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A. BIMBA
Aš tikiu, kad visi, kurie 

praeitą sekmadienį dalyva
vome “Laisvės” dalininkų 
metiniame susirinkime, 
džiaugiamės, esame paten
kinti. Tiesa, dalyviais jis 
nebuvo vienas skaitlingiau
sių, jis galėjo būti gerokai 
skaitlingesnis, bet jis buvo 
labai draugiškas, labai kon
struktyvus ir davė laikraščio 
išleidimui labai gražios finan
sinės paramos. O po suvažia
vimo įvykęs banketas atžy- 
mėjimui mūsų žymiojo veikė
jo Povilo Ventos 70-ųjų gi
mimo metinių buvo ir daly
viais pusėtinai skaitlingas. 
Džiugu, kad bankete dalyva
vo ir pasveikino jubiliatą ir 
du žymūs svečiai iš Tarybų 
Lietuvos, būtent—diploma
tas Edmundas Juškys, kuris 
darbuojasi Washingtone Ta
rybų Sąjungos konsulate, ir 
žurnalistas Sigitas Krivic
kas, kuris korespondentu 
darbuojasi Jungtinėse Tau
tose.

Dalininkų susirinkime tu
rėjome trejetą dalyvių ir iš 
labai tolimų šios plačiosios 
šalies kampų. Jais buvo Ser- 
vitas Gugas su žmona Rūta 
iš Detroito ir Povilas Alek
na, puikus veikėjas, senas 
bene tik žymiausias “Lais
vės” vajininkas iš St. Peters
burg, Fla. Labai malonu bu
vo su jais susitikti ir žodžiu 
kitu pasikeisti nuomonėmis.

□
Jau čia pat ir Gegužės 

Pirmoji, Tarptautinė Darbi
ninkų Šventė. Kaip kasmet 
praeityje, taip šiemet ji bus 
švenčiama visuose pasaulio 
kampuose. Bet, žinoma, ir 
šiemet tik socialistiniuose 
kraštuose bus kaip oficiali 
šalies šventė. Kapitalistinėse 
šalyse, įskaitant ir mūsų 
Jungtines Valstijas, ji bus 
tiktai pažangios visuomenės 
švenčiama susirinkimais bei 
demonstracijomis. Visur 
aidės Šukiai: Už detentę! Už 
taikų tautų ir valstybių su
gyvenimą! Prieš branduoli
nio ginklavimosi varžybas! 
Už visuotiną ir pilną nusi
ginklavimą! Už pasaulinę tai
ką! Už pasaulį be karų!

Kaip žinia, neseniai Prezi
dentas Carteris paskelbė vi
są eilę naujų sankcijų priver
timui Irano paleisti amerikie
čius įkaitus, ir jeigu ir jų 
neužteksią pasiekimui tikslo, 
jam kito alternatyvo nebe
liksią ir jis turėsiąs griebtis 
militarinės jėgos. Padėtis la
bai įtempta, skaudi ir pavo
jinga. Ji gali privesti prie 
didelio, baisaus karo!

Komentuodama šiuos prez. 
Carterio žygius ir pareiški
mus, Tarybų Sąjungos žinių 
agentūra ‘TASS” už tą padė
tį kaltina jį. “TASS”, komen
tatorius, paaiškinęs, kaip 
prie tos padėties, Amerikos 
valdžios politika privedė, sa
ko:

“Teigti, jog esą iraniečiai 
atsisako paleisti įkaitus ame
rikiečius, yra neteisinga, nes 
Irano vadovybė ne kartą, 
taip pat pastarosiomis dieno
mis, yra patvirtinusi, kad ji 
pasirengusi tuojau pat iš-

GEGUŽĖS PIRMOJI-TARPTAUTINĖ DARBININKŲ SOLIDARUMO ŠVENTĖ
Nuo dabar Rodezija bus

nepriklauso II a ir
vadinsis Zimbabwe

Prezidentas Banana [dešinė
je] ir Premjeras Mugabe 
sveikinasi ir džiaugiasi lai
mėjimu savo tautai nepri
klausomybės. Kaip žinoma, 
iki šiol šalis buvo valdoma 
saujelės baltųjų kolonistų an
glų. Dabar ji turi vietinių 
gyventojų vadovybę.

Pratęstas karo 
stovis

Ankara. — Turkijos parla
mentas nutarė prieš kiek 
laiko įvestą šalyje karo stovį 
pratęsti dar dviem mėne
siams. Premjeras Orhan 
Eren parlamentui raportavo, 
kad per pastaruosius du mė
nesius Turkijoje politiniais 
sumetimais buvo 306 žmonės 
nužudyta ir 6,000 suareštuo
ta!

spręsti šį klausimą, kai tik 
JAV pareikš konstruktyvią 
pažiūrą į teisėtus Irano no
rus.

Ne rūpinimasis Amerikos 
ambasados personalu, o atvi
ri imperialistiniai interesai 
diktuoja JAV vyriausybės 
veiksmus. Ji aiškiai ieško 
preteksto įtempimui Artimų
jų ir Viduriniųjų Rytų rajone 
didinti.”

Per ilgą laiką tylėjęs, stai
ga savo burną plačiai atidarė 
ir buvęs prezidentas Richard 
Nixonas. Ir dar kaip atidarė! 
Jis ne tik siūlo bei pataria, 
bet tiesiog reikalauja, kad 
Vyriausybė ir Kongresas 
šios šalies militarinį biudžetą 
1981 metams padidintų net 
20 procentų! Iki šiol niekas 
net iš aukščiausių militaristų 
iš Pentagono, iš industrinio- 
militarinio komplekso vadų, 
nedrįso tokio militarinio biu
džeto padidinimo reikalauti.

Ateinantį sekmadienį Chi- 
cagoje įvyks iškilmingas laik
raščio “Vilnis” 60-ųjų įsteigi
mo metinių atžymėjimas. 
“Laisvės” kolektyvas nuošir
džiausiai sveikiname “Vil
nies” kolektyvą ir visus vil
niečius šia nepaprasta, isto
rine proga. Visi laisviečiai 
linkime Jums, mielieji drau
gės ir draugai, sveikatos, 
ryžto ir ištvermės tęsti šį 
garbingą darbą.

Salisbury. — Balandžio 18 
dieną su didžiausiomis apei
gomis Rodezija pasiskelbė 
nepriklausoma Afrikos val
stybe ir pasivadino Zimbab
we. Anglijos, kurios kolonija 
ji buvo, valdžia jos nepri
klausomybę jau pripažino. 
Pripažinimo dokumentus, 
pasirašytus Anglijos kąralie- 
nės Elizabeth, Princess 
Charles įteikė Zimbabwe 
prezidentui Canaan Banana 
ir premjerui Robert Mugabe.

Svarbu, kad ir Jungtinių 
Valstijų vyriausybė naują 
nepriklausomą valstybę pri
pažino ir jos sostinėje, Salis- 
buryje atidarė ambasadą ir 
paskyrė jai ambasadorių. 
Juomi yra Robert Vossler 
Keeley.

Gegužės mėnuo — 
aukšto kraujo 
spaudimo mėnuo!

Pranešama, kad Nacionalis 
Sveikatos Institutas Gegužės 
mėnesį paskelbė “High Blood 
Pressure” (Aukšto Kraujo 
Spaudimo) mėnesiu. Sako
ma, kad sumanymą užgyrė ir 
remia daugybė šiaip įvairių 
liaudies organizacijų, prita
riančios daugumoje ir darbo 
unijos.

Visi amerikiečiai, o ypač 
darbininkai, raginami per 
gegužės mėnesį specialiai at
kreipti dėmesį į šią ligą ir 
nuo jos gydytis. Reikia žino
ti, kad šiandien iš kiekvienų 
penkių darbininkų vienas tu
ri per aukštą kraujo spaudi
mą.

Pasirašė žvejojimo 
sutartį

Maskva. — Balandžio 15 
dieną čia tarp Tarybų Sąjun
gos ir Japonijos pasirašyta 
žvejojimo sutartis. Tai svar
bi, reikšminga sutartis, nes 
abejose šalyse žvejyba vaidi
na svarbų vaidmenį. Abi ša
lys rubežiuojasi su labai pla
čiais, giliais ir žuvingais van
denimis.

Monrovia. — Balandžio 17 
dieną Liberijoje elektros kė
dėje nužudyti vienas civilinis 
ir trys kareiviai. Jie buvo 
kaltinami papildymu žmog
žudystės ir apiplėšimo.

Bogota, Kolumbija. — 
Praeitą savaitgalį iš Domi
ninkonų Respublikos amba
sados tapo paleisti trys įkai
tai. Septyniolika įkaitų tebė
ra uždaryti.

Naujų automobilių 
pardavimas labai 
sumažėjęs

Detroitas. — Paskelbta, 
kad trijų didžiųjų kompani
jų—General Motors, Ford ir 
Chrysler pagamintų naujų 
automobilių pardavimas per 
balandžio pirmąsias 10 dienų 
sumažėjo net 25.2 procento. 
Tokio šio biznio nuosmukio 
nebuvę tikėtasi.

Nuoširdžiausiai sveikiname visus mūšy, 
mieluosius skaitytojus ir rėmėjus!

Tegyvuoja pasaulio dirbančiųjų
solidarumas! Tegyvuoja pasaulinė 

taika ir tautų draugystė!

Prez. Carteris sustiprino, 
praplėtė sankcijas prieš Iraną

Prez. Carteris spaudos konferencijoje Baltajame Name šių 
[1980] metų bal. 17 d.

Washingtonas. — Balan
džio., 17 dieną prezidentas 
Carteris pranešė, kad iki šiol 
Jungtinių Valstijų panaudo
tos sankcijos prieš Iraną pa
geidaujamų rezultatų neda
vė, tai yra neprivertė jį 
paleisti Teherane ambasado
je laikomų įkaitais 50 ameri
kiečių. Dabar jis tas sankci
jas praplečia. Nuo dabar jis 
uždraudžia ką nors impor
tuoti iš Irano, vesti bet 
kokias finansines transakci
jas su Irano gyventojais, 
amerikiečiams keliauti į Ira
ną ir t. t. Tai vis taikingos 
sankcijos (priemonės).

Bet jeigu ir šių sankcijų 
dar neužteksią priversti Ira
no valdžią paleisti įkaitus, 
prezidentas sakė, jam kito 
pasirinkimo nebeliksią, jis 
būsiąs priverstas panaudoti 
militarinės jėgas pasiekimui 
to tikslo. Įkaitai turi būti 
išlaisvinti. Jis esąs pažadėjęs

ir pasimojęs tai padaryti ir 
padarysiąs!

Beje, prezidentas pabrėžė, 
kad su šios šalies talkininkais 
dar nesitaręs apie militarinių 
jėgų panaudojimą prieš Ira
ną.

Nepildo prezidento 
uždraudimo

Washingtonas. —: Praeitą 
šeštadienį, bal. 18 d. Barba
ra Timm, motina, ir Kenneth 
Timm, patėvis, išvyko į Ira
no sostinę Teheraną aplan
kyti saržentą Kevin Herme- 
ning, laikomą įkaitu. Jie ne
siskaitė su Prezidento už
draudimu kam nors iš Ame
rikos į Teheraną vykti, kol 
amerikiečiai įkaitai nebus pa
leisti. Esą ir daugiau įkaitų 
artimųjų, kurie galvoja apie 
vykimą. Nežinia, ar jie už tai 
bus baudžiami, ar ne.

Jie tabaii sipykę ir giliai susirūpinę

Jie yra automobilių gamintojai. Jie daug metų dirba Ford 
Motor Company įmonėje Mahwah, N. J. Tik kelios minutės 
prieš baigimą dienos darbo darbininkai gavo kompanijos 
pranešimą, kad šių metų birželio mėnesį jinai šią įmonę 
uždarys ir kad visi 7,000 darbininkų neteks darbo! Tik 
įsivaizduokime, kaip tą naujieną išgirdę tie darbininkai 
jautėsi! Jų didžiausias pasipiktinimas ir giliausias susirūpi
ntas matose ir šių trijų darbininkų veiduose.

Taipgi įsivaizduokime, kaip jautėsi jų žmonos ir vaikai, 
išgirdę, kad jų duondaviai nebeteks darbo!

Tarybų Sąjunga vėl siūlo 
pasauliui eiti prie
nusiginklavimo

United Nations, N. Y. — 
Balandžio 12 dieną Jungtinių 
Tautų Sekretorius Kurt 
Waldheim gavo nuo Tarybų 
Sąjungos Užsienio reikalų 
ministro Andrei Gromyko 
laišką, kuriame jis vėl krei
pia žmonijos dėmesį į pasau
linio branduolinio karo grės
mę ir ragina eiti prie pilno, 
visuotino nusiginklavimo.

Tarybų Sąjunga siūlo, tarp 
kito, tuojau uždrausti bran
duolinių ginklų gaminimą ir 
bandymą, laipsniškai mažinti 
sandėliuose laikomų ginklų 
kiekį ir eiti prie jų visiško 
pašalinimo iš šio pasaulio.

Įdomu, kad šį tokios dide
lės istorinės svarbos laišką 
ignoruoja šios šalies komer
cinė spauda. Kiek mums ši- 
noma, jį paskelbė tiktai pa
žangiečių dienraštis “Daily 
World” (balandžio 16 dieną).

Tarybinė delegacija 
Brazilijoje

Maskva. — Prieš kelias 
dienas į Braziliją išvyko Ta
rybų Sąjungos Aukščiausio
sios Tarybos delegacija. Jai 
vadovauja Tarybos deputa
tas ir Komunistų Partijos 
Politinio Biuro narys Eduard 
Shevardnadze. Ją pakvietė 
Brazilijos Kongresas. Tas 
parodo santykių tarp Brazili
jos ir Tarybų Sąjungos reikš
mingą pagerėjimą.

Ir dvasininkai 
priešingi didinimui 
ginklavimosi

Milwaukee, Wise. — Mil- 
waukees protestantų sektos 
15 dvasininkų pasirašė ir 
platina atsišaukimą, kuriame 
jie pasmerkia Carterio Ad
ministracijos militarizacijos 
(ginklavimo) didinimo politi
ką. Jie ragina amerikiečius 
tai politikai pasipriešinti pir
ma, negu ginklavimasis 
nueis per toli. Jie smerkia 
jaunų vyrų ir moterų regis
travimą draftui į militarinę 
tarnybą.

Šiuo savo žygiu šie dvasi
ninkai nuo visų geros valios 
žmonių nusipelno nuoširdų 
paveikimą.

Tunis. — Tunizijoje balan
džio 17 dieną pakarta 13 
vyrų. Jie kaltinami, kad per 
jų užpuolimą ant anglies ka
syklų miestelio Gafsa žuvo 
daugiau kaip 40 žmonių.

New Delhi. — Indijos val
džia nacionalizavo šešis 
stambius bankus. Susirūpino 
ir kitų bankų savininkai. Jų 
bankai irgi gali susilaukti 
tokio pat likimo.

Italijos komunistę 
vadas Kinijoje

Pekinas. — Kinijos Komu
nistų Partijos kvietimu Kini
joje lankosi Italijos Komunis
tų Partijos generalinis sekre
torius Enrico Berlinguer. Vi
zito tikslas—sunormalizuoti 
santykius tarp šių dviejų 
partijų.

II

ANDREI GROMYKO

Jaunę vyrę ir moterę 
registravimas 
draftui užgirtas

Washingtonas. — Kongre
so Atstovų Rūmų komitetas 
pravedimui registracijos 
draftui paskyrė iš iždo $13.3 
milijono. Už paskyrimą bal
savo 26 nariai, o prieš—23. 
Manoma, kad šį paskyrimą 
užgirs visi Rūmai.

Šiomis dienomis valdžia vi
somis jėgomis daro spaudimą 
į Kongresą paremti prez. 
Carterio pasiūlymą tokią re
gistraciją įvykdyti. Prezi
dentas nori, kad registracija 
būtų pravesta greičiausiu lai
ku.

Registracijos priešai tiek 
Kongrese, tiek už jo sienų 
yra susirūpinę. Bet jie rankų 
nenuleisią, jie visomis jėgo
mis tęsią kovą prieš registra
ciją. Ypač plati opozicija yra 
registravimui draftui mote
rų.

Darbininkę kova 
už darbus

Chicago, III. — Neseniai 
užsidarė didžiulė Wisconsin 
Steel Mill įmonė ir 4,000 
plieno darbininkų atsidūrė 
bedarbių eilėse. Dabar dar
bininkai mobilizuojasi kovai 
už darbų atgavimą. Tam jie 
jau turi įkūrę Save Our Jobs 
Committee. Jie tikisi, kad jų 
šią kovą aktyviškai parems 
visi šio miesto organizuoti 
darbininkai.

Komunistę vadas 
Libane

Beirut. — Šiuo laiku Liba
no Respublikos sostinėje su 
vizitu lankosi Prancūzijos 
Komunistų Partijos sekreto
rius Georges Marchais. Jį 
pakvietė Libano Komunistų 
Partija ir Palestinos Išsilais
vinimo Organizacija. Tai pir
mas toks vizitorius Libano 
istorijoje.

Washingtonas. — Praeitą 
savaitgalį į Jungtines Valsti
jos atvyko Kinijos mokslinin
kų delegacija. Jai vadovauja 
Kinijos Mokslų Akademijos 
viceprezidentas Zhou Pe
lynam Delegacijos misijos 
tikslas užmegsti ryšius tarp 
Kinijos ir Amerikos moksli
ninkų.
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Iš "Laisvės" redaktoriaus pranešimo 

Lietuviu Kooperatyvinės Spaudos Bendro

vės dalininkę metiniam susirinkimui 

1980 m. balandžio 20 dieną.
Draugės ir draugai!

Pernai savo pranešime aš paaimanavęs ir pasiskundęs, 
kad ant mūsų pečių metų našta kasmet sunkėja ir kad 
mūsų senosios kartos gretos smarkiai retėja, sakiau:

“Na, bet dejavimu ir nusiskundimais nieko neišspręsime 
ir nepasieksime. Tą mes visi puikiai žinome. Darbas neturi 
sustoti, darbas turi eiti pirmyn. Ir be galo džiugu, kad 
mūsų darbas per ištisus praeitus metus tęsėsi be 
mažiausios pertraukos, kad visų laisviečių nuoširdaus 
susitelkimo dėka, mūsų “Laisvė“ reguliariai kas savaitė 
ištikimai lankė savo skaitytojus. Tuo mes visi labai 
didžiuojamės. Aš manau, kad ir šio mūsų sąskrydžio 
aukščiausias tikslas yra savo nutarimais ir patarimais 
sudaryti sąlygas, kad ir šiais metais “Laisvė“ galėtų taip 
pat reguliariškai lankyti savo skaitytojus.

Aš tikiu, kad apie “Laisvės” reikalingumą Jungtinių 
Valstijų ir Kanados lietuvių pažangiajam judėjimui jums, 
draugės ir draugai, nereikia aiškinti. Jos vaidmuo jums 
puikiai žinomas. Ypač jis svarbus šiais audringais laikais.

Apie “Laisvės“ ekonominius reikalus ir reikalą mums 
visiems jais susirūpinti, mums raportavo mūsų administra
torė. Reikia žinoti, kad laikraščio išlaikymas ne tik ne 
lengvės, bet dar sunkės ir ateityje, nes nesimato, jog 
infliacija sustotų siautėti, arba kainos pradėtų kristi 
žemyn. Kaip tik priešingai:“

Taip, draugės ir draugai, kaip tik priešingai ir dabar: Ir 
visais praėjusiais metais niekas, absoliutiškai niekas, nei 
šioje šalyje, nei pasaulinėje situacijoje, nei kas liečia mūsų 
gretas bei problemas ir sunkumus su išleidimu laikraščio— 
nepakrypo į gerąją pusę—viskas dargi žymiai pablogėjo ir 
pasunkėjo. Ir nėra jokių ženklų, kurie žadėtų lengvesnius, 
geresnius laikus ir šiemet. Vėl kaip tik priešingai: 
Paimkime šios šalies naminę padėtį. Juk nereikia aiškinti, 
kaip infliacija ir kainos dar smarkiau kyla, nes visi tai 
matome ir jaučiame. Arba, štai praeitą antradienį, bal. 15 
dieną, per visą šalį nuaidi pranešimas, kad Ford Motor 
Company uždaro tris savo įmones New Jersey valstijoje ir 
iš darbo išmeta 15,100 darbininkų. Rytojaus dieną General 
Motors Company paskelbė, kad ir ji iš darbo paleidžia 
12,000. Šiandien apie 200,000 automobilių ir sunkvežių 
gaminimo darbininkų jau randasi bedarbių gretose! O ši 
pramonės šaka nėra išimtis. Panašus darbų mažėjimas ir 
kitose srityse. Jau net ir aukštieji valdžios pareigūnai 
atvirai kalba apie šios šalies ekonomijos lėtėjimą ir 
recesijos grėsmę. 0 prez. Carteris vėliausioje spaudos 
konferencijoje, įvykusioje praeitą ketvirtadienį, bal. 17 d., 
pasakė, kad recesija jau prasidėjusi, bet jis tikįs, kad jinai 
būsianti negili ir neilga . . .

Na, o apie šiandieninę padėtį pasaulinėje arenoje baisu ir 
pagalvoti. Tik pagalvojus apie ją—šalti šiurpuliai sukrečia 
kūną. Atrodo, kad mes jau esame pasaulinio viską 
naikinančio branduolinio karo išvakarėse!

Bet, draugės ir draugai, šiame raporte plačiai apsistoti 
prie šios šalies naminės bei tarptautinės, pasaulinės 
padėties nėra nei laiko, nei vietos. Man atrodo, kad nėra 
nei reikalo. Šio mūsų susirinkimo pagrindinis tikslas yra 
pasitarti “Laisvės” išleidimo ir išlaikymo reikalais.

Gal tik negalima praeiti minutei kitai neapsistojus prie 
mūsų, pažangiųjų lietuvių išeivijoje santykių su gimtuoju 
kraštu, su Tarybų Lietuva. Tais santykiais mes didžiuoja
mės. Jie yra labai gražūs, labai geri, labai naudingi. Mes 
tiesiog negalime atsidžiaugti Lietuvoje padaryta ir daroma 
pažanga visose srityse—pramonėje, žemės ūkyje, moksle, 
apšvietoje, kultūroje, mene, muzikoje, sporte, liaudies 
sveikatos apsaugoje. Kaip neapsakomai mus džiugina 
Tarybų Lietuvos menininkų ir mokslininkų pasirodymai ir 
pasižymėjimai net pačiuose tolimiausiuose pasaulio kam
puose. Mes didžiuojamės, kad šiandien retai kurie iš 
Tarybų Sąjungoje besilankančių žymių užsieniečių su 
vizitais iš jos išvažiuoja neužsukę į Lietuvą po ją 
pasidairyti ir susipažinti su jos pasiekimais ir laimėjimais. 
Mums džiugu, kad apsikeitimas svečiais-vizitoriais tarp 
Lietuvos ir lietuviškosios išeivijos kasmet gausėja. Mums 
malonu, kad vis daugiau visokių lietuviškų reakcinių 
nacionalistų, pasivadinusių “vaduotojais”, suvedžiotų lietu
vių išeivijoje atsidaro akis, nebetiki jų melais ir prasimany
mais apie gimtąjį kraštą ir stengiasi sumegzti ryšius su 
Tarybų Lietuva. Mes juos nuoširdžiausiai sveikiname.

Pagaliau, kaip visuomet savo pranešimuose, taip dabar, 
prašau ir raginu visus susirinkimo dalyvius nepašykštėti 
pastabų, patarimų bei kritikos. Užtikrinu, kad į jūsų 
pastabas ir patarimus ne tik jūsų redaktorius ir “Laisvės“ 
bendradarbiai atkreips rimtą dėmesį. Juk mūsų visų 
tikslas tas pats: “Laisvę” ne tik išlaikyti, bet ir ją padaryti 
kuo įdomiausiu ir patraukliausiu, kokiu tik galima dabarti
nės sąlygose padaryti, laikraščiu.

“Laisvė“ didžiuojasi savo bendradarbiais ir koresponden
tais Lietuvoje, Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje. Visiems 
didelis, nuoširdus ačiū.

Iš gilumos širdies “Laisves” bendradarbiams, korespon
dentams, skaitytojams ir rėmėjams linkiu sveikatos ir 
daug, daug saulėtų dienų.

ŠLOVĖ TARYBŲ 
LIETUVOS MOTINOMS!

Balandžio 5 dieną ELTOS 
pranešime iš Lietuvos sosti
nės skaitome: “Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumas 1980 m. kovo 26 
d. TSRS ordinais ir meda
liais apdovanojo 119 Lietu
vos daugiavaikių motinų.

“Motinos šlovės” I laipsnio 
ordinu apdovanotos daugia
vaikės motinos: Vilkaviškio 
rajono—Gema Karčiauskie
nė, Akmenės rajono—Irina 
Praspaliauskienė, Raseinių 
rajono—Alfreda Andzelienė, 
Varėnos rajono—Vanda Jo
nys ir Šilalės rajono—Anta
nina Paulauskienė.

“Motinos šlovės“ II laips
nio ordinu apdovanotos dau
giavaikės motinos: Radviliš
kio rajono—Vladislava Bliu- 
tienė, Šilalės rajono—Valeri
ja Martinavičienė, Juzefą Ju- 
raškienė ir Juzefą Budrec- 
kienė.

“Motinos šlovės“ III laips
nio ordinu apdovanotos dau
giavaikės motinos: Akmenės 
rajono—Danutė Norbutienė, 
Jonavos rajono—Zofija Da- 
relienė, Ukmergės rajono— 

. Birutė Rinkevičienė ir Mary
tė Andriukaitienė, Varėnos 

Į rajono—Irena Skamaroka, 
Bronė Poškevičienė ir Jad
vyga Ambraziejienė, Anykš
čių rajono — Zina Jurienė, 
Vilniaus rajono—Irena Sano- 
va ir Jadvyga Jasiukevič, 
Raseinių rajono—Danutė Sa
dauskiene ir Stanislava Sa- 
pronaitienė, Šiaulių miesto— 
Ona Svarckopfienė ir Šilalės 
rajono—Elena Beržinienė.

I laipsnio “Motinystės me
daliu” apdovanota 30 daugia
vaikių motinų ir II laipsnio 
“Motinystės medaliu” — 66 
daugiavaikės motinos.“

ŽYMUSIS 
SMETONININKŲ 
ORATORIUS LABAI 
NUSIVYLĘS

Kalba eina apie Vytautą 
Meškauską. Clevelando “Dir
voje” (bal. 3 d.) jis gailiai 
ašaroja:

“Vienuolikai savaičių po 
sovietų invazijos į Afganista
ną praslinkus neatrodo, kad 
nepatenkintųjų choras galėtų 
tą mešką išbaidyti nuo toli
mesnio žygiavimo į priekį, 
jau nekalbant apie išstūmimą 
iš Afganistano. Prezidento 
Carterio pirmoji reakcija bu
vo pasigėrėtinai ryžtinga. 
Atrodė, kad pagaliau bus 
nubrėžta linija. Dabar tačiau 
Carteris turėjo pastebėti, 
kad Amerikos rankai nubrėž
ti liniją jau daug sunkiau 
negu konfrontacijoje dėl Ku
bos 1962 metais, kad kiti 
kraštai mažiau pasitiki Ame

rika, ir kad jo paties užsienio 
politika susilpnino Amerikos 
autoritetą“.

Nieko neišėję iš prez. Car
terio sulaikymo išvežimo 17- 
20 milijonų tonų pašarinių 
javų bei uždraudimo kai ku
riuos technologijos dalykus 
išvežti į Tarybų Sąjungą, nes 
jinai tuos visus daiktus ga
vus kitur nusipirkti. Beveik 
ta pati istorija ir su paskelbi
mu boikoto olimpiniams žai
dimams Maskvoje. Vytautas 
giliai atsidusęs .sako: “Kas 
olimpiadą atsimins kitą vasa
rą? Kadangi Vakaruose olim
piniai komitetai yra privačios 
organizacijos, visos savo vy
riausybių pageidavimui ne
dalyvauti dar priešinasi . . .”

O VISGI TURI PRIPAŽINT 
DIDELIUS SOCIALIZMO 
LAIMĖJIMUS

Chicagos klerikalų organo 
“Draugas” vienas žymiųjų 
bendradarbių P. Gaučys su
tinka, kad socialistinės šalys 
turi kuo didžiuotis, nes jos 
yra pasiekusios didelių lai
mėjimų. Balandžio 12 dienos 
savo straipsnyje “Socializmo 
laimėjimai ir klaidos“, jis 
rašo:

“Žinant socializmo paža
dus, dera žvilgterėti, kaip 
jam pavyko juos įvykdyti. 
Pirmiausia ūkinėje srityje. 
Visi socialistai įvairiais bū
dais stengiasi tvarkingai ves
ti valstybės ūkį. Daugelis jų 
tvirtina, kad kontrolė ir cen
trinis planavimas įgalina di
desnį našumą, teisingesnį 
gėrybių paskirstymą ir ištek
lių sutelkimą visuomenei 
naudingoje gamyboje.

Su savo penkmečių planais 
ir visą pramonę bei žemės 
ūkį apimančia vadovybe ko
munistinės valstybės gali 
girtis pasiekusios žymių laL 
mėjimų. Sovietai ūkinėje sri
tyje pasiekė didelių laimėji
mų. Per šešis dešimtmečius 
jie plačiu mastu išvystė pra
monę ir tapo karine galybe, 
kuri daugiau už JAV paga
mina plieno, naftos, manga
no ir kitų gaminių. Kita 
marksistinė valstybė—Rytų 
Vokietija, dabar stovi 17 j 
vietoje pasaulyje kaip pra- ' 
monės valstybė. I

Beje, tas pats “Draugas” 
(bal. 8 d.) paskelbė tokią 
žinutę:

“POPIEŽIUS SLAPTAI
KLAUSĖ IŠPAŽINČIŲ

Vatikanas. — Popiežius 
Jonas Paulius II-sis Prisikė
limo pamaldose šv. Petro 
aikštėje įspėjo klausytojus 
neatmesti Dievo, nekurti be
dieviško pasaulio. Jis pasiun
tė Velykų sveikinimus 33 
kalbomis, jų tarpe ir lietuvių 
kalba.

REZOLIUCIJA
Priimta Lietuvių Kooperatyvinės Spaudos Bendrovės 

dalininkų metiniame susirinkime 1980 metų balandžio 20 
dieną, Ozone Park, N. Y.
1. Mes atidžiai klausėme Direktorių Tarybos, Administra

torės ir Redaktoriaus pranešimus ir vienbalsiai juos 
priėmėme.

2. Mes labai džiaugiamės, kad praėjusiais metais “Laisvė“ 
išėjo be mažiausios pertraukos. Mes nuoširdžiai dėkoja
me vajininkams ir visiems skaitytojams bei rėmėjams, 
kurie kuomi nors prisidėjote prie praėjusių metų vajaus 
pravedimo. Vajų laikome gana gerai pavykusiu ir 
patariame Direktorių Tarybai taip pat ir per šių metų 
būsimą vajų stengtis sukalti laikraščio išlaikymui 
mažiausia $20,000.

3. Mes nuoširdžiai dėkojame visiems “Laisvės“ korespon
dentams ir bendradarbiams šioje šalyje, Kanadoje ir 
Lietuvoje už mūsų laikraščiui bendradarbiavimą ir 
prašome šio bendradarbiavimo nenutraukti ir ateityje.

4. Mes nulenkiame galvas prieš praėjusiais metais mirusius 
laisviečius ir reiškiame giliausią užuojautą liūdintiems jų 
artimiesiems.

5. Mes raginame visus laisviečius dar tvirčiau suglausti 
gretas apie savo laikraštį ir energingiau jį remti, kad jis 
pajėgtų nugalėti visus sunkumus ir gyvuotų.

6. Po diskusijų apie prisiruošimą ateinantiems metams 
minėti laikraščio 70 metų jubiliejų, mes raginame visus 
skaitytojus, rėmėjus ir direktorių tarybą rūpintis šiuo 
klausimu, kad ateinantieji metai duotų gerų rezultatų 
laikraščiui ir visam judėjimui.

Lai gyvuoja ir klesti mūsų laikraštis “Laisvė”!
REZOLIUCIJŲ KOMISIJA:

Praėjusį penktadienį po
piežius netikėtai apsivilko 
juodais kunigo rūbais ir nuė
jęs į klausyklą klausė išpa
žinčių, niekam nežinant, kad 
nuodėmklausys yra pats po
piežius, davęs išrišimą apie 
30 tikinčiųjų.”

Visgi keista, mums tiesiog 
nesuprantame, kodėl Popie
žius taip nori išpažinčių klau
syti bei kodėl ir nuo ko jis 
slėpėsi? Veikiausia bus sun
ku tai suprasti ir daugeliui 
dienraščio skaitytojų. Būtų 
gerai, kad “D.“ redaktoriai 
paaiškintų.

ASILIŠKI REAKCININKO 
SAPALIOJIMAI

Kanadiškių “vaduotojų” 
organe “N. L.“ (bal. 4 d.) 
koks ten S. Šetkus savo 
straipsnyje “Apgaulinga de
tante” drožia:

“Su tokia šalimi, kaip So
vietų Rusija, pasirašinėti bet 
kokias svarbias sutartis tik
rumoje yra didžiausia politi
nė nesąmonė. Deja, bent iki 
šiol laisvas pasaulis ir jam 
vadovaujanti Amerika to ne
mato. Sovietams vėl pada
rius kokį politinį ėjimą, 
Amerika pyksta, jaudinasi, 
net grąso, o sovietai tiktai 
šaiposi, nes žino, kad Ameri
ka, pasikinkiusi daugybę įs
tatymų, yra bejėgė reikalui 
atėjus ką nors padaryti. Ira
ne įkaitus laiko ne studentai, 
bet aukštai kvalifikuoti so
vietų agentai ir Amerika nič 
nieko negali padaryti. Sovie
tai, būdami amerikiečių vie
toje, savo įstatymų nebotų ir 
visas reikalas būtų išspręs
tas paprastai ir labai lengvai, 
ir darant tik tai, ką daro 
Iranas:įkaitai už įkaitus.

Nuo to Amerikos presty- 
žas pasaulio akyse nesuma
žėtų, nes jau yra sumažėjęs 
iki beveik nulio ir tai juk tik 
pradžia. Tokiu keliu einant, 
greitai Amerikos diplomati
nės tarnybos žmonės niekur 
nebus saugūs. Laikas Ameri
kai padaryti savo įstatymus 
lankstesnius, atitinkančius 
šių laikų pavojams.”

Užprenumeruokite

"Laisvę"

savo draugams

Aleksys CHURGINAS

Vyturiai
Vyturiai, vyturiai, 

be kurių 
neprasideda rytas, 

nesigiedrija širdys 
ir liūdi dangus, 

tik šatrus akmenėlis 
be garso 
į nuokalnę ritas — 

ir junti jo kritimą tu lyg 
per miegus 

tuo akimirksniu, 
kai pas tave 
pro duris pradarytas 

jlinguoja
senovinė saulė, 
kuriai

gieda giesmę
visi vyturiai.

kad ir nemiga užminga, 
kad meilė,

išsiliejusi pervirš, 
vangiai, lėniau vis

pradeda tekėti, 
Nejaugi viskas, viskas 

pasimirs 
lyg tie lašai,

barbenantys j skėtį?

Perkūno 
kūdra

Perkūno kūdroj balius, 
lyja vėl, 

nuo lapų laša, 
ir asfaltas blizga, 

ir norisi
galvoti kažkodėl, 

jog net seni gandrai 
pamiršta lizdą, 

pamiršta žemės išmintį 
gamta,

pamiršta upės 
vagą vandeningą,

o atmintis,
letargo apimta, 

pamHh,

ryn OLIMPIADAI RUOŠIASI, 
(W OLIMPIADOS LAUKIA

Naujasis aerouostas ,,Šeremetjcvas-2" iškilo kitapus tarptau
tinio aerouosto ir „Šeremetjevas-1" skraidymų aikštės. Grakštus 
astuonių aukštų pastatas iš stiklo ir metalo konstrukcijų. Jame — 
erdvios laukimo salės, restoranai, barai, kino salė.

Šis aviakompleksas per metus aptarnaus apie šešis milijo
nus keleivių, o piko valandomis priims ir išlydės daugiau kaip 
2000 žmonių. ,,Šeremetjevas-2'' aptarnaus Maskvos olimpinių 

žaidynių svečius.
Nuotraukoje — naujasis aerouostas „Šeremetjevas-2".

Olimpinio kaimelio teritorijoje jau nebeliko nė vieno galiū
no krano: visi statybos darbai šiame svarbiame komplekse baigti. 

Dabar sparčiai atliekama apdaila, įrengiamos patalpos, tikrinamos 
įvairios serviso sistemos.

Daugelyje olimpinio kaimelio korpusų jau pastatyti baldai. 
Paskutinieji įrengimai montuojami sportininkų valgykloje.

Daug įvairių pasakojimų sukurta apie rusišką arbatą. Ji su
teikia jėgų, gaivina, tonizuoja, numalšina troškulį. Manoma, kad 
ir po sočių pietų ar vakarienės sportininkai neatsisakys išgerti 
po puodelį kvapnios arbatos.

Nuotraukoje — olimpinio kaimelio gyvenamojo korpuso vir
tuvė.

Beveik pačiame Maskvos centre, Zubovo bulvare, išaugo 
pagrindinio spaudos centro rūmai. Čia žurnalistų lauks visi ope
ratyviam darbui būtini patogumai.

Pirmame aukšte žurnalistai bus akredituojami. Čia pat įsikurs 
ir organizacinio komiteto, MOK atstovai. Greta -— biblioteka, te
lefono pokalbių punktas, telegrafas, teletaipai, teleksai.

Paraiškas atvykti į Maskvą jau atsiuntė 5 tūkstančiai spau
dos, radijo bei televizijos darbuotojų. Orgkomitetas atsižvelgė į 
spaudos komisijos prašymą ir nutarė žurnalistų akreditacijos 
terminą pratęsti iki birželio pirmos dienos.

Nuotraukoje — spaudos centras Zubovo aikštėje.
TASS-o nuotr.

— Tu senas niekingas apsimetėli! Doleris tu buvai 
Trumeno laikais; Eizenhaueriui valdant, tavo vertė tebuvo 
67 centai, Kennedy ir Johnson eroje—58 centai, Ford 
laikais—36, o dabar tėra 25 centai

(Faktas)
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V. Kapsukas ir pažangioji lietuvių išeivija “Vilnies”, “Rankpelnio” ir
“Socialdemokrato” redakto- Be sporto? Sunku įsivaizduoti. . .

Šių (1980) metų balandžio 
7 d. sukako 100 metų, kai 
gimė vienas žymiausių Lietu
vos revoliucionierių, ištiki
mas leninietis Vincas Micke- 
vičius-Kapsukas. Šių reikš
mingą sukaktį kartu su Ta
rybų Lietuvos visuomene pa
žymi ir pažangioji lietuvių 
išeivija, kurioje neblėsta tau
raus lietuvių liaudies sūnaus, 
kovotojo už šviesesnę gimto
jo krašto ateitį atminimas.

Nuo pat pirmųjų savo vi
suomeninės politinės ir lite
ratūrinės veiklos žingsnių 
Vincas Mickevičius-Kapsu- 
kas apie trisdešimt metų 
pastoviai bendradarbiavo su 
pažangiąją lietuvių išeivija, 
ypač su Jungtinių Amerikos 
Valstijų lietuvių darbininkų 
organizacijomis ir jų spauda. 
Apie tai byloja gausūs amži
ninkų atsiminimai, dokumen
tiniai šaltiniai, o labiausiai— 
V. Kapsuko literatūrinis pa
likimas, kurio brandžiausioji 
dalis dabar paskelbta jo Raš
tų dvylikos tomų rinkinyje.

Štai pasklaidykime kad ir 
pirmąjį V. Kapsuko Raštų 
tomą, kuriame surinkti jo 
1900-1905 metų kūriniai. 
Kaip tik tuo laikotarpiu V. 
Kapsukas tapo marksizmo 
mokslo pasekėju, įsijungė į 
revoliucinį judėjimą. 1903 
metais įstojęs į Lietuvos so
cialdemokratų partiją, jis iš
kart užmezgė ryšius ir su 
šiai partijai artimomis lietu
vių organizacijomis užsieny
je. Vis dažniau ėmė susiraši
nėti su JAV lietuvių pažan
giais veikėjais ir socialistinės 
pakraipos leidinių redakcijo
mis, tapo jų bendradarbiu.

Pirmieji V. Kapsuko 
straipsniai, laiškai bei kores
pondencijos JAV lietuvių 
spaudoje pasirodė pirmai
siais šio amžiaus metais—iš 
pradžių laikraščiuose “Vieny
bė lietuvninkų” ir “Lietuva” 
(iki 1905 m.), vėliau “Kovo
je” ir kituose leidiniuose.

1904 metais pradėjęs leisti 
jaunimui skirtą socialistinį 
žurnalą “Draugas”, V. Kap
sukas, šio žurnalo redakto
rius ir aktyviausias bendra
darbis, atviru redakcijos 
laišku kreipėsi taip pat ir į 
JAV lietuvius darbininkus, 
pristatydamas jiems ir kvies
damas remti naująjį “pirmei- 
vės lietuvių jaunuomenės 
laikraštį”. Rašydamas apie 
kylantį Rusijoje revoliucinį 
judėjimą, V. Kapsukas tada 
pažymėjo: “Valanda dabar 
labai svarbi ... Ir mums 
reikia gerai perprasti ją, 
reikia rūpintis, kad iš nežinių 
neišmuštų mums revoliucijos 
valanda, reikia rengtis į kovą 
su ginklais rankose vardan 
labiausiai skriaudžiamų žmo
nių sluoksnių reikalų, vardan 
tikros laisvės ir lygių visoms 
tautoms teisių” (Raštai, t. 1, 
p. 142).

Pasinėręs į nelegalų parti
nį darbą Lietuvoje, V. Kap
sukas nuo 1904 metų vidurio 
sistemingai rašė laikraščiui 
“Lietuva” (Chicago) apie 
svarbiausius politinio bei 
kultūrinio gyvenimo įvykius 
carinėje Rusijoje ir Lietuvo
je. Didžioji dalis tos medžia
gos šiame laikraštyje buvo 
išspausdinta antrašte “Laiš
kai iš Lietuvos” (Raštai, t. 1, 
p. 295-364). Viename iš tų 16 
laiškų, rašytame 1904 m. 
pabaigoje, pabrėžiama, kad 
“Rusijos viešpatystėje dabar 
prasideda labai rimtas judė
jimas. Valanda labai svarbi”.

Netrukus Rusijoje prasidė
jo pirmoji buržuazinė demo
kratinė revoliucija, sudrebi
nusi carizmo pamatus. Šios 
revoliucijos laikotarpiu V. 
Kapsukas veržte veržėsi į 
sunkiausius partinio darbo 
barus Lietuvoje. Aktyvus 
agitatorius, dvarų darbinin
kų streikų organizatorius,

ROKAS MALIUKEVIČIUS

Vincas Kapsukas

LSDP periodinių leidinių re
daktorius ir svarbiausias pu
blicistas, nelegalios literatū
ros ir ginklų gabentojas, 
kartu su bendraminčiais jis 
siekė sukurstyti kuo didesnį 
liaudies masių pasipriešinimą 
caro valdžiai, kapitalistams, 
dvarininkams ir buožėms. 
Kovingais atsišaukimais, 
straipsniais ir ugningu agita
toriaus žodžiu jis kvietė dar
bininkus, valstiečius, visus 
darbo žmones kilti į ginkluo
tą kovą išvien su visos Rusi
jos revoliuciniais liaudies 
sluoksniais.

1905 metų gruodžio pabai
goje pakliuvęs į caro žandarų 
rankas, V. Kapsukas iš Kal
varijos kalėjimo slaptai pa
siuntė “Atvirą laišką Ameri
kos darbininkams”, paaiškin
damas apie Lietuvos revoliu
cinių socialdemokratų reika
lavimus, jų ryžtingą kovą. 
Amerikos lietuvius darbinin
kus jis kvietė labiausiai pa
remti Lietuvoje tuos, kas 
“didžiausią revoliucijos naštą 
ant savo pečių neša” (Raštai, 
t. 2, p. 304). Šis laiškas, 
pasirašytas 22 Kalvarijos ka
lėjimo kalinių socialdemokra
tų vardu, 1906 m. pradžioje 
buvo paskelbtas JAV lietu
vių laikraščiuose “Kova”, 
"Vienybė Lietuvninkų” ir kt.

Kovos draugų išvaduotas 
iš Suvalkų kalėjimo, V. Kap
sukas toliau . ryžtingai tęsė 
nelegalią partinę ir literatū
rinę veiklą Lietuvoje, kol 
1907 m. birželio pradžioje 
buvo vėl suimtas ir įkalintas.

Daugiau kaip šešetą metų 
jis praleido caro kalėjimuose, 
kurie smarkiai pakirto revo
liucionieriaus sveikatą. Ta
čiau nepalaužė jo ryžto toliau 
žengti pasirinktu kovos ke
liu, jo atsidavimo kilniems 
socializmo idealams.

Būdamas caro kalėjimuose 
(Vilniuje, Suvalkuose, Var
šuvoje, Vladimire), vėliau Si
biro ištremtyje, V. Kapsukas 
slaptai perduodavo į laisvę 
nemaža savo literatūrinių 
darbų ir laiškų, kurie pasiek
davo ir JAV lietuvių darbi
ninkų spaudą. Savo ruožtu 
pažangūs Amerikos lietuviai 
nuolat domėjosi jiems artimo 
politinio kalinio ir tremtinio 
likimu, ne kartą parėmė jį 
moraliai ir materialiai.

Pagaliau 1914 m. pavasarį, 
ištrūkęs į laisvę ir emigravęs 
į užsienį, V. Kapsukas ėmė 
vėl pastoviai bendradarbiau
ti su lietuvių išeivijos darbi
ninkų organizacijomis bei jų 
leidinių redakcijomis Didžio

joje Britanijoje ir Ameriko
je.

Iki pirmojo pasaulinio karo 
pradžios gyvendamas Kroku
voje, V. Kapsukas buvo vie
nu aktyviausių Rygoje ėjusio 
lietuvių revoliucinių socialde
mokratų legalaus savaitraš
čio “Vilnis” bendradarbių. 
Kartu jis vadovavo LSDP 
Užsienio biurui, dar 1912 
metais įsteigtam Krokuvoje.

Kad ir trumpai tetruko V. 
Kapsuko veikla tuometinėje 
Rytų Galicijoje, tačiau ji la
bai reikšminga jo galutiniam 
suartėjimui su Lenino vado
vaujama bolševikų partija. 
Krokuvoje ir Poronine V. 
Kapsukas pirmą kartą asme
niškai susipažino su V. Leni
nu. Čia buvo įtvrtinti V. 
Kapsuko ir Lietuvos revoliu
cinių socialdemokratų ryšiai 
ir glaudus bendradarbiavi
mas su V. Leninu ir bolševi
kų partija.

Kilus pirmajam pasauli
niam karui, V. Kapsukas 
išvyko į Šveicariją, kur 1914 
metų lapkričio mėn. dar kar
tą susitiko su V. Leninu 
Ciuriche, klausėsi jo referato 
“Karas ir socialdemokratija”. 
Nuo 1914 m. pabaigos gy
vendamas Škotijoje, V. Kap
sukas įsijungė į Didžiosios 
Britanijos lietuvių socialistų 
sąjungos (DBLSS) veiklą. 
Redaguodamas LSDP Užsie
nio biuro teorinį organą “So
cialdemokratas”, jis kartu 
redagavo DBLSS savaitraštį 
“Rankpelnis” (nuo 1915 m. 
Nr. 1). Sistemingai siuntinė
jo savo straipsnius ir JAV 
lietuvių darbininkų spaudai.

Kai anglų policijos perse
kiojamas “už antimilitaristi- 
nę propagandą” turėjo palik
ti Škotiją, V. Kapsukas 1916 
m. balandžio mėn. išvyko į 
Kanadą, o iš jos netrukus 
persikėlė į JAV. 1916 m. 
birželio mėn. atvykusį į New 
Yorka V. Kapsuką šiltai suti
ko pažangūs JAV lietuviai, 
kuriems naujasis emigrantas 
buvo didelio autoriteto pro
letarinis veikėjas iš vargs
tančios tėvynės. Philadelphi- 
joje ėjusi “Kova” tomis die
nomis rašė:

“Atvyko Amerikon V. 
Kapsukas, plačiausiai žino
mas lietuvių socialistų veikė
jas Europoje.

Drg. Kapsukas buvo vie
nas veikliausiųjų 1905 m. 
revoliucijos darbininkų Lie
tuvoj, už ką buvo ištremtas 
Sibiro katorgon, iš kur jam 
pasisekė pagalios pabėgti.

Drg. Kapsukas yra buvęs 

riumi. Tai didelių gabumų 
socialistų rašytojas, publicis
tas ir laikraštininkas. Šalia 
to—nenuilstantis praktikos 
veikėjas.

Su džiaugsmu pranešame 
“Kovos” skaitytojams, kad 
už kokios savaitės drg. V. 
Kapsukas taps “Kovos” re
dakcijos nariu. Mes žinome, 
kad jis įneš daug gyvumo ir 
veiklumo į LSS gyvenimą. 
Be to, neabejojame, kad drg. 
V. Kapsukas bus tąja jėga, 
kuris įves daugiau principi
nio tono į mūsų socialistų 
laikraščius” (“Kova”, 1916 
m. birželio 9d.).

Laikinai apsistojęs pas tuo
metinį “Laisvės” redaktorių 
Vincą Paukštį, jau 1916 m. 
birželio 8 d. V. Kapsukas 
dalyvavo Brooklyno lietuvių 
darbininkų susirinkime, pa
sakė jiems kalbą apie impe
rialistinį karą ir socialistų 
uždavinius. Netrukus jis pa
buvojo ir kitų New Yorko 
rajonų lietuvių darbininkų 
susirinkimuose, o birželio 17 
d. persikėlė į Philadelphia, 
kviečiamas dirbti “Kovos” 
redakcijoje.

Philadelphijoje V. Kapsu
kas nedelsdamas įsijungė į 
JAV Lietuvių socialistų są
jungos (LSS) veiklą, tapo jos 
periodinių leidinių—laikraš
čio “Kova” ir žurnalo “Nau
joji gadynė” redaktorium.

Vyresnės kartos pažangūs 
Amerikos lietuviai iki šiol 
gyvai prisimena, kokį didelį 
poveikį turėjo V. Kapsuko 
veikla, konsoliduojant JAV 
Lietuvių socialistų sąjungos 
veiklą, o ypač pagilinant 
“Kovos” ir “Naujosios gady
nės” idėjines pozicijas. Šių 
leidinių puslapiuose V. Kap
sukas stengėsi nuosekliai po
puliarinti marksistines-leni- 
nes pažiūras, nušviesti revo
liucinių sucialdemokratų ir 
V. Lenino keliamus reikala
vimus imperialistinio karo 
užbaigimo, darbo žmonių po
litinių ir ekonominių teisių 
gynimo klausimais.

Apie platų jo publicistinio 
darbo mastą Amerikoje gali
ma spręsti jau vien iš to, kad 
per nepilnus vienerius metus 
JAV lietuvių darbininkų 
spaudoje jis paskelbė dau
giau kaip šimtą straipsnių ir 
kitų publikacijų. Žymi tų 
kūrinių dalis dabar yra su
rinkta ir paskelbta V. Kap
suko Raštų 6 tome, kuris 
apima jo kūrinius, parašytus 
emigracijos laikotarpiu 
(1914-1917 m.).

]Bus daugiau]

Angela Davis kalba Massachusetts U-te
Šeštadienio popietę, balan

džio 12 dieną Massachusetts 
Universitete Amherste Stu
dentų Sąjungos Rūmuose 
kalbėjo JAV Komunistų par
tijos kandidatė į viceprezi
dento postą—Andžela Deivis 
(Angela Davis). Jos paklau
syti susirinko virš tūkstančio 
žmonių. Savo kalboje ji kriti
kavo dabartinę rinkiminę si
stemą, kurioje tiktai dviejų 
partijų kandidatai turi gali
mybę būti išrinkti į preziden
to postą. Kitos partijos turi 
rašyti peticijas ir surinkti 
apie 60-70 tūkstančių parašų 
kiekvienoje valstijoje, kad jų 
kandidatai būtų balsavimo 
kortelėse.

Dauguma kandidatų į pre
zidento postą nepateikia 
sprendimų mūsų kasdieninio 
gyvenimo problemoms. Tarp 
demokratų ir respublikonų 
nėra esminių skirtumų. To
dėl tiek mažai žmonių bal
suoja rinkimuose, nes eili
niams žmonėms nėra jokio 
skirtumo kuri iš tų dviejų 
partijų bus išrinkta. Komu
nistų Partijos kandidatai turi 
sprendimus daugeliui mūsų

Susipažinkime: Algirdas 
Žulonas, “Darbo rezervų” 
sporto draugijos Lietuvos 
respublikinės tarybos vy
riausiasis dziudo treneris, 
TSRS tarptautinės klasės 
sporto meistras; Vanda Žulo- 
nienė, “Žalgirio” sporto įren
ginių valdybos trenerė in
struktorė; Zbignevas Žulo
nas, Vilniaus 9-osios viduri
nės mokyklos šeštaklasis, I 
jaunių atskyrio dziudo imty
nininkas; Dalius Žulonas, tos 
pat mokyklos trečiaklasis, 
jau ne naujokas plaukimo 
baseine ir ant imtynių kili
mo . . .

Prie šios “vizitinės korte
lės” derėtų dar pridėti, kaip 
susikūrė sportiškoji Žulonų 
šeima. Sportas ir suvedė 
Algirdą ir Vandą: abu studi
javo Lietuvos kūno kultūros 
institute, buvo vienos grupės 
neakivaizdininkai. Studijos 
baigėsi, jauna sporto specia
listų šeima—rankininkė ir 
imtynininkas—pradėjo ben
drų rūpesčių kelią.

Kad visa galva pasiners į 
sportą, kad tai pasidarys jų 
specialybė, nei Vanda, nei 
Algirdas, kaip patys dabar 
sako, nė nenutuokė . . . Van
da, raseiniškė, mokydamasi 
vidurinėje mokykloje, mėgo 
lengvąją atletiką, rankinį, 
krepšinį. Mėgo gal ne dau
giau negu kiti klasėje. Vis 
dėlto atėjo lemtingas mo
mentas, kai tarp daugelio 
merginos pomėgių nugalėjo 
sportas. Algirdas kaip spor
tininkas “gimė” vyresnio am
žiaus, tarnaudamas kariuo
menėje.

— Buvo likusios trys dienos 
iki varžybų,— prisimena 
jis. — Vadas, išrikiavęs mus, 
ir klausia: “Imtynininkų 
yra?” Žengtelėjo iš rikiuotės 
vienas kitas, bet, matyt, 
buvo maža, nužiūrėjo vadas 
ir mane, pasiteiravo, kiek 
sveriu. “Kaip tik, — pasa
kė,—o pasitreniruoti dar yra 
laiko ...”

Taip nelauktai netikėtai 
vaikinas nuo Biržų, beje, 
kūno sudėjimu tarsi specia
liai jėgos sportui ir užaugęs, 
debiutavo laisvųjų imtynių 
varžybose. Tada ir prasidė
jo—imtynės, sunkumų kilno
jimas, sūrus ir mielas treni
ruočių prakaitas, jau dūlys, 
kai lauki dvikovos su varžo
vu ar su metalo svoriu ...

Gerai prisimenu 1969 m. 
Lietuvos savigynos imtynių 
pirmenybes Kaune, kai Al
girdas, baigęs karinė tarny
bą ir atstovaudamas šiam

Angela Davis

problemų. Apie tai ir kalbėjo 
Angela Davis.

Mums reikalingas nemoka
mas gydymas ir geresnė 
sveikatos apsaugos sistema. 
Esančioje sistemoje tiktai 
turtingas žmogus gali išsiga
lėti būti sveikas. Kitas svar
bus dalykas—tai nemokamas 
švietimas. Dabartinė švieti
mo sistema yra atgyvenusi ir 
tarnauja rasizmo propagavi
mui. Šimtaprocentinis žmo
nių įdarbinimas. Šešių valan

miestui, rungėsi dėl pirmo
siom vietos tarp pussunkia- 
svorių su daugkartiniu res
publikos čempionu, TSRS 
sporto meistru, tuometiniu ir 
dabartiniu Vilniaus V. Kap
suko universiteto prorekto
riumi Pranu Eigminu. Tada 
čempiono aukso medalį lai
mėjo vilnietis. Jisai, vienas 
entuziastingiausių savigynos 
imtynių puoselėtojų ir propa
guotojų Lietuvoje, šio sporto 
respublikos federacijos vado
vas nuo pat jos įsikūrimo 
dienos iki šiol, tąsyk visam 
laikui nusivilko savigyninin- 
ko striukę. Veterano vietoje 
įsitvirtinęs Algirdas Žulonas 
ne tik išsaugojo gerą Lietu
vos sunkiųjų savigynos vyrų 
vardą, bet jį dar labiau 
išaukštino, plačiau išgarsi
no—be kitų laimėjimų, iško
vojo sidabro medalius TSRS 
tautų VI spartakiadoje, 
Europos čempionate.

Trenerio darbas—visa šūs
nis nuolatinių reikalų, ir Al
girdo Žulono beveik nebema
tome rungtyniaujančio. Bet 
varžybose jį visuomet pama
tysi: Algirdas—sąjunginės 
kategorijos sporto teisėjas, 
jis yra vienas kandidatų tei
sėjauti Maskvos Olimpinių 
žaidynių dziudo turnyre. Bet 
štai spaudoje vėl skaitome: 
Žulonas—nugalėtojas, Žulo
nas—prizininkas . . . Tai 
apie trenerio sūnų. Ant tata- 
mio—dziudo kilimo—Zbigne
vas Žulonas. Pasižiūrėjęs, ko 
jis moka ant šio kilimo, gali 
nujausti, kad trylikametis 
moksleivis ne prieš savaitę, 
ne prieš mėnesį pradėjo pa
žintį su dziudo abėcėlė. Pra
dėjo jis ne Vilniuje—Pane
vėžyje, kur anksčiau gyveno 
Žulonai. Dziudo, savigynos 
imtynės ne naujiena Zbigne
vui jau maždaug ketveri me
tai. Vis dėlto jis, žengdamas 
pirmuosius žingsnius į spor
tą, atsiliko nuo broliuko: 
Dalių motina atvedė į plauki
mo baseiną dar darželinuką.

— Jeigu iki dvylikos metų 
netaps plaukimo sporto 
meistru,—šypsodamasis pa
sakė tėvas,—reikės jam pa
keisti specialybę . . .

Bene magėtų Algirdui Žu- 
lonui įstatyti į savo pėdas ir 
jaunesnįjį sūnų?

Vieną pavakarę apsilankęs 
“Darbo rezervų” dziudo salė
je, iš tiesų išvydau ant tata- 
mio tris Žulonus—vyriausia
sis duoda nurodymus auklė
tiniams, jaunesnieji su kimo
no, įkaitę nuo pratybų.

— Ne, “nepavogiau” Da- 

dų darbo diena, nesumaži
nant atlyginimo. Vienodas 
uždarbis vyrams ir moterims 
už tokį pat darbą. Dekreti
nės atostogos moterims ir 
galimybė grįžti į tą patį 
darbą. Vystyti ir plėsti vi
suomeninį transportą. Suma
žinti karinio biudžeto išlai
das.

Angela Davis sakė, kad 
kapitalizmas jau atgyveno 
savo amžių, ar tai patinka ar 
nepatinka tam tikriems as
menims. Labai svarbu, kad 
mes pasinaudotumėm proga 
palaikyti ar priklausyti ki
toms progresyvioms parti
joms, kurios ateityje susi
jungs į vieną. Tačiau už 
kokių programų įgyvendini
mą mes bekovotumėm, svar
biausia ir pirmiausia mes 
turime kovoti už nusiginkla
vimą ir taiką visame pasau
lyje, nes karo atveju tos 
programos nebebus reikalin
gos.

Angela Davis kalba buvo 
dažnai nutraukta plojimais ir 
ovacijomis.

Jūratė Valiūnas 

liaus iš baseino,—paaiškino 
tėvas.—Buvo šiek tiek per
šalęs, tai, sakau, tegul čia 
pašyla . . .

Pats Dalius, paklaustas, 
kas jam labiau patinka— 
plaukimas ar dziudo, nedve
jodamas atsakė:

— Plaukimas. Bet* ir imty
nės įdomu.

Zbignevas gina dziudo pri
valumus.

Padirginau A. Žuloną: ar 
nėra šeimoje jo mėgstamo
sios sporto srities kulto, juk 
jis, Algirdas, toks imtynių 
fanatikas . . .

— Mūsų namuose,—prabilo 
Algirdas kaip visada nesku
bėdamas,—gal labiau jaučia
ma imtynių dvasia, bet vai
kai turbūt niekada negirdė
jo, kad raginčiau: “Tik į 
imtynes!” Renku spaudą, kur 
rašoma apie tas pamėgtąsias 
imtynes, sūnūs iš nuotraukų 
pažįsta geriausius dziudo, sa
vigynos meistrus. Kaip ne
kils ūpas ir pačiam tokiam 
pasidaryti ... Ir tegul mėgi
na. Tik jau jokios mano 
prievartos, jokio primetimo. 
Žinau, koks vargas, kokia 
našta treniruotis ne savo 
noru, o įkalbinėjamam, guja
mam . . .

Be abejo, tėvo, tokio tur
tingo imtynių titulų, pavyz
dys, autoritetas —stiprus 
magnetas sūnums, traukiąs 
juos ant tatamio, and savigy
nos kilimo. Motina šia pras
me daugiau lyg ir patarėja, 
nes ir jos kaip trenerės 
instruktorės kasdieninis dar 
bas--ne rengti kurios nors 
sporto šakos įžymės, o sudo
minti vaikus kūno kultūra, 
skatinti juos pamėgti ją, rū
pintis jų sveikata. Pati nie
kada nepraleidžianti progos 
pasimankštinti, parungty
niauti krepšinio, tinklinio 
aikštelėje, teniso korte, net 
ir futbolą pažaisti, V. Žulo- 
nienė labai nepakanti abejin
gumui kūno kultūros mėgė
jų, ypač vaikų, atžvilgiu. Ją 
jaudina, kad nemažai berniu
kų ir mergaičių neturi gali
mybių sportuoti ten, kur 
gyvena,—prie namų trūksta 
judriųjų žaidimų aikštelių, 
kitų sporto įrenginių, opi ir 
kūno kultūros organizatorių 
gyvenamosiose vietose prob
lema.

— Kaip gyventi be sporto— 
sunku įsivaizduoti.—Tai Al
girdo žodžiai, bet taip pasa
kyti galėtų turbūt ir visa 
Žulonų šeima. Tėvams spor
tas jau profesija, jie nemano 
jos keisti. Nebėra kelio at
gal, atrodo, ir sūnums, jau 
suėjusiems pajusti, vieno 
įžymaus mokslininko žodžiais 
tariant, “raumenų džiaugs
mą”, nuostabųjį sporto sko
nį.

Leonardas Aleksiejūnas
TSRS sporto meistras

Atvyks į Amerika

Prem. Masayoshi Ohira
Iš Tokyo praneša, kad Ja

ponijos Premjeras Ohira ge
gužės 1 dieną su oficialiu 
vizitu atvyks į Jungtines 
Valstijas pasitarti su prez. 
Carteriu. Japonija jau esanti 
palinkus Ameriką paremti 
Irano klausimu. Tokia para
ma, aišku, būtų svarbus 
prez. Carterio laimėjimas.
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BUVUSI ŽYMI JAV LIETUVIŲ VEIKĖJA —

Stefanija
Malinauskaitė — Sasna

[Gimimo 85-osioms metinėms]

Nauja nepriklausoma valstybė 
Afrikoje su pažangia vadovybe

Pirmas viešas lietuviškas 
spektaklis Kaune

Vandalinas Junevičius

JAV lietuvių pažangiojo 
judėjimo istorijoje svarbi ir 
reikšminga vieta priklauso 
moterims. Šimtų šimtai, 
tūkstančiai kadais užguitų, 
mažaraščių ar beraščių kai
mo ir amato moterų, stoju
sios j darbininkų klasės ko
vą, išaugo ir subrendo kaip 
sąmoningos, savarankiškos 
asmenybės. Jos atskleidė 
neeilinius organizatorių, vi
suomenės veikėjų, meninin
kių, žurnalisčių ir kitų sričių 
sugebėjimus. Tai rodo mūsų 
tautos, liaudies žmogaus 
dvasinę jėgą, darbininkų kla
sės idealų vaisingą poveikį.

Amerikos lietuvių darbi- 
kų judėjimas išugdė ir iškėlė 
daug šiandien plačiai žinomų 
veikėjų—moterų. Jų tarpe 
yra Stefanija Malinauskaitė- 
Sasnauskienė (Sasna), kurios 
85-ąją gimimo sukaktį pažy
mėsime šių metų liepos 6 d.

“Mane mokė gyvenimas 
ir knygos"

Stefanijos Sasnos ben
draamžiai ir bendražygiai 
dar gerai prisimena šią 
neaukštą, smulkutę, kuklią 
moterį. Bet kokio valingo 
charakterio, tvirtos dvasinės 
jėgos ir atkaklumo žmogumi 
ji buvo! Ir gyvenime, ir 
darbuose.

Kilimo S. Sasna—žemaitė, 
iš Gedrimų kaimo (dab. 
Skuodo raj.) mažažemių val
stiečių Malinauskų šeimos, 
gimusi 1895 m. liepos 6 d. 
Vieną kitą žiemą ji lankė 
Ilakių pradžios mokyklą. Tai 
ir buvo visi jos mokslai 
gimtajame krašte.

Ištekėjusi už darbininko 
Sasnausko, Stefanija kartu 
su juo 1913 m. išvyksta į 
Ameriką. Ten pasimokiusi 
siuvėjos amato dirbo Roches- 
terije. Siame mieste, lietuvių 
kolonijoje, Stefanija Sasna 
nuo 1915 metų įsitraukia į 
LSS veiklą, pradeda rašyti į 
socialistinius lietuvių laik
raščius ("Kovą”, “Laisvę” ir 
kt.). Kaupėsi jos politinis ir 
žurnalistinis patyrimas, ku
ris pravertė 1919 m. grįžus 
Sasnauskams į Lietuvą.

Jiedu netrukus įsijungia į 
Lietuvos komunistų partijos 
vadovaujamą revoliucinį po
grindį. 1920 m. pabaigoje ir 
1921 m. pradžioje Stefanija 
Sasna buvo viena iš Kaune 
ėjusio komunistinio “Darbi
ninkų žodžio” leidėjų. Už 
revoliucinę veiklą Sasnaus
kai persekiojami ir kalinami, 
kol 1923 m., vengdami re
presijų, vėl atsikelia į JAV.

Stefanija dirbo Rocheste- 
rio, Brooklyno ir kitų vietų 
siuvyklose bei siuvimo fabri
kuose, ant savo pečių patyrė 
moters darbininkės dalią. 
“Mane—yra sakiusi ji—mokė 
pats darbininkų gyvenimas 
ir knygos”. Kaip prisimena 
L. Kapočius, abu josios buto 
kambariai buvo kraute pri
krauti knygomis.

Gyvenimas ir knyga sufor
mavo Stefaniją Sasną kaip 
pažangią veikėją ir žmogų. Ir 
žvelgdami į jos nueitąjį kelią, 
galime tik stebėtis, kiek ji 

NAUJOS KNYGOS
IŠLEIDO “MINTIS”

Antanas Petriką. “Pažangiosios kultūros baruose” (245 
psl.). Žinomo pažangiųjų JAV lietuvių visuomenės ir 
kultūros veikėjo Antano Petrikos (1891-1974) pirmąjį 
knygos skyrių sudaro iš periodikos parinkti jo raštai apie 
pažangius JAV lietuvių literatus ir jų knygas. Čia įeina ir 
atskiru leidiniu 1943 m. išėjusi studija apie B. Vargšą-Lau- 
cevičių. Antrajame skyriuje pateikiami autoriaus rašiniai 
apie Tarybų Lietuvos kultūrininkus ir knygas, trečiajame 
skelbiama publicistika apie Amerikos istoriją ir kultūrą, 
ketvirtajame sudėti A. Petrikos laiškai, paryškinantys jo 
kultūrinius bei literatūrinius interesus. Pabaigoje spausdi
namas knygos sudarytojo Juliaus Būtėno straipsnis apie 
Antaną Petriką. Knyga iliustruota nuotraukomis.

daug ir visur nuveikė—šita 
smulkutė, nestiprios sveika
tos, bet pasišventusi mote
ris.
Veikėja, redaktorė, žmogus

Pradėsime nuo tos veiklos, 
kuri itin atskleidžia Stefani
jos Sasnos širdies jautrumą, 
moters—revoliucionierės sie
los šilimą ir taurumą.

Po fašistų įvykdyto kruvi
no perversmo, Lietuvoje įsi- 
siautėjant represijoms, 
Amerikos pažangieji lietuviai 
1927 m. įsteigė Lietuvos 
draugų komitetą politiniams 
kaliniams remti ir šelpti. S. 
Sasna buvo to komiteto iždi
ninkė, daug rūpinosi aukų 
rinkimu ir jų siuntimu, ry
šiais su politiniais kaliniais 
Lietuvoje. Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjime kalėję komu
nistai slaptomis gaudavo S. 
Sasnos rašytus laiškus. To 
komiteto atsiųsti pinigai 
lengvino sunkią politinių ka
linių dalią. Jų dvasinę nuo
taiką kėlė pažangiųjų lietu
vių amerikiečių rodomas rū
pestis ir parama.

Kilnaus sielojimosi moters 
darbininkės gyvenimu ir liki
mu kupini buvo Stefanijos 
Sasnos darbai lietuvių mote
rų darbininkių organizacijo
je. 1930-1932 m. ji užėmė 
darbininkių moterų Susivie
nijimo sekretorės pareigas, 
ir 1930-1933 m. buvo mote
rims skirto laikraščio (“Dar
bininkių balsas”, “Darbinin
kė”) redaktorė.

Paskui S. Sasnos veikla 
susitelkė į Lietuvių literatū
ros draugiją (LLD). 1934 m. 
ji buvo šios draugijos pirmi
ninkė. Ji nuoširdžiai ir ener
gingai rūpinosi, kad lietuvės 
moterys užimtų prideramą 
vietą, jos žodžiais, “prakil
nioj Amerikos lietuvių darbi
ninkų literatūros draugijoj ir 
revoliuciniam darbininkų ju
dėjime”. Daugiau kaip 25 
metus, pradedant 1932 m., 
S. Sasna buvo renkama LLD 
Centro komiteto nare.

Pradėjusi 1915 m. žurnalis
tinį kelią, S. Sasna iš papras
tos lietuvių kolonijos kores
pondentės išaugo į redakto
res. Jau minėjome, kad ji 
1930-1933 m. redagavo mote
rų laikraštį, o nuo 1934 m. 
savo likimą susiejo su "Lais
vės” laikraščiu, kuriame dir
bo iki 1970 metų. Ji bendra
darbiavo ir kituose leidiniuo
se.

1970 m. Stefanija Sasna, 
jau palaužtos sveikatos, grį
žo į gimtąją žemę—Tarybų 
Lietuvą, kuri ją priėmė kaip 
tikrą ir mylimą dukrą. 1972 
m. liepos 14 d. Stefanija 
Sasna mirė Vilniuje ir ten 
palaidota.

Ji gyveno šviesiai, buvo 
žmogus "ne sau”, o pasisky- 
ręs tarnauti kitų labui, dar
bininkų klasės, socializmo ir 
humaniškumo idealams. To
dėl Stefanijos Sasnos vardas, 
jos gyvenimas ir darbai mini
mi su pagarba ir meile.

Pranas Giedraitis

Tarybų Sąjunga Zimbabwę pripažino ir pasveikino, priža
dėdama jai paramą ir bendradarbiavimą.

MOKSLININKŲ ŠEIMOJE
Tokių šeimų kaip Dundu

lių—Lietuvoje nedaug. Pra
nė ir Bronius Dunduliai—abu 
profesoriai, istorijos mokslų 
daktarai, abu dėsto Vilniaus 
universitete. Tėvų pėdomis 
seka ir dukterys. Ieva—fizi
kos-matematikos mokslų 
kandidatė. Daiva taip pat 
fizikė, baigia rašyti diserta
cija. Panašius ir vyrus abi 
pasirinko: Jie taip pat moks
lininkai.

— Pas mus ne namai, o 
tikras "mokslinis institu
tas”,—juokauja profesorė.

. . . Vilniaus krašto val
stiečio duktė Pranutė Stukė- 
naitė iš mažens turėjo gerą 
galvą, greit viską dirbo. Bai
gusi gimnaziją, ji svajojo, 
studijuoti etnografijos moks
lus. Tačiau ponų Lenkijos 
laikais Stepono Batoro uni
versitete vyravo šovinistinės 
nuotaikos, ir ne lenkams į jį 
pakliūti buvo labai sunku, 
ypač į humanitarinį fakulte
tą. Gabiai merginai pavyksta 
įstoti į gamtos fakultetą. 
Tačiau stropiausiai ji lanko 
neprivalomas etnografijos 
paskaitas, kurias skaitė pro
fesorius K. Mošynskis. Pa
gailo jam merginos, padėjo 
jis pereiti jai į etnografijos 
specialybę. Tokia buvo vie
nos pirmųjų etnografijos 
specialisčių Lietuvoje Pranės 
Stukėnaitės-Dundulienės ke
lio pradžia.

Pagrindinė P. Dundulienės 
mokslinio darbo tema yra 
žemdirbystė Lietuvoje iki 
1940 metų. Šias problemas 
mokslininkė nagrinėjo ir 
kandidatės, ir daktarės di
sertacijose, išleido monogra
fiją "Žemdirbystė Lietuvo
je’’, paskelbė publikacijų 
apie žemdirbystės įrankius, 
agrarinius papročius, apei
gas.

Mokslininkė išaiškino, ka
da apytikriai atsirado žem
dirbystės verslas, kaip jis 
vystėsi skirtingomis sociali- 
nėmis-ekonominėmis bei kli
matinėmis sąlygomis, nusta
tė kai kurių žemdirbystės 
įrankių tipus, jų geografinį 
paplitimą, panašumus bei 
skirtumus su kitų Europos 
tautų naudojamais įrankiais.

Pastaraisiais metais moks
lininkė vis labiau gilinasi į 
pagoniškąją lietuvių religiją, 
mitologiją, liaudies meno 
simboliką. Tam skirtos ir 
praėjusiais metais išleistos 
knygos "Žaltys ir jo simboliai 
lietuvių liaudies mene ir žo
dinėje kūryboje” ir "Medžiai 
senovės lietuvių tikėjimuo- M se .

Ne mažiau svarbus profe
sorės darbo baras—pedago
ginė veikla Vilniaus universi
tete. 35 metus ji atidavė 
etnografų ir istorikų ugdy
mui. Savo numylėtąją! Alm^ 
Mater 400-ųjų metinių prog$ 
P. Dundulienė paskyrė kny
gą "Etnografijos mokslas

Vilniaus universitete”.
— Pirmaisiais pokario me

tais Vilniaus universitete iš 
senųjų etnografų tik vienas 
kitas tebuvo likęs,—prisime
na profesorė.—Todėl dar ne
pakilus Vilniui iš griuvėsių, 
įkūrėme etnografijos katedrą 
ir pradėjome ruošti specialis
tus.

Šiandien profesorė turi 
kuo pasididžiuoti. Visi diplo
muoti etnografai ir istorikai 
yra jos mokiniai. Nemaža jų 
dalis profesorės kolegos, dir
ba mokslinį darbą Mokslų 
Akademijoje, Dailės, Kraš
totyros muziejuose. Pokario 
metais Lietuvoje paruošta 
apie 130 diplomuotų etnogra
fu-

Jau 30 metų vasaros atos
togų metu P. Dundulienė 
vadovauja etnografinėms 
ekspedicijoms įvairiose Lie
tuvos vietovėse. Nebėra 
šiandien rajono, didesnio kai
mo, kur jos nebūta. Surinkta 
daug etnografinės medžiagos 
apie lietuvių liaudies mate
rialinę ir dvasinę kultūrą, 
kuri saugoma universiteto 
mokslinėje bibliotekoje, mu
ziejuose.

Profesorė yra Respubliki
nės liaudies tradicijų tarybos 
narė. Tą vakarą ji kaip tik 
buvo grįžusi iš šios tarybos 
posėdžio ir mielai pasakojo 
apie jos veiklą bei uždavi
nius.

— Etnografai kiek galėda
mi prisideda, kad naujos tra
dicijos būtų patrauklesnės, 
iškilmingesnės. Iš šimtme
čiais sukauptos liaudies iš
minties stengiamės perimti 
visa, kas racionaliausia, kas 
mums artima ir gražu. Etno
grafijos katedra yra paruo
šusi disertacijas apie šeimos 
tradicijas—vestuvių, laidotu
vių, vardynų papročius. 
Šiandien posėdyje svarstė
me, kaip plėsti ir tobulinti 
darbinių švenčių tradicijas.

Ant profesorės rašomojo 
stalo spausdinamų leidinių 
korektūros, busimosios kny
gos apie senovės lietuvių 
religiją ir mitologiją rankraš
tis. Neseniai atiduota leidyk
lai dviejų dalių knyga "Lietu
vių etnografija”.

Neseniai abiem Dundu
liams suėjo po 70 metų. Kiti 
gyventų sau be rūpesčių: 
nebloga pensija, gražus dvie
jų aukštų namas, sodelis. Tik 
ne Dunduliai. Jiems darbas 
yra būtinybė, jų džiaugsmas, 
jų sveikata. J. Juršėnienė

Užsakykite Laisvą 

savo giminėms 

Lietuvoje

Paskutiniaisiais devynio
likto amžiaus metais Kaune 
įkurtas slaptas “Dainos” cho
ras pradėjo ugdyti pirmuo
sius mūsų nacionalinės kul
tūros daigus. Jam vadovavo 
Varšuvos muzikos instituto 
auklėtinis kompozitorius 
Juozas Naujalis ir jo moki
nys choro dirigentas Vincas 
Nacevičius.

Prisiminus tai, kad tuo 
laiku caro valdžia persekiojo 
lietuvių kalbą ir raštiją, ne
leido viešai rengti koncertų 
ir kultūrinių pobūvių, slaptai 
vadovauti chorui buvo pavo
jinga. Tačiau dainos mylėto
jai rizikavo. Prikalbinti jau
nieji entuziastai ėjo mokytis 
dainuoti tai pas vieną, tai 
pas kitą vadovą į namus.

Geriau susipažinę, choris
tai privačiuose butuose ėmė 
rengti slaptus vakarėlius, 
kuriuose dainuodavo lietu
viškas dainas ir net vaidinda
vo mažus veikaliukus. Žino
ma, dėl suprantamos prie
žasties jų lygis negalėjo būti 
aukštas, bet visuomeninė-po- 
litinė reikšmė buvo didelė. 
Slaptuose sambūriuose jau
nimas sąmonėjo, mokėsi pro
testuoti prieš nacionalinę 
priespaudą.

Kartais choristai išdrįsda
vo ir kitiems parodyti ką 
moka. 1900 m. surengtoje 
Veršvų miške (dabar Kauno 
miesto dalis) slaptoje geguži
nėje J. Naujalio vadovauja
mas “Dainos” choras padai
navo keletą lietuviškų dainų. 
Sekančiais metais tokia pat 
gegužinė buvo surengta to
liau nuo Kauno—Paštuvoje 
prie Nemuno (Kauno rajonas 
Batniavos apylinkė). Tąsyk 
choras koncertavo be diri
gento, nes Kauno vyskupas 
G. Girtautas neleido savo ka
tedros vargonininkui J. Nau- 
jaliui kištis į tą “nešvarų 
reikalą”.

1904 m., susilaukus spau
dos leidimo, prie choro įs
teigtas dramos būrelis. Ne
trukus prasidėjusi 1905 metų 
revoliucija privertė caro val
džią daryti kai kurių nuolai
dų. Pagerėjo sąlygos skleisti 
lietuvių nacionalinę kultūrą, 
viešai koncertuoti ir vaidinti. 
1905 m. “Daina” buvo legali
zuota ir pavadinta muzikos ir 
teatro draugija.

Kovo 5 d. sukaks 75 metai, 
kai ši draugija Kauno miesto 
teatre (dabar Kauno muziki
nis teatras) pirmą kartą su
rengė viešą lietuvišką vaka
rą. Jame vaidino tuo laiku 
žiūrovų labai mėgiamą Ketu- 
riakio (Antano Vilkutaičio) 
trijų veiksmų komediją 
“Amerika pirtyje”. Įdomu, 
kad šitas scenos kūrinys dar 
praeitais metais buvo Kauno 
dramos teatro repertuare.

Statant pirmąjį spektaklį 
Kaune, daugiausia pasireiškė 
teisininkas, literatas Kazi
mieras Samajauskas, moky
tojas Tomas Ferdinandas Ži
linskas, jo sūnus Aleksan
dras Kazys Žilinskas, smui
kininkas Mykolas Leškevi- 
čius ir kiti. Prieš tai jie savo 
jėgas buvo išbandę slaptuose 
vaidinimuose, rengtuose pri
vačiuose butuose.

Po vaidinimo J. Naujalio ir 
V. Nacevičiaus vadovaujami 
chorai padainavo "Šėriau žir
gelį”, “Siuntė mane motinė
lė”, "Ant kalno karklai siūba
vo”, "Sudiev Lietuva”, “Sė
jau rūtą, sėjau mėtą”, “Sun
ku gyventi žmogui ant svie
to” ir kitas lietuviškas dai
nas.

Į pirmą viešą lietuvišką 
vakarą gausiai susirinko ne 
tik Kauno miesto, bet ir 
apylinkių gyventojai. Kiek
vienas norėjo išgirsti scenoje 
ilgai varžytą lietuvių kalbą, 
pamatyti, kaip dainuoja ir 
vaidina savo tautiečiai. Vai

dintojams, choristams, chorų 
vadovams ir vakaro rengė
jams T. F. Žilinskui, K. 
Samajauskui ir A. Liorentui 
publika atsilygino garsiu va
lio. Choro vadovui J. Nauja- 
liui įteikė laurų vainiką. Po 
meninės dalies sekė šokiai iki 
5 valandos ryto.

Tai buvo tikra Lietuvos 
inteligentijos ir darbo žmo
nių šventė. Ji padėjo pagrin
dą tolesnei mūsų kultūros ir 
švietimo raidai, prikėlė mūsų 
senelius ir tėvus iš priversti
nio ilgalaikio miego. Kaune 
leidžiamas dienraštis “Ko- 
venskij telegraf” (Kauno te
legrafas) rašė:

"Lietuvos inteligentija, 
švęsdama Vilniuje, Kaune ir 
Šiauliuose savo kalbos, o su 
ja ir savo tautos atgijimą, 
laikėsi tokių pažiūrų, kad 
svarbiausia istorijoje yra 
žmonės, jų dvasia. Toji min
tis puikiai atspindėjo Kaune 
surengtame vakare. Vilnie
čiai ir šiauliečiai vaidino tik 
Keturiskio veikalą “Amerika 
pirtyje”, o kauniečiai po to 
vaidinimo pasirodė ir su savo 
chorais.

Lietuvos inteligentiją tei
singai galima vadinti darbo 
žmonių inteligentija, nes ji 
yra kilusi iš prastųjų žmonių 
ir su jais vienus vargus 
vargsta, tais pačiais reikalais 

1 rūpinasi. Todėl negali būti ir 
kalbos apie kokį nors Lietu
vos inteligentijos išskyrimą 
nuo darbo žmonių. Jos troš
kimai ir norai, tai visos 
lietuvių tautos troškimai ir 
norai”.

Po sėkmingo pasirodymo 
Kaune "Dainos” trupė gas
troliavo Ukmergėje, Kerna
vėje, Virbalyje, Kėdainiuo
se, Ylakiuose, Seredžiuje, 
Jurbarke ir kitur. Vėliau 
ryžosi statyti gana sudėtin
gus ir sunkius veikalus. Iš jų 
paminėtini: M. Šikšnio-Šiau- 
lėniškio tragedija “Pilėnų ku
nigaikštis’’, drama “Spar
nai”, J. Slovackio tragedija 
"Mindaugas”, A. Fromo-Gu
žučio drama “Ponas ir muži
kai’’, L. Giros tragedija 
"Kerštas”. Patiko žmonėms 
ir G. Landsbergio-Žemkalnio 
drama "Blinda”, G. Petkevi
čaitės pjesė "Kova”, Žemai
tės komedija "Trys mylimos” 
bei kitų lietuvių autorių sce
nos kūriniai.

Režisuodami veikalus, 
daug padėjo "Dainos” drau
gijai tobulinti scenos meną 
žinomas dramaturgas G. 
Landsbergis-Žemkalnis, ar
cheologas, dailininkas T. 
Daugirdas, vieni iš pirmųjų 
profesionalių aktorių A. Vit
kauskas ir A. Sutkus. Vidu
tiniškai kasmet “Dainos” tru
pė pastatydavo apie 20 spek
taklių. Pirmojo spektaklio 
pelną rengėjai atidavė be
turčių šeimoms, kurių nariai 
buvo pašaukti į karą.

Pirmoje vietoje militariniai, ginklavimosi reikalai, o 
liaudies sveikata, apšvieta ir gerovė gali palaukti!

Senatorius Abraham A. 
Ribicoff

Jis pranešė, kad su pabai
ga šių metų jis pasitrauks ir 
Connecticut valstijos. Pilie
čiai turės išsirinkti kitą vei
kėją jiems atstovauti Senate.

Senatorius Abraham A. 
Ribicoff yra laikomas “libera
lu”. Šiuo laiku Senate jis 
eina Tarptautinės Prekybos 
Pakomitečio pirmininko pa
reigas. Yra vienas veikliau
sių senatorių.

Gyvens normališkai

Hartford, Conn. — Prane
šama, kad Connecticut val
stijos gubernatorė E. T. 
Grasso buvo rimtai susirgus 
ir balandžio 3 d. pergyveno 
kiaušidės operaciją. Jos gy
dytojas sako, kad operacija 
gerai pavyko, ligonė gražiai 
sveiksta ir galės gyventi 
normališkai, dėl to jos gyve
nimas nesutrumpės.

'• PAVOJINGA 
ROKYTI nėščioms

JAV žurnale „Science Di
gest'' rašoma apie Kolumbi
jos ir Pensilvanijos univer
sitetuose darytus tyrimus: 
28-tą nėštumo savaitę per- 
sileido tos moterys, kurios 
rūkė beveik dvigubai dau
giau už nėštumą išsaugoju
sias po 28 savaičių.

Jei nėščia moteris surūko 
daugiau kaip 10 cigarečių 
per dieną, gali vaisius žūti, 
gimti išsigimęs arba mažes
nio svorio vaikas. Taip pat 
vaikas gali tik gimęs mirti.



PENKTADIENIS, BALANDŽIO [APRIL] 25,1980 “LAISVĖ” 5-TAS PUSLAPIS

KANADOS ŽINIOS
j

MONTREAL, QUEBEC

KELIAS Į PRIPAŽINIMĄ

ŠUNINĖS išvažiavimas
Vasarinis Sūnų ir Dukterų 

Draugijos išvažiavimas pla
nuojamas birželio 15 d., V. 
Vekterienės puikioje vasar
vietėje. Pasiekti šią vietą ir 
neturint mašinos nėra dide
lių sunkumų, nes provincijos 
busas nuveža iki Mascouchs 
miestelio, o nuo ten jau ir 
pėsčiomis galima nužygiuoti, 
arba atvažiuoti taxi.
MŪSŲ EILĖS SMARKIAI 
RETĖJA

Balandžio 9 d. staigiai mirė 
senosios kartos tautietis Po
vilas Vizbarą, sulaukęs 81 
metų amžiaus. Liko liūdinti 
žmona, duktė, sūnus vedęs ir 
vienas anūkėlis. Į šią šalį 
atvyko 1928 metais iš Lietu
vos iš Mažalevičių buvusio 
vienkiemio, Šimonių apylin
kės. Buvo laisvų pažiūrų. 
Skaitė pažangią spaudą. Šei
ma pildydama Velionio valią, 
jo palaikus sudegino. Vietoj 
gėlių, prašė paremti širdies 
instituą. Po palydų visi buvo 
pavaišinti.

Ilsėkis ramiai, o šeimai ir 
giminėms gili užuojauta.

• • •
Balandžio 15 d., ilgų metų 

iškankintas sunkios ligos, 
mirė Trečiokas. Jis su lietu
viais niekad nepalaike ryšių. 
Paliko žmoną ir T. Lietuvoje 
daug giminių. Jo palaikai 
taip pat sudeginti.

Liūdesio valandoje žmonai 
ir giminėms gili užuojauta.

Drg. S. Cičinskienė gavo 
liūdną žinią iš T. Lietuvos, 
kad ten mirė jos mylima 
brolienė. Abu Čičinskai 1978 
m. lankėsi Gimtinėje. Velio
nė parodė didelį nuoširdumą, 
suteikė daug paslaugų.

Jurgis Taruška ir vėl buvo 
ištiktas didelių skausmų ir 
kurį laiką vėl turėjo atsigulti 
į ligoninę. 

• • •

Abu a. a. Šiliniai šiuo laiku 
labai nesveikuoja. Blogai, kai 
vienas suserga, bet dar blo
giau kai abu liga paguldo.

Linkiu visiems ligų ištik
tiems greit susveikti.

GERESNES NAUJIENOS
Rose Spaičiene, šiuos žo

džius rašant, atostogauja Ba
hama salose.

PRIEŠVESTUVINIS 
BALIUS

Balandžio 13 d. suruošta 
labai puiki priešvestuvinė 
“puota” būsimai jaunajai— 
Jeannie Kurylo, kurios ves
tuvės su inžinierium ir busi
muoju gydytoju —Robertu 
Tautkum įvyks gegužes 31 d. 
Salė buvo nepaprastai gra
žiai išpuošta, buvo ir puikios 
vaišės ir jaunoji nesigailėjo 
padėkų kiekvienam atskirai. 
Ji buvo labai gražiai ir gau
siai apdovanota.

Po puikių vaišių, dalyvau
jant ir vyrams, prasidėjo 
šokiai prie geros muzikos. P.

Aušrą Stasiūnaitę—TSRS 
liaudies artisto Jono Stasiū
no dukrą—nuo vaikystės su
po muzika, dainos. Todėl 
Aušra nė akimirkos neabejo
jo savo pašaukimu. Baigusi 
mokyklą, ji įstojo į Valstybi
nės konservatorijos vokalo 
skyrių.

Nuo pat pirmųjų mokymo
si dienų A. Stasiūnaitė ener
gingai siekia įminti vokalo 
paslaptis. Darbštumas, valia 
atneša savo vaisius. Aušra 
anksti ir su pasisekimu pra
deda koncertuoti. 1975 me
tais penktakursė pelno pirmą 
pripažinimą. Sąjunginiame 
Glinkos vokalistų kopkurse 
Tbilisyje pelnė pirmąją pre
miją. Po metų Aušra, jau 
Valstybinio Akademinio ope
ros ir baleto teatro solistė, 
nugali 27-ajame tarptautinia
me Giovanni Batistos voka- 
listikonkurse Italijoje.

Šiandien A. Stasiūnaitę 
galima pamatyti ne tik ope
ros scenoje. Ji dažnai dai
nuoja su simfoniniu ir kame
riniu orkestrais, “Ąžuoliuko” 
choru, kitais muzikiniais ko
lektyvais.

Jaunoji dainininkė kupina 
kūrybinių planų. Neseniai 
“Melodijos” firma Maskvoje 
išleido jos pirmąją plokštelę.

NUOTRAUKOJE: [iš kairės] sąjunginio M. Glinkos 
konkurso laureatė, respublikos nusipelniusi artistė G. 
Kaukaitė, respublikos liaudies artistas, filharmonijos sim
foninio orkestro dirigentas J. Domarkas ir tarptautinio bei 
sąjunginio konkursų laureatė A. Stasiūnaitė po koncerto.

T. Žebrausko nuotrauka

ST. PETERSBURG, FLA.

MIRUS

Petronėlei Stančikienei
Reiškiame širdingą užuojautą sūnui Jonui ir jo 

šeimai, sesutei Frances Norbutienei bei kitoms 
giminėms.

LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJA 
45 KP. VALDYBA ir NARIAI

Detroit, Michigan

TORONTO, ONTARIO
PASEKMINGA 
VAKARIENĖ

Balandžio 12 d. Sūnų ir 
Dukterų Pensininkų Klubas 
surengė vakarienę-šokius 
Clairmont salėje.

Į gražiai sutvarkytą ir iš- 
dekoruotą salę iš anksto pra
dėjo rinktis publika ir vaka
rienės laiku visos parengtos 
vietos buvo perpildytos. Tar
pe daugelio senesnės kartos 
lietuviu, dalyvavo daugelis ir 
jaunesnės kartos, kas pagy
vino šį pobūvį.

Visi atsilankiusiji buvo ge
rai pavaišinti.

J. Mileris pasveikino atsi
lankiusiuos ir palinkėjo sma
giai laiką praleisti. J. Morkis 
rūpinosi visa tvarka ir muzi
ka.

Po vakarienės, norintieji 
pasišokti, gavo progą “surėž- 
ti” polkelę ar valsą. Buvo ir 
kitokios muzikos plokštelių.

Surengti šią vakarienę 
daugiausiai pasidarbavo J. 
Morkis. Apart jo, šiai vaka
rienei daug pasidarbavo ir jo 
žmona Aida, A. Ylienė, Pa- 
juodienė, A. Poškiene, A. 
Guobienė, J. Narusevičienė, 
Elinora Daugėlienė (Karpa
vičiūtė), Ruth Venckus, B. 
Mingilas, J. Žulys, J. Leske- 
vičius, J. Morkūnas, J. Yla, 
S. Kuisys, M. Guoba, A. 
Poškienė ir V. Masienė.

PENSININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Balandžio 13 d. Clairmont 
salėje įvyko Sūnų ir Dukterų 
Pensininkų Klubo susirinki
mas.

J. Yla atidarė susirinkimą 
ir jam vadovavo. Visų pirma 
buvo pagerbtas miręs šio 
klubo narys, Boleslovas Bu- 
cevičius. Po perskaitymo 
protokolų ir išdavimo finan
sinių raportų, buvo svarsto
ma rengiamas “Bazaras”.

K. Naruševičius, Sūnų ir 
Dukterų Pašalpinės Draugi
jos sekretorius, išdavė pa
skutinį tos draugijos finansi- 
nų raportą. Paskutiniuoju 
laiku buvo išmokėti paskuti
niai tos draugijos pinigai—

$39,685.22. Iš viso Sūnų ir 
Dukterų Pašalpinė Draugija 
yra išmokėjus įvairų pašalpų 
per savo gyvavimą $212,018.

Užbaigdamas raportą, K. 
Naruševičius palinkėjo klu
bui ir nariams laimingos klo
ties ir gyvavimo.
MOTERŲ KLUBAS

Po Pensininkų Klubo susi
rinkimo, toje pačioje salėje 
ivyko ir Lietuvių Moterų 
Draugijos susirinkimas.

Susirinkimui vadovavo B. 
Janauskienė. Finansų sekre
torė A. Poškienė reportavo 
kad į Draugiją įstojo nauja 
narė, Jančienė. Draugija turi 
pilnai užsimokėjusių narių 
42. Sergančios narės yra: 
M. Berškienė, V. Gorman 
(Morkiūtė), Vaičiulienė ir 
nuo seniai serga V. Povilai- 
tienė, kuri gyvena Thunder 
Bay. Ši moteris atsiuntė 
draugijai laišką su atsiprašy
mu, kad nebeišgali priklau
syti. Kadangi, V. Povilaitie- 
nė yra daug pasidarbavus 
šios Draugijos naudai, tai 
nutarė nupirkt ir pasiųst jai 
dovaną.

Po susirinkimo, gimtadie
nio proga, B. Janauskienė 
buvo pasveikinta ir sudai
nuotos dainos “Linksmo 
Gimtadienio” ir “Ilgiausių 
Metų”. Jubiliatė nuo savęs 
pavaišino moteris.
SERGA

Teko sužinoti, kad S. Jaka- 
vičius serga ir randasi Queen 
Elizabeth ligoninėje. Jo žmo
na mirė prieš Kalėdų šventes 
Žmonos mirtis smarkiai pa
kenkė jo sveikatai, nors jau 
ir tada buvo silpnam sveika
tos stovyje. Sūnus Henry 
prižiūri ir rūpinasi tėvu.
APVOGĖ

Balandžio 12 d., vakare 
buvo pavogtas iš mašinos M. 
Daugėlienės paltas. Mat, P. 
ir M. Daugėlai atvyko į 
rengiamą Sūnų ir Dukterų 
Pensininkų Klubo vakarienę 
ir mašiną pasistatė prie klu
bo. Išėjus važiuot į namus, 
palto neberado, nors mašina 
buvo palikta užrakinta. Pasi-

Veronika Lepeškaitė
.. .neutroninis ginklas...

Sako, kad ten, anapus, 
Sugalvojo naujov'šką mirtį, 
Ir sėdi jinai išsišiepus 
Pačioj garbingiausioj kėdėj, 
Nes žino, kaip ją brangina 
Turtingiausi pasaulio vyrai, 
Nes jaučia, kiek iš jos tikis 
Godžiausios pasaulyje širdys.

Ir laukia naujoji mirtis 
Leidimo į pirmąjį žygį, 
Ir mąsto sau išsišiepus: 
,,Kokia bus "šiit/rF valanda, 
Kai savo kvapu prisiliesiu 
Prie vieno, antro Ir trečio, 
Prie visų, prie visų iš eilės, 
KIEKVIENĄ gyvybę užpūsiu 

lyg žvakę 
lyg žvakę 
lyg žvakę

Ir būsiu pasaulio valdovė, 
Tuščio, negyvo pasaulio. ■

Sako, kad ten, anapus, 
Vėl sugalvojo mirtį.

rodo, kad yra mechanikų, 
kuriems užraktis nieko ne
reiškia.
SUGRĮŽO Į NAMUS

Kaip paukščiai iš šaltų 
kraštų išskrenda į šiltus arti
nantis žiemai, taip ir mūsų, 
kai kurie lietuviai išvažiuoja 
žiemavot į šiltus kraštus ir 
artėjant pavasariui grižta į 
namus.

Paskutiniu laikotarpiu iš 
Kubos sugrįžo Emilija ir Še
rnas Paberaliai, išbuvę du 
mėnesius ir smarkiai apdegę 
nuo karštos Kubos saulės. 
Jie yra patenkinti viešnage, 
ir tuo labiau, kad ir jiems 
teko susieiti grupę lietuvių, 
kurie buvo atvykę iš Lietu
vos atostogauti tenais. Jie 
nuvyko į Kubą kartu su M. ir 
P. Daugelais, kurie grįžo 
anksčiau.

Mary Paužienė grįžo iš 
Floridos, kur su savo dukra 
ir jos šeima buvo išvykus 
kelioms savaitėms.
IŠTIKO NELAIMĖ

Balandžio 1 dieną Joną ir 
Aidą Morkius ištiko nelaimė. 
Grįžtant į namus ankstų .rytą 
ir esant dideliam rūkui, ant 
kelio važiuojant nuo Berry 
miesto, įvyko automobilių 
susidūrimas. Aida buvo 
smarkiai sutrenkta. Ligonė 
gydosi namuose.
ATSILANKĖ Į “BINGO”

I Sūnų ir Dukterų Pensi
ninkų rengiamus “Bingo”, 
retkarčiai atsilanko ir iš toli
mesnių vietų lietuviai. Pa
skutiniu laikotarpiu, buvo at
vykęs J. Aršauskas iš Hamil
tono ir Jašiūnai iš Stauff- 
ville. J. N.

ST. PETERSBURG, FLA.

MIRUS

Jeniai Gendrenienei
Reiškiame gilią užuojautą broliui Petrui George, 

švogeriui Antanui Gendrėnui, ir kitoms giminėms
bei draugams.

P. Simenienė A. M. Račkauskai
E. Galvan K. E. Damalakai
N. Petronis P. Keller
J. Šinkūnas W. Dubendris
F. Kontenis J. Andrulienė
J. T. Lukai J. Stančikas
J. M. Mileriai L. Keliat
H. Siauris D. Mikalajūnienė
M. Gružinskienė Ch. Martin
H. Janulytė A. Pateckas
J. H. Šarkiūnai Prane Pfeifer
J. Vaitkus F. Bonkus
B. Vaitkienė J. Bowman
A. Pakalniškienė P. A. Aleknai
M. Klišius V. Paulauskas
F. V. Budrioniai E. Kairaitienė
D. Mikalauskas J. Greblikas
Ch. M. T vaškai St. V. Kuzmickai
W. E. Dūdai E. Cesnis
A. P. Lukai H. Dobrow
Blanche Beauseigneur M. Vilkauskienė
N. H. Samanick V. V. Bunkai
L. Novak L. Tvaska
M. Shirova V. Casper

ST. PETERSBURG, FLA.

MIRUS

Petronėlei Stančikienei
Reiškiame gilią užuojautą sūnui Jonui ir jo 

šeimai, sesutei Frances Norbutienei bei kitoms 
giminėms ir draugams.

J. Greblik J. Gresh
J. Vaitkus St. Daraška
B. Vaitkienė L. Novak
J. Šarkiūnas L. Strack
H. Šarkiūnienė A. Budris
F. Mockapetris K. E. Damalakai
A. Pateckas A. P. Lukai
Pranė Pfeifer A. Lobikas
H. Janulyte Mr. ir Mrs. Hanson
N. H. Samanick W. Dubendris
F. Kontenis D. Vanagas
J. Andrulienė E. Valley
St. V. Kuzmickai J. White
A. M. Račkauskai B. M. Bremen
J. M. Mileriai F. M. Walaitis
F. V. Budrioniai W. Dūda
P. A. Aleknai A. Pakalniškienė
M. Vilkauskienė M. Klišius
V. Paulauskas V. V. Bunkai
J. Bowman P. Simenienė
F. Bunkus D. Mikalajūnienė
J. T. Lukai E. Dudienė
V. M. Repekai N. Petronis
J. Stančikas

MIRĖ LDS NARIAI
Detroito LDS 21 kp. nete

ko dviejų narių: William Ser- 
vial ir Frances Teunas.

William Servial, 66 m. am
žiaus, mirė kovo 17 d. Bi- 
County ligoninėje. Jis sirgo 
ilgą laiką. Buvo pašarvotas 
Winckowski laidotuvių na
muose. Sukremuotas kovo 21 
d. Forestlawn kapinėse. Pa
liko nuliūdime žmoną Marie, 
tris dukteris, vieną sūnų ir 
daug kitų giminių.

Frances Teunas, 89 m. 
amžiaus, mirė balandžio 9 d. 
Fairlane Nursing Home. Bu
vo pašarvota Charles Step 
(Stepanausko) laidotuvių ko
plyčioje ir palaidota balan
džio 12 d. Evergreen kapinė
se. Paliko dideliame nuliūdi
me dukrą Josephine Jacob
son, ir jos šeimą.
MIRĖ TAPARAUSKAS

Kovo 11 d. š. m. mirė 
buvęs Detroito Lietuvių Klu
bo patarnautojas Bronius Ta- 
parauskas, 55 metų amžiaus. 
Buvo pašarvotas pas Yolan
da Bauža (Zaparackas) kop
lyčioje. Palaidotas su bažny
tinėmis apeigomis kovo 15 d. 
Woodmere kapinėse. Paliko 
nuliūdime dėdę Mike Tapa- 
rauską, gyv. Montreal, Ka
nadoj, ir daug draugų. Tapa- 
rauskas buvo klubo patar- 
nautojas-bartenderis tik 
trumpą laiką.
FILMAI

Albinas Bubnelis parodė 
savo susuktą filmą Detroito 
Lietuvių Klube kovo 23 d.

Praeitą vasarą Albinas, jo 
žmona Susie ir sūnus Anta
nas vėl aplankė Tar. Lietuvą 
ir susuko nepaprastai gražų 
spalvuotą filmą. Į klubą susi
rinko daug žmonių, ir vi
siems filmas patiko. Bubnelis 
turi naują aparatą: daug vie
tų ir įvykių Tar. Lietuvoje 
jis nutraukė su garsu ir visi 
galėjome girdėt dainas, mu
ziką ir t. t. O ten, kur 
nebuvo garso iš Lietuvos, tai 
Bubnelis pridėjo savo balsą 
su paaiškinimais. Bravo, Al
binai, už gerą filmą!
SMARKIAI SERGA

Staiga smarkiai susirgo 
mūsų muzikė, visiems gerai 
žinoma Estelle Smith. Ji 
randasi Oakwood ligoninėje. 
Balandžio 22 d. bus padaryta 
inkstų operacija ir bus praša
linti tam tikri akmenukai. 
Jos kambarys 437 B. Būtų 
gerai, kad visi pasiųstumėm 
jai kortelę į namus: 30418 
Elmira, Livonia, Michigan 
48154. Jos vyras, klubo vice
pirmininkas, John Smith ir 
jos sesutė Antonette Garelis 
yra labai susirūpinę. Linki
me jai greito pasveikimo ir 
vėl dalyvaut su mumis visose 
organizacijose ir su bowle- 
riais.

IŠVAŽIUOJA
Balandžio 25 d. Klubo 

darbštus nariai Kestutis ir 
Antonette Garelis išskrenda 
į San Antonio, Texas, ap
lankyt savo sūnų Aaron ir jo 
žmoną, kuri laukiasi mažiuko 
Gareliuko šių metų spalio 
mėn. Garelio pavardė yra 
visiems gerai žinoma ir gar
binga Tar. Lietuvoje. Gerai, 
kad dar bus vienas Garelis 
ateityje.
KANDIDATĖ

Detroito LDS 21 kp. narė 
BERTHA RYE yra kandida
tė į LDS Centro trustystus.

LA) III!

Bertha Rye yra aktyvi ir 
rūpestinga narė ne tik LDS 
kuopoje, bet ir puiki darbi
ninkė prie bowleriu ir prie 
Detroito Lietuvių Klubo. Jei 
ji būtų išrinkta į Centro 
trustystų vietą, LDS susi
lauktų geros veikėjos. Mes 
detroitiečiai visi balsuokime 
už Bertha Rye ir paraginki
me savo draugus kituose 
miestuose tą patį daryti.
SVEIKINAME

Bertha Rye pranešė, jog 
jos mamytė Eva Yuodaitis, 
“Laisvės” skaitytoja, minėjo 
savo gimtadienį kovo 4 d. Jai 
suėjo 89 metai.

Balandžio 22 d. visiems 
gerai žinoma klubietė Adele 
Klimavice minėjo savo gim
tadienį. Ji irgi yra gera 
rėmėja ir skaitytoja “Lais
vės”. Sveikiname abi laisvie- 
tes ir linkime joms sulaukt 
dar daug linksmų metų. 
“LAISVĖS” 
SUVAŽIAVIMAS

“Laisvės” šėrininkai suva
žiavo balandžio 20 d. New 
Yorke ir detroitiečiai nepa
miršo suvažiavimo gražiai 
pasveikinti. Iš Detroito į 
suvažiavimą važiavo Servit 
ir Ruth Gugai ir nuvežė, su 
sveikinimais iš Detroito viso 
$1,560. Štai kas aukojo: Jim 
ir Helen Umaras $1000; Teo
file Masienė ir Stefanija 
$200; Detroito Lietuvių Klu
bas $100; Anna Dočkus $100; 
po $25 aukojo: Detroito Mo
terų Pažangos Klubas, 
Frank Ulinskas ir Anna Dau- 
kus; $20 aukojo Adelė Kli
mavice; po $10: Servit ir 
Ruth Gugai, Frank Yosho- 
nis, Elizabeth Ulinskas, 
Charles Mack; po $5: Tony ir 
Millie Vasaris, Albinas ir 
Susan Bubnelis, Mike ir Pat 
Stunskas, John Urbon ir 
Frank Nakas.

Nepamirškite, kad kurie 
neturėjote progos pasveikint 
suvažiavimą, dabar galite 
priduot savo sveikinimus 
Stefanijai, nes laikraščiui 
“Laisvei” yra reikalinga pa
rama.
MOTINŲ BANKETAS

Gegužės 11 d. bus Motinų 
Diena. Kaip kiekvienais me
tais, taip ir šiemet Detroito 
Lietuvių Klubas rengia ban
ketą pagerbimui visų moti
nų. Klubo šeimininkai jau 
rengiasi pagamint skanius 
pietus. Banketas prasidės 1 
vai. po pietų klubo patalpo
se, 4115 W. Vernor High
way, Detroite. Įžanga į klu
bą nemokama, bet pietūs 
kainuos $5 asmeniui. Įsitė- 
mykite dieną ir vietą ir visi 
būkite Montinų Pagerbimui 
Bankete.

Stefanija Detroitietė

Dovana
Matau aš šypsnį rasotų žiedų 
Ir mąsliai svarstau kam 

jų garbė liks.
Džiaugsmas ir laimė 

krūtinėn rieda,
Nes jie karžygių dovanai 

pritiks.

Skinu aš glėbiais rasotus 
žiedus.

Jų veidais vainiko
liemuo nušvis. 

Džiaugsmas ir laimė
krūtinėn rieda, 

Nes jie ant karžygių
kapų nuvys.

Vandalinas Junevičius

TUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
104-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418 

Telefonas: 846-1970
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Sveikinimai “LaisvėsII

šėrininkų suvažiavi ui
Jie priešinasi sutarčiai ir 

ragina ją atmesti
Labai smagu pranešti, kad iš viso (per laiškus ir per 

suvažiavimą) suplaukė aukomis $6,973.48. Širdingai dėko
jame visiems aukotojams.

Sekamas sąrašas aukų prisiųstų prieš suvažiavimą nuo 
balandžio 15 d. bei po suvažiavimo iki balandžio 22 d.:
Niujorko Liet. Moterų Klubas, per N. Ventienę ...$ 100.00 
Aido Choras, Ozone Park, N. Y., per N. Ventienę ....100.00 
Walteris ir Bronė Keršuliai, Brooklyn, N. Y.............. 100.00
Sofija Stasiukaitienė, Fairview, N. J........................... 100.00
M. Stakovas, Windsor, Ont., Canada...........................90.00
Bill Yakubonis, Waterbury, Conn.................................. 50.00
Valys ir Vera Bunkai, St. Petersburg, Fla.................... 50.00
Kazimieras ir Josephine Sisevičiai, Chicago, Ill........... 30.00
Jonas ir Veronika Kazlau, Wethersfield, Conn.............25.00
J. ir M. Švinkimai, Waterbury, Conn............................ 25.00
Juozas ir Bronė Vaitkai, Seminole, Fla.......................... 25.00
Ignas Beeis, So. Orange, N.J......................................... 24.48
F. Mazilienė, Brooklyn, N. Y.......................................... 20.00
F. Klaston, Huntington Sta., N. Y................................. 20.00
Ona Visotskienė, Kensington, Conn............................... 20.00
Suzana Kazokytė Jones, Frackville, Pa......................... 20.00
Regina Trakimavičius, Worcester, Mass....................... 15.00
James Shaskas, Philadelphia, Pa....................................10.00
A. Navickas, Haverhill, Mass., per A. Račkauskienę..10.00 
A. Račkauskienė, Haverhill, Mass................................. 10.00
Juozas ir Ona Kireiliai, Johnson City, N. Y...................10.00
Pranas Naginė, Keene, N. H.......................................... 5.00

IŠ DETROIT, MICH.
Jim ir Helen Umaras ............ $1,000.00
Teofile Masienė ir Stefanija...........................................200.00
Detroito Lietuvių Klubas ..............................................100.00
Anna Dočkus.................. 100.00
Detroito Moterų Pažangos Klubas.................................25.00
Frank Ulinskas.................................................................25.00
Anna Daukus......... ........................................................... 25.00
Adele Klimavice................................................................20.00
Servit ir Ruth Gugas........................................................ 10.00
Frank Yoshonis................................................................. 10.00
Elizabeth Ulinskas............................................................ 10.00
Charles Mack..................................................................... 10.00
Tony ir Millie Vasaris........................................................ 5.00
Albinas ir Susan Bubnelis................................................. 5.00
Mike ir Pat Stunskas......................................................... 5.00
Frank Nakas .......................................................................5.00
John Urbon ..............   5.00

Viso.............................    $1,560.00

IŠ ST. PETERSBURG, FLA.
LLD 45 kuopa......... ....... ......................$300.00
Paul ir Aldona Aleknai .....................................................69.00
Walter Dubendris........ .....................................................50.00
Frank Kontenis.................... 20.00
John Stanley..................................................................... 20.00
F. ir V. Budroniai............................................................. 20.00
Vincas Paulauskas............................................................ 10.00
Juozas ir Tillie Lukai........................................................ 10.00
John ir Margaret Millers..................................................10.00
Helen Siauris......................................................................10.00
Wm. ir Ona Stakėnai........................................................ 10.00
Adele Pakali...................................................................... 10.00
A. F. Pateckas....................................................................5.00
Kostas Damalakas.............................................................. 5.00
Frank Bunkus.....................................................................5.00
Alma Bruwer ................ 10.00
John Gutas..... . ..........  11.00

Viso......... . .................................................... ....$575.00

IŠ OAKLAND, Cal.
LLD 198-ta kuopa..................................... $ 50.
M. Ginaitienė.........................................................................20.
M. Mozuraitienė....................... 10.
Telda King.................... 10.
A. ir V. Taraškai.................................................................. 10.
K. Mugianienė................................................................  5.

Viso............................................................................$105.

IŠ CHICAGO, ILL.
S. J. Jokubka.......... .......... $20.00
John Feiza....................  5.00
Lou and Nellie De Schaaf................................................ 10.00
Millie Kancere...................................................................10.00
Helen Bordner.................................................................. 10.00
Frank Vaitkus.....................................................................5.00
U. Juodaitiene.................................  5.00
Martha Plauska..... ............   20.00

Viso........................................................................$85.00

AUKOS PRIDUOTOS PER SUVAŽIAVIMĄ 
IR BANKETĄ:

Liet. Namo Bendrovė, per P. Venta...........................$100.00
Amelia ir Walter Yuskovic............................................100.00
Juozas Lugauskas ......  75.00
Ona Quater, per N. Ventienę..........................................50.00
Antanas ir Ilsė Bimbai..................................................... 50.00
E. N. Jeskevičiutė............................................................50.00
K. Benderis........................................................................40.00
Jonas Siurba.....................................................................30.00
W. Misiūnas........ . ...................................... 30.00
Arturas ir Katrina Petrikai............................................ 25.00
Ona Babarskienė ...............................................................20.00
Ieva Mizarienė ...................................................................20.00
Anne Yakstis.....................................................................20.00
Geo. Wareson...................................................................20.00
Nellie ir Edmund Shumbrai.........................  20.00
Adele Rainienė............. .............  20.00
O. Čepulienė..... . .........    20.00
M. Hacinkevičius...............................................................20.00
Jonas ir Henry Juška............. :........................................20.00
E. Liepienė........................................................................15.00
Jonas Grybas..................................................................... 10.00

New Yorkas. — Arthur 
Morris (nuotraukos kairėje) 
ir Lyndon Blair yra Trans
porto Darbininkų Unijos 
vykdomosios tarybos nariai 
ir įtakingi veikėjai. Jie prie
šingi neseniai priimtai naujai 
sutarčiai su Metropolitan

Transportation Authority.

Dabar sutartis yra paleista 
nariams nubalsupti—ją už- 
girti, ar atmesti. Jeigu dau
guma narių sutartį atmestų, 
subvių ir autobusų darbinin
kų streikas atsinaujintų.

Philadelphia, Pa.
IR VĖL SKAUDI ŽINIA

Prieš porą metų staigiai 
mirė nepavaduojamas mano 
ilgametis draugas Rapolas 
Merkis, o šio balandžio 5 d. 
staiga mirė Rapolo sūnus 
Albertas Merkis. Kaimynai 
per porą dienų stebėdami 
ramiai gatvėje stovinčią Al
berto automašiną, suprato, 
kad kas nors negero įvyko, 
ir pašaukė policiją. Policinin
kai įėję į butą, rado Albertą 
gulintį ant grindų negyvą. 
Policija pašaukė telefonu Al
berto seserį Rožytę Behmer, 
kurį gyvena virš 20 mylių 
nuo Philadelphia. Ji atvyku
si, pati su palaužta sveikata, 
lavoną atidavė laidotuvių di
rektoriui, kuris jį nuvežė į 
krimatoriją ir sudegino. Pe
lenai buvo palaidoti.

Tomis dienomis mano svei
kata irgi buvo nekokia, o 
žinią apie Alberto mirtį irgi 
gavau labai skūpiai . . . To
dėl ir rašau tik trumpai. Gal 
Alberto sesuo Rožytė Beh
mer parašys plačiau apie 
brolio mirtį, nes Alberto 
gyvenimas buvo spalvingas.

Ah, kokie didelį skausmai 
man graužia krūtinę’

Per eilę metų Merkiai ma
ne nuveždavo į New Yorką 
pasiklausyti Aido choro ža- 
vėjančių dainų koncertuose 
ir visuomet buvau labai pa
tenkintas. Ir kas gi dabar 
mane nuveš į New Yorką? 
Gal Rožytė Merkytė, juk 
jinai irgi labai mėgsta lietu
viškų dainų pasiklausyti. 
Kartą Rožytė pati buvo Ly
ros choro vedėja-mokytoja.
NEPAMIRŠTAMAS 
NUOTYKIS

Prieš porą dienų važiavau

autobusu iš miesto namo. 
Jau netoli namų į busą įsėdo 
aukštas pusamžis vyras. 
Jisai dešinėje rankoje laikė 
nuogą, didelį peilį. Visi buse 
važiuotojai nustebo, nutilo 
susimąstė. Ir tas pabaisa 
atsisėdo užpakaly manęs. Aš 
maniau, kad mano širdis iš
kris ant batų. Bet pavažia
vus pora blokų, į busą įėjo 
du polieninkai, ir tą pabaisą 
išsivedė. Jisai nesipriešino 
policijai.

“Laisvės” Reporteris

OUR DEEPEST 
SYMPATHY

Albert D. Merkis, son of 
the late Helen and Raphael 
died at the age of 63 in his 
home in Germantown April 
4th.

His friends and members 
of the Association of Lithua
nian Workers wish to extend 
deepest sympathy to his son 
and daughter, also to his 
sister and family.

He was known as the 
“father of folk dancing”, 
starting in 1951 in Philadel
phia. His classes in Fair
mount Park attracted 100 to 
200 students. He also taught 
at day and week end camps 
in an area that ranged from 
Connecticut to Virginia.

Al Merkis had been a 
machinist from the late 
1930’s until his retirement in 
1978. He will be missed by 
all.

The funeral was held at 
Paul Norkas Funeral 
Home—7109 Rising Sun 
Ave. A good friend of the 
Lithuanians.

Alice Whitlock
(nee Pivariūnaitė)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦❖♦♦♦♦♦♦f

Ekskursija į Lietuvą
Pirmoji šių metų “Laisvės” direktorių ruošiama 

ekskursija į Lietuvą išvyks liepos 2 d. iš Kennedy 
aeroporto ir grįš liepos 17 d. Ši grupė bus 
Lietuvoje per dainų šventę.

Kaina—$1,279. Agentas: American Travel Serv
ice Bureau, 9727 South Western Ave., Chicago, 
Ill., 60643. Bet visais reikalais kreipkitės į:

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

Alex Mitchell.....................................................................10.00
B. ir N. Skublickai.......................................  10.00
U. Bagdonienė................................................ 10.00
M. Stripeikienė.................................................................10.00
N. Buknienė...................................................................... 10.00
O. Dobilienė...................................................................... 10.00
W. A. Malin........................................................................ 5.00
P. Ventos draugas.............................................................. 5.00
Vera Urban..........................................................................5.00* * *

Aprašymas iš suvažiavimo ir banketo tilps sekančiame 
“Laisvės” numeryje.

ADMINISTRACIJA

Serga
Niujorko Lietuvių Moterų 

Klubo veikli narė Stella Nor- 
butienė randasi Hillcrest Ge
neral ligoninėje, Jamaica, 
N. Y. Daugiau žinių neturi
me, tik žinome, kad ji na
muose apalpo ir kaimynai 
pašaukė greitąją pagalbą, 
kuri nuvežė ją į ligoninę.

Linkime mūsų mielajai na
rei greit sustiprėti ir grįžti 
sveikai į namus.

Šią žinią pranešė draugė 
Bronė Keršulienė, kuri pati 
jau gana ilgas laikas kaip 
nesveikuoja. Ieva

Cleveland, Ohio
Clevelando Lietuvių Mote

rų Klubo susirinkimas įvyko 
balandžio 10 d. ICA svet., 
15901 St. Clair Ave. Diena 
buvo graži, tai susirinko ge
ras skaičius dalyvių. Draugė 
A. Palton šiais metais prave
dė pirmą posėdį.

Raportai buvo pateikti ir 
priimti. Buvo skaitytas nuo 
draugų Žukų su $2 aukų 
sveikinimas. Klubietės dėko
ja.

Buvo raportuota, kad kele
tas Klubo narių - ir šiaip 
draugų kamuojami yra slo
gos. Jų tarpe yra ir J. 
Eitutis, kurie nesveikuoja 
nuo praeito rudens ir randasi 
gydytojo priežiūroje.

Posėdyje klubietės nutarė, 
kaip ir po senovei, Motinos 
Dienos šventėje surengti 
pietus pagerbimui tų mūsų 
motinų, kurios darbuojasi su 
mumis ir prisiminimui tų, 
kurių mūsų tarpe nebėra.

Susirinkimas ir pietūs 
įvyks gegužės 8 d. šioje 
pačioje vietoje ir klubietės 
prašo savo nares bei draugus 
atsilankyti, pasisvečiuoti 
mūsų tarpe ir pagerbti mūsų 
motinas.

Valdyba nutarė sergan
čioms narėms pasiųsti “Get 
Well” kortą su kvietimu atsi
lankyti į Motinų Dienos pa
rengimą.

CITIZENS PARTY

Susirinko apie 300 delega
tų nuo skyrių iš 31 valstijos 
ir Columbia distrikto ir no
minavo Barry Commoner iš 
St. Louis, Mo., į preziden
tus, o La Donna Harris iš 
Oklahoma, Ind., į viceprezi
dentus. Partija turinti apie 
4,000 narių. Posėdžiai įvyko 
Cleveland Plaza viešbutyje. 
Partijos obalsis: “Demokra
tiška ekonomija, kontrolė 
korporacijų ir platesnės lais
vės žmonėms!”

PROTESTUOJA
Pagaliau U. A. W. (United 

Auto Workers) vietos nariai 
pradėjo protestuoti prieš im
portavimą iš užsienio auto
mobilių. Na, jau ir laikas. 
Dėl importavimo ir aukštų 
kainų šiandien virš 230,000 
automobilių gaminimo pra
monės darbininkų randasi be 
darbo! J. Petraus

Norwood, Mass.
PUIKIAI ATŽYMĖTAS 
GIMTADIENIS ■

Balandžio 13 dieną pas M. 
Uždavinį susirinkome būrelis 
draugų ir draugių atžymėti 
draugės M. Grigunienes 
91-ąjį gimtadienį. Tai buvo 
labai graži sueiga. Joje daly
vavome A. S. Rakutis, M. 
Trakimavičienė, P. Žukaus
kienė, A. Zaruba, P. H. 
Preibis, M. Uždavinis, M. 
Pabilienė ir S. A. Janus.

Mes visi ir visos linkime 
mielajai draugei stiprios 
sveikatos, sėkmės visuose 
darbuose ir daug linksmų 
dienų.

Su šia korespondencija 
siunčiu “Laisvei” nuo draugų 
33 paramos. Anna Janus

SVEIKINIMAI
“VILNIES” SUVAŽIAVIMUI
Niujorko Lietuvių Moterų Klubas..............................$ 25.00
Aido Choras, Ozone Park, N. Y...................................... 25.00
Ilse ir Antanas Bimba .....................................................20.00
K. Petrikienė(prenumerata ir auka)Rocky Pk., N. Y....... 20.00
W. Malin (prenumerata ir auka) Ozone Park, N. Y.........15.00
Jonas ir Henry Juška........................................................10.00
Povilas ir Nelė Ventai.................................. ..................10.00
Ona Čepulienė.................................................................10.00
Mildred Stensler ir Victor Becker..................................10.00
Karl Bender......................................................................10.00
George Wareson............................................................... 10.00
Juozas Lugauskas ...................................   5.00

Viso.............. .............................................. $170.00
“LAISVĖS” ADM.

♦ SOUTH OZONE PARK, N. Y. ♦

X SVEIKINAME ♦

X Mano mylimą tetutę t

| Julia Meškienę ♦
♦ Sykiu su visais jos draugais ir pažįstamais, linkiu i
J tetutei ilgiausių metų jos gimtadienio proga. J 
| Balandžio 19 d. jai sukako 88 metai amžiaus. |

♦ ANTOSE MEŠKYTĖ ♦
z ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦i

BRIEFS
Brandishing signs in- 

sribed “Playboy Hates Wom
en” and “A Playboy Wed
ding is a Life Sentence,” and 
chanting “Playboy Calls it 
Liberation/Women Call it 
Exploitation”, and ‘‘Open 
Your Eyes/Playboy Lies,” 
large group of women and 
men picketted the New York 
City Playboy Club recently. 
The spirited demonstration 
was organized by Women 
Against Pornography to pro
test a Valentine’s Day wed
ding ceremony staged by 
Playboy as a major promo
tional event. 

* * *
Greater equality for wom

en, smaller families and a 
simpler lifestyle are some of 
the things that the Eighties 
have in store for America, 
according to a nationwide 
poll.

* * *

Arthritis in children has 
reached epidemic levels in 
the United States. “About 
250,000 children in the U. S. 
have juvenile rheumatoid ar
thritis,” Dr. Ephraim Engle- 
man had told to a newspaper 
reporter.

* * *
Fetal alcohol syndrome 

struck 386 New York babies

in 1978 because their moth
ers drank too much alcohol 
during pregnancy, a report 
released by Governor Hugh 
Carey has revealed.

* * ♦

Norman Mailer
Norman Mailer won the 

Pulitzer Prize in fiction this 
year for his novel, “The 
Executioner’s Song.” In 1969 
he won a Pulitzer for “The 
Armies of the Night.” He 
has written 20 books of 
prose, poetry and drama, 
including “The Naked and 
the Dead.” He lives in 
Brooklyn, N. Y. * * ♦

Happy May Day to all 
“Laisve’s” readers and 
friends. May Day celebration 
will be held in New York 
Saturday, May 3rd. Have a 
good time! Ilse




