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Tapo paleistas

Iš Federalinio Moterų Biu
ro pranešimo sužinome, kad 
Jungtinėse Valstijose darbi
ninkių skaičius yra smarkiai

*

Visos pastangos veltui 
Prezidentui nesiseka 
Kokiais sumetimais? 
Vėl Lietuvos sostinėje

A. BIMBA
Visos pastangos išlaisvinti 

50 amerikiečių, laikomų 
Amerikos ambasadoje Irano 
sostinėje Teherane įkaitais, 
dar nepavyko ir nėra vilties, 
kad greitoje ateityje pavyk
tų. Užsirūstinus ir nusivylus 
Jungtinių Tautų komisija, 
kurioje buvo visų sudėta 
daug aukštų vilčių, suspen
davo arba nutraukė savo pa
stangas ir iš Teherano grįžo.

Tuo klausimu, kaip atrodo, 
ir pačioje Irano vadovybė 
yra aštrus pasidalijimas. Bu
vo kalbama, kad ambasados 
užgrobėjai studentai nutarė 
visą įkaitų likimo reikalą 
pavesti neseniai sudarytai 
valdžiai arba Revoliucinei 
Tarybai, bet kalbomis ir pa
siliko. Dabar kalbama, kad 
įkaitų klausimas išsispręs 
tiktai išrinkus parlamentą ir 
susidarius naują vyriausybę. 
Bet tas užsitęs mažiausia 
pora mėnesių.

Tuo tarpu prezidentas Car- 
teris nestovėsiąs rankas su
sidėjęs. Jis tuoj pradėsiąs 
ekonominį spaudimą Iranui 
ir sieksiąs laimėti kitas šalis 
daryti tą patį. Gal taip ir 
pavyksią įkaitus išlaisvinti.

Žinoma, prezidentas galėtų 
panaudoti karines jėgas, bet 
bijoma, kad supykę iraniečiai 
visus įkaitus gali nužudyti.

Prezidentui Carteriui nesi
seka nei įtikinti Jungtinių 
Valstijų ir viso kapitalistinio 
pasaulio sportininkų boiko
tuoti Maskvoje įvyksiančius 
olimpinius žaidimus, nei su
telkti Vakarų Europos šalis 
vieningai pulti Tarybų Są
jungą dėl įvykių Afganista
ne. Tam tikslui pasiekti jis 
yra užkinkęs visas savo Ad
ministracijos jėgas, paleidęs 
darban visus savo patarėjus, 
bet rezultais negali džiaug
tis, bent kol kas.

Kaip žinia, Pakistano pre
zidentas Zia nepriėmė mūsų 
prezidento Carterio pasiūly
mo tuoj suteikti Pakistanui 
militarinės ir ekonominės pa
galbos už $400 milijonų. Kal
bama, kad prez. Zia tai 
padaręs bijodamas savo šalį 
įvelti į ginkluotą konfliktą su 
Tarybų Sąjunga ir kad jis 
norįs sumegsti gerus, drau
giškus su ja santykius, kad 
tuo reikalu jis būk jau turė
jęs net pasitarimą su Tarybų 
Sąjungos vadovybę.

Kol kas sunku pasakyti, 
kiek tose kalbose yra tiesos. 
Būtų labai puiku, jeigu jos 
praktikoje pasitvirtintu.

Tik gautame žurnale 
“Mokslas ir technika” (1980- 
2) skaitau:

“Vilniuje įvyko Pabaltijo 
konferencija mokslo ir tech
nikos istorijos klausimais. 
Tai jau dvyliktasis toks ren
ginys. Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos prezidentas J. 
Matulis, atidarydamas kon
ferenciją, pabrėžė mokslo ir 
technikos istorijos reikšmę, 
vis platesniu mastu vykdo
mus šios srities tyrimus. 
Konferencijoje veikė mokslo 
metodologijos, fizikos, mate
matikos bei astronomijos, 
technikos, medicinos istori-
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Izraelis nesiskaitys su 
Saugumo Tarybos nutarimu

Pažangieji amerikiečiai 
neteko žymaus veikėjo

Atmetė siūlymą registruoti 
moteris draft ui

NUOTRAUKOJE: Premje
ras Menachem daro praneši
mą Izraelio parlamente apie 
Saugumo Tarybos nutarimą 
ir komentuoja prezidento 
Carterio atsiprašymą, kad 
Jungtinių Valstijų atstovas 
Saugomoje Taryboje balsa
vęs už Izraelio pasmerkimą 
per klaidą, per nesusiprati
mą.

z..

Tel Aviv. — Premjeras 
Menachem Begin sako, kad 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos vienbalsiai priimtas 
nutarimas nėra Izraeliui pri
valomas ir jis su juo nesi- 
skaitys. Kaip žinoma, nese
niai Saugumo Taryba pa
smerkė Izraelį už steigimą 
naujų žydų sodybų okupuo
tose arabų žemėse vakarinė
je Jordano upės pusėje ir 
įsakė iškraustyti jau įkurtas.

Laimėjo didelis 
reakcininkas

Roma. — Italijos valdan
čioje Krikščionių-Demokratų 
Partijos vadovybėje įvyko 
svarbi pakaita: jos sekreto
riumi tapo išrinktas Flaminio 
Piccoli, kraštutinis reakci
ninkas, griežčiausias bet ko
kio su komunistais bendra
darbiavimo priešas.

Pirmoji
Akademijos narė

Ką reiškia 
tas biudžeto 
sumažinimas?

Washingtonas. — Šių me- 
j tų sausio mėnesį prezidentas 
Carteris pateikė Kongresui 
1981. metų federalinį biudže
tą apsvarstyti. Vėliau matyt 
apgalvojęs, kad jis čia gerą 
progą laimėti daug balsų už 
savo kandidatūrą antram 
terminui, šiomis dienomis jis 
tą biudžetą “pataisė”, jį su- 

i mažindamas net 20 bilijonų 
' dolerių.

Prezidentą už tai galima 
būtų šiltai pasveikinti. Bėda 
tik tame, kad jis tai padarė 
darbo liaudies sąskaita, nes 
jis lėšas sumažino visai eiliai 
darbo liaudies būklės pageri
nimui būtinai reikalingų pro
jektų. Keletas tų projektų 
turės būti visiškai likviduoti. 
Tuo tarpu savo pataisytame 
biudžete jis siūlo militariz- 
mo, ginklavimosi reikalams 
lėšas padidinti 6 bilijonais 
dolerių!

Marguerite Yourcenar
Paryžius. — Prancūzų 

Akademija buvo Kardinolo 
Richelieu įkurta 1635 metais. 
Iki šiol, per 345 metus jon 
moterys nebuvo įsileidžia
mos. Daugelio didelei nuo
stabai, šiomis dienomis 20 
balsų prieš 12 jon tapo iš
rinkta žymi novelistė, rašy
toja Marguerite Yourcenar, 
kuri yra prancūzų kilmės j 
Jungtinių Valstijų pilietė, 76 
metų amžiaus.

Richmond, Texas. — Te
xas valstijos žymus politikie
rius ir šio miesto meras 
Hilmar G. Moore siūlo, kad 
visi šios šalies žmonės, kurie 
gyvena iš pašalpų, būtų ste
rilizuoti, tai yra nuveislinti, 
nes jie neturį iš ko vaikus 
užlaikyti!

Tokio leidinio 
dar nėra buvę

Londonas. — Anglijoje gy
vuoja organizacija, vadinama 
“Voluntary Euthanasia So
ciety’’, kuri propaguoja 
“žmogaus teisę į mirtį”, tai 
yra teisę nusižudyti, jeigu jis 
nori. Draugija turinti pa
ruoštus ir greitoje ateityje 
išleisianti vadovėlį, kuriame 
išdėstomi įvairūs būdai nusi
žudyti. Ji giriasi, kad užsa
kymų turinti jau labai, labai 
daug.

Britanijos Medikų Asocia
cija priešinga tokios knygos 
išleidimui. Bet, kaip žmonės 
sako: “Biznis yra biznis” . . .

Dešimties metą 
bilijoną dolerią 
programa

• Washingtonas. —
i dentas sugalvojo ir pateikė 
Kongresui užgirti dešimties 
metų programą paskatini
mui municipalinių privatiškų 
kompanijų sumažinti vartoji
mą naftos, o padidinti varto-

Prezi-

jos (dalis šios srities praneši
mų buvo skaitomi Kauno jimą anglies. Pagal jo planą 
medicinos institute) ir kitos bėgių ateinančių 10 metų 
sekcijos. Buvo perskaityta valdžia subsidavimui kompa- 
apie 180 pranešimų, kuriuos, nijų išleistų 10 bilijonų dole- 
be Pabaltijo atstovų, skaitė i rių.
Maskvos, Leningrado, Kije- i Manoma, kad šis preziden- 
vo, Minsko ir kitų šalies i to planas Kongrese sukels 
miestų mokslininkai”. i smarkias diskusijas.

i

Rochester, N. Y. — Kovo 
1 dieną čia po ilgos ir sunkios 
ligos mire Joshua Kunitz, 
sulaukęs 83 metų amžiaus.

Velionis buvo žydų kilmės, 
gimęs Rusijoje, į šią šalį 
atvykęs Pirmojo pasaulinio 
karo išvakarėse. Čia jis bai
gė aukštąjį mokslą ir Colum
bia universitete gavo filosofi
jos daktaro laipsnį.

Iš pirmos dienos šioje šaly
je Kunitz įsitraukė į pažan
gųjį judėjimą, sumezgė ry
šius su socialistais, pradėjo 
rašinėt į Socialistų Partijos 
leidžiamą “New York Call”, 
vėliau tapo žydų komunistų 
leidžiamo “Morning Frei
heit” redaktoriumi.

Velionis Kunitz iki pat su
sirgimo buvo veiklus kovoto-

Joshua Kunitz
jas už pažangą, taiką ir 
socializmą. Jo mirtis yra 
didelis nuostolis pažangiųjų 
amerikiečių judėjimui.

Didelis darbininkių 
skaičiaus padidėjimas

Edgar Selzer
| Bogota, Kolumbija. — 
Tarpe užgrobtoje Dominiko
nų Resp. ambasadoje laiko
mų įkaitais 17 šalių ambasa
dorių buvo ir Austrijos am
basadorius Edgar Selzer. Jis 
laimingas: praeitą savaitę 
grobikai jį paleido ir jis 
tuojau išskrido į Vieną pas 
sunkiai sergančią savo žmo
ną. Grobikai išgirdo apie jo 
žmonos susirgimą ir pasigai
lėjo.

didėjęs, tai yra vis daugiau 
ir daugiau mūsų moterų “at
sisveikina” su virtuvėmis ir 
įsitraukia į darbo jėgas. Be
veik nėra tokios pramonės 
šakos, užsiėmimo bei profesi- 

; jos, kur moterų skaičius kas
met nepadidėtų.

Biuro paskelbti duomenys 
parodo, kad per pastarąjį, 
tai yra 70-ąjį dešimtmetį 
šioje šalyje darbininkių skai
čius padidėjo visai 12 milijo
nų ir kad šiandien jau turime 
44 milijonus darbininkių!

Moterų Biuro sekretorė 
Miss Alexis Herman teigia, 
kad viskas rodo, jog ir per šį 
80-ąjį dešimtmetį tas darbi
ninkių skaičiaus didėjimo 
procesas ne tik nesustos, bet 
ir nesulėtės. Ji mano, kad šio 
dešimtmečio pabaigoje mes 
jau turėsime 57 milijonus 
darbininkių!

Nori derybas atidėti
Pekinas. — Kinijos ir Viet

namo derybos dėl sunormali- 
zavimo santykių paskutinė 
sesija įvyko praeitą gruodį. 
Vietnamo vadovybė siūlo de
rybas atnaujinti, bet Kinijos 
vadovybė nesutinka ir reika
lauja jas atidėti neribotam 
laikui.

Taipgi, kaip žinia, Kinija 
nutraukė derybas su Tarybų 
Sąjunga.

Kol kas vienintelė 
visoje šalyje

Vilnius. — Vilniuje esančio 
Valstybinio žolės ir šiaudų 
perdirbimo, mašinų eksperi
mentinio konstravimo insti
tuto darbuotojai—dažni sve
čiai Kapsuko rajono Lygumų 
kolūkyje. Ir neatsitiktinai. 
Čia palydimi į gyvenimą nau
jausi konstruktorių kūriniai. 
Tai—mechanizuota ir auto
matizuota pilnaverčių brike- 
tuotų pašarų gamykla KU-2.

Ši nedidelė įmonė—kol kas 
vienintelė tokia šalyje. Čia 
galima ištisus metus gaminti 
briketus iš šiaudų, kombi
nuotų pašarų, baltyminių vi
tamininių mineralinių prie
dų, melasos. O pakeitus 
technologinę schemą, tais 
pačiais įrengimais galima ga
minti žolės miltų granules, 
kapoju briketus.

Visus technologinius pro-

cesus valdo operatorius iš 
centrinio pulto. Aukštas me- 
chanizavimo ir automatizavi
mo lygis leidžia operatyviai 
keisti racionų komponentus, 
sumažinti gatavos produkci
jos pakrovimo trukmę.

Kuriant šį kompleksą, in
stituto mokslininkams atėjo į 
pagalbą “Neries” gamybinio 
susivienijimo kolektyvas. Šis 
kūrybinis bendradarbiavi
mas prasidėjo nuo pat insti
tuto susikūrimo dienos. “Ne
ries” cechuose gimsta moks
lininkų sukonstruoti vitami
nizuotų miltų gamybos agre
gatai, jos filialuose gaminami 
įvairūs briketuotuvai, granu- 
liatoriai. Diegiant naujovę, 
vilniečiams padėjo ir Lenin
grado “Komplekso” gamybi
nio susivienijimo kolektyvas.

ELTA

Washingtonas. — Kongre--
so Atstovų Rūmų ginkluotų Dar vienas aspirantas 
jėgų tarnybos pakomitetis 8 . . . . .
balsais prieš 1 atmetė prezi- į prCZld^fltHIIUS 
dento Carterio pasiūlymą re- I Lfindidntne 
gistruoti ir jaunas moteris! W u 
militarinei tarnybai. Čia į 
neįeina prezidento siūlymas i 
draftui registruoti jaunus 
vyrus. O Administracija jau 
buvo viską paruošius įsakyti 
1960 ir 1961 metais gimu
sioms moterims pradėti re
gistruotis.

Dar visko gali būti ir visa 
prezidento programa jaunus 
žmones registruoti draftui. 
Amerikos Civilinių Laisvių 
Unijos advokatai žada eiti į 
teismą su reikalavimu, kad 
jis ją (registravimo progra
mą) atmestų arba uždraustų, 
nes registravimas draftui 
tiktai vyrų esąs nelegalus, 
priešingas šalies konstituci
jai.

Labai didelis 
keliuose žuvusią 
skaičius

Pranešama, kad šios šalies i 
keliuose automobilių avarijų 
aukų skaičius 1979 metais 
pasiekė daugiau kaip 50,000! 
Tai baisus skaičius. Tai re
kordinis skaičius!

Kas už tai kaltas? Automo
bilių vairuotojai pasidarė la
bai neatsargūs? Automobilių i 
konstrukcija bei keliai labai 
pablogėjo? Sunku pasaky
ti .. .

Penkių metų 
programa kraštui 
industrializuoti

Karalius Khalid
Riyadh, Saudi Arabija. — 

Karalius Khalid sako, kad 
nepaisant didelių sunkumų, 
su kuriais tenka susidurti, jis 
nenutrauks vykdymo penkių 
metų programos Saudi Ara
bijai industrializuoti. Jo pro
gramos pravedimas pareika
lausiąs net dviejų šimtų bili
jonų dolerių!

Kaip žinia, Saudi Arabija, 
kaip ir kiti arabiškai kraštai, 
industriniai yra neišsivysčius 
ir labai atsilikus šalis.

Paneigia gandus
Washingtonas. —

dento Carterio gynybos rei
kalais patarėjas Brzezinski 
sako, kad leidžiami gandai, 
jog jis norėtų užimti valsty
bės sekretoriaus Cyrus 
Vance vietą yra neteisingi. 
Jis esąs patenkintas tuo pos
tu, kurį dabar turi preziden
to kabinete.

Prezi-

Gerald R. Ford
Juomi yra buvęs preziden

tas Gerald R. Ford. Praeitą 
savaitę kalbėdamas spaudos 
konferencijoje St. Peters
burg, Fla., jis pasigyrė, kad 
jo pasekėjai jau seniai raginą 
jį pasisiūlyti republikonams, 
kad jie jį nominuotų savo 
kandidatu. Tuo tarpu jau 
susidarė jo pasekėjų visos 
šalies mastu komitetas vedi
mui propagandos už jo kan
didatūrą.

Jis sako, kad jis yra iš visų 
aspirantų tinkamiausias kan
didatas, nes jau turi gana 
daug praktiško patyrimo, 
kaip šiam kraštui vadovauti.

Atlanta. — Ligoms Kon- 
■ troliuoti Centras raportuoja, 
kad siautėjanti influenza per 
paskutines 6 savaites atėmė 
gyvybę 3,800 amerikiečių! 
Tai esą 850 daugiau, negu 
buvo tikėtasi.

Įvyksianti rimtą 
žemės reformą

San Salvador. — Salvado
ro Respublikos naujoji civili- 
nė-militarinė valdžia paskel
bė, kad jinai atimsianti iš 376 
stambiausių žemės savininkų 
600,000 akrų ariamosios že
mės ir ją išdalinsianti beže
miams. Tai busianti didelė 
pagalba toms šeimoms, ku
rios gyvena didžiausiame 
skurde.

Matomai, naujieji valdinin
kai su tikslu, nuraminti namie 
ir užsienyje tuos, kurie galė
tų pamanyti, kad jie yra 
marksistai-komunistai ir kad 
jie jau Salvadore įveda socia
listinę santvarka, sako: “Mes 
neeiname keliu, kuris veda 
link komunizmo. Mes tik 
bandome surasti kelią, ve
dantį linkui tikros demokra
tijos”. j

VALDŽIA UŽGYRĖ 
PAKĖLIMĄ DUJŲ 
KAINOS

New Yorkas. — New Yor- 
ko valstijos komisija užgyrė 
Consolidated Edison Compa
ny reikalavimą leisti jai pa
kelti dujų kainą net 8 pro
centais. Pakėlimas padidins 
kompanijos metinį pelną 
$28,800,000! Tai stambi val
džios dovana kompanijai ir 
didelis apiplėšimas dujų var
totojams.

/
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JAV ir Vakarų Europa: 
skirtingas kursas

Pastarosiomis dienomis buvo pastebimas didelis diploma
tinis aktyvumas Vakaruose. Pagrindinių kapitalistinių šalių 
užsienio politikos žinybų vadovai tiesiog kasdien darė 
pareiškimus, kuriuose aiškino savo šalių pozicija ryšium su 
pastaraisiais tarptautiniais įvykiais. Vasario 19 d. Romoje 
įvyko įeinančių į Bendrąja rinką devynių Vakarų Europos 
valstybių užsienio reikalų ministrų pasitarimas. O po to dvi 
dienas su savo kolegomis susitikinėjo JAV valstybės 
sekretorius Cyrus Vance, apsilankęs vienoje po kitos 
keturiose sostinėse: Bonoje, Romoje, Paryžiuje ir Londo
ne.

Toks neįprastas Vakarų diplomatijos aktyvumas yra 
susijęs su dviem aplinkybėmis. Pirma, vasario 20 d. 
pasibaigė terminas “ultimatumo”, kurį JAV prezidentas 
Jimmy Carter pateikė Tarybų šaliai, kad ji išvestų iš 
Afganistano savo ribotą karinį kontingentą, kuris ten buvo 
nusiųstas Naujųjų metų išvakarėse Afganistano valdžios 
prašymu ryšium su imperializmo agresijos iš užsienio 
grėsme. O antra, darbotvarkėje iškilo Jungtinių Valstijų ir 
jų sąjungininkių Vakarų Europoje savitarpio santykių 
klausimas: dauguma NATO šalių davė aiškiai suprasti savo 
lyderiui, kad jis turi elgtis atsargiau ir nesigriebti aiškiai 
avantiūristinių veiksmų, kurie gali suskaldyti Vakarų 
pasaulį.

Dabar JAV prezidentas, kurio planai gėdingai žlugo, 
labai įširdęs ant Tarybų Sąjungos. Jis uždraudė tiekti 
grūdus pagal anksčiau su mumis sudarytus susitarimus, 
susiaurino ekoniminį ir mokslinį-techninį bendradarbiavi
mą, ėmėsi kitų priemonių, kurios, jo nuomone, gali kaip 
nors mums pakenkti. Bet jis vėl smarkiai apsiriko. Kaip 
pripažįsta Amerikos spauda nuo visų šių priemonių- 
nukenčia ne tiek Tarybų Sąjunga, kiek pačios Jungtinės 
Valstijos.

Be to, Carteris ir jo aplinka supranta, kad jų skambios 
deklaracijos bus tik bergždžias burnos aušinimas, jeigu jų 
neparems kitos Vakarų šalys. Kaip tik todėl JAV’ ir -ėmė 
daryti neturintį precedento spaudimą savo..sąjunginių-! 
kėms, siekdamos priversti jas kartu su Amerika vykdyti 
antitarybinę politiką. JAV norėtų tai pasiekti, net jeigu 
tam reikės palaidoti tarptautinio įtempimo mažinimą, kurią, 
ilgai ir atkakliai siekė ne tik tarybiniai žmonės ir jų bičiuliai 
socialistinėse šalyse, bet ir įžvalgiausi Vakarų politikai.

Ir visi šie JAV mėginimai pakrypo prieš jas pačias. Mat 
ant kartos buvo pastatytas ne tik visas Vakarų ir Rytų 
susitarimų kompleksas. Iškilo pavojus ir glaudžiam kapita
listinių šalių bendradarbiavimui.

Jungtines Valstijas apėmusi karinė isterija sukėlė 
Vakarų Europoje didelį susirūpinimą, nors ten žmonės ir 
yra pripratę prie nuolatinių politinės temperatūros kitimų 
anapus vandenyno, ypač rinkiminių kampanijų laikotar
piais. Vakarų Europos šalyse negalėjo nesukelti susirūpini
mo ir tai, kad kai kurių kapitalistinių valstybių (pirmiausia 
Anglijos) vyriausybės pasirengusios aklai eiti paskui savo 
“lyderį”, bijodamos nukrypti nuo Washingtono nubrėžto 
kurso. Tačiau apskritai Vakarų šalys neskuba paaukoti 
savo interesų Jungtinėms Valstijoms.

Prieš kurį laiką amerikiečiai paskelbė, kad vasario 20 d. 
Bonoje įvyks nepaprastas didžiausių Vakarų šalių: JAV, 
Anglijos, Prancūzijos, VFR ir Italijos—užsienio reikalų 
ministrų posėdis. Šis sumanymas sužlugo, nes Prancūzija 
atsisakė dalyvauti tokiame susitikime, kvalifikuodama jį 
kaip “Šaukiamą ne laiku”. Vasario 19 d. Vakarų Europos 
valstybių užsienio reikalų ministrai susitiko Romoje patys, 
be amerikiečių. Būti Amerikos interesų tarpininku apsiėmė 
Anglijos užsienio reikalų ministras. Tačiau jis nesugebėjo 
įtikinti savo partnerių, kad būtina viešai solidarizuotis su 
JAV politika. Todėl jokio bendro dokumento nebuvo 
priimta.

Nepakeitė santūrios Vakarų Europos atstovų pozicijos ir 
Vance kelionė, kuri buvo organizuota, stengiantis bent 
kaip nors išgelbėti Jungtinių Amerikos Valstijų prestižą, 
sužlugus planams surengti Amerikos ir Vakarų Europos 
konferencija. Kaip pripažįsta Amerikos laikraštis “New 
York Times” ne tik nepavyko parengti bendro antitarybi
nio puolimo, bet Washingtonas priverstas “atsakyti į 
sąjungininkų kaltinimus, kad su jais buvo nepakankamai 
pasikonsultuota priimant nutarimus dėl įvairių akcijų 
ryšium su įvykiais Afganistane”. J. Aleksandravičius

PRANCIŠKONAI 
NEPASITENKINĘ 
VASARIO 16-TOS 
RENGINIAIS

Brooklyno tėvų Pranciško
nų organas “Darbininkas” 
neslepia savo nusivylimo va
sario 16-tos minėjimo “va
duotojų” ruoštais parengi
mais. Kovo 7 d. vedamąjį 
“Šventei praėjus” redakcija 
baigia ašarojimu:

“Ar tokios šventės proga, 
yra padaroma kokia auka, 
kurią pamatytų ir pajustų 
jaunimas? Kaip jis išmoks 
aukotis ir aukoti, jei jis to 
nematys iš vyresniųjų . . .

Minėjimuose pasakoma 
daug ir labai daug žodžių. 
Priverčiama daugybė ben
drybių, o maža tėra vidinės 
šilumos, maža patrauklumo. 
Tad ar neverta dabar per
žvelgti anas kalbas ir drąsiai 
nubraukti banalybes, išryš
kinti tik šviesias tų kalbų 
puses.

Šventei reikia dar ir lietu
viškojo meno—scenoje ir sa
lėje. Kodėl nepropaguojama, 
kad švenčių metu visos mo
terys dėvėtų tautinius dra
bužius? Dabar juos užsivelka 
tik tos, kurios yra kokiose 
nors pareigose—pardavinėja 
bilietus, aukas renka.

O kas dedasi scenoje? Ar 
ten sutelkiama geriausia me
ninė programa? Priešingai, 
stengiamasi kuo paprasčiau 
ir kuo kukliau praeiti pro tą 
dalį, tartum kenktų šventiški 
papuošalai.

O kaip su asmenine pinigi
ne auka? Ar paaukojome 
Lietuvos labui? Nors šventė 
ir praėjo, bet aukoti niekada 
nevėlu.”

Gerais darbo rezultatais praeitus metus baigė Utenos 
pieno miltelių gamyklos kolektyvas, kuris virš plano 
pagamino 380 tonų sviesto ir 374 tonas varškės, kefyro, 
grietinės, sūrelių ir sūrių.

NUOTRAUKOJE: pieno miltelių gamyklos aparatiniame 
ceche. A. Sabaliausko nuotr.

LENINAS APIE ' 
SKIRTUMUS TARP 
BURŽUAZINĖS IR 
SOCIALISTINĖS 
DEMOKRATIJŲ

Minint Spalio revoliucijos 
vado ir pirmosios socialisti
nės valstybės pasaulyje įkū
rėjo Vladimiro Lenino 110- 
siąs gimimo metines, žurnale 
“Jaunimo Gretos” (1980-2) 
pateikiamos ištraukos iš jo 
dviejų laiškų, kuriuose jis 
kalba apie skirtumus tarp 
buržuazinės ir socialistinės 
demokratijų. Jos labai įdo
mios.

Laiške “Amerikos darbi
ninkams” Leninas sako:

“Kai senosios buržūazinės- 
demokratinės konstitucijos 
aprašinėjo, pavyzdžiui, for
maliąją lygybę ir susirinkimų 
teisę—mūsų, proletarinė ir 
valstietinė, Tarybinė konsti
tucija atmeta šalin formalio
sios lygybės veidmainišku
mą. Kai buržuaziniai respu
blikonai nuversdavo sostus, 
tada jie nesirūpino formalią
ja monarchistų lygybe su 
respublikonais. Kai reikalas 
liečia buržuazijos nuvertimą, 
tik išdavikai arba idiotai gali 
siekti formalios teisių lygy
bės buržuazijai. Skatiko ver
ta “susirinkimų laisvė” dar
bininkams ir valstiečiams, jei 
visi geriausieji pastatai yra 
užgrobti buržuazijos. Mūsų 
Tarybos atėmė visus gerus 
pastatus, ir miestuose ir kai
muose, iš turtuolių, perduo
damos visus tuos pastatus 
darbininkams ir valstiečiams 
jų sąjungoms ir susirinki
mams. Štai mūsų susirinki
mų laisvė------- darbo žmo
nėms! Štai mūsų Tarybinės, 
mūsų socialistinės Konstitu
cijos prasmė ir turinys!

Ir štai kodėl taip giliai 
įsitikinę esame visi mes, jog, 
kad ir kokios nelaimės dar 
užgriūtų mūsų Tarybų res
publiką, ji yra nenugalima.”

Laiške “Europos ir Ameri
kos darbininkams” jis rašo:

“Buržuazinis parlamentas, 
kad ir demokratiškiausias 
demokratiškiausioje respub
likoje, kurioje lieka kapitalis
tų nuosavybė ir jų valdžia,

yra mašina saujelėms išnau
dotojų slopinti milijonus dar
bo žmonių. Socialistai, kovo
tojai už darbo žmonių išvada
vimą iš išnaudojimo, turėjo 
panaudoti buržuazinius par
lamentus kaip tribūną, kaip 
vieną iš propagandos, agita
cijos, organizacijos bazių, kol 
mūsų kova apsiribojo bur
žuazinės santvarkos rėmais. 
Dabar, kai pasaulinė istorija 
pastatė į dienotvarkę klausi
mą dėl visos šios santvarkos 
sugriovimo, dėl išnaudotojų 
nuvertimo ir nuslopinimo, 
dėl perėjimo iš kapitalizmo į 
socializmą,—dabar apsiriboti 
buržuaziniu parlamentariz
mu, buržuazine demokratija, 
ją padalinti, kaip “demokra
tiją” aplamai, užtušuoti bur
žuazinį jos pobūdį, užmiršti, 
kad visuotinė rinkimų teisė, 
kol lieka kapitalistų nuosavy
bė, tėra vienas iš buržuazi
nės valstybės įrankių,—tai 
reiškia gėdingai išduoti pro
letariatą, pereiti į jo klasinio 
priešo, buržuazijos, pusę, 
būti išdaviku ir renegatu”.

APIE RŪPINIMĄSI 
LIETUVOS KAIMO 
GYVENVIETĖMIS

Žurnale “Žemės ūkis’’ 
(1980-2) straipsnyje “Kaimo 
gyvenvietė—visų rūpestis” 
skaitome:

“Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Žemės ūkio 
komisija apsvarstė, kaip 
Lazdijų rajone formuojamos 
ir tvarkomos gyvenvietės. 
Komisija, išklausiusi šio ra
jono komiteto pirmininko pa
vaduotojo, rajono žemės ūkio 
valdybos viršininko A. Tale- 
tavičiaus pranešimą ir susi
pažinusi su Žemės ūkio eko
nomikos instituto medžiaga 
tuo klausimu, pažymėjo, 
kad, planuojant naujas gy
venvietes, Lazdijų rajone va
dovaujamasi racionalaus ga
mybos organizavimo ir gy
ventojų socialinių buitinių 
poreikių tenkinimo princi
pais, ieškoma optimalių gy
venviečių kūrimo variantų, 
naudojamos žmonių pamėg
tos gamtovietės. Statant 
naujus pastatus siekiama es
tetinės ir funkcinės darnos, 
išsaugomi seni medžiai, vei
siami nauji želdiniai, gėlynai, 
Kaimo gyventojams sudaro
ma nemažai komunalinių-bui- 
tinių patogumų, gerėja kul
tūrinis, medicininis aptarna
vimas.

Rajono vykdomasis komi
tetas, apylinkių Tarybos re
guliariai svarsto kaimo gy
venviečių formavimo ir tvar
kymo problemas, priima ati
tinkamus nutarimus, kontro
liuoja jų vykdymą. Sėkmin
gai vykdomi individualių ir 
kooperatinių gyvenamųjų 
namų statybos planai. Per 
trejus šio penkmečio metus

liantiems iš vienkiemių.
Kultūrinio-buitinio aptar

navimo įstaigos ir įmonės 
kuriamos atsižvelgiant į per
spektyvą. Visos prekybos ir 
viešojo maitinimo įstaigos iš
dėstytos taip, kaip numatyta 
schemoje, didžioji dalis (85 
proc.) bendrojo lavinimo mo
kyklų jau ten, kur nurodyta 
perspektyvinėje schemoje. 
Visuose ūkiuose yra valgyk
los. Tai, pabrėžta komisijos 
posėdyje, sektinas pavyzdys, 
kaip, plėtojant gamybą, lai
ku ir tiksliai reikia spręsti 
kaimo gyventojų kultūrinio- 
buitinio aptarnavimo įstaigų 
statybos klausimus.

Daug dėmesio Lazdijų ra
jone skiriama grožiui puose
lėti. Vien šio penkmečio me
tais prie gamybinių pastatų 
ir gyvenvietėse pasodinta 
per 11,000 medelių ir deko
ratyvinių krūmų. “Jaunosios 
gvardijos” kolūkyje įrengta 
52 ha vandens telkinys, Kirs
nos kolūkyje—3 ha užtvan
ka. Rajono ūkiuose yra 4 
skverai, 25 sporto, šokių bei 
vaikų žaidimo aikštelės, 12 
poilsiaviečių. Visi ūkiai turi 
stendus, darbo pirmūnų gar
bės lentas, kitas vaizdinės 
agitacijos priemones”.

Ne visos rajone gyvenvie
tės, žinoma, yra pavyzdin
gos, puikios savo išvaizda ir 
patogumais. Pav., “Krasnos 
kolūkio Rudaminos gyven
vietės pakraštyje pastatyta 
Alytaus NSK namų grupė. 
Jų ūkiniai pastatai užgožia 
gyvenamuosius namus. Aš
triosios Kirsnos tarybinio 
ūkio centrinės gyvenvietės 
daugiaaukščių namų vaizdą 
menkina savavališkai pasta
tyti ūkiniai pastatai”.

Todėl: “Komisija pasiūlė 
Kultūros ministerijai paruoš
ti užduotį kultūros komplek
sams kaimo centrinėse gy
venvietėse suprojektuoti,' o 
Statybos reikalų komitetui— 
pavesti projektavimo organi
zacijoms parengti tipinį arba 
pavyzdinį' tokių kompleksų 
projektą”.

Militarinė bazė ir 
Pietų Amerikoje!

Labai galimas daiktas, kad 
greitoje ateityje Jungtinės 
Valstijos turės savo militari- 
nę bazę Urugvajuje. Sužino
ta, kad neseniai prezidentas 
buvo ten pasiuntęs Samuel 
Eaton tartis su militariniu 
režimu, kad jis už 100 mylių 
nuo sostinės Montevideo iš
nuomotų plotą žemės, ku
riame būtų galima įsteigti 
militarinę bazę.

Apie Eatono misijos rezul
tatus kol kas nieko nesako
ma. Jeigu tokią bazę pasi
sektų įsteigti, ji būtų pirmu
tinė užsieninė militarinė bazė 
šiame kontinente.

Jie varžo diržus: tik ne sau, o Amerikos darbininkams.

Lietuvos TSR gyventojai
1979 METŲ SĄJUNGINIO GYVENTOJŲ 

SURAŠYMO REZULTATAI
1979 metų balandžio mėne

sį spaudoje buvo paskelbti 
preliminariniai sąjunginio 
gyventojų surašymo rezulta
tai.

Šiuo metu TSRS CSV bai
gė ruošti pirmąją surašymo 
pagrindinių rezultatų eilę, 
apibūdinančią gyventojų 
skaičių ir sudėtį pagal lytį, 
šeimyninę padėtį, išsilavini
mą, tautybę ir kalbą, pragy
venimo šaltinį, šeimų skaičių 
ir dydį.

Patikslintais duomenimis 
bendras Lietuvos TSR gy
ventojų skaičius 1979 metų 
sausio 17 dieną buvo 3 milijo
nai 398 tūkstančiai žmonių, 
iš to skaičiaus 1603,7 tūks
tančio moterų. Miestų gy
ventojų skaičius sudarė 2062 
tūkstančius žmonių, arba 61 
procentą, kaimo gyventojų— 
1336 tūkstančius žmonių, ar
ba 39 procentus. 1970 metų 
surašymo duomenimis, res
publikos miestuose gyveno 
50 procentų gyventojų, o 
1959 metų—39 procentai.

Per 9 metus, praėjusius po 
1970 metų surašymo, Lietu
vos TSR gyventojų skaičius 
padidėjo 270 tūkstančių žmo
nių, arba 9 procentais. Gy
ventojų skaičius respublikoje 
padidėjo daugiausia natūra
laus prieaugio dėka.

Miesto gyventojų skaičius 
per 9 metus padidėjo 491 
tūkstančių žmonių arba 31 
procentu, kaimo gyventojų 
skaičius sumažėjo 221 tūks
tančių žmonių. Šis sumažėji
mas paaiškinamas dalies kai
mo gyventojų persikėlimu į 
miestus, kaimo gyvenviečių 
pertvarkymu į miesto gyven
vietes. Šį objektyvų procesą 
sąlygoja pramonės augimas, 
darbo mechanizavimas ir na
šumo didinimas žemės ūkyje. 
Natūralus gyventojų prieau
gis kaimo vietovėse per de
vynerius metus sudarė 33 
tūkstančius žmonių, tačiau 
kaimo gyventojų skaičius dėl 
aukščiau nurodytų priežasčių 
sumažėjo.

Surašymo duomenimis, 
penkiuose respublikos mies
tuose gyvena 100 ir daugiau 
tūkstančių gyventojų: Vil
niuje—481 tūkstantis žmo
nių, Kaune—370 tūkstančių, 
Klaipėdoje—176 tūkstančiai, 
Šiauliuose—118 tūkstančių ir 
Panevėžyje—102 tūkstančiai 
žmonių.

Surašymo metu buvo ap
skaitomi tiek esamieji gy
ventojai, įskaitant laikinai 
gyvenančius, tiek nuolati
niai. Nuolatiniai gyventojai, 
pagal kuriuos buvo susumuo
jami rezultatai, apibūdinan
tys socialinę ir ekonominę 
struktūrą, sudarė visoje res
publikoje 3 milijonus 392 
tūkstančius žmonių, iš to 
skaičiaus miestuose—2035 
tūkstančius žmonių, kaime— 
1357 tūkstančius žmonių.

Toliau 1979 metų gyvento
jų sudėties rodikliai pateikia
mi pagal nuolatinius gyven
tojus.

1979 metų surašymas pa
teikia duomenis apie šeimų 
skaičių ir dydį. 1979 m. 
sausio 17 d. respublikoje 
buvo 1612,2 tūkstančio susi
tuokusių vyrų ir moterų. Iš 
viso respublikoje buvo 901 
tūkstantis šeimų (1970 me
tais—802 tūkstančiai šeimų), 
iš kurių 287 tūkstančius šei
mų sudaro du žmonės, 263 
tūkstančius—trys, 229 tūks
tančius—keturi, 82 tūkstan

čius—penki, 26 tūkstan
čius—šeši, 14 tūkstančių— 
septyni ir daugiau žmonių.

Vidutinis šeimos (kartu gy
venančių šeimos narių) dydis 
respublikoje tiek miestų, 
tiek ir kaimo gyventojų tar
pe sudarė 3.3 žmogaus.

Kasmet respublikoje kyla 
gyventojų išsilavinimo lygis, 
Aukštąjį ir vidurinį (baigtą ir 
nebaigtą) mokslą turinčių 
žmonių skaičius, 1979 metų 
surašymo duomenimis, suda
rė 1598,2 tūkstančio žmonių 
ir palyginti su 1970 metais

■ padidėjo 63 procentais.
1979 metais tūkstančiui 10 

metų ir vyresnio amžiaus 
žmonių aukštąjį ir vidurinį 
(baigtą ir nebaigtą) mokslą 
turėjo 558 žmonės (1970 me
tais—382 žmonės, 1959 me
tais—232 žmonės).

Tūkstančiui žmonių, dir
bančių liaudies ūkyje, aukš
tąjį ir vidurinį (baigtą ir 
nebaigtą) mokslą turėjo: 
1979 metais—711 žmonių, 
1970 metais—496 žmonės, 
1959 metais—250 žmonių.

Jeigu 1959 metais tūkstan
čiui dirbančiųjų aukštąjį 
mokslą turėjo 24 žmonės, tai 
1979 metais—jau 95 žmonės.

1979 metais asmenų su 
aukštuoju ir viduriniu moks
lu skaičius tūkstančiui kaimo 
gyventojų, dirbančių visuo
meninėje gamyboje, padidė
jo palyginti su 1959 metais 
4.2 karto.

Miesto gyventojų tarpe šis 
rodiklis padidėjo 1,7 karto.

Mūsų respublikoje gyvena 
ir dirba daugelio TSRS tautų 
ir tautybių atstovai. Surašy
mo metu apklausiamieji pa
tys nurodo savo tautybę ir 
kalbą. Ęer 1970-1978. metus 
padidėjo daugumos tautų ir 
tautybių gyventojų skaičius.

Atskirų tautybių gyvento
jų skaičius:

£ ?
- E 
« O.
O

3 0 — 
* * c £

c ę

O -2 N

Visoje res
publikoje 3392 100

Lietuviai 2712 80,0
Rusai 303 8,9
Lenkai 247 7,3
Baltarusiai 58 1,7
Ukrainiečiai 32 0,9
Žydai 15 0,4
Kitos tautybės 25 0,8

Surašymo duomenys rodo, 
kad 96,9 procento respubli
kos gyventojų gimtąja laiko 
savo tautybės kalbą ir 3,1 
procento—kitų TSRS tautų 
kalbas. Nenukrypstamo visų 
tarybinių tautų suartėjimo, 
jų broliškos draugystės ir 
bendradarbiavimo stiprėjimo 
procese svarbų vaidmenį vai
dina rusų kalba. Surašymo 
metu 48 procentai respubli
kos gyventojų nurodė rusų 
kalbą antrąja kalba, kuria 
laisvai kalba (1970 metais— 
33,8 procento).

Surašymo duomenimis, vi
suomeninėje gamyboje dir
bančių gyventojų skaičius 
sudarė 1749,5 tūkstančio 
žmonių, arba 14 procentų 
daugiau negu 1970 metais.

Sąjunginio gyventojų sura
šymo medžiaga apdorojama 
toliau.

Lietuvos TSR Centrinė 
Statistikos Valdyba 
1980, vas. 22 “Tiesa”

Lietuvių Kooperatyvinės
Bendrovės suvažiavi] as

Norime atkreipti dėmesį Bendrovės šėrininkų, kad 
metinis suvažiavimas įvyks sekmadienį, balandžio 20 d., 10 
vai. ryto, Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Prašome visus skaitlingai dalyvauti.

N. Buknienė, Sekr.
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Tarpreisiniai jūreivių poilsio namai “Vėtrungė” Klaipėdoje.
B. Aleknavičiaus nuotr.

Kaip prieš 36 metus buvo 
išvaduota Klaipėda

ART. GENEROLAS MAJORAS: P. PETRONIS

1. Ruošiamės vaduoti 
Klaipėdą

1944 m. spalio mėn. Tary
binė Armija išvadavo Žemai
tiją ir pasiekė Baltijos jūrą, 
bet prie įtvirtinimų, juosian
čių Klaipėdos miestą, buvo 
sustabdyta. Tarybinės Armi
jos junginiai spalio pradžioje 
neįstengė pralaužti tų įtvirti
nimų. Iš anksto paruoštas 
gynybai ir gerai įtvirtintas 
pozicijas, užkertančias priei
gas prie Klaipėdos miesto, 
gynė trys priešo pėstininkų 
ir viena tankų divizijos. Jas 
galinga ugnimi palaikė priešo 
krantų apsaugos ir karo lai
vyno artilerija.

Klaipėdos gynybos sistemą 
sudarė trys priešo pozicijos, 
kurių kiekviena turėjo 2-3 
eiles tranšėjų (apkasų), prieš 
kurias buvo įrengtos vielų 
kliūtys ir tankūs minų lau
kai.

Nors Tarybinės Armijos 
vadovybė buvo suinteresuo
ta greičiau likviduoti priešo 
Klaipėdos gynybos mazgą, 
bet skirti tam reikalui užtek
tinai pajėgų 1944 m. pabai
goje negalėjo, nes tuo metu 
reikėjo spręsti svarbesnius 
strateginius uždavinius Ryt
prūsiuose ir vakarų Lenkijo
je. Tik 1945 m. sausio mėn. 
l ojo Pabaltijo fronto vadas 
įsakė paruošti operaciją, ku
rią įvykdžius būtų sutriuš
kinta vokiškųjų fašistų gru
puotė Klaipėdoje ir išvaduo
tas uostamiestis. Tarp kitų 
generolo leitenanto P. Maly- 
ševo vadovaujamų Raudono
sios Armijos junginių, ku
riems .buvo pavesta pulti 
Klaipėdą, buvo 16-oji lietu
viškoji šaulių divizija (va
das— gen. majoras A. Urb
šas). Žvalgybos duomenimis, 
tuo metu Klaipėdoje priešas 
turėjo 17,300 karininkų ir 
kareivių, daugiau kaip 300 
artilerijos pabūklų ir mono- 
svaidžių, 60 tankų ir savaei
gės artilerijos pabūklų.

Sausio 19 d. švintant, lie
tuviškosios divizijos pulkai, 
atžygiavę iš Kuršo, susitelkė 
Jokūbavo apylinkėse, o divi
zijos štabas įsikūrė Jokūbą 

^vo dvare. Tą pat dieną divi
zijos vadas gen. Majoras A. 
Urbšas ir aš, divizijos artile
rijos vadas, buvome iškviesti 
į gen. P. Malyševo vadovau
jamos armijos štabą, kur 
armijos vadas mums nurodė 
ir išaiškino divizijos uždavi
nį. Pagal armijos vadovybės 
planą, 16-oji lietuviškoji šau
lių divizija, po to kai bus 
pralaužta pirmoji priešo po
zicija, turėjo būti įjungta į 
kautynes iš armijos rezervo, 
veržliu smūgiu per Purma- 
lius ir Tauralaukį pralaužti 
antrąją ir trečiąją priešo 
pozicijas, įsiveržti į Klaipėdą 
ir kartu su kitais armijos 

junginiais, sunaikinti priešą 
Klaipėdos mieste. Puolimas 
buvo numatytas sausio 28 
dieną.

Divizija pradėjo ruoštis 
Klaipėdos šturmui. Dalių ir 
dalinių vadai kruopščiai tyri
nėjo ir žvalgė vietovę bei 
priešo gynybą, aiškino savo 
pavaldiniams jų uždavinius ir 
būdus tiems uždaviniams 
įvykdyti. Kovotojai, po kau
tynių Kurše ir sunkių nakti
nių žygių pabiurusiais keliais 
ilsėjosi, tvarkė ginklus ir 
mundiruotę, ruošėsi naujoms 
kautynėms.

Atrodė, kad visas eina 
planingai, ramiai ir užtikrin
tai. 1

Bet tuo metu Rytprūsiuose 
brendo įvykiai, kurie iš pa
grindų pakeitė Klaipėdos va
davimo planus. 1945 m. sau
sio 13 dieną prasidėjo Tary
binės Armijos puolimas Ryt
prūsiuose. Karas atėjo į pa
čios fašistinės Vokietijos te
ritoriją—Rytprūsius—ir Ta
rybinė Armija vokiškųjų fa
šistų gynybą Rytprūsiuose 
pradėjo nesulaikomai truš- 
kinti. Tapo aišku, kad Tary
binė Armija greit pasieks 
Kuršių Neringą, o tada fašis
tai, išvedę dalį savo jėgų iš 
Klaipėdos, gali sustabdyti 
Tarybinės Armijos dalis puo
lusias į Kuršių Neringą. Rei
kėjo neleisti priešui tą pada
ryti.

Sausio 25 dieną po pietų ir 
naktį į sausio 26 dieną iš 
Klaipėdos gynybos pozicijų 
labai suintensyvėjo priešo 
artilerijos ir minosvaidžių 
ugnis. Jutome, kad priešas 
darosi labai jautrus, nes nori 
išsaugoti savo manevro pa
slaptį. Savo jautrumu jis 
išsidavė, kad savo pozicijose 
jis vykdo jėgų pergrupavi
mą.

Oras buvo giedras ir pra
dėjo stipriai šalti. Pūtė žvar
bus vėjas, todėl šaltis atrodė 
dar stipresnis.

Sausio 27 dienos rytą divi
zijos vadovybei buvo įsakyta 
atvykti į armijos štabą ir 
pranešti, kaip divizija pasi
ruošė vykdyti kovos uždavi
nį. Generolai A. Urbšas ir J. 
Macijauskas, o taip pat ir aš, 
nuvykę į armijos štabą, suži
nojome naujieną: puolimo 
planai keičiasi ir mes privalo
me laukti naujų nurodymų. 
Grįžome į diviziją ramūs, nes 
manėme, kad puolimo pra
džia bus nukelta, todėl rami- 
nomės, kad pasiruošimui lai
ko pakaks.

Bet vos grįžęs iš armijos 
vadavietės, aš buvau pa
kviestas prie telefono. Armi
jos artilerijos vadas pranešė, 
kad viena šalių divizija, sto
vinti sąlytyje su priešu Kre- 
tinga-Klaipėda kryptyje, 17 
valandą kautynėmis žvalgys |

“LAISVĖ”
| priešo pozicijas, ir įsakė mu- į 
sų divizijos artilerijos pulkui 
ugnimi padėti tos divizijos 
artilerijai nuslopinti priešo 
ugnies taškus.

Ką reiškė žvalgyba kauty- j-

Prof. Kazimiero Būgos 
atminimui

nėmis, visi gerai žinojome: 
tai po trumpo artilerijos ug
nies antpuolio—kuopos ar 
bataliono ataka, kurios tiks
las—įsiveržti į priešo pozici
jas, paimti belaisvių, išaiš
kinti priešo ugnies sistemą ir 
jo kėslus. 17 valandą užvirė 
kautynės. Mes, paprastai bū
dami priekinėse pozicijose ir 
sekyklose, iš atakuojančių 
pėstininkų veiksmų, iš ug
nies intensyvumo ir kitų 
mums suvokiamų reiškinių 
dažniausia teisingai atspėda- 
vome, kada ataka vyksta 
sunkiai, o kada lengvai. Šį 
kartą tučtuojau pajutome, 
kad hitlerininkai priešinasi 
silpnai. O tai reiškė, kad 
vokiškieji fašistai pergrupuo
ja savo pajėgas Klaipėdos 
gynyboje.

Neilgai teko samprotauti! 
Atvykęs iš armijos štabo 
ryšio karininkas atnešė įsa
kymą: dar šią sausio 26-sios 
naktį mūsų divizijai užimti 
išeities ribą puolimui Lauk- 
žemės, Radailių ir Žiobrių 
rajone, t. y. visai ne ten, kur 
buvo anksčiau planuojama, ir 
sausio 27 d. rytą atakuoti 
priešą, neleisti jam laisvai 
atitraukti dalį savo jėgų iš 
užimamų pozicijų, sunaikinti 
vietoje ir toliau pulti Klaipė
dos kryptimi. Įsakymą pulti 
gavo ir visos kitos armijos 
divizijos.

Vietovę, kur anksčiau bu
vo planuojama įvesti diviziją 
į kautynes, buvome gerai 
išstudijavę ir galėjome dieną 
ir naktį laisvai orientuotis. 
Juk buvome ne naujokai 
kautynėse. Bet kad reikėtų 
užimti išeities ribą puolimui 
naktį nepažįstamoje vietovė
je ir dar priešui apšaudant— 
buvo viena iš daugelio staig
menų kare. Aš iki šiol nega
liu užmiršti tos siaubingos 
nakties. Tamsią naktį, neži
nomose vietose, kur nebuvo 
nei vieno civilinio gyventojo, 
reikėjo rasti vienkiemius, 
kryžkeles, aukštumas, nu
statyti priešo gynybos pozi
cijos priekinę ribą ir, prieš 
švintant, išdėstyti kuopas, 
batalionus ir pulkus puoli
mui. Artileristai ir minosvai
dininkai turėjo tamsoje 
užimti sekyklas, pastatyti 
minosvaidžius ir artilerijos 
pabūklus į ugniavietes ir 
pasiruošti sunaikinti priešo 
ugnies taškus. O kur tie 
ugnies taškai—niekas neži
nojo. Priešas iš savo pozicijų 
tamsoje pylė iš kulkosvaidžių 
irgi, matyt nieko neįžiūrėda
mas, aklai, bet šovinių negai
lėjo. Mes matėme jo kulko
svaidžių ir automatų šūvių 
žybsnius, bet argi buvo gali
ma naktį nepažįstamoje vie
tovėje susivokti, iš kur jis 
šaudo.

Išsikąsti apkasus buvo neį
manoma, nes žemė buvo su
šalusi į akmenį. Todėl glau
dėmės atsitiktiniuose grio
viuose, sviedinių išraustose 
duobėse, krūmokšniuose. 
Mudu su generolu A. Urbšu 
sėdėjome vienoje duobėje 
susirūpinę ir pikti. Įsiklausy
dami į nakties kautynių gar
sus, bandėme susivokti, kur 
dabar yra ir ką daro mūsų 
pulkai. Pulkų vadai mums 
pranešinėjo apie padėtį savo 
pulkuose. Bet mes iš patyri
mo žinojome, kad tokiomis 
neaiškiomis aplinkybėmis la
bai dažnai norai ir siekimai 
vaizduojami jau įvykusiais 
faktais. [Bus daugiau]

1967 m. Japonijos archeo
logai, kasinėdami Sakanažltos 
griuvėsius netoli Arltos mies
to (Sagos prefektūrai, rado 
apie 100 ąžuolo gilių. Eks
pertai nustatė jų amžių -- 
maždaug 3800 metų. Kelios 
sėklos buvo pasodintos arti 
mlausio miestelio muziejaus 
sode. Viena Jų sudygo, Ir per 
10 metų Itaugo 1,4 m aukš
čio medelis. Antikinės kilmės 
ąžuoliuko ūgliai įskiepyti ke
lioms dešimtims ąžuolų.

1971 metais buvo paminė- 
I tos žymaus lietuvių kalbinin- 
! ko, lituanistikos ir baltistikos 
’ mokslo Lietuvoje kūrėjo Ka
zimiero Būgos gimimo 
100-osios metinės.

K. Būga gimė 1979 m. 
lapkričio 6 d. Pažiegės vien
kiemyje, netoli Dusetų, val
stiečių šeimoje. Pramokęs 
slapta lietuviškai skaityti ir 
rašyti, dvi žiemas lankė ru
sišką pradinę mokyklą. Po to 
tėvas jį nuvežė pas gimines į 
Peterburgą, kur 1897 m. 
Būga baigė keturias klases ir 
įstojo į kunigų seminariją. 
Po metų iš seminarijos išsto
jo, užsitraukdamas tėvų rūs
tybę. Toliau gyveno savaran
kiškai. Įsitraukė į Peterbur
go lietuvių visuomeninę-kul- 
tūrinę veiklą, bendradarbia
vo slaptoje lietuvių spaudoje 
(tai buvo lietuviškos spaudos 
draudimo laikai). Tačiau la
biausiai Būgą traukė kalbos 
mokslo dalykai: jis rinko 
lietuvių kalbos duomenis, sa
varankiškai studijavo ling
vistinę literatūrą. Būgai kaip 
kalbininkui augti tada didžiu
lę reikšmę turėjo jo susi
draugavimas su žymiu lietu
vių kalbos žinovu Kazimieru 
Jauniumi,

1905 m. Būga eksternu 
baigė gimnaziją ir įstojo į 
Peterburgo universitetą, 
studijavo slavistiką ir lygina
mąją kalbotyrą.

Sunkios gyvenimo sąlygos 
ir pradėti savarankiški 
moksliniai darbai labai užvil
kino studijas. Baigęs univer
sitetą 1912 metais, Būga 
buvo paliktas prie Lygina
mosios kalbotyros katedros 
moksliniam darbui. Iš pra
džių redagavo Rusijos Moks
lų Akademijos lėidžiąmą A. 
Juškos lietuvių kalbos žody
ną. 1914 m. buvo pasiųstas 
dviem metams tobulintis į 
Vokietiją (Karaliaučių) pas 
žinomą vokiečių baltistą 
Adalbertą Becenbergerį. Ta
čiau dėl prasidėjusio pirmojo 
pasaulinio karo greit teko 
užsienio studijas nutraukti ir 
grįžti' į Peterburgą. Čia ne
maža skurdo ir vargo, kol 
1916 m. išvyko į Permę (prie 
Uralo), tapęs ten naujai stei
giamo universiteto lyginamo
sios kalbotyros katedros pri
vatdocentu. 1920 m. Būga 
grįžo į Lietuvą, parsivežda
mas savo sukauptą didelę 
lietuvių kalbos žodyno karto
teką (keturis pūdus lapelių).

Lietuvoje to meto Švieti
mo ministerija Būgai pavedė 
sudaryti išsamų lietuvių kal
bos žodyną. Šio darbo jis 
ėmėsi su didžiausia aistra ir 
įkarščiu. Be žodyno rašymo 
(kvalifikuotų padėjėjų netu
rėjo), Būgai dar teko skaityti 
1922 m. įsteigtame Kauno 
universitete visas svarbiau
sias ne tik lituanistines, bet 
ir apskritai lingvistines disci
plinas. Daug laiko skyrė 
mokslo darbų rašymui bei 
skelbimui. Dirbdamas be 
poilsio ir atostogų (valdžia ir 
visuomenė reikalavo greičiau 
baigti žodyną), Būga palūžo: 
1924 m. birželio mėnesį su
sirgo, buvo išvežtas gydytis į 
Karaliaučių, kur naktį iš 
gruodžio 1 dienos į 2 mirė. 
Palaidotas Kaune.

Kad ir neilgai gyvenusio, 
Būgos nuopelnai lituanistikai 
bei baltistikai yra labai dide
li. Jis buvo daugelio šio 
mokslo sričių pradininkas 
Lietuvoje, padėjęs tvirtus 
pamatus vėlesniems tyrinėji
mams.

Pagrindinės kalbos mokslo 
srityse, kuriose Būga dau
giausia dirbo ir nuveikė, yra 
leksikologija ir leksikografi
ja. Nuo pat vaikystės pradė
jęs lietuvių kalbos žodyno 
medžiagos rinkimą, Būga 
mirdamas paliko didžiules 
kartotekas, davusias pradžią

K. Būga
dabartiniam lietuvių kalbos 
akademiniam žodynui, kurio 
iki šiol jau pasirodė 11 dide
lių tomų.

Būga parašė daug straips
nių bei studijų iš lietuvių ir 
baltų kalbų leksikologijos. 
Intensyviai tyrinėjo baltų 
kalbų skolinius ir kitoms 
kalboms paskolintus žodžius. 
Reikšmingi jo skolinių chro- 
nologizavimo darbai. Tyrinė
tojų dar tebelaukia Būgos 
sudaryta etimologinio lietu
vių kalbos žodyno kartoteka, 
saugoma Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos Lietuvių 
kalbos ir literatūros institu
te.

Iš leksikologinių Būgos 
darbų savitą sritį sudaro jo 
atlikti senosios baltų religi
jos bei mitologijos terminų 
tyrinėjimai, paskelbti “Lie
tuvių tautoje” ir atskiru lei
diniu “Medžiaga lietuvių, lat
vių ir prūsų mitologijai”.

Būga labai daug dėmesio 
skyrė lietuvių ir kitų baltų 
kalbų anomastikos (tikrinių 
vardų) tyrinėjimams. Jis pa
dėjo tvirtus pagrindus lietu
vių' antroponimiko^ (ąspiąn- 
vardžių) studijoms: ištyrė 
daugelį senųjų dvikamienių 
lietuvių vardų, nustatė 
autentiškas lietuvių kuni
gaikščių vardų formas, mus 
pasiekusias tik nelietuviškai 
rašytuose dokumentuose. Jo 
studija “Apie lietuvių as
mens vardus” — klasikinis 
šios srities tyrinėjimų pavyz
dys.

Dar daugiau negu asmen
vardžiais, Būga domėjosi vie
tovardžiais. Liko jo sudaryta 
keliasdešimt tūkstančių vie
tovardžių kartoteka. Nė vie
nas baltų hidronimijos tyri
nėtojas šiandien negali ap
sieiti be Būgos studijų.

Reikšmingi Būgos darbai ir 
iš lietuvių bei apskritai baltų 
kalbų istorinės gramatikos. 
Ypač daug dėmesio jis skyrė 
baltų kalbų kirčio ir priegai
dės istorijai nušviesti.

Būga rūpinosi ne vien tik
tai mokslo, bet ir lietuvių 
kalbos praktikos dalykais. 
Jau pats pirmasis jo straips
nis, paskelbtas spaudoje 
1900 m., buvo skirtas lietu
vių bendrinės kalbos normi- 
nimo problemoms. Vėliau 
praktiniais lietuvių bendri
nės kalbos norminimo klausi
mais jis yra rašęs labai daug. 
Ypač reikšmingas jo straips
nių serijos “Kalbos dalykai” 
(1907-1910 m.) ir “Kalbos 
mažmožiai (1914-1922), 
skelbtos ano meto lietuvių 
periodikoje. Pastaroji serija, 
vėliau gerokai papildyta, su
darė žinomo Būgos veikalo 
“Kalba ir senovė” (Kaunas, 
1922 m,) pagrindą. Daugelis 
Būgos siūlytų bendrinės kal
bos tobulinimo rekomendaci
jų buvo priimtos ir mums 
šiandien nekelia jokio abejo
jimo. Būga apgynė nemaža 
gražių lietuviškų žodžių.

Gausus ir didžiai vertingas 
Būgos lingvistinis palikimas. 
Tarybų Lietuvos kalbininkai 
ir plačioji visuomenė Būgą 
labai vertina, gerbia šviesų 
jo kaip mokslininko atmini
mą. Tarybų valdžios metais 
buvo išleistas stambus Būgos

3-IAS PUSLAPIS

Declaration for
Peace and Reason

Adopted at the bi-annual meeting of the National Board 
National Council of American-Soviet Friendship 

Detroit, Michigan January 13, 1980
We are being pushed to the brink of the cold war again! 

We are being told: “Punish the Russians. Make them pay a 
high price!”

THEM is US!
Farmers are losing millions of dollars for the 17 million 

tons of grain they worked hard to produce, which will 
never be shipped to the Soviets who purchased them.

Hundreds of our best athletes have spent four intense 
years and thousands of dollars to bring glory to the U. S. 
on the Olympic fields of Moscow which they may never 
see.

Our scientists who jointly with their Soviet colleagues 
have worked for years to conquer cancer, our common 
enemy, will be frozen out of their laboratories by a return 
to cold war. Millions of Americans yearn for the great day 
when we will be liberated from that scourge of humanity.

Millions will thrill no more to the daring and skill of the 
Olga Korbuts and Nelly Kims if the ice age of fear returns 
to haunt us again.

Tens of thousands of teachers are being dismissed and 
millions of children and youth, especially Blacks and 
Hispanics, are being penalized for life to pay for the 
proposed $157 billion military budget.

Tens of thousands of auto and steel workers are being 
displaced, and six million unemployed will be in deep 
freeze with the cold war.

Hot meals for the children and human services for senior 
citizens are being curtailed.

But the price we are being driven to pay is far more 
costly than grain, sports, schools, jobs or even health.

The price is survival itself!
It was this price that both the U. S. and USSR solemnly 

declared before the world that humanity need not and 
must not pay when our heads of state signed the historic 
Declaration of Principles on May 29, 1972 in Moscow. That 
Declaration set forth the only rational course when it 
stated that “in this nuclear age there is no alternative to 
conducting their mutual relations on the basis of peaceful 
coexistence”.

Though serious problems and differences remain, for 
more than eight years the U. S. and USSR have 
progressed along the path toward peaceful relations, away 
from nuclear war. That course produced three summit 
meetings which discussed peace and cooperation, a historic 
limitation on strategic nuclear arms (SALT I) and an 
agreement on SALT II, the European Security and Coope
ration Agreement, and steady joint advances in the war 
against* cancer and heart disease, progress to halt the 

sspread of'^pollution, a nine-fold increase in U. S.-USSR 
trade, * a'c link-up in space of American and Soviet 
astronauts, a considerable expansion of cultural exchange, 
cooperation in the fields of industrial safety, transporta
tion, housing and sports competition.

The american and Soviet people and the peoples of the 
world began to breathe more freely. Tens of Thousands of 
United States and Soviet citizens got to know and like each 
other.

Now all this progress toward sanity in a world where 
madness can spell nuclear disaster, is being threatened.

MAKE NO MISTAKE! A cold war today would not 
merely, turn the clock back. It could stop the clock 
altogether!

Three Mile Island was a glimpse into the nuclear 
nightmare that can be ours by miscalculation as well as by 
design in a world sitting on an evermounting nuclear 
stockpile.

Our missile control center which only recently was 
prepared to meet a “mistaken” report about a Soviet 
missile can be far more attuned to such “errors” in an 
atmosphere of tension and terror produced by a policy of 
“punish the Russians”.

Nothing can justify such madness!
Whatever our apprehension and differences, they cannot 

be resolved in an atmosphere of mutual fear, suspicion and 
terror. They cannot be dispelled by the introduction of new 
generations of missiles such as the cruise and Pershing II 
into the heart of Europe aimed at Soviet cities.

We need speedy ratification of SALT II and mutual 
disarmament, not a nuclear arms race.

We firmly believe the American people will reject any 
return to the policies that led to the disasters and dishonor 
of Vietnam, Watergate and Iran. We believe Americans 
will never again permit a return to the witchhunt days of 
McCarthyism, atomic shelters in back yards and school
children huddling under desks, when peace was a dirty 
word linked to betrayal and any questioning of disastrous 
foreign policy was characterized as unpatriotic and even 
treason.

Stop the hand that would stop the clock!
We must have negotiation, not confrontation!
There must never again be a cold or hot war!

raštų rinkinys (1958-1961). 
Jo vardu pavadinta Dusetų 
vidurinė mokykla. Gimtojoje 
Pažiegėje saugomas namas 
kuriame Būga gimė, jame 
įrengtas memorialinis muzie
jus. Ne viena gatvė respubli
kos miestuose pavadinta Bū
gos vardu. Vilniaus universi
teto Lituanistikos centre yra 
memorialinė Būgos auditori
ja.

Z. Zinkevičius
Vilniaus universiteto 

Lietuvių kalbos katedros 
vedėjas, filologijos 

daktaras, profesorius

LAIŠKAI
Brangioji Ieva,

Kaip gaila, kad Tu buvai 
taip rimtai susirgusi. Šian
dien čia atėjo “Laisvė”—žiū
riu, rašoma apie Keršulius— 
gaila, kad tokia nelaimė abu 
ištiko.

Čia oras labai nepastovus. 
Per kelias dienas buvo labai 
šalta ir dideli vėjai su lietum.

Sveik, brangioji. Iki pasi
matymo.

Tessie Stočkienė ir
Adelė Lupsevičienė

St. Petersburg, Fla.
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NAUJI LEIDINIAI |
į

IR METAI IR ŽMONĖS -GARBINGI
. . . Jungtinėse Amerikos 

Valstijose praleidau daugiau 
kaip šešiasdešimt penkerius 
metus. Dirbau visokius dar
bus. Buvau angliakasys, plie
no lydytojas, oailidė—namų 
statytojas, duonkepys, drau
dimo agentas, pieno pristati- 
nėtojas į namus ir į parduo
tuves, mėginau ūkininkauti. 
Jaunystėje buvau linkęs į 
meną, grojau orkestre, dai
navau choruose. Rašiau žinu
tes į pažangią spaudą, dirbau 
Chicagos “Vilnies” dienraščio 
redakcijoje . . .

Šie glausti knygos žodžiai 
tartum gairės, nusakančios 
jos autoriaus Jono Milerio- 
Dzūkelio ilgo gyvenimo kelio 
pagrindines stotis. Išvedęs 
jaunystėje iš gimto dzūkų 
kaimo į tolimas amerikas, tas 
kelias su kaupu atseikėjo 
visko, kas būdinga šimtams 
ir tūkstančiams lietuvių emi
grantų, “išėjusių vandravot, 
sau laimės paieškot ...”

Emigracijos istorija dar 
nesukaupta vienoje knygoje. 
I ją. lyg intakai į didelę upę, 
vienas paskui kitą teka pa
skirų išeivių atsminimai ir 
pasakojimai, ir kaskart vis 
plačiau ir spalvingiau atsi
skleidžia to mūsų tautos 
trečdalio likimo panorama. 
J. Milerio-Dzūkelio nuošir
dus ir vaizdingas pasakoji
mas apie save ir savo ben
dražygius sodriai papildo tai, 
ką iki šiol mums nupiešė 
“Minties” leidyklos leidžiama 
žinomų mūsų išeivijos veikė
jų knygų serija. Pradėjęs 
skaityti “Metus ir bendražy
gius”, pasijunti įtrauktas į 
dinamišką sūkurį įvykių, vy
kusių toli nuo Lietuvos ir 
pačioje Lietuvoje, dominan
čių vystymosi seka, įtikinan
čių pasakojimo nuoširdumu. 
Autoriui drauge su knygos 
ruošėjais ir redaktoriais (li
teratūrinis bendraautoris 
Vyt. Kazakevičius; pavyko 
pasakojimą sukonstruoti ir 
pateikti taip, kad sausi ir 
šykštūs biografiniai duome
nys ar faktai įgauna impo
nuojančią išraišką, jie įsime
namai paryškina visa, ką 
mes žinome apie mūsų emi
grantų gyvenimą—klajonių 
metus, vargus ir darbus. 
Autoriaus gyvenimo kelias 
stereotipiškai artimas dauge
liui vadinamosios “ekonomi-

knygos dalyje savo žodžiu 
palydėdamas autentiškus pa
žangiųjų emigracijos veikėjų 
laiškus—pasisakymus. Tuo 
būdu “Metuose ir bendražy
giuose" mes susipažįstame 
su apie keturiasdešimčia 
įvairių turtingos biografijos 
žmonių.

Knygos skaitytoją patrau
kia nuosekli ir aiški auto
riaus pozicija aprašomų įvy
kių atžvilgiu. J. Mileris-Dzū- ! 
kelis su didele aistra pasako- I 
ja apie kelionę į užatlantę ir 
nelengvą įsikūrimą dėdės Še
rno žemėje, apie išeivių kovą į 
už darbininkų teises ir pa- | 
žangą, apie savišvietos, į 
marksizmo žinių vaidmenį 
siekiant darbininkų sąmonin
gumo toje kovoje. Drauge su 
autoriumi mes pabuvojome I 
ne tik anglies kasyklų pože- į 
miuose ar fabrikuose, bet ir į 
darbininkų susirinkimuose, į 
manifestacijose, o siautėjant 
amerikietiškajai sauvalai — 
ir už grotų ar bedarbių i 
eilėse. Pasakojimo autentiš- j 
kūmas brangūs išeivijos isto-1 
rijosnagrinėtojams - čia daug 
naujos vertingos medžiagos 
apie lietuviškų pažangių or
ganizacijų, meno kolektyvų, 
spaudos leidinių įsikūrimą ir 
veiklą, apie asmenis, kurie 
daug nusipelnė tiek lietuvių 
išeivijos, tiek bendraameri- 
kiniam darbo žmonių judėji
mui.

Knygos puslapiai jaudinan
čiai pasakoja apie išeivių 
pažangiečių neblėstantį mei
lės jausmą tėvynei Lietuvai, 
jų moralinę, o kartais ir 
materialinę paramą gimtinei, 
kada jos liaudį slėgė nelai
mės ir sunkūs išbandymai. 
Autorius ne vieną kartą pri
simena tolimus Spalio revo
liucijos įvykius, sukėlusius 
JAV darbo žmonių siekimą 
padėti Rusijos darbininkams 
jų kovoje prieš baltagvardie
čius ir užsienio interventus, 
o vėliau—statyti socializmą. 
Ne vienas iš knygos pirmą 
kartą sužinos apie entuzias
tus, vykusius iš JAV padėti 
Raudonajai armijai. Tiesiog 
meninio įkūnijimo romane ar 
kino juostoje prašosi nuosta
bi žinomo išeivijos veikėjo 
Motiejaus Akelaičio-Fredo 
Abeko odisėja. Internaciona-

iiiuo darbo žmonių jausmo ir 
žavesio kupinas pasakojimas 
apie grupės lietuvių kelionę į 
Tarybų šalį statyti plytinės.

J. Milerio-Dzūkelio atmin
tis mus sugrąžina prie dau
gelio išeivijos visuomeninio 
ir kultūrinio gyvenimo faktų, 
veiklos ir buities detalių. Čia 
ir savaimingi “sliakerių” var
gai, ir lietuviškojo angliaka
sių miesto Shenandoah savo
tiška kronika su “cicilikų” 
prakalbomis ir klebonų pa
stangomis jas suardyti; čia 
chorai, “mainerių kvartetai”, 
vaidinimai o su jais—visa 
galerija lietuviško žodžio ir 
dainos entuziastų. Autorius 
prisimena daugelį gabių me
ninės sielos žmonių, kurių 
talentui amerikoniškoji dirva 
neleido pilnai išskleisti žiedų. 
Su pagarba jis kalba apie 
gyvus ir jau mirusius spau
dos darbininkus bei jos talki
ninkus, kurių dėka ligi mūsų 
dienų išsilaikė pažangūs lei
diniai—“Laisvė”, “Vilnis”, 
“Šviesa” ir kt.

J. Milerio-Dzūkelio knygo
je aktualiai skamba mintys 
apie nutautimo problemą, 
apie lietuviškosios emigraci
jos jaunimą. Bene pirmasis 
jis plačiau kalba apie lietu
vius Michigano fermerius. 
Su simpatija pasakoja apie 
ištisas tautiečių šeimas, daug 
nusipelniusias lietuvybės ir 
pažangos reikalui. Na, ir 
neginčijamas knygos auto
riaus nuopelnas, kad joje 
mes skaitome tikrai įdomius 
K. Karosienės, VI. Railos, K. 
Alvino ir kitų autobiografi
nius pasakojimus, atsklei
džiančius ne vieną naują fak
tą, prąpįldančius mūsų žinias 
apie jau girdėtus įvykius. 
Tai įspūdžiai iš susitikimų su 
įžymiais revoliucionieriais V. 
Kapsuku, K. Giedriu, Z. 
Angariečiu. Muzikos, litera
tūros istoriką sudomins pri
siminimų nuotrupos apie mu
ziką M. Petrauską ir rašyto
ją Žemaitę.

Sunku išsakyti visas min
tis, kurias sukelia įdomi Jono 
Milerio-Dzūkelio knyga. Mie
lam autoriui mes dėkingi už 
jo didelį triūsą. Tai tikrai 
didelis indėlis į lietuviškosios 
išeivijos istoriją.

Vacys Reimeris

KOVOTOJAI UŽ TAIKĄ IR PAŽANGĄ

IŠTIKYMYBĖ
DARBININKŲ KLASEI

PIRMAJAM LIETUVOS LIAUDIES VYRIAUSYBĖS
PREMJERUI

nes emigracijos” žmonių. At
rodytų, beveik viskas žino
ma, girdėta: ir apie vergiškai 
sunkų angliakasių-mainerių

DOVANA-KOVAI 
PRIEŠ VĖŽĮ

ar metalurgų darbą Pennsyl- 
vanijos gelmių urvuose ir 
Illinojaus plieno liejyklose, ir 
apie žeminančią “grinorių” 
dalią ar tėvynės ilgesio pa
gimdytą tautinės veiklos 
troškimą—vaidinimus, cho
rus, spaudą. Pagaliau—apie 
nenumaldomą lietuviškų jo
nų ir onų kovą įvairiatautėje 
Amerikoje už darbo žmonių 
teises, už rytdieną—jau 
prieš Dzūkelį tai ne sykį 
pasakojo kiti autoriai, kitos 
knygos.

Tačiau mūsų laukia daug 
nauja. Jonas Milius metų 
uždangą nuo gyvenimo faktų 
ir žmonių likimų praskleidžia 
savaimingai, šviežiai, su di
dele sugestija. Jis įdomus 
pasakotojas. Jo sakinys vaiz
dingas ir sodrus, vietomis 
sužėrįs beletristikos rūbu. 
Ir, žinoma, svarbiausia kny
goje—įdomūs įvykiai, įdo
mūs žmonės, įdomūs likimai, 
apie kuriuos kalbama nenuo
bodžiai, su didelės gyvenimo 
patirties išmintimi, su šiltu 
pažangos kovotojo nuoširdu
mu. Knygos įtaigumui nema
žai padėjo pati jos struktūra: 
autorius vykusiai jungia toli
mų metų ir šių dienų tikro
vę, per savo paties ir bend
ražygių išgyvenimus atsklei
džia plačios JAV lietuvių 
veiklos vaizdą, antrojoje

Sostinės Vilniaus pakraš
tyje, Santoriškėse, kaip jau 
buvo rašyta “Gimtajame 
krašte”, vyksta modernaus 
sveikatos centro statyba. 
Kuriama didžiausia respubli
koje gydymo ir profilaktikos 
bazė. Praėjusių metų lapkri
čio mėnesį į čia pastatytus 
talpius rūmus persikėlė On
kologijos mokslinio tyrimo 
instituto klinikos. Devynių 
aukštų modernus pastatas su 
visais jo įrengimais atsieis 
apie 6,5 milijono rublių. Gy
dymo ir profilaktikos įstaigų 
plėtimas respublikoje—kas
dieninis reiškinys ir, žinia, 
tai džiugina kiekvieną Lietu
voje.

Džiaugiasi tuo ir mūsų 
tautiečiai.

Praėjusiais metais Onkolo
gijos mokslinį tyrimo institu
tą pasiekė žinia, kad Ameri
kos lietuvė Valerija Sutkienė 
dovanoja 5000 dolerių “tiria
majam darbui vėžinių susir
gimų srityje plėsti”.

Pažangiosios lietuvių išei
vijos materialinė parama 
gimtajam kraštui karo ir 
pirmaisiais pokario metais 
gerai žinoma. Apie tai ne 
sykį rašyta spaudoje, prisi
minimų knygų puslapiuose. 
Štai dar vienas naujas fak
tas.

Suprantama, tokia suma—

Mūsų Dzūkija pažangiųjų , 
JAV lietuvių judėjimui išug- [ 
dė nemažą žmonių—Vincą ' 
Andrulį, Rojų Mizarą, Domą | 
bei Petrą Šolomskus . . .

Kai po Didžiojo Tėvynės į 
karo atvykau dirbti į Jungti- i 
nes Amerikos Valstijas, no- ■ 
rėjau susitikti Vincą Andrulį j 
ir perduoti jo pažįstamų bei ; 
artimųjų iš Prienų rajono ' 
Gripiškių kaimo linkėjimus, i 
Bet V. Andruliui buvo už- į 
drausta išvykti iš Chicagos į 
kitus miestus. Tada Jungti
nėse Valstijose siautėjo ma- 
kartizmas.

Chicagos geležinkelio sto- I 
tyje mane pasitiko “Vilnies” 
redakcijos administratorius 
Jokūbas Pauliukas. Netru
kus atsidūrėme Chicagos lie
tuvių gyvenamuose kvarta
luose. Daugiausia čia—vie- | 
naaukščių medinių namelių, 
prisiglaudusių prie siauros 
gatvelės.

Redaktoriaus kambarėlis— 
vos keli žingsniai, visur pri
krauta knygų, laikraščių 
komplektų, iškarpų ir įvairių 
užrašų. Priešais langą stovė
jo ilgokas stalas. Ant vieno 
jo galo buvo rašomoji maši
nėlė, kitas stalo pakraštys 
apkrautas Vinco rankraš
čiais. Užsimezgė ilgas pašne
kesys apie pokarinį Tarybų 
Lietuvos gyvenimą, apie 
Dzūkiją, Stakliškes, Gripiš- 
kes, kur jis 1890 metų vasa
rio 4 dieną gimė.

Taip susipažinau su Vincu 
Andruliu, jo visuomenine 
veikla. Asmeniniams reika- Į 
lams jis mažai tegalėjo skirti 
laiko. Vincas Andrulis nebu
vo pasyvus gyvenimo stebė- j 
tojas, o aktyviai kovojo dar- 1 
bininkų klasės gretose.

1911 metų pradžioje var- į 
gas išvijo Vincą Andrulį į 
Ameriką. Kelis mėnesius jis 
ieškojo pastovaus darbo New 
Yorke. Čia dirbo kroviku. I 
Įsikurti didmiestyje jam ne- ; 
pavyko—neturėjo specialy- ' 
bės. Be to, atvyko į Ameriką 
pramonės depresijos metų. 
Darbininkų gyvenimas smar
kiai pablogėjo, todėl jie akty
viai kovojo už savo ekonomi
nes ir politines teises. New 
Yorko, Brooklyno, Chicagos 
ir kitų miestų siuvėjai, tarp 
jų ir keliolika tūkstančių lie
tuvių, dalyvavo visuotiniuo
se streikuose. Jų dalyviai 
reikalavo padidinti darbo už
mokestį, legalizuoti profesi
nes sąjungas.

Masinis nekvalifikuotų imi
grantų srautas iš rytinio 
JAV pajūrio nubloškė Vincą 
Andrulį į Pennsylvanijos ak
mens anglies ir geležies rū
dos kasyklų rajonus, kur tuo 
metu dirbo daugiau kaip 50 
tūkstančių lietuvių. Čia Vin
cą priglaudė jos pusbrolis, 
taip pat dirbęs anglių kasyk
lose.

Gyvenimas iš lentų sukal
tose angliakasių lūšnose, 
sunkus darbas kasyklose V. 
Andruliui turėjo didelės įta
kos jo pasaulėžiūrai. Shenan
doah ir Shamokin angliaka- 
sių socialistų ir profsąjungų

klubuose Vincas praleisdavo !
ištisus vakarus ir poilsio die- i 
nas: mokėsi anglų kalbos, | 
skaitė lietuvių socialistų są- i 
jungos leidinius, JAV sočia- I 
listų partijos spaudą. Dirb- 1 
damas anglies kasyklose, su- i 
sipažino su JAV darbininkų : 
klasės kovos istorija. i

1912 metais Andrulis įstojo 
į JAV socialistų partiją. An
gliakasiai socialistai gabų ir 
darbštų vaikiną siųsdavo į 
kaimynines angliakasių kolo
nijas tartis organizaciniais 
reikalais, rengti mitingus ir 
susirinkimus. JAV darbinin- ' 
kų gyvenimas, besiplečianti ; 
darbininkų veikla kėlė nau- Į 
jus reikalavimus aktyvis- ■ 
tams. V. Andrulis jautė, kad I 
jo išsilavinimas dar toli gra- j 
žu nepakankamas. Jis troško 
daugiau žinoti ir būti kuo 
naudingesnių darbininkų kla
sei. Šie ieškojimai 1916 me
tais ir atvedė į Valparaiso 
universiteto suolą.

Šiame universitete V. An

Justui Paleckiui
1899.1.22-1980.1.26

Sunkūs metai buvo, žmonės prieš carą stojo, 
Kai garsieji Telšiai tave padovanojo 
Ir įsakė karštai mylėti darbo žmones, 
Neprašyti vienvaldžio monarcho malonės.

Jaunas dienas tu leidai tarp Rygos šaltų mūrų, 
Stebėjai proletarų gyvenimą niūrų.
Tavo malonios ir pastabios akys matė,
Kaip miesto varguoliai turtuoliams rūmus statė,

O patys menkose lūšnelėse gyveno, 
Skurdo, vqs vegetavo ir be laiko seno. 
Tave grūdino šauni darbininkų klasė, 
Tėvas kalvis stropiai mokė kovoti drąsiai.

Jau pirmus savo posmus skyrei darbininkams, 
Savo draugams, numylėtiems amatininkams. 
Raštu ir žodžiu liaudžiai rodei tikrą kelią, 
Kaip įveikti išnaudotojų savivalę.

Rygoj bendradarbiavai “Darbininkų kovoj”, 
Pačioj mėgiamiausioj komunistinėj spaudoj. 
Vėliau mokytojavai, leidai “Naują žodį”. 
Su juo persikėlęs į Kauną liaudį guodei,

lašas jūroje, palyginus su 
lėšomis, kurios kasmet res
publikoje skiriamos sveika
tos apsaugai, vadinasi, ir 
vėžio ligų susirgimams tirti 
ir gydyti. Valerijos Sutkie- 
nės dolerius Onkologijos 
mokslinio tyrimo institutas 

I panaudojo įsigijimui užsieni 
nės gamybos endoskopinės 
aparatūros vėžiui diagnos- 
tuoti. Tačiau ne piniguose 
esmė! Instituto direktorius, 
profesorius A. Telyčėnas pa
sakė:

— Mums visų brangiau
sia—taurus Valerijos Butkie
nės poelgis, tas mielas nusi
teikimas Tarybų Lietuvos, 
jos gyvenimo, jos mokslo

atžvilgiu, noras pagal gali
mybes padėti, įnešti savo 
indėlį.

Sanfranciskietės Valerijos 
Sutkienės, aktyvios lietuvių 
pažangaus judėjimo dalyvės, 
gyvenimas—pavyzdys, kaip 
žmonės visą širdį atiduoda 
tauriems idealams, žmonijos 
pažangai. Rašydamas šiuos 
žodžius, matau atmintin įs
trigusią nuotrauką: Valerija 
Sutkienė kartu su dvylika 
savo draugų ir draugių iš 
San Francisco, sunkiomis ka
ro dienomis susitelkę ruošia 
dovanas lietuviams kariams 
ir evakuotiems vaikams Oak- 
lando rėmėjų-mezgėjų klube. 
Pagarba jai! Pranas Kartonas i

drulio artimų draugu ir ben
draminčiu tapo Antanas 
Bimba. Juodu išvystė plačią 
veiklą, kuri neapsiribojo tik 
universiteto teritorija: skaitė 
paskaitas Chicagos, Detroi
to, Clevelando ir kitų pramo
nės centrų lietuviams ir kitų 
tautybių socialistams. Jie 
kritikavo II Internacionalo 
vadovus, kurie Pirmojo pa
saulinio karo pradžioje išda
vė darbininkų klasės reikalus 
ir nuėjo tarnauti buržuazijai. 
Ideologinę ir politinę paramą 
V. Andruliui, A. Bimbai bei 
kitiems lietuviams, įsijungu
siems į darbininkų klases 
kovą, suteikė V. Kapsukas, 
kuris 1916 metais apsigyve
no JAV ir redagavo leidinius 
“Kova” bei “Naujoji gady• M ne .

V. Kapsuko, V. Andrulio, 
A. Bimbos ir kitų socialistų 
internacionalistų karo meto 
politinė veikla spartino poli
tinę ir ideologinę diferencia
ciją JAV lietuvių socialistų 
sąjungos ir JAV socialistų 
partijos eilėse.

Nuo 1919 metų V. Andru
lis tapo marksistinio laikraš
čio “Žarija” redaktoriumi. 
Kai šio laikraščio leidimas 
buvo uždraustas, jis pasiūlė 
leisti naują kairiųjų Chicagos 
ir apylinkių lietuvių darbi
ninkų laikraštį “Vilnį”, Šio 
laikraščio redaktoriumi V. 
Andrulis dirbo nuo 1920 iki 
1972 metų—iki mirties. “Vil
niai” Vincas Andrulis pasky
rė visą savo gyvenimą.

Ypač daug pasidarbavo V. 
Andrulis pažangiųjų JAV lie
tuvių darbininkų judėjime. 
Jis buvo ir lietuvių darbinin
kų organizatorius, ir puikus 
kalbėtojas, socializmo idėjų 
propaguotojas. Iki pat savo 
mirties buvo didelis Tarybų 
Lietuvos, pasukusios socia
lizmo keliu, pasiekimų pro
paguotojas. Savo gyvu žo
džiu ir straipsniais padėjo 
lietuviams darbininkams su
prasti klasių kovos ypatu
mus, ragino ginti savo tei
ses. Dėl to ne kartą buvo 
suimtas, jam teko šešis kar
tus sėdėti Amerikos kalėji
muose. V. Andrulį JAV val
džia ne kartą įtraukdavo į 
deportuojamų asmenų sąra
šus.

Bet jokios monopolijų 
agentų represijos, jokie lie
tuviškųjų nacionalistų grasi
nimai nepalaužė darbininkų 
klasės reikalų gynėjo, mark
sistinių idėjų propaguotojo, 
publicisto valios ir veiklos. 
V. Andrulis padarė nepa
prastai daug. Šiandien “Vil
nis” Chicagoje gyvuoja, ko
voja už Amerikos darbininkų 
klasės tikslus, už taiką ir 
pažangą.

Laurynas Kapočius
Docentas

Kad skriaudėjai, milijonieriai neamžini, 
Kad mūsų svetingoj šalelėj jie laikini.
Pas mus su pažangiaisiais vienoj gretoj ėjai, 
Prie antifašistinės veiklos prisidėjai.

Žurnalistinė plunksna visad aštri buvo, 
Iš jos teisingi žodžiai be pertraukos sruvo. 
Buvai aktyvus laisvamanybės veikėjas, 
Lietuvos Raudonosios pagalbos rėmėjas.

Leistam “Laiko žody” ir aš bendradarbiavau 
Ir tada arčiau su tavim susipažinau. 
Pradėjus Hitleriui kovą su humanistais, 
Tu dar labiau suartėjai su komunistais.

Kai Tarybų Sąjunga perdavė mums Vilnių 
Ir pajutome nuoširdumą draugų kilnių, 
Tu pirmas viešai padėkojai už malonę, 
Kad be karo išsipildė mūsų svajonė.

Pabūgę teisingo žodžio ir drąsaus būdo, 
Fašistai tave darbo stovyklon įgrūdo. 
Vėliau dar trėmė iš vienos vietos į kitą, 
Kol mūsų padangėj saulė skaisčiau nušvito.

Aršiausi mūs priešai tos šviesos išsigandę, 
Išnešė kudašių į tokių pačių bandą.
Liaudis tau vyriausybės vairą patikėjo, 
Varguoliai atkuto, drauge su tavim ėjo

Tiesti kelių į gyvenimą naują, gražų, 
Statyti žibintų tarp rūkų ir miražų. 
Spartuoliškai dirbo, kūrė, linksmai dainavo, 
Stengėsi išreikšti padėką darbu savo.

Tu atvežei iš Maskvos džiaugsmingą naujieną, 
Kad mūsų liaudies respublika jau ne viena. 
Kad Maskvoj patenkino prašymą mūs seimo. 
Didžioji šalis priėmė į savo šeimą.

Džiaugeisi, kad kinta veidas mūsų gimtinės 
Ir nyksta bjaurūs prietarai senos gadynės, 
Kad tinginių ir dykūnų skaičius mažėja, 
O savosios liaudies galybė vis stiprėja.

Bet vakarinė hidra užpuolė mūs šalį 
Ir reikėjo ginti laisvę, kas tiktai gali. 
Tu kvietei mūs brolius į kovą žūtbūtinę 
Ir narsi liaudis apgynė brangią tėvynę.

Po karo vėl telkei žmones į taikų mūšį. 
Liaudis tave mylėjo kaip tikrą tėtušį. 
Karo žaizdas gydė, plytą prie plytos dėjo, 
Ir tėviškė brangi iš naujo suklestėjo.

Tu puošei ją savo raštais, darbais kilniausiais. 
Darbo žmonės džiaugėsi išaugintais vaisiais. 
Sakei, kad jie turi būti kur kas didesni, 
Kad reikia kurti gyvenimą dar šviesesnį.

Nešei laisvės vėliavą, propagavai taiką, 
Globojai jauną, seną ir kiekvieną vaiką. 
Siekei, kad jie nežūtų nuo priešo patrankų, 
Kad komunizmas turėtų kuo daugiau rankų.

Tu uoliai tarnavai mūsų Tarybų šaliai,
Daug jėgų atidavei šaunios liaudies daliai, 
Priesakus vykdei, kaip pridera tikram vyrui, 
Ir tapai Socialistinio Darbo Didvyriu.

Mylėjai išeivius, savuosius brolius dorus.
Juos užjautei, raminai, tenkinai jų norus. 
Su malonumu jie skaitė tavuosius raštus, 
Kuriuos pažangiečiams siuntei per ilgus metus.

Visi gėrisi tavo talentu ir darbais, 
Diplomatiniais žygiais ir kūriniais brangiais. 
Tavo knygos kelia didelį įkvėpimą.
Nuoširdus ačiū už vertingą palikimą!

Vandalinas Junevičius

*** •* v*
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IR PAS MUS PRASIDĖJO 
ŽIEMA

Džiaugėmės, kad šiemet 
mus žiema aplenkė. Nei snie- 
K >, nei perdidelio šalčio iki 
šiol dar nebuvo. Bet pabaigoj 
vasario prisnigo ir per kelias 
dienas šaltis žiemiškai “pa
čiupinėjo”. Pablogino dar ir 
tas, kad šiuo laiku jau trečią 
savaitę streikuoja miesto 
darbininkai-keliai nenuvaly
ti, tai važiuojantiems ir pės
tiesiems sudaro didelių sun
kumų.
KAS SAVAITĘ
APLANKO GILTINĖ

Vasario pabaigoje mirė 
Mary Ramanauskienė, sulau
kusi 89 metų amžiaus. Liko 
duktė, sūnus, anūkėlis ir 3 
proanūkiai.

Vasario 28 d. mirė Cecilė 
Kelminskienė. Liko duktė, 
vedęs sūnus ir du anūkėliai.

Kovo 1 d. mirė Vincas 
Bobelis. Liko žmona ir sesu
tė.

TORONTO,
MIRĖ E. BULZGIENĖ

Vasario 28 mirė E. Bulz- 
gienė (Makaitė), sulaukusi 73 
metų amžiaus. Lietuvoje ki
lus buvo iš Aukštelkos km., 
Radviliškio raj.

E. Bulzgienė buvo vedusi 
Lietuvoje Viktorą Bulzgį, 
kuris prieš 9 metų mirė 
viešėdamas Lietuvoje. Jo la
vonas buvo sudegintas ir 
pelenai parsiųsti į Kanadą ir 
čia palaidoti.

Kanadoje jai teko sunkiai 
dirbti dirbtuvėse ir ūkyje. 
Užaugino 2 sūnus ir dukterį 
ir visus išmokslino. Ji buvo 
maloni ir linksmo būdo mote
ris. Nors ir sirgdama, niekad 
nesiskundė. Ji priklausė prie 
Lietuvių Moterų Draugijos ir 
uoliai dalyvaudavo susirinki
muose ir parengimuose.

Paliko nuliūdime sūnus 
Andy ir Eddy, jo žmoną ir 
du anūkus, dukterį Aldoną 
Williamson, jos vyrą ir dvi 
anūkes. Lietuvoj yra likusios 
3 seserys ir brolis. Kitos dvi 
seserys mirusios.

Velionės palaikai sudeginti 
ir bus palaidoti šalia jos vyro 
Viktoro. Po laidotuvių šeima 
atvykusius dalyvius pavaiši
no valgiais ir gėrimais.

Ramaus poilsio Emilijai po 
sunkių gyvenimo dienų.

IŠ SŪNŲ IR DUKTERŲ 
PENSININKŲ KLUBO 
VEIKLOS

Kovo 2-rą d. įvyko Sūnų ir 
Dukterų Pensininkų Klubo 
susirinkimas Clairmont salė

Gražėja Vidgiris

: Vis naujais žiburiais sušvinta Vidgirio gyvenamasis 
rajonas. Statybininkai, į čia atžingsniavę prieš trejetą 
metų, jau suspėjo surasti dešimtis gyvenamųjų namų, 
kuriuose atšventė įkurtuves daugiau kaip 7 tūkstančiai 
alytiškių šeimų. Iškilo aštuntoji vidurinė mokykla, “Eglės” 
parduotuvė, lopšeliai-darželiai. Ką tik Vidgiryje pradėta 
statyti dar viena vidurinė mokykla, išaugs prekybos 
centras.

Leono Daugėlos nuotraukoje: naujasis Vidgirio gyvena
masis rajonas.

M. Tamkevičienė gavo 
i laišką iš T. Lietuvos, prane- 
; šantį, kad ten mirė jos sesu
tės duktė, “Laisvės” skaity
toja, kuriai laikraštį užpre
numeruodavo teta Tamkevi- ' v • •, ciene.

Kovo 2 d. staiga susirgo 
Jurgis Taruška. Paguldytas 
“Verdun” ligoninėje.

Jau senai serga F. Nakie
nė.
IŠVYKO —ATVYKO

M. Daugėlienė yra išvykų- i 
si į Californiją atlankyti savo ; 
sesutę ir sunkiai sergantį : 
švogerį Bajorus. Ji ten mano j 
paviešėti apie du mėnesius 
laiko.

Gary Kiela su šeima buvo i 
atvykę iš Winnipego atlan- i 
kyti savo tėvelius, kitus gi- j 
mines ir pažįstamus.

Vic. ir Jeannie Kielos išvy- | 
ko į Floridą.

St. Neverdauskas su šeima i 
tik sugrįžo iš Floridos. P. i

I 
I

ONTARIO
je. Pradėjo J. Yla.

Pagerbti mirę Klubo rėmė
jai: E. Bulzgienė ir J. Masio- 
kas.

Be raportų, apsvarstyta 
rengiama vakarienė, šokiai, 
kurie įvyks ŠEŠTADIENI, 
KOVO 12 d., 6 v. v. CLAIR 
MONT salėje. Įžanga $5.

Apsvarstyti ir reikalai apie 
“Bazarą”, kurį jiems padeda 
surengti Lietuvių Moterų 
Draugija. “Bazarą” numaty
ta surengti BALANDŽIO 26 
d., pradedant 11 v. ryto.

IŠ LIETUVIŲ MOTERŲ 
DRAUGIJOS VEIKLOS

Kovo 2 d. Lietuvių Moterų 
Draugija turėjo susirinkimą 
Clairmont salėje. Jį atidarė 
pirmininkė B. Janauskienė.

Pirmininkei paprašius, pa
gerbta mirusi Klubo narė 
Emilija Bulzgienė. Perskai
tyti pasveikinimai Draugijos 
narėms Moterų Dienos su
kakties proga, nuo G. Damo- 
šienės seserų Irenos ir Re
nės.

Numatyta daugiau pasi
darbuoti Sūnų ir Dukterų 
Pensininkų Klubo rengia
mam “Bazarui”.

Aida Morkienė ir K. Ra
gauskienė savo gimtadienių 
proga, pavaišino skanumy
nais, o joms buvo sudainuota 
“Linskmo Gimtadienio” ir 
palinkėta laimingų metų.

Kitų skanumynų atnešė: 
G. Damošienė, V. Gorman ir 
V. Grinevičienė.

J. N.

"Laisvės" administracija praneša
Gavome linksmą žinią iš “Tėviškės” Draugijos pirmininko 

generolo P. Petronio. “Laisvės” Bendrovės ekskursija bus 
priimta Lietuvoje nuo liepos 4 d. iki liepos 14. Dainų 
Šventė įvyks “Vilniuje” liepos 11-13 d. d.

Šį kartą tegalėsime priimti į ekskursantų grupę 20. Visas 
detales, kainą ir t. t. paskelbsime vėliau. Iki šiol dar 
neturime pilnesnių žinių.

L. L. Draugijos 75 kuopos 
metinis bazaras įvyko š. m. 
vasario mėn. 27 dieną L. S. j 
klubo patalpose.

Gaila, kad kas metai kuo- ! 
poje nariai vis retėja, o kai į 
kurie dėl silpnos sveikatos I 
jau nebepajėgia dalyvauti; 
kuopos renginiuose. Bet rei
kia skaityti šį bazarą gerai 
pavykusiu. Turėjome ska- I 
nius pietus ir visa komisija 
bei nariai rūpestingai darba
vosi, kad renginys būtų sėk- Į 
mingas. Nariai bei svečiai iš ■ 
apylinkės parengimą parėmė ’ 
piniginiai, namie keptais tor- i 
tais, vynu, vaisiais bei įvai- i 
riomis dovanomis, kurios bu
vo parduotos arba išleista 
and loterijos.

Piniginiai parėmė šie:
C. A. Becker...................$50.1
Ukrainian group ............25.
S. Denis............................ 10.
A. Ch. Aimantai............. 10.
P. M. Pocius.......................10. :
M. Kvietkas.......................10. j
M. J. Paukštaičiai............10.
A. Švėgžda.........................10.
A. Bečienė.......................... 5.
H.Mankauskienė.................5.
J.Lazauskienė.................... 5.
E.Aleksandra  : 5.
J.Augutienė........................ 5. i
N. A.Iešmantai.................... 5.
V.Bovinas............................ 3.
Vera Urbonas.................... 5.

Įvairomis dovanomis: J. 
Lazauskienė, Helen Chalkis, 
N. lešmantienė, E. Stankus, 
J. Angelo, U. Daugirda, Roy 
Šlužis, G. S. Rušinski, V. 
Nevins, V. Vance, Sofie 
John, J. Jurevich, Tonia 
Dimitry, S. Kanapė, C. A. 
Becker, R. Chulada, Diana 
Scurka, M. Navicky, M. 
Kvietkas, S. Danis, Mildred 
Devos ir M. Paukštaitienė.

Šios dienos parengimui rū
pestingai darbavosi per dvi 
dienas. Valentina ir Alekas 
Nevins, nors jiems tenka toli 
važinėti ir niekas už tai 
neapmoka. Jiems talkininka
vo E. Stankus.

Prie stalų patarnavo Helen 
Chalkis ir Mildred Devos. 
Julė Lazauskienė parengė 
stalus.

Prie dovanų išpardavimo 
darbavosi J. Jurevich, M. 
Navicky ir N. lešmantienė. 
Laimėjimus išleisti padėjo J. 
Lazauskienė ir M. Koch.

Jonas Smolenskas turėjo 
savo stalą ir stengėsi išpar
duoti daiktus. Taip pat jis 
priiminėjo dovanas ankščiau 
narių suneštas ir atliko daug 
įvairių kitų darbų. Atsipra
šau, kad ankščiau ir buvo 
išrinktas į parengimo komisi
ją nebuvo paminėta. J. Zutra 
darbavosi prie įžangos bilie
tų pardavimo.

Dėkojame visiems už atsi
lankymą, už dovanas, už 
pinigines aukas ir dirbusiems 
bazare bei prisidėjusiems 
prie jo surengimo.

SVEČIAI
Šių metų vasario pradžioje 

mus aplankė draugė M. Kan- 
serienė, kuri per daugelį i 
metų gyveno Ft. Lauder- i 
dale, Fla., ir daug darbavosi 
čia įvairiose progresyvių or
ganizacijose. Buvo malonu ją 
matyti ir vėl mūsų tarpe taip 
gražiai atrodančią. Millė čia 
turi daug draugų, pas ku
riuos trumpai paviešėjo. 
Taipgi lankėsi Klube ir susi
tiko su draugais. Gražiai juos 
pasveikino ir atvežė daug 
linkėjimų nuo čikagiečių.

Akademikas profesorius 
Dr. Algirdas Žukauskas iš T. 
Lietuvos buvo pakviestas į

“LAISVĖ”

MIAMI, FLORIDA
Miami universitetą duoti pa
skaitą. Svečias paviešėjo ke
lias dienas ir Miami apylin
kėje ir atsilankė į mūsų 
Klubą. Susipažino su mūsų 
svečiais dalyviais ir pasveiki
no visus nuo Lietuvos žmo
nių, linkėdamas sveikatos ir 
geriausios kloties. Apžiūrėjo 
Klubą ir kai kurias vietoves 
Miamio ir Ft. Lauderdale 
apylinkėse. Ypatingai susiža
vėjo Floridos plažais.

Prof. A. Žukauskas išvyko 
į Los Angeles Californijos 
Universitetą. Ten padirbėjęs 
savaitę, tęs toliau savo 
mokslinį maršrutą.

Taip pat iš T. Lietuvos iš 
Kauno iškviestas Antanas 
Širvelis vieši pas Neli ir Cas 
Tamošiūnus. Gerbiamas sve
čias atsilanko ir į mūsų 
Klubo sekmadienio parengi
mus. Čia susitinka su skait
linga grupe draugų, draugių. 
Svečias Klubui atvežė dova
ną, jo paties iš medžio iš
drožtą gražų paveikslą. Taip 
pat nuo klubiečių buvo įteik
ta jam dovana prisiminimui. 
Svečias pasveikino visus nuo 
T. Lietuvos žmonių ir padė
kojo už malonų priėmimą.

Niujorkietė Vera Urbon 
čia praleidžia atostogas pas 
savo dukrą, taipgi apsilanko 
Klube ir bazare dovanojo 
kuopai 5 dol. Ačiū jai.

MIAMI, FLORIDA

TARPTAUTINĖS MOTERS DIENOS 
MINĖJIMAS

Trečiadienį, kovo 19 d., 12 vai.
L. S. KLUBO SVETAINĖJE

2610 N. W. 119th St., Miami, Fla.

Rengia: LLD 75 kuopa

Bus pietūs ir rodymas filmų. Kviečiame ir 
laukiame svečių iš visur.

GULFPORT, FLA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Marijona Paulauskienė 
[Lazanikiūtė]
Mirė 1960 m. vasario 18 d.

Jau praslinko 20 ilgi meteliai kaip atsiskyrė nuo 
mūsų mano brangi žmonelė ir dukrų motinėlė. Mes 
negalime jos pamiršti, nes ji buvo brangi mums 
visiems.

Ji gimė Lietuvoje, Lazdijų parapijos Buniškių 
kaime.

Mes Tavo kapą lankome ir lankysime, gėlėlėmis 
dabinsime kol gyvi būsime. Ilsėkis brangioji, mes 
Tavę niekados nepamiršime.

Liūdinti,
VINCAS PAULAUSKAS—gyvenimo draugas 

Dukros: MARYANN, ANNA, JENAVIE,
ADELE

Žentai ir anūkai

* * *

Užprenumeruokite 
"Laisvą" 

savo draugams

* * *

i SERGA
į Charly Tamošiūnas buvo 
j rimtai apsirgęs plaučių užde- 
j girnų ir buvo patalpintas į 
i Miami ligoninę. Smagu pra- 
. nešti, kad jis jau grįžo į 
namus ir sveiksta žmonos 
Neli priežiūroje.

Taip pat L. S. Klubo bord- 
direktorius Jerome Šukaitis 
buvo sunkiai susirgęs. Bet 
jau pasveiko ir buvo miela 
matyti mūsų tarpe.

Taipgi teko išgirsti, kad 
buvusi greatneckietė Apolo
nija Bečienė yra pasidavusi į 
Miamio ligoninę. Kiek anks
čiau ji pergyveno širdies 
smūgį.

Mūsų linkėjimai šiems vi
siems draugams greitai ir 
visuotinai pasveikti.

N. lešmantienė

MOTERS DIENOS 
MINĖJIMAS

■

L. L. D.-jos 75 k. rengiasi 
I gražiai atžymėti Tarptautinę 
į Moters dieną. Tai įvyks kovo 
I 19 dieną, 12 vai. Bus pietūs, 
ir rodys filmus vietinis filmi- 
ninkas. Bus gal ir daugiau 
surprizų. Laukiame daug 
svečių. Kviečia L. L. Draugi
jos 75 kuopa.

Klubo svetainė: 2610 N. 
į W. 119 St.

LLD 75 KP.

DETROIT, MICHIGAN
SUSIŽEIDĖ

Detroito Lietuvių klubo 
narė, visuomet daug gelbs
tinti virtuvėje, Ann Balchu- 
nas pavojingai susižeidė va
sario 21 d. Ji mašina nuva
žiavo į krautuvę. Lipdama iš 
mašinos, nepamatė ledo ir 
pargriuvo, sulaužydama klu
bą (hip). Vasario 24 d. Oak- j 
wood ligoninėje buvo pada- j 
ryta operacija, dabar sveiks
ta. Bet, atrodo, jog jos viena 1 
koja bus apie colį trumpesnė. 
Labai susirūpinę jos sesutė 
Emma Rye, tėvelis Jonas 
Kurauskas, vyras Edward 
Balchunas ir visi kiti giminės | 
bei artimieji.

Vasario 27 d. kita klubietė, 
gyvenanti Yucaipa, Kalifor
nijoje, Elizabeth Chipley su 
draugais pietavo Redlands, ' 
ir kaip ten pargriuvo ir ' 
sulaužė ranką. Buvo ligoni
nėje Redlands, o dabar yra 
Community Convalescent 
Hospital, Yucaipoje. Eliza
beth Chipley gyvendama De
troite, buvo Klubo trustystė.

Linkime abiem greit pa
sveikti. 4
GIMTADIENIAI

Negalima visų su gimtadie
niais pasveikint, bet būtinai 
turime pasveikint mūsų gėli
ninkę Antoinette Webber iš 
Harper-Canton gėlių įstai
gos. Kovo 3 d. Antoinette 
atšventė savo gimtadienį. 
Tai mūsų visų mylima gėli
ninkė, ją visi nuoširdžiai 
sveikiname.

Kovo 4 d. klubietės Mar
tha Racūnas ir Teofile Ma- 
sienė minėjo savo gimtadie
nius. Abi susilaukė daug 
sveikinimų. Jos prašė vi
siems padėkot už atvirukus, 
už gėles ir už atsiminimą jų 
gimtadienių. .

Detroito Lietuvių klubo 
šeimininkai, Pat ir Mikas 
Stunskai, taipgi minėjo savo 
gimtadienius. Mikas Stuns- 
kas minėjo vasario 18 d., o 
Pat Stunskas vasario 22 d. 
Sveikiname juos ir linkime 
jiems daug linksmų dienų 
ateityje.

Moterys investatorės buvo 
susirinkusios mėnesiniam po
sėdžiui vasario 13 d. Emma 
Rye namuose. Šeimininkė 
gražiai visas vaišėmis priė
mė.
SUSIRINKO CIAGIMĘ 
VYRAI

Vyrai investatoriai vasario 
9 d. susirinko pas Kęstutį 
Garelį mėnesiniam posėdžiui. 
Jo žmona Antoinette Garelis 
paruošė skanią vakarienę.

Jų kitas susirinkimas įvy
ko kovo 1 d. pas John 
Merrick. Po susirinkimo na
mų šeimininkė Ruth Zigmon- 
taitė Merrick irgi visus gerai 
pavaišino.
IŠVYKO

Visiems gerai žinoma klu
bietė ir laidotuvių direktorė 
Yolanda Bauža Zaparackas 
vasario 26 d. paliko Detroitą. 
Ji skrido į Tahiti salas daly- 
vaut nacionaliame laidotuv- 
ninkų suvažiavime. Su ja 
išskrido ir jos vyras, Algis 
Zaparackas, kuris yra De
troito lietuvių radijo direkto
rius. Kadangi didžiuma lai
dotuvių direktorių yra vyrai, 
o moterys vyksta daugiau 
pramogoms, bus įdomu suži
not, kaip Yolandai patiko 
suvažiavimas su vyrais, ir 
kaip patiko Algiui Zaparac- 
kui pramogauti.
BOWLERIAI

LDS Detroito bowleriai 
smarkiai darbuojasi. Komite
tas susirinko vasario 15 d. į 
Servito ir Rūtos Gugu namus 
aptart reikalų surengimui 
turnyro gegužės mėn. De
troite. Vasario 16 d. vyko 
visų bowleriu pamokos. Vė
liau visi suvažiavo į Detroito 
Lietuvių klubą pasidžiaugt. 
Maistą aukojo Servitas ir 
Ruth Gugai. Skanumynų sta
lą paruošė Jonas ir Stella
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Smith. Ten buvo skanių sau
sainių, kuriuos iškepė Stella 
Smith. Ji yra kepimo specia- 
lystė.

Virtuvėje dirbo ir patarna
vo Antoinette Garelis, Stella 
Smith, Emma Rye ir Clem 
Patocki. Stiprosios išlaimėji- 
mui aukojo Pat ir Mikas 
Stunskai. Prie baro patarna
vo Al Stacey ir Alfons Rye.

PAMINĖJIMAS
1979 m. lapkričio mėn. 

mirė Detroito Lietuvių klubo 
narys Charles Yankevičius. 
Jo draugė, tvarkiusi laidotu
ves, Yolanda Bauža Zaparac
kas, prisiuntė Klubui $50 
mirusio nario atminčiai.

Kadangi supuolė šventės, 
tai paminėjimas įvyko vasa
rio 24 d. tuojau po Klubo 
susirinkimo. Klubo iždinin
kas Alfons Rye pasakė nepa
prastai gražią prakalbą anglų 
kalba, prisimindamas mirusį 
Charles Yankevičių ne tik 
kaip Klubo narį, ir tą,—kad 
velionis dirbo depresijos lai
kais jo tėvelio farmoj. Alfons 
buvo jaunas, bet gražiai ve
lionį atsiminė. Vėliau visi 
susirinkusieji pavalgė ska
nius pietus, kuriuos paruošė 
Antoinette Garelis pagelbs- 
tint Emma Rye. Joms pagel
bėjo Stella Smith ir Lillian 
Gugas. Al Stacey ir Alfons 
Rye patarnavo stipriais gėri
mais. Parengime dalyvavo 
klubietė, laidotuvių direkto
rė Yolanda Bauža Zaparac
kas ir jos vyras, lietuvių 
radijo direktorius Algis Za
parackas.
VIEŠNAGĖ KANADOJE

Sužinojus, jog gera draugė 
iš Panevėžio, Tarybų Lietu
vos, vieši Kanadoj, tai kovo 
1 d. Teofile Masienė, Adelė 
Klimavičienė ir Stefanija ma
šina patraukė link Welland, 
Kanados, netoli Hamiltono. 
Pas Steponą ir Onytę Bogart 
iš Panevėžio viešėjo Onytės 
sesutė, Julija Kriaučiūnienė. 
Onytė buvo nemačiusi savo 
sesutės apie 40 metu. Ji 
paliko Lietuvą, kuomet sesu
tė Julija buvo 6 metukų.

Stefanija susipažino su Ju
lija ir jos vyru Juozapu 
Vilniuje 1978 metais, kuomet 
nuvežė $36,000 Povilo Masio- 
ko palikimą. Vienas tų Povilo 
Masioko giminių buvo Juozą-- 
pas Kriaučiūnas. Vėliau Ste
fanija aplankė ir jų namus 
Panevėžyje. Dabar turėjo 
progą vėl pamatyt Juliją ir 
susipažint su jos sesute Ony
te Bogart.

Steponas ir Onytė Bogart 
gražiai gyvena Welland, On
tario. Pirmiau gyveno To
ronte. Abu linksmi, turėda
mi vieną dukrą Nancy kuri 
užbaigė architektūros moks
lą 1972 metais Guelph Uni
versitete. Ji taipgi yra pia
nistė, užbaigus muzikos 
mokslą Toronto Konservato
rijoje. Dabar ji turi gerą 
darbą prie architektų, dirb
dama Rexdale, Ontario. Va
sario 24 d. ji Toronte ištekė
jo.

Pasitaikė gražus šeštadie
nis; linksma buvo važiuot 
gražiais Kanados keliais. Va
kare aplankėme Steponą ir 
Onytę Bogart ir Julytę 
Kriaučiūnienę iš Panevėžio. 
Vaišių visokių kalbų, atsimi
nimų netrūko. Julytė Kriau
čiūnienė dirba Panevėžio 
Stiklo Fabrike, sakė visi de
vyni giminės gavę Povilo 
Masioko palikimą, nusipirko 
po mašiną.

Sekmadienio ryte Stefani
jos mašina per gražius lau
kus ir miestelius vėl traukė 
atgal į Detroitą. Diena vėl 
buvo graži.

Viešnagė Kanadoje buvo 
nepaprastai linksma ir lai
minga. Dėkui Steponui ir 
Onytei Bogart ir Julytei 
Kriaučiūnienei už dovanas ir 
malonų priėmimą.

Stefanija Detroitietė
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Niujorko motery 
klubo narėms

Antradienį, kovo 18 d., 2 
vai. po pietų įvyks Niujorko 
Lietuvių Moterų klubo susi
rinkimas Laisvės salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.

Išgirsime raportą iš gražiai 
pavykusio Tarptautinės Mo
ters Dienos minėjimo.

Valdyba

Mūsą spaudos 
reikalai

“Laisvės” Bendrovės šėri- 
ninkų suvažiavimas įvyks ba
landžio 20 d., 10 vai. ryto, 
Laisvės salėje, 102-02 Liber
ty z\ve., Ozone Park, N. Y.

Žinoma, norėtume, kad su
važiavime dalyvauti kuo 
skaitlingiausias skaičius šėri- 
ninkų. Bet kurie negalės 
dalyvauti asmeniškai kvie
čiami jau dabar suvažiavimui 
siųsti sveikinimus.

♦ * *
"Vilnies” laikraščio 60 me

tų jubiliejus įvyksta šiais 
metais, o suvažiavimas įvyks 
Chicagoje balandžio 27 d.

Būtų gerai, kad mūsų apy
linkės draugai nepamirštų 
vilniečius pasveikinti. “Lais
ves” administracija apsiima 
jūsų sveikinimus persiųsti.

Administracija

Hartford, Conn.
APTARTI HARTFORDO 
LAISVES CHORO 
VEIKSMAI

Susirinkimas įvyko 1979 
m. gruodžio 12 dieną. Susi
rinkime daug kalbėta apie 
Laisvės Chorą, apie gerus jo 
rėmėjus, apie koncertus, pie
tus ir vaidinimus. Reikia 
atsiminti, kad Laisvės Cho
ras išdainavo 52 metus! Ir 
buvo labai liūdna, kai pirmi
ninkė Jerry DeCarli susirin
kime pranešė, kad namas jau 
beveik parduotas. Ir už kelių 
dienų buvo parduotas.

Choristai turėjo suruošę 
“Kalėdų parę”. Dalyviai tur
būt atsisveikinome visam lai
kui.

Susirinkime buvo nutarta 
Laisvės Choro namo serus, 
kurie priklauso New Yorko 
oudrovei, jai padovanoti. 
Jų vertė— $200.

Pranešta, kad tie, kurie 
mūsų namą nupirko, reikala
vo, kad svetainė ir virtuvė 
būtų paliktos tuščios. Tokiu 
būdu Jerry, Helen ir Joe 
turėjo daug darbo, kol viską 
išvalė.

Ir vėl choristai susirinks 
pabaliavoti ir išdalinti namo 
šerininkams pinigus. Kada 
tas įvyks, bus pranešta laiš
kais.

Buvo susirinkę ir kurį laiką 
pasidavę ligoninėn šie choris
tai: vicepirmininkė Ana Ža
lis, Carla Matika ir Tony 
Skardžius. Visiems buvo pa
linkėta geros sveikatos.

Savo gimtadienius atšven
tė Charles Brazauskas, Cas- 
tancija Miller pijanino moky
toja Laura Halloran ir moky
toja Wilma Hollis.

Mes visi labai sunkiai per
gyvenome Oną ir Charles 
Brazauskus ištikusią didelę 
nelaimę: mirė jų marti, bū
dama tik 34 metų. Paliko 
gyvenimo draugą ir dvi du
krytes—Debrą 12 metų ir 
Donną 4 metų. Gaila, gai
la . . .

Jau suėjo metai, kai mirė 
Anastazija Saurusaitis ir 
Louise Butkevich. Tegu joms 
bus lengva šios šalies žeme
le.

Viso gero visiems drau
gams. Elena Brazauskas

Brooklyn, N. Y. — Praeitą 
penktadienį tapo suareštuo
tas Michael Redfern, 26 me
tų amžiaus. Jis kaltinamas 
apiplėšimu 17 bankų per pir
muosius šių metų 2 mėne
sius. į

Nėra gražesnio metų laiko 
už pavasarį. Po žiemos šalčių 
atsibunda gamta: sužaliuoja 
medžiai, sugrįžta paukščiai, 
kurie buvo išskridę į šiltes
nius kraštus. Nors pas mus, 
Amerikoje, žiema net ir šiau
rinėse valstijose yra pastebi
mai švelnesnė negu Lietuvo- 

; je, tačiau ir mus gerokai 
' pakamuoja žvarbūs vėjai, 
j viena kita sniego pūga. To- 
; dėl taip malonu, kai po apsi- 
' niaukusių ir šaltesnių dienų 
į vėl maloniai pradeda šildyti 
saulutė. Kaip tik su šiuo 
pavasariniu jos sugrįžimu su
tampa ir viena labai brangi 
mums šventė—Tarptautinė 
moters diena, kovo aštun
toji. Kasmet iškilmingai šią 
šventę pažymi visa pažan
gioji žmonija.

Įdomu priminti tą istorinį 
faktą, kad kovo 8-ąją švęsti 
tarptautiniu mąstu buvo nu
tarta 1910 metais žymios 
tarptautinio darbininkų judė
jimo veikėjos, vienos iš Vo
kietijos komunistų partijos 
įkūrėjų Klaros Cetkin pasiū
lymu. Ji pirmoji dar 1889 
metais steigiamajame antro
jo Internacionalo kongrese 
Paryžiuje iškėlė moterų pro
letarinio judėjimo programą. 
Klaros Cetkin iniciatyva 
1907 metais buvo sušaukta ir 
pirmoji tarptautinė moterų 
konferencija.

Ypač pakiliai, gražiai Kovo 
8-oji pažymima Tarybų šaly
je, kur ši šventė yra pavers
ta ne darbo, o poilsio diena. 
Pagerbiamos, apdovanoja
mos moterys, labiausiai nusi
pelniusios Tėvynei savo dar
bais, savo kūryba, auginan
čios ir auklėjančios jaunąją 
kartą. Jos puoselėja krašto 
ateitį, įneša didelį indėlį į 
visos Tarybų Sąjungos kles
tėjimą, žengia pirmosiose ko
votojų už taiką gretose.

Daugelio mūsų gimtojo 
krašto—Lietuvos moterys 
šiandien didžiuojasi neriboto
mis galimybėmis, kurios 
joms atsivėrė tarybinės san
tvarkos metais. Jos lygioje 
gretoje su vyrais puošia savo 
brangią respubliką naujais 
darbo žiedais, gausina jos 
pasiekimų aruodus. Plačiai 
žinomi “Kauno audinių” fab
riko daugiastaklininkės Ele
nos Markevičienės gamybi
niai laimėjimai. Si energin
ga, darbšti moteris moka ne 
tik mikliai aptarnauti audimo 
stakles. Ji jau turi nemažą 
patyrimą ir valstybės valdy
mo reikaluose. Neseniai vy
kusiuose rinkimuose ji vėl 
išrinkta Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos deputa
te. Kas negirdėjo jaunutės 
moksleivės iš Vilniaus septy
niolikmetės Linos Kačiušytės 
vardo! Ji—geriausia pasaulio 
plaukikė, rekordininkė, šie
met pripažinta Tarybų Lie
tuvos sportininke Nr. 1.

Šie ir daugelis kitų įspū
dingų faktų, atspindinčių 
Tarptautinės moterų dienos 
reikšmę visos žmonijos kovo
je už taiką ir nusiginklavimą, 
atskleidžiančių moterų nuo
pelnus Tarybų šalyje, buvo 
ypač pabrėžti šiai šventei 
skirtame gražiame New Yor
ko Lietuvių Moterų Klubo 
parengime. Į “Laisvės” salę 
susirinko nemažas būrys 
gražiai pasipuošusių, pakiliai 
nusiteikusių moterų ir jas 
lydinčių vyrų.

Šio parengimo pirmininkė
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GRAŽI MOTERŲ IR PAVASARIO ŠVENTĖ

Jonukas ir Jurgutė Krivickai

Ieva Mizarienė po trumpos 
įžangos žodį suteikė prie 
Jungtinių Tautų akredituo
tam Tarybų Lietuvos žurna
listui Sigitui Krivickui. Jis 
šiltai pasveikino visas “Lais
vės” bičiules su gražia jų 
švente, palinkėjo geros svei
katos, neblėstančio grožio ir 
energijos.

Programa prasidėjo poezi
jos posmais, kuriuos su dide
liu jausmu paskaitė Nastė 
Buknienė. Skambėjo eilės 
apie moteris, apie visų bran
giausią žmogų pasaulyje— 
motulę. Skaitovę scenoje 
keitė “Aido” choras, vado
vaujamas mūsų šauniosios 
nenuilstančios mokytojos 
Mildred Stensler. Choras pa
dainavo keturias šventei 
skirtas dainas. Chorui ir ki
tiems meninės programos at
likėjams akompanavo Fren
kas Bražinskas. Jis yra ilga
metės “Aido” choro dailinin
kės, aktyvios “Laisvės” pa
rengimų dalyvės Sofijos Sta
siukaitienės sūnus. Frank 
Bražinskas į parengimą atėjo 
su mama, žmona ir dukra. Jo 
dukra švelniu, gerai išlais
vintu balseliu drauge su tė-

Zurnalistė Irena Krivickienė

Bražinskai

čiu ir pati viena atliko keletą 
gražių dainų. Tad, Moters 
dieną “Laisvės” salėje pažy
mėjo net trys šios šeimos 
kartos. Tai labai gražu ir 
sveikintina!

Buvo ypač džiugu, kad šią 
gražią pavasario šventę pra
skaidrino jaunimas. Prie jo 
reikia priskaityti ir jauniau
sius šventės dalyvius—šešia
mečius dvynukus Jurgutę ir 
Jonuką Krivickus. Jie pade
klamavo keletą eilėraštukų, 
skirtų mamytėms. Dauguma 
susirinkusių salėje—mamy
tės, močiutės, o visi iki 
vieno—motinų vaikai. Todėl 
skambūs vaikiški posmai pa
siekė kiekvieno šio gražaus 
parengimo svečio širdį.

Kalbą apie Tarptautinės 
Moters dienos reikšmę, apie 
New Yorko Lietuvių Moterų 
klubo veiklos reikšmingumą 
pasakė Irena Krivickienė.

O scenoje—vis nauji ir 
nauji atlikėjai. Gražių dainų 
solo atliko Victor Becker. Jis 
dainavo vienas ir su Nele 
Ventiene. Tarsi apvainikuo
dama visą meninę dalį, į 
sceną pakilo solistė Emilija 
Young. Dainininkė Moters 
dienos proga savo programai 
parinko kelias gražias, lyri
nes lietuvių liaudies dainas.

Prasidėjus vaišėms, jau 
įsisiūbuojant užstalės kal
boms, visas moteris su jų 
švente pasveikino, daug gra
žių palinkėjimų joms pasakė 
Povilas Venta.

Tad, programa buvo turi
ninga ir gana įvairi. Užteko 
ir rimtų kalbų, nuskambėjo 
nemažai poezijos posmų, ir 
choro, ir solistų atliekamų 
dainų, buvo surengta net 
loterija, kurioje už vieną 
dolerį galėjai išlošti gražią 
lietuvišką lininę staltiesę ar 
gražiai įpakuotą stipraus gė
rimo bonką.

Dar kartą norėtųsi pasi
džiaugti, kad ilgą ir sudėtin
gą gyvenimo kelią nuėję 
žmonės, daug savo jėgų ati
davę pažangiajai tautiečių, 
gyvenančių užsienyje, veik
lai, reikšmingiausiomis pro
gomis atsilanko į “Laisvės” 
salę, aktyviai dalyvauja ruo
šiamuose renginiuose ir juos 
remia, nors ir metų našta 
slegia, ir sveikata kartais 
nekokia. Visada malonu ma
tyti, kai tokius žmones į 
bendrus suėjimus atlydi jų 
vaikai, kaip, pavyzdžiui, jau 
minėti Bražinskai arba šį ir 
kitais kartais drauge su savo 
mama, garbingo amžiaus su
laukusia ir žinoma pažangaus 
judėjimo veikėja Katryna 
Petrikiene, šventėje dalyva
vo ir jos sūnus Artūras.

Šventė pasibaigė, o pava
saris tik tik prasideda. Geros 
jums kloties, stiprios sveika
tos ir giedrios nuotaikos, 
mielosios moterys! Reporterė

SVEIKINA NIUJORKO 
LIETUVIŲ MOTERŲ 
KLUBO NARES

Tarptautinės Moters Die
nos (Kovo Aštuntosios) mi
nėjimo proga, Niujorko Lie
tuvių Moterų Klubui sveiki
nimai:

Gerbiamos Moterų Klubo 
narės:

Sveikinu su Tarptautine 
Moters Diena—Kovo Aštun
tąją. Linkiu Jums geros svei
katos ir laimės asmeniniame 
gyvenime, sėkmės ir neblės
tančios energijos kovoje už 
Taiką, už viso pasaulio pa
žangą.

Danutė Šumskienė
Kaunas

* * *

Sveikinu Niujorko Lietu
vių Moterų Klubo nares 
Tarptautinės Moters Die
nos—Kovo Aštuntosios pro
ga. Sveikinu šių metų išrink
tą naująją valdybą ir visas 
drauges. Linkiu visoms ge
ros sveikatos, džiaugsmo ir 
didžiausių sėkmių Moters 
Dienos minėjimo parengime. 
Aš mintyse visuomet su ju
mis.

Julia Lazauskienė 
Miami, Fla.

* * *

Mielosios Klubietės,
Sveikinu Moterų Klubo 

valdybą ir visas nares su 
Kovo 8-ąją, linkėdama ge
riausios sveikatos ir sėkmių!

Nors jau rodosi pirmosios 
“šaltojo karo” šalnos, bet 
turėkime viltį, kad pasaulio 
valstybės suras bendrą kelią 
į taiką. Tad, lai gyvuoja 
taikd!

Jūsų klubietė,
Helena Feiferienė

St. Petersburg, Fla.
* * *

Klubui aukomis prisidėjo 
sekančios veikėjos:
Ona Quater,

New York City........$10.00
E. Liepienė, Hollis-

wood, N. Y...............5.00
E. Kasmočienė, Hunting

ton, N. Y.......................5.00
Helen Feiferienė, St. Pe

tersburg, Fla............... 5.00
Julia Lazauskienė,

Miami, Fla....................5.00
Mary Subach, Rich

mond Hill, N.Y...........5.00
Mary Adams, Lake Ron

konkoma, N. Y............3.00
Margaret Jakštas, Nes

conset, N. Y................ 3.00
Širdingai dėkojame.

Klubo Valdyba

DĖKOJAME
Niujorko Lietuvių Moterų 

Klubo Kovo Aštuntosios mi
nėjimas pavyko puikiai, bet 
be pagalbos, be darbininkų, 
tas nebūtų buvę begalima jo 
įvykdyti.

Širdingai dėkojame Povilui 
ir Nelei Ventams už suveži- 
mą maisto ir paruošimą sa
lės. Dėkojame Onutei Ba- 
barskienei ir Nelei Ventienei 
už paruošimą taip skanaus 
maisto. Prie stalų patarnavo 
vyrai: Povilas Venta, Karolis 
Benderis, Sigitas Krivickas 
ir Viktoras Beker, mote
rys—Nelė Shumbris, Mild
red Stensler ir Nastė Buk
nienė, kuri taipgi daug pa
gelbėjo stalus priruošti.

Povilas Venta ir Karolis 
Benderis taipgi darbavosi 
prie baro.

Dėkojame Sofijai Stasiu
kaitienei, kuri pardavinėjo 
įėjimo bilietus, ir už dovano
jimą stipriosios, taipgi už 
pyragus.

Nastei Buknienei ir Sofijai 
Stasiukaitienei dėkojame už 
tvarkymą laimėjimų.

Širdingai dėkojame vi
siems ir visoms, kurie prisi
dėjo padarymo šį pobūvį 
sėkmingu.

Ieva Mizarienė
Klubo Pirmininkė

“LAISVĖS” 
SUVAŽIAVIMAS 
IR BANKETAS

Sekmadienį, balandžio 20 d., Lietuvių Kooperatyvinės 
Bendrovės (“Laisvės”! dalininkų suvažiavimas įvyks 10 vai. 
ryto, “Laisvės” salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y.

♦ * *
Tą pačią dieną, po suvažiavimo, 2 vai. bus pietūs su 

menine programa pagerbti “Laisvės” bendrovės direktorė; 
pirmininką Povilą Ventą, sulaukusį 70 m. amžiaus, 
apdovanotą Lietuvos TSR nusipelniusio kultūros veikėjo 
Garbės vardu proga. Auka $7.

Susirūpinimas policininkų
apsauga

New Yorko miesto valdžia skirta $720,000.
nutarė trumpiausiu laiku vi
sus policininkus aprengti lie
menėmis, per kurias nepe
reina jokia kulka. Tam pa-

BRIEFS
I read in one of the 

papers:
“The chances of a woman 

becoming Vice-President of 
the United States are in
creasing with every presi
dential election —and this 
year the White House con
tenders have made it clear 
they will choose their run
ning mate on the basis of 
talent and ability, not sex.” 

* * *
A conference has been 

called for March 21, this 
year, to bring together wom
en in the feminist and ecolo
gy movements in New York 
and New England. The con
ference, “WOMEN AND 
LIFE ON EARTH,” at the 
University of Massachusetts 
in Amherst, will address the 
immediate problems of the 
environment and serve as a 
first step in developing a 
network for women who 
want to take action against 
the growing danger to life in 
our society.

* ♦ ♦
More than two-thirds of 

the deaths during second-tri
mester abortions resulted 
from physician error, re
ports the journal of the 
Planned Parenthood Federa
tion of America. 

* * *
Never let it be said that 

U. S. women lack a history 
of militant workingclass 
struggle beginning with colo
nial times. It is a struggle 
that helped forge the victo
ries of the U. S. working 
class, from the fight to 
unions to the fight for the 
eight-hour day; from the 
fight against slavery to the 
fight for occupational health 
and safety.

There was an excellent 
article by Alice Yonik in 
“Tiesa”: The Franchise and 
International Women’s Day. 
It started in February issue 
and ended in March issue. It

Pastaruoju laiku vargiai 
bepraeina tokia diena, kurio
je nebūtų šiame mieste nu
šautas policininkas.

was very fitting because 
International Women’s Day 
is on March 8. 

♦ * ♦
In the New York Times:

To the Editor:
The news on TV is all 

about the hostages in Iran. 
Not a word about the hosta
ges at home. Crime makes 
hostages of us all, and al
though this is our overriding 
concern, no candidate for the 
Presidency even mentions it.

One colleague walks up 
and down the hallway of his 
apartment building (secured 
by television and guard). 
Why? “I am afraid to walk 
outside.” Another, a woman, 
is afraid to go into the yard, 
or even to go out in an 
automobile. The illustrations 
are without limit.

The fear of crime—con
cern over basic survival
clutters everyone’s mind, di
verting thought and energy.

Ralph Slovenko
* ♦ ♦

May Stevens Baranik, art
ist and art teacher has been 
very busy this season. She 
has done a lot of traveling to 
respond to the invitations 
from colleges to lecture on 
political art. Last time I 
talked to her on the phone 
she was preparing to go to 
Kentucky to lecture in one of 
the Colleges there. Ik**

May Stevens Baranik




