclad, vienuolika anūkų 
ir daug proanūkių. Palaidota 
vasario 16 dieną St. Patrick’s 
Cemetery.

Mirusiai ramybė, o liku
siems užuojautą. 

* * ♦
Ilgai lauktas namas jau 

atidarytas ant kampo Wel
come ir Winter gatvių šalia 
Grand Army Park netoli nuo 
viešojo knygyno geroje vie
toje. Trijų aukštų namas su 
visokiais patogumais.

Čia senesnio amžiaus žmo
nės gali praleisti laiką per 
penkias dienas savaitėje nuo 
pirmadienio ligi penktadie
nio, nuo aštuonių ryto ligi 
keturių po pietų. Iš ryto 
galima gauti kavos ir pyra
gaičių nemokamai, o pietus 
už 50 centų, ir galima pusėti
nai gerai pavalgyti. Čia kas
dien pavalgo apie 180 žmo
nių. Kitomis dienomis ir 
šventadieniais klubas būna 
uždarytas. Čia būna ir viso
kiu renginių, šokių ir kitokių 
pramogų.

Namas atsiėjo vieną milijo
ną dolerių. Yra daug vietos 
mašinoms pastatyt. Namas 
vadinasi Senior Citizens’ 
Center.

Kitas geras daiktas, tai 
kad busai vežioja žmones po 
miestą, senesnius tiktai už 
penkiolika centų. Galima va
žinėt kad ir per visą dieną. 
Išlipus iš vieno buso galima 
įsėsti į kitą ir nereikia dau
giau mokėt. Galima gerai 
pasivažinėt ir pamatyt mies
tą. 

* * *
Jau kelios savaitės kaip 

tilpo spaudoje, kad gruodžio 
15 dieną Albert P. Bislis 
(Bizlys), 58 metų amžiaus, 
gyvenęs 5 Lines St., išėjo iš 
namų mažai apsirengęs ir 
dar ligi šiam laikui nieko apie 
ji negirdėt. Jo moteris Mrs. 
Alice sakė, kad jos vyras 
Albert sirgo’ ir kad jam 
reikalinga daktaro pagalba. 
Albertas turėjo miesto dar
bą. Dirbo miesto Rotušėje— 
City Hali.

* * *
Sausio 19 dieną “Laisvėje” 

korespondencijoje buvo pa
žymėta “Rugsėjo 15 dieną, o 
turėjo būti “Rugpjūčio 15 
dieną.” A. Navickas

BEAUMONT, CAL.
Lankantis pietinėje Kali

fornijoje turėjau progą daly
vauti pažangiečio Karolio Pe- 
chulio, sulaukusio 102 metų 
amžiaus gimtadienio sukak
tuvėse.Karolis savo tą gražų 
ir garbinga gimtadienį at
šventė sausio 6 dieną. Atsi
lankė gražus būrys jo artimų 
draugų pasveikinti ir Jam 
palinkėti dar daug gimtadie
nių sulaukti.

Karolis Pechulis gyvena 
pas savo malonią dukrą Kris
tiną Karvelis. Celebrantas 
sakė, kad jis gavęs daug 
šiltų sveikinimų su šiuo gim
tadieniu.

K. Pechulis yra ilgametis 
laikraščio “Vilnis” skaityto
jas ir rėmėjas. Jis domisi ir 
pasaulinėmis žiniomis.

Pechulis tebėra žvalus ir 
gerai nusiteikęs.

Ilgiausiu metų, Tau, mie
las Karoli. M. Baltulionytė

BRANDUOLINES ĮMONES 
TURĖTŲ BŪTI 
UŽDARYTOS

Taip sako Susirūpipusių 
Mokslininkų Sąjunga. Ji sa
ko, kad tos įmonės pavojingos 
ne tik jose dirbančiųjų darbi
ninkų, bet ir jų apylinkių 
žmonių sveikatai. Šiandien 
Jungtinėse Valstijose veikia 
net 55 tokios įmonės.

Mano pastaba
Draugė H. Feiferienė rašy

dama “Laisvėje” apie Juozo 
Šarkiūno gyvenimą ir užsiė
mimą biznyje, įterpė ir mano 
vardą, kad būk aš ten Cleve- 
lande suorganizavęs Lyros 
Chorą ir jam vadovavęs. Aš gi 
nieko bendro neturėjau su 
Lyros Choro suorganizavimu. 
Aš nežinau, iš kur H. Feiferie- 
ne tas informacijas gavo. Jos 
yra suvis klaidingos.

Buvo kiti Lyros Choro orga
nizatoriai, būtent Juozas Žeb
rauskas, Antanas Gailiunas ir 
jų pasekėjai. Tikslas jų buvo 
suardyti pirmiau susiorgani
zavusį Mirtos Chorą ir užtik- 
rint mokytojui Jonui Butėnui 
Lyros Chore algą. L. Butėnas 
grąsino Mirtos Chorui sunai
kinimu, jeigu jo diktavimui 
nepasiduos. Bet, žinoma, jie 
Mirtos Choro nesugriovė ir 
patys finansiniai gana nuken
tėjo. Julius Krasnickas

KALTINA PLIENO 
KOMPANIJĄ

Chicago, Ill. — Vasario 16 
dieną Burnside liejykloje 
įvyko didelė eksplozija, ku
rioje unijos lokalo 1719 prezi
dentas Steve Mihalik buvo 
užmuštas, o 17 liejikų sun
kiai sužeista.

Jungtinė Plieno Darbinin
kų Unija kaltina samdytojus 
už nelaimę. Jie nekreipė dė
mesio į darbininkų protestus 
prieš pavojingas darbo sąly
gas. Jiems pirmoje vietoje 
buvo pelnas, o ne darbininkų 
sveikata ir gyvybė.

PRIVERSTA ATSILYGINT 
SAVO DARBININKAMS

Flint, Mich. — Čia General 
Motors įmonėje kompanijos 
bosai slaptai pagreitino kon
vejerį ir privertė darbinin
kus skubiau dirbti ir duoti 
didesnę produkciją. Kai apie 
tai sužinojo darbininkų uniją, 
griežtai užprotestavo ir pa
reikalavo, kad kompanija 
darbininkams atsiteistų. Be 
teismo kompanija sutiko dar
bininkams daugiau sumokėti 
$750,000. Laimės 3,000 įmo
nės darbininkų.

ČIA LAUŽO ĮSTATYMUS
Clarence, N. Y. — Šis 

miestelis randasi šalia did
miesčio Buffalo. Šiomis dieno
mis iškilo aikštėn, kad čia 
veikia Centrinės Žvalgybos 
Agentūros (ČIA) raštinė. Tas 
daug ką nustebino. Mat, įsta
tymai draudžia ČIA veikti ir 
užlaikyti buveines Jungtinėse 
Valstijose. Agentūra buvo 
įkurta tiktai rinkimui žinių-in- 
formacijų užsieniuose. Jos 
agentams draudžiama užsiim
ti šnipinėjimu prieš šios šalies 
žmones.
PREZIDENTO KAIMYNU 
PRASTA NUOMONE APIE 
JĮ

Atlanta, Ga. — Pravesti 
apklausinėjimai parodo, kad 
Georgia valstijos tik 44 pro
centai piliečių mąno, kad 
Jimmy Carter yra geras pre
zidentas ir savo pareigais 
gerai atlieka. Bet visiems 
kitiems jo prezidentavimas 
nepatinkąs. Nusivylę tie, ku
rie manė, kad sunormalizavi- 
mas santykių su Kinija jo 
prestižą bent jau jo paties 
valstijos piliečių akyse smar
kiai pakils.
SVARBI DRAUGYSTĖS IR 
BENDRADARBIAVIMO 
SUTARTIS

Penh, Kambodija. — Viet
namo Socialistinė Respublika 
ir Kambodijos Liaudies Res
publika pasirašė draugystės 
ir bendradarbiavimo sutartį. 
Abidvi šalys pasižada vienai 
kita pasitikėti, ginti savo 
nepriklausomybes ir viena 
kitai gelbėti.” Bendrame pa
reiškime griežčiausiai smer
kiama Kinija už jos ginkluotą 
agresiją prieš Vietnamo Res
publiką.
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Vancouverio žinios
VANCOUVER 
DIENRAŠČIŲ 
NESPAUSDINA

Jau ketvirtas mėnuo strei-l ... 
kuoja 1,500 darbininkų priešė 
du šio miesto dienraščius 
“Vancouver Sun” ir “The! 
Province.” Šie laikraščiai pa-1 
siekdavo šio milijoninio mies
to gyventojų daugumą. Da-1 
bar streikieriai leidžia savo c 
laikraštį “VANCOUVER 1 
EXPRESS,” kurio išspausdi
nama apie 150,000 kopijų. 
Pajamos iš reklamų (skelbi
mų) naudojamos sušelpti 
streikierius.

Vienas svarbiausių strei- 
kierių reikalavimų yra, kad 
darbininkams darbas būtų 
užtikrintas. Kompanijos pla
nuoja įdėti moderniškas ma
šinas ir tuomi sumažinti darr 
bininkų skaičių. Išrodo gerai, 
kad mašinos pavaduoja dar
bininkus. Bet iš ko pragy
vens bedarbiai, kurių šioje 
provincijoje jau dabar 
virš šimto tūkstančių?

yra

Vasario 12 d. naktį prava
žiuojantis automobiliu palei- 

! do 17 šūvių iš automatiško 
; šautuvo į policijos įstaigą, 
i Išdaužyti langai, apdegintos 
j sienos.

Visus šiuos nuostolius rei
kės žmonėms apmokėti, tur
tingieji dėl to nenukentės.

Galima suprasti, kad daug 
bedarbių įpuola į desperaci
ją. Gal tai yra protesto 
būdai, bet klaidingi. Reika
linga dirbantiems ir bedar
biams skaityti progresyvią 
spaudą. Tas pagelbėtų su
prasti ekonominės krizės ir 
bedarbės priežastis.
ĮDOMI PARODA

Iš Ukrainos Tarybinės 
Respublikos prisiuntė mums 
į “CANADA-USSR Associa
tion” (Kanados-Tarybų Są
jungos bendravimo draugiją) 
dvi dėžės didelių spalvotų 
nuotraukų, rašalo brėžinių ir 
vaikų tapybos. Gavome vie
tas didžiausių parduotuvių 
centruose: EATON’S, HUD
SON BAY ir WOODWARDS 
STORES. Po savaitę laiko 
paroda išstovėjo EATON’S 
ir HUDSON BAY Shopping 
Centres, gi nuo kovo 5 ligi 10 
d. bus išstatyta priemiestyje 
Richmond, naujausiame cen
tre “LANSDOWN.”

Programą paįvairina jaunų 
Kanados ukrainų šokikų gru-

KLAIDINGI KOVOS 
BŪDAI

Jau kelintas mėnuo matosi 
didelėmis raidėmis užrašai 
ant įvairių pastatų ir bankų: 
“DESTROY” (naikink) 
“ANARCHY” (anarchiją).
Per paskutines 16 dienų įvy
ko aštuoni padegimai su ___ . v
“Molotovo bombomis”—ke-; pė “Kobzar. Mėginsime gauti 
turi bankai ir kitos įstaigos. 
Praeitais metais įvyko 7,500 
gaisrų, iš kurių 1,750 buvo 
padegimu. Nuostoliai siekia 
virš 25 milijonus dolerių.

panašių nuotraukų ir iš Balti
jos respublikų.' Norėtume 
parodyti visas Tarybinės 
Baltijos Respublikas kartu.

A. Grinkus

Montreal, Canada.
NETEKOME TRIJŲ 
TAUTIEČIŲ

Neseniai mirė Mary Dau- 
norevičienė, sulaukusi vos 52 
m. amžiaus. Dideliame liūde
syje liko jos vyras ir 7 dar 
jauni vaikai, kurių tik viena 
duktė ženota.

Vasario 10 d. mirė Julė 
Gargasiene-Savickaitė, su
laukusi 67 m. amžiaus. Liko 
vyras, duktė, 5 seserys ir 7 
broliai, kurių tik vienas bro
lis nevedęs.

Vasario 14 d. mirė Alber
tas Kleiza, sulaukęs 71 m. 
amžiaus. Velionis -paliko 
žmoną, dukrą, sūnų, dvi se
sutes ir seserėčią, kuri buvo 
atvykusi į laidotuves iš Chi- 
cagos; taipgi buvo atvykę iš 
kitur Stanley Virbalo du 
sūnus—vienas iš J. A. V.,

kitas iš Ontario.
Mirusiems tebūna lengva 

šios šalies žemelė, o šeimoms 
gili užuojauta.

LIGONIAI

A. Sadauskas žydų ligoni
nėje pergyveno operaciją.

Albinas Vaitiekūnas per
gyveno širdies smūgį. Šiuos 
žodžius/rašant, guli Montreal 
General, ligoninėje.

Aldona Alenskienė Mon
treal General ligoninėje per
gyveno gerklės operaciją.

Brenda Alenskaitė susižie
davo su kitataučiu vaikinu, 
kada įvyks jų vestuvės, ne
teko sužinoti.

H. Smetonienė su savo 
vyru Vic buvo atvykusi at
lankyti sayo susirgusį tėvą— 
A. Vaitiekūną. P-rė Kr?

Vasario 17 dieną Lietuvių 
Piliečių klubo salėje Dainos 
Mylėtojų choras paminėjo 14 
metų gyvavimo sukaktį.

Choro pirmininkas S. Kuz
mickas pakalbėjo apie choro 
veiklą. Priminė, kad virš 13 
metų chorą mokė ir vadova
vo Adelė Pakalniškienė. Jai 
pasitraukus, chorą perėmė 
vadovauti gabi muzikė nuo
širdi mokytoja Helena Janu
lytė.

Choro pamokos įvyksta 
kartą į savaitę. Mes moko
mės ir dainuojam naujas ir 
senas dainas, mūsų progra
ma įvairi. Taipgi pranešė, 
kad choras gavo daug garbės 
narių su stambia parama.

Choro mokytoja H. Januly
tė sveikino choristus, dėkojo 
už kooperaciją ir atsilanky
mą į pamokas. Sakė, kad ji 
myli chorą, bando ką nors 
naujo sukurti, kad progra
mą būtų įdomi, graži ir 
patenkinanti publiką. Ji pra
nešė, kad šiandien dainuosi
me lietuvių kompozitorių 
dainas P. Balevičiaus, J. 
Dirvelio ir Walterio Žuko.

Toliau sekė dainų progra
ma. Išpildė sekami daininin
kai. Stasys Kuzmickas—so
lo, S. ir V. Kuzmickas—due
tą, Emilija Young—solo, Mo
terų kvartetas ir oktetas, 
taipgi vyrų grupė ir moterų. 
Pabaigai padainavo bendras 
choras.

Programa buvo graži. Va
dovavo Helena Janulytė. Pu
blika širdingai plojo.

Choro pirmininkas S. Kuz
mickas padėkojo Helenai Ja
nulytei už sutvarkymą gra
žios programos, o publikai už 
skaitlingą atsilankymą.

Toliau buvo šokiai ir drau
giški pokalbiai iki vėlumos.
GIMTADIENIO PUOTA

Vasario 13 diena Walteris 
Dubendris atšventė savo 92- 
trą gimtadjenį.

Kaip, jau žinoma, Walteris 
nepripratęs savo gimtadie
nius, paminėti vienas ramiai. 
Jis juos visuomet, pamini 
“triukšmingai,” linksmai bū
ryje savo draugu-gių su dai- 
na.muziką ir šokiais.

Walteris šio gimtadienio 
proga pakvietė į Lietuvių 
Piliečių salę gražų skaičių 
svečių pietums.

Gabios šeimininkės B. Vait
kienė ir V. Kuzmickienė pa
gamino įvairių skanumynų.

W. Dubendris
S. Kuzmickas ir J. Vaitkus 
pagirdė trokštančius.

Pradedant pietauti svečiai 
pakėlė taurelę ir padainavo 
Jubilijatui “linksmo gimta
dienio” ir “Ilgiausių metų,” 
pijaninu akomponavo Helena 
Janulytė.

Po pietų sekė programa. 
Puotos pirm. V. Bunkus api
budino jubiliato nuopelnus 
pažangos judėjime. Linkėjo 
Walteriui geros sveikatos ir 
ilgo gyvenimo.

Buvo pristatytas jubiliato 
senas bičiulis įdėjos draugas.

Juozas Šarkiūnas, su ku
riuo teko veikti Chicagoje, J. 
Šarkiūnas taipgi sakė, kad 
W. Dubendris visą savo 
brandų gyvenimą paskyrė 
pažangiai veiklai. Palinkėjo 
jam stiprios sveikatos.

Choro mokytoja H. Januly
tė sveikino Walterį, linkėjo 
linksmo gimtadienio 
džiaugsmo gyvenime.

S. Kuzmickas sveikino 
Walterį garbingu jubilieju
mi, linkėjo sulaukti šimto 
metų. Be to, padainavo porą 
dainų, kurias skyrė W. Du- 
bendriui.

St. Petersburge atostogau
ja Julija Urmonienė, chica- 
gietė. Ji sveikino Walterį 
gimtadienio proga, dėkojo už 
pakvietimą į puotą, linkėjo 
ilgiausių metų.

Paskutinis kalbėjo jubilia
tas, Walteris. Padėkojo vi
siems už sveikinimus, gra
žius žodžius ir linkėjimus. 
Dėkojo šeimininkėms už ska
nius pietus ir visiems už 
atsilankymą.

Po to muzikantas Walteris 
Strolis pagrojo šokiams. “

Jaunatviškai nusiteikęs šo
ko ir jubiliatas Walteris Du
bendris. Valio!

Gimtadienio proga W. Du
bendris paskyrė “Laisvei” 
$50 paramos. Ačiū jam.

V. Bunkienė

Po ilgos ir sunkios ligos 
vasario 2 d. mirė Walteris 
Lakas, 86 metų amžiaus. 
Prieš septynerius metus jį 
ištiko priepuolis (stroke) ir 
jis neteko regėjimo. Buvo 
patalpintas į invalidų namus, 
kur jis ir išgulėjo iki mirties.
' Į Jungtines Valstijas Wal

teris atvyko 1913 metais. 
Ilgiausią savo gyvenimo dalį 
išgyveno Rochester, N. Y. Iš 
amato buvo stalius.

Prieš 24 metus jis su žmo
na atvyko į Floridą ir čia 
Miami mieste pastoviai apsi
gyveno. Dirbo kaip statybi
ninkas. Čia jie abu įsijungė į 
pažangiųjų organizacijų vei
klą. Skaitė ir rėmė pažangią
ją spaudą, priklausė prie 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos 75 kuopos ir L. S. K. Prie 
Klubo įsikūrimo velionis 
daug prisidėjo.

Lietuvoje liko sesuo ir toli
mesni giminės. Artimų gimi
nių jis čia neturėjo. Jo žmo
na mirė prieš jam susergant. 
Čia jį nuolat lankė ir prižiū
rėjo jo draugai John Andrus 
ir Olga Šimkienė, kuri labai 
rūpestingai ir gražiai tvarkė 
jo palaidojimą. Buvo pašar
votas Orsdel šermeninėje, 
kur didelis būrys žmonių 
suėjo su Walteriu atsisvei-, 
kinti.

Pirmadienį, vasario 5 d. 
prieš išlydint atsisveikinimo 
žodį tarė Magdelen Savicky. 
Buvo palaidotas Memorial 
Park kapinėse.

Visi palydovai buvo pa
kviesti į L. S. K. pietums.

Gili užuojauta jo artimie
siems. V. lešmantienė

ILGIAUSIŲ METŲ!

SVEIKINIMAS

Teofilei Masienei
Šių metų Kovo 4 d. Teofilei Masienei sueina 85 

metai nuo jos gimimo dienos.
Gyvenu kiekvieną dieną tik dėl jos, nes ji yra 

mano vienatinė draugė, mokytoja, patarėja ir 
mano mylima mamytė. Aš sveikinu ją su jos 
gimtadieniu ir linkiu mylimai mamytei geros 
sveikatos, linksmų dienų ateityje ir kad niekad 
nepalikt manęs.

Dukra,
STEFANIJA
Detroit, Michigan

Yucaipa, Cal.
Sausio 7 dieną po labai

ilgos ir sunkios ligos mirė 
Onutė Petrulytė-Pukienė, 83 
metų amžiaus. Labai prasto
je sveikatos padėtyje . liko 
Onutės mylimas vyras My
kolas Pūkis slaugymo na
muose. Draugas P, Žilinskas 
gražiai parašė apie velionės 
Onutės mirtį ir laidotuves į 
abu laikraščius, “Laisvę” ir 
“Vilnį,” kuriuos ąbu Pųkiai 
per ilgus metus skaitė ir 
laukdavo jų ateinant.

Norisi šiek tiek prisiminti 
apie Onutės Petrulytės anks
tesnį gyvenimą Bostono apyr 
linkėję ir vėliau Brockton, 
Mass. ............... .  , .

' ' » f . t • » l « • I • > .

Iš Lietuvos Onutė buvo, 
kilus Vabalninku miestelyje. 
Biržų rajone. Būdama jaunu
tė, tik 14 metų, atvyko į 
J A V, pas dvi tetas į. Brock-
ton, Mass. Ji ten gyvendama 
buvo veikli meno srityje t. y.,

BROCKTON, MASS.

Minis.................. ......................

Mari j onai Gut auskienei
’ ’ ‘ ' i ,
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Reiškiame gilią užuojautą ,,dūkjęaŲn Stefanijai, 
sūnui Jonui, visiems giminėms, sesutėms Tarybų 
Lietuvoje ir jų šeimoms bei visiems artimiesiems* \ .

Marta GružinskieiiėKleofa ir Walter-Kelly • 
Elzbieta Additon • / • >. <

St. Petersburg, Fla. \ ,. , . ‘ / 4 ,?

MIAMI, FLA.

Minis

Walteriui Lakui

PRANEŠIMAS

KELIONĖ Į LIETUVĄ
Išvažiuoja gegužės 25 d. ir grįžta birželio 8 d. 

Aplankys Vilnių, Leningradą, Varšuvą ir Budapeš
tą.

Grupės skaičius apribotas—tad prašome užsisa
kyti vietas, kad neįvyktų nesusipratimų.

Informacijos ir registracijos reikalu rašykite bei 
skambinkite:

Mrs. Janina Vilkelis
1016 Belleville Ave.

Laval, Que., Canada H7C-2C1 
Telefonas: (514) 661-1261

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo giminėms, 
draugams bei pažįstamiems Amerikoje ir Lietuvo
je.

J. Smalenskas A. Švėgžda
Ch. A. Almantai E. Ruzinskienė
R. Brown M. Novicky
V. Bobinas H. W. Baile
M. Bružas J. Andrus
E. Stankus M. Koch
M. Kvietkas J. Strolis
S. Danis A. N. Ješmantai
E. Jurkevich S. Zavish
A. Beeis P. Rozinsky
P. M. Pocius A. M. Devos
I. H. Chalkis H. F. Mankauskai
J. U. Daugirdai E. Aleksander
R. Čiulada O. Šimkus

YUCAIPA, CAL.

Mirus

Onutei Petrulytei-
Pukienei

Reiškiame nuoširdžią užuojautą vyrui Mykolui,
giminėms Lietuvoje ir draugams, kurių Onutė
buvo daug įsigijusi.

K. Mugianienė Ks. Karosienė
Telda Valilytė-King V. Taraškienė
V. Sutkienė M. Baltulionytė

chore, teatre ir pažangiose 
organizacijose.

Onutei būnant malonaus, 
geraširdiško būdo bei cha
rakterio, ji visur tikdavo, ir 
mielai, kur tik buvo reikalas,
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MIAMI, FLA.

Mirus 
. ■■ • ♦ - ■ j

Walteriui Lakui
Reiškiame gilią užuojautą mūsų mielo , nario 

giminėms, draugams bei pažįstamiems. Amerikoje 
ir Lietuvoje. -

LIETUVIŲ SOCIALIS KLUBAS
Miami, Fla.

HARTFORD, CONN.

Mirus

Anastazijai 
Saurusaitienei

Reiškiu širdingą užuojautą dukterėčioms E. 
Brazauskienei ir Z. Cripps; taipgi jų šeimoms; po 
dukrai J. Chmoro ir kitiems giminėms bei 
draugams.

M. K. BARNETT

HARTFORD, CONN.

Mirus

Anastazijai 
Saurusaitienei

Reiškiame širdingą užuojautą dukterėčiai E. 
Brazauskienei ir jos sūnui su šeima, taipgi 
dukterėčiai Z. Cripps ir jos sūnui su šeima;

visiems giminėms beipodukrai J. Chmoro ir 
draugams.

J. V. Kazlau
J. V. Vasil
Draugas
R. Skardžius
L. Butkevičienė
L. Carpenter
A. Žalis
M. Barnett

E. Klimas
J. Carnauskas
J. Bakšys
T. Skardžius
S. Savitcheff
W. Hollis
Draugas
P. N. Ventai

ji būdavo viena pirmųjų vei
kloje ir asmeninėse drau
gams paslaugose.

1924 metais velionė Petru
lytė pastoviai apsigyvenus 
Los. Angeles, Cal., ir čia 
sekančiais metais susituokė 
su pažangiu Mykolo Pukiu, 
kuris tik neseniai buvo atvy
kęs iš Chicagos.

Primintina, kad Mykolas 
Pūkis, gyvendamas Chicago
je, buvo vienas laikraščio 
“Vilnis” įkūrėjų. Jis savo 
visą subrendusį gyvenimą 
buvo įvairių organizacijų vei
klus narys. .. ' ,■ ; >

Gal ir čia ne vięta apie 
Mykolą kalbėti,, bet norisi 
prigimtį, kad šiandien Myko
las nebegali kalbėti nei rašy
ti. Tai yra labai apgailėtina 
ir skaudu matyti tokį buvusį 
veiklų žmogų likusį tokioje 
blogoje padėtyje.

Turėjau progą kelis kartus 
aplankyti labai skausminga 
vėžio liga sergančią Onutę 
Pukienę., Per porą kartų ji 
p r įsi minė, kad >nors keliais 
žodžiais parašyčiau į jos my
limą laikraštį “Laisvė” ir jos 
mylimo Mykolo vardu padė- 
kavočiau visiems jų abiejų 
draugams, bičiuliams ir kai
mynams už jų visų nuošir
džius patarnavimus jai jos 
labai sunkioje ligoje ir Myko
lo lankymus slaugymo na
muose, Velionė Qnutė labai 
rūpinosi Mykolo labai nelai
minga padėtimi jąm likusiam 
vienam be jos priežiūros ir 
slaugymo.

Velionė Onutė buvo pašar
vota ' Emersdn-Bartlett šer
meninėje. Jos karstas buvo 
gražiai papuoštas gyvų gėlių 
puokštėmis. Šermeninėje 
gražią ir jausmingą kalbą 
pasakė iš Los Angeles mies
to atvykęs Walteris Raila, 
velionės ir Mykolo ilgametis 
draugas. Ksavera Karosienė 
taip gi abiejų Pūkių ilgametė 
draugė, kuri dar suspėjo 
aplankyti Onutę dar gyvą, 
bet negalėjo dalyvauti jos 
laidotuvėse, nes tuo laiku 
Los Angeles mieste vyko 
JAV-Tarybų Sąjungos drau
gystės konferencija, kurioje 
ji buvo delegatė. Adelė Zix, 
Onutės ir Mykolo artima 
draugė, daug pasidarbavo 
velionei gyvai esant ir laike 
jos laidotuvių.

Petrulytes-Pukienės palai
kai buvo sukremuoti (sude
ginti), ir palaidoti Ingle
wood, Cal., kur anksčiau 
Pūkiai gyveno.

Velionės laidotuvėse daly
vavo nemažas būrys dalyvių, 
vietinių ir iš kitur. Iš Los 
Angeles miesto dalyvavo 
abiejų Pūkių draugai Ona ir 
Jurgis Bernotai, kurie velio
nę lankė dar gyvai būnant, ir 
kiti.

Visi šermenų dalyviai buvo 
pakviesti užkandžiams į res
toraną.

Lai būna amžinoji ramybė 
Tau mieloji Onute, o mes, 
tavo draugai, visada ir visa
da Tavęs pasigęsime.

M. Baltulionytė
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LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS PAS LAISVIEČIUS
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Bendras vaizdas iš Vilniaus kamerinio orkestro viešnagės 
publikai pristatė Eva Mizarienė.

Laisvės” salėje. Juos
Salomėja Narkėliūnaitės nuotraukos

• fea

MINĖKIME KOVO AŠTUNTĄJĄ—MO
TERS DIENĄ SU NEW YORKO LIETU
VIŲ MOTERŲ KLUBO NARĖMS KOVO 4 
D., LAISVĖS SALĖJE, 102-02 LIBERTY 
AVĖ., OZONE PARK, N. Y., 1 VAL. BUS 
MENINĖ PROGRAMA. BUS DUODAMI 
PIETŪS. AUKA $7.

į oo&ocooooocococoooocooo

j Pramogų kalendorius
I cococooooooooaoocoooooo

BALANDŽIO 1 D.
"Laisvės” 

Bendrovės 
įvyks 10 vai. 
salėje, 102-02
Ozone Park, N,. Y.

Kooperatyvės 
suvažiavimas 

ryto, Laisvės 
Liberty Avė.,

Prisiminkime
K. Caikauskienę

BALANDŽIO 1 I).
"Laisvės” Bendrovės di

rektoriai ruošia banketą pa- 
| gerbti redaktorių Antaną 
_ Bimbą jo 85 m. gimtadienio 

, e e> Į ir 1/1 S R Aukščiausios Tary-
Planuoja kampanijų i bos Prezidiumo suteikimo

Saulius Sondeckis

jam Nusipelniusio Kultūros 
Veikėjo garbės vardo proga, 

j Pradžia: 2 vai. po pietų, 
i Vieta: Laisvės salėje, 102-02 
l Liberty Avė., Ozone Park, 
' New York. Auka $7.

i už pašalinimų 
' mero Koch
1 ■ . .

New Yorkas. — Šio miesto 
j juodieji veikėjai merą Koch 
vadina rasistu ir planuoja 
pradėti kampaniją už jo at
šaukimą iš mero vietos. Juos i LAWRENCE, MASS 
remia ir puertorikiečiai. ' 
Kampaniją ves Juodųjų ir ' 
Puertorikiečių Legislatures 
Kokusas, kuriam vadovauja 
valstijos senatorius Vander 
L. Beatty.

Įstatymai reikalauja, kad 
norint mero pašalinimą ar 
atšaukimą leisti piliečiams 
nubalsuoti, pirma reikia susi
rinkti 50,000 piliečių parašų. 
Manoma, kad tiek parašų 
surinkti šiame didmiestyje 
nesudarys jokios problemos.

Meras Koch, žinoma, griež
tai paneigia jam daroma kalti
nimą, kad jis esąs rasistas. 
Jam visų rasių ir tautinių 
kilmių newyorkieciai esą ly
gūs.

Kaip jau buvo “Laisvėje” 
pranešta, vasario 9 d. mirė 
ilgametė New Yorko Lietu
vių Moterų Klubo narė Kazė 
Čaikauskienė. Vasario 14 d. 
ji buvo palaidota Maspetho 
Mount Olivet kapinėse. Prieš 
išlydint ją iš Garšvos Haven 
Hill koplyčios man teko tarti 
keletą žodžių apie mūsų mie
ląją narę.

Kazę Čaikauskienę. .pažino
jau nuo labai seniai. Man 
būnant tik apie 12 metų 
amžiaus Central Brooklyno 
Darbininkų Choro nariai pri
prašė mano mamytę leisti 
mane dainuoti jų chore. Tuo 
laiku Maspethe gyveno Ka
zys Kaulinis ir jis mane 
nuveždavo į Choro repetici
jas ir parveždavo. Kai choras 
buvo pakviestas kur nors 
toliau dainuoti, tai mane pri
glausdavo Kazė ir jos vyras 
Jonas Baltaitis pas juos per
nakvoti.

Central Brooklynas tuo 
metu labai gražiai žymėjosi 
savo menine veikla. Ten gy
veno mūsų mielas poetas 
Jonas Juška. Jo iniciatyva 
buvo paruošta daug teatrali
nių pastatymų. Kazė daž
niausiai vaidindavo svarbiau
siose rolėse. Baltaičių sūnelis 
Jonukas pasirodydavo 
tydamas poeziją.

Draugas Baltaitis 
1951 metais. Po kiek
Kazė ištekėjo už Caikausko,

Vasario 18 diena tikrai mas, Almus Šalčius ir daug 
buvo iškilminga pas laisvie-1 kitų, 
čius. Mūsų kuklioje salėje 
susirinko gražus būrys sve- 
cių pasimatyti ir atsisveikinti j N H ,ietuvių vardu pasvei. 
su Vilniaus Kamerinio or-| ĮęjnĮį išvykstančius žymiuo- 
ehestro visais nariais Tai po I sjus lietuvius menininkus, 
talp !?k™"gl.?aStP°!’%per^ palikusius 1,200 amerikiečių 

i ir 200 lietuviuose neišdildo- 
į mą įspūdį; taipgi pridėjo, 
! kad apie jų koncertą vietos 
dienraščio muzikas kritikas 
amerikietis Robertas Naka- 
nian parašė gražų ir pra
smingą įvertinimą.

Prie Nelės Ventienės ir 
Onutės Babarskienės skaniai 
paruoštų pietų buvo ypatin
gai malonu ir gražu sutikti 
šiuos jaunus ir talentingus 
žmones, kurių tarpe buvo 6 
moterys ir 19 vyrų. Jų paly
dovas anglų kalbos katedros 
Vilniaus universitete Liongi
nas Pažūsis jų kiekvieną pri
statė.

Orkestro vadovas Saulius 
Sondeckis papasakojo jų įs
pūdžius važinėjant po Ame
riką per apie pus antro 
mėnesio laiko ir veik kiekvie
ną dieną gastraliuojant skir
tinguose 
“Laisvės” 
Bimbai ir
Ievai Mizarienei įteikė po 
dovaną—po puikų albumą.

Neilgai begalėjome su mie
lais svečiais šnekėtis, nes 
jiems reikėjo skubėti į aero- 
portą. Į ten taipgi gražus 
būrys palydėjo svečius.

Na, bet be darbo, be prisi
ruošimo nebūtume galėję pa
vaišinti svečių. Čia rengėjų 
vardu tariu ačiū visiems pri- 
sidėjusiems darbu—Nelei ir 
Povilui Ventams, Onutei Ba- 
barskienei, Karoliui Bende- 
riui, Nastei Buknienei, Ade
lei Lupsevičienei, Tesei 
Stočkienei, Viktoriui Beke- 
riui ir Mildred Stensler.

Ieva Mizarienė

visą plačiąją mūsų šalį buvo' 
paskutinis jų sustojimas 
Jungtinėse Amerikos Valsti-I 
jose prieš išvykstant namo.

Buvo malonu matyti žmo
nes, kurių tarpe gal ne vie
nas pirmą sykį lankėsi mūsų 
pastogėje. Nepaisant politi
nių skirtumų, visi kaip vie
nas džiaugėmės mūsų taip 
puikiai pasižymėjusiais tėvy
nainiais. Čia lankėsi “Kelei
vio” redaktorius J. Sohda, 
“Vienybės” redaktorius Jo
nas Valaitis ir leidėja Valeri
ja Tysliavienė, tik ką naujai 
išleistos knygos apie pasauli
nius pašto ženklus redakto
rius Kazys Matuzas su žmo
na, dailininkas V. K. Jony-

SVEIKINAME
Kad ir pavėluotai sveikiname redaktorių Ąntaną 

Bimbą sulaukusį garbingo 85 metų afnžiaus. 
Linkime stiprios sveikatos, taipgi daug/ryžto ir 
energijos jo atsakingame darbe. /

J. Zutra /
Apolonija Bečienė
A. V. Nevins
E. Stankus/

O. Šimkus /

V. Bovinas
A. Švėgžda
A. N. Iešmantai
I. H. Chalkis

Miami, Fla.

SVEIKINIMAS
| Gerbiamas drauge Antanai Bimba,
| Sveikinu Jus gimtadienio proga. Linkiu sveika

tos, laimės ir daug saulėtų metų Jūsų kilniame
| darbe.

M. K. BARNETT 
Hartford, Conn.

I SVEIKINAME A. BIMBĄ
| Didžiai gerbiamas drauge Antanai!
i Pavelykite paspausti Jums ranką ir palinkėti | 

daug—daug geros sveikatos, sėkmės Jūsų garbingo i
I 85-ojo gimtadienio proga.
| Jūs, Antanai, atidavėte viską dėl darbininkų |

I klasės kovų ką savyje turėjote geriausio. Ir, po šiai j
dienai pasiliekate dirbti kovų arenos poste—dėl

| geresnės ateities dėl skaistesnio gyvenimo. I
A Mudu su žmona linkime Jums viso geriausio. i

Petras Žilinskas i
I Sun City, Cal. ’

MIAMI, FLA.
' Iš saulėtos Floridos, amžinai žydinčios vasaros, 
| didžiai gerbiamam “Laisvės” ir “Šviesos” redakto

riui ANTANUI BIMBAI
Brangus bičiuli, mielas tautieti, tikras lietuvi, 

I nuoširdžiai sveikinu Jus 85 m. sukakties Jūsų 
| garbingame apšvietos darbe, pasiaukojančiame 

liaudies gerovei.
' Sveikinu Jus, daug laimės linkėdamas, svarbiau- 
j šia geros ir tvirtos sveikatos, ilgiausių gyvenimo 
♦ metų ir neblėstančios energijos, daug šviesių ir 

saulėtų dienų. Linkiu, kad šie metai atneštų taiką, 
I meilę, ramybę; kad viską niekinanti karo grėsmė 
i būtų užmiršta visose tautose ir visiems laikams.

Su gilia pagarba tvirtai spaudžiu Jums ranką.
I J. Smalenskas

Vytautas Sirvydas skambi
no telefonu ir prašė Nashua.

miestuose. Jis 
redaktoriui A.
administratorei

HARTFORD, CONN.

Vasario 11 dieną mirė 
draugė Anastazija Saurusai- 
tienė. Laidotuvės įvyko va
sario 14 dieną. Velionę į 
kapines palydėjo didelis bū
rys žmonių.

Jos seserėčia E. Brazaus
kienė palydovus pakvietė į 
Laisvės Choro svetainę ir 
ten visus labai skaniai pavai
šino. Valgį pagamino patyru
sios šeimininkės H. Colson ir 
J. Dicaly. Joms padėjo J. 
Carnauskas. M. B.

VIETNAMIEČIAI 
STUDENTAI 
PROTESTUOJA

| New Yorko universitete 
’ mokosi grupė vietnamiečių 
| studentų. Jie susiorganizavę 
j į Vietnamiečių Patriotų Susi- 
I vienijimą. Jie išleido pareiš- 
I kimą, kuriame pasmerkiama 
| Kinijos ginkluota invazija į 
i Vietnamo Socialistinę Ręs
ti publiką. Smerkiama ir šios 
|i šalies vyriausybė. Vietna- 
i miečiai studentai sako, kad 
J Amerikos vyriausybė remia 
| šią Kinijos agresiją.

skai-

mirė 
laiko

kuris mirė 1967 metais. Pasi
likusi viena, Kazė ir vėl 
įsitraukė į mūsų eiles. Ji 
pradėjo dažniau lankyti mū
sų pobūvius, įstojo į Moterų 
Klubą ir LLD 81 kuopą. Ji 
buvo gera šeimininkė ir mū
sų pobūviuose dažniausiai 
dirbdavo virtuvėje. Ji buvo 
malonaus būdo moteris—vi
suomet ją matydavome su 
šypsena, gerai nusiteikusią.

Liko nuliūdime jos sūnus 
Jonas, marti Nadja, dvi anū
kės Madeline ir Reisą, pro- 
anukas Christopher ir proa
nūkė Melissa. Lietuvoje liko 
Kazės brolis ir daugiau gimi
nių: Sūnus Jonas mamytės 
prisiminimui “Laisvei” įteikė 
$50. Jam dėkojame.

Ieva Mizarienė

Detroit, Mich. — Paskelb
ta, kad F ord Motor kompanija 
1978 m. pasidarė $1,590,000,- 
000 pelno.

MIRĖ
Vasario 6 d. mirė ilgametis 

Lawrenco gyventojas ir 
“Laisvės” skaitytojas Matas 
Bulota (Buloth), sulaukęs 85 
metų amžiaus.

Liko nuliūdime sūnus Ed
mundas, gyvenąs Holly
wood, Californijoj. Taipgi li
ko draugo Bulotos antroji 
žmona Patricija. Jo pirmoji 
žmona mirė seniai—dar Ed
mundui esant visai jaunam 
vaikui.

Nors Edmundas tarp lietu
vių nedalyvauja, bet jis labai 
domisi Lietuva ir prieš kelis 
metus buvo nuvykęs į ten su 
savo pussesere Olga Večky- 
te. Kadangi Edmundo pro
fesija teatras, jis labai norė
tų susitikti su Panevėžio 
teatro vadovu J. Miltiniu ir 
ketina dar bent sykį pamaty
ti savo tėvų žemę. Ieva

Briefs

MIRUS

Kaziunei Caikauskienei
Reiškiame gilią užuojautą jos sūnui Jonui Bakai

čiui ir jo šeimai, taipgi 
draugams.

A. Babarskienė
N. Buknienė
P. N. Ventai
B. N. Skublickai
W. A. Malin
LA. Bimbai
Ruth Bell
W. A. Yuskovic
Anne Yakstis

visiems artimiesiems bei

W. Misiūnas 
A. Repsevich
J. Waresonas
E. Liepienė 
Ieva Mizarienė
K. Benderis
E. N. Jeskevičiūtė 
Amelia Young
J. Siurba

AUBURN, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Charles Wallent
mirė

1979 m. vasario 2 d.

Jis išgyveno 90 metų. Mes jo labai ilgimės.
Julia Wallent Kelley šeima
Meduski šeima Wilson šeima

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

It was good to see New 
York Aido Chorus together 
again last Saturday. Every
one seemed to be in good 
spirit and ready to work. 
Seemed like our “vacation” 
had been long enough. We 
put in a good two hours 
practicing our songs and you 
can hear them’ at the Inter
national Women’s Day affair 
Sunday, March 4 and later at 
other affairs.

We missed some members 
and hope they will be with 
us next time. Our thanks to 
Nellie Venta and Ona Ba- 
barskas for the nice coffee 
table.

See you Sunday! 
* * *

Soviet Union Youth Dele
gation will be in New York 
for 3 days—Saturday, March 
3, Sunday, March 4 and 
Monday, March 5. If you 
would like to see them and 
be with them then meet 
them Saturday morning 9:00 
o’clock at the Empire Hotel 
(63rd St. and Broadway) and 
accompany them on a city 
tour by bus.

In the evening, March 3, 
7:30, you are welcome to join 
the group in a reception and 
party at Casa de las 
cas, 104 West 14th 
Contribution $2.

Monday, March 5,
viet group will have their 
dinner at a Midtown restau
rant, after their day’s sche
dule. You are welcome to 
join them. This will be very 
informal.

* * *
To make money doctors in 

the United States perform 
abortions on women who are 
not pregnant. That was in 
last week’s news. What’s 
next?

* * *
Soviet medical researchers 

say that they have achieved 
remarkable results using a 
revolutionary new laser 
beam treatment for arthritis.

* * *

Ameri- 
Street.

the So-

In a poll of one thousand 
people taken recently by 
CBŠ and The New York 
Times almost two-thirds an
swered “Yes” to the ques
tion: “Do you think that the 
United States should cut 
back military weapons?” 

* * *
Medical researchers have 

found that the potassium in 
bananas, other fresh fruits 
and lightly cooked vegeta
bles lowers blood pressure 
by flushing excess salt out of 
the body. 

* * *
“The successes achieved 

by the women of the socialist 
countries inspires women all 
over th'e world in their 
struggle for equality.” This 
was said by Frieda Brown, 
president of the Women’s 
International Democratic Fe
deration. The WIDE takes 
in over 130 national women’s 
organizations from 110 coun
tries.

We celebrate International 
Women’s Day with the affair 
organized by the New York 
Lithuanian Women’s Club, 
Sunday, March 4 and expect 
a good attendance. Greet
ings to all women who have 
been and are active in the 
American Lithuanian pro
gress! ve movement! • Use

Happy International 
Women’s Day! 
Su Tarptautine 
Moters Diena!




