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KRISLAI
Kaip ir kuo mes 

pasirodysime
Dabar visiems aišku . . . 
Didelių gabumų drąsi veikėja 
Rytoj gali būti per vėlu!
Zbigniew Brzezinski laimėjo

A. BIMBA
Labai džiugu ir malonu 

klausytis pasakojimų apie 
balandžio 27 d. čikagiečių 
ruoštą laikraščio “Vilnies” 
60-ųjų metinių atžymėjimą. 
Pasirodo, kad jis visapusiš
kai pavyko. Rengėjai nusi
pelno visų mūsų nuoširdų 
sveikinimą už jų puikų pasi
darbavimą!

Dabar mūsų eilė ateina. 
Kaip žinia, mūsų “Laisvei” 
ateinančiais (1981) metais su
kaks 70 metų. Jau gerokas 
laikas mes galvojame, kaip ir 
kokioje formoje tą svarbią, 
istorinę sukaktį kuo gražiau
siai ir įspūdingiausiai atžy
mėti. Apie tai kalbėjome ir 
praeitą pirmadienį Lietuvių 
Kooperatyvinės Spaudos 
Bendrovės Direktorių tary
bos susirinkime.

Aišku, kad bus ruošiamas 
iškilmingas banketas su gra
žia menine programa. Bet 
kas daugiau? Tokiam svar
biam Amerikos pažangiųjų 
lietuvių veikloje ir judėjime 
įvykiui atžymėti neužtenka 
vaišių, dainų ir muzikos. Mes 
rimtai galvojame apie išleidi
mą kokio nors leidinio, kuria
me būtų trumpais bruožais 
apibūdinami, svarbiausi ta
me judėjime įvykiai per tuos 
70 metų užrekorduoti “Lais
vės” skiltyse.

Prašome ir visus “Laisvės” 
skaitytojus bei rėmėjus ne
pašykštėti savo patarimų bei 
pasiūlymų, kaip tą svarbią 
sukaktį būtų geriausia atžy
mėti.

Pažangieji amerikiečiai bu
vo teisūs, kai jie tuojau pa
smerkė prez. Carterio su jo 
patarėjais ir Pentagono mili- 
taristais suplanuotą ir įvyk
dytą militarinį žygį į Iraną, 
kai jie tą žygį vadino klaidin
gu, provokaciniu, labai 
kenksmingu detentei, pasau
linei taikai. Jis ne tik neišva
davo amerikinių įkaitų, bet 
dar žymiai pakenkė jų išva
davimui. Jis ne tik nepataisė 
šios šalies santykių su Iranu, 
bet dar juos žymiai pablogi
no.

Dabar tai mato ir pripažįs
ta visi šaltai, rimtai, blaivai 
protaujantys žmonės ne tik 
šioje šalyje, bet visame pa
saulyje.

Negalima nepripažinti, kad 
Angela Davis, Komunistų 
Partijos kandidatė į vicepre- 
zidentes, yra didelių gabu
mų, neišsemiamos energijos, 
aukšto išsilavinimo jauna 
veikėja ir kovotoja. Kur tik 
ji pasirodo rinkiminės kam
panijos reikalais, visur ją 
pasitinka, jos kalbų klausosi 
ir šiltai sveikina skaitlinga 
publika.

Štai pranešimas iš Los 
Angeles, Cal., kur ji lankėsi 
ir kalbėjo balandžio 26 dieną. 
Jos pasiklausyti susirinko 
daugiau kaip 1,000 žmonių. 
Jos kalba buvo dažnai per
traukiama dalyvių entuzias
tiškais aplodismentais.

Įdomu, beje, ir tas, kad 
jinai yra pirmoji moteris būti 
nominuota į tokią aukštą 
vietą Šalies valdžioje. Komu-

REIKIA DAR TRIJŲ 
VALSTIJŲ UŽGYRIMO

Mirė Jugoslavijos prezidentas
Josip Broz Tito

ĮKAITUS IŠLAISVINO, O 
TERORISTUS NUBAUDĖ

Jau keletas metų vyksta 
diskusijos ir kova už priėmi
mą prie Jungtinių Valstijų 
konstitucijos moterims Ly
gių Teisių Pataisymo. Bet 
kad jis taptų konstitucijos

Mirė žymus 
žurnalistas ir 
visuomeninkas

Pažangiečių dienraštis 
“Daily World” praneša, kad 
šiomis dienomis iš gyvųjų 
tarpo mirtis išplėšė jo redak
cijos narį Ben Levine, sulau
kusį 78 m. amžiaus. Velionis 
buvo ne tik žymus žurnalis
tas, bet ilgametis veikėjas, 
visuomeninkas, kovotojas už 
visos žmonijos šviesesnį, so
cialistinį rytojų. Jo mirtis— 
didelis, skaudus nuostolis ne 
tik “Daily World”, bet ir 
visiems pažangiečiams.

NUŽUDĖ 5 ŽYDUS
Jeruzalimas. — Balandžio 

2 d. naktį Izraelio okupuoto
je vakarinėje Jordano upės 
pusėje, grupė palestiniečių 
nužudė 5 žydus ir 16 sužeidė.

New Yorkas. — Metropoli
tan Transportation Authori
ty komitetas siūlo per miesto 
tunelius ir tiltus pakelti 25 
centais. Tai yra: kur buvo 75 
centų, reikės mokėti dolerį. 
Manoma, kad komiteto pa
siūlymas bus užgirtas ir mo
kesčiai bus pakelti.

nistai nepadarė klaidos, tai 
padarydami.

Vyriausybė nesiskaito su 
didelės šios šalies žmonių 
daugumos nusistatymu prieš 
jaunų vyrų ir moterų regis
travimą draftui, prieš sugrą
žinimą privalomos militari- 
nės tarnybos. Ji visomis pa
stangomis spaudžia Kongre
są tą sumanymą užgirti ir jo 
įvykdymui paskirti lėšų.

Pažangiečių laikraštis 
“Daily World” susirūpinusiai 
į tai kreipia dėmesį visų 
drafto oponentų su raginimu 
jį pradėti ir vystyti plačiau
sią spaudimą į Kongresą, 
kad jis šio vyriausybės siūly
mo neremtų ir registravimo 
draftui nefinansuotų. Tai rei
kia daryti tuojau, dabar, nes 
rytoj girdi, gali būti jau per 
vėlu.

Valstybės sekretoriaus Cy
rus Vance pasitraukimas iš 
prez. Carterio kabineto pil
nai patvirtino jau gana seniai 
Washingtone einančius gan
dus, kad vyriausybėje yra 
pasidalijimas tarp “dešinių
jų” ir “kairiųjų”, tarp “vana
gų” ir “balandžių”, tarp pre
zidento patarėjo šalies sau
gumo reikalais Zbigniew 
Brzezinskio ir sekretoriaus 
Cyrus Vance. Ypač tas pasi
dalijimas aštrus buvo Jung
tinių Valstijų santykių su 
Irani! klausimu. Pasirodo, 
kad Vance buvo priešingas 
tai militarinei avantiūrai, o 
Brzezinskis ją rėmė.

Šiame susikirtime Brze
zinskis laimėjo ir Vance tu
rėjo pasiraukti.

Brzezinskio laimėjimas yra 
“vanagų” arba karo kranklių 
laimėjimas.

dalimi ir visos šalies įstaty
mu, reikalingas dviejų treč
dalių valstijų užgyrimas. 
Tam dar trūksta trijų valsti
jų. Šiemet jos turėtų nusi- 
balsuoti.

Šiuo laiku už pataisymo 
užgyrimą vyksta gana ener
ginga kampanija Illinois val
stijoje. Balandžio 26 d. už 
Lygių Teisių Pataisymą Chi- 
cagoje įvyko plati Illinojaus 
Darbininkų Konferencija. 
Joje dalyvavo 12,000. Konfe
rencijoje dalyvavo ir už pa
taisymą kalbėjo Amerikos 
Darbo Federacijos-Industri- 
nių Organizacijų Kongreso 
prezidentas Lane Kirkland. 
Jis pasakė, kad Amerikos 
darbininkų judėjimas visuo
met stojo ir šiandien stoja už 
moterims pilnas, lygias tei
ses visose gyvenimo ir darbo 
srityse.

Tikimasi, kad dar šiemet 
Illinojaus valstijoje pavyks 
pasiekti Lygių Teisių Patai
symo užgyrimas.

Seoul, P. Korėja. — Čia 
teismas nubaugė 4 komunis
tus mirtimi, o 72 ilgamečiu 
įkalinamu už jų pogrindinę 
revoliucinę veiklą. Kaip ži
nia, šiandien Pietų Korėja 
faktinai tebėra Jungtinių 
Valstijų militarinių jėgų oku
puota šalis.

JAUNIMAS SMERKIA 
PREZ. CARTERIO 
MILITARINĮ ŽYGĮ 
PRIEŠ IRANĄ

Jaunųjų Darbininkų Išsi
laisvinimo Lyga yra kovinga, 
visos šalies masto jaunimo 
organizacija. Lyga paskelbė 
pareiškimą, kuriame ji griež
čiausiai pasmerkia preziden
tą Carterį už jo militarinį 
žygį prieš Iraną neva tikslu 
išlaisvinti amerikinius įkai
tus. Lyga sako, kad tai buvo 
nepateisinamas prieš Iraną 
militarinis žygis, militarinė 
agresija, militarinė provoka
cija. Tokiais savo žygiais 
prezidentas įstato į pavojų 
visą žmoniją, nes jie gali 
privesti prie visuotino, viską 
naikinančio branduolinio ka
ro.

Atitaisymas klaidos žinioje
Gegužės 2 d. “Laisvėje” 

žinia apie bandymą militari- 
nėmis jėgomis išlaisvinti 
amerikinius įkaitus Irano so
stinėje Teherane buvo rašy
ta skubomis, kai to žygio 
eigos aiškių detalių dar ne
buvo. Jos buvo gautos vė
liau. Todėl žinioje įsiskverbė 
klaida.

Žinioje sakoma:
“Balandžio 25 dieną anksti 

rytą Baltieji Rūmai pranešė, 
kad praėjusią naktį buvo į 
Iraną už kelių šimtų mylių 
nuo sostinės Teherano pa
siųsta keletas karinių lėktu
vų ir helikopterių su nemaža 
gerai ginkluotų kareivių gru
pe. Iš ten jie turėjo slaptai 
užpulti Teheraną ir išlaisvin
ti amerikinius įkaitus. Bet 
įvyko nelaimė: susidūrė du 
lėktuvai ar helikopteriai. Aš- 
tuūni kareiviai tapo užmušti 
čia pat vietoje, o kiti aštuoni 
sužeisti. Gavęs apie tai pra

Josip Broz Tito

Belgradas. — Po keturių 
mėnesių labai sunkios ligos 
gegužės 4 Jugoslavijos ilga
metis prezidentas Josip Broz 
Tito, sulaukęs - 87.-eris Unetų 
mirė. Velionis buvo šaltkal
vio sūnus. Antrojo pasaulinio 
karo metu labai pasižymėjo 
kaip partizanų kovoje prieš 
nacizmą vadas.

Numatomas gilesnis 
ekonominis nuosmukis, negu 

buvo pranašaujama
Washingtonas. — Šioje ša

lyje ekonominė recesija jau 
čia, jau su mumis. Daugelis 
ekonomistų tiek valdžioje, 
tiek privatiškų sako, kad 
nuosmukis žada būti gerokai 
gilesnis, negu buvo prana
šaujama.

Darbo Departamentas jau 
pripažįsta, kad šiandien be
darbiai jau sudaro 7 procen
tus visų šios šalies darbo 
jėgų, kad yra bedarbių jau 7 

nešimą, prez. Carteris visą 
planą atšaukė, likvidavo!”

Betgi buvo taip:
Buvo pasiųsti šeši helikop

teriai, , nes tiek reikalavo 
žygio planas. Betgi ten, toli 
nuo Teherano dykumoje vie
nos iš tų helikopterių mecha
nizmas sutriko, sugedo. Beli
ko tiktai penki. Apie tai 
tuojau buvo pranešta prezi
dentui Carteriui Washingto
ne. Čia jis pasitarė su jo 
patarėjais ir talkininkais. 
Buvo prieita išvados, kad 
penkių helikopterių neužten
ka. Reikia mažiausia šešių. 
Ir nutarė nerizikuoti, visą 
žygį geriau atšaukti, likvi
duoti. Šį jų žygio nutarimą 
Carteris tuojau pasiuntė va
dams į Iraųą.

Na, ir ten, helikopteriams 
ir lėktuvams bekylant grįžti 
atgal į Jungtinių valstijas, 
įvyko nelaimė, kurioje aštuo
ni kareiviai žuvo, o keli kiti 
buvo sužeisti.

Jugoslavija yra daugiatau
tė socialistinė respublika. 
Komunistų Partijos vado
vaujama, ji vaidina svarbų 
vaidmenį valstybių grupei.

Dabar diplomatiniuose ra
teliuose vyksta plačios spe- 
kulacijos, kas užims velionio 
Tito vietą.

milijonai. Tai per paskuti
nius trejus metus aukščiau
sias skaičius.

Ekonomistai nesutinka su 
prez. Carterio dabar pasa
kymu, jog ši recesija būsian
ti trumpa ir maža.

Darbo Departamento Sta
tistikų Biuro raporte pabrė
žiama, kad New Yorko mies
te bedarbių procentas per 
balandžio mėnesį nuo 8.8 
procento nukrito iki 7.5 proc.

Bet viską suėmus, aišku 
kaip dieną, kad šios šalies 
liaudį sutinka dar sunkesni, 
blogesni laikai.

Maine valstijoje 
jau ant baloto

Portland, Me. — Praeitą 
savaitę gautas valstijos sek
retoriaus pranešimas, kad 
Maine valstijoje Komunistų 
Partijos prezidentiniai kandi
datai Gus Hali ir Angela 
Davis jau uždėti ant baloto. 
Nors valstijos įstatymai rei
kalauja tik 4,000 piliečių pa
rašų ant peticijos, bet buvo 
surinkta ir sekretoriui įteik
ta 5,200. Tai partijos veikėjų 
gero pasidarbavimo vaisiai.

Austin, Texas. — Gegužės 
4 dieną Texas valstijoje įvy
kusiuose pirminiuose rinki
muose dauguma laimėjo 
prez. Carteris ir Ronald Rea
gan. Prezidento laimėjimas 
laikomas skaudžiu smūgiu 
Edward Kennedy kandidatū
rai.

Londonas. — Kaip jau ži
noma, penki iraniečiai tero
ristai čia buvo užgrobę Irano 
ambasadą ir daugiau kaip 20 
ten esančių diplomatų paėmę 
įkaitomis. Jie reikalavo, kad 
Irano valdžia paleistų iš kalė
jimo jų bendradarbius. Jie 
jai davė ultimatumą, kad 
jeigu ji jų reikalavimo į 
kelias dienas neišpildys, jie 
pradės įkaitus žudyti. Bet 
Irano valdžia griežtai atsisa
kė jų reikalavimą išpildyti. 
Tada teroristai pradėjo savo, 
ultimatumą vykdyti ir du 
įkaitus nužudė. Tada Angli
jos valdžia įsakė Londono 
policijai įkaitus išlaisvinti. 
Taip ji ir padarė: iš gegužės 
5 į geg. 6 d. naktį slaptai 
teroristus užpuolė, tris iš jų 
nudėjo, o du sužeidė, ir 
sėkmingai likusius gyvus 
įkaitus (19 jų) išlaisvino.

Už tai Anglijos valdžia 
gavo nuo Irano prezidento 
Bani Sadr nuoširdžiausią pa
dėką.

Anglijos Premjerė Marga
ret Thatcher mano, kad šis

Visi sunkumai nugalėti ir 
svarbi kova laimėta

Plainfield, N. J. - Prieš 
tryliką metų, tai yra 1967 m. 
čia įvyko labai nemalonios 
rasinės riaušės, susikirtimas 
tarp juodųjų ir baltųjų apy
linkės gyventojų. Per jas 
policininkas John Gleason 
nušovė juodą jaunuolį. Įtūžę 
žmonės užpuolė ir skaudžiai 
policininką sumušė, taip, kad 
už kelių dienų jis ligoninėje 
mirė. Policija tuojau suareš
tavo 12 negrų jaunuolių. Bet 
visus dvyliką kaltinti ir teisti 
buvo neparanku, būtų sunku 
teismę laimėti, tai valdžia 
parinko iš jų veikliausią 
George Merritt ir apkaltino 
policininko Gleasono nužudy
mu.

Jo teisimui valdžios proku
roras sudarė džiūrę, žinoma, 
iš baltųjų narių. Na, ir toji 
džiurė paskelbė Merrittą kal
tu. Prieš tą džiūrės nuo
sprendį kilo didžiausia pro
testų audra. Prasidėjo plati 
ne tik komunistų vadovauja
mų pažangiečių, bet ir įvai
rių religinių bei šiaip sociali
nių grupių ir organizacijų ko
va už Merritto išlaisvinimą. 
Tuo tarpu, žinoma, jis buvo 
laikomas kalėjime.

Tos džiūrės nuosprendis 
buvo apeliuotas į aukštesnį 
teismą. Apeliacijų teismas 
džiūrės nuosprendį panaikino 
ir įsakė kaltinamąjį teisti iš 
naujo. Vėl ta pati istorija: 
Vėl iš baltųjų sudaryta džiū- 
rė Merritt paskelbė kaltu. 
Vėl apeliacija, vėl džiūrės 
nuosprendis panaikinamas ir 
vėl įsakoma kaltinamąjį teis
ti trečiu kartu. Bet lygiai ta 
pat istorija ir su trečiuoju 
kartu. Vėl apeliacija, vėl 
įsakymas Merrittą teisti iš 
naujo . . .

Pagaliau Union County 
prokuroras John H. Stamler 
George Merrittą šių metų 
vasario mėnesį išleido iš ka
lėjimo po užstatytu, o šiomis 
dienomis panaikino arba at
šaukė prieš jį kaltinimą, nes, 
girdi, nebeapsimoką jį teisti 
ketvirtu kartu, nes ir vėl

Anglijos žygis pagreitins ir 
palengvins išlaisvinimą 50 
amerikiečių įkaitų Irane.

Naujasis valstijos 
sekretorius žada 
vykti Europon
Washingtonas. — Admi

nistracijos viršininkai sako, 
kad naujasis Valstybės Sek
retorius Edmund Muskie ža
da greitoje ateityje vykti 
Europon ir ten tartis su 
įvairių šalių užsienio reikalų 
ministrais. Tarp kitų, vis 
turėsiąs susitikti ir pasitarti 
ir su Tarybų Sąjungos užsie
nio reikalų ministru Andrei 
Gromyko. Jo pasitarimas su 
tarybiniu diplomatu manoma 
įvyksiąs gegužės 15 dieną.

Neskelbiama, koks bus tų 
pasitarimų tikslas.

Edmund Muskie, kuris Se
nate Maine valstijai atstova
vo 22 metus, žada gegužės 
17-18 dienomis dalyvauti De
mokratų Partijos konvencijo
je. Tai irgi būsiąs naujas 
neįprastas dalykas.

George Merritt
nieko neišeis, tik tarp šios 
apylinkės gyventojų pablo
gins rasinius santykius.

Ir taip šiandien, po dvyli
kos metų kalinimo, George 
Merritt yra laisvas žmogus! 
Tai gražus, didelis liaudies 
laimėjimas!

Tarp Afganistano 
ir Indijos 
santykiai geri

New Delhi. — Indijos res
publikos'prezidentas N. S. 
Readdy pasiuntė Afganista
no naujam prezidentui Ba- 
b.rak Karmalui šiltus sveiki
nimus su dviejų metų sukak
tuvėmis nuo 1978 m. balan
džio 24 d. įvykusios revoliu
cijos. Readdy sveikino afga- 
nistiečius ne tik nuo savęs, 
bet ir nuo visos Indijos 
valdžios ir liaudies.

Šio sveikinimo didelė svar
ba yra ta, kad tas parodo 
tarp šių didelių Azijos šalių 
gerus santykius.

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos prezidentas Leonidas 
Brežnevas gavo sveikinimą 
nuo naujai išrinkto Yemeno 
Liaudies Demokratinės Res
publikos (Pietinio Yemeno) 
prezidento Ali Nasser Mu
hammed. Savo sveikinime 
yemenietis reiškia viltį, kad 
santykiai tarp abiejų šalių 
kasdien plėsis ir stiprės.
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Civilinių Laisvių Unija padeda 
komunistams ginti savo teises

Kaip žinoma, Amerikos Komunistų Partijos Ohio valsti
jos organizacija surinko daug daugiau piliečių parašų ant 
peticijos uždėti jos kandidatų ant baloto, negu valstijos 
įstatymai reikalauja, ir įteikė valstijos sekretoriui, kuris 
tačiau dėl visiškai menkos techninės klaidelės, padarytos 
parašus įteikiant, atsisakė tą padaryti. Tiek pastangų ir 
darbo pareikalavo tų parašų surinkimas, o viskas veltui!

Komunistų Partija užvedė plačiausią kovą už teisę jos 
prezidentiniams ir į valstijos viršininkus kandidatams būti 
ant oficialaus baloto. Svarbu, kad į tą kovą įsitraukė ir 
Amerikos Civilinių Laisvių Unija. Praneša, kad jos 
advokatai šiomis dienomis kreipėsi į teismą su reikalavimu 
priversti valstijos sekretorių komunistų kandidatus ant 
baloto uždėti. Dabar laukiama teismo nuosprendžio. Jis 
turėtų būti neužilgo išneštas. Atidėliojimas bei delsimas 
labai pakenktų partijos rinkiminei kampanijai.

Ohio yra didelė, svarbi valstija. Jos piliečiai turi turėti 
teisę pasirinkti balsuoti už tokios partijos kandidatus, 
kokia jiems patinka. Joks valstijos viršininkas neturi teisės 
iš jų tos teisės atimti.

Darbininkai—darbo 
sąlygų aukos

Iškelta aikštėn, kad per pastarųjų 29 mėnesių laikotarpį 
darbe žuvo 31 Amerikos Jungtinės Plieno Darbininkų 
Unijos narys. Pripažinta, kad kaltos darbo sąlygos.

Bet nevien darbe plieno darbininko gyvybei nesaugu. 
Neseniai buvo pravestas darbo sąlygų tyrinėjimas U. S. 
Steel’s South Works Chicagoje. Surasta ir paskelbta, kad 
ten liejykloje 31 darbininkas (net 44 nuošimčiai visų 
liejykloje dirbančių darbininkų) serga labai pavojinga taip 
vadinama “Silicosis” liga. Jų visų laukia belaikė mirtis. -

O reikia žinoti, kad plieno pramonė šiuo klausimu nėra 
išimtis. Juk nėra jokia paslaptis, kad labai daug lietuvių 
angliakasių yra be laiko nuvažiavusių į kapus nuo taip 
vadinamos “Black lungs” ligos.

Vardan korporacijų bei kompanijų pelno toleruojamos 
darbininkų sveikatai ir gyvybei pavojingos sąlygos ir 
kitose pramonės šakose. Atrodo, kad šiandien kova su 
pavojingomis darbe sąlygose turėtų būti mūsų darbo unijų 
judėjimo statoma pirmon vieton derybose su samdytojais. 
Atrodo, kad darbo unijų judėjimas turėtų išvystyti 
plačiausią spaudimą ne tik į federalinę valdžią, bet ir 
valstijų ir miestų valdžias, kad jos priverstų pelnagrobiš- 
kus samdytojus pavojingas darbo sąlygas pašalinti. Ypač 
Amerikos Darbo Federacijos-Industrinių Organizacijų 
Kongreso vadovybė, kuri atstovauja mažiausia 14 milijonų 
organizuotų darbininkų, turėtų šiuo klausimu rūpintis. 
Deja, taip nebuvo iki šiol ir dabar dar nėra.

Pasaulio kapitalizmas jau turi pilnai paruošęs branduolinę 
[neutroninę] bombą ir laiko ją iškėlęs ant žmonijos. Bet 
kurią dieną jis gali ją numesti.

Ruoški II ės “Laisvės”
70 m. sukakties minėjimui

1981-aisiais II etais

ARGENTINOS 
PAŽANGIEJI LIETUVIAI 
SKUNDŽIASI
SUNKIAIS LAIKAIS

Tik dabar mus pasiekusio 
Argentinos pažangiųjų lietu
vių laikraščio “Vaga” 1-jame 
šių metų numeryje skaitome 
leidėjų “Kreipimasis į skaity
tojus“:

“Argentinoje ir eilėje kitų 
kraštų gyvenantiems pažan- 

j giems lietuviams “Vaga” yra 
svarbus faktorius. Ne vien 
dėl to, kad lanko skaitytojus 
ir teikia svarbias žinias bei 
kelia skaitytojų kultūrinį ži
nojimą. Laikraštis “Vaga” 
dar yra organizatorius ir 
ryšys nežiūrint kur kas be
gyventų. Be laikraščio būtų 
nyku ir nuobodu, kitaip sa
kant būtume atskirti nuo 
draugų, taipgi no tautos ka
mieno.

Nelengva laikraštį “Vaga” 
turėti kai retėja darbuotojų 
ir skaitytojų gretos, o leidi
mo sąlygos nelengvėja. Ne
nuostabu kad praeitų metų 
bėgyje nenormaliai lankė 
skaitytojų namus, kartais sy
ki per mėnesį, bet skaityto
jams vis tiek reikalingas ir 
laikraštis eina kiek išgali.

Laikraščio ėjimas daug pri
klauso nuo techninių darbuo
tojų, kurių trukumas kartais 
neišvengiamas, bet taipgi 
nuo skaitytojų dosnumo rem
ti laikraštį finansiniai. Be 
skaitytojų finansinės para
mos laikraštis negalėtų eiti. 
Prenumeratomis ir komerci
niais skelbimais laikraščio 
leidimui išlaidų niekaip nega
lima padengti. Pavyzdys yra 
šalies dienraščiai kurie veik 
kas mėnesį kelia kainą.

Neapsakomas pabrangimas 
laikraštinio popieriaus, kiti 
laikraščio leidimo reikmenys 
ir pašto perlaida neišvengia
mai verčia pakelti kainą “Va
gos” nuo 1980 metų sausio 
mėnesio prenumerata me
tams kainuos 20,000 pezų, 
pusmečiui 10,000 pezų, atski
ras egzemplorius 1,000 pezų.

Tikimės, jog gerbiami 
skaitytojai, kaip anksčiau; 
taip ir dabar supras sunkią 
padėti ir savo laikraštį visa
pusiškai rems.”

PLUOŠTAS ĮDOMIŲ 
DUOMENŲ APIE 
NŪDIENĘ PADĖTI 
DANIJOJE

Danija yra laikoma labai 
aukštai civilizuota šalimi. 
Sunku net ir tikėti, kad joje 
net ir šiais laikais tebetole- 
ruojama tokia baisi nelygybė 
tarp moterų ir vyrų bei tarp 
baltųjų ir spalvotų žmonių. 
Bet taip yra.

Apie taip skaitome Tarybų 
Lietuvos “Valstiečių laikraš
tyje” (balandžio mėn.). Jame 
pateikiama neneužginčiamų 
faktų, paimtų iš pačios Da
nijos valdžios šaltinio. Antai:

“Danijoje paskelbti skaičiai 
ir faktai apie šalies moterų 
socialinę ir ekonominę padė
tį. Kaip pažymima Danijos 
statistikos valdybos ataskai
toje, prasidėjusi ekonominė 
krizė “atstūmė toli atgal” 
Danijos moterų emancipaci
jos procesą, galimybę joms 
įgyti profesinį išsilavinimą. 
“Žiauri 1980-ųjų metų realy
bė privertė daugelį moterų 
prieš pačių valią ir norą 
grįžti prie namų ruošos, at
gaivino “pasiskirstymą vaid
menimis” visuomenėje pagal 
lyties principą”, —sakoma 
šiame dokumente.

Dabar Danijoje daugiau 
kaip pusė visų bedarbių— 
moterys, turime galvoje tas, 
kurios užregistruotos darbo 
biržoje. Tačiau didžioji dalis 
jaunų moterų netgi nesikrei
pia į samdos biurą.

Moteriai paprastai tenka 
menkesnės kvalifikacijos 
darbas: tarp profesionaliai 
pasiruošusių darbininkų Da
nijoje vienai moteriai pa

prastai tenka 25 vyrai. Tarp 
nekvalifikuotų darbininkų 
vyrų ir moterų maždaug vie
nodai. Moterys, turinčios 
mažamečių vaikų, pažymima 
ataskaitoje, “darbo rinkoje 
itin nepageidaujamos”, būti
na skurdžiai prasimaitinti.

Vaikų darbas itin paplitęs 
PAR žemės ūkyje, baltųjų 
mažumos vyriausybė jį vi
saip skatina. Valdžia verčia 
juodąsias mergaites ir ber
niukus dirbti pas baltuosius 
mokyklose pamokoms ir poil
sio dienomis. Nuimant der
lių, valdžios parėdymu visiš
kai nutraukiamos pamokos 
kaimo mokyklose juodie
siems, moksleivius mobili
zuoja dirbti pas baltuosius 
fermerius.

Taigi PAR rasistiniai val
dovai ir toliau ignoruoja 
SNO nutarimus, kaip ir 
anksčiau, plačiai varo apar- 
teido politiką Pietų Afrikos 
vietinių gyventojų tarpe.”

APIE SANTYKIUS TARP 
VATIKANO IR 
SOCIALISTINIŲ KRAŠTŲ

Chicagos klerikalų organe 
“Draugas” (bal. 24 d.) po 
antrašte “Kaip Kremlius 
vertina dabartinį popiežių”, 
tarp kitko, rašoma:

“Vokiečių laikraštis 
“Frankfurter Allgemeine 
Zeitung” šių metų kovo 1 d. 
numeryje atspausdino savo 
korespondento Leo Wieland 
Maskvoje straipsnį, su ku
riuo čia supažindiname skai
tytojus, išvedžiojimus palik
dami autoriaus atsakomybei.

Vatikano užsienio politika, 
vedama pop. Jono Pauliaus 
II, Sov. Sąjungoje vertinama 
palankiai. Po pirmųjų naujo
jo popiežiaus valdymo metų, 
“nervingumo” ir “nelygumų” 
periodo, pastarieji antrųjų 
metų mėnesiai galima vertin
ti teigiamai. Jo pasisaky
muose aktualiais tarptauti
niais klausimais, matyti po
piežiaus realybės supratimas 
ir atsargumas. Ankstesnioji 
sovietų baimė, kad lenkas 
popiežius, tapęs katalikų 
Bažnyčios Galva, valdys 
“kaip Krokuvos arkivysku
pas”, pasirodė esanti be pa
grindo. Savo antraisiais val
dymo metais, popiežius “Ost- 
politikoje” laikosi savo pirm
takų ypač Pauliaus VI lini
jos, o tai reiškia, kad “Casa- 
roli kursas” bus vykdomas ir

toliau. Toks vertinimas iš 
sovietų pusės buvo pareikš
tas Maskvoje “Frankfurter 
Allgemeine Zeitung” kores
pondentui.

Iš to seka, kad Kremliuje 
popiežius yra laikomas “nuo
saikiu”, ir todėl su juo susi
tarimai yra galimi, jei jis bus 
nuoseklus Vatikano II Susi
rinkimo nubrėžtai politikai 
komunistinio režimo kraštų 
atžvilgiu ir tokios politikos 
laikysis ir toliau.

Vatikano radijo laidų pro
gramos įvairiomis, taigi ir 
Sovietų S-gos kalbomis nuo 
kurio laiko yra priešingos 
kitoms Vakarų radijo sto
tims: jose nėra “tiesioginės 
antisovietinės propagandos”. 
Iš tokių reiškinių reikia tikė
tis, kad “Vatikanas nesileis į 
imperializmo vandenis, ku
riuose plaukioja amerikie
čiai”. Vatikano santūrumas 
yra “tik sveikintinas”. Iš 
antros pusės, toks santūru
mas pasitarnauja ir Vatikano 
interesams ir yra įžvalgu
mas, kad Vatikano tikslams 
pasitarnauja ne “Rytų-Vaka
rų santykių įtampa, o tik jų 
atotampa”.

LAIŠKAI
Gerb. Redakcija

Čia rasite porą dalykėlių 
spaudai. Malonėkite patal
pinti.

Jūsų prezidentas su savo 
politika nemažai bėdų davė 
ir kanadiečiams. Kaip dabar 
mes matome, tai Kanada 
nėra nepriklausanti šalis. Ti
kėjomės, kad Trudeau bus 
atsparesnis, bet klydome—ir 
jis pasidavė amerikiečių 
spaudimui.

Šiuos žodžius rašant radi
jas pranešė, kad Carteris 
“susipaškudijo” Irane. Baimė 
ima, kad jis dar blogesnių 
dalykų nesugalvotų.

Draugiškai,
J. Yla

Mielas Drg. Redaktoriau!
Sveikinu Jus visus su 1980 

Lietuvos šaltu pavasariu, ku
ris išplėšė iš gyvųjų tarpo 
mūsų mieląjį Justą Paleckį ir 
nemažai kitų pažangiųjų. 
Linkiu ypač Jums ir artimie
siems geros sveikatos ir žva
lios nuotaikos.

Labai dėkoju už 1979 m. 
“Šviesą” Nr. 4 ir už patalpi
nimą mano straipsnio “Amži
nas paminklas genialiam ra
šytojui L. Tolstojui”.

Viso geriausio,
A. Gučiūniętis

Prisimenant Rojų Mizarą
jo gimtndir.inH progaII

Rojus Mizara

Gydymo centrai Lietuvos kolūkiuose

Daugelyje didesnių gy
venviečių ir miestelių jau 
pamatysime šiuolaikinius pas
tatus su baltomis užuolaidė
lėmis ant langų. Tai kaimo 
ambulatorijos. Jų statyba 
plačiu mastu prasidėjo šia
me penkmetyje. Kas jau pa
daryta? Apie tai „Valstiečių 
laikraščio“ korespondentas 
A. Calnaris kalbėjosi su 
LTSR sveikatos apsaugos 
ministerijos kapitalinės sta
tybos skyriaus viršininku Vi
talium BERIOZOVU.

KORESPONDENTAS: Kaimo
ambulatorijos — tai ne tik gy
dymo, bet ir profilaktinio dar
bo, sveikatingumo kėlimo cent
rai kolūkiuose. Būtų įdomu su
žinoti, kaip prasidėjo jų statyba 
ir kokia jos Šiandieninė būklė?

V. Beriozovas: Ši statyba 
valstybinį užmojį įgavo 1974 
metais, Lietuvos KP CK ir 
LTSR Ministrų Tarybai pri
ėmus atitinkamą nutarimą. 
Buvo numatyta šiame ir se
kančiame penkmetyje res
publikoje pastatyti 80 kaimo 
ambulatorijų. Dvidešimt pen
kių gydymo įstaigų statybą 
finansuoja valstybė iš kapi
talinių įdėjimų, 55 statomos 
iš sukooperuotų kolūkių lė
šų.

Pradėjome, kaip sako, nuo 
abėcėlės. Paruošti trys am
bulatorijų projektai. Du — 
ambulatorijoms, galinčioms 
per pamainą aptarnauti šim
tą žmonių, ir vienas — am
bulatorijai, kurioje per pa-

mainą gali apsilankyti 80 pa
cientų.

1977 metais atiduota nau
doti 13 kaimo ambulatorijų 
— Kaišiadorių rajone Žiež
mariuose, Trakų rajone Lent
varyje, Joniškio rajone Ga- 
taučiuose. . . Dabar jau turi
me 22 veikiančias kaimo am
bulatorijas. Jei šiemet baig
sime pastatyti dar trylika, 
penkmečio užduotį būsime 
įvykdę.

KORESPONDENTAS: Ilgą lai
ką kaimo ambulatorijos buvo 
įsikūrusios kukliose patalpose, 
kur gydytojas galėjo tik apžiū
rėti ligonį, išrašyti receptą, pa
tarti. Matyt, dabar vaizdas iš 
esmės pasikeis?

V. Beriozovas: Taip. Da
bartinėse ambulatorijose yra 
terapeuto, pediatro, akuše
rio-ginekologo ir stomatolo
go kabinetai, fizioterapijos, 
procedūrų, laboratorijų pa
talpos. Tame pačiame pasta
te ir vaistinė. Du butai — 
ambulatorijos ir vaistinės 
vedėjams, kad sunkus ligonis 
galėtų kreiptis pagalbos bet 
kurią paros valandą ir čia 
pat gautų būtiniausių vais
tų.

KORESPONDENTAS: Ką
įžvelgiate ateityje?

V. Beriozovas: Kiekvie
name ūkyje grakščius, bal
tus ambulatorijų pastatus. 
Tokius, kaip dabartiniai ir 
dar gražesnius. Tarybiniai 
žmonės moka gerai dirbti, 
įveikti sunkumus.

Gegužės 15 dieną būtų suėję Rojui Mizarai 85 metai 
amžiaus, o rugsėjo 23 dieną sueis 13 metų nuo jo mirties.

1967 metais lapkričio 19 dieną Alytaus rajono “Nemuno” 
kolūkyje, Ryliškiuose, buvo atidaryti kultūros namai, 
pavadinti Rojaus Mizaros vardu. Savilionys ir Ryliškiai 
kaimeliai šalia vienas kito. Rojus palaidotas Savilionyse, 
kur jis gimė ir augo.

Pasiskaitykime kelias ištraukas iš ANTANO SNIEČ
KAUS, LKP CK sekretoriaus, kalbos per tas iškilmes:

“Rojaus Mizaros įnašas į lietuvių tautos kultūrą—labai 
didelis ir svarbus.

Jis buvo visapusiškų sugebėjimų žmogus, pasižymėjo 
darbštumu, entuziazmu ir energija. Gyvendamas Ameriko
je, pradžioje jis patyrė nekvalifikuoto darbininko ir 
bedarbio dalią. Paskui išmoko spaustuvininko amato. 
Dainavo Miko Petrausko vadovaujamame chore, o vėliau 
net garsiosios Metropolitan operos chore. Tačiau daugiau
sia ir vaisingiausiai jis dirbo spaudos ir literatūros baruose.

Gilius pėdsakus Rojus Mizara paliko Amerikos lietuvių 
pažangiojoje spaudoje. Nuo 1932 metų iki pat mirties, net 
trisdešimt penkerius metus, jis buvo “Laisvės” laikraščio 
vyriausias redaktorius.

Žurnalistinėje veikloje, į kurią Rojus įdėjo savo širdį ir 
be galo daug jėgų bei energijos, jis visada buvo kartu su 
pažangiausiomis Amerikos jėgomis. Būdamas giliu interna
cionalistu, savo talentinga plunksna jis drąsiai gynė darbo 
žmonių interesus šioje kapitalistinėje šalyje. Rojus visada 
su dideliu dėmesiu sekė Lietuvos darbo žmonių kovą prieš 
fašizmą. Jis rėmė mūsų pastangas socializmo statyboje. Jis 
visada buvo su Tarybų Lietuva.

Rojus Mizara buvo aistringas kovotojas už humaniškai 
pažangias idėjas, už tautų teisę gyventi laisvai, už taikos 
išsaugojimą.

Pasirinkęs savo gyvenimo kelrodžiu marksizmą-leniniz
mą, Rojus aktyviai dalyvavo pažangiajame Amerikos 
lietuvių darbo žmonių judėjime. Yra žinoma, kaip sunku 
žmogui, pasirinkusiam šį kovos kelią, Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Klastinga imperialistinės-antikomunistinės pro
pagandos mašina klaidina ir ne vieną silpniau pasiruošusį, 
mažiau įžvalgų darbo žmogų. Rojui, kaip ir jo kovos 
draugams, teko atlikti didžiulį darbą, plėšiant tą melo ir 
apgaulės voratinklį.”

Ką daugiau galime mes pridėti prie šių nepamirštamų 
žodžių, pasakytų mielo draugo Antano Sniečkaus? Galbūt 
tiktų tik pakartoti iš Antano Bimbos kalbos, pasakytos prie 
Rojaus karsto, pažadą:

“Pažadėkime jam, kad mes pastatysime jam visų 
gražiausią, visų aukščiausią ir visų brangiausią paminklą, 
tęsdami ir puoselėdami tuos prakilnius idėjinius darbus, 
kuriuos jis visą gyvenimą dirbo, kuriems buvo visą 
gyvenimą ištikimas ir pasiaukojęs.”

O bus tokia diena—
Išeisiu ir negrįšiu . . .
Ant mano stalo liks
Pieštukai, rankraščiai ir knygos,
Ir neseniai gauti laiškai,
Kurių net perskaityt gerai nespėjau.
Ir jau manęs čia nebebus.
Gal bus tik likę atminimai . . .
Gal pro atvertus langus
Užklys į mano kambarį čionai
Sakais ir mariomis pakvipęs vėjas
Ir tyliai sušlamės
Baltais, neprirašytais puslapiais,
Ieškodamas manęs . . .
Ir nežinau,
Ar čia kas nors manęs dar lauks,
Ar prisimins ir vis tikės,
Kad iš visų kelių sugrįžtama . . .
Aš nežinau,
Nes būsiu jau išėjęs--------
O bus ir žvaigždės, ir žiedai,
Ir viltys, ir atodūsiai
Ir pabučiavimai,
Ir užslėpta rauda,
Ir tylios džiaugsmo naktys.
Pasaulis bus.
Poezija ir muzika. Ir vėjas,
Kuris, virš mano stalo sušlamėjęs,
Manęs ieškos ir neberas . . .

EUGENIJUS MATUSEVIČIUS
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To elo ilgos kojos”
Tokiu pavadinimu K. Kor

sakas parašė eilėraštį. Poe
tas parodė, kad šioje epocho
je liaudies posakis, kad “me
lo trumpos kojos’’—jau ne
tinka. Mūsų amžiuje melas 
turi ilgas kojas—per radiją, 
televizorių, masinę spaudą, 
oro bangomis melas skrenda 
į visus pasaulio kraštus. Tai 
puikiai įrodo ypač dabartinis 
melo šturmas, kuris skrido iš 
JAV sostinės. Savo metinį 
pranešimą JAV kongresui 
prezidentas Jimmy Carteris 
panaudojo melagingai atakai 
prieš socialistinę Tarybų Są
jungą. Prezidentas smerkė 
Tarybų Sąjungą už nebūtą 
“agresiją’’ ir “intervenciją” 
prieš Afganistaną.

Tuo melagingu pretekstu 
pasinaudodamas, preziden
tas Carteris griebėsi visokių 
priemonių “nubausti” Tary
bų Sąjungą. Iš tos pačios 
JAV tribūnos prezidentas 
paskelbė sankcijas, embar
gus prieš JAV ir Tarybų 
Sąjungos pasirašytus preky
binius kontraktus, kaip kad 
grūdų ir kitų prekių pardavi
mą Tarybų Sąjungai. Jis 
įsakė boikotuoti olimpinius 
žaidimus, kurie vyks šią va
sarą Maskvoje. Neišvengė ir 
militarinio grasinimo. Tam 
tikslui reikalavo, kad karinio 
amžiaus vyrai ir moterys 
būtų registruojami draftui.

Žinoma, Afganistanas čia 
tik sena imperializmo politi
ka. Nuo pat 1917 metų socia
listinės revoliucijos Ameri
kos ir kitų šalių imperialistai 
bandė visokiais būdais sunai
kinti pirmąją pasaulyje so
cialistinę tarybų valstybę. 
Paskiau atėjo Hitleris, vyko 
II pasaulinis karas, bet socia
lizmas pasiliko ir stiprėjo. 
Tad šiandien jau gyvuoja 
socialistinis pasaulis—socia
lizmo židiniai egzistuoja vi
suose pasaulio kontinentuo
se. Imperializmas jau pra
randa pasaulio kontrolę. Ša
lys, kaip Kuba, Nikaragua, 
Vietnamas, Etiopija, Angola, 
Kampučia, Laosas, o dabar 
Iranas, Afganistanas, Zim
babwe—jau yra išsivadavu
sios iš imperializmo valdos.

Tiesa apie Afganistaną
Afganistanas yra Azijos 

žemyne. Pagal 1980 metų 
“Almanac”, gyventojų turi 
19,900,000. Jo siena siejasi 
su Tarybų Sąjungos siena. 
Ta šalis buvo Anglijos impe
rializmo valdoje. Tačiau Af
ganistano liaudis kovojo 
prieš Anglijos imperializmo 
vergovę, už savo , šalies ne
priklausomybę. Anglijos im
perializmo armija kariavo 
prieš Afganistano liaudį 
1838, 1878 ir net 1919 me
tais. Išsikovojus laisvę Afga
nistano liaudis gyveno dar 
senoje feodalizmo santvarko
je, jos liaudis buvo 90 pro
centų beraščiai. Tačiau Tary
bų Sąjunga nebandė kištis į 
vidinius Afganistano reikalus 
ar okupuoti tą šalį. Tarybų 
Sąjunga palaikė bendravimo 
ryšius ir dar gelbėjo Afga
nistanui ekonominiai ir kul
tūriniai.

Pagaliau ir Afganistane 
1978 metais įvyko demokra
tinė revoliucija. Liaudis paė
mė šalies vairą į savo ran
kas. Prasidėjo ekonominis ir 
socialinis pertvarkymas, ko
va prieš kolonializmo ir feo
dalizmo liekanas. Tačiau atė
jo kita nelaimė, kurią L. 
Brežnevas sekamai apibūdi
na:

“Kaip visada buvo istorijo
je, praeities jėgos sukilo 
prieš revoliuciją. Supranta
ma, Afganistano liaudis pati 
būtų susidorojus su jomis. 
Tačiau nuo pačių pirmųjų 
revoliucijos dienų ji susidūrė 
su užsienio agresija, su gru
biu užsienio kišimusi į Afga
nistano vidaus reikalus” 
(“Tiesa”, 1980, vasario 23 
d.).

Ta užsienio agresija susira
do Afganistano liaudies išda
viką Aminą, kuris, įėjęs į 
vyriausybės postą, veikė 
kaip Amerikos ČIA agentas 
prieš revoliucijos tikslų įgy
vendinimą. Aminas vykdė 
represijas prieš Afganistano 
Demokratinės Partijos vei
kėjus ir narius. Dabartinį 
vadovą Aminas išsiuntė į 
užsienį, pirmąjį šalies prezi
dentą Tarakį nužudė, kitus 
revoliucijos veikėjus įkalino. 
Tačiau atėjo galas ir pačiam 
Aminui. Dabartinis vadovas 
Karmalis slaptai grįžo iš už
sienio. Jis sustiprino Revo
liucinės Tarybos vadovybę, 
paruošė sukilimą ir nuvertė 
Amino diktatūrą. Prie Ami
no nuvertimo prisidėjo ir 
Afganistano armija.

Žinoma, naujoji Afganista
no vyriausybė, pagal 1978 
metų sutartį, kreipėsi į Ta
rybų Sąjungą militarinės pa
ramos apsiginti prieš užsie
nio intervenciją, kuri buvo 
ruošiama Pakistano teritori
joje. Prieš Afganistano revo
liuciją intervenciją ruošė 
Amerikos ČIA, Kinijos, 
Egipto ir net Izarelio kariniai 
instruktoriai. Todėl Tarybų 
Sąjungos militarinė parama 
atėjo 1979 metų gruodžio 
pabaigoje. Taip ir buvo su
žlugdytas bandymas paversti 
Afganistaną Amerikos impe
rializmo militarinė baze prieš 
Tarybų Sąjungą.

Vadinasi, nepavyko impe
rializmui sunaikinti Afganis
tano revoliuciją. Čia ir vėl 
Brežnevas pasako teisų žodį: 
“Tik va, šių dienų kolonizato
riai rizikuoja suklysti. Dabar 
ne prieškariniai laikai ir net 
ne šeštasis dešimtmetis. De
šimtys anksčiau priklausomų 
šalių įgijo savarankiško gy
venimo ir politikos patyrimą. 
Tautos ėmė geriau suprasti 
imperialistų žaidimą ir žino, 
kur jų bičiuliai, o kur prie- 
v • M sai .

“Šaltojo karo” doktrina
Teisingai Gus Hali paste

bėjo, kad prezidento Carte- 
rio kalba JAV Kongresui 
buvo ne faktiška, bet isteriš
kas bandymas sukelti Ameri
kos žmonių liguistą “naciona
lizmą” ir karinę atmosferą 
prieš Tarybų Sąjungos “ag
resiją”, kurios nėra. Ypatin
gai karinis grasinimas yra 
pavojingas visai žmonijai, 
kuomet imperializmo ranko
se dar yra branduolinis gin
klas.

Tad taikos reikalu visiems 
suprantamai ir priimtinai sa
vo žodį pasako socializmo 
atstovas L. Brežnevas: “Su
prantama, jokios Tarybų Są
jungos “intervencijos” ar 
“agresijos” nebuvo ir nėra. 
Yra kita: mes padedame 
naujam Afganistanui jo vy
riausybės prašymu ginti sa
vo šalies nacionalinę nepri
klausomybę, laisvę ir garbę 
nuo užsienio ginkluotų agre
syvių veiksnių” (“Tiesa”, 
1980, sausio 13).

Taip pat Brežnevas paste
bi: “Taip pat absoliučiai yra 
melagingi teiginiai, kad esą 
Tarybų Sąjunga turi kažko
kių ekspansionistinių planų 
Pakistano, Irano ar kitų šio 
rajono šalių atžvilgiu. Mums 
svetima kolonizatorių politi
ka ir psichologija. Į svetimas 
žemes mes nesikėsiname, 
svetimų turtų mes neieško
me. Tai kolonizatorius masi
na naftos kvapas”.

Socialistinė Tarybų Sąjun
ga ne tik nėra agresija, bet 
yra išvaduotoja iš savo ar 
svetimos išnaudojimo agresi
jos. Tai įrodo ir Tarybų 
Sąjungos jau virš 60 metų 
istorija. Tarybų Sąjunga ko
vojo ir kovoja už taiką pa
saulyje. Tą tiesą pasako L. 
Brežnevas savo atsakyme į 
JAV prezidento Carterio 
grasinimus:

“Tarybų Sąjungos niekas 

negali įbauginti. Mūsų jėgos 
ir galimybės didžiulės. Mes 
ir mūsų sąjungininkai visada 
sugebėsime apsiginti ir duoti 
atkirtį bet kuriems priešiš
kiems išpuoliams. Ir niekam 
nepavyks mūsų išprovokuo
ti. Karinės isterijos ir karšt
ligiškų ginklavimosi varžybų 
“doktrinai” mes priešpasta
tome nuoseklios kovos už 
taiką ir saugumą Žemėje 
doktriną. Mes ištikimi taikos 
programai, kurią iškėlė mū
sų partijos XXIV ir XXV 
suvažiavimai. Todėl dabar, 
devintajame dešimtmetyje, 
kaip ir anksčiau, aštuntaja
me, mes stojame už tai, kad 
būtų mažinama, o ne didina
ma ginkluotė. Už tautų suar
tėjimą ir savitarpio suprati
mą, o ne už dirbtinį atsiribo
jimą ir nesantaiką” (“Gimta
sis kraštas”, 1980, Nr. 9).

Kas Brežnevo pasakyta 
taikos reikalu, tai atitinka 
visų valstybių ir tautų inte
resus. Juk žmonių žudymo 
ginklams išleisti bilijonus do
lerių yra tikra beprotystė. 
Vadinasi, kova už taiką turi 
būti visos žmonijos reikalas.

Afganistano Revoliucijos 
laimėjimai

Revoliucinė Afganistano 
vyriausybe, Babrako Karma- 
li vadovybėje, vykdo socia
lius ir ekonominius pertvar
kymus. “Daily World” dien
raščio reporteris P. Bonosky 
ir kiti išsamiai rašo tiesą apie 
Afganistano liaudies laimėji
mus. Naujoji vyriausybė pir
miausia paskelbė amnestiją 
politiniams kaliniams, ku
riuos buvo įkalinęs Amino 
režimas. Į laisvę išėjo apie 
10,00 geriausių revoliucijos 
veikėjų. Taip pat revoliucinė 
vyriausybė skelbia žemės re
formą valstiečių ir darbinin
kų naudai; jos programoje 
yra pašalinimas feodalistinių 
ir kolonistinių civilių įstaty
mų; visų piliečių socialinė 
lygybė prieš šalies įstaty
mus; privalomas vaikų mo
kymas; nemokamas vidurinis 
mokslas; nemokamas medici
ninis aptarnavimas; lygybė 
tarp vyrų ir moterų ekono
minėje, socialinėje ir politi
nėje sferoje; bendras suau
gusių žmonių švietimas; tau
tinė laisvė mokslo, kultūros 
ir literatūros veikloje.

Dabar jau gauna teisingą 
atkirtį ir tie melai, kad esą 
Tarybų Sąjungos armija ka
riauja prieš Afganistano 
“liaudį” ir “armiją”. Buvo 
rašoma kapitalistinėje spau
doje, kad Tarybų Sąjungos 
armija turėjo net tūkstanti
nių nuostolių kovoje su Afga
nistano armija. O iš tikro, 
tokių susikirtimų nebuvo ir 
nėra. Tarybų Sąjungos kari
nių jėgų užduotis yra tik 
užkirsti kelią užsienio inter
vencijai, kuri organizuojama 
ir ginkluojama Pakistano te
ritorijoje.

Dabar išryškėja ir kas tie 
“sukilėliai”. Laikraštyje

To rescue whom?
President Carter has called his war 

provocation against Iran a “rescue mis
sion.”

The facts challenge his statement.
No such “mission” could have “re

scued’ ’ the U. S. nationals held in Tehran. It 
would have been their death sentence. 
Even Sen. Daniel Moynihan, who defends 
Carter’s action, acknowledges that “ re
scue” in metropolitan Tehran is impossi
ble.

Public opinion warned Carter against 
any such attempt. The overwhelming 
majority of the U. S. people reject the use of 
force as suicidal. World opinion has added 
its voice. U.S. allies have counselled 
against foolhardy, desperate moves. Even 
in the inner circles of the White House opin
ion has been sharply opposed.

But Carter defiantly chose to reject 
calm reasoning and instead followed a re
ckless aggressive course.

—An Editorial-
Carter gambled with the lives of the 

U.S. nationals, as he is gambling with re
cession at home at the people’s cost.

Many will agree with Mrs. Sarah Ro
sen, mother of one of the hostages. She 
heartbrokenly exclaimed, “he must be 
mad,” and charged that his aim was to kill 
the hostages.

Certainly it was not to rescue them. 
This CIA-Pentagon-White House operation 
apparently had broader aims. It was pre
pared secretly, without consultation with 
Congress, although the planning and re
hearsals lasted for more than a year.

One must wonder if it was not intended 
to trigger a long-prepared CIA organized, 
phony “revolt” against the government. A 
blow—perhaps against Ayatollah 
Khomeini—by the White House-sponsored 
death troops, dressed in Iranian uniforms, 
would be the “signal” for the emergence of 
CIA backed forces in various parts of Iran 
to launch a civil war.

This was the trick the CIA used in 1953

“Daily World”

to overthrow the popular Mossadegh gov
ernment and to reinstate the Shah.

Carter’s war act would not rescue the 
hostages, but it was an attempt to rescue 
the oil corporations which formerly domi
nated Iran and are increasingly faced with 
movements for national liberation in the 
Mideast.

And, not least, it was intended to re
scue Carter’s slipping reelection efforts.

For these motives, Carter gambled 
with the lives of the U.S. nationals and with 
world peace.

The U.S. people cannot afford to have a 
President in office who violates U.S. law. 
Carter must be called to account for viola
tions of the War Powers Act!

One Nixon, violating law and defying 
public opinion was enough. Carter and his 
security advisor Zbgniew Brzezinski must 
resign!

This war plot did not succeed. The next 
may plunge the world and the U.S. people 
into an obliterating catastrophe.
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NUOTRAUKOJE: koncertuoja ansamblis “Stokrotki”.

Vilniaus rajono Nemenči
nės vidurinės mokyklos vo
kalinis ansamblis “Stokrotki” 
jau pakankamai garsus. Aš- 
tuonios linksmos mergaitės 
akimirksniu palenkia publi
ką, žiūrovams suteikdamos 
džiaugsmo, nešdamos šviesą 
ir gėrį. Koncertai pedagogų 
konferencijose, draugystės 
traukinių iš LLR dalyviams, 
pasirodymai Valstybinio ope
ros ir baleto teatro scenoje, 
Profsąjungų kultūros rūmuo
se, per televiziją ir radiją, 
Sporto rūmuose respubliki
nio lenkų estradinės dainos 
konkurso metu, išvykos į 
kitus respublikos ir šalies 
miestus.

Ir visur žiūrovai šį jauną 
kolektyvą, kuriam vadovauja 
liaudies švietimo žymūnas 

“Daily World” rašo Tom Fo
ley ir kiti, kad tie “liaudies” 
sukilėliai—yra tik ginkluoti 
banditai, teroristai. Reporte
ris rašo, kad iš tų “sukilėlių” 
buvo suimtas Amerikos ČIA 
agentas Robert Lee ir 16 
Pakistano piliečių. Nuo tokių 
banditų, žinoma, nukenčia 
Afganistano, ypač pasienio 
gyventojai. Teroristai daž
niausiai puola mokyklas, su
žaloja mokytojus, degina 
knygas. Taip pat užpuola 
pasienio kaimo gyventojus.

Griūva prezidento Carterio 
sancijos, embargai ir prieš 
prekybines sutartis su Tary
bų Sąjunga. Jau ir kapitalis
tinė spauda pastebi, kad 
Carterio ekonominis Tarybų 
Sąjungos “baudimas”, dau
giau nubaudžia JAV kapita
listinį biznį. Kitos kapitalisti
nės šalys jau siūlo parduoti 
Tarybų Sąjungai grūdų ir 
kitų prekių. Kyla judėjimas 
ir prieš registraciją draftui. 
Washingtone kovo 22 dieną 
buvo apie 40,000 jaunų vyrų 
ir moterų, susirinko ir pasa
kė, kad JAV šiuo metu jokia 
šalis negrasina. Tad Carte- 
riui jie pasakė: “O, ne, mes 
neisime į karą!”.

Tad galime tikėti, kad ir 
šis “šaltojo karo” šturmas 
praeis. Taika turi laimėti.

K. Bovinas 

Nemenčinės vidurinės moky
klos mokytojas Janas Mince
vičius, sutinka entuziastingai 
ir šiltai. Neseniai ansamblis 
sugrįžo iš koncertinės kelio
nės po Lenkijos Liaudies 
Respubliką. Per 10 dienų, 
praleistų Lenkijoje, surengti 
septyni koncertai įvairiai 
auditorijai. Pilnutėlė salė, 
audringi plojimai, nuoširdūs 
atsiliepimai spaudoje. An
samblio repertuare—lietu
vių, rusų ir lenkų kompozito
rių dainos, klasikų kūriniai.

A. Kirvel

Žemaitija
Kur jūra tarp klonių 

vingiuoja,
Kur teka Genioto upelis, 
Žemaičių sodybos žaliuoja 
Ir skamba žemaičių dainelės.

Čia sodai gegužy pabąla, 
Darželiuose kvepia alyvos, 
Garniai čia pavasarį kala 
Ir sveikina rytą ankstyvą.

Čia kalvos, lyg nitos, 
žaliuoja,

Miškai čia nuo vėjų vaitoja; 
Nuo Kvėdarnos lig

pat Apuolės 
Čia viskas alsuoja senove.

* * *

Tirštas rūkas žemę laižo, 
Žemėn leidžias sutema, 
Skamba varpas, širdį raižo 
Ir kankina vienuma.

Noris eit,klajot po tolį— 
Žmogų rasti tarp žmonių, 
Kurs atstotų tikrą brolį, 
Būtų kelrodžiu didžiu . . .

Kęstutis Balčiūnas

• NESVEIKI DANTYS — 
MENKAS 
PAŽANGUMAS

Koks gali būti ryšys tarp 
blogų pažymių mokykloje ir 
nesveikų moksieivio dantų!

Hamburgo mokslininkė T. 
Kupček-Mereida, tyrinėjusi 
VFR mokyklas, tvirtina, kad 
gerai besimokantys mokslei
viai turi ir sveikus dantis. Jos 
nuomone, tai priklauso nuo 
tėvų: tie, kurie mažai rūpina
si ir domisi savo vaikų svei
kata, mažai domisi ir jų mo
kykliniais reikalais.

Kasmet gimtąjį kraštą ap
lanko vis daugiau užsienyje 
gyvenančių lietuvių. Daugu
ma jų nori sužinoti, kaipgi 
atrodo dabartinė Lietuva, ir 
grįžę pasakoja teisingus da
lykus apie gimtąjį kraštą. 
Tačiau tarp šių turistų pasi
taiko tokių, kurie vyksta į 
tėvų žemę, turėdami negra
žius kėslus.

(Iš laikraščių) 
Prieš kelionę Krieną mokė 
Biznio sėbrai ir “veiksniai”: 
“Būk ne kvailas, nežiopsoki 
Ir žvalgykis sumaniai!

Nuvažiavęs į tėvynę, 
Pamatysi, kaip visi 
Vaikšto niūrūs, nusiminę, 
Apiplyšę ir basi.

Visos laisvės ten užgintos, 
Pilna elgetų, seklių 
Lūpos spynom surakintos 
Ir grandinės ant kaklų.

Tavo žodžiai bus kaip saulė, 
Melo rūką išblaškys.
Mes per laikraščius pasauliui 
Rėšim tiesą į akis”.

Krienas tvirtas, pasiryžęs, 
Nes jo misija šventa: 
Jis papasakos sugrįžęs, 
Kaip kankinas jo tauta.

Iš lėktuvo išsiropščia 
Vilniuj, patrina rankas, 
Akinius nušluosto kruopščiai, 
Kad matytų, kur ir kas.

Dairos gatvėje į šonus, 
Nosį raukdamas, svetys: 
Žmonės vaikščioja

kaip žmonės, 
Apsirengę, kaip ir jis.

Susitinka jis studentą
Ir teiraujas lyg slapčia: 
“Pasakyk man tiesą šventą, 
Kaip eini į mokslus čia?

Tavo tėvas gal turtuolis 
Ar veikėjas koks garsus?” 
Nusišypso jam jaunuolis 
Pro vos želiančius ūsus: 

“Mano tėvas—kiemo sargas 
Veik nuo šimtmečio pradžios. 
O su mokslu man

ne vargas 
Daug ką gaunu iš valdžios”.

Eina Krienas, musę kandęs, 
Nepažvelgęs į akis.
Jį nuo šitos propagandos 
Ima purtyti drugys.

Prie ligoninės senelę
Jis pamato su lazda. 
Apsidžiaugia: “Ta tai gali 
Man paporyti šį tą”.

Dailią skrybėlę nukėlęs, 
Ją užkalbina svetys: 
“Pasakyki, senutėle, 
Kaip laikaisi, kaip kruti?”

“Dar krutu, mielasis pone, 
Dar tvirta mana širdis.
Tik įsimetė į šoną 
Man ar gumbas, ar dieglys”.

“O ar daug teks sumokėti 
Už ligoninę, vaistus”?— 
Sužinoti Krienui knieti 
Ir suuostyti faktus.

Žiūri, stebisi senelė, 
Kraipo galvą nepiktai: 
“O iš kurgi pats, sūneli, 
Iš mėnulio nukritai?

Nieks pas mus už tai 
nemoka,

Ne smetoniniai laikai . . .
Va, seniau, nors kūdron 

šoki,
Jei be lito susirgai.”

Jos daugiau neklausinėjo 
Mūsų Krienas mandagus, 
Atsisveikino, nuėjo, 
Apsiniaukęs kaip dangus.

Išlipa jis su turistais 
Buvusiam tėvų dvare. 
Kiemas didelis ir grįstas, 
Čiulba paukščiai jovare.

Atpažįsta mūsų Krieną
Buvęs kumetis Skuja: 
“Ponas Krienas? Labą dieną! 
Į svečius pas mus, vaje!”

Jis pakviečia paviešėti
Čikagietį į namus:
“Prašom, ponas, pažiūrėti, 
Koks gyvenimas pas mus.”

Vedas Krieną pro mokyklą 
Į gyvenvietę taku.
Prie trobos jo motociklas 
Blizga saulėje laku.

Elektra ten šviesą žeria, 
Vaišės—nuostabios, žmogau! 
Gryčioje jauku ir gera. 
Prašom, ponas, paragaut!

Krienas valgo ir liežuvio 
Neapverčia burnoje, 
Nes regėjo jis, koks buvo 
Skurdžius kumetis Skuja.

Daug ką matęs, pakvėpavęs 
Oru, dvelkiančiu šienu, 
Grįžo Krienas lyg nesavas 
Už Atlanto vandenų.

Ponai jį ratu apstojo, 
Karpė smalsūs ausimis.
Krienas tiesą jiems išklojo, 
Ką regėjo akimis.

— Jis pamišo!—
ponai klega.—

Plepa, girdite, niekus.
Reikia daktaro nabagui, 
Gal į protą grįš žmogus!

Kaip toliau ten nusidėjo, 
Nieks nežino—paslaptis . . . 
Bet “veiksniams” rėksniams 

išėjo
Iš tos misijos tik . . . piššš!

Alg. Skinkys

Užprenumeruokite 
"Laisvę" 

savo draugams
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V. Leninas

Patvirtina gyvenimas
Buržuazija jau daug de

šimtmečių įnirtingai kovoja 
prieš marksizmo-leninizmo 
mokslą ir jo pasekėjus. Tuo 
užsiima buržuazinių valsty
bių pareigūnai nuo ministrų 
iki eilinių policininkų, įvairių 
religijų veikėjai ir buržuazi
nės spaudos propagandistai. 
Kodėl gi ta ilgametė idėjinė 
ir kruvina kova nedavė bur
žuazijai laukiamų vaisių? At
sakymas paprastas: todėl, 
kad marksizmo-leninizmo 
mokslas išreiškia visų darbo 
žmonių interesus, kad jį pa
gimdo pati buržuazinės vi
suomenės tikrovė — darbo 
žmonių išnaudojimas. Mark- 
sizmas-leninizmas yra darbi
ninkų klasės ir visų išnaudo
jamųjų žmonių idėjinis gin
klas kovoje prieš išnaudoto
jus, už jų viešpatavimo likvi
davimą ir visuomenės be 
išnaudotojų sukūrimą.

Klasių kovos patyrimas 
įrodė, kad darbininkų klasės 
išsivadavimas iš buržuazijos 
priespaudos gali būti sėk
mingas tik tada, jei darbinin
kai turės savo politinę parti
ją, kuri vadovaujasi mark
sizmo-leninizmo teorija. To
kią partiją 1903 m. sukūrė V. 
Leninas ir jo bendražygiai. 
Jos vadovaujami Rusijos 
darbininkai ir valstiečiai 
įvykdė Spalio revoliuciją, su
kūrė pirmąją pasaulyje so
cialistinę valstybę, visuome
nę be išnaudotojų.

Žengdami marksizmo-leni
nizmo nurodytomis gairėmis, 
V. Lenino mokiniai V. Kap
sukas, Z. Angarietis, P. 
Eidukevičius, K. Požėla ir 
kiti 1918 m. sukūrė Lietuvos 
Komunistų partiją, kuri štai 
jau daugiau kaip 60 metų 
veda gimtojo krašto darbo 
žmones socializmo keliu.

Lietuvos darbininkai ir 
valstiečiai dar 1918-1919 m., 
vadovaujami Komunistų par
tijos, pirmą kartą paėmė 
valdžią į savo rankas, pradė
jo kurti socializmą. Užsienio 
interventai ir vietos kontrre
voliucionieriai 1919 m. socia
listinę revoliuciją Lietuvoje 
paskandino kraujuose.

Tačiau klasių kova ir 
marksizmo-leninizmo idėjų 
plitimas Lietuvoje nesustojo. 
Per 20 buržuazijos viešpata
vimo metų Lietuvoje įvyko 
1120 streikų, kuriuose daly
vavo 130 tūkst. darbininkų. 
1918-1940 m. Lietuvos KP 
išleido 32 knygas su V. 
Lenino raštais, 10 knygų su 
V. Lenino raštais išleido 
JAV pažangiosios lietuvių 
organizacijos. Marksizmo-le
ninizmo idėjas propagavo vi
sa Lietuvos KP leidžiama 
spauda, iki 1940 m. birželio 
mėn. išleidusi 397 pavadini

mų laikraščius ir žurnalus, 
apie 2900 atsišaukimų, 1114 
knygų ir brošiūrų.

Per buržuazijos viešpatavi
mo dvidešimtmetį jos samdi
niai perdavė teismams nu
bausti 3096 revoliucionierius, 
6805 įkalino ar ištrėmė ad
ministracine tvarka, bet tai 
neišgelbėjo darbo žmonių iš
naudojimu paremtos kapita
listinės santvarkos. Subren
dus revoliucinei situacijai 
1940 m. įvyko nauja socialis
tinė revoliucija. Atkūrus Ta
rybų valdžią, Lietuva vėl 
ėmė žengti socializmo kūri
mo keliu.

Socializmas atvėrė Lietu
vai nuostabią gyvenimo per
spektyvą. Per istoriškai 
trumpą 40 metų laikotarpį 
Tarybų Lietuvoje sukurta 
nauja visuomenė. Nepaisant 
didelių sugriovimų ir šimtų 
tūkstančių gyventojų išžudy
mo hitlerinės okupacijos me
tais, mūsų krašto darbo žmo
nės sparčiai atkūrė pramonę 
ir žemės ūkį. Tarybų Lietu
vos pramonės produkcija, 
pavyzdžiui, iki 1978 m. išau
go 54.2 karto palyginti su 
1940 m. Krašte pastatyta 
221 stambi pramonės įmonė. 
Jose įsidarbino tūkstančiai 
darbininkų, buvo likviduotas 
buržuazinės santvarkos me
tais siautėjęs nedarbas.

Vietoje 344 tūkst. smulkių 
ūkių dabar Tarybų Lietuvoje 
yra 787 kolūkiai ir 327 tary
biniai ūkiai. Kiekvienas šių 
ūkių turi vidutiniškai po 40 
traktorių, 9 javų kombainus, 
20 sunkvežimių. Visi ūkiai 
elektrifikuoti. Melioracijos 
darbai, mineralinių trąšų ir 
žemės ūkio technikos panau
dojimas įgalino daugiau kaip 
dvigubai padidinti žemės 
ūkio produkciją, o gyvulinin
kystės—beveik trigubai pa
lyginti su 1940 m.

Gražūs krašto gyventojų 
kultūros laimėjimai, 1979 m. 
Tarybų Lietuvoje dirbo 20 
kartų daugiau, negu 1940 m. 
žmonių, baigusių aukštąjį 
mokslą, ir 15 kartų dau
giau—speliasiąs vidurines 
mokyklas. Dešimčiai tūks
tančių gyventojų Tarybų 
Lietuvoje tenka 198 studen
tai, 38 gydytojai, 117 lovų 
ligoninėse. Paskutiniaisiais 
buržuazijos viešpatavimo 
metais Lietuvoje tam pačiam 
gyventojų skaičiui teko tik 
14 studentų, 7,2 gydytojo, 
17,4 lovos ligoninėse.

Gyvenimas patvirtina kad 
marksizmo-leninizmo idėjų 
įgyvendinimo kelias lietuvių 
tautai, kaip ir kitoms socia
lizmo santvarkos tautoms, 
yra ekonomikos ir kultūros 
sparčios raidos socialines pa
žangos kelias.

Krislai “Laisvei”
Vienas iš Amerikos pažan

giųjų lietuvių dvasinės stip
rybės šaltinių be abejonės 
yra jų spauda. Ilgus dešimt
mečius paprasti lietuviai dar
bininkai leido laikraščius ir 
žurnalus. Apie vieną trumpai 
čia priminsime.

1. Kaip prasidėjo “Vilnis”
1918-1919 metais JAV lie

tuvių pažangiajame judėji
mo—LSS ir jo spaudoje—su
siklostė konfliktiška padėtis. 
Itin paaštrėjo vidiniai Lietu
vių socialistų sąjungos prieš
taravimai tarp kairiųjų revo
liucinių ir dešiniųjų oportu- 
nistinių elementų. Jų idėji
nės kovos ir susidūrimo are
na buvo laikraščiai.

To laiko Čikagos LSS VIII 
rajono kairieji socialistai at
virai kritikavo “Naujienų” 
laikraščio politiką. Jie buvo 
susirūpinę, kad didelė Čika
gos lietuvių kolonija neturi 
darbininkų kovos interesus 
ginančio laikraščio. 1919 me
tais sausio 5 d. LSS VIII 
rajono konferencija pasmer
kė “Keleivio” ir “Naujienų” 
antisocialistinę poziciją ir pa
reikalavo, kad LSS išleistų 
VIII rajonui skirtą laikraštį.

1919 m. kovo 7 d. pasiro
džiusi “Žarija” paskelbė 
eisianti “tik vienu keliu—kai
riųjų socialistų sparno ke
liu”. Jos redaktoriai ir akty
viausieji bendradarbiai (V. 
Andrulis, J. Baltrušaitis, J. 
Bendokaitis, J. Gasiūnas, A. 
Bimba ir kiti) tęsėjo šį savo 
pažadą. V. Andrulis Burdin- 
gono slapyvarde pasirašyta
me straipsnyje “Laisvės” 
laikraštyje (1919, liepos 18, 
Nr. 57) rašė, jog “vienintelis 
vietinis (t. y. Čikagoje) mūsų 
ginklas—tai “Žarija”. Ji ke
tinta paversti dienraščiu 
(“Laisvė”, 1919, gruodžio 10, 
Nr. 17).

“Žarija”, ėjusi iki 1920 m. 
pradžios, buvo užgniaužta 
Palmerio reakcijos, bet pa
dėjo pagrindus atsirasti nau
jam laikraščiui—“Vilniai”. 
Jos steigėjai “Laisvės” pus
lapiuose ne kartą pranešinė
jo apie pasirodysiantį Čika
gos revoliucinį lietuvių laik- 
raštų.

“Vilnies” tikslas—nurody
ta viename straipsnyje,—da
lyvauti toje didžioje pasaulio 
proletariato kovoje, kuri nu
lems žmonijos likimą (“Lais
vė”, 1920, bal. 1, Nr. 78).

Kitame skelbime pažymė
ta, jog “Vilnis” “stovės revo
liucinio marksizmo pamatais” 
(“Laisvė”, 1920, bal. 3, Nr. 
80). “Laisvė” sveikino 1920 
m. balandžio 8 d. išėjusį 
pirmąjį “Vilnies” numerį, jį 
teigiamai įvertinusi.

Kaip rodo “Vilnies” 60-ties 
metų kelias, ji liko ištikima 
savo pradžioje skelbtiems 
idealams. Laikraštis visą lai
ką stovi marksizmo-leniniz
mo pozicijose, aktyviai daly
vavo ir dalyvauja didžiojoje 
pasaulio proletariato kovoje.
2. Medžiaga V. Paukščio — 

Čibiro biografijai
Šių metų pabaigoje (lapkri

čio 6 d.) sukaks šimtas metų, 
kai gimė vienas įžymių JAV 
pažangiųjų lietuvių, “Lais
vės” redaktorius Vincas 
Paukštys-Cibiras.

Šio žmogaus nei jo darbų 
pristatyti netenka. Jie pla
čiai žinomi. Bet norint susi
daryti pilną, kiek galint 
smulkesnį V. Paukščio gyve
nimo ir veiklos paveikslą, 
reikia kaupti apie jį visokią 
medžiagą (dokumentus, atsi
minimus, spaudos faktus ir 
pan.). Juo labiau, kad ne 
apie visus jo biografijos 
tarpsnius ir momentus pa
kankamai ir plačiai žinome.

Šį kartą, pasiremdami pa
ties V. Paukščio ir kitų 
medžiaga, kiek nušviesti jo 
gyvenimo laikotarpį iki 1911 
m., iki atvykstant į JAV. 
Apie tą V. Paukščio biografi
jos ir veikimo tarpsnį yra 

rašę L. Prūseika (“Vilnis” 
1941, kovo 22, Nr. 69), R. 
Mizara knygoje “Žvilgsnis į 
praeitį” (p. 195-200). Čia jų 
nekartosime.

Kai nuo 1918 m. pradžios 
V. Paukštys tapo “Laisvės” 
vyr. redaktoriumi ir pradėjo 
sukti šį laikraštį revoliucine- 
marksistine linkme, priešai, 
ypač iš dešiniųjų socialistų 
stovyklos, visokiais būdais 
stengėsi jį apšmeižti ir su
kompromituoti. Tokia buvo 
įprasta priešų kovos taktika.

V. Paukštys, atsakydamas 
į puolimus, yra atvirai papa
sakojęs kai kuriuos savo gy
venimo momentus. Jų tarpe 
kiek iš Liepojos laikų ir 
daugiausia iš Škotijos.

Gyvendamas ir veikdamas 
Liepojoje, V. Paukštys pra
dėjo bendradarbiauti Lietu
vos spaudoje. Jis pats rašė 
apie vieną savo straipsnį 
“Lietuvos ūkininko” laikraš
tyje 1909 m. (“Laisvė”, 1921, 
vas. 8, Nr. 23).

1909 m. iš Liepojos turėjo 
pasitraukti, buvo persekioja
mas ir nubaustas už dalyva
vimą 1905-1907 metų revo
liucijoje. “1909 m. —rašo 
jis*,—išsprukęs iš kalėjimo, 
nuvykau į Škotiją” (“Lais
vė”, 1918, spalio 1, Nr. 79). 
Ten V. Paukštys rado maž
daug 90 narių turėjusią Lie
tuvių socialistų sąjungą, kuri 
leido “Rankpelnį”. “Man pri
buvus, “Rankpelnį” norėta 
padaryti savaitiniu”—pažymi 
V. Paukštys. Jis stojo dirbti 
prie “Rankpelnio”, ir jį leido 
kartu su V. Rudaičiu.

“Mudviem — sakosi V. 
Paukštys,—reikėjo visą dar
bą atlikti nuo a iki z: patiems 
būti ir prosmenams, ir zece- 
riais, ir administratoriais”. 
Jiems tada pasiaukojamai 
talkino Jonas Šepetys—Ado
mavičius. Tuo tarpu P. Gri
gaitis, kviestas talkininkauti, 
atsisakė dėl per mažo atlygi
nimo.

V. Paukštys, dirbdamas 
“Rankpelnyje”, per savaitę 
gaudavo tik 15 šilingų (3,6 
doL). Ne ką daugiau V. 
Rudaitis (21 šilingą). Aišku, 
kad gyventi teko ypač kuk
liai ir sunkiai. Kaip rašo V. 
Paukštys, per dvejus darbo 
metus “Rankpelnyje” (1909- 
1911 m.) jis neužsidirbęs nė 
šipkortei į Ameriką. Tačiau 
nei dirbdamas revoliucinį 
darbą Liepojoje, nei Škotijo
je, jis niekada nesikreipęs 
materialinės pagalbos nei į 
Lietuvos, nei į Latvijos so
cialdemokratų partiją, kurios 

Ji sveikino didelė žmonių masė

Kinshasa, Zaire. — Gegužės s2 dieną į šią Afrikos 
šalį—Zair atvyko Popiežius Jonas Paulius II, Katalikų 
bažnyčios galva. Apie pusė šalies gyventojų, 12,400,000 
yra katalikai. Sostinėje jis buvo sveikinamas didelės masės 

' tikinčiųjų.
Ši labai skaitlinga popiežiui pasitikti demonstracija 

pasižymėjo ir labai skaudžiomis nelaimėmis. Religiniai 
sufanatizuoti žmonės, besiverždami iš kuo arčiausiai 
popiežių pamatyti, o gal dar ir jį paliesti minios—9 žmonės 
kojomis sutrempti, o apie 70 sužeisti.

Popiežių Joną Pauliw II pasitinka Zairės prezidentas 
Mobutu Sese Seko.

nariu buvo, nei į LSS. 
(“Laisvė”, 1922, rugsėjo 21, 
Nr. 222). Tai rodo V. Paukš
čio kuklumą ir pasiaukojimą 
darbininkų klasės intere
sams, jo veiklos ir darbų 
idėjinius principus.

Beje, ir stojęs redaguoti 
“Laisvę” (1918 m.), V. 
Paukštys dirbo po 12-14 va
landų, tegaudamas 20 dole
rių per savaitę (“Laisvė”, 
1918, liepos 2, Nr. 53). L. 
Prūseika irgi prisimena, kad 
jo redaguojamoje “Laisvėje” 
V. Paukštys “dirbo labai 
gerai ir dirbo labai daug. Aš 
nemąnau, kad kas nors galė
jo būti už jį darbštesnis” 
(“Vilnis”, 1941, kovo 22, Nr. 
69).

Atsirado V. Paukštys 
“Laisvėje” 1912 metais. 
Vykstant Lawrence audėjų 
didžiajam streikui, jis užsu
kęs į “Laisvės” redakciją 
Bostone ir ten radęs L. Prū- 
seiką. Jiedu buvo pažįstami 
dar nuo 1906 m. Liepojos 
laikų. L. Prūseika ir kiti 
buvo areštuoti už Lawrenceo 
streikininkų rėmimą. V. 
Paukštys buvo paprašytas 
kiek padirbėti spaustuvėje, 
ir nuo tada ten užsilikęs 
dirbti (V. Paukštys. Atviras 
laiškas p. Michelsonui “Ke
leivio” redaktoriui.—“Lais
vė,” 1919, liepos 1, nr. 52).

Čia papasakoti kai kurie V. 
Paukščio gyvenimo ir veiklos 
epizodai galbūt paskatins 
“Laisvės” skaitytojus gerai 
ir artimai pažinusius V. 
Paukštį, parašyti apie jį atsi
minimus, atsiųsti “Laisvei” 
jo laiškų ir kitos medžiagos. 
Tuo pagerbsime šį įžymų 
pažangųjį veikėją, publicistą, 
žmogų jo gimimo 100-jų me
tinių proga.

Antanas Aukštaitis

Japonietės moterys 
protestuoja ir demonstruoja

Japonijoje yra užsimojimas pakeisti apdraudos sistemą 
liaudies sąskaita. Šioje nuotraukoje matome gražiai 
apsirengusias sostinės medicinines darbininkes demon
struojančias prieš tokį sumanymą. Prieš tai, žinoma, 
protestuoja ne tik darbininkės, bet ir darbininkai. Tokios 
protesto demonstracijos vadinamos darbininkų klasės 
pavasariniu ofensyvu ... ____

povas (kairėje) ir borto inžinieriui V. Riumi-nat.

• VIS DAR APIE 
RŪKYMO ŽALĄ

Rūkymas kenkia ne tik 
žmogaus sveikatai. Rūkymas 
— amoralus reiškinys ir dėl 
to, kad rūkoriai veltui išeik
voja daug tonų popieriaus. 
VDR spaudoje pasirodė žinia, 
kur rūpestingai apskaičiuota, 
kad žmogus, per dieną surū
kąs 20 cigarečių, kasmet su
degina 116,8 tūkst. cm2 po
pieriaus, kurio pakaktų išleis
ti 300 puslapių knygai. Ne
sunku apskaičiuoti, kiek kas
met Šitokiu būdu pasaulyje 
sudeginama popieriaus, kurio 
taip trūksta.

• NESUPRANTA
VIENAS KITO

šauna Papua-Naujosios 
Gvinėjos valstybė išsibarsčiu
si 600 salų, kuriose gyvena 3 
mln. žmonių. Dauguma čia 
gyvenančių genčių žmonių 
vieni kitų nesupranta: šalyje 
yra ne mažiau kaip 700 skir
tingų kalbų.

ORBITOJE - VĖL 
PILOTUOJAMAS K0MPLĖKSAS

Sutinkamai su kosminės erdvės tyrimo programa 1984> 
m. balandžio 9 d- Tarybų Sąjungoje paleistas kosminis lai
vas „Sojuz-35". Jo įgula: laivo vadas papulkininkis Leoni
das Popovas ir bortinžinierius, Tarybų Sąjungos Didvyris, 
TSRS lakūnas kosmonautas Valerijus Riuminas (jis, beje, 
dalyvauja jau trečiame kosminiame skridime, antrasis bu
vo ilgiausias kosmonautikos istorijoje — truko 175 paras).

Balandžio 10 d. kosminis laivas „Sojuz-35" sujungtas su 
orbitiniu kompleksu „Saliut-6" — „Progres-8".

Patikrinę sujungimo mazgo hermetiškumą, kosmonautai 
Leonidas Popovas ir Valerijus Riuminas atidarė vidinius 
liukus ir perėjo j stoties patalpas. Orbitoje aplink žemę 
vėl funkcionuoja pilotuojamas mokslinio tyrimo komplek
sas „Saliut-6" — „Sojuz" — „Progres".

Kosmonautai iškraus laivą „Progres-8" Ir papildys atga
bentu kuru jungtini variklių įrenginį.

Papildomai patikrinusi stoties sistemas ir aparatūrą, įgula 
turės atlikti reikiamą profilaktiką ir pakeisti atskirus prie
taisus bei įtaisus, kad būtų galima toliau naudoti stotį.

Pagal mokslinę darbų stotyje programą numatomas že
mės gamtos išteklių tyrimas, technologiniai, astrofizinial Ir 
techniniai eksperimen’al, medicininiai-blologinial tyrimai.

Kosmonautų L. Popovo ir V. Riumino darbo pradžia 
kosminiame komplekse sutapo su tarybinės liaudies švente 
— Kosmonautikos diena (ją švenčiame kasmet balandžio 
12-ąją, prisimindami. pirmąjį — J. Gagarino — skrydį | 
kosmosą). Kokia šventė be gėlių! Yra jų ir stotyje — 
laivu „Sojuz-35" atgabentas įtaisas „Malachitas", tikra mi
niatiūrinė oranžerija su augančiomis orchidėjomis. Kaip 
mano specialistai, Šių gražių gėlių vystymosi stebėjimai 
leis gauti ne tik naujų mokslinių žinių, bet ir padės suda
ryti įgulai papildomą jaukumą bei gerą nuotaiką.

Tai į šį regioną ir jo šalis šiandien nukreiptas didžiausias 
žmonijos dėmesys.

i
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KANADOS ŽINIOS

Kanadiečių bėdos
J. YLA

Mes kanadiečiai turime ne-1 
mažai visokių bėdų. Įdomiau
sia tas, kad dauguma jų 
ateina iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų. Visi Administraci
jos žmonės pripažįsta, kad 
įvykiai Jungtinėse Valstijose 
labai atsiliepia Kanadoje. 
Nemažai jų atsiranda dėl 
JAV prezidento Carterio už
mačių.

Pavyzdžiui, sulaikymas 
grūdų pardavimo. Kadangi 
trumpai gyvavusi konserva- 
tų valdžia su Ciarku prieša
kyje tuojau pasekė Jungtinių 
Valstijų politikų, tai Kanados 
farmeriai tuoj pradėjo jausti 
pasėkas. Kanados kviečių 
kaina jau nupuolusi 80 centų 
bušeliui.

Kadangi Jungtinėse Valsti
jose buvo keliami nuošimčiai, 
tai ir Kanada buvus privers
ta kelti. Dabar šimtai tūks
tančių namų savininkų de
juoja, kad gali prisieiti bėgti, 
nes mortgičių nuošimčiai taip 
pakilo, kad daugelis nebepa
jėgia išsiversti.

Mažesni biznieriai taipgi 
skundžiasi, kad dabar jau 
nebeįmanoma skolintis pini
gų bizniui.

Opozicinės partijos dabar 
šaukte šaukia, kad vyriausy
bė gelbėtų farmerius, mažus 
biznierius.

Įdomu pažymėti, kad di
džiosios automobilių korpo
racijos mažina gamybų, atlei
džia tūkstančius darbininkų.

Nekokie dalykai su olimpi- 
jados boikotu. Trudeau, pa
taikaudamas Carteriui, pa
reiškė, kad Kanados vyriau
sybė nedalyvaus olimpijadoj 
Maskvoje, nors ji netrukdys 
individualams. Bet indivi- 
dualams, be finansinės para
mos, bus labai sunku. Ap
skaičiuojama, kad ši politika 
sužlugdys daugelio atletų 
planus. Manoma, kad jie 
turės ne tik didelius finansi
nius nuostolius (keturių me
tų prisirengimo išlaidos), bet 
ir moralinį smūgį. Nemažai 
jų jau pasitrauks iš judėjimo.

0 kas liečia Tarybų Sųjun- 
gų, tai blaiviau galvojų tei
gia, kad toks boikotas mažai 
kų reikš. Daugiausia nuken
tės amerikiečiai, kanadiečiai 
ir kiti biznieriai, kurie tikėjo
si išparduoti daug savo gami
nių. Radijo ir televizijos

Toronto, Ont.
PASEKMINGAS 
“BAZARAS”

Balandžio 26 d. įvyko Sūnų 
ir Dukterų Pensininkų Klubo 
rengiamas “Bazaras” Clair
mont salėje.

Ankstų rytų atvyko būrys ( 
vyrų ir moterų sutvarkyti 
salę “Bazarui”. Buvo graži, 
saulėta diena, tad rengėjai ir 
darbuotojai buvo geroj nuo
taikoj, nes turėjo viltį, kad 
šis renginys gali būt pasek-, 
mingas, nes nuo oro stovio 
daug priklauso publikos atsi
lankymas, ypatingai, kada 
jau daugumoje mūsų tautie
čiai yra pasiekę senatvės 
amžių.

Tai pirmas toks parengi
mas tarpe Toronto Progresy- 
vie lietuvių. Kai kurie dar
buotojai buvo abejingi apie 
geras šios užmojos pasek
mes, bet daugumoje turėjo 
viltį ir dėjo dideles pastan
gas, kad “Bazaras” būtų pa
sekmingas, ypatingai daug 
pastangų įdėjo šio klubo sek
retorius J. Morkis, jo sesuo 
A. Poškus ir Moterų Klubo 
pirmininkė B. Janauskienė.

Atvykę darbuotojai vieni 
tvarkė stalus, kėdes, o mote
rys nešė ir dėliojo prekes: 
įvairius rankdarbius, pačių 

kompanijos neteks milijonų 
dolerių, kuriuos tikėjosi gau
ti.

* * *
Kvebeko problema

Kvebeko problema yra dar 
didesnė, negu sunkumai, iš- 

j plaukių iš Kanados pataika- 
I vimo prezidentui Carteriui. 
Kvebeko separatistų bruzdė
jimas grūmoja suskaldymu 
Kanados.

Levesko valdžia paskelbė 
referendumų. Jis įvyks ge
gužės 20. Levesko vyriausy
bė nori išgauti iš kvebekiečių 
sutikimų vesti derybas su 
Ottawa dėl sudarymo taip 
sakant ekonominės asociaci
jos—pavadintos sovereign
association, dviejų suverenių 
valstybių asociacija.

Visos provincijos suskato 
veikti, įtikinti kvebekiečius, 
jog šio referendumo siekis— 
atskyrimas Kvebeko nuo Ka
nados. Esųs gudrus užmas- 

į kavimas separatizmo.
Bet neatrodo, kad bus 

'lengva paveikti prancūzus. 
Separatizmas iškilo vyriau
siai dėl to, kad anglai labai 
sauvaliavo pačioj Kvebeko 
provincijoj. Prancūzams bu
vo sunku prasiveržti į aukš
tesnes korporacijų vietas. 
Ekonominiai jie buvo nu- 

i stumti į antrų vietų. Tik 
pastaraisiais metais buvo ap
sižiūrėta, kad prancūzai bu
vo tiesiog ignoruojami.

Jeigu separatistai ir ne
gaus daugumos, vistiek klau
simas nebus išspręstas. Jis 
bus didelė rakštis Kanados 

| gyvenime. Kad ir kaip kai 
Ikam nepatinka, vistiek Ka
nada jau nebe bus tokia, 
kokia buvo ikišiol.

Kaip matyti, tai ne vien 
Kvebeko problema. Alberta 
ir kitos provincijos nori dau
giau savivaldos, didesnio 
turtų kontroliavimo, ypač 
gamtos žaliavų. Aliejus yra 
gera priemonė pralobti. O 
kurios provincijos jo neturi, 
susiduria su nuolatiniu ener
gijos kainų iškilimu.

Susilpninimas federalės 
vyriausybės blogai atsilieps į 
tuos regijonus, kurie silpni 
ekonominiai. Federate vy
riausybė gali, paimdama iš 
turtingesnių, padėti tiems 
rajonams.

moterų pasiūtas sukneles, 
žiurstus, papuošalus, namie 
keptus pyragus, pyragaičius, 
tortus ir daugelį kitų įvairių 
dalykų, kuriuos mūsų tautie
čiai sunešė ir padovanojo. 
Buvo ir namie užaugintų 
gėlių ir daržovių, kurias spe
cialiai augino ir atvežė šiam 
“Bazarai” A. Poškienė. 
Virtuvėje darbavosi nenuil
stama Klubo šeimininkė R. 
Kuktorienė ir jai padėjo A. 
Strolienė, A. Gužauskienė, 
J. Kuisienė.

Viskas buvo sutvarkyta 
laiku ir laukiama pirkėjų. Ir 
buvo neapsivilta: Pirmiausiai 
pradėjo rinktis lietuvių vi
suomenė, o vėliau atsilankė 
ir vietiniai apylinkės gyven
tojai, kurie buvo kviesti atsi
lankyti. Per kelias valandas 
didžiuma prekių buvo išpar
duota, o kai kurias, likusias, 
paleido papiginta kaina, ir 
dar kitas paliko ateityje nu
matytam suruošt kokiam pa
rengimui, kur būtų galima 
jas sunaudot.

Suvedus sųskaitas J. Mor
kis pranešė, kad šis “Baza
ras” buvo pasekmingas ir 
padėkojo atsilankiusiems, vi
siems darbuotojams ir tiems, 
kurie prisidėjo su dovanomis 

bei įvairiais kitais darbais. 
Moterų Klubo pirmininkė B. 
Janauskienė padėkojo mote
rims už gerų kooperacijų 
surengiant šį “Bazarų”.

Šis “Bazaras” buvo pradė
ta prieš kelis mėnesius. Klu
bas turėjo supirkęs daugel 
medžiagų, tad reikėjo gerų 
siuvėjų, tas medžiagas su
naudoti. Lietuvių Moterų 
Klubas, kurio dauguma narių 
priklauso ir prie Pensininkų 
Klubo, apsiėmė pasiūti dra
bužių ir padėti surengt baza- 
rą. Tam daug pasidarbavo: 
A. Ylienė, A. Vilkelienė, L
Rukienė, B. Janauskienė, A.
Gužauskienė, A. Guobienė, 
M. Vaitkienė, O. Vaičiulienė, 
E. Paberalis, N. Berškienė, 
kuri ne tik pasiuvo daug 
įvairių drabužių, bet pridarė 
ir daugybę įvairių, įvairiau
sių rankdarbių. Daugelis iš 
virš minėtų moterų atnešė 
rankdarbių ir iškeptų pyra
gų. Dar kitos prisidėjo su 
rankdarbiais ar kokiomis ki
tomis dovanomis; L. Lukie- 
nė, V. Masienė, Genė Naru- 
šas (Narusevičiene), V. Gor
man, J. Narusevičiene, E. 
Sasnauskaitė, U. Sasnaus
kienė, E. Laurusevičienė, M. 
Purienė, M. Daugėlienė, Ida 
Morkis, J. Galskienė, M. 
Samosh, P. Kuzma, E. Kar- 
pavičienė, Elinora Daugėlie
nė, A. Blessing, H. Jarienė, 
H. Tamošauskienė, J. Damo- 
šienė, E. Klemencė, M. Bu- 
zunienė, V. Kiškienė, A. 
Vinskienė, U. Zikuvienė, A. 
Balsienė, B. Jurozak (Morkio 
sesuo), M. Mileriene. Ruth 
Venckus. Prie šio “Bazaro” 
prisidėjo su dovanomis ir 
darbu ir vyrų; J. Žulys, J. 
Mileris, J. Yla, S. Paberalis, 
M. Guoba, P. Daugėla, J. 
Laurusevičius, A. Gužaus- 
kas, S. Kuisys.

Kadangi, gana daug tautie
čių dirbo ir prisidėjo prie 
surengimo šio bazaro su do
vanomis, tad visus negalėjau 
išvardyti, nes užimtų gana 
daug vietos laikraštyje. Ban
džiau tik aplamai įvardyti 
rengėjus ir aukotojus, ir jei 
kartais ivyko kokia klaida, 
labai atsiprašau, nes kad ir 
su geriausiais norais, kores
pondentams pasitaiko pada
ryti klaidų.

SVEČIAVOSI
Pas J. Gallow buvo atvy

kusi sesuo Z. Minotienė iš 
Kenosha, Wise., J. V., pa
viešėti keletu savaičių.

Pas S. Kuisi viešėjo sesuo, 
atvykusi iš Timmins, Ont.

ATŠVENTĖ 
GIMTADIENIUS

Balandžio mėnesyje per 
“Bingo” lošimus atšventė 
gimtadienius Clairmont salė
je: N. Berškienė, kuri prane
šė, kad jos anūkė Katty, gy
venanti Vancouver, B. C., 
susilaukė sūnaus, o N. Berš
kienė—proanūkio; B. Ja
nauskienė, J. Lieskevičius, 
A. Jurgutaitis, J. Budrys.

Visi jubiliatai buvo pasvei
kinti ir pavaišinti jų pačių ir 
kitų dalyvių atneštais val
giais ir gėrimais, ir darbščių5' 
šeimininkių patiektais.

J. Narusevičienė

Iš KLLD CK raštinės
AUKOS APŠVIETOS 
FONDUI

Draugai londoniečiai A. M. 
Byrai su narinėmis duoklė
mis atsiuntė $7.00 aukų.

Hamiltono kuopos nariai 
per draugą J. Aršauską su 
duoklėmis atsiuntė aukų ap- 
švietos fondui sekančiai: F. 
Vaivila $2.85, B. Kubilienė 
$2.85, J. Aršauskas $3.00,
A. M. Doveikai $5.00.

F. E. Laurusevičiai, New 
Lowell, Ont. $2.50,

A. Berškis, Toronto, Ont., 
$1.45.

S. E. Paberaliai, Toronto, 
$2.50, K. Morkūnas $1.00, J. 
Žukauskas $1.00, J. Žulys 
$1.00, P. S. Pajuodžiai, Lon-
don, Ont. $2.50, P. Mažylis, Toronto.

“LAISVE”

OVERLOOKING THE DOMESTIC PERIL?

Audra virš Persų įlankos
Jungtinės Amerikos Val

stijos, kurdamos naują arse
nalą, pastaruoju metu virš 
Persų įlankos sukėlė milita
ristinę audrą. Savo aktyvu-

London, Ont., $2.50.
Windsoro kuopos nariai su 

duoklėmis per draugę J. 
Svirplienę atsiuntė aukų ap- 
švietos fondui sekančiai: L.J. 
Svirpliai $7.00, W. Savickas 
$7.50, Ch. Stankus $2.50, Z. 
Morkūnas $2.50, S. Kuncai- 
tis $2.50.

Visiems aukojusiems šir
dingas ačiū.

J. Yla 
KLLD CK sekret.

RUOŠIA IŠVYKĄ
Kanados Lietuvių Litera-. 

tūros Draugijos Toronto 
kuopa praėjusiame susirinki
me nutarė surengti išvyką 
(pikniką) pas draugus A. R. 
Antanavičius, kurie turi ma
žą farmą netoli Simcoe eže
ro, Stroud apylinkėj. Tai bus 
pirmas torontiečių piknikas 
šiais metais. Jis bus šešta
dienį, birželio 7 dieną.

Antanavičiai maloniai suti
ko leisti pasinaudoti jų gra
žia sodyba.

Taigi, ruoškitės dalyvauti. 
Organizuokitės, kaip pasiekti 
draugus Antanavičius. Bus 
gera proga apylinkės tautie
čiams susitikti, pasikalbėti 
po ilgos žiemos. Valdyba

Montreal, Quebec
RUOŠIASI VASAROS 
IŠVYKOMS

Artinantis vasarai, mon- 
trealiečiai planuoja išvykas į 
kaimą pakvėpuoti tyru oru, 
pasidžiaugti gamta. Pirma 
išvyka-piknikas planuojamas 
Sūnų ir Dukterų draugijos, 
kuris įvyks drg. V. Vekterie- 
nės gražioje vasarvietėje bir
želio 15 d.

Moferų klubas planuoja tu
rėti net dvi išvykas; suruošti 
pikniką pas drg. V. Vekte- 
rienę ir išvyką busu į kokią 
gražią Kanados vietovę. Šių 
išvykų datos dar nenustaty
tos.

Visi ir visos pasistenkite į 
minėtas išvykas ruoštis.
MIRTYS - NESVEIKATA

Balandžio 22 d. Montreal 
General ligoninėje mirė vila- 
salietis, senosios kartos tau
tietis Jonas Kinderis, sulau
kęs 89 metų amžiaus. Paliko 
žmoną Adelę Šlapelis, vedusį 
sūnų, du anūkėlius ir vieną 
proanūką.
UŽUOJAUTA VELIONIO 
ARTIMIESIEMS

Marytes Cekaitienės sūnus 
su šeima, buvo atvykęs iš 
J. A. V. į žmonos sesutės 
šermenis. Tai ta proga ap
lankė ir mamytę.
ATVYKUSIOS VIEŠNIOS

Kaunietė Danutė Šumskie- 
nė atvyko iš T. Lietuvos
aplankyti savo dukrelę ir 
mamytę. Ji čia svečiuojasi 
jau antru kartu ir turi nema
žai pažįstamų. Linkiu sėk
mingos ir linksmos viešna
gės.

Šiuos žodžius rašant, pas 
mamytę svečiuojasi P. Ben- 
džaitienės dukrelė Monika iš 

mą šiame rajone Pentagonas 
teisina būtinybe reikiamu 
momentu “sudrausminti” 
Iraną, “apginti” musulmonų 
valstybes nuo Afganistano. 
Pažvelgę į tikras Amerikos 
karinio veržimosi į Persų 
įlanką priežastis, lengvai su
voksime, kad padėtis Irane 
ir Afganistane yra tik pre
tekstas globaliniams Ameri
kos planams. Juos Washing- 
tonas vadina “nacionaliniais 
interesais”. Iš tikrųjų iki šiol 
Persų įlanka dar nepriklausė 
atvirai Amerikos “nacionali
nių interesų” sferai. Tad kur 
jų pagrindas?

Persų įlankoje yra pusė 
visų nesocialistinių valstybių 
naftos atsargų, o naftos išve
žimas iš čia esančių šalių 
užsienio rinkoje užima 60 
procentų arba virš milijardo 
tonų per metus. Tokiu būdu 
Persų įlanka yra pagrindinė 
neįkainojama skysto kuro ir 
žaliavos tiekėja Japonijai, 
Prancūzijai, Vakarų Vokieti
jai, kitoms Europos, Azijos 
ir Afrikos valstybėms, JAV, 
nors Amerika pati turi milži- 
niškus-naftos išteklius.

Svarbus svertas čia yra 
suinteresuotumas be pertrū
kio gauti naftą, kuriai porei
kiai visame pasaulyje toliau 
auga. Šie ir kiti kapitalizmo 
dėsningumai ir pagimdė JAV 
valdančiųjų sluoksnių pa
stangas Persų įlanką įrašyti į 
“nacionalinių interesų” sudė
tį.

Pastaraisiais metais Ame
rika intensyvino savo įtaką 
Artimuosiuose ir Viduriniuo
siuose Rytuose, Afrikoje, 
kad karine jėga galėtų kon
troliuoti Persų įlanką ir veik
ti prieš nacionalinio išsivada
vimo judėjimą šiame rajone. 
Jau dabar netoli Bachareino, 
Arabų jūroje, prie Karačio 
stovi Amerikos laivų eskad
ros. Iš Tolimųjų Rytų į 
Persų įlanką plaukia septyni 
kariniai laivai su lėktuvnešiu 
“Okinava”. Pentagonas atvi
rai kalba, jog toks taikai 
pavojingas Amerikos karinių 
jūrų pajėgų susitelkimas Va
karinėje Indijos vandenyno 
dalyje bus nuolatinis.

Karinius Amerikos veiks
mus papildę politiniai Wa- 
shingtono žingsniai buvo nu
kreipti priminti sąjunginin
kams Vakarų Europoje, kad 
jie aktyviau vykdytų Penta
gono planus. Be to, Wa- 
shingtonas bandė skaldyti 
neprisijungusių šalių, kurių 
čia gausu, judėjimą. Tačiau 
kai kurios Vakarų Europos 
vyriausybės turi savo požiūrį 
į padėtį Persų įlankos šaly
se—visumoje Viduriniuose ir 
Artimuosiuose Rytuose, Af
rikoje, ir jos kol kas nelinku- 
sios besąlygiškai vykdyti 
Washingtono diktatūrą. Kai 
dėl kitų Baltųjų rūmų emisa
rų veiklos dalykų, tai tik
Omanas sutiko leisti Ameri
kai steigti savo karines bazes 
jo teritorijoje.

Tarptautinio įtempimo ma
žinimo ir nusiginklavimo po
litikos šalininkai smerkia im
perialistinę Amerikos “nacio
nalinių interesų” politiką 
Persų įlankoje.

Apolinaras Sinkevičius

Įspūdžiai iš Floridos
Pakilus orlaiviui virš debe

sų, švietė puikiausia saulė. 
Oras labai ramus. Kapitonas 
praneša, kad skrendam tris- 
dešimts-šešius tūkstančius 
pėdų aukštyje. Artyn Flori
dos, praretėjus debesims, 
pradėjo matytis žemė. Be
matant jau buvom Miami ir 
jau pajutom visai šiltą orą.

Pasiekus Mrs. V. Marozie- 
nės puikią rezidenciją, Ji 
mus sutiko su linksma šypse
na ir šiltais pietumis. Taipgi 
pas ją buvo atvykęs Jūozo 
švogeris mus sutikti. Juozas 
Bartušis malonus žmogus.

Kovo devynioliktą Lietu
vių Social Klube turėjo Tarp
tautinės Moters Dienos pa
minėjimą ir pietus.

Nuvažiavę radom publiką 
jau susirinkusią. Pirmiausia 
pavaišino pietumis. Bepie- 
taujant susipažįstam su flori- 
diečiu Mr. Celkiu. Tęsiant 
kalbą, paaiškėjo, kad jis yra 
gyvenęs Montreale ir yra 
Nastutės Kisielienės brolis. 
Paskui vienas komiteto narių 
perskaitė pranešimą apie 
Tarptautinės Moters Dienos 
reikšmę. Buvo rodomi filmai 
apie praėjusiam kare Hiro- 
shimo katastrofą ir dar apie 
kai kuriuos Amerikos prezi
dentus.

Lietuvių Social Klube kiek
vieną sekmadienį paruošiami 
pietūs. Mrs. Coch per eilę 
metų tame klube svečius 
priiminėja ir susodina. Prie 
stalų patarnauja klubietės. 
Jos gana vikriai sukiojosi. Jų 
tarpe buvo buvusi montrea- 
lietė Birutė Dodonaitė (Pra- 
nevičienė). Jinai sakė, kad 
juodu su vyru kiekvieną sek
madienį atvažiuoja į Klubą. 
Tuo sykiu buvo atvažiavęs jų 
sūnus Gėris iš Montrealio 
aplankyti tėvų ir paatosto
gauti.

Už baro darbavosi Augus
tinas Jiešmanta. Besikalbant 
jis priminė, kad Klubas turi 
įdomių knygų ir mums vieną 
įteikė. Perskaitę sugrąži- 
nom. Tikrai buvo idomi.

J. Smolenskas tai nuolati
nis Klubo žmogus. Jis Klubą 
apžiūri. Prie Klubo yra 
prisijungus nemaža grupė 
ukrainų.

Po pietų groja muzika, 
groja daug ukrainiškų šokių.

Taip visi linksminasi kiek
vieną sekmadienį.

Kurie nenori šokti, gali 
išeiti lauke pasėdėti. Lauke 
prie salės yra daug stalų- 
suolų, dideli medžiai užstoja 
saulės kaitinimą. Kurie nori, 
lošia kortomis, ar “damkom” 
arba taip sau šnekučiuojasi.

Miamyje yra kitas lietuvių 
klubas, pavadintas Senior 
Citizens’ Club. Jame kiekvie
ną sekmadienį turi vakarie
nę, taip pat po vakarienės 
turi muziką, pasišoka maž
daug iki aštuntos vai. ar kiek 
vėliau vakare.

Kai abudu lietuvių klubus 
aplankėm tą pačią dieną, tai 
jau skubėjau namo pailsėti.

Nuvažiavom į Mauzoliejų, 
kur palaidota Juozo sesuo. 
Namas gana didelis, šviesus, 
labai švarus. Sienose ant 
kiekvienų durelių užrašyti 
mirusių vardai ir mirimo 
metai ir pritaisyta vazos gė
lėmis įdėti, bet gyvų gėlių 
leidžiama dėt. Kapinėse gali

Elektrėnų žiburiai. A. Sabaliausko nuotr.

5-TAS PUSLAPIS

ma ir gyvas gėles pamerkti, 
bet neleidžiama į žemę sodin
ti.

Rytojaus dieną gaunam te
lefonu pašaukimą nuo Juzi- 
laičių šeimynos. Pranešė, 
kad Eddie ir Pauline su 
dv»em dukterim iš Montrealo 
atčažiavo į Floridą atostogas 
praleisti. Netrukus vėl kitas 
telefonas šaukia Lilly, mūsų 
dukterį, prie telefono vėl 
montrealiečiai atvažiavę 
atostogom. Tai Alma Atrai- 
tytė (Veres) su vyru ir sūne
liu. Sutarėm susitikti Miami 
Beach. Ten susitinkam dau
giau montrealiečių, Bernotus 
rosemontiečius, jų brolį An
taną Bernotą, Eleanorą Kli- 
čienę, Mrs. Šaltenienę, — 
Mariją Gdienę su jos drauge 
iš Toronto. Visi jau gerab 
gerai įrudę nuo saulės.

Sutikom ir Petrą Siurple- 
vičių su nauja žmona Jadzia. 
Jie jau naują kondominijų, 
gražiai įsirengę, netoli 
jūros. Išrodo abudu gana 
patenkinti. Tuom sykiu Pet
ro duktė Helen su dukrele 
buvo atvažiavę pasiviešėti.

Vieną šeštadienį Ilevičiai 
kviečia mus visus vakarie
nei. Nuvykę pirmiausia pa
matėm kieme dvi gražiai 
žydinčias Oelandras. Toliau, 
užpakalyje namo daug gražių 
gėlių ir vaismedžių. Turi 
papajų ir citrinų medžių. 
Taip pat nuosavas namas. 
Viskas sutvarkyta ir gražiai 
apžiūrėta. Onutės Ilevičienės 
buvo pagaminta skani vaka
rienė su vaišėmis.

Klube susitinkam Helen ir 
Frank Sakai ir Helenos sesu
tę, labai malonią moterį. Jie 
mums seniai pažįstami. Jie 
taip pat kviečia mus į sve
čius.

O kiek Helenos prisiuvinė- 
ta rankdarbių! Ant sienų 
daug paveikslų. Kilimai ir 
kur tik bepažiūri, vis kas 
nors pagaminta rankų darbo!

Helen Sakai per eilę metų 
yra lietuvių Citizens’ Klubo 
moterų grupės pirmininkė. 
Jų grupė kad ir viduryje 
savaitės suruošia Klube suei
gas, susineša užkandžių. Sy
kiu sueina ir vyrai ir sau 
leidžia laiką.

Šiltesniame ore, atrodo, 
žmonės linkę daugiau vieni 
su kitais susitikti. Ypatingai 
pas mūsų šeimininkę V. Ma- 
rozienę tai visuomet svečių 
atsilankydavo.

Pas V. Marozienės gerus 
draugus, Tamošiūnus buvo 
atkviestas giminaitis iš Lie
tuvos. Tai Antanas Širvelis, 
jaunas, energijos pilnas vy
ras, sykiu su Tamošiūnais 
buvo pakviestas.

Juozui Urbanavičiui sve
čius supažindinus, pasirodo, 
kad dauguma buvo montrea
liečiai.

Taip, mums visiems buvo 
labai linksma Mrs. Vitkutės 
Marozienės puikioje reziden
cijoje sykiu praleisti laiką.

Buvo gaila Marytės Micke
vičienės iš Chicagos. Jinai 
buvo apsistojus pas S. O. 
Ilevičius. Vakare einant gat
vėje ją užpuolė plėšikai. Ne 
tik ją apiplėšė, bet dar ir 
sumušė. Reikėjo kreiptis pas 
gydytoją pagalbos. Grįžo į 
Chicagą nelinksma.

E. Urban

i
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SĖKMIŲ LEMIA JAUNIMAS

NUOTRAUKOJE: jaunosios audėjos O. Matonytė [kairė
je] ir R. Kaminskaitė ruošiasi po darbo priimti svečius 
jaukioje bendrabučio svetainėje.

NUOTRAUKOJE: kombinato graverių cecho darbuotoja 
L. Raguckienė daug laisvalaikio valandų praleidžia dainų ir 
šokių ansamblyje. M. Baranausko nuotraukos

Sakoma, kad įmonė—tai 
antrieji namai. Alytaus Lie
tuvos Komunistų partijos 60- 
mečio medvilnės kombinate 
šie žodžiai patvirtinami prak
tikoje. Čia labai rūpinamasi, 
kad audėjos, verpėjos, kitų 
profesijų darbininkai galėtų 
našiai dirbti, negaištų laiko 
dėl menkniekių, kad buitiniai 
nesklandumai negadintų 
nuotaikos, kad visi if kiek
vienas jaustų daugiatūkstan
tinio kolektyvo paramą.

Tai ypač svarbu kombina
te, kur dauguma darbinin
kų—jaunimas, komjaunuoliš
ko amžiaus merginos ir vai
kinai. Vidutinis įmonės dar
bininkų amžius—27 metai. Ir 
žmonės į rūpestį atsako rū- 
pečiu, jie gerbia ir savo, ir 
draugo darbą, stengiasi pa
teisinti kolektyvo pasitikėji
mą. Beveik visos verpėjos ir 
kas antra audėja aptarnauja' 
didesnes staklių zonas. To 
dėka kombinatas per ketve
rius metus padidino produk
cijos gamybą beveik 20 pro
centais.

Turiningai ir įdomiai kom
binato jaunimas praleidžia 
savo laisvalaikį. Ypač popu
liarūs čia įvairūs meno savi
veiklos žanrai—pučiamųjų ir 
estradinis orkestrai, etno
grafinis, dainų ir šokių an
sambliai.

Detroit, Mich.

Detroit, Mich.

PAGERBĖM JANONĮ

PRISIMINIMAS GIMTADIENIO

Katie Vaicekauskienės
Balandžio 30 d.

Kam užmerkei mielas akis
Kam taip kietai užmigai?
Kas pasaulyje dabar dedasi
Tu negirdi nematai.

JONAS VAICEKAUSKAS
Binghamton, N. Y.

Mirė Jim Umaras

Visiems gerai žinomas pa
žangietis George Janonis su
laukė 90 metų amžiaus ir 
balandžio 27 d. jo dukra bei 
šeima jam Detroito Lietuvių 
Klube surengė balių. Suėjo 
daug jo draugų, ir visi jį 
sveikino.

Prie garbės stalo buvo jo 
dukrelė Millie Vasaris; jo 
žentas Tony Vasaris, jų sū
nus Allan Vasaris su žmona 
Janet, kurie atvyko iš arti 
Jackson, Michigan, o jų duk
ra 'Gay Vasaris—net iš Ve
nice, Florida. Iš Long Island, 
New York baliuje dalyvavo 
jų gero draugo Robert Smi- 
gelsko dukra Elena.

Po skanių vaišių, buvo 
trumpa programa. Pirminin
kavo LDS prezidentas Servit 
Gugas, trumpai papasakojo 
apie George Janonio gyveni
mą.

Jurgis gimė netoli Panevė
žio 1800 metais ir buvo 
vienas iš penkių vaikų. Iš 
Lietuvos atvyko būdamas 
vos 17 metų amžiaus. Atva
žiavęs į Bostoną, pradėjo 
dirbti Gardner, Mass, baldų 
fabrike. Susitiko ir susituokė 
su lietuvaite Monica Dru- 
zinski. Vėliau atvyko į De
troitą, kur gimė jų vienatinė 
dukra Millie. Dirbo automo
bilių fabrikuose, vėliau pats 
įsisteigė garažą, kuriame tai
sydavo automobilius; išrado 
naują automobiliams užraki
nimą. Jurgis Janonis daug 
savo dienų praleido būdamas 
geras mechanikas ir mašinis
tas.

DETROIT, MICH.

Mirus

mūsų čia-gimę lietuviai daly
vauja tarpe senų lietuviu ir 
užima svarbias vietas orga
nizacijose ir suvažiavimuose.
VĖLIAVOS

Laukiant LDS bowleriu iš 
visos Amerikos, klubas pasi
puošė. Klubietė Bertha Rye 
suieškojo ir nupirko dvi nau
jas vėliavas su stendais: 
Amerikos ir Mighigan valsti
jos. Kuomet suvažiuos bow- 
leriai ir turės savo susipaži
nimo balių klubo patalpose 
gegužės 17 d., svečiai matys 
tas gražias vėliavas ir pa
puoštą Detroito Lietuvių 
Klubą. Klubiečiai dėkoja 
Bertha Rye už paslaugą.
SERGA

Klubietės Pat Stackwell 
(Stakvilienė), Estelle Smith 
ir Marcijona Tvaskienė ne- 
sveikuoja. Sunki operacija 
buvo inkstų padaryta mūsų 
muzikai Estellei Smith, bet 
viskas gerai pavyko ir ji jau 
sveiksta namuose. Marcijona 
Tvaska krisdama susižeidė ir 
atsidūrė ligoninėje, bet ir ji 
sveiksta. Pat Stakvilienė bu
vo ligoninėje ir ten jai buvo 
padaryta kojos operacija. 
Viskas gerai pavyko ir jau ją 
matėme susirinkime, tiktai 
jos koja yra surišta ir turi 
dėvėt perpjautą batuką.
ATMINČIAI JIM UMARO

Detroito Lietuvių Klubas 
rengia specialų atminimą mi
rusio Jim Umaro, tuojau po 
savo mėnesinio susirinkimo 
gegužės 25 d. 12 vai. Klubie
čiai ir Jim Umaro draugai 
yra prašomi ateit į Klubą tą 
dieną ir atsimint-pagerbti 
velionį. Bus specialė progra
ma ir vaišės.
MOTINŲ BANKETAS

Detroito Lietuvių Klubas 
rengia banketą pagerbimui 
visų motinų Motinų Dienoje, 
sekmadienį, gegužės 11 d. 
tuojau po LDS susirinkimo, 
apie 1 vai. po pietų. Klubo 
nuolatiniai šeimininkai ren
giasi su skaniais pietais, o 
klubo valdyba specialiai pa
gerbs visas motinas. Nepa
mirškite ir renkitės dalyvau
ti.
SVEIKINAME

AIDO CHORO 
PAVASARINĖ ŠVENTĖ
Sekmadienį, gegužės 18 d. Aido Choras kviečia New 

Yorko apylinkės lietuvius atsilankyti į Choro rengiamą 
pavasarinę šventę ir paminėti Aido 68-nių metų jubiliejų.

Aido Choro mokytoja M. Stensler mokina Chorą naujų 
dainų. Dainuos Choras, jo solistai ir svečiai dainininkai. Po 
dainų programos bus geri pietūs.

Koncertas prasidės 2 v. Po pietų “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. Auka $7.

KVIEČIA AIDO CHORAS

Jos dalyvaus programoje

Iš sėkmingos Gegužės 
1-osios demonstracijos

Jim U II arui
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai, sūnui ir 

visiems artimiesiems bei draugams.

“Laisvės” Kooperatyvės Bendrovės Direktoriai, 
Redakcija ir Administracija

DETROIT, MICH.

LIŪDNAS VIENŲ METŲ PRISIMINIMAS

Jonas KlimaviceII

Mirė 1979 m. gegužės 9 d.
Jau praėjo vieneri metai kai iš gyvųjų tarpo 

atsiskyrė mano brangus ir mylimas vyras JONAS 
KLIMAVICE. Jau vieneri metai kai atsisveikinau 
su juo ant visados, bet tas skaudus įvykis pasiliks 
mano širdyje visuomet.

‘Gyvenimą užbaigei ir užmerkei akis,
Amžinu miegu ramiai užmigai,
Nustojo tau plakusi pailsusi širdis, 
Savo mylimą žmoną Adelę 
Liūdėt palikai.............”

Lai Tau, mielasis, būna ramu ilsėtis Woodlawn 
kapinių įsienyje.

Liūdinti
žmona ADELĖ KLIMAVICE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
104-88 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418 

Telefonas: 848-1970

Balandžio 22 d. netikėtai 
susirgo Jim Umaras ir staiga 
mirė Metropolitan ligoninėje 
balandžio 27 d. 4 vai. ryto. 
Jim Umaras buvo “Laisvės” 
patriotas, daug jai aukodavo, 
ir kuomet jam buvo sureng
tas didelis pokylis 90 metų 
gimtadienio proga, ir kuo
met įvyko “Laisvės” šėrinin- 
kų suvažiavimas balandžio 20 
d., Jim Umaras ir vėl sveiki
no “Laisvę” su $1000 auka.

Velionis savo 90 metų gim
tadienį paminėjo kovo 29 d. 
Detroito Lietuvių Klubo pa
talpose, kur susirinko virš 
200 jo draugų ir su juo 
linksminosi iki vėlumos. Gal 
niekad nebuvo ir nebus tokio 
didelio baliaus, kuriame ne
trūko nei įvairiausių valgių 
nei gėrimų.

Kadangi nebuvo jokių lai
dotuvių (velionis buvo sukre- 
muotas), tai Detroito Lietu
vių Klubo valdyba vardu 
visų jo draugų su velioniu 
Jim Umaru atsisveikino per 
lietuvių radiją balandžio 28 
d. Jo atminčiai buvo specialė 
muzika-daina “Oi sudiev, su
diev mūsų kolega”. Nepa
prastai gražiai tą atsisveiki
nimą paruošė ir kalbą pasakė 
radijo direktorius Algis Za- 

Vnarackas.
Netekome gero draugo; 

netekome gero “Laisvės” ir 
“Vilnies” rėmėjo ir visų De
troito pažangiųjų organizaci
jų, kurių nariu jis buvo. 
Negalima net tikėt, kad tar
pe mūsų nebėra mylimo Jim 
Umaro. Mes visi jo ilgėsimės 
ir ilgai prisiminsime. Jim 
Umaras užbaigė savo ne
linksmas gyvenimo dienas, ir 
mus visus paliko jo liūdėt.

Stefanija Detroitietė

Jurgis Janonis yra geras 
pažangietis; priklauso prie 
visų organizacijų; yra vienas 
seniausių LDS narių; jo duk
ra Millie ir šeima yra LDS 
nariai; jo žentas Tony Vasa
ris yra vietinės 21 kp. pirmi
ninkas, LDS albumui pa
ruošti Komisijos pirminin
kas; Jurgis ir jo šeima pri
klauso ir dalyvauja su bowle- 
riais. Nors 90 metų amžiaus, 
Jurgis yra geras bowleris, 
konkuruoja su jaunais: yra 
“Laisvės” skaitytojas ir rė
mėjas. Todėl jo draugai ir 
susirinko jį pagerbti. Baliaus 
pirmininkas Servit Gugas 
pakvietė specialiai pasveikin
ti jubiliantą klubo pirmininkę 
Stephanie Masis ir varde 
senesnių jo gerą draugą 
Frank Yoshonį. Jurgis susi
laukė didelės staigmenos, 
kuomet Servit Gugas per
skaitė du laiškus, sveikinan
čius jį su gimtadieniu: vienas 
buvo nuo William G. Milli
ken, Michigano gubernato
riaus ir nuo prezidento Jim
my Carter ir jo žmonos 
Rosalynn.

Buvo gražus balius, ir ku
rie gavo progą jame dalyvau
ti/ dėkoja Jurgio Janonio 
dukrai Millie ir žentui Tony 
Vasariui už pakvietimą.
KLUBO SUSIRINKIMAS

Mėnesinis klubo susirinki
mas įvyko balandžio 27 d. 
Ąpart visų raportų, sužinojo
me;^ jog Servitas ir Ruth 
Gugai dalyvavo “Laisvės” šė- 
rininkų suvažiavime. Servit 
susirinkime išdavė raportą 
apie tą suvažiavimą.

Suvažiavime pirmininkavo 
Servit Gugas ir mums de- 
troitiečiams yra garbė, kad

Visiems gerai žinomas de- 
troitietis Vincas Kirvela su
laukė 80 metų amžiaus ba
landžio 6 d. š. m. Vincas 
priklauso prie LDS 21 kp., 
LLD 52 kp., Detroito Lietu
vis Klubo, skaito ir remia 
“Laisvę” ir “Vilnį” ir nepa
miršta užrašyti tuos- laikraš
čius savo giminėms Tar. Lie
tuvoje. Nors nebuvo progos 
surengti jam balių, bet jis 
vietoje baliaus, norėjo pa
remti savo mylimus laikraš
čius. Pridavė “Laisvei” aukų 
sumoje $80. Sveikiname Vin
cą Kirvelą su jo gimtadieniu 
ir linkime jam daug sveika
tos, linksmų dienų ir sulaukti 
dar daug gimtadienių.

Stefanija Detroitietė

Susižeidė

Jonas Juška
Mūsų mylimas menininkas 

Jonas Juška užsigavo nugar
kaulį puldamas prie lovos 
savo namuose.

Linkime draugui Juškai 
greit susveikti, kad galėtų 
dalyvauti Aido choro koncer
te. IM

Nuotraukoje: Dalis vaizdo Union Square aikštėje susirinki
me.

New Yorkas. — Šiemet čia 
Tarptautinė darbo liaudies 
šventė gimusi Jungtinėse 
Valstijose 1886 metais, atžy
mėta praeitą šeštadienį, ge
gužės 3 dieną, Manhattane. 
Eisena gatvėmis baigėsi ga
na skaitlingu masiniu susi
rinkimu Union Square aikš
tėje. Apart visos eilės kalbė
tojų, buvo pateikta graži 
muzikinė-daininė programa. 
Ją atliko daugumoje ispaniš
kos kilmės menininkai. Prie 
eisenos ir susirinkimo pada
rymo sėkmingu daug prisidė
jo ir saulėtas, šiltas oras.

Aikštėje pagrindinę kalbą 
pasakė senas veikėjas ir ko
votojas, Amerikos Komunis
tų Partijos generalinis sekre
torius Gus Hali. Jis kalbėjo 
svarbiausiais šių dienų tarp
tautiniais ir šios šalies vidi
niais klausimais. Gus Hali 
pasmerkė šios šalies vyriau
sybės, prez. Carterio vado
vaujamos, politiką santy
kiuose su Iranu. Jis pasmer
kė Carterio sugrąžinimą šal
tojo karo isterijos, į didelį

Jurgio Waresono nuotr.

pavojų išstatydamas pasauli
nę taiką. Hali kalbėjo už 
taiką, nusiginklavimą, už 
tarptautiniuose santykiuose 
detentę, už tautų ir valsty
bių taikų sugyvenimą.

Komunistų vado Gus Hali 
kalba dalyvių buvo dažnai 
pertraukiama entuziastiškais 
aplodismentais.

Bet šiame susirinkime di
džiausiu surpryzu tenka lai
kyti pasirodymą su prakalba 
juodųjų žmonių veikėjo ir 
kankinio Geroge Merritt, ku
ris tik prieš kelias dienas po 
visų dvylikos metų kalinimo, 
buvo paleistas iš už grotų, 
išlaisvintas! Kokiais audrin
gais aplodismentais jis buvo 
publikos sutiktas ir priimtas! 
Susirinkime nebuvusiems 
sunku ir įsivaizduoti.

Merritt džiaugėsi vėl būti 
laisvu ir nuoširdžiausiai dė
kojo visoms liaudies jėgoms, 
kurios komunistų vadovauja
mos per tuziną metų kovojo 
už jo, kaip rasizmo aukos, be 
mažiausios pertraukos, už jo 
išlaisvinimą.

| ILGIAUSIŲ METŲ •

J MANO MYLIMAM ŠONUI ;

| Frank Bražinskui
♦ Gegužės 8 d. jo gimtadienio sukaktis. Proga to, < 
a aukoju “Laisvės” fondui $50. <
♦

į SOFIJA STASIUKAITIENĖ !
X Fairview, N.J. [




