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NO.8 70-IEJI METAI

KRISLAI
Lauksime ir tikimės 
Nepraranda vilties 
Baisus žmonijos pavojus 
Tuo pačiu pavojingu keliu 
Štai kuo didžiuojasi!

A. BIMBA
Pasirodo, kad ryšium su 

atžymėjimu mūsų “Laisvės” 
70-erių metų gyvavimo su
kakties, turėsime gražią gru
pę svečių ir iš Tarybų Lietu
vos. Tai bus grupė veikėjų ir 
menininkų.

Tikimės, kad visi pakvies
tieji svečiai atvyks, mūsų 
nesuvils.

jubiliejaus minėjimo pa
rengimas įvyks balandžio 26 
dieną.

Kartu noriu žodį kitą tarti 
ir apie mūsų mieląsias drau
ges moteris.

Garsinama, kad New Yor- 
ko Lietuvių Moterų Klubas 
ruošia didelį, įdomų su meni
ne programa ir vaišėmis 
Tarptautinės Moters Die
nos — Kovo 8-tos minėjimą 
sekmadienį, kovo 8 dieną.

Visi, kuriems tik sveikata 
leis, nepamirškime šiuose 
parengimuose dalyvauti.

Nemalonu ir gaila socialis
tiniam pasauliui skaityti pra
nešimus, kad vienoje jos 
šalių, būtent Lenkijoje nėra 
sugrįžusi ramybė. Iš kitos 
pusės, žinoma, kapitalistinių 
kraštų vadovai ir valdovai 
tiesiog negali atsidžiaugti to
kia Lenkijoje padėtimi.

Tiek Amerikos, tiek visų 
šalių pažangiečiai nepraran
da vilties, jog padėtis pasi
taisys, susinormalizuos, bus 
išvengta kokio nors ginkluo
to konflikto, ir Lenkija pasi
liks socialistinių šalių ir tau
tų pasaulinėje šeimoje.

Prieš keletą metų, Jimmy 
Carterio prezidentavimo lai
kais, vienu kartu buvo pra
dėta plačiai kalbėti apie neu
trono (atominę) bombą. Tam 
pritarė ir prezidentas. Bet 
vėliau jis tos idėjos atsisakė 
ir dalykas buvo užmirštas, 
palaidotas.

Bet daugelio nuostabai, 
štai iš Washington© praneša
ma, kad gynybos sekretorius 
Weinberger, žinoma, prezi
dento Reagano įsakymu, 
spaudos, televizijos ir radijo 
korespondentams, praneša 
kad imtamasi neutrono bom
bas gaminti. Tai militaristų 
iš Pentagono sumanymas. 
Pasirodo, kad kuo kitu jie 
pateisintų savo reikalavimą, 
kad gynybos reikalams išlai
dos 1981 m. biudžete būtų 
padidintos net iki $32,000,- 
000,000!

Nereikia nė sakyti, jog 
Tarybų Sąjunga ir kitos ša
lys šį pavojingą sumanymą 
tuojau griežčiausiai pasmer
kė. Bet iš kitos pusės Euro
pos kapitalistinės NATO ša
lys jį užgyrė!

Izraelio valdžia, sakoma, 
nutarė steigti tris naujas 
sodybas per anais metais 
karą užgrobtose arabų žemė
se. Reiškia, ji tuos plotus 
aneksuoja, laiko savo terito
rijos sudėtine dalimi. Tas 
reiškia, kad Izraelio santy
kiai su arabų kraštais dar 
pablogės, paaštrės.

Reikia tikėti, kad ateinan
tieji parlamentiniai Izraelyje 
rinkimai šį kelią pakeis, jo 
atsisakys.
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Piketuoja jūrų bazę Philadelphijoje. Tie vyrai buvo atleisti 
iš darbo vos po dienos, kai buvo įdarbinti. Jie atleisti pagal 
naują prez. Reagano ekonominį planą ir dabar eina į teismą 
savo reikalų ginti.

Keturi milijonai labdarai
Washington. — Energijos 

departamento specialus pa
tarėjas Paul L. Bloom, prieš 
užbaigdamas savo darbą bu
vusio prezidento Carterio ka
dencijoje, paskutinę savo 
darbo dieną paskyrė keturis 
milijonus dolerių labdaros 
draugijoms. Po vieną milijo
ną dolerių gavo National

Protestai prieš 
ginklavimosi

Washington. — Čia susida
rė koalicija, apjungianti apie 
pusantro šimto darbo unijų 
ir viešosios tarnybos grupių, 
kurios viešai išeina prieš 
prez. Reagano ekonominį 
planą, kur jis nori numušti 
sumas socialinių programų 
srityje, o pakelti apsiginkla
vimo srityje. Pagal naują 
planą prezidentas nori pakel
ti apsiginklavimo biudžetą 
dar papildomais $32 bilijo
nais, taigi sudarant Pentago
nui $220 bilijonų ateinan
tiems metams.

“Coalition on the Fiscal 
Year 1981 ^Budget” vardu 
pasivadinęs, šis organizacijų 
junginys darbuosis tam, kad 
socialinės programos nenu
kentėtų, papildomus fondus 
paskiriant ginklavimusi.

Savo vėliausiame raporte 
Darbo Departamentas di
džiuojasi, kad per šių 1981 
metų sausio mėnesį bedarbių 
skaičius šioje šalyje tepaau- 
go, tepadidėjo 62,000. Tas, 
girdi, akivaizdžiausiai paro
do, kad mūsų ekonomija 
šiandien randasi geroje, 
sveikoje padėtyje, stovi ant 
tvirtų kojų!

Pažiūrėkime: Jeigu kiek
vieną mėnesį po tiek bedar
bių skaičius “tepakils” per 
šiuos metus, pabaigoje metų 
jų skaičius bus padidėjęs, 
paaugęs “tik” 844,000. To 
paties departamento duome
nimis, šiandien bedarbių tu
rime “tik” 7,947,000. Vadina
si, pabaigoje metų jų jau 
turėsime net 8,751,000, arba 
7,4 proc. visų darbo jėgų!

Council of Churches, Salva'- 
tion Army, Council of Jewish 
Federations ir Conference of 
Catholic Charities.

Tai buvo pinigai, kuriuos 
valdžiai buvo sugrąžinusi 
Standard Oil Company (In
diana), kai buvo nustatyta, 
jog ji perdaug išėmusi iš 
savo klijentų už naftą praei
tyje.

Kai dabartinė Reagano ad
ministracija apsižiūrėjo, jog 
šie keturi milijonai buvę “ne
teisėtai” išmokėti, gavėjai 
tuos fondus jau buvo beveik 
išleidę. Nors Energijos sek
retorius ir sako, kad Bloom 
neturėjęs teisės tuos fondus 
paskirstyti, bet pats Bloom 
tvirtina, jog jis pasielgęs 
teisėtai, nes tos organizaci
jos kaip tik padės skurde 
esantiems piliečiams apsimo
kėti elektros ir kitokias sko
las.

Dar neaišku, kaip tas rei
kalas baigsis, bet tos ketu
rios labdaros draugijos aiški
na, jog jos esančios nusivylu
sios dabartinės administraci
jos politika.
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Dorothy Allison, psichiatristė, iš New Jersey atvyko į 
Atlantą, Georgia, padėti, ieškant nusikaltėlių vaikų 
nužudyme.

Kritikuoja JAV 
dėl N-bombos

Bonn. — Federalinės Vo
kietijos parlamento narys 
Karsten Boigt, kanclerio 
Schmidto partijos užsienio 
reikalų politikos specialistas, 
sukritikavo per vietos TV 

i interview Amerikos gynybos 
I sekretoriaus Caspar Wein
berger planą dėl neutroninės 
bombos Europoje. Jis tvirti
no, kad Amerika nesanti 
reikalo pakankamai išaiški
nusi NATO valstybėms. Pa
našius kaltinimus pareiškė ir 
buvęs Vokietijos kancleris, 
dabartinis socialdemokratų 
vadas Willy Brandt.

Willy Brandt sako, kad 
Prancūzija ir Fed. Vokietija 
esančios už detentę ir sie
kiančios stabilizacijos Rytų- 
Vakarų santykių subalansa
vime. Jis taip pat aiškino, 
kad bent šiuo metu nesą 
jokių galimybių, jog kuri 
nors pusė (komunistinė ar 
kapitalistinė) gautų persva
rą.

Las Vegas. — Viešbučio 
tarnautojas, 23 metų am
žiaus Philip Bruce Cline, 
kaltinamas uždegęs vietos 
viešbutį Hilton Hotel, kur 
žuvo aštuoni žmonės ir su
žeista apie porą šimtų. Nuo
stolių esama apie 10 mil. dol.

New Delhi, Indija. — Ke
turių dienų posėdžių susirin
ko apie šimto šalių užsienio 
reikalų ministrai ir nori ap
tarti visus savo aktualiuosius 
politinius klausimus. Tai va
dinamos “nonaligned” šalys, 
kurios nesideda su didžiosio
mis valstybėmis. Konferenci
ją atidarė Kubos užs. reik, 
ministras Isidoro Malmierca, 
pavaduodamas Fidelį Castro, 
kuris yra dabartinis tų val
stybių judėjimo pirmininkas. 
Jo pakviesta kalbėti Indijos 
premjerė Indira Gandhi pa
reiškė viltį, kad didžiosios 
valstybės liausis kurstyti 
tarpusavyje mažąsias valsty
bės. Ji taip pat pasisakė 
prieš didžiųjų valstyvių stei
giamas karines bazes mažųjų 
valstybių teritorijose. Konfe
rencijos dalyviai, tarp dau
gelio kitų dalykų, rūpinasi 
suvesti prie taikos stalo Ira
ną su Iraku.

Paskelbė JAV laiškų
Washington. — Tarybų 

Sąjungos ambasada paskelbė 
tekstą laiško kurį Tarybų 
Sąjungos užsienių reikalų 
ministras Andriejus Gromy- 
ka buvo atsiuntęs JAV Val
stybės sekretoriui Alexander 
M. Haig, Jr.

Laiškas, rašytas sausio 28 
d. ir sekančią dieną TSRS 
ambasadoriaus Dobrynino 
įteiktas JAV Valstybės sek
retoriui, yra atsakymas į 
JAV Valstybės sekretoriaus 
laišką, rašytą sausio 24 d. 
Tame laiške Amerikos užsie
nio reikalų ministras įspėjo 
TSRS, kad ji nesikištų į 
Lenkijos vidaus reikalus. 
TSRS užsienio reikalų minis
tras Gromyka sako, kad šis 
reikalas neliečia Amerikos, 
nes tai yra Lenkijos vidaus 
reikalas, o kai dėl santykių 
su Lenkija bendrai, tai Ame
rika ir jos siunčiamos Voice 
of America radijo laidos dir
ginančios Rytų-Vakarų san
tykius.

Sakosi esąs 
Lindbergo sūnus

kuris
Lind-

Kenneth W. Kerwin, 
tvirtina, kad jis esąs 
bergho sūnus.

New York. — Jau 49-eri 
metai praėjo nuo to laiko, kai 
transatlantinio lakūno Lind- 
bergho sūnus buvo pagrob
tas ir nužudytas ir tariamas 
jo žudikas buvo nubaustas 
mirties bausme elektros kė
dėje. Bet dabar bent du 
asmenys tvirtina, kad jie esą 
to Lindbergho sūnūs ir nori 
įrodyti, jog asmuo, kuris 
buvo pasmerktas miriop 
elektros kedėje, buvęs ne
kaltas.

Jiedu turi pasiėmę advoka
tus, kurie knisinėjasi New 
Jersey valstijos archyvuose 
ir nori įrodyti savo klijentų 
teisybę. Vienas toks yra Ha
rold Roy iš Westport, Conn., 
kompiuterių kompanijos at
stovas, o kitas — Kenneth 
W. Kerwin — iš Biddefort, 
Me., buvęs fabriko darbinin
kas. Abudu tvirtina, kad 
jiems žinoma, jog jie esą 
Lindbergho sūnūs, ir sako, 
kad jie eina bylinėtis ne dėl 
turto, bet iš principo.

NEW DELHI. - Per trio 
dienas sukorę apie tris tūks
tančius mylių, amerikiečiai 
Anderson iš Albuquerque, 
New Mexico, ir Ida iš Boul
der, Colorado, sustojo Indi
joje ir nutraukė savo kelionę 
po pasaulį, kurią buvo ketinę 
įvykdyti, ketindami ją atlikti 
per mažiau nei 80 dienų, kaip 
buvo rašoma Julės Verne 
knygoje.

Lenkai kviečia kovoti prieš 
antisocialistinę provokaciją

Varšuva. — Naujasis Len 
kijos ministras pirmininkas, 
gynybos ministras generolas . 
Wojciech Jaruzelski, vos tik i 
perėmęs savo pareigas, pa
reiškė, jog neprileisiąs prie 
to, kad šalyje atsirastų eko
nominis chaosas ar prasidėtų^ 
brolžudiškas konfliktas ir pa
kvietė trijų mėnesių laiko
tarpiui susilaikyti nuo strei- 
kavimo.

Savo kalboje Seimo na
riams jis pažadėjo pertvar
kyti ministrų kabinetą ir 
atstatyti nuoširdžius ir atvi
rus ryšius su Solidarnosc 
unijos vadovybe ir nariais. 
Tuo tarpu ir tos unijos vadas 
Lech Walęsa, kurio vadovau
jama unija atstovauja 10 
milijonų narių, pažadėjo su
silaikyti nuo streikų.

Sudaryta komisija, kuriai 
vadovauja vicepremjeras 
Mieczyslaw Jagielski, rūpin
tis ekonominiais reikalais.

Lenkijos Komunistų parti
jos vadas Stanislaw Kania, 
kreipdamasis į tautą per ra
diją, kvietė visus patriotiškai 
kovoti prieš anarchiją ir an- 
tisocialistines provokacijas 
šalyje. Jis išėjo prieš antiso- 
cialistinius elementus, kurie 
infiltravo darbininkų uniją. 
Jis taip pat kvietė Lenkijos

NUPIRKO LONDON TIMES
London. — Australietis 

laikraščių specialistas Ru
pert Murdoch, kuris jau turi 
savo valdžioje daugelio laik
raščių likimą, jų tarpe ir 
trijų New Yorke išeinančių 
leidinių, nupirko Londone į 
finansines bėdas pakliuvusį 
patį žymiausią ir savo vardu 
besididžiuojantį London 
Times. Jis susitarė ir su 
unijos darbininkais, kurių 
esama apie 4,000, kad jie

Rupert Murdoch su William Rees-Mogg, Londono Times 
redaktorium, ir laikraščiai , kuriuos jis leidžia.

Atėnai. — Graikijos parla
mente Komunistų partijos 
atstovai pareikalavo, kad bū
tų uždaryta Voice of Ameri
ca radijo stotis Rhodos salo
je. Jie tvirtino, kad ta stotis 
skelbianti nedraugiškas ži
nias į socialistines ir arabų 
šalis, gadindama draugiškus 
santykius su tais kraštais.

Lenkijos premjeras 
gen. Wojciech Jaruszelski

ūkininkus paklusti Vyriau
siojo Teismo sprendimui, pa
gal kurį jiems neleista steigti 
atskirų unijų, bet leista 
jungtis draugijose, kurios 
yra skirtingos nuo fabrikų 
darbininkų.

New York. — Trys Portu
galijos advokatai pareiškė, 
jog Pietų Afrika vedanti ne
paskelbtą karą prieš Angolą. 
Esą, Pietų Afrikai šioje ko
voje padeda JAV, Prancūzi
ja, Federalinė Vokietija, Ki
nija ir Izraelis bei daug įvai
rių korporacijų iš visų kraš
tų.

pradėtų ir | tęstų normalų 
darbą. Jis pažadėjo, kad 
Times ir jo sekmadieninė 
laida Sunday Times išeidinės 
reguliariai ir tokioje pat 
aukštumoje, kaip ir anks
čiau. Jis dar vylėsi, kad gal 
tie laikraščiai būsią geresni, 
negu prieš tai.

New Yorke Rupert Mur
doch leidžia The New York 
Post, The Village Voice ir 
New York žurnalą.

Strassbourg. — Europos 
parlamentas kreipėsi į Bend
rosios Rinkos kraštus, kad 
jie sustabdytų ginklų tiekimą 
Urugvajui. Buvo nurodyta, 
kad Urugvajuje nepaisoma 
politinių ir žmogaus teisių ir 
kad karinė valdžia esanti 
atsakinga už civilių suėmi
mus ir jų kankinimą.
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Gubernatorius Carey 
Japonijoje

New Yorko valstijos gubernatorius Hugh Carey lankėsi 
Japonijoje. Tai savaime būtų nesvarbus įvykis: gubernato
riai, senatoriai ir kongresmanai nuolat keliauta no pasauli 
dažniausiai išgalvodami visokias misijas, faktinai praleis
dami atostogas. Bet Carey turėjo rimtą tikslą: jis prašyte 
prašė Japonijos industrialistų, kad jie statytų fabrikus 
New Yorko valstijoje, kur bedarbių skaičius auga kaip ant 
mielių. Kalbėdamas Tokyo industrialistų surengtame ban
kete, jis žadėjo viską: pigias darbo rankas, geras statybos 
sąlygas, žemus mokesčius . . .

Ot, atėjo laikai! Dižiosios, galingosios industrinės Ameri
kos turtingiausioji valstija prašosi Azijos šalies, kad ji ją 
ekonominiai-kolonizuotų. Kaip prie to prieita? Kaip visame 
kame, kaltas pačių kapitalistų gobšumas. New Yorko 
valstijos lengvoji industrija, ypatingai drabužių pramonė, 
taip nusmuko, nes fabrikantai, ieškodami vis pigesnių 
“darbo rankų”, savo fabrikus iš karto kėlė į pietines 
valstijas, o vėliau — į Hong-Kongą, Singapore, į Panamą. 
Na, buvo keliama ir į Japoniją, buvo steigiami tenykščiai 
skyriai. Bet Japonija pati tapo galinga industrinė jėga. Ten 
darbininkai išsikovojo geresnes darbo sąlygas ir nustojo 
būti “pigiomis darbo rankomis”. Štai kas pagimdė tą Carey 
misiją.

Tas, žinoma, neišspręs klausimo. Nedarbas ir nedatek- 
lius išnyks šioje šalyje, kai pramonė gamins, kas tikrai 
žmonėms reikalinga, kai algos pasieks pragyvenimo lygį, 
kai korporacijos bus priverstos pasitenkinti logiškais 
pelnais, kai mokesčių našta darbo žmonėms bus palengvin
ta ir pasunkinta tiems turčiams, kurie dabar visai išsisuka 
mokesčių nemokėti.

Už tokias pakaitas reikia kovoti. Bet ar tokios pakaitos 
galimos, nepakeičiant esminio kapitalizmo būdo, labai 
abejotina.

EI Salvadore 
žuvo 4 amerikiečiai

Mūsų valdžios aukštieji pareigūnai dar vis tebekalba apie 
“Irano barbarizmą”. Dar vis tebetęsiamas kiršinimas prieš 
Irano valstybę, tautą ir žmones, perdedant, ir net 
fabrikuojant neva faktus apie mūsų įkaitų kančias ir 
skausmus. Mes sakome “perdedant”, nes faktai rodo ką 
kitą.

Žinoma, praleistas ir laikas Irano nelaisvėje nebuvo nei 
atostogos nei poilsis. Bent pirmomis savaitėmis juos 
suėmus bent dalis įkaitų buvo laikyti vienutėse, kartais 
užrištomis akimis. Kai kurie sargai, jauni nacionalistai, 
juos traktavo, bent žodiniai, šiukrštokai. Bet, kaip tai 
pasakoja patys sugrįžusieji įkaitai, niekas jų fiziniai 
nekankino.

Kas kita įvyko EI Salvadore. Ten amerikiečius ne tik 
suėmė, bet juos kankino ir nužudė. Taip, fašistiniame EI 
Salvadore nužudė keturis Amerikos piliečius, jų tarpe tris 
katalikes vienuoles misijonieres! Kas juos nužudė? Tą visi 
žino: pačios valdžios slapta organizacija, veikianti, be 
uniformų, nakties tamsoje, kaip “keršto ranka” prieš 
kairiečius. Ta policijos organizacija, kartais padedama 
uniformuotos kariuomenės, nužudė tūkstančius ir tūkstan
čius patriotų. Nužudytieji amerikiečiai net nebuvo kairių 
nusistatymų. Tos trys vienuolės buvo toli nuo politikos, jos 
veikė kaip gailestingosios seselės, jos kenčiančiai EI 
Salvadoro liaudžiai rodė simpatijų.

Ar Amerikos valdžia protestuoja? Ne, ji vis daugiau ir 
daugiau tebesiunčia ginklų EI Salvadoro fašistinei chuntai!

PAGRISTAI DIDŽIUOJASI mųjų žmonijos eilėse”. Tary- 
NUEITU KELIU IR |
PASIEKTAIS 
LAIMĖJIMAIS

Tik gauto dvisavaitinio . dukcija išaugo daugiau kaip 
žurnalo “Švyturys” antraja- ! 56 kartus palyginti su 1940 
me numeryje savo pastabose 
“Tradicijų tęsimas” Gailius 
Aleknu tarp kitko pabrėžia:

“Po XXV suvažiavimo Lie
tuvos partinė organizacija 
toliau augo, organizaciniai ir 
politiškai stiprėjo. Ji pratur
tėjo nauju patyrimu, tobu
lesnėmis darbo formomis ir 
metodais. Per tą laiką Lietu
vos Komunistų partija padi
dėjo daugiau kaip 23 tūk
stančiais žmonių, ir dabar 
jau yra apie 169 tūkstančius 
partijos narių ir kandidatų į 
narius. Kas dešimtas Lietu
vos dirbantysis ir kas trylik
tas suaugęs gyventojas yra 
komunistas. Išaugusi kieky
biškai ir kokybiškai, respub
likos partinė organizacija 
šiandien gali daryti poveikį 
visoms mūsų gyvenimo sri
tims, visiems darbo kolekty
vams, vis sėkmingiau vado
vauti komunizmo kūrimui”. 
Tai žodžiai iš Lietuvos Ko
munizmo kūrimui”. Tai žo
džiai iš Lietuvos Komunistų 
partijos CK pirmojo sekreto
riaus P. Griškevičiaus 1980 
m. rugpjūčio 26 d. pranešimo 
LKP CK plenume. Ir dar čia 
buvo pažymėta, kad respub
likoje materialinės gamybos 
sferoje dirba 115 tūkstančių 
partijos narių ir kandidatų, 
arba trys ketvirtadaliai ko
munistų, dirbančių liaudies 
ūkyje, kad kas antras moks
lų daktaras, kas trečias rašy
tojas, kas ketvirtas mokyto
jas, inžinierius, technikas, 
agronomas, zootechnikas, 
kas šeštas gydytojas šian
dien yra komunistas.

Turtingos Lietuvos Komu
nistų partijos tradicijos. Jos 
gyvybingos, nes remiasi pa
žangiausiomis ir kilniausio
mis V. Lenino, bolševikų 
idėjomis, aukojimus! liau
džiai, kova dėl jos gerovės ir 
laimės.

Neužmirštamaisiais 1940 
metais, istoriniame Liaudies 
seimo liepos 21 d. posėdyje 
Antanas Sniečkus, motyvuo
damas pasiūlymą Tarybų 
Lietuvai įstoti į Tarybų So
cialistinių Tarybų Sąjungą, 
pasakė: “. . . mes norime 
matyti Lietuvą vieną iš pir-

Į bų valdžios metais pasiekta 
milžiniška pažanga. 1979 m. 
respublikos pramonės pro-

metais. Laukų derlingumas 
per 40 metų išaugo 2.6 kar
to, gyvulininkystės produk
cija — beveik tris kartus. 
Išnyko buržuazinės Lietuvos 
darbo žmonių rykštė — ne
darbas. Likviduotas neraš
tingumas ir mažaraštingu- 
mas, įvestas visuotinis priva
lomas vidurinis mokymas. 
Šiandien mokytojų turime 
žymiai daugiau, negu 1939 
m. vidurinėse ir nepilnose 
vidurinėse mokyklose buvo 
mokinių. Specialistų su aukš
tuoju išsilavinimu mūsų res
publikoje 1979 m. dirbo 20 
kartų, o su specialiu viduri
niu — 15 kartų daugiau negu 
1941 m. sausio 1 d.”

dais, bet, kaip ir anksčiau, 
vieno fakto neįmanoma pa
neigti: abi stotys yra politi
nis ir istorinis anachroniz
mas. Jų propagandos princi
pas nepasikeitė: viską vaiz
duoti juodomis ir baltomis 
spalvomis. Čia — šviesa (Va
karai), ten —- tamsa (Rytų 
Europos šalys)”.

Šie žodžiai, kurie ir šian
dien tebėra nepaprastai ak
tualūs, paimti iš demaskuo
jančio dokumentų rinkinio 
“Radijo stotis “Laisvoji 
Europa” — šaltojo karo kūri
nys”, kurį Bonoje prieš kele
rius metus išleido Vokietijos 
socialdemokratų partijai at
stovaująs bundestago depu
tatas K. H. Hanzenas ir jo 
kolegos iš parlamentinės 
frakcijos.”
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Kalbinis šovinizmas
Švietimo reikalams sekretorius T. H. Bell paskelbė, kad 

visi planai mokyti vaikus ne būtinai vienoje (anglų) kalboje 
atšaukti. Carterio administracijos laiku švietimo sekreto
rius, pedagogai ir mažumų kalbų atstovai buvo paruošę 
detališkus planus, kaip vaikai, kurių namuose kalbama ne 
angliškai, mokyklose būtų mokomi abiem kalbom — 
gimtinėje ir anglų.

Žinoma, tie planai būtų galėję būti vykdomi tik ten, kur 
yra susispietusios didokos svetimkalbių grupės. Pavyz
džiui, New Yorko didmiestyje gyvena virš milijono (kiti 
mano net du milijonai) žmonių, kurių namuose kalbama 
ispaniškai: puertorikiečiai, domininkiečiai, meksikiečiai, 
ateiviai iš Kubos ir t. t. San Francisco mieste gyvena 
šimtai tūkstančių žmonių, kurie vartoja kinų kalbą. Kai 
kuriuose miesteliuose Siaurinėje Naujosios Anglijos dalyje 
(New Hampshire, Vermont) bent pusė žmonių kalba 
prancūziškai. Prancūziškai kalbama ir kai kuriose Louisia
na uaiyse. Pietvakarinėje musų šalies dalyje, ypatingai 
Naujojoje Meksikoje, Arizonoje, Texas ir Kalifornijoje kai 
kuriose vietovėse dauguma žmonių kalba ispaniškai.

Tie planai turėjo gerą tikslą. Buvo jausta, kad jei vaikas 
namuose girdi vieną kalbą (gimtinę), o mokykloje tik kitą 
(anglų) jis savo tėvų kalbai išvysto kaip ir panieką. Vaikas 
išauga galvodamas, kad gimtinėje kalboje jis gali kalbėtis 
tik su tėvais, kad toji gimtoji kalba yra tik virtuvinė kalba, 
kalba, per kurią išsireiškiamą apie maistą, apie aprangą,

APIE NERIBOTO MELO 
BEI ŠMEIŽTO APARATUS 
IR JU VEIKLĄ

Kaip žinia, kapitalistinia
me pasaulyje jau daug metų 
veikia dvi radijos stotys. 
Viena pavadinta “Laisvės”, o 
kita “Laisvosios Europos” 
stotimis. Apie jų nūdienę 
veiklą tarybinės žinių agen
tūros “ELTA” koresp. “Vil
niaus” dienraštyje “Tiesa” 
vasario 1 d. sako:

“Ideologinės diversijos, sa
botažas, provokacijos — to
kia yra daugelio Vakarų ma
sinės informacijos priemonių 
šiandien varomos prieš socia
listinę Lenkiją nežabotos 
šmeižimo kampanijos esmė. 
Iš Bavarijos sostinės Miun
cheno, kur įsikūrė Amerikos 
vyriausybės kontroliuojamos 
radijo stotys, eteryje nesi
baigiančiu srautu į Lenkiją 
liejasi visokiausi gandai.

Dieną ir naktį 21 Europos 
socialistinių šalių tautų kalba 
transliuoja savo laidas Ame
rikai priklausančios “Lais
vės” ir “Laisvosios Europos” 
ardomosios radijo stotys.

Praėjusiais metais jų biu
džetas sudarė 93.6 milijono 
dolerių, šiemet jis padidintas 
dar 20 milijonų.

“Visiškai neabejotina, kad 
“Laisvė” ir “Laisvoji Euro
pa” jau seniai varo ideologi
nes diversijas prieš Rytų 
Europos šalis. Šiandien jos 
veikia ypač rafinuotais meto-

apie kasdieninius reikalus, o poezijos ir mokslo kalba tė
ra — anglų. Eilinis ispaniškai kalbančioje šeimoje vaikas 
nieko nežino apie ispanų kalbos literatūrą, niekad negirdė
jo apie Servantesą, apie Jose Marti . . .

Bet Reagano administracija nebūtų Reagano administra
cija, jeigu ji būtų įgyvendinusi tokias pakaitas. Kalbos 
reikalais, kaip visame kame, naujieji valdovai Washingtone 
užima kraštutiniai reakcines pozicijas. Bell laikosi nuomo
nės, kad mokyti ispanų ir kitų mažumų kalbose būtų 
“pažeistas vaikų mokslinimas”. Faktas, kad planai numatė, 
jog anglų kalba būtų likusi pamatine mokyklose, kad vaikai 
didžiausią dalį savo mokslo gautų anglų kalba, tik šalia to 
išmoktų ir gimtinę. Reaganas ir Bell, kaip matyti, pripratę 
prie ispaniškai kalbančių virėjų, šlavėjų, viešbučių valyto
jų ... Ką Reaganas ir Bell žino apie Ispanijos klasiką 
Sercantesą? Ir ką, pagaliau, jie žino apie Kubos tautinio 
atgimimo poetą Jose Marti?

Kitaip sakant — dar kitas šuolis atgaliop, dar kitas 
reakcijos laimėjimas.

Paskiausias kaltinimas . . .
Anądien kalbėdamas spaudos korespondentams, prezi

dentas Reagan vėl apkaltino Tarybų Sąjungą: kad Tarybų 
S-ga netiki į pomirtinį gyvenimą! Taip žodis po žodžio 
pasakė. mūsų prezidentas: tarybiniai komunistai, tie 
baisieji bedieviai, netiki į gyvenimą po mirties . . .

Įsivaizduokime, koks būtų pasaulis, jeigu moderniškųjų 
šalių valdžios iš tikro nustatytų savo užsienio politiką 
pasiremdamos tokiais sumetimais — mes galėtume kaltinti 
Indiją, kad ji leidžia “šventoms” karvėms vaikščioti savo 
miestų gatvėse ir kramtyti maistą, kurio neužtenka 
gyventojams; mes galėtume kaltinti musulmoniškų kraštų, 
kaip tai Saudi-Arabijos, valdovus, nors jie ir tiki į 
pomirtinį gyvenimą, bet jie i toki gyvenimą tiki tik 
musulmonams. Įsivaizduokime sekretorių Haig, siunčiantį 
tuo klausimu protestą Saudi-Arabijai! ...

Kadaise, ypatingai pu bpaiio revoliucijos per pirmą 
dešimtmetį, Amerikos geltonoji spauda ir . politikieriai 
dažnai kalbėdavo apie “bedieviškąją Rusiją”. Bet kai 
Reaganas dabar, 1981-aisiais metais, atgaivina tokį atsiliki
mą, tai tikrai stebėtina, — stebėtina ir liūdna.

VAISINGAS IR ABIEM 
PUSĖM NAUDINGAS 
BENDRADARBIAVIMAS

Kaip žinia, jau gerokas 
laikas tarp Tarybų Lietuvos 
ir Vokiečių Demokratinės 
Respublikos vyksta bendra
darbiavimas. Dabar praneši
me iš Lietuvos sakoma, kad 
tarpe bendradarbiautojų 
priimta ir pasirašyta nauja 
sutartis. Pranešimas taip 
skamba:

“Apie penkiasdešimt Tary
bų Lietuvos gamybinių ko
lektyvų palaiko nuolatinius 
draugiškus ryšius su savo 
partneriais iš VDR Erfurto 
apygardos. Konkretus ir da
lykiškus bendradarbiavimas, 
pažangios patirties studijavi
mas ir taikymas duoda abi
pusę ekonominę naudą.

Lietuvos KP Centro Komi
teto pirmasis sekretorius P. 
Griškevičius Vilniuje ir 
VVSP Erfurto apygardos ko
miteto pirmasis sekretorius 
G. Miuleris Erfurte pasirašė 
draugiškų ryšių ir bendra
darbiavimo sutartį 1981 me
tams. Joje numatyta toliau 
keistis darbo patirtimi eko
nominio, politinio ir kultūri
nio gyvenimo srityse, taip 
pat partinių ir visuomeninių 
organizacijų veikloje.

Erfurto apygardoje pasira
šant sutartį dalyvavo Lietu- ! 
vos KP Centro Komiteto I 
užsienio ryšių skyriaus vedė
jas F. Strumilas. Įvykusiame 
pokalbyje buvo apsvarstyti 
klausimai, susiję su sutarties 
įgyvendinimu ir pasiruošimu 
Tarybų Lietuvos ir Erfurto 
apygardos draugiškų ryšių 
20-osioms metinėms.”

Praktika įrodė, kad šis ; 
bendradarbiavimas yra 
abiem pusėm naudingas 
vaisingas.

Kapitalistinės NATO militarinės sąjungos valstybės su 
mūsų Jungtinėmis Valstijomis priešakyje yra pasimojusios 
pradėti gaminti neutroninę, naujos rūšies atominę bombą. 
Padidės ir paaštrės ginklavimosi varžybos. Naujas didelis 
pasaulinei taikai pavojus. Taikos ir nusiginklavimo šalinin
kai labai susirūpinę!

fob

FOSTERISVILJAMAS

Vasario 25-ąją sukanka 
metų, kai gimė (1881 m.) 
jamas Fosteris, 
tarptautinio 
komunistinio 
jas.

1909—1912 
feris
darbininkų
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ir 
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ĮDOMUS DUOMENYS 
ŠIANDIENIAME 
PASAULYJE APIE 
VYRUS IR MOTERIS

Tarybų Sąjungos Mokslų 
Akademijos Etnografijos In
stituto direktorius S. Bruko 
žurnale “Nauka i žizn” rašo:

“Tarptautinės statistikos 
duomenimis, 1978 metų vi
duryje pasaulyje vyrų buvo 
dešimčia milijonų daugiau 
negu moterų. Tačiau yra 
dideli šio santykio skirtumai 
tarp išsivysčiusių ir besivys
tančių šalių. Pirmosiose — 
moterų daugiau negu vyrų. 
Vakarų Europoje vyrų 12,9 
procento mažiau nei moterų. 
Gerokai mažiau vyrų VDR —
46.5 Austrijoje — 47,1, Por
tugalijoje —47,1, VFR — 
47,7 ir t. t.

Tokiose išsivysčiusiose ša
lyse kaip JAV ir Japonija 
vyrų taip pat mažiau negu 
moterų.

Didesnė lyčių disproporcija 
yra Pietinėje Azijoje ir Kini
joje. Šiose šalyse vyrų yra 
52 milijonais daugiau (Kinijo
je — 23 milijonais, Indijoje—
22.5 milijono, Pakistane —
2.6 milijono, Bangladeše —
2.7 milijono).

Afrikoje apskritai moterų 
ir vyrų po lygiai, bet Šiaurės 
Afrikoje vyrų daugiau, o 
Rytų, Centrinėje ir Pietų

Amerikos 
darbininkų 
judėjimo veikė-

metais V. Fos-
Pasaulio pramonės

organizacijos na-

Afrikoje — moterų keliais 
procentais daugiau.

Žymiai skiriasi vyrų ir mo
terų skaičius miesto ir kaimo 
vietovėse. Išsivysčiusiose ša
lyse vyrų kaime gausiau. 
Paaiškinama tuo, kad kaime 
daug technikos, kurią valdo 
vyrai, o moterys ieško sau 
parankaus darbo kur nors 
aptarnavimo sferoje mieste.

Kitaip yra šalyse, kurios 
neseniai pradėjo žengti in
dustrinio vystymosi keliu. 
Greitai augantys miestai pa
traukia daugiau migrantų — 
vyrų.

Visiems žinoma, kad vyrų 
ir moterų pasiskirstymui 
daugelyje šalių turėjo įtakos 
karai (jie nusinešė daugiau
sia vyrų gyvybių) ir migraci
jos procesas. Tačiau tik šio
mis priežastimis toli gražu 
dar negalima paaiškinti susi
dariusios gyventojų struktū
ros.

Daugumoje pasaulio šalių 
100 mergaičių gimsta 104- 
107 berniukai (faktas, kurio 
dar negalime paaiškinti). 
Kasmet pasaulyje berniukų 
gimsta 4 milijonais daugiau 
negu mergaičių. Tačiau kai 
jiems sukanka 15-20 metų, 
mergaičių ir berniukų būna 
po lygiai. Pastarųjų daugiau 
miršta.

Besivystančiose šalyse, 
kur vaikų šeimose dvigubai 
daugiau negu išsivysčiusiose 
šalyse, vyrų procentas kur 
kas didesnis negu moterų.”

mėsos 
lydymo

įstojo j

rys. Jis — vienas iš Siaurės 
Amerikos sindikalistų sąjungos 
kūrėjų, 1912—1914 — jos sek
retorius.

1917—1920 metais jis orga
nizavo streikus, kūrė 
konservų ir plieno 
pramonės darbiniėkų 
jungas.

1921 m. V. Fosteris
JAV Komunistų partiją.

1920—1935 m. V. Fosteris 
vadovavo Profsąjungų propa
gandos (nuo 1929 m. Profsą 
jungų vienybės) lygai.

Nuo 1924 m. jis — JAV KP 
CK politinio biuro narys, 
1929—1938 metais JAV KP 
Centro Komiteto pirmininkas, 
1 938—1944 ir 1945—1957 me
tais — JAV Komunistų parti
jos nacionalinio komiteto pir
mininkas, nuo 1957 m. — gar
bės pirmininkas.

1924, 1928, 1932 metais V. 
Fosteris buvo 
JAV prezidentus, 
metais jis
nacionalo Vykdomojo komite
to prezidiumo narys.

V. Fosteris parašė knygų 
darbininkų judėjimo istorijos 
ir teorijos klausimais.

Mirė Viljamas Fosteris 1961 
melais.

“LAIKAS IR ĮVYKIAI”

kandidatas j 
1935—1943 

Komunistų Infer-

VILJAMAS FOSTERIS
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Paže II inimas dievo vardu
Vatikano duomenys rodo, 

kad didžioji dalis tikinčiųjų — 
moterys, nežiūrint to, jog 
visais laikais bažnyčia skelbė 
moterų nelygiateisiškumą su 
vyrais. Per ilgus amžius su
siklostė moterų nepilnaver
tiškumo pojūtis, tuo pačiu 
paklusnumo, nuolankumo 
tiek vyrui, tiek dievui bruo
žas. Visa tai darė poveikį 
šventas raštas, popiežių raš
tai bažnyčios reikalais. Pa
vyzdžiui, Biblijoje teigiama, 
kad “. . . nuodėmių šaknis, 
velnio ginklas, kai tik moterį 
pamatote”. Arba . . jūsų 
moteris tegul tyli susirinki
muose, nes joms nevalia kal
bėti. Turi būti paklusnios, 
nes taip ir zokonas sako. 
Tačiau jeigu jos ko nors nori 
išmokti, tai namie tegul savo 
vyrų pasiklausia”.

Ryškiausiai moters paže
minimas atsispindi krikščio
niškajame moterystės sakra
mente, ypač jo apeigose. 
Visos maldos sutuoktuvių 
metu kalba apie moters nely
gybę, apie tai, kad ji paties 
viešpaties pasiųsta tarnauti 
savo vyrui: “Duok, dieve, 
vergei (jaunajai) visur kur 
klausyti vyro, o vergas (jau
nasis) turi būti žmonos gal
va, kad gyventų pagal dievo 
valią”. Maldų pabaigoje per
skaitoma ištrauka iš apaštalo 
Povilo laiško efeziečiams: 
“. . . o žmona tegu bijo savo 
vyro”.

Dar didesnis moters paže
minimas ir paniekinimas baž
nyčios apeigose. Tai poves
tuvinis jaunos moters įvesdi
nimas per presbiteriją į baž
nyčią ir antras atvejis, kai 
moteris iš bobinčiaus įvesdi
nama po pirmo gimdymo. 
Jauna moteris atėjusi pas 
kleboną, pasiprašo ją apvaly
ti. Kunigas paprastai šalto
kai klausia:

— Po didelio ar po mažo?
Vadinasi, ar esi po pirmo

sios vestuvinės meilės nak
ties, ar pagimdei svajotą 
savo kūdikį. Bet ir čia sutin
kame kitą pažeminimą. Pa
gimdžius berniuką “apsivaly
mo” apeigas galima atlikti po 
40 dienų, o mergaitę — po 80 
dienų. Kaip matome, prieš 
dievą, gimdant mergaitę, su- 
siteršiama dvigubai.

Krikščioniškoji religija į 
moterį žiūri, kaip į pagrindi
nį visų nuodėmių, pagundų ir 
blogio šaltinį. Per moterį 
Adomas, taip pat ir visa 
žmonija, prarado rojų: “Per 
moteri nuodėmių pradžia, 
per ją visi mirsime” (I). 
Dievas, kaip rašo senasis 
testamentas, atliko tardymą 
ir pasmerkė moterį gimdyti 
skausmuose. “Tu skausme 
gimdysi vaikus ir vyro val
džioje būsi, jis bus tavo vieš
pats”. Šį “dievo nurodymą” 
patvirtino Romos popiežiai 
savo enciklikose dėl gimdy
mų kontrolės, protestuodami 
jai. Šventųjų tėvų nurodymu 
gimdymui negalima naudoti 
chloroformo, nes jis sumaži
na skausmą. Tik 1956metais 
popiežius Pijus XII, paprieš
taraudamas dievui, teikėsi 
palengvinti moterų kančias, 
gimdymo metu leisdamas 
naudoti vaistus.

Kaip matome, katalikų 
bažnyčia lytinį aktą laiko di
džiausiu žmogaus nusikalti
mu, tuo tarpu rytų religi
jos, kaip hinduizmas, budiz
mas ir kitos, skaito šventu, 
nes duoda žmogaus gyvybės 
pradžią. Todėl skulptūromis, 
kuriose vaizduojamos lytinio 
akto scenos, puošiami šven
tyklų eksterjerai. Be to, lyti
nis aktas, kaip šventas veiks
mas, gali būti atliekamas 
šventyklose, atėjus pagar
binti dievus. Tačiau islamo 
religijos šventraštyje korane 
nurodoma, kad Alacho rojuje 
vyrai taip pat turės malonu
mą, gerdami saldų vyną po 
medžiais, su juodaakėmis

merginomis — hurijomis, ku
rių galės turėti po kelias kaip 
ir 7pmėio barernp

Remiantis Biblija, moteris 
pažeminimą ir persekiojama 
nuo pat krikščionybės pra
džios. Bažnyčios represijos 
prieš mokslinę mintį ypač 
suaktyvėjo Europoje sustip
rėjus krikščionybei ir įvedus 
inkviziciją. Tada krikščioniš
kuose laužuose degė ne tik 
mokslininkai, bet ir moterys, 
apkaltintos būrimu, ragana
vimais, kerėjimu. XV am
žiaus pabaigoje, popiežiams 
remiant, vienuoliai J. Špren- 
geris ir G. Institutorius išlei
do raganų atpažinimo ir teis
mo vadovėlį “Raganų kūjis”. 
Ir Lietuvoje daug raganavi
mu apšauktų moterų žuvo iš
kilmingų švenčių metu ant 
liepsnojančių laužų. Raganų 
autodafai dar padažnėjo po 
Grigalaus XV išleisto dekre
to (bulės), kuriame buvo 
liepiama teisti kiekvieną 
žmogų “tikėjimo išsižadėjusį, 
su velniu sandarą padariusį, 
burtais ar žavėjimais vieną 
ar keletą žmonių numarinusį, 
tuojau atiduoti teisėjams, 
kurie pagal kaltės didumą, 
turi jį bausti”. Šį popiežiaus 
dekretą žemaičių kunigams 
perskaitė vyskupas J. Tiške
vičius pridurdamas: “Žavėto
jai, burtininkai ir visi, sutar
tis su velniu padarantieji, 
turi būti kankinti ir iš žmo
nių draugijos pašalinti”.

Reikia ir tai pastebėti, kad 
visose švento rašto evangeli- 
jose vyrauja vyro Jėzaus 
Kristaus kultas. Dievo moti
nos Marijos asmuo, kaip nu
rodo tyrinėtojai, įsigalėjo 
nuo III-IV amžiaus. Oficialiai 
Marijos garbinimą įteisino 
Efezo vyskupų susirinkimas 
431 metais, vadovaujant po
piežiui Selestinui I. Taigi iki 
to laiko moterys neturėjo 
savo atstovų ir užtarėjų dan
giškoje valdžioje. Bet ir vė
liau, Mariją paskelbus dievo 
motina, ji nesulyginta su 
šventąja trejybe. Marija liko 
tik užtarėja pas savo sūnų 
Jėzų Kristų, tėvą Jahvę ir jų 
ryšininką šventąją dvasią. 
Kad Marija su kūnu paimta į 
dangų, tikėjimo dogma pa
tvirtina tik 1950 metais, no
rint Marijos kultą sustiprin
ti, kad turėtų į ką moterys 
melstis.

Kaip matome, moterys ka
talikų bažnyčios diskriminuo
jamos ne tik danguje, bet ir 
žemėje. Dar daugiau, jos 
neturi teisės net prisiliesti 
prie šventų dalykų. Lenkų 
kunigo A. Bardeckio teigi
mu, pirmaisiais krikščiony
bės amžiais kai kuriose sek
tose kunigo pareigas atlikda- 
vusios ir moterys. Tačiau, 
stiprėjant bažnyčiai, moterų 
kunigavimas pasirodė ne
priimtinas ir neleido įsigalė
ti. Nuo II amžiaus pabaigos 
kunigystė liko tik vyrų privi
legija, o XI amžiuje popie
žius Grigalius VII dvasinin
kams įvedė celibatą, kad 
juos visai atitrauktų ir nuo 
šeimos, ir nuo moterų, tarsi 
būtų pagal liaudies patarlę: 
ko negali suvedžioti velnias, 
tą įveikia moteris.

Naujieji amžiai atnešė dau
gybę pasikeitimų įvairiose 
mokslo šakose, mene, litera
tūroje, filosofijoje, moralės 
principuose. Pasidarė kiek 
lankstesni popiežiai, mat ir 
jiems reikia derintis prie 
modernesnių laikų, prie nau
joviškų sąlygų. Todėl šian
dien vis dažniau ir atkakliau 
bažnyčios luomo moterys 
pradėjo kelti moters kunigo 
problemas, ir jos jau išsiko
vojo kai kurių nuolaidų. Net
gi kelios moterys vienuolės 
buvo pakviestos i II Vatika
no susirinkimą (1962-1965). 
Tai pirmas toks atvejis per 
visą krikščionybės istoriją. 
Kai kuriose katalikiškose ša
lyse leista seselėms vienuo

lėms dirbti liturginį darbą: 
krikštyti vaikus, tuokti jau
nuosius, net dalinti sakra
mentus, sakyti pamokslus. 
Išimtis daroma todėl, kad 
vyrų kunigų skaičius visose 
šalyse smarkiai sumažėjo ir 
dar mažėja.

Kova už moterų kunigystę 
katalikų bažnyčiose ypač su
stiprėjo tarptautiniais 1978 
moterų metais. Kai kurie 
teologai remia moterų kuni
gystės idėją, už ją pasisako 
didesnis skaičius katalikų 
vienuolių. Tačiau pats judėji
mas už moterų teises bažny
čioje Vatikano hierarchijai 
nepatinka ir aukštoji dvasi
ninkija naujoms idėjoms ne
pritaria. Matyt, dėl moterų 
kunigystės kova dar ilgokai 
užsitęs.

Reikia pastebėti, kad pir
mosios moterys dvasininkės 
atsirado 1958 metais liutero
nų kirkėje Švedijoje, vėliau 
JAV, Danijoje ir kitur. Pati 
populiariausia pastorė yra 
danė Brigita Berg. Jai lai
kant pamaldas, visada pilna 
ir maldininkų, ir turistų. Ji 
patraukia savo neeiline iš
vaizda, panaši į kino žvaigž
dę Gretą Garbo. Taip pat 
1975 metais anglikonų baž
nyčios sinodas nutarė leisti 
moteris pastoriais Anglijoje.

Kartais kai kas klausia 
apie kunigo sutanos panašu
mą į moteriškąjį drabužį 
priežastis ir kilmę. Sutana 
yra šamaniškas drabužis, jis 
atsirado evenkų žynių tarpe, 
nykstant pirmykštei visuo
menei, ir išsilaikė iki šių 
dienų. Kunigų sutana nieko 
neturi bendro su moterų rū
bais, ir moterys prisiskirti 
sutanos sau negali.

Taigi, moterys ir toliau 
atkakliai kovoja už savo ly
gias teises ir dvasininkų tar
pe, ir pasaulietiškame gyve
nime. Bronius Jauniškis

“LAISVE

Nuotraukoje: XVI amžiaus architektūros paminklas — 
Mykolo bažnyčia žiemą.

Nuotraukoje: Žirmūnai pro Antakalnio tiltą.
M. Baranausko nuotraukos

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Nepriklauso II
s ybė Namibijai11

Lietuvoje 
naujos knygos

IŠLEIDO “MINTIS”

“Dorovinis asmenybės 
brendimas” (319 psl.). Leidi
nyje svarstomi kai kurie ak
tualūs asmenybės dorovinio 
brendimo klausimai. Čia ap
tariamas asmenybės kryptin
gumas, jos dorovinė situacija 
dabartinėmis mokslo ir tech
nikos revoliucijos sąlygomis, 
išryškinami svarbesni doro
vinio auklėjimo ir kiti klausi
mai.

Algirdas Navasaitis, Min
daugas Slavasaitis. “Obely
nė” (72 psl.). Spalvotomis 
nuotraukomis iliustruotoje 
knygoje pasakojama apie 
įžymaus Lietuvos gamtinin
ko — profesoriaus Tado Iva
nausko netoli Kauno įkurtą 
Obelynės sodybą, kurioje da
bar įrengtas jo memorialinis 
muziejus. Čia pateikiama ži
nių apie sodybos teritorijoje 
augančius dekoratyvinius 
medžius, krūmus, gėles, 
vaismedžius ir kt.

Venantas Butkus. “Klaipė
da” (70 psl.). Nuotraukomis 
iliustruotoje knygoje yra ži
nių apie Lietuvos uostamies
čio istoriją, ekonomiką, kul
tūrinį gyvenimą, architektū
ros ir kultūros paminklus.

“Kalendorius 1981 metams 
[dvisavaitinis]” (48 psl.). Ka
lendoriuje supažindinama su 
lietuvių liaudies menu. 
Straipsniuose nušviečiama 
atskirų tradicinio liaudies 
meno sričių būdingieji bruo
žai, supažindinama su ryš
kiausiais liaudies meno meis
trais: S. Riauba, I. Užkur
niu, L. Šepka, P. Gerlikiene 
ir kitais. Kalendorius ilius
truotas spalvotomis nuotrau
komis. L. Mockienė

Senasis Vilnius savaip gražus bet kuriuo metu laiku. 
Vasarą jo aikštes ir skverus dengia žalias smaragdinis 
kilimas. Rudenį aukso spalvomis padabinti tarsi kyla 
aukštyn Lazdynų, Karoliniškių. Viršuliškių kvartalai.

Bet, tikriausiai, spalvų labiausiai šykštinti dailininkė 
žiema išryškina nepakartojamus, vingrius miesto viduram
žių kvartalų kontūrus. Ryškus kiekvieno medžio, kiekvie
nos šakelės štrichas. Visa tai susilieja į lakoniškus, 
harmonijos kupinus paveikslus. Staiga, po netikėto atly
džio, naktį spusteli šaltukas, ir nuo pirmųjų saulės 
spindulių viskas aplink sužėri. . .

Tarybų Lietuvos kelininkai perdavė naudoti 73 kilometrų 
modernią automagistralę Vilnius-Ukmergė. Kelių tiesėjų 
darbo pergalei pažymėti netoli Vilniaus pastatytas atmini
mo akmuo. V. Gulevičiaus nuotrauka

Jau daugelį metų Namibi- 
jos liaudis kovoja už savo 
nepriklausomybę, tačiau ir 
šiandien ji priversta vilkti 
rasistinio Pietų Afrikos Res
publikos režimo jungą. Kaip 
žinoma, Ženevos konferenci
ja Namibijos klausimu sau-* 
šio 14 dieną turėjo priimti 
sprendimą dėl šios šalies 
nepriklausomybės, tačiau 
Pietų Afrikos Respublikos 
atstovai, kaip ir anksčiau, 
nerodo jokio noro susitarti, 
nesiima žygių, kad būtų 
įvykdytas 1978 metų SNO 
Saugumo Tarybos Namibijos 
problemos sureguliavimo 
planas, kuris buvo priimtas 
penkių Vakarų valstybių ini
ciatyva. Jo pagrindu Namibi
joje turėjo būti nutraukti 
kovos veiksmai, suformuota 
10 tūkstančių SNO kariuo
menė taikai šalyje palaikyti, 
organizuoti laisvi rinkimai. 
Namibijos išsivadavimo ko
vos avangardas — Pietvaka
rių Afrikos liaudies organiza
cija SVAPO, nepaisydama, 
kad šis planas yra naudin
gesnis Vakarams, sutiko jį 
vykdyti. Taigi Pietų Afrikos 
Respublikos savivaliavimas 
ir nenoras išeiti iš pasisavin
tų žemių žlugdo net Vakarų 
patangas sureguliuoti Nami
bijos problemą.

Dar 1949 metais Pietų Af
rikos Respublika atsisakė 
įvykdyti SNO nutarimą dėl 
Namibijos — tais laikais va
dinamos Pietvakarių Afri
kos — teritorijos perdavimo 
tarptautinei globai. Tais me
tais PAR aneksavo šią teri
toriją. 1966 metais SNO 
priėmė rezoliuciją, kuri atė
mė teisę iš PAR valdyti 
Pietvakarių Afriką.

Tačiau nuo to laiko Pietų 
Afrikos Respublika nepakei
tė savo taktikos. Ji ir toliau 
nesiskaito nei su tarptauti
nės organizacijos nuomone, 
nei su Namibijos liaudies 
reikalavimu suteikti šaliai

teisę pačiai spręsti savo liki
mą. Suvienytųjų Nacijų Or
ganizacija, atsižvelgdama į 
šios šalies gyventojų prašy
mą, 1968 metais Pietvakarių 
Afrikos teritoriją pavadino 
Namibija ir paragino SNO 
valstybes kovojantiems ša
lies patriotams teikti visoke
riopą paramą.

Kyla klausimas, ar Pietų
Afrikos Respublika galėtų
atlaikyti tarptautinį spaudi
mą ir nevykdyti SNO reika
lavimų Namibijos atžvilgiu 
viena? Aišku, kad negalėtų, 
jei Vakarai, kurie iš vienos 
pusės, neva, stengiasi pa
remti Namibijos patriotus, o 
iš kitos — remia PAR, laiky
tųsi principinių pozicijų.

Vakarų politika Namibijos 
atžvilgiu yra suprantama. 
Juk šioje šalyje iškasami 
brangakmeniai, uranas, gau-
sybė spalvotųjų metalų. 
JAV, VFR, kitų šalių mono
polijos čia turi plačiausias 
veiklos galimybes. Pagaliau, 
šalyje įsitvirtinę ateiviai iš
vystė žemės ūkį, žuvies pra
monę. Kailiai, kukurūzų, ki
tų grūdinių
gyvulininkystė, žvejyba čia 
įsikūrusioms kompanijoms 
duoda didelį 
biau, kad vietinių gyventojų
darbo jėga yra labai pigiai 
vertinama. J 
tų mažesnis 
tą patį darb 
siems.

Ženevos konferencijoje da
lyvaujantis SVAPO vadovas 
Šėmas Ni ujoma pabrėžė, 
kad Vakarai, ypač PAR ra
sistai, stengiasi surasti ma
rionečių iš vietinių gyvento

kultūrų derliai,

pelną. Tuo la-

iems 10-15 kar- 
atlyginimas už 

ą, negu baltie-

jų, kurie vykdytų užsienio 
planus, numatančius pratęsti 
kapitalistų gyvavimą šioje 
šalyje. Tačiau liaudies išva
davimo kovotojai su pana
šiais veikėjais nesitars ir 
kovos iki pergalės.

Apolinaras Sinkevičius

ALEKSYS CHURGINAS

Radastų vynas
Nebūsiu niekad 

vienišas, kol tu 
skaitysi man

žvaigždynų žvainų knygų 
apie gražumų

sielų apviltų, 
kurios gaisais pasklido

ar išdygo 
gvazdiko

stebuklinga liepsnele 
tam, kad nuskintam jų — 

ir ji užgestų 
ir apsiverktų

vasara žalia, 
girtu nuo vyno

žydinčių radastų, 
o tu paliktum blaivas 

kaip dangus 
ir, po šakota

pušimi prigulęs, 
sapnuotum briedžio

bėgančio ragus 
artėjime šviesiam 

nakties didžiulės.

Laumė
Kada ūmai

gyvenimas nušoks 
nuo aukšto laiko

apsnigtos viršūnės, 
gal senstantis pasaulis

taps kitoks,
ir lai, kas nesvajota,

įsikūnys,
gal tavo meilė

pilnatį atšvęs 
prisiminimų

lyriškam pavėsy, 
bet, jai veidan pažvelgęs, 

tu savęs
lyg svetimo

pažinti nenorėsi,
bus tavo žvilgsnis

tartum nebe tas, 
tu jusi, jog širdy

kažkas atšalo, 
jog šmėstelėjo laumė

ir ant stalo 
sumaišė paliktas kortas.
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LIETUVOS TSR 
NUSIPELNĘS EKONOMISTAS

Sis garbės vardas Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiumo 1980 m. 
rugsėjo 29 d. įsaku už vaisingą darbą finan
sų organuose ir aktyvią visuomeninę veiklą 
suteiktas Lietuvos TSR finansų ministro pa
vaduotojui ANTANUI LEVANUI.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo 1980 m. spalio 10 d. įsaku už 
nuopelnus plėtojant žemiės ūkį ir aktyvią 
visuomeninę veiklą šis garbės vardas su
teiktas Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos 
žinybinės kontrolės valdybos viršininkui 
JONUI ARMONUI.

“LAISVĖS” JUBILIEJUI

“Ugnis iš toli”
Apie “Laisvę” išgirdau 

1927 m. pavasarį kaime iš Z. 
Šileikytės.

— Ją gaudavau. Siuntė 
brolis dailininkas iš Ameri
kos. Bet po fašistinio per
versmo neįleidžia.

1929 m. gruodį per J. 
Kaškaitį jai pasiunčiau kelis 
eilėraščius A. Genio vardu. 
Po mėnesio gavau iškarpas. 
Nuo to laiko eiliuotus kūri
nius ir apysakaites siunčiau 
dažniau. Pasirašydavau: A. 
Badaitis. Ypač joje aktyviai 
bendradarbiavau 1932-1933 
m. Tada buvau pogrindyje. 
Rašiau kovingiau. Lietuvoje 
kibo cenzūra. Bet tuo metu 
pogrindininkai vietiniuose le
galiuose leidiniose nebendra
darbiavo. Kibo cenzūra. 0 
buvo principas: “Rašyk, kaip 
reikalauja kova“. Kritikos 
etiudas švystelėjo apie kny
gą “Darbas”. Jame gan pa
lankiai vertinau trečiafronti- 
ninkų kairėjimą. Eilėraščius 
ir šį straipsnį, mašinėle rašy
tame laiške, 1933 m. rugpjū
tį gan nuoširdžiai sutiko V. 
Tauras. Bučiau 1934-1938 m. 
ir toliau rašęs Amerikos pro
letariniam leidiniui. Deja, 
areštas sukliudė.

Šiandien labai gailiuos, kad 
1932 m. siųsti etiudai: “S. 
Jesenino kūryba” ir “Trečio 
Fronto” 5 Nr.” (po vieną 
lanką) dingo. Adresavau J. 
Kaškaičiui. Atrodo, redakci
jos nepasiekė. Gal sulaikė 
Zarasų žvalgyba. Juose be
veik ligi dangaus iškėliau J. 
Jesenino poeziją, skirtą Spa
liui, Marksui, bei Leninui. 
Labai džiaugiaus P. Cvirkos, 
S. Nėries paskutinių kūrinių 
revoliucingumu. Ta savo 
meile autoriams ir nūdien di
džiuojuos. Juo labiau, kad 
tada dar ne visi suprato: P. 
Cvirka ir S. Nėris — didieji 
kovojančios liaudies dainiai, 
neabejotini jos broliai, bičiu
liai, šaukliai.

1930-1933 m. “Laisvėje” 
švystelėjo mano apie 30 kūri
nių. Siuntė jai mano rank
raščius ir iš KSDK pogrindi
ninkai. Ji paskelbė eiles: 
“Močios ašaros”, “Čigonė” (šį 
rašiau forte). Pasirašiau: A. 
Liepsnoms. Bet redakcija pa
rašą nubraukė. Matyt, ma
nė: gali autorius nukentėti. 
1939 m. rugpjūtį “Laisvei” 
pasiunčiau eiliuotas eilutes: 
“Pasimatymas su sese”, “Ka
linio meilė”. R. Mizara gavo. 
Bet buvo atžymėta: “Kau

“Latekso susivienijimo vilnoniai audiniai peine pirKejų 
paklausą. Pernai įmonės kolektyvas pateikė audinių daugiąu 
kaip už 123 milijonus rublų, viršijęs metinį planą.

Nuotraukoje: “Litekso” susivienijimo audimo cechas.
A. Sabaliausko nuotr.

nas, S. d. kalėjimas”. Vėl gal 
redaktorius pagalvojo: pa
vaišins autorių . . . karceriu. 
Nedėjo. 1939 m. pradžioje 
išaudžiau studiją: “L. Tolsto
jaus Anna Karenina”. Mėgi
nau dalimis išsiųsti iš kalėji
mo. Atrodo, “Laisvės” nepa
siekė. Taip dingo kelyje į 
“Laisvę” 1932 m. gruodį pa
rašyta poemėlė “Komjaunuo
lių sueiga”. Gal 10 puslapių. 
Dingo ir apsakymas — “Ke
turi komunistai”. Rašiau pa
veiktas V. Kapsuko “K. 
Giedrys”.

Iš kalėjimo laikraštis 1937 
m. paskelbė mano vieno lan
ko apybraižą — “Kultūra 
pavojuje”. Joje gan patosiš- 
kai gyniau nuo fašistų išpuo
lių V. Krėvę, P. Cvirką, S. 
Nėrį. Protestavau prieš “Li
teratūros” uždarymą.

Dėkingas ir “Šviesai”, kad 
ji 1937 m. paskelbė etiudą 
“Lietuvos rašytojų žingsnis 
pirmyn”. Matyt su A. Bim
bos įžangėle. Atrodo, J. Kaš- 
kaitis 1939 m. “Laisvėje” 
paskelbė mano laišką iš Pra
vieniškių pelkių. Ten vežda
vau su draugais durpes.

Jei nekalėjęs 7 metų, tai 
joje būčiau atspausdinęs ne
mažai kūrinių. Deja, už gro
tų labai sunku buvo išsiųsti 
rankraščius. Čia slaptai tal
kininkavo gydytoja M, Kal- 
vinienė.

1940-1941 m. spausdinau- 
si — “Darbo Lietuvoje”, 
“Valstiečių Laikraštyje”, 
“Jauname Valstietyje”; “Vil
niaus Balse”, “Raštuose”, 
“Komjaunimo Tiesoje”, 
“Emes”, “Štral”, “Truženik”. 
Todėl ir prie geriausių norų 
negalėjau suskubti su savo 
žodeliu į “Laisvę”. Bet ji 
mano kūrinius perspausdin
davo iš minėtų leidinių. Karo 
metais jai talkininkavau iš 
Šiaurės-vakarų fronto — iš
Valdajaus miškų, ežerų, kai- 
vų. Taigi joje bendradarbia
vau 50 metų. Gal paskelbiau 
apie 90 įvairaus žanro kūri
nių. Tai būtų 700 puslapių 
knyga. Jei nesuėmę, gal bū
čiau Literatūros draugijoje 
išleidęs tomelį. Tokį veikalą 
galėjau suredaguoti ir išlydė
ti pas skaitytoją 1941 m. 
Siūlė S. Nėris. Galvojau: 
“Per anksti”. O dabar gai
liuos — neturiu iš to laiko 
veikalėlio. Už jautrumą auto
rius dėkingas V. Taurui, R. 
Mizarai, A. Bimbai.

A. Liepsnoms

Lietuvos keliai šiandien ir rytoj
Kiekvienas Lietuvos kai

mas dabar turi tiesioginį 
susisiekimą automobiliais su 
respublikos rajonų centrais, 
o per juos — ir su didžiau
siais miestais. Neatskiriama 
Lietuvos peizažo dalimi tapo 
asfalto juostos. Jos perkerta 
miškus ir buvusius pelkynus, 
moderniais tiltais peršoka 
upes ir upelius.

Tikru respublikos pasidi
džiavimu tapo šį rudenį ati-
duota naudoti greitkelio at
karpa nuo Vilniaus iki Uk
mergės, iš kur ji pasuks į 
Panevėžį ir į kaimyninės 
Latvijos sostinę Rygą. Dvie
jų lygių sankryžos, kiti inži
nieriniai įrengimai čia visiš
kai užtikrina saugų labai 
intensyvaus transporto eis
mą. Vien per praėjusius pen
kerius metus respublikoje 
įrengta pustrečio tūkstančio 
kilometrų naujų, suremon
tuotą 7,4 tūkstančio kilomet
rų naudojamų kelių.

Vyresniosios kartos žmo
nės dar prisimena, kiek buvo 
pralieta prakaito tiesiant Že
maičių plentą. Viską teko 
įveikti sezoniniams darbinin-
kams, pasitelkusiems kastu- V. Gulevičiaus nuotrauka

Greitkelis Vilnius — Ukmergė. M. Baranausko nuotr.

1980 m. išties buvo labai reikšmingi, 
skelbiant lietuvių liaudies dainas. Išėjęs 
akademinis „Vaikų dainų" leidinys yra 
labai svarbios publikacijos — „Lietuvių 
liaudies dainyno" — pradžia. Nuo šiol 
kas metai ar kas dveji pasirodys po dai
nų knygą. (Iš viso tikimasi pirmąją „Dai
nyno" serija paskelbti 16 tomų.).

„Dainynas" — išskirtinis reiškinys lie
tuvių liaudies dainų skelbimo istorijoje. 
Bet jj galima ir tikslinga lyginti su kitų 
tautų sąvado pobūdžio dainų bei kitų 
žanrų tautosakos leidiniais. Analogiškas 
dideles publikacijas turi suomiai, veng
rai, vokiečiai ir kt. Tarybų Sąjungoje dau
giatomį tautosakinį leidinį pirmieji pradė
jo leisti ukrainiečiai, jie jau paskelbė ke
liolika tomų. Nustebino baltarusiai, per 10 
metų išleidę 20 tomų. Latviai, nors ir turi 
ne vieną kapitalinį dainų leidinį, neseniai 
pradėjo leisti dar platesnį, ypač gerai 
tekstologiškai parengtą dagiatomio seriją.

Lietuviškojo „Dainyno" rengėjai būtų 
susidūrę su beveik neįveikiama užduoti
mi aprėpti milžinišką, per porą šimtme
čių sukauptą dainų lobyną, kuriame yra 
apie 400 000 tekstų, jeigu prieš keliolika 
metų keturios Lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto folkloristės: P. Jokimaitienė, B. 
Kazlauskienė, E. Mažulienė ir V. Misevi
čienė nebūtų pradėjusios ruoštis tam dar
bui, jeigu nebūtų sudariusios dainų kata
logo. Geriausiai pažindamos medžiagą, 
jos ėmėsi rengti pirmuosius „Dainyno" 
tomus. P. Jokimaitienė jau pateikė „Vai
kų dainas", šiuo metu pradeda tvarkyti 
„Karines-istorines dainas". B. Kazlauskie
nė įteikė „Piršlybų dainų rinkinį", V. Mi
sevičienė imasi rengti „Darbo dainas'. 
Joms laikina muzikologės Z. Puteikienė, 
D. Kuzinienė ir kt. Kalbinį tekstą rengia 
redaktorius folkloristas K. Aleksynas. Vi
sam „Dainyno" rengimo darbui vadovau
ti sudaryta redakcinė komisija: V. Ambra-

“LAISVĖ”

vą, laužtuvą ir arklio tempia
mą vežimą. Pagal kelių tink
lą Lietuva tada užėmė vieną 
paskutiniąją vietą Europoje. 
Kelių tiesimui stigo techni
kos, lėšų ir medžiagų.

Maža dar pasakyti, jog 
Lietuva pagal autokelių kiekį 
ir kokybę užima vieną pir
mųjų vietų Tarybų šalyje. 
Respublikos automagistralės 
eksploatacinėmis savybėmis 
ir inžinieriniais sprendimais 
nenusileidžia geriausiems pa
saulio keliams.

Tvarkant kelių tinklą, pa
daryta daug. Tačiau Lietu
vos kelininkai brandina nau
jus planus. Per artimiausią 
penkmetį jie numato atiduoti 
naujus modernių magistralių 
ruožus, suremontuoti kelis 
šimtus kilometrų plentų. Per 
Nemuną, Nerį, Nevėžį ir 
kitas upes vėl peržengs gelž
betoniniai tiltai. V. Bačius
Tarybų Lietuvos kelininkai 
perdavė naudoti 73 kilomet
rų modernią automagistralę 
Vilnius — Ukmergė. Kelių 
tiesėjų darbo pergalei pažy
mėti netoli Vilniaus pastaty
tas atminimo akmuo.

“Lietuvių liaudies dainynas”

LIETUVOJE
NAUJOS KNYGOS

i IŠLEIDO “MOKSLAS”
Lietuvos TSR Tautų Drau - 

gystės Ordino Mokslų Aka
demija (170 psl.).

Knygoje pateikiamos pa
grindinės žinios apie naciona
linės Akademijos, šiais me
tais pažyminčios 40-ąsias me
tines, kūrimąsi ir raidą, jos 
įstaigas, pasakojama apie 
mokslo ryšių su gamyba stip
rinimą, tarprespublikinius ir 
tarptautinius mokslininkų 
kontaktus ir bendradarbiavi
mą. Knygoje plačiai rašoma 
apie Lietuvos mokslininkų 
įnašą į respublikos ekonomi
ką ir kultūrą, į Tarybų šalies 
ir pasaulinio mokslo lobyną.

I. Butkevičius. Lietuvos 
socialistinio kaimo gyvenvie
čių formavimas (1952-1978). 
(130 psl.). Veikale nagrinėja
ma viena svarbiausių šiuolai
kinės Tarybų Lietuvos kaimo 
buities problemų — kaimo 
gyventojų persikėlimo ir įsi
kūrimo naujose gyvenvietėse 
problema.

E. Grigalavičienė, A. Mar
kevičius. Seniausi metalo 
dirbiniai Lietuvoje (II — I 
tūkstantmečiai pr. m. e.), 
(rusų k.) (144 psl.).

Monografijoje nagrinėjami 
seniausi bronzos dirbiniai, 
atlikti Lietuvoje (II tūkst. 
pr. m. e. — m. e. pradžia), 
aprašomi atskiri radinių ti
pai, nustatoma jų chronologi
ja ir paplitimo vietos. Pirmą 
kartą padaryta bronzos dir
binių cheminė analizė ir iš
spręstas bronzos žaliavos kil
mės klausimas.

Kauno marios (224 psl.). 
Iliustruotas populiarus leidi
nys apie Kauno marias ir jų 
apylinkes. Pasakojama apie 
vietovės praeitį, dabartį, 
Kauno hidroelektrinės staty
bą, gyvenviečių architektū
rą, etnografiją, liaudies bui
tį, kūrybą. Skiriama krašto
tyrininkams, įvairių sričių 
mokslo darbuotojams ir pla
čiajai visuomenei.

Medicinos terminų žody
nas. (996 psl.). Žodyno tiks
las — suvienodinti terminų 
vartoseną bei tarimą, supa
žindinti medicinos darbuoto
jus su terminų reikšmėmis.

A. Pupkis. Kalbos kultūros 
pagrindai. (168 psl.). Vado
vėlyje išdėstyta šiuolaikinė 
kalbos kultūros teorija. Ski
riama aukštesniųjų kursų 
studentams. D. Cičalienė

zas, A. Jonynas (pirmininkas), J. Juze
liūnas, K. Korsakas ir kt.

Lyginant su ankstesnėmis lietuvių liau
dies dainų publikacijomis, „Dainynas" — 
novatoriškas leidinys. Jis aprėps visų Lie
tuvos rajonų, visų žanrų bei tematinių 
grupių dainas. O svarbiausia — juo ban
doma atskleisti dainų tipų turtingumą. 
Folklorinis kūrinys skiriasi nuo individu
alaus autoriaus eilėraščio ypač tuo, kad 
jis realizuojamas daugybe variantų, ku
rių visuma ir teatskleldžia jo esmę. To
kio kūrinio nepajėgia atstovauti vienas 
kanoninis tekstas, jis yra „tūkstantveidis", 
todėl ir būtina skelbiant išryškinti būdin
gesnius jo pavidalus, svarbesnes varijavi
mo kryptis. „Dainyne" tipui paprastai 
atstovauja keli ar keliolika tekstų, patei
kiamos ir reikšmingesnės atskirų varian
tų detalės. Tuo būdu šis leidinys atvers 
skaitytojams savitą folklorinio meno pri
gimtį, formuos kitokius šių kūrinių vertini
mo kriterijus.

„Lietuvių liaudies dainynas" bus neiš
senkamas šaltinis liaudies poezijos ir mu
zikos tyrinėtojams. Studijoms medžiagos 
ras folkloristai ir muzikologai, kalbininkai 
ir literatai, etnografai, kultūros istorikai ir 
kitų sričių specialistai. Patrauks šis leidi
nys literatūros ir muzikos mokytojus, stu
dentus, moksleivius, apskritai kiekvieną, 
kas domisi lietuvių liaudies kūryba. Ras 
čia medžiagos meno kolektyvai, o ypač 
liaudies ir folkloriniai ansambliai. „Dainy
nas" turėtų praplėsti ir praturtinti nūdienį 
liaudies dainų repertuarą. Iš jo bus gali
ma parengti smulkius kišeninius dainynė
lius visiems: pradedant darželinukais, bai
giant studentais ir vyresnio amžiaus dai
nų mėgėjais. Gaivų impulsą turėtų suteik
ti „Dainynas" ir kūrėjams profesionalams.

Filol. k. LEONARDAS SAUKA 
Lietuvių kalbos ir literatūros Instituto 

tautosakos skyriaus vyr. mokslinis 
bendradarbis
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IŠ LIETUVOS STUDENTŲ GYVENIMO

Institute, inžinierių kalvėje
1950 m. pabaigoje Kaune 

buvo įkurta pirmoji savaran
kiška Lietuvos aukštoji tech
nikos mokykla — politechni
kos institutas (KPI). “Tai 
didelė Tarybų valdžios dova
na lietuvių tautai: jį įsteigus, 
buvo įgyvendinta techniško
sios inteligentijos seniai puo
selėta svajone”, — rašoma 
“Mokslo” leidyklos išleistoje 
instituto rektoriaus prof. M. 
Martynaičio knygoje “Kauno 
Antano Sniečkaus politechni
kos institutas”.

Ta svajonė siekia tolimus 
1920 m., Aukštųjų kursų 
veiklos pradžią. Paskui buvo 
Universiteto įkūrimas Kau
ne, Technikos fakultetas . . .

KPI įkūrimas ir plėtojimas 
siejasi su Tarybų Lietuvos 
sparčia industrializacija, 
mokslinio-techninio potencia
lo augimu. Trylikoje šio in
stituto fakultetų respublikos 
liaudies ūkiui ruošiami 44 
specialybių inžinieriai bei 
moksliniai darbuotojai. Per 
visą instituto veiklos trisde
šimtmetį liaudies ūkiui čia 
parengta daugiau kaip 38 
tūkstančiai inžinierių, t. y. 
beveik 130 kartų daugiau, 
negu Kauno universiteto

JONAS ŽIBURKUS
Vasario 24-ąją sukanka 80 

metų, kai gimė (1901 m.) Jo
nas Žiburkus, tarybinis karinis 
veikėjas, Lietuvos TSR misi- 
pelnęs kultūros veikėjas.

1919 m. J. Žibiu kus dalyv.i 
vo revoliucinių darbininkų ka- 
liniu Ijuiio Q|)cid< ij'>jc nu 
ginkluojant okupantų įgulų. 
Po to tarnavo Raudonosios 
Armijos Žemaičių pulke, 4 
Pskovo divizijoje, dalyvavo 
mūšiuose prie Polocko, Daug
pilio.

1920 m. Maskvoje jis baigė 
artileristų kursus. 1920—1926 
metais J. Žiburkus — būrio 
baterijos vado pavaduotojas, 
baterijos vadas,

1921 m. J. Žiburkus įstojo į

Austrija. Zalcburgas. Iki koncerto pradžios — keletas 
minučių. Vilniaus universiteto ansamblio artistai Austrijos 
miestuose žavėjo žiūrovus lietuviška daina ir šokiu.

STEBUKLAS PO VANDENIU

Grupė archeologų ir nai^. 
dirbdami Viduržemio jūroje 
prie Aleksandrijos, aptiko po 
vandeniu gerai išsilaikiusius 
senovinius pastatus. Moksli
ninkų nuomone, tai paskuti
niosios Senovės Egipto Pto- 
lemėjų dinastijos karalienės 
Kleopatros rūmų kompleksas. 
Kleopatra valdė 51—30 m. 
pr. m. e. Jūros dugne rasti 
ir Marko Antonijaus rūmai. 
Kaip žinome, tas karvedys 
vedė karalienę 37 m. pr. m. 
e., o po dvejų metų, kai Ok- 
tavianas sumušė jų kariuome

( Technikos fakultete per visą 
buržuazijos valdymo Lietu
voje laikotarpį.

Kaip pasakoja instituto 
prorektorius V. Domarkas, 
šios aukštosios mokyklos 
studentai turi visas sąlygas 
mokytis, tapti kūrybingais 
inžinieriais, įdomus ir turi
ningas jų laisvalaikis. Įpras
tu tapęs “trečiasis semes
tras” -kai per vasaros atos
togas studentai važiuoja tal
kininkauti statybininkams — 
prasidėjo prieš 30 metų Do
vinės HE pirmoje KPI stu
dentų stovykloje. Visoje res
publikoje garsūs instituto sa
viveiklininkai: Lietuvos TSR 
nusipelnę kolektyvai, dainų 
ir šokių ansamblis “Nemu
nas”, mišrus choras “Jaunys
tė”, liaudies pučiamųjų or
kestras “Politechnika”, pa
vyzdinis pramoginių šokių 
kolektyvas “Viesulas” ir kt.

17 tūkstančių studentų 
šiandien mokosi šioje aukšto
joje mokykloje. Tai dar 17 
tūkstančių rytdienos inžinie
rių, reikalingų augančiai mū
sų respublikai. Tarp jų šie
met bus ir 40,000-asis, kurio 
diplome įrašyta: “Baigė Kau
no Antano Sniečkaus poli
technikos institutą”. A. K.

Komunistų partiją. 1924 m. 
Puškine jis baigė aukštąją ar
tilerijos vadų mokyklą, 1937 
m. — Leningrado artilerijos 
akademiją.

Iki 1941 m. jis dirbo Gorkio 
zenitinės artilerijos mokyklo
je dėstytoju, katedros viršinin
ku, mokyklos viršininko pava- 
duooju.

1941 —1942 metais J. Žibur
kus — 28 armijos priešlėktu
vinės apsaugos vadas, 1942— 
1943 metais — 16 lietuviško
sios divizijos artilerijos virši
ninkas. 1943—1946 metais J. 
Žiburkus — zenitinės artileri
jos junginio vadas. Jis vado
vavo kariuomenės junginiams 
daugelyje mūšių.

1947—1950 metais J. Žibur
kus — Pabaltijos karinės apy
gardos artilerijos viršininko 
pavaduotojas, 1950—1956 me
tais — Tarybinės Armijos Vil
niaus įgulos viršininkas. Nuo 
1957 m. J. Žiburkus dirbo 
SDAALR Lietuvos TSR res
publikinio komiteto pirminin
ku.

J. Žiburkus buvo renkamas 
LKP Centro Komiteto nariu, 
TSRS ir Lietuvos TSR Aukš
čiausiųjų Tarybų deputatu.

I.iin buvo suteikiąs aililerijos 
generolo majoro laipsnis.

Milė Joiiuj Žibuikus 17/4 
metais.

nę ir romėnų legionai užėmė 
Aleksandriją, karalių pora pa
sitraukė iš gyvenimo.

Netoli karaliaus rūmų narai 
surado Faroso švyturio apa 
tinę dalį — pamatus didžiu
lio statinio, kuris buvo pri
skaičiuojamas prie septynių 
pasaulio stebuklų.

Pries 2 tūkstantmečius toji 
vieta buvo ant jūros kranto, 
tik ilgainiui bangos užliejo 
slūgstančią žemumą. Archeo
logai tyrinėja toliau, tačiau ir 
dabar aišku, kad tai vienas 
reikšmingiausių šių laikų at
radimų.
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Ko laukiama bei tikimasi 
iš būsimų, rinkimų Kanadoje?

Savaitraštyje “Tėviškės ži
buriai“ (vas. 5 d.) straipsny
je “Ruošiasi rinkimams“ 
skaitome:

“Apie naujo pralemento 
rinkimus pradėjo šnekėti ir 
Kvebeko premjeras R. Le
vesque, turėjęs pasitarimą 
su pagrindiniais separatisti
nės Kvebeko partijos veikė
jais. Šiuo metu ta partija 
provinciniame parlamente 
turi 68 atstovus, liberalai — 
34, Tautinės vienybės parti
ja — 5. Trys kiti atstovai 
nepriklauso partijoms. Nau
jiems rinkimams parlamen
tarų skaičius bus padidintas 
iki 122. R. Levesque tikisi 
rinkimus laimėti su maždaug 
70 atstovų. Jo betgi greičiau
siai laukia pralaimėjimas, 
nes visus papildomus rinki
mus yra laimėję C. Ryano 
liberalai. Rinkimus premje
ras R. Levesque tegali atidė
ti iki vėlyvo šių metų ru
dens. Labai galimas dalykas, 
jis juos pasirinks anksčiau. 
Rinkiminiame vajuje jis žada 
neliesti Kanados konstituci
jos problemų, pagrindinį dė
mesį skirdamas ekonomi
niams bei socialiniams Kve
beko reikalams. Kitokios 
nuomonės yra liberalų vadas 
C. Ryanas, vajun žadantis 
įtraukti 1977 m. prancūzų 
kalbos įstatymą nr. 101, at
nešusį perdidelį suvaržymą 
kitoms kalboms. Jam nepa
tinka, kad visų ateivių vaikai 
tuo įstatymu yra verčiami 
lankyti tik prancūziškas mo
kyklas, nekreipiant dėmesio 
į jų tėvų kalbą bei poreikius

MONTREAL, CANADA
KAS SAVAITĘ 
LAIDOJAME SAVO 
TAUTIEČIUS

Turbūt nė vienoje lietuvių 
kolonijoj Kanadoje nepasitai
ko tiek daug mirimų, kiek jų 
įvyksta Montreale. Kas sa
vaitę laidojame du-tris tau
tiečius. Miršta pagyvenę 
žmonės, miršta ir jaunesnė- 
sės kartos. Štai — sausio 29 
d., po sunkios ligos, mirė 
Juozas Garbatavičius, sulau
kęs 60 metų amžiaus. Čia 
liko žmona, o T. Lietuvoje 
brolis ir sesutė.

Vasario 1 d. mirė Antanas 
Matulis, eidamas 83-čiuosius 
metus. Liko žmona (Ona 
Ąžuolas), sūnus, duktė ir de
šimts anūkėlių. Velionis bu
vo kilęs iš Šventupiu km., 
Anykščių valsč., Utenos 
apskr.
NETEKO SESUČIŲ

Elenutė Mastavičienė gavo 
liūdną žinią, kad T. Lietuvo
je mirė jos sesutė, su kuria 
pasimatė Gimtinėje, kai 1970 
metais ten lankėsi. 

MONTREAL-VERDUN, CANADA

Mirus

Anelei Braknienei
Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Jonui, sūnui 

ir šeimai, jos seserei Žovičienei, ir broliui Klimkai 
Lietuvoje ir ju šeimoms.

ateičiai. Keistokai atrodo ir 
i Kvebeko parlamentui pateik
tas dar vieno įstatymo pro
jektas, liečiantis neprancū- 
ziškus filmus. Pagal jį kita 
kalba pagaminto filmo būtų 
galima rodyti tik vieną kopi
ją visoje Kvebeko provincijo
je. Jeigu filmo platintojai 
norėtų daugiau kopijų, jos 
turi būti įkalbėtos prancūziš
kai arba privalo turėti pran
cūziškus teksto įrašus. Kve
beko gyventojai, nemokan
tys tos kalbos, tų filmų 
nežiūrės, o mokantiems kal
bą svarbiau yra matyti origi
nalus, spaudai. Pasak jo, 
jeigu Kanada nori atnaujinti 
diplomatinius ryšius, turi at
sisakyti šnipinėjimo bei nele
galių veiksmų. Kai žurnalis
tai jį paprašė paaiškinti tuos 
nelegalius veiksmus, M. 
Adelis prašneko apie šešiems 
amerikiečiams išduotus ka- 
nadiškus pasus. Tada jam 
buvo priminta, kad tai buvo 
padaryta dėl nelegalaus JAV 
diplomatų sulaikymo ir jų 
suėmimo, sulaužant tarptau
tinius įstatymus. R. Chomei- 
nio garbintojas M. Adelis 
atkirto, kad pasų išdavimas 
amerikiečiams neturi nieko 
bendro su jų sulaikymu Ira
ne, susilaukdamas atviro 
žurnalistų juoko. Išgirdęs 
apie Irano reikalaujamus pa
žadus iš Kanados dėl amba
sados atidarymo, užsienio 
reikalų min. M. MacGuiga- 
nas juos pavadino suktu 
šachmatų lošimu, kuris jam 
esąs nepriimtinas.“

-'v

Liudas Kisielis taip pat 
gavo laišką, kad T. Lietuvoje 
mirė jo mylima sesutė Stefa- 
nie Bilienė.

Visų mirusių šeimoms, 
Elenutei ir Liudui gili užuo
jauta.
LIGONIAI

Staigiai susirgo Danutė 
Vanagaitė. Ji paguldyta 
Jean-Talon ligoninėje, o jos 
brolis Juozas, ištiktas para
lyžiaus, sugrįžęs iš ligoninės, 
gydosi namie.

J. Milaknis susirgęs ir pa
guldytas Montreal General 
ligoninėje.
ATŽYMĖJO VEDYBINĘ 
SUKAKTI

K. ir M. Lignugariai savo 
artimųjų tarpe atžymėjo 50 
metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį, kurią jiems suruošė 
jų dukrelė. Jubiliantai gra
žiai pasveikinti ir apdovano
ti, o svečiai puikiai pavaišin
ti.

Kristina Šimonelienė išvy
ko į Floridą pasišildyti sau
lute. P.

N. ir P. DUDONIAI 
Aston, Pa.

KAM BUVO NAUDINGA ĮKAITU KRIZĖ?

Pramirgėjo naujojo JAV 
prezidento R. Reagano inau
guracinės iškilmės. Jos atsiė
jo kone trigubai brangiau —- 
per devynis milijonus dole-
rių — negu tokia pat proce
dūra prieš ketvertą metų. 
Dėl šių išlaidų Amerikos 
laikraščių apžvalgininkai ne
pratarė nė žodžio. Kas ki
ta — tie pinigai, kurie iš 
Jungtinių Valstijų buvo sku
biai pervesti į Angliją, kad 
Iranas paleistų JAV įkaitus. 
JAV finansiniams bosams 
buvo labai gaila skirtis net ir 
su palyginti nedidele dalimi 
Irano aktyvų, “už bausmę”, 
įšaldytų dvylikoje Amerikos 
bankų. Tai — 32 bilijonai 
dolerių. Buržuazinėje JAV 
spaudoje Irano siekimas at
gauti bent 9.5 bilijono teisė
tai šiai šaliai priklausančių 
pinigų tebekomentuojamas 
taip, tarytum tai būtų užmo
kestis iš amerikiečių kišenės.

Be kita ko, tas įšaldymas 
bankams — nepaprastai pel
ningas. Žinant, kad šitie pi
nigai negreit bus atiduoti 
savininkui (o gal ir visai iš jų 
atimti), jie buvo pastovioje 
cirkuliacijoje, o tai nešė ban
kams milžiniškus pelno pro
centus.

Suprantama, kodėl ne kas 
kitas, bet patsai “bankų liū
tas“ D. Rockefelleris per 
savo seną patikėtinį H. Kis- 
singerį pastūmėjo tuometinį 
JAV prezidentą išleisti į ; 
New Yorką buvusį Irano 
šachą. Atseit, tik New Yorke 
yra tokia klinika ir tokie 
specialistai, kurie gali išgy
dyti vėžiu sergantį šachą. 
Šachą operavęs gydytojas 
gavo milijoną dolerių. Ne 
paslaptis, kad Irano vyriau
sybė iš anksto įspėjo, jog 
negarantuotas Amerikos am
basados saugumas, jeigu ša
chas atvažiuos į New Yorką. 
Tąkart Carterio “humaniški 
jausmai” šachui paėmė viršų.

PO PASAULĮ PASIDAIRIUS
Kaip žinia, Pietų Afrikos 

Respublika atsisako pasira
šyti sutartį apie branduolinio 
ginklo neplatinimą. Nustaty
ta, kad ji turi atominių ir 
raketinių poligonų. Gi pa
slaptingasis žypsis, kuris 
1979 m. užfiksuotas šioje 
šalyje, anot specialistų, buvo 
ne kas kita, o bendras Pietų 
Afrikos respublikos ir Izrae
lio atominės bombos išban
dymas.

Kanados nacionalinės gy
nybos ministras pareiškė, 
kad Kanadai nereikėtų apsi
riboti jau priimtais nutari
mais apie kasmetinį karinio 
biudžeto padidinimą trimis 
procentais (iki 1985 metų), 
kaip to reikalavo Pentagonas 
ir NATO. Lomantanis kėlė 
mintį, kad reikia eiti toliau ir 
asignuoti dar 19,8 milijono 
dolerių, kad per artimiausius 
20 metų būtų naujai pergin
kluota šalies armija.

Kaip ir anksčiau, Baltuo
siuose rūmuose Kanada lai
koma labiausiai “paklusnia” 
sąjungininke. Ottawos adre
su dažnai keliami reikalavi
mai padidinti karinį įnašą į 
NATO ir bendrai priešlėktu
vinės Šiaurės Amerikos gy
nybos biudžetą. Kaip patvir
tino Kanados nacionalinės 
gynybos ministras Lomanta
nis, Kanada jau sutiko nu
pirkti 137 kovinius lėktuvus 
“F — 18 A” už 4 milijardus 
dolerių. Dar vienas milijar
das bus išleistas įsigyti pa
truliuojančius tolimo radiuso 
lėktuvus.

•••••••••
JAV karinės pramonės 

kompleksas reikalauja, kad 
Kanada asignuotų 12 milijar-

“LAISVĖ”

SIGITAS KRIVICKAS

Aišku, nelaisvė buvo sun-; 
kus išbandymas įkaitams ir1 
jų šeimoms. Tačiau ne jų, 
likimas Baltųjų rūmų admi- i 
nistracijai ilgoka' rūpėjo. Jie . 
buvo reikalingi Carteriui jo 
priešrinkiminiame žaidime. 
Tuometinis prezidentas vi
saip stengėsi kuo ilgiau

Carteriui labai norėjosi 
viešai pranešti apie įkaitų 
paleidimą bent paskutinėmis 
savo prezidentavimo minutė
mis. Deja, pranešimas apie

groti “įkaitų plokštele“, kad 
paveiktų rinkėjus ir patrauk
tų į savo pusę. Kai ši krizė 
užsitęsė ilgiau nei tikėjosi 
“demokratų komanda” ir ta
po aišku, kad ji nebus iš
spęsta iki rinkimų, tik tada 
Carteris pradėjo lieti kroko
dilo ašaras, esą jam gaila 
amerikiečių, sulaikytų Irane.

Pralaimėjęs rinkimus Car
teris vis dėlto nutarė mėginti 
“atgauti įkaitus” iki savo 
prezidentavimo pabaigos. 
Matyt, nusprendė, kad tai 
“garbės reikalas”.

Deja, prezidentui ir toliau 
teko paklusniai sėdėti kieta
me bankininkų kumštyje. Šie 
nesutiko su Irano reikalavi
mu grąžinti jam šacho tur
tus, saugomus Amerikoje. 
Ėjo paskutinės Carterio val
dymo valandos, o bankinin
kai vis dar tylėjo. Tik pasku
tinį savo rytą Baltuosiuose 
rūmuose Carteris pasirašė 
dokumentą, kuriuo leido 
(matyt, jam jau buvo didžių
jų piniguočių leista) pervesti 
pustrečiov bilijono dolerių 
auksu.

Na, ir prasidėjo karštligiš
ki televizijos, radijo reporta
žai, kad štai tuoj tuoj įkaitų 
krizė turi baigtis, tik tie 
iraniečiai esą “kažko” vis 
delsia. O juk visus metus 
kone kasdien Jungtinės Val
stijos rimtai grasino Iranui, 
vykdė ekonominę jo blokadą, 
kaupė karines pajėgas Persų 
įlankos rajone; Jhįtgi griebėsi 
beprasmiško karinio įsiverži
mo pernai balandžio mėne
sį .. .

dų dolerių, karinių laivų sta
tybai. Tikimasi, kad užsaky
mai atiteks pagrindinai JAV 
korporacijoms.

Kinija ir Pakistanas sudarė 
slaptą sutartį' apie Kinijos 
karinės jūrų bazės į vakarus 
nuo Karačio uosto statybą. 
Pastatyti tikimasi per tris 
metus.

Po antrojo pasaulinio karo, 
pražudžiusio 55 milijonus

Kauno kultūrinių prekių gamykloje “Aidas” gaminami 
įvairūs vaikiški vežimėliai, žaisliniai metalofonai ir lūpinės 
armonikėlės.

Nuotraukoje: gamyklos šefuojamo vaikų darželio-lopšelio 
auklėtiniai repetuoja naujojo koncerto tėveliams programą 
su metalofonais ir lūpinėmis armonikėlėmis.

T. Žebrausko nuotr.

70
Ruoškimės “Laisvės” 
m. sukakties minėjimui

jų išskridimą iš Teherano 
atėjo pusvalandis po Reaga
no inauguracijos ... O juk ši 
problema galėjo būti išspręs
ta daugeliu šimtų valandų 
anksčiau. Tereikėjo JAV ad
ministracijai vykdyti Irano 
atžvilgiu lankstesnę politiką, 
anksčiau atsižvelgti į jo tei
sėtus reikalavimus.

Naujasis prezidentas leido 
Carteriui “kaip savo patikėti
niui” už valstybės lėšas nu
skristi į Europą ir pasimatyti 
su buvusiais įkaitais. Atvy
kęs į Wisbadeną (VFR), kur 
yra JAV karinių pajėgų ligo
ninė, o ten atvežti paleistieji 
diplomatai, Carteris rodė 
jiems “šiltus jausmus” lygiai 
pusantros valandos. Jis nesi
varžė prieš televizijos kame
ras ir mikrofonus, kaltinda
mas iraniečius “laukinių žiau
rumu”. Buvęs prezidentas nė 
žodeliu neužsiminė apie tai, 
kad JAV durtuvais 1953 me
tais buvo sugrąžintas šachas 
į sostą, kad jo valdymo 
laikais slaptoji SAVAK poli
cija nukankino daugiau kaip 
100 tūkstančių nekaltų žmo
nių . . .

Teko matyti televizijos 
transliaciją iš Alžyro, kai ten 
buvo atskraidinti buvę Jung
tinių Valstijų pasiuntinybės 
Irane bendradarbiai. Visi 
penkiasdešimt du keleiviai 
atrodė normaliai, žvaliai 
žingsniavo aerodromo taku. 
Alžyro gydytojai, kuriems 
dieną prieš paleidimą Irano 
valdžios atstovai leido apžiū
rėti įkaitus, pastebėjo, kad 
jų sveikata gera.

Šiuo metu JAV propagan
dinė 1 mašina vėl įnirtingai 
puola Iraną.

Iš Vilniaus “Tiesos”

žmonių, pasaulyje buvo 150 
karinių konfliktų, kuriuose 
žuvo 25 milijonai žmonių. 
Daugelio iš šitų konfliktų 
galima buvo išvengti, jeigu 
Vakarų valstybių atsakingi 
veikėjai būtų parodę didesnę 
atsakomybę. Tautos turi tei
sę reikalauti, kad tie, kas 
stovi prie valstybės valdymo 
vairo visuomet rodytų didelę 
išmintį.

P. Kartonas

5-TAS PUSLAPIS
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Vilniaus gotikos fantazija. Mejllio raiiinys, 1937 m
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ST. PETERSBURG,FLA.
Vasario 9 saulutė gražiai 

švietė ir džiugino visus ypač 
turistus, kad oras jau atšilo. 
Svarbu, tačiau, tarti keletą 
žodžių apie sausį. Jis b'wo 
labai šaltas. Sušąlo net me
deliai ir gėlės, nekalbant jau 
apie citrininius vaisius, kurių 
milijonus šaltis sunaikino. 
Daug “'flu” buvo susirgusių 
žmonių.

Ir šių žodžių rašytojai teko 
apie tris savaites sirgti.

Organizacinis veikimas, ta-
■ čiau, ėjo įprasta tvarka.

Sausio 17 klubiečiai pami
nėjo 8-erių metų klubo įsikū-
rimo sukaktį. Šeimininkės 
klūbiečius nemokamai pavai
šino skaniai paruoštais pietu
mis.

Ta proga pirmininkas Va
lys Bunkus tarė keletą žo
džių. Priminė klubo įsikūri
mą ir veiklą.

Vėliau pristatė Povilą 
Alekną. Jis plačiai apibūdino 
klubo veiklą ir paminėjo, kad 
jau prabėgo net 8 metai, o 
jaučiasi, kad tai buvo tik 
vakar.

Kadangi Monika ir An
drius Raškauskai apie 16 
metų klubui vadovavo ir ga
mino maistą mūsų organiza
cijų parengimams, tai jie jau 
pavargo, ir pareiškė, kad jau 
laikas jiems pailsėti. Jų dar
bą virtuvėje perėmė Violet 
Kuzmickienė. Jai gelbsti He
lena Saurienė ir Stella Da- 

i raskienė.
Tą pačią, sausio 17-ąją 

pagerbti M. ir A. Raškaus
kai už jų ilgametį darbą. 
Pasakyta daug gražių padė
kos žodžių.

Raškauskai yra Dainos 
Mylėtojų choro nariai, tad 
Choro pirmininkas Stasys 
Kuzmickas pakalbėjo ir 
jiems padainavo. Kalbėjo ir 
J. Andriulienė sveikindama 
LLD 45 kp. vardu, o nuo 
Klubo kalbėjo Adelė Pakal
niškienė. Po kalbų Raškaus.- 
kams įteikta organizacijų do
vana.

Toliau sekė dainų progra
ma. Solo dainavo Amelija 
Young.

Pabaigai Dainos Mylėtojų 
choras padainavo dar keletą 
dainų. Vadovavo Helena Ja
nulytė.

Sausio 24 Helenos Januly
tės vadovybėje, Cechoslova- 
kų choras atliko koncertinę 
programą. Po to sekė šokiai 
iki vakaro.

Juozas ir Juozafina Pluš- 

čauskai iš Pennsylvania šiuo 
metu atostogauja St. Peters-
b jrg

is draugus.
wę” visiems 

padėkojo ypač
ei, kuri savo

Svečiavosi p, 
Ji«‘ p-v“ “Lais 
nuoširdžiai 
Helenai Saurieii 
automašina svečius daug kur 
pavažinėjo ir supažindino su 
St. Petersburg!]. Dėkoju ir 
visiems kitiems.
kitiems.

Juozas ir Juozafina Pluš- 
čiauskai ta proga “Laisvei” 
siunčia $10 paramos. Jiems 
ačiū.

St. Petersburge taip pat 
atostogauja mūsų geras bi
čiulis montrealiętis Mečislo
vas Paragys. Jis kiekvieną 
šeštadienį atsilanko į mūsų 
klubą. Linkiu Mečiui linksmų 
atostogų.

MIRĖ
Sausio mėn 

smūgio mirė mūsų organiza
cijų narys ir Dainos Mylėtojų 
choristas Kostas 
Buvo jau senyvo

J. Baird kop 
sveikinimo kalbą pasakė Jo
nas Mileris.

Stasys Kuzmickas prie 
karsto pagiedojo tinkamų 
giesmių.

Palaikai išvežti 
palaidoti Lietuvių Tautinėse 
kapinėse.

Paliko liūdėti s 
jų šeimas ir gyvenimo drau
gę-

Palydovai buv 
pietums į Lietuvių S. Piliečių 
salę.

Velionio artimiesiems reiš
kiu užuojautą.

nuo širdies

Damalakas. 
amžiaus, 
yčioje atsi-

į Chicagą ir

ūnų, dukrą,

o pakviesti

PRANEŠIMAI

Klubo susi-
14 LLD 45

Vasario 21 įvy|w Klubo, o 
vasario 28 kuopos renginiai.

Kovo 7 įvyks 
rinkimas, o kovo 
kp. susirinkimas.

Parengimai prisidės 10:30 
vai. ryto.

Sausio 9-osios laidoje, ap
rašant LLD 45 kp. valdybą 
1981 metams, 
Bronė Vaitkienė, 
sekretorė. Atsiprf

nepaminėta 
Protokolų 

rašau.
V. Bunkienė

Remkite 
Laikrašfį 
"LAISVĘ"
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NEPAMIRŠKIME!
Šie 1981 metai “Laisvės” 70 m. jubiliejiniai. 
“Laisvės” dalininkų suvažiavimas įvyks

DETROIT, MICHIGAN

balandžio 26 d. 10 vai. ryto

Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., 

Ozone Park, N. Y.

Po suvažiavimo, 2 vai. po pietų turėsime 
ypatingai puikų koncertą, kurį atliks mėnininkai iš 
Tarybų Lietuvos. Svečių turėsime iš tolimesnių 
Jungtinių Valstijų kolonijų ir iš Kanados.

Po meninės programos bus banketas, puikūs 
pietūs, paruošti Jono Belecko priežiūroje.

Auka —$15.

------------------- ---------— - ■....
MIAMI, FLA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jurgis Danis
mirė 1970 m. vasario 28 d.

Liūdnai praslinko 11 metų kai mirtis atskyrė 
mano mylimą vyrą. Jį prisimenu su meile, pagarba 
ir liūdesiu širdyje. Jo niekad nepamiršiu.

TELLA DANIS,
Liūdinti žmona

HAVRE DE GRACE, MD.

Mirus

Thomas O’Kunieski
Reiškiame gilią užuojautų jo motinai Magdalen 

Novitski, žmonai Mae, dukterims Mary Kniep ir 
Eileen Bodette, anūkams Davis ir Thomas Bo
dette; taipgi visiems jo artimiesiems.

N. A. Iešmantai The Eagons
J. Zutra M. Broz
J. Kazauskienė Procyszyn
J. E. Yurkevičiai Magrell
A. Sedaitis Nahorniak
S. Danis Surmay
F. H. Mankauskai J. E. Nevins
E. Stankus J. Smolenskas
0. Šimkus S. Dmytriuv
M. Bružas Koshwoski
U. Daugirdienė F. White
V. M. Nevins F. Kalinchuk
P. M. Pocius Macina
A. Pempė G. Rysuk
Jersey Joe Molmar
A. Švėgžda Baker
H. J. Chalkis Ogrodnik
P. Gudelis Ston
A. V. Nevins Danessen
A. M. DeVos Posichnyh
J. Šukaitis Taranta

Miami, Fla.

ST. PETERSBURG, FLA.
MIRUS

Kk<t-S tciiitm • D

Reiškiame nuoširdžią užuojautų jo dukrai Stellai
Siminuk, sūnui Alfred , sesutei Annai Milus,
Emilijai Drobienei, bei kitom giminėm Amerikoje

ir Lietuvoje.
Sophija Gard J. Andrulienė
Juozas Gard J. H. Dobrow
J. Wežys V. M. Repekai
P. Wežys M. Gružinskas
F. Mockapetris Mr. Norman Koch
H. Siaurienė Mrs. Koch
J. T. Lukai W. Dubendris
A. Pateckas A. Žuris
Prane Peifer V. Casper
H. Šarkiūnienė P. Keller
J. M. Mileriai Charles Shopis
H. Janulytė L. Tvaska
P. A. Aleknai Anna Bagočius
M. Vilkauskienė No name
A. ir P. Lukai A. Budrienė
J. ir J. Plesčiauskai A. Tumonis
A. Shnerpūnas J. Gresh
A. Klimavičienė S. Daraška
B. ir M. Brennan S. Stonis
F. M. Walaiciai A. Kiūrąs
J. Vaitkus Edward J. Krusėnas
B. Vaitkienė B. Elder
J. Greblikas David
F. V. Budrioniai Doris
J. White V. V. Bunkai
E. Valley A. Brewer
S. Kuzmickas M. Rutkauskienė
V. Kuzmickienė R. H. Feiferiai
Vera De Bick M. Klišius
L. Strack N. Petronienė
A. M. Račkauskai L. Novak
D. Mikalajūnienė A. Pakalniškienė
F. Bunkus

1
W. E. Dūdai

LLD SUSIRINKIMAS
LLD 52 kp. mėnesinis susi 

I rinkimas įvyko sekmadienį 
Į vasario 8 d. klubo patalpose. . vičius) 63 metų 
į Kadangi tų dienų buvo LDS i Sausio 29 d. ji pergyveno 
21 kp. ir Moterų Pažangos 
klubo susirinkimai, tai sve
tainėje buvo geras būrys

I žmonių.
i Apart kitų reikalų, nutarta | panausko) laidotuvių 
Į pasveikint “Laisvės” 70 metų J Ruknai
į sukaktį su $25.00.
I Po susirinkimo buvo už- 
! kandžiai. Virtuvėje viskų 
i tvarkė ir patarnavo Pat 
Stunskas, o jai pagelbėjo

1 Alexandra Sharkienė ir Lil
lian Gugas. Skanų tortą iške-

į pė ir paaukojo Anna Kairai- 
I tienė, o kopūstus paruošė ir 
aukojo Teofile Masienė. Nors

i kartą ir LLD gavo kiek pelno i vo pakviesti pietums į Roma 
savo iždui papildyti. Hall, Livonia, Michigan.

MIRĖ
! Vasario 5 mirė klubietė
' Mary Ann Jackman (Jakima- 

amžiaus.

! širdies priepuolį; buvo nu
vežta į Botsford ligoninę. Po 
savaitės laiko mirė. Buvo 
pašarvota Charles Step (Ste- 

‘ į namuo- 
i se, 18425 Beech-Daly Road, 
| Detroite. Laidotuvės įvyko 
i Vasario 7 su bažnytinėmis 
j apeigomis St. Valentine baž
nyčioje. Palaidota Holy Se
pulchre kapinėse. Grabnešiai 
buvo: Servit Gugas, Charles 
Litvinas, Louis Turzak, Les
ter Adams, Joe Lutomski ir 
Mark Kennedy Adams.

Po laidotuvių dalyviai bu

Hall, Livonia, Michigan.
Velionė dideliame nuliūdi

me paliko sesutę Bertha 
I Jackman, kuri daug metų 

randasi paslaugos namuose; 
pusseseris Ruby Jeske ir 
Albeną Litvin; pusbrolį Julių 
Rudį ir daug draugų. Laido
tuves tvarkė velionės geri 
draugai Emily ir Bill Kenne
dy ir jų dvi dukros: Penelope 
Adams ir Marsha Lutomski.

Prieš porą metų velionė 
buvo LDS bowleris; priklau
sė prie LDS 21 kp. ir Detroi
to Lietuvių Klubo.
NAUJA VYRESNIOJI 
PILIETĖ

Šiais metais vasario 
LDS 21 kp. sekretorė 
klubietė Ruth Gugas, pami
nėjo savo 65 metų gimtadie
nį. Tų dienų ji oficialiai įstojo 
į “senior citizens” grupę. Jos 
vyras, LDS prezidentas Ser
vit Gugas, ir mes visi jų 
sveikiname su jos gimtadie
niu ir nuoširdžiai sakome: 
“welcome to senior citizens”.
SENSTA IR KITI

Sausio 16 LDS 21 kp. 
pirmininkas ir klubietis An
tanas Vasaris užbaigė savo 
darbų pašte ir tapo pensinin
ku. Pabaigoj sausio mėnesy 
kitas klubietis Stewart Rid
dell taip pat baigė darbų ir 
jau pensijoj. Pabaigoj Vasa
rio mėnesio dar du klubiečiai 
išeis į pensijų: tai Alphonse 
Urbon ir Bill Kennedy. De
troitas visuomet gyrėsi savo 
lietuviais jaunuoliais. Dabar 
atrodo, kad visi jau sensta, 
ir tik begalime juos vadin
ti .. . “čia gimusiais”.
MOTERŲ DIENA

Detroito Lietuvių Moterų 
Pažangos Klubas šaukia savo 
mėnesinį susirinkimų kovo- 
March 8 d. klubo patalpose 
12 vai. dienų, tuojaus po 
LDS susirinkimo. Yra svar
bių reikalų; taipgi proga mo
terims užsimokėt savo duok
les.

Po susirinkimo bus progra
ma paminėjimui Tarptauti
nės Moterų Dienos, o vėliau 
vaišės, kurias paruoš mūsų 
klubietės. Taigi visos mote
rys ir svečiai vyrai kviečiami 

; į šį parengimų. Stefanija 
Ruoškitės dalyvauti į 

“Laisvės” 70 m.
sukaktuviniame suvažiavime 

ir bankete balandžio 26

SERGA
Jau buvo pranešta, kad 

sausio 6 susižeidė Anna Ta- I
I mol. Pergyveno klubo opera- 
1 cijų. Dabar iš Oakwood ligo- 
| ninės perkelta į Dearborn 
, Heights Convalescent Cen- 
I ter, nes dar negali vaikščiot.

Anna Tamulienė yra .De
troito Lietuvių Klubo, Mote
rų Pažangos Klubo ir 
ALDLD 52 kp. narė. Nariai 
turėtų jų ne tik aplankyt, bet 
pasiųst kortelę jai suraminti.

Serga trys LDS bowleriai: 
Al Brazas, valydamas snie
gų, pargriuvo ir smarkiai 
sužeidė ranką; Angela Jeske 
Riddell susirgo gripu; Ed 
Balchūnas, valydamas namus 
su mašina, kaip nors sužeidė 
nugarų. Visi trys negalėjo 
aktyviai dalyvaut bowleriu 
pamokose vasario 7 d.
IŠVAŽIAVO IR SUSIRGO

Detroito Lietuvių Klubo 
protokolų sekretorius Al 
Stacey (Stasiukėnas) sausio 
12 su žmona Alice išvažiavo 
aplankyt giminių Floridoj ir 
Arizone.' Būdamas pas gimi
nes Tucson, Arizonoj, skaldė 
malkas ir — gavo širdies 
priepuolį! Atsidūrė ligoninė
je, bet tai buvo mažas prie
puolis, ir Al Stacey jau eina 
sveikyn. Jo žmona Alice pra
nešė jog surado gražų apart- 
mentų Tucsone ir ten Al 
Stacey galės per porų mėne
sių ilsėtis. Linkime jam greit 
pasveikt ir sugrįžt į Detroi
tu.
APVOGĖ

Du balti vaikėzai apvogė 
klubietę Matildą Rudzevičie
nę. Sausio 16 ji ėjo namo iš 
krautuvės nešdama krepšį su 
valgiais. Atbėgo du vaikėzai 
ir jai trenkė į nugarų; ji 
nukrito ant priekio į sniegų. 
Jie pagriebė jos rankinukų ir 
nubėgo. Gerai kad buvo 
daug sniego, tai draugė Ru
dzevičienė nesumušė savo 
akinių ir nebuvo sužeista. Ji 
tai pasakojo LLD susirinki
me ir sakė, kad jai jau trečių 
kartų taip atsitinka: jauni 
banditai atema jos rankinu
kų.

Aš nešu dabartį

Nauji korpusai neša 
ant nugarų dabartį, 
net sienos cypčioja, 
nušvitusios spalvos šypso.

Gelžbetoniniai pečiai kelia 
daugiabučio pastato sekcijas, 
susmigdami žemėn kelia, 
nekrūptelėdami pakelia.

Dabartį nešu ir aš, 
kaip tie nauji namai; 
man rodosi, geriau, 
kad ją nešu.

Negaliu net pasitraukti, 
turiu ją nešti, . 
kaip daugiaaukščiai korpusai, 
pasimokę iš manęs.

Stasys Anglickis

5 ri.
ir

pas 
pa-

Philadelphia, Pa.
BRRR...ŠALTA!

Jau antras menuo, kai 
mus didi šalčiai. Miesto
reigūnai rimtai susirūpinę 
kad galima pritrūkti geria
mojo vandens. Nors miestas 
tarpe dviejų dideliu upiu, 
Delaware ir Schuylkill, iš 
kurių geriam vandenį, bet 
šiuo metu, abidvi žemai nu
sekusios, kaip niekados pir
miau nebuvo . . . Gamta kei
čiasi, vietoj nestovi.

Nė nejusime, kai ateis va
saros karščiai.

Mūsų mieste visa lietuviš
ka kultūrinė bei meninė vei
kla užmigusi, nes nėra kam 
veikti . . . Skaudu pagalvoti, 
kad dar tik neseniai Lietuvių 
Literatūros Draugijos 10 
kuopa suruošdavo didžiulius 
banketus pas ūkininkus Ra
manauskus, Sellersville, Pa., 
kur svečių suvažiuodavo iš 
kelių valstijų, ir renginiai 
buvo sėkmingi. Ramanaus
kams mirus, rengėme pas 
Albertų Merkį mieste. Pa
rengimai irgi puikiai pavyk
davo. Gaila Alberto, kad jį 
dar jaunų mirtis pakirto.

Keistas nuotykis
Mūsų mieste yra apie du 

šimtai moterų policninkių, iš 
kurių atsirado viena labai 
veikli ir drųsi. — Jinai gau
dydavo moterų užpuolikus, 
išprievartautojus. — Kartų 
drųsuolė nuėjo pasižvalgyti į 
požeminius urvus (Subway) 
prie City Hali. Tenai du 
jauni vyrai pagriebę jų, par
metė ant grindų, ir vienas 
laikė jos rankas, o kitas jų 
išprievartavo. Dabar drųsuo
lė viena be vyro policninko 
niekur nevaikščioja.

“Laisvės” Reporteris

New York. — Čia lankėsi 
ir lenkų susirinkime kalbų 
pasakė Lenkijos darbininkų 
unijos Solidarnosc vadovy
bės įgaliotinis Zbigniew 
Gryszkiewich, kuris atvyko 
JAV rinkti pinigų naujai 
organizuojamam “Vaistų fon
dui”. Lenkai aukoja pinigus, 
norėdami paremti savo tau
tiečius ypač dabar atsidūru
sius sunkioje ekonominėje 
padėtyje.

New York. — Miesto Ta
rybos komitetas nutarė boi
kotuoti New Yorke rodomų 
filmų “Fort Apache”, kalti
nant, jog jame statoma viena 
etnine grupė prieš kitų.

AŠIGALIAI KELIAUJA

Neįprastas gamtos pamink
las yra netoli Sizimano gy
venvietės Totorių įlankos, 
kuri Sachaliną skiria nuo že
myno, pakrantėje. Čia išlikę 
paleolito epochos miško lie
kanų. Suakmenėjusių medžių 
metinės rievės gerai išsilaikiu
sios. Jų smailumos visada bū
na nukreiptos j šiaurę. .Ta
čiau suakmenėję Sizimano 
medžiai rodo kitaip — per 
praėjusius 40 mln. metų mūsų 
planetos ašigaliai pasistūmėjo 
30 laipsnių.

ST. PETERSBURG, FLA.

Minis

Kostui DamalakuiII

Reiškiame gilių užuojautų dukrai Stellai Siminuk, 
Villa Park, Ill., sūnui Alfredui Anaheim, Cal., 
sesutei Annai Milus, Phoenix, Ariz., visiems 
giminėms, artimiesiems bei draugams.

LITHUANIAN SENIOR CITIZENS CLUB 
VALDYBA ir NARIAI

ST. PETERSBURG, FLA.
Mirus

Izabellei Šermikienei
Reiškiame gilių užuojautų Jos artimiesiems.

L. L. D. 45 KP.
VALDYBA ir NARIAI

St. Petersburg, Fla.

I I

Moters Dienos
Sekmadienį, Kovo 8 d.,

Minėjimas
2 vai. po pietų

NIUJORKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS 
rengia tos dienos minėjimų

Programa bus trumpa ir įvairi. Aido Choras, 
vadovybėje Mildred Stensler, mums duos meninę 
programų. Kalbų pasakys žurn; 
kienė, o Krivickų Jonukas 
pasirodys gal su daina, gal su ei

Po programos bus vaišės.
VIETA- Laisvės salėje, 102-C

Auka $5.— Ozon

ilistė Irena Krivic- 
ir Jurgutė taipgi 

i ėmis.

•2 Liberty Avė 
e Park, N. Y.

LAISVES"
Aido Choro pamokos įvyks ■ DIREKTORIAMS

Pirmadienį, vasario 23 d., 
va

AIDIEČIAMS

šeštadienį, vasario 21 d., 3
vai. po pietų, Laisvės salėje, ' 2 
102-02 Liberty Avė., Ozone salėje 

’ j drovė
Prašome visų aidiečių susi- Visi d

Park, N. Y.
Prašome visų aidiečių susi- į 

rinkti, taipgi kviečiame nau
jus narius. P. Venta, Pirm. 1

Binghamton, N. Y.
Vasario 6 įvyko LDS 6 

kuopos susirinkimas. Susi
rinkimų atidarė ir pravedė 
kuopos pirmininkė Polly 
Maldaikis. Susirinkime daly
vavo visi valdybos nariai.

Pagerbtas miręs narys Pe
tras Juozapaitis. Knygoms 
peržiūrėti komisija raporta
vo, kad knygos vedamos ge
rai.

Malonu pranešti, kad susi
rinkime jau dalyvavo John 
Vaičekauskas, John Žemaitis 
dar tebeserga, bet jau pra
deda sveikti.

Linkiu visiems ligoniams 
greit pasveikti.

Paminėtas Petro Masu ko 
gimtadienis ir jam palinkėta 
geros sveikatos ir ilgo am
žiaus.

Po susirinkimo buvo geros ( 
vaišės, kurias priruošė Helen 
Horsky.

Sekantis susirinkimas 
įvyks kovo 6 d. Prašom visus 
narius dalyvauti. K. Thomas

. po pietų, Laisvės 
įvyks “Laisvės” Ben- 

s direktorių posėdis, 
ilyvaukime.

N. Buknienė, sekr.

MAZEUENE
LIGONINĖJE
orko Lietuvių Moterų 
narė F. Maželienė —

VĖL
Niuj

Klubo 
puldama — išsilaužė šlaunį.
Ji randasi Mary Immaculate 
ligoninėje.

Havr
MIRĖ

Eida

e De Grace, Md

mas tarnybos parei-
I staiga nuo širdies 

smūgio mirė Thomas O’Ku- 
nieski, sulaukęs 62 metų 
amžiaus, 
me liko 
Novitski, 
mi, Fla. 
dukterys 
Eileen Bodette. 2 anūkai 
Davis ir Thomas Bodette.

Jo palaikai sukremuoti ir 
pelenai palaidoti Arlington 
kapinėse, Washington, D. C.

Liūdinčiai motinai ir arti
miesiems pernešti šių skau
džių nelaime 
reiškiame 
užuojauta.

Dideliame nuliūdi- 
motina Magdalen 
kuri gyvena Mia- 
Žmona Mae, dvi 
Mary Kniep ir

mes visi nariai 
nuoširdžiausią

N. I.
Miami, Fla.

BRIEFS
* * *

Delegates at the American 
Bar Association’s midyear 
convention this month 

i opened the way for a 33- 
1 year-old California lawyer to 
assume the highest post ever 
.held by a woman in the 
'nation’s largest organization 
for lawyers.

Jane H. Barrett, a partner 
in a Los Angeles law firm, 
was unanimously nominated

It was good to see Anne 
Yakstis in her charming 
home and “working.” She 
was accepting LDS member
ship dues at home. Sorry to 
hear that she is selling her 
house and moving to live in 
the Bronx. May health and 
happiness be with her! 

* * *
Saying: I have no time to 

be sick, seems to fit Ksavera 
Karosiene perfectly. She
writes that she keeps going to serve on the association’s 
and working in peace organi- ;23-member executive panel, 
zations, especially in USA- the Board of Governors, as 
USSR society. Just a week the delegates concluded 
or so ago was drawn in 
Abraham Lincoln Brigade, 
where at a dinner of 900 
people she was seated with 
Linus Pauling and wife Ava 
at head table as recognition 
of her peace work. She said 
she feels awed by this honor. 

* * *
The Dutch Women for 

Peace movement sent the 
' Netherlands Prime Minister 
I A. Van Agt a telegram 
demanding the government 
not permit the stationing of 

lU. S. medium range nuclear 
^missiles in the Netherlands. 
į They condemned the aggres
sive policy of NATO further 
intensifying the arms race. 

* * * 
1 

j Four members of the So
viet Peace Committee dele- 

I gation visiting seven U. S. 
I cities in January, explored 
i the “prospects for peace and 
understanding” with more 
than 200 Connecticut peace 
activists during an evening 
meeting at the West Hart- 

, ford Friends Meeting House. I * * *
; They say after decades of 
,work, artificial heart is read
ied for trial in humans.

their weeklong convention.

* * *
Many Lithuanian Ameri

cans have made their mark 
in American sports. Most 
famous of them is Johnny 
Unit is, football star from 
Baltimore, Maryland. Now 
Vitas Gerulaitis, tennis pro 
from Kings Point, Long Is
land. His name and pictures 
have been in papers often. 
One of his best performances 
took place in Toronto, Cana
da, earlier this month. Use

Vilas Gerulaitis




