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■ KRISLAI
Žmonijai pavojingos 

varžybos
Naujos didžiausios pastangos 

susitarti
Švietėjai ir 

mokslininkai protestuoja 
ir kovoja

Kur link pasuks Britanija
A. BIMBA

Kaip žinoma, Tarybų Są
jungos pastangomis pavyko 
susitarti su Jungtinėmis Val
stijomis dėl apribojimo bran
duolinių ginklų. Sutartis bu
vo vadinama SALT II. Ją 
pasirašė abiejų šalių prezi
dentai. Deja, jų pasirašymo 
neužtenka. Šios šalies kon
stitucija reikalauja, kad to
kią sutartį užgirtų-ratifikuo- 
tų ir Kongresas. Bet sutartis 
iki šiol tebeguli Kongrese 
neratifikuota. Ji nieko ne
reiškia. Ji neveikia.

Tuo tarpu branduolinio 
ginklavimosi varžybos pa
saulyje jau yra pasiekusios 
aukščiausio laipsnio. Taip, 
jog branduolinę bombą moka 
pasigaminti ir turi pasigami
nusios ar nusipirkusios iš 
kitos šalies skaitlingiausia 
pasaulyje šalis Kinija ir vie
na iš mažiausių, Izraelis!

□
Iš Maskvos sužinome, kad 

Tarybų Sąjunga jau pradėjo 
ir energingiausiai bando su
sitarti su Amerikos naujuoju 
prezidentu Reaganu padaryti 
galą branduoliniam ginklavi
muisi ir eiti prie visiško 
nusiginklavimo.

Washingtone jau buvo kal
bama, kad Reagano Admi
nistracija Tarybų Sąjungos 
prezidento Brežnevo pasiūly
mą priims ir kad prezidentų 
susitikimas ir derybos įvyks 
kovo 25 dieną. Bet vėliau
siuose pranešimuose jau sa
koma, kad prezidentų susiti
kimas gal įvyks tiktai už 
poros mėnesių. Ankstesniam 
susitikimui priešingi milita 
ristai, Pentagonas. Bet ga
rantijos dar nėra, jog susiti
kimas įvyks ir tada. Tokios 
garantijos pats prezidentas 
dar nedavė.

Net 90 įvairių grupuočių su 
virš milijonu narių sudarė 
koaliciją kovai prieš prez. 
Reagano užsimojimą federa- 
liniame biudžete sumažinti 
paskyrimą mokykloms $87 
milijonais. Skaudžiai nuken
tės viešosios mokyklos, ku
rias lanko beveik išimtinai 
darbo žmonių skurdžių vai
kai. Nėra jokia paslaptis, 
kad turčių vaikai lanko pri- 
vatiškas, ypač aukštąsias 
mokyklas, universitetus, ko
legijas. Kova žada būti ilga 
ir labai aštri.

Jau gerokas laikas Britani
ją valdo Konservatorių Par
tija su premjere Margaret 
Thatcher priešakyje. Ši kapi
talistinė šalis šiandien skęsta 
giliausioje ekonominėje kri
zėje, dar daug gilesnėje negu 
mūsų Jungtinės Valstijos.

Manoma, kad ateinančiuo
se parlamento rinkimuose 
laimės Darbo Partija ir su
grįš prie šalies vairo, vado
vavimo. Darbo Partijos ne
seniai įvykusiame suvažiavi
me laimėjo kairysis sparnas 
ir paėmė partijos vadovybę.

Kur tada pasuks Britanija? 
Beveik nėra abejonės, kad ji 
užsieninėje politikoje pasiliks 
ištikima Amerikos diktatui.

Angliakasiai protestuoja
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Kaip tarė, taip ir padarė: Angliakasiai pereitą pirmadienį 
uždarė savo kasyklas ir tūkstančiais suvažiavo į Washing- 
toną, kur piketavo prie Baltūjų Rūmų, protestuodami prieš 
prez. Reagano kėsinimąsi numušti federalinę paramą 
“juodųjų plaučių” programai.

Washington. — Pereitą 
pirmadienį ir antradienį Bal
tuosius Rūmus piketavo 
tūkstančiai angliakasių, su
važiavusių iš septyniolikos 
valstijų. Jiems vadovavo 
United Mine Workers of 
America unijos prezidentas 
Sam Church Jr., su kuriuo 
piketo gretose žygiavo ir 
AFL-CIO prezidentas Lane 
Kirkland. Si angliakasių de
monstracija buvo sušaukta 
ryšium su pasipriešinimu 
prieš prez. Reagano naująjį 
ekonominį planą, kuriame jis 
apkarpė federalinius fondus, 
teikiančius subsidijas taip 
vadinamai angliakasių “black 
lung” programai. Ta progra
ma jau veikia dešimt metų. 
Kasmet valdžia skirdavo lėšų 
angliakasiams gydytis nuo 
plaučių ligos, kuri atsiranda, 
kai į plaučius patenka anglies 
dulkių. Nuo to ir pati liga 
gavusi tą vardą.

Darbo departamentas tvir

NAUJASIS JAV GYNYBOS PLANAS
CHINAAFGHAN

SYRIA

NEPAIRANIRAQ

PAKISTAN

INDIAGulf ofOman

OMAN

YfMEN

DJIBOUTI

ETHIOPIA

SOMALIA

KENYA

TANZANIA

P.D.R.J
YEMEN 
"Gulf of Aden

Arabian 
Sea

[jordan
KUWAIT AA

\ QATAR

Ek SAUDI
ARABIA

SUDAN

S3 5 b'*iio»'

S2 5 biilio*

Un$pe<3<ed mill<on$

bus
oro

Up 39.000 'o 2.' >9,500
Up 49.600 *o > 025.0000

S3 2 6 biU-on
S222 2 b.l’.oH

S2 2 b-H-on
S2 5 b-H-o"

PLANES
200
More
Rop'd Deployme«’ rO'<e 
Diego Go»co A>» fo'cc Bose 
Senolio o^d Mo^boso

Kur ir kiek Amerikos mokesčių mokėtojų doleriai 
išleidžiami: laivynui, stovinčiam prie Afrikos krantų, 
bazėms — britams priklausančioje Diego Garcia saloje.

New long rpnge <0"'bo' 6 5?

SHIPS
Frpn' 456 ’o 60*

OPERATION STRIKEBACK
Addec to- 
Tptol <©$•

DIEOO GARCIA
Indian Ocean

Washington. — Gynybos 
sekretorius Caspar Weinber
ger pateikė Senato Ginkluo
tųjų pajėgų komitetui naująjį 
gynybos planą, kuriam, be 
jau numatytųjų sumų, dar 
prašoma papildomų $32.6 bi
lijonų. Tokiu būdu JAV tai
kos meto karinis biudžetas 
1982-aisiais metais pasieks 
didžiausį rekordą — $222.2

Kas liečia jos naminius reika
lus, tai veikiausia reikės ge
rokai palaukti. Pagyvensime 
ir pamatysime . . .
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tina, kad čia “esama nesusi
pratimo”. Kai originaliai šios 
subsidijos buvo planuojamos, 
turėjo prisidėti ir anglių ka
syklų savininkai, bet, jiems 
mažai prisidedant, visa našta 
teko federalinei vyriausybei.

Nepaisant, kad angliakasių 
unija nepriklauso AFL-CIO 
(ją iš tos darbo unijų federa
cijos išvedė buvęs jos vadas 
John Lewis 1947 m.), tos 
federacijos prezidento Kirk- 
lando dalyvavimas pikete su
teikė angliakasiams daugiau 
reikšmės.

Angliakasių kalbėtojai pa
grasino, kad bus streikas, jei 
vyriausybė į tuos jų protes
tus neatsižvelgs.

Maskva. — Tass pranešė, 
kad Tarybų Sąjungos ir Kini
jos atstovai pasirašė doku
mentą, kuriuo susitarta dėl 
navigacijos teisių Amūro 
upe. Ta upe eina siena tarp 
abiejų šalių.

bilijonus.
Weinberger aiškina, kad 

JAV esanti labai atsilikusi 
nuo Tarybų Sąjungos kai 
kuriose srityse, ypač laivy
ne, ir kad lygsvarai išlaikyti 
reikėsią pagrindinai persi
tvarkyti. Esą, “JAV karinės 
jėgos pertvarkymas būsiąs 
ilgas ir daug kaštuosiąs”. 
Tarp naujų stambių strategi
nių ginklų yra minimas naujo 
tipo lėktuvas, kuris pakeis 
dabartinius B-25 modelius, 
tai vadinamas tolimų distan
cijų kovos lėktuvas.

Protestą nota 
Amerikai

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos užsienio reikalų ministe
rija įteikė JAV ambasadai 
notą ryšium su nesiliaujančiu 
grubiu savavaliavimu Jung
tinėse Amerikos Valstijose 
Tarybų Sąjungos piliečių Po- 
lovčiakų šeimos atžvilgiu.

Notoje pažymima, kad, 
nepaisant aiškiai ir konkre
čiai Polovčiakų pareikšto no
ro grįžti kartu su savo nepil
namečiais vaikais į Tarybų 
Sąjungą, Amerikos valdžia, 
kaip ir anksčiau, trukdo 
jiems išvykti iš Jungtinių 
Valstijų. Jau daugiau kaip 
šešis mėnesius du Polovčiakų 
vaikai — duktė Natalija ir 
sūnus Vladimiras yra Ameri
kos valdžios rankose, todėl 
jų tėvai, nenorintys palikti 
savo vaikų likimo valiai 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose, negali įgyvendinti savo 
teisės išvykti į Tėvynę. Tuo 
tarpu Polovčiakams vis gra
sinama, kad iš jų bus atimtas 
ir trečias vaikas; jaunesnysis 
sūnus, taip pat grasinama, 
kad su jais bus fiziškai susi
dorota, jeigu jie neatsisakys 
ketinimo grįžti į Tarybų Są
jungą. Grubiai ir ciniškai 
paminamas Tarybų Sąjungos 
piliečių orumas, taip pat ir jų 
tėviškosios teisės auklėti sa
vo vaikus.

Notoje pabrėžiama, jog 
joks teismo farsas, organi
zuojamas dėl Polovčiakų tė
viškųjų teisių jų dukters 
Natalijos ir sūnaus Vladimiro 
atžvilgiu, negali užmaskuoti 
to gėdingo fakto, kad Jung
tinėse Amerikos Valstijose 
tiesiogiai dalyvaujant oficia
liems valdžios organams 
vykdomi neteisėti ir žiaurūs 
veiksmai, kuriais siekiama 
išskirti šeimą ir neleisti jai 
grįžti į Tarybų Sąjungą.

Vėl pareikšdama protestą 
dėl to, kad Jungtinėse Ame
rikos Valstijose prievarta su
laikoma Tarybų Sąjungos pi
liečių Polovčiakų šeima, 
TSRS užsienio reikalų minis
terija reikalauja, kad Polov
čiakams ir jų nepilname
čiams vaikams būtų leista 
išvykti į Tėvynę.

Kiek vėliau tuo pačiu rei
kalu į JAV prezidentą krei
pėsi tarybinės moterys. Jų 
komitetas pasiuntė prez. 
Reaganui telegramą, pa
reikšdamos protestą prieš 
neteisėtus Amerikos valdžios 
veiksmus Polovčiakų atžvil
giu. Nurodoma, kad tie 
veiksmai pažeidžia šeimų su
sijungimo, moralės ir huma
niškumo principus, išdėsty
tus Europos saugumo ir ben
dradarbiavimo pasitarimo 
Baigiamajame akte.

Madrid. — Armijos vado
vybė pareikalavo, kad gen. 
Jaime Milans del Bosch ir 
apie dvidešimt kitų aukštų 
karininkų būtų perduoti ka
riškam teismui už dalyvavi
mą sąmoksle nuversti Ispani
jos vyriausybę. Teismo data 
dar nenustatyta.

New Delhi. — Daugiau 
kaip milijonas Indijos moky
tojų ir valdžios tarnautojų 
dalyvauja gyventojų surašy
me. Kai kurie demografai 
tikisi, kad Indijoje dabar gali 
būti apie 700 milijonų gyven
tojų. Pereitą kartą, kai vyko 
surašymas 1971 m., gyvento
jų buvo 548 milijonai.

Pasibaigė TSKP 26-asis suvažiavimas
*

V. Gulevičiaus nuotraukoje — dalis TSKP 26-ojo suvažiavimo delegatų iš Lietuvos 
Raudonojoje aikštėje Maskvoje.

Pietų Afrika vėl 
išmesta iš ' 
posėdžių salės

United Nations. — Kovo 2 
d. Pietų Afrika buvo trum
pam sugrįžusi į posėdžių sa
lę, kur Generalinė Asamblė
ja tebetęsia diskusijas Nami- 
bijos klausimu. Jos atstovai 
norėjo dalyvauti ir pareikšti 
savo nuomonę, bet Afrikos, 
Azijos ir socialistinio bloko 
šalių balsais jie tučtuojau 
buvo išprašyti lauk. Manda
tų komisija nesuteikė Pietų 
Afrikai balso, nes, jos nuo
mone, Pietų Afrika nelega
liai laiko pietvakarių Afriką, 
arba Namibiją, ir nesitaria 
dėl jai nepriklausomybės su
teikimo.

Pietų Afrikos gynėjų pusė
je buvo vos keletas balsų, jų 
tarpe ir Amerika, kurios 
naujoji ambasadorė Jeane J. 
Kirkpatrick turėjo nekokį 
debiutą, nes jai teko ginti 
nepopuliarų Pietų Afrikos 
režimą. Pietų Afrikos apar- 
teido politika prieš juoduo
sius jos gyventojus čia jau 
seniai pasmerkta. Šis jau an
tras kartas, kai atmetami jos 
kredencialai. Pirmą sykį tai 
buvo 1974 m., kada tuo metu 
sesijai pirmininkavęs Alžyro 
užsienio reikalų ministras 
Abęlelaziz Bouteflika išaiški
no, jog Pietų Afrika atsto
vaujanti tik negausią baltųjų 
mažumą, bet jokiu būdu ji 
negalinti atstovauti visos ša
lies, kur juodieji yra perse
kiojami ir visaip ujami.

JAV ambasadorė dabar 
bandė priminti, jog pagal JT 
chartą tik Saugumo Taryba 
galinti narį suspenduoti ar jį 
išmesti, bet Asamblėjos na
riai to nė klausyti nenorėjo.

Pietų Afrikos diplomatai 
vėliau spaudai aiškino, jog jų 
vyriausybė šitokio Asamblė
jos elgesio nepripažįsta ir 
dar kaltino JT, kad kai kurie 
jų nariai bandę daryti spau
dimą ir sausio mėnesį Gene- 
voje vykusioje konferencijo
je. Ji buvo sušaukta nustaty
ti paliauboms tarp Pietų Af
rikos kariuomenės ir partiza
nų, kovojančių už Namibijos 
nepriklausomybę. Bet nieko 
iš to neišėjo.

Varšuva. — Conrad Koma- 
rowski, Daily World kores
pondentas ir redakcijos na
rys, šiuo metu besilankantis 
Lenkijoje, praneša, kad eko
nominė padėtis tenai gerė
janti.

Maskva. — Aštuonias die
nas darbavęsis, čia pasibaigė 
26-asis Tarybų Sąjungos Ko
munistų Partijos suvažiavi
mas. Jis apsvarstė Partijos 
Centro Komiteto parengtąjį 
ekonominio ir socialinio vys
tymosi projektą 1981-1985 
metams ir laikotarpiui iki 
1990 metų.

Suvažiavimas perrinko vi
są vadovybę su Leonidu 
Brežnevu priešakyje. Suva
žiavime dalyvavo 5002 dele
gatai. Jų tarpe buvo 3003 
delegatai iš Rusijos Federa
cijos kraštų, sričių ir autono
minių respublikų; sąjunginių 
respublikų Komunistų parti
jų delegacijose buvo: Uk
rainos — 896 atstovai, Ka
zachstano — 221, Baltarusi
jos — 183, Uzbekistano — 
166, Gruzijos — 106, Azer
baidžano — 98, Latvijos — 
52, Lietuvos — 52, Armėni
jos — 48, Moldavijos — 48, 
Kirgizijos —37, Tadžikista-

PASITRAUKĖ WALTER CRONKITE

Walter Cronkite spaudžia dešinę savo “įpėdiniui” Dan 
Rather [k.], o tarp jiedviejų — linksmai nusiteikęs miesto 
meras Koch.

New York. — Populiaru
sis CBS TV komentatorius ir 
tos stoties vakarinių žinių 
vedėjas Walter Cronkite ko
vo 6 d. atsisveikino su savo 
plačia publika, kuriai jis ga
biai tarnavo nuo 1962 m. Jį 
pakeitė TV žurnalistas Dan 
Rather. Newyorkieciu vardu 
Cronkite pagerbė miesto me
ras Ed Koch, įteikdamas jam 
La Guardia vardo medalį ir 
miesto tarybos žymenį.

Nors iš vadovaujančio 
darbo ir pasitraukė, bet 
Cronkite pareiškė, jog jis 
nepranyksiąs visiškai iš TV 
pasaulio. Jis CBS TV rodysis

32, Estijos — 32 ir

lia posėdžių, suvažiavi-

no
Turkmėnistano — 28 delega
tai.

Suvažiavimo dalyvių tar
pe buvo 1370 pramonės dar
bininkų, 877 žemės ūkio dar
buotojai, 269 mokslininkai, 
rašytojai, dailininkai, artis
tai, 12 kosmonautų. Moterys 
delegatės, kurių buvo 1329, 
sudarė 26,6 proc. visų dele
gatų. Jų buvo daugiau nei 
pereituose suvažiavimuose.

Ša:
mo delegatai turėjo ir kultū
rinių
certavo geriausios sostinės ir 
respublikų pajėgos. Iš Lietu
vos koncertuoti buvo atvy
kęs valstybinis akademinis 
nusipelnęs dainų ir šokių 
liaudies ansamblis “Lietuva”. 
Po dešimties koncertų 
Maskvoje, ansamblis išvyko į 
Tolimuosius Rytus, taip pat 
pas Baikalo-Amuro magis
tralės statytojus. Gastrolėms 
numatyta 30 koncertų.

pramogų — jiems kon-

ateityje su specialiais repor
tažais, Dar šio mėnesio pa
baigoje jis vyks į Maskvą, o 
sugrįžęs pateiks penkių va
landų reportažą apie Ameri
kos gynybą. Vidurvasarį jis 
pradės naują mokslo populia- 
rizacijos 
“Walter 
verse i.

seriją, pavadintą 
Cronkite’s Uni-

palikdamas savoPrieš
postą, Cronkite dar pateikė 
CBS pasikalbėjimą su prez. 
Reaganu. Jis su CBS kompa
nija dirba nuo 1950 m. Prieš 
tai jis buvo United Press 
užsienio korespondentu.
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TSKP suvažiavimas
Maskvoje pasibaigė Tarybų Sąjungos Komunistų partijos 

26-asis suvažiavimas, kuris buvo viso pasaulio dėmesio 
centre. Apie suvažiavimą gan plačiai rašė net Amerikos 
reakcinė spauda—žinoma, iš savo taškaregio.

Neveltui visas pasaulis kreipė tiek dėmesio. Pirma 
priežastis savaime suprantama: TSKP nustato ateities 
gaires pirmajai pasaulio socialistinei šaliai. Tos gairės 
nubrėžtos su pasitikėjimu į šviesią ateitį, bet taipgi 
nemažinant supratimo apie kliūtis, kurios stovi kelyje. 
Antroji priežastis yra tarptautinė padėtis. Valdančiosios 
klasės reakcinio sparno atėjimas prie valdžios mūsų šalyje 
(kaip kiek anksčiau Britanijoje) žymiai pažeidė tarptautinių 
santykių balansą, ir svarstyklės gerokai pakrypo į šaltojo 
karo pusę. Kaip į tai reaguoja Tarybų Sąjunga? Reikia 
pasakyti, kad taiką mylintis pasaulis patenkintas, kad 
TSRS vadovybė deda visas pastangas grįžti prie taikinges
nės atmosferos.

L. Brežnevas pasiūlė nedelsiant vykdyti pačių viršūnių 
derybas, — kitaip sakant, jo susitikimą su prezidentu 
Reaganu. Mūsų prezidentas ir jo užsienio reikalų ekspertas 
sekretorius generolas Haig to kol kas nenori. Bet labai 
svarbu, kaip jie iš karto reagavo: pats Haigas turėjo 
pripažinti, kad tai esminiai nebloga mintis. O kodėl jis taip 
pasakė? Nes jis ir prezidentas Reaganas puikiai žino, koks 
yra Amerikos žmonių sentimentas. Didžiulė dauguma 
Amerikos žmonių nenori naujo įsivėlimo (kaip Vietname) į 
pilietinius karus, kaip tai EI Salvadore. Jie nenori naujos 
blokados prieš Kubą. Jie nenori šėtoniško ginklavimosi. Ir 
jie tikriausiai nenori branduolinio karo.

Pasaulis žino, kad socialistinės šalys dės visas pastangas 
išsaugoti taiką. Amerikos žmonės už tą taiką irgi kovos — 
pasaulio labui ir, virš visko — mūsų pačios šalies labui.

Net Junta nori taikos?
Pasirodo, kad net pats EI Salvadoro juntos (chuntos) 

galva Duarte norėtų, kad tarp jo vadovaujamo režimo ir 
liaudies sukilėlių būtų pradėtos derybos. Tas be abejo 
baisiai stebina ir pykdina Reaganą ir Haigą. Štai, jie nori 
padaryti EI Salvadorą pasauliniu pavyzdžiu, koks kietas* 
koks narsus ir koks galingas yra jankiškasis imperializmas. 
Štai jie išsiuntinėja į visus pasaulio kampus emisarus, 
kurie bando mūsų sąjungininkus įtikinti, kad prie šio 
kryžiaus karo EI Salvadore reikia prisidėti.

Ir kokios pasekmės? Ogi, niekas iš tikro nenori prisidėti. 
Vakarų Europoje socialdemokratai net reiškia sukilėliams 
simpatijų, arba bent ragina prie derybų. O Lotynų 
Amerikoje dar blogiau: Net tokie reakciniai režimai, kaip 
Argentinos, nerodo intervencijai simpatijų, jau nekalbant 
apie Meksiką!

Priežastys aiškios. Argentinos arba, sakysime, Gvatema
los režimai tikriausiai nelietų ašarų, jeigu EI Salvadoro 
junta sutriuškintų liaudies jėgas. Gal savo širdyje neliūdė
tų ir Meksikos valdančioji klasė.

Iš kitos pusės, visa Lotynų Amerika žino, kad karinė 
pagalba iš jankiško imperializmo nusės būtų lyg mirties 
bučkis. Po kokiu režimu jie begyventų, visi Lotynų 
kas Aubusonas buvo tam postui ir ruošiamas. Dabar 
Jungtinių Valstijų laivynas, marinai ir armija “tvarkė” jų 
reikalus. Lotynų Amerikoje nėra šalies — nuo Dominikos 
iki Gilės —- kur jankiškasis imperializmas vienu ar kitu 
metu nebūtų kaišiojęs savo letenų.

štai kodėl net pati EI Salvadoro reakcinė vadovybė, savo 
labui ir privilegijoms išsaugoti norėtų kaip nors išsilaikyti, 
padarant kai kurias nuolaidas liaudžiai, vietoje leisti Haigui 
jų kraštą paversti antru Vietnamu.

Štai kodėl ir pats Haigas pradeda keisti savo toną. Prieš 
savaitę kitą jis lyg davė suprasti, kad nebūtų bloga, jei 
grynai karinė junta pakeistų dabartinę. Koks tai pulkinin
kas Aubusonas buvo tam postui ir ruošiamas. Dabar 
Haigas jau turi sakyti, kad “mes karinio perversmo EI 
Salvadore nenorime”.

Taip, kaip namie taip užsienyje Reagano administracija 
pradeda susidurti su gyvenimo tikrovėmis.

Įvykiai Ispanijoje
Bandymas Ispanijoje pravesti kariniai-fašistinį perversmą 

nepasisekė. Perversmui dar neįpusėjus demokratinės jėgos 
įstengė jam pakirsti šaknis. Eilė generolų provincijoje ir 
Madrido apylinkėje, tik laukė signalo, kad perversmas . 
pradeda laimėti, — neprisidėjo, kai paaiškėjo, kad dalykai į 
nejuda jiems pageidaujama linkme. j

Perversmas, kaip mes iš pranešimų žinome, prasidėjo i 
labai dramatiškai. Grupė taip vadinamos civilinės gvardijos i 
karių (žandarmerijos), vadovaujami fašistinio pulkininko I 
Molinos, įsiveržė į parlamento rūmus, kur vyko pilnas j 
posėdis. Ten tuo metu buvo visas parlamentinis sąstatas, j 
visa valdžia ir visų politinių partijų vadovybės. Sukilėlių 
vadovas su ginklu rankoje įsakė visiems nejudėti. Komu-; 
nistų ir socialistų lyderiai buvo nuvaryti į užkulisinius j 
kambarius. Aišku, kad jeigu sukilėliai būtų laimėję, tie J 
darbininkų klasės lyderiai būtų buvę sušaudyti.

LIETUVOJE KAIP TIK 
PRIEŠINGAI

Kaip žinia, pas mus Jung
tinėse Valstijose sveikatos 
reikalams biudžetas visokiais 
būdais karpomas, mažina
mas. O kaip tik priešingai 
Tarybų Lietuvoje: ten, pagal 
“Valstiečių laikraščio” prane
šimą, jis plečiamas, didina
mas.

Skaitome:
“Patvirtinti respublikos 

j-'ofsąjungų ir valstybinio 
socialinio draudimo biudžetai 
1981 metams, Kartu paė
mus, jie pirmą kartą viršys 
250 milijonų rublių.

— Pradžioje norisi prisi
minti dešimtąjį penkmetį, —- 
komentuodamas naujuosius 
biudžetus, pasakė Eltos ko
respondentui Respublikinės 
Profsąjungų Tarybos sekre
torius R. Baltrušaitis. — 
Profsąjungų narių sveikatin
gumui, jų poilsiui, kultūri- 
niams-masiniams rengi
niams, nedarbingumo lapelių 
apmokėjimui respublikoje 
buvo panaudota apie milijar
dą rublių. Per praėjusius 
penkerius metus įmonių, įs
taigų ir organizacijų poilsio 
bazėse pabuvojo daugiau 
kaip 950 tūkstančių darbinin
kų ir tarnautojų.

Ir pirmaisiais vienuoliktojo 
penkmečio metais didelės lė
šos bus skiriamos darbo žmo
nių labui — jų sveikatai ir 
poilsiui. Daug bus daroma 
įmonių sanatorijų-profilakto- 
riumų tinklo plėtimui, naujų 
sveikatingumo objektų sta
tybai. Kaip žinia, praėjusių 
metų pabaigoje valstybinė 
komisija priėmė didžiausias 
Europoje balneologines gy
dyklas Druskininkuose. Šie
met čia toliau bus tęsiama 
šio kurorto techninio aptar
navimo centro statyba. Dide
lės pinigų sumos investuoja
mos Palangoje. 1981-aisiais 
tęsime uždaro plaukimo ba
seino su jūros vandeniu, bal
neologinių purvo gydyklų 
statybas.”

PADĖTIS LENKIJOJE 
TEBĖRA ĮTEMPTA 
IR PAVOJINGA

Pranešime iš Varšuvos 
skaitome: Situacijai Lenkijo
je būdinga aštri politinė ko
va. Didelė darbininkų klasės 
dalis vis aiškiau įsisąmonina, 
kokia rimta yra susidariusi 
padėtis ir koks pavojingas 
tolesnis visuomeninio ir poli
tinio gyvenimo destabilizavi- 
mas, tikisi, kad bus imtasi 
efektyvesnių priemonių 
kontrrevoliucijai atremti. 
Tačiau streikų banga ne- 
slopsta.

Visoje šalyje platinami 
provokaciniai lapeliai.

Laikraštis “Tribūna liudu” 
vakar rašė, kad iš įvairių 

Bet sukilimas nesiklijavo. Valencijoje vietinis komandie-
rius paskelbė karo stovį, lyg prisidėdamas prie sukilimo.

karininkai ir kareiviai jų nepakluso. Generolai laukė vienas 
kito, bet nesulaukdami skatinimo, — nutilo. Karalius tuo 
tarpu kreipėsi į karinę vadovybę, ragindamas ją pasilikti 
ištikima legaliam režimui. Pučas subliūško. Parlamento 
nariai ir vyriausybė išlaisvinti be kraujo praliejimo.

Sekančią dieną Madride įvyko milžiniška žmonių demon
stracija, išreiškianti parlamentinei santvarkai paramą. 
Demonstracijos priešakyje šalia viens kito žygiavo komu
nistų, socialistų, centrinių demokratų ir net dešiniųjų 
konservatorių lyderiai.

Bet ar jie iš tikrųjų žengė pilname solidarume? Labai 
galimas dalykas, kad jeigu pučas būtų pasisekęs, konserva
toriai būtų prisidėję prie militaristų. Atsiminkime, kaip 
Smetonos ir Voldemaro sukilimui pasisekus Lietuvoje 
krikščionys demokratai lengvai prisidėjo prie naujo režimo, 
nors dar prieš kelias dienas jie dar dėjosi parlamentinės 
santvarkos šalininkais.

Karaliaus rolė irgi šiek tiek miglota. Iš vienos pusės 
negalima paneigti fakto, kad jis sukilimui lyg pastojo kelią. 
Bet taipgi skelbiama, kad kai kurie generolai dar prieš 
sukilimą bandė jį įtikinti, kad karalius prie jų prisidėtų. Jie 
jam lyg sakė: “Tu esi vienas mūsų ...” Kitaip sakant, jis 
žinojo, kad kas nors planuojama, ir kas planuoja. Bet 
vietoje įsakyti tuojau suokalbininkus suimti, jis tylėjo. Gal 
jis irgi laukė, norėdamas pamatyti į kurią pusę dalykai 
links? Ir nors tie kariškiai, kurie atvirai pradėjo sukilimą,'
suimti, daug aukštų suokalbininkų ne tik lieka laisvi, bet masis svoris visoje respubli-
lieka komandierių vietose.

Išvada aiški. Parlamentinė santvarka Ispanijoje lieka
Brunetėje, netoli Madrido, fašistiniai karininkai bandė ' pavojuje. Ispanijos žmonės švenčia pergalę, bet jie taipgi 
tankistų diviziją žygiuoti link sostinės, bet žemesnieji žino, kad jie turi dar stropiai budėti.

“LAISVĖ”

šalies kampelių gaunama kad Sovietų Sąjunga, pasie- 
{ pranešamu apie akcijas, ku- kusi apsiginklavime persva- 
1 rios aštrinąs padėtį Lenkijo-! rą, pradėjo ekspansinę politi- 
! je. Tuo metu, kai šaliai labai ką visame pasaulyje. Tam 
I reikalinga rimtis ir normalus tikslui organizuoja, paren- 
I darbas, suaktyvėjo veiks- i gia, ginkluoja ir finansuoja 
j mai, kuriais siekiama toliau i teroristus, tiesioginiai ar per 
žlugdyti ekonomiką ir truk- ; savo satelitus, kurių pagalba 
dyti visuomenės gyvenimą. | sukelia kraštuose sąmyšius 
Streikai — pavojinga spaudi- ; su tikslu nuversti esamas 

mo prieųionė. į vyriausybes ir jų vieton pa-
Turint galvoje šią poziciją, | statyti prokomunistines. Ko- 

rašo “Tribūna liudu”, reikia | va prieš pasaulinį terorizmą 
vertinti kai kurių vietinių i bus skaitoma pirmuoju užda-
profsąjunginių veikėjų elge
sį. Susidaro įspūdis, kad jie 
yra suinteresuoti situacijos 
bloginimu, naudoja bet kurią 
dingstį — nedarbo šeštadie
nius, reikalavimą leisti nau
dotis masinės informacijos 
priemonėmis, vadinamojo 
“kaimo solidarumo” registra
ciją arba daugybę kokių nors 
“vietinių reikalavimų”, pa
vyzdžiui, reikalavimą paša
linti iš postų vaivadijų vado
vus. Jie nesiskaito su jokiais 
argumentais ir savo veiks
mais kelia anarchiją. Visa tai 
stumia į didžiulius sociali- 
nius-ekonominius nuostolius, 
kliudo vesti derybas, taip 
pat stiprinti naujus mecha
nizmus ir visuomenines 
struktūras.

Visuomenė pavargo, o ša
lies ekonomika susilpninta, 
pabrėžia laikraštis. Galima 
įsivaizduoti, kokių nepataiso
mų padarinių šaliai turės 
streikai, jeigu jų mastas bus 
toks, kaip dabar, rašo baig
damas “Tribūna liudu”.

PIKTI, MELAGINGI, 
NIEKŠIŠKI
SAPALIOJIMAI

Chicagos lietuviškų reakci
ninkų “Naujienos” paskyrė 
visą sieksninį vasario 25 d. 
vedamąjį “Amerikos politi
kos posūkis” niekinimui ir 
šmeižimui Tarybų Sąjungos. 
Jame, pavyzdžiui, rašoma:

“Paskutinių Amerikos rin
kimų pasėkoje iš pagrindų 
ėmė keistis Amerikos vidaus 
ir pasaulinė politika. Naujai 
išrinktas prezidentas Ronald 
Reagan dar inauguracinėje 
kalboje nevengė kietų žodžių 
Sovietų valdovų adresu. Be 
jokio diplomatinio iššūkio nu
rodė į Maskvos siekius užval
dyti likusį pasaulį, nesiskai
tant su priemonėmis. Melas, 
apgaulė ir sutarčių laužy
mas Sovietų akyse yra mora
lės pateisinami, jei tarnauja 
jų tikslams. Tokia sovietinė 
moralė yra visai nepriimtina 
vakariečiams ir jos pagrindu 
negalima santykiauti su So
vietų Sąjunga.

Sovietai pripažįsta vienos 
krypties detentę, kuri tar
nautu vien jų interesams, 
pasinaudojant Vakarų tech
nologija, kreditais ir grūdais, 
pasitenkinant mažomis nuo
laidomis savo piliečiams.

Valstybės sekretorius gen. 
A. Haig, vos perėmęs užsie
nio politikos vairą pareiškė, 

j vinių Amerikos užsienio po
litikoje.”

Juk tai kas žodis, tai pik
tas melas ir šmeižtas.

MUSŲ NUOŠIRDUS 
JAM AClU

“Vilnies” redaktorius drau
gas S. J. Jokubką savo 
kolumnoje “Kasdien” rašo:

Šįmet mums pažangie
čiams, ypač gyvenantiems 
Rytinėse valstijose, jubilieji
niai metai: “Laisvei” sukan
ka 70 metų. Nedaug, bet dar 
yra mūsų tarpe, kurie atsi
mena pirmąjį “Laisvės” nu
merį, o veteranų skaitytojų, 
skaitančių laikraštį keliasde
šimt metų, nesuskaitytumėm 
nei ant keliolikos rankų pirš
tų. Nemaža yra ir “Vilnies” 
skaitytojų, kurie skaito 
“Laisvę”.

Nepamirškime šiuo “Lais
vės” jubiliejumi pasidžiaugti 
ir kiek kuris išgalime pasvei
kinti. Laikraščiui visuomet 
buvo ir yra reikalinga finan
sinė parama.

Geriausia proga pasveikin
ti tai per laisviečių suvažiavi
mą, kuris įvyks balandžio 26 
dieną. Adresas: 102-02 Li
berty Avė., Ozone Park, 

■ N. Y.

PER PASKUTINĮ 
PENKMETI LIETUVOJE 
DAUG NUVEIKTA

Žurnale “Laikas ir įvykiai” 
(1981-2)-rašinyje ’‘Skaičiai ir 
faktai” skaitome:

Realiosios pajamos viduti
niškai vienam gyventojui per 
penkerius metus Tarybų Lie
tuvoje padidėjo 19 procentų, 
darbininkų ir tarnautojų mė
nesinis darbo užmokesčio vi
durkis — beveik 17 procen
tų, kolūkiečių darbo apmokė
jimas — 20 procentų.

Darbo užmokestis per de
šimtmetį respublikoje padi
dintas 350 tūkstančių žmo
nių. Išmokos ir lengvatos iš 
visuomeninių vartojimo fon
dų palyginti su devintuoju 
penkmečiu padidėjo 38 pro
centais.

Respublikos miestuose ir 
kaimuose pastatyta 9.6 mili
jono kvadratinių metrų ben
dro ploto gyvenamųjų namų. 
Tai leidžia pagerinti butų 
sąlygas 750 tūkstančių žmo
nių.

1980 m. respublikoje pa
statyta per 28 tūkstančius 
butų, o nuo penkmečio pra
džios atiduota naudoti iš viso 
164 tūkstančiai butų.

Per penkerius metus pa
statyta ligoninių 5.3 tūkstan
čio vietų.

Pramonės produkcijos ga
myba respublikoje palyginti 
su devintuoju penkmečiu pa
didėjo maždaug 28 procen
tais, o darbo našumas — 17 
procentų.

Darbo našumas pramonėje 
1980 m. padidėjo 4 procen
tais. Didinant darbo našumą, 
gauta apie keturis penktada
lius viso produkcijos gamy
bos prieaugio.

Per penkerius metus įsisa
vinta ir pradėta gaminti apie 
600 naujų mašinų, įrengimų, 
prietaisų bei medžiagų.

Aukščiausios kokybės ka
tegorijos produkcijos lygina- 

kos pramonės gamyboje pa
didėjo nuo 6 procentų 1975 
metais iki 20 procentų 1980 
metais.
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"Don’t MESS It! YES It!"

LAIŠKAI
Draugui Antanui BIMBAI 
Sveikas gyvas!

Štai ir baigėsi neramūs 
1980 metai. Kiek JAV admi
nistracija sukurstė aistrų del 
įvykių Afganistane, dėl 
Maskvos olimpiados, dėl pre
zidento rinkimų, dėl kolflikto 
Persų įlankoje! Gerai, kad 
visa tai neperaugo į ginkluo
tą susirėmimą. Džiugu, kad 
tokią kurstytojišką politiką 
pasmerkė ir JAV piliečiai 
prezidento rinkimuose. Gal 
tai kiek sutramdys per daug 
įsikarščiavusius politikierius.

Mūsų Partijos Institutas 
1 baigia 1980 metus ir suveda 
X penkmečio vykdymo rezul
tatus. Per pastarąjį 1976- 
1980 metų penkmetį išleido
me 85: knygas — jįš viso 1381 
spaudos lanką. Išėjo '‘Lietu
vos Komunistų partijos isto
rijos” 2 tomas (1920-1940 m.) 
lietuvių ir rusų kalbomis, 
“Lietuvos Komunistų partija 
skaičiais. 1918-1976”, “Lietu
vos komjaunimas skaičiais.
1919- 1979”, Antano Snieč
kaus raštų dvitomis, K. Sur- 
blio, J. Arvasevičiaus, G. 
Manzurovo, E. Treinienės, 
J. Jermalavičiaus monografi
jos, straipsnių rinkiniai, skir
ti “Tiesos” ir “Komunisto” 
60-mečiui. Baigėme leisti 
Vinco Kapsuko rinktinius 
raštus — išėjo iš viso 12 
tomų. Netrukus turi pasiro
dyti jo atskiras raštų rinki
nys “Apie literatūrą”. Kaip 
literatūrinio palikimo knygas 
išleidome Juozo Greifenber- 
gerio, Mykolo Junčo-Kučins- 
ko raštus. Išėjo iš spaudos 
dokumentų rinkiniai “Lietu
vos TSR valstiečių ūkių ko
lektyvizacija”, “Revoliucinis 
judėjimas Vilniaus krašte.
1920- 1940”, “Antano Snieč
kaus raštų bibliografija. 
1922-1978 m. birželis”, 8 
mokslo darbų tomai (“LKP

l istorijos klausimai”, t. 
18-25). .

Turi kur praleisti savo laisvalaikį Vilniaus grąžtų 
gamyklos darbuotojai. Įmonės klube neretai pasirodo 
mišrus choras, šokių ratelis, kaimo kapela, pučiamųjų
orkestras. Veikia dailės studija.

Nuotraukoje: Vilniaus grąžtų gamyklos dirbantieji [iš 
karės] R. Venckus, A. Nagys ir L. Orechova gamyklos 
dailės studijoje. A. Sabaliausko nuotrauka

j Instituto vertėjai per 1976-
1980 m. penkmetį spaudai ir 
išleido lietuvių kalba 28 
marksizmo-leninizmo klasikų 
raštų knygas 683 spaudos 
lankų apimties. Pradėjome 
leisti V. Lenino pilną raštų 
rinkinį — jau išėjo 16 raštų 
tomų.

Spręsdami istorijos klausi
mus ir populiarindami istori
nes žinias Instituto bendra
darbiai paskelbė knygose ir 
periodikoje nemaža straips
nių, kurie taip pat yra svar
bus įnašas į istorijos mokslo 
problemų tyrinėjimą.

Sveikinu su Naujaisiais
1981 metais. Linkiu geros 

■ sveikatos ir daug sėkmės
toliau plečiant Tarybų Lietu
vos ryšius su išeivijos darbo 

[žmonėmis. R. Šarmaitis
Vilnius

Pastaba: Gaila, kad šis jūsų 
įdomus laiškas mus 
pasiekė vėlokai.

Mielosios Niujorko Lietuvių 
Moterų Klubo narės!

Nuoširdžiai sveikinu Mote
rų Klubo nares su Tarptauti
ne Moters diena, linkėdama 
visoms geros sveikatos bei 
laimės, ir kad šiais jubilieji
niais “Laisvės” metais būtų 
šauniai atžymėta mūsų mielo 
laikraščio sukaktis.

Jūsų klubietė,
Helena Fieferienė

Kenneth City, Fla.
Gerbiami draugai:

Sveikinu iš tolimo ir šilto 
krašto, linkėdama stiprios 
sveikatos ir gero pasisekimo 
darbuose. Aš viešiu čia pas 
sūnų ir malonią marčią. Oras 
Mississippi valstijoje čia šil- 

1 tas, negaliu ilgai po saule 
būti. Moters Dienos proga 
nuoširdžiai sveikinu viso pa- 

I šaulio moteris. Linkiu vi- 
I soms stiprios sveikatos ir 
gero pasisekimo. Siunčiu 
Niujorko Lietuvių Moterų

! Klubui $10 auką.
E. Kasmočienė
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KO NEPASLĖPSI
Kai minima 

graži sukaktis
Praeitų metų rudenį Chica- 

goje buvo pagerbta Alisė 
Stephens: sukako 50 m., kai 
ji pradėjo muzikinę veiklą, o 
taip pat prisiminta jos dei
mantinė sukaktis (75 m.). 
Nors pagerbimą rengė ne 
mūsų srovės žmonės, tik
riau — tie, kurie mūsų pa
žangų veikimą visaip nieki
na, tačiau ir mes, pažangūs 
Amerikos lietuviai, prisime
name Alisę Stephens, prisi
dedame prie sveikinimų jai ir 
aukštai vertiname jos nuo
pelnus senajai lietuvių atei- 
vijai. Juk jeigu prisimename 
žinomos muzikės muzikinės 
veiklos pradžią, tai ji visa 
susijusi su pažangiuoju judė
jimu, netgi, sakytume, su 
“Vilnimi". Taigi, kai kalbama 
apie muzikinės veiklos pra
džią, tai reikia kalbėti apie 
A. Stephens-Steponavičienės 
nuopelnus pažangiajame 
Amerikos lietuvių saviveikli
niame gyvenime — iš vienos 
pusės, ir apie pažangaus ju
dėjimo nuopelnus A. Ste
phens, kaip muzikės iškili
mui ir susiformavimui, — iš 
kitos.

Tačiau juk aiškiai nuolatos 
matyti, kad toje aplinkoje, 
kurioje paminėtos A. Ste
phens sukaktys, sugebama 
nutylėti arba paslėpti nuo 
neinformuotų žmonių pačius 
akivaizdžiausius praeities 
faktus. Todėl ta proga ir 
verta priminti, kad A. Ste
phens muzikinėje biografijo
je yra ilgas ir labai vaisingas 
laikotarpis, susijęs su darbi
ninkiška ateivių scena ir es
trada.

Anelės Salaveičikiūtės (ki
tur rašoma — Alenos; vė
liau — Alisės Steponavičie- 
nės-A. Stephens) pavardė 
“Vilnies" puslapiuose nuola
tos sutinkama, kai tik ji 
pradėjo dalyvauti koncerti
niame gyvenime. “Sopranas 
iš New Britain”, kaip skelb
davo koncertų programos, 
kiekvieną kartą būdavo “Vil
nyje” giriama ir reklamuoja
ma. O kai ji įsikūrė Chicago- 
je, tai “Vilnyje” maža buvo 
populiaresnių pavardžių — 
kiekviename rimtesniame 
koncerte, kiekvienoje dides
nėje išvykoje, kiekviename 
operetės pastatyme pasiro
dydavo A. Salaveičikiūtė. Ži
nomo pažangaus lietuvių vei
kėjo, ypač pasižymėjusio 
SLA, o vėliau — LDS veikė
jo, iki gyvenimo pabaigos 
likusio ištikimu darbininkų 
judėjimui, B. Salaveičiko du
kra, ji užaugo ir subrendo 
tame judėjime. Tada jos ne
prisimindavo ir negarsindavo 
nei “Draugas”, nei kiti šian
dieniniai A. Stephens gerbė
jai.

Taip jau susiklostė aplin
kybės, kad talentinga muzi
kė pakeitė savo veiklos ap
linką, kad nuėjo su tais, 
kurie buvo priešiški pažan
giam darbininkų judėjimui, 
ją išugdžiusiam. Oportuniz
mas įveikia ne tik kai ku
riuos menininkus, bet ir idė
jiškai nepasiruošusius visuo
menės veikėjus. Supranta
ma, profesionaliam muzikui 
reikia, kaip sakoma, ir gy
venti iš profesijos, o sąlygos 
susidarė tokios, kad darbi
ninkiška saviveikla nepajėgė 
duoti A. Stephens tiek, kiek 
prieš II pąsaulinį karą, kai 
tuo tarpu mums nedraugiš
kas sroves papildė geriau pa
ruošti, apsišvietę pokario 
ateiviai Neteisindami pana
šaus pasirinkimo, mes tiesiog 
konstatuojame laktą. Juk jis 
buvo ne pavienis. Argi ne 
tas atsitiko su solistu Alg. 
Braziu, kuris į muziką atėjo 
per pažangiečių sceną, “Vil
nies” koncertus? Kai į Ame
riką atvyko kompozitorius ir 
pianistas V. Bacevičius, jis 
naudojosi visa pažangiųjų

1 lietuvių globa, jų dėka netgi 
i įsitraukė į muzikinį gyveni
mą, išsigelbėjo nuo sunkių 
įsikūrimo ir buities proble
mų, o po to, net nepadėko
jęs, pritapo ten, kur pato
giau.

Tačiau, žinodami tai, mes 
visiškai nelinkę “išmesti” iš 
mūsų kultūrinės praeities tų, 
kas joje užėmė savo reikš
mingą vietą, kas turi nuopel
nų, kas paliko savo pėdsa
kus. Kas buvo, to nepaslėpsi 
ir nėra reikalo slėpti. Svarbu 
tik teisingai įvertinti. Todėl 
visai nerimta ir nedora, pa
vyzdžiu, ieškoti bažnyčioje 
prie vargonų arba parapijos 
chore A. Stephens muzikinės 
veiklos pradžios. Tokie daly
kai tiesiog iškraipo mūsų 
išeiviškos kultūros istoriją, o 
tai savaime žalinga.

Tai kliūdavo
nuo jo “Naujienoms”!

Panašių iškraipymų nuty
lint, nuslepiant, sugalvojant 
kitus dalykus esama dau
giau. Pavyzdžiui, L. Eremi- 
no asmenybė išeivijos kultū
riniame gyvenime yra tokia 
reikšminga, kad ją tenka pa
lankiai prisiminti ir “vaduo
tojams”. Tačiau visados yra 
nutylimas vienas daiktas: L. 
Ereminas iki gyvenimo pa
baigos buvo su komunistais. 
Laimei, tai užfiksuota mūsų 
laikraščiuose, R. Mizaros 
straipsniuose.

“Vilnies” komplektuose, 
ypač tada, kai ji pradėjo eiti 
dienraščiu, nuolatos sutinka
ma Stepono Strazdo pavar
dė. Taip, to paties S. Straz
do, kuris nuėjo su “skloka”. 
Bet jį blogai prisimena pa
žangiečiai ne todėl, kad jis 
nuėjo su “skloka” — su ja 
nuėjo, bet po to grįžo pas 
mus daugelis žinomų ir šian
dien labai gerbiamų pažangių 
veikėjų. Dargi ir iš pasiliku
siųjų su dešiniaisiais socialis
tais ne visi nusipelnė savo 
elgesiu mūsų pasmerkimo — 
jeigu žmogus padoriai elgia
si, tai dėl jo įsitikinimų 
galima polemizuoti, bet ne
būtina niekinamai nusigręžti. 
S. Strazdas, deja, pasirodė iš 
ne tų padoresniųjų kitamin
čių ar paklydėlių. Jis ir savo 
darbais išgarsėjo, kaip rene
gatas: į “skloką” nuėjo drau
ge su L. Prūseika, o kai šis, 
supratęs klaidą, grįžo į pa
žangiečių tarpą, S. Strazdas, 
kaip tikras renegatas ir pro
vokatorius, netgi liudijo 
amerikiečių teisme prieš tą 
patį L. Prūseiką, kad jį 
deportuotų iš Amerikos. Tai 
jau žemos moralės dalykas, 
ir jo idėjiniu ar pasaulėžiūri
niu nesutarimu nepaaiškinsi. 
Būtent dėl tokių veiksmų S. 
Strazdo vardas yra suteptas 
mūsų atmintyje.

Tačiau, iš kitos pusės, nėra 
ko neigti, jog iki “sklokos” S. 
Strazdas buvo komunistas, 
jog per Lietuvių socialistų 
sąjungos skilimą jis nuėjo 
drauge su kairiaisiais socia
listais, jog jis dirbo eilę metų 
“Vilnyje”. Kai išėjo pomirti
nė S. Strazdo eilėraščių kny
ga, kurią išleido Bostone jo 
žmona, pateiktoje biografijo
je nėra nė žodžio, kad S. 
Strazdas dirbo “Vilnyje” (tik 
paminėtas mūsų laikraščio 
pavadinimas tarp daugelio 
kitų, kuriuose jis rašė). Išti
sas laikotarpis ten . . . nu
slėptas. Knygos pabaigoje 
išspausdintame pasikalbėji
me su S. Strazdu — apie tą 
laikotarpį taip neužsimena
ma. Išleido New Yorke kny
gą Lietuvių darbininkų drau
gijos — “sklokinės” draugi
jos liekanos — kuopa apie 
savo veiklą ir jos atstovus. 
Ten yra rašoma ir apie buvu
sius komunistus, kurie po 
“sklokos” liko su dešiniaisiais 
socialistais — J. Stilsoną, J. 
Buivydą ir kitus, tame tar
pe — S. Strazdą. Ir vėl: S. 
Strazdo biografijoje stengia-

' masi nuslėpti ištisą jo veiklos! 
i laikotarpį. Pavyzdžiui, ir ten 
j net neužsimenama, kad S. 
i Strazdas pasirašinėdavo K.
Valioniu.

O šią slapyvardę rasi ne 
tik L. Prūseikos redaguotoje 
ir “sklokos” leistoje “Naujo
joje gadynėje”, bet ypač ji 
dažna “Vilnyje” iki 1930 m. 
Pavyzdžiui, kai pasirodė mū
sų pastovioji skiltis “Kasdie
ną” (spausdintą iš pradžių 
paskutinėje skiltyje), tai ją 
pasirašydavo vien K. Valio
nis.

O ka jis ten rašvdavo? 
Daugiausia — visais būdais, 
visu publicistiniu šmaikštu
mu (o jis mokėjo rašyti gan 
gyvai) kritikuodavo “Naujie
nas” ir P. Grigaitį. Jo eilė
raščių knygoje ir minėtame 
LDD leidinyje stengiamasi 
sudaryti įspūdį, jog po I 
pasaulinio karo S. Strazdas 
buvęs artimas “Naujienoms” 
ir dešiniesiems socialistams. 
Tiesa, kad, ir dirbdamas 
“Vilnyje”, nebuvo jis nuosek
lus, kad susilaukdavo draugų 
principinės kritikos už idėjinį 
paviršutiniškumą, kuris nu
vedė galiausiai renegato ke
liu, bet jau “Naujienoms” tai 
jis kirsdavo be gailesčio bet 
kuria proga. Išspausdintuose 
prisiminimuose apie B. Lau
cevičių-Vargšą S. Strazdas 
rašė, kad sykį dramaturgas 
pasmerkęs P. Grigaitį už tai, 
jog šis atsisėdęs . . . šalia K. 
Jurgelionio, tuo metu jau 
ėjusio oportunizmo keliu — 
atseit, ir P. Grigaitis nuei
siąs su darbininkų revoliuci
nės kovos išdavikais ... O 
kaip tik neišvadina S. Straz
das P. Grigaičio, kaip tik jis 
nedemaskuoja “Naujienų”: 
P. Grigaitį tituluoja “mehše- 
vikišku špuku”, kuris “likęs 
renegatu”, “šmeižia komu
nistus” ir t. t. ir pan. Ir 
kiekvieną numerį! Aišku, ne
malonu P. Grigaičio kole
goms prisiminti tokius raš
tus, bet kur dingsi: kas 
buvo, tai buvo!

Lygiai kaip ir su S. Straz
do poezija — ji buvo demo
kratinė ir revoliucinė, žinant 
renegatišką S. Strazdo po
sūkį, vis tiek įdėta į Lietuvo
je išleistą “Versmių” serijos 
knygą, skirtą XIX a. pabai
gos ir XX a. pradžios lietu
vių demokratinei ir revoliuci
nei poezijai. Ko slėpti tai, 
kas buvo ir liko? K. Vilnietis

Ar Užgavėnės 
bažnytinė šventė?

Lietuvos Komunistų partijos 
XVIII suvažiavime

Remkite 
Laikraštį 
'LAISVI"

Tarybų Lietuvos vyskupijų 
ordinarų kolegijos 1980 metu 
liturginis kalendorius, kuria
me nurodomos, visos katali
kiškos bažnytinės šventės, 
apie užgavėnes visai neužsi
mena. Nerandame šios šven
tės įrašytos ir ankstyves
niuose liturginiuose leidi
niuose bei kalendoriuose. 
Kaip matome, bažnyčia ne
skatina Užgavėnių, švęsti. Ta
čiau, kad tokia diena yra, kai 
kuriose bažnytinėse knygose 
užsimenama.

Užgavėnės skaitomos sep
tintos savaitės prieš Velykas 
antradienis, pelenų dienos, 
nuo kada prasideda gavėnia, 
išvakarės. Tiek pelenų die
na, tiek gavėnios sekmadie
niai atžvmimi kalendoriuose, 
joms bažnyčia skiria atitin
kamas apeigas, o Užgavė
nėms — ne.

Užgavėnės nėra bažnytinė 
šventė, o tik, VII amžiuje 
gavėnei įsigalėjus, išvakarių 
terminas. Prieš krykščiony- 
bę užgavėnes buvo švenčia
mos, kaip žiemos palydų ir 
pavasario sutiktuvių šventė. 
Joje papročiai atspindėjo pir
mykščių žmonių tikėjimą ma
gija, burtus. Šventės apeigo
se buvo išreiškiama žemdir
bių buities momentai, jų ga
mybinė veikla, improvizuo
jant žaidimus, būrimą, dai
nas, vaidinimus. Tuojau po 
krikščionybės įvedimo 
(1387), skunde Kryžiuočių 
ordino magistrui vienuoliai 
nurodė, jog lietuvės moterys 
pavasariop ne tik siūdinasi, 
bet ir rengiasi vyriškais dra
bužiais, šoka “šėtoniškus” 
šokius. Vyrai “pasiverčia” 
moterimis, nešioja kaukes. 
Šiame skunde nurodoma lie
tuvius plačiai šventus pava
sario šventę.

Kaip žinia, šios šventės 
veikėjai neretai apsirengia 
vyrai — moterų, o mote
rys — vyrų drabužiais, pagal 
improvizacijų veikėjus. Tai 
įvairūs elgetos, mainikauto- 
jai, net ožkos, arkliai, gilti
nės, velniai. Tokie persona
žai grupėmis išklysdavo po 
kaimus, sakydavo kalbas, 
dainuodavo dainas. Aš pats 
prisimenu, kai prieš Antrąjį 
pasaulinį karą Zarasų krašte, 
Baibių kaime, pasikinkę į 
plačiašones roges arklius, 
pasipuošę įvairiausiomis kau
kėmis, kurias patys pasiga
mindavome, važiuodavome iš 
viensėdijos j viensėdiją, kar
tais be kelio, per užpustytus 
laukus, stengdamiesi apvers
ti roges, kad “linai geriau 

, derėtų”. Pakeliui dainuoda-

vome, net kalnai ir slėniai 
skambėdavo:
Mieli broliai, ei, dainuokim, 
Su ristūnais greit važiuokim, 
Kad lineliai užderėtų,

į Sesės marškas aust mokėtų.

! Po velykų reik ženytis. 
Marškas rėžyt ir dalytis.

į Reiks aprėdyt brolužėlį.
I Seną uošvę, dieverėlį.

Daug kur vaidindavo paro- 
i diją “Daidaro vestuvės”. Jų 
! metu neišmanėlį, tinginį ir 
| apsileidėlį senbernį piršdavo 
į pačiai šauniausiai kaimo 
merginai. Nors senbernis lik
davo pajuokos objektu, bet 
kaime smagiai išgarsėdavo.

Dažnai rogių kavalkados 
lydėdavo Gavėnes, panašiai, 
kaip Žemaitijoje Nore ir Kat
rė. Gavėnes paprastai būda- 

j vo iškamša, kuri simbolizuo 
! davo žiemos galą. Po vidur- 
; nakčio, pasibaigus vaidini
mams, Gavėnes iškilmingai 
sudeginamos arba nuskandi
namas eketėje.

Kovą tarp žiemos ir pava
sario simbolizuodavo Lašini
nio ir Kanapinio grumtynės, 
kurių kovos improvizacija 
daug kur ir dabar panaudoja
ma, švenčiant pavasario 
šventę.

Žinome, kad dar XIX am
žiaus pabaigoje, o daug kur 
ir mūsų atminime, Užgavėnių 
šventės dieną valstiečiai ne
važiuodavo į malūną, nemal
davo namie girnomis, ne- 
grūsdavo piesta, kad pavasa
rį nekiltų audrų. Kai kur 
neverpdavo, nesukdavo siū
lų, nevydavo virvių, kad 
gyvuliai nesirgtų kvaituliu, 
nelopydavo drabužių, kad 
kandys nepultų ir negraužtų. 
Prisilaikydavo ir kitokių 
prieburčių, kurioms bažnyčia 
nepritardavo.

Užgavėnes atžymėdavo' ir 
valgius gamindami. Kai kur, 
ypač Suvalkijoje, šią šventę 
pradėdavo atžymėti nuo mė- 
siedo paskutinės savaitės 
ketvirtadienio. Šią dieną 
duodavo valgyti 4 kartus, 
penktadienį — 5 ir taip iki 
antradienio daugindavo iki 
9—12 kartų. Valgiuose 
daugiausiai dominavo mėsiš
ki patiekalai. Neapseita ir be 
bulvinių blynų, šiupinio, gi
ros ir alaus. Valgydavo daug 
kartų todėl, kad vasarą per 
darbymetį nepritrūktų mais
to. Puotaujant 
sakydavo:

— Valgykit, 
Po Užgavėnių
septynias nedėlias: Kanapie- 
nis nukąs lašiniu palties vir
vę.

Pelenų dieną šeimininkės

šeimininkės

gerkit! . . . 
nevalgysime

Lietuvos KP Centro Komiteto pirmasis sekretorius Petras 
Griškevičius atidaro Lietuvos Komunistų partijos XVIII 
suvažiavimą.

Lietuvos Komunistų partijos XVIII suvažiavimo delega
tai — [iš kairės] LTSR Kompozitorių sąjungos pirmininkas 
V. Laurušas ir LTSR Rašytojų sąjungos pirmininkas A. 
Maldonis, išrinktas TSKP XXVI suvažiavimo delegatu.

TSKP XXVI suvažiavimo delegatai — [iš kairės] Joniškio 
rajono Linkaičių kolūkio vairuotojas A. Stankaitis, Skuodo 
rajono “Aušros” kolūkio melžėja D. Mikutienė ir “Vilniaus 
statybos” tresto dažytojų brigados brigadininkas, Socialis
tinio Darbo Didvyris, kandidatas į Lietuvos KP Centro 
Komiteto Biuro narius P. Šileikis.

Alfonsas Maldonis

Su pavasariu 
dviese
Pavasariu tarsi maištu 
Vėl joji raitas.
Išeina sniegas iš miškų 
Lyg šaltas aidas.

Jau varna kaip žiemos vėlė 
Ant ledo plausto.
Kaip šnabždamame ir žolė.
Ir kas jų klauso?

O ir išgirdęs, kas supras
Iš pirmo garso
Visas begimstančias aistras, 
Kuriom gyvybė graso?

Ką šnabžda vėjui ajerai, 
Ką antys klega, 
Kas pamatys, kaip ežerai 
Skandina ledą?

Vanduo kaip veidrodis stangus, 
Prigriuvęs grožio, 
Apvirs gegužy lyg dangus 
Po meilės žodžio.

Ak, pastovėkite šalia,
Jei teks patirti, 
Kaip akmenį apglėbs žolė 
Lyg meilė širdį...

Pirmas 
geltonas 
lapas 

[ smėlį sminganti 
Sausra 
Lyg pašalas 
Apsikabino mėlyną 
Šaltinio gyslą.

Sustingo šaknys 
Ir sukluso lapai, 
Pajutę slenkančią 
Geltoną baimę.

Be vėjo sušlamėjo, 
Susiūravo 
Žalių dienų
Ir saulės sūnaitėliai.

Štai pirmas nupleveno, 
Nuplazdėjo, 
Užsiglaudė dirvone 
Ir nutilo. A

Šlamėjo, kalbėjo, 
Pačiu bailiausiu 
Jį palaikę broliai. 
Pačiu drąsiausiu 
Jį vadina medžiai.

Ant pliko kalno 
Kaip ant žemės gaublio 
Dirvono dulke tapo 
Vasaros
Nežinomas kareivis.

pusryčiams jau duodavo tik 
neluptas bulves su miltais 
užplaktu vandeniu, o pie
tums — pupas.

Užgavėnėse vykdavo ir bū
rimas. Iš atneštų glėbio mal
kų. Merginos spręsdavo ar 
ištekės po velykų. Vyresnieji 
traukdavo vyteles ar ilgai 
gyvens. Šie būrimai neretai 
sutapdavo su kūčių magijos 
būrimais.

Minėti žaidimai, improvi
zacijos, o taip pat ir valgių 
tradicijos išliko iki šių dienų. 
Jas pasisavino pavasario 
švenčių organizatoriai. Ta
čiau tiek Pavasario, tiek Žie
mos šventėse atsiranda nau
jų personažų, paimtų iš so
cialistinio gyvenimo. Dažnai 
dabar išjuokiami kolūkių ap
sileidėliai, pagyrūnai, veltė
džiai.

Švenčiant Pavasario šven
tę, formuojasi paprotys 
rengti eikliųjų žirgų lenkty
nes. Ši šventė švenčiama ne 
tik kolūkiuose, rajonų cen
truose, bet ir didesniuose 
miestuose. Pavasario ir Žie
mos šventės — graži, sena 
tradicija ir sveikintina, jog 
įgauna didelį populiarumą.

Bronius Jauniškis

Grupė Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų rektorių — 
Lietuvos KP XVIII suvažiavimo delegatų — V. Kapsuko 
universiteto rektorius J. Kubilius [kairėje], Pedagoginio 
instituto rektorius J. Aničas, Aukštosios partinės mokyk
los rektorius K. Tiškevičius, Konservatorijos rektorius J. 
Karnavičius ir Antano Sniečkaus politechnikos instituto 
rektorius M. Martynaitis.

Suvažiavimo delegatams ir svečiams surengto koncerto 
metu dainuoja Lietuvos TSR liaudies artistė G. Apanavi- 
čiūtė.

M. Baranausko, V. Gulevičiaus, A. Sabaliausko, 
T. Žebrausko nuotraukos
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PRISIMINIMAS BRANGIOS DRAUGĖS 
IR PAŽANGIOS MOTINOS

Mūsų Stefanija ir Lietuva

Zofija Zmitrienė, B. Keršulienės mama.
Stefanija Masytė su mama

Zofija Zuzana Zmitrienė, — 
Banytė mirė 1940 m. vasa
rio 18 d.

Velionė buvo gimusi 1875 
m. spalio 5 d., Smilgių kai
me, Kuršėnų parapijoj Lie
tuvoj. Zofijos tėvai — Cilija 
Kurkevičiutė ir Teodoras Ba
nys — buvo beturčiai kai
miečiai. Be dukters Zofijos, 
Baniai turėjo 4 sūnus. Vienas 
velionės brolių, Mikas atvy
ko į Amerika ir gyveno pas 
seserį apie 10 metų ir, staiga 
susirgęs, mirė 1938 m. Velio
nė tuomet labai susirūpino ir 
nuvargo, jos sveikata pradė
jo smarkiai silpnėti.

Kadangi jai jaunutei reikė
jo pradėti sunkiai dirbti, tas 
irgi nusilpnino jos sveikatą, 
persidirbimas paliko žymes, 
vis labiau pajaučiamas vėles
niame gyvenime.

Zofija 1898-aisiais metais 
susituokė su Augustinu Zmi- 
triumi, su kuriuo gražiai iš
gyveno sutikime iki paskuti
nės dienos.

Dar tebegyvenančiai Lie
tuvoj jai teko pergyventi 
sunkių nuliūdimo smūgių, 
kuomet mirė jos abu tėveliai 
ir viena maža dukrelė; tuo
met vyras Augustinas gyve
no Amerikoj. Taipgi vėliau 
mirė kita dukrelė ir sūnelis.

1912-aisiais metais atvyko 
pas vyrą į Scranton, Pa., 
sykiu atsiveždama dukterį 
Viktorija, o kita duktė Bronė 
buvo grąžinta atgal dėl silp
nų akių. Čia ir vėl motinai 
rūpestis, kol jaunutė duktė 
galėjo pasigydyti ir vėl at
vykti pas tėvus.

1917 metais Zofija su visa 
šeima atvyko į Binghamton, 
N. Y. Kadangi jos šeimai 
gauti darbą Endicot Johnson 
avalynės dirbtuvėse, tai 1920 
m. nusipirko namelį Johnson 
City, N. Y. kur visą laiką 
išgyveno.

Draugų Zmitrių paprastas, 
bet jaukus namelis nesuskai
tomus kartus yra buvęs prie
glauda ir jo šeimininkė moti
niška globėja iš kitur judėji
mo ar asmens reikalais atsi
lankiusiems.

Zmitrų šeima: Tėvai, o už jų [iš kairės] dukros Bronė ir 
Viktorija.

RUOŠKIMĖS
70-IES METŲ

““LAISVĖS””
JUBILIEJUI

Velionė buvo darbšti ir 
rūpestinga šeimininkė. Dar
bininkiškame veikime nega
lėjo daug veikti aktyviai, bet 
remdavo jį įvairiaisiais bū
dais, kiek galėdama. Labai 
mėgdavo skaityti darbinin
kišką literatūrą. Ji nuošir
džiai sekdavo visą veikimą, 
ir remdavo jį kiek galėdama. 
Vis ragindavo dukteris veik
ti, lankyti susirinkimus ir už 
ją. Ir tuomet jai prisieidavo 
atlikti visą namų darbą, o tas 
irgi mažindavo jos sveikatą.

Draugė Zmitrienė buvo 
LLD 20 kuopos narė, pri
klausė Lietuvių Darbininkų 
Susivienijime. Ji visuomet 
apgailestavo, kad dėl nesvei
katos negalinti daugiau veik
ti.

Zmitrų abi dukros, Bronė 
ir Viktorija, įkvėptos moti
nos meile organizacijų ir 
liaudies judėjimo, nuo vai
kystės priklausė mūsų pa
žangiosiose organizacijose.

Bronė ir dabar tebėra ak
tyvi dalyvė mūsų judėjime, 
kiek tik jai sveikata leidžia. 
Gaila, Viktorija mirė 1965 m. 
rugsėjo 16 d. Mūsų judėjimui 
tai buvo nemažas nuostolis.

Velionei Zmitrienei gyve
nimą daug sutrumpino baisi 
nelaimė, kuomet 1933 m. 
važiuojant į Rochesterį 
(binghamtoniečiai ten važia
vo vaidinti veikalą), automo
bilis susidūrė, ją labai pavo
jingai sužeizdamas ir tuomet 
jai prisiėjo išgulėt Roches- 
terio ligoninėje virš 3 mėne
sius.

Nuo to laiko ji pradėjo vis 
eiti silpnyn. Liga stipriau 
suėmė ir pasirgusi 4 savaites 
amžinai atsiskyrė su savo 
mylima šeima ir draugais ir 
draugėms. 1940 m. vasario 
21-mą palaidota Glenwood 
kapinyne šalia savo brolio 
kapo.

Paliko didžiausiame nuliū
dime savo gyvenimo draugą 
Augustą Zmitrių ir dukteris 
Bronę ir Viktoriją Zmitrai- 
tes, kurie jos širdingumą ir 
gerus darbus amžinai atsi
mins. D-ė.

NEGALI BŪTI 
ABEJINGA 

80-ųjų gimimo metinių proga
„Kai man būdavo labai sunku, aš pri

simindavau draugę Aldoną — jos opti
mizmą, energiją, dvasios tvirtybę", — iš
girdau kartą Iš artimai ją pažinojusios, 
kadaise sunkios ligos prikaustytos prie 
lovos, medikės lūpų. „Kai man sunku, aš 
galvoju apie draugę Aldoną", — tą patį 
tvirtina ir Konservatorijos dėstytoja. „Jai 
turbūt nepasitaiko sunkių valandų — |8 
visad tokia smagi, gerai nusiteikusi"... — 
ne kartą teko girdėti panašią daugelio 
žmonių nuomonę apk> revoliucinio judė
jimo dalyvę vilnietę Aldoną Matulaitytę, 
fr tai bene pats būdingiausias draugės 
Aldonos dvasinis bruožas ■--- pas žmones 
|i ateina visad geros nuotaikos, taurių 
ketinimų skatinama, save pamiršusi, o 
kitu besirūpinanti. Ji laiko savo pilietine 
pareiga daryti žmonėms gera.

Stalinio jos kalendoriaus lapeliai pri
marginti įrašais: „Susitikimas su LTSR 
Aukščiausiojo teismo ir Teisingumo minis
terijos darbuotojais", „Pokalbis apie šių 
dienų jaunimą „Komunisto" redakcijoje", 
„Popietė LTSR revoliucijos muziejuje".

A. Matulaitytė 1922 m. Kaune. 
Nuotrauka iš asmeninio albumo.

Neparašyta knyga apie J. Paleckį

1940 m. vasarą susidarius 
Liaudies vyriausybei, Justas 
Paleckis tapo ministrų tary
bos pirmininku. Kadangi A. 
Smetona pabėgo iš Lietuvos 
į užsienį, tad jam teko eiti ir 
prezidento pareigas.

Prezidentūroje liko daugu
mas senųjų tarnautojų. Betgi 
pasikeitė politinė situacija, 
todėl kai kurie jų pasijuto 
nepatogiai: nežinojo ką veik
ti. Čionai tarnavo anuomet 
žinomas literatūros kritikas, 
istoriografas Aleksandras 
Merkelis. Jisai buvo Smeto
nos asmens sekretorius, jo 
uždavinys — parašyti “tau
tos vado” biografiją. Sėdėda
mas prezidentūroje ir gauda
mas atlyginimą, jis rinko 
medžiagą būsimai knygai. Be 
to, dažnai rašė periodinėje 
spaudoje įvairių sukaktuvių 
progomis.

Betgi štai pasikeitė padė
tis — Smetonos nebėra . . . 
Ką turi veikti jo asmeninis 
sekretorius? Rinkti medžiagą 
naujo prezidento biografijai?

— Turėtų būti prezidento 
rinkimai, — kalbėjo sutiktas 
Merkelis. — Paleckis kai 
kam gerai žinomas, o kai 
kuriuose sluoksniuose neži
nomas. Reikėtų jį populiarin
ti. Manau, jog reikėtų apie jį 
parašyti knygą, išleisti dide
liu tiražu. Supranti, man ne
patogu. Klausyk, Būtėnai, 
susitarkim taip. Knygą lei
sim dviejų vardu — tavo ir 
mano. Tavo pavarde, prasi
dedanti raide B, bus pir
miau. Rašysiu aš, Hik tu

JULIUS BUTĖNAS
sutik duoti pavardę . . . — 
Čia pat parodė užrašų kny
gele. kurioje užrašyti kai ku
rie Paleckio gyvenimo fak
tai. — Jau aš pradėjau rinkti 
medžiagą. Kalbėjausi su jo 
žmona. Gavau duomenų apie 
tėvus.

— O su pačiu Paleckiu 
kalbėjusi?

— Manau, paskiau, kai pa
grindinius dalykus turėsiu. 
Jis dabar labai užimtas.

— Hm, čia reikėtų pagal
voti, pasvarstyti. Iš karto 
negaliu atsakyti. Matai, aš 
esu užimtas redakcijoje. — 
Tuomet buvau “Lietuvos ži
nių” redakcijos sekretorius.

— Pagalvok. Tau dirbti, 
sakau, nereikės, aš rašysiu. 
Susitiksim kitą kartą. O aš 
rinksiu medžiagą toliau.

Su kuo pasitarti? Sutikau 
teisininką Eugenijų Meš
kauską, dabartinį Vilniaus

Padedant ūkiams ir įpionėms

Kaišiadorių rajone įsteig
tas tarpmokyklinis gamybi
nio mokymo kombinatas. Vy
resniųjų klasių moksleiviai 
mokomi medžio statybos 
darbų, gyvulininkystės pa
grindų ir fermų mechanizavi- 
mo, kulinarijos, raštvedybos 
bei mašinraščio. Kiekvienos 
specialybės kabinetai turi sa
vo šefus ir bazines organiza
cijas, kurių dauguma teikia 
kombinatui didelę paramą.

Ypač glaudūs Kaišiadorių 
paukštyno ryšiai su mokslei

Aldona Matulaitytė nuolat tarp žmo
nių, dažna viešnia ten, kui laukia jos, 
partijos narės nuo 1918 metų, gyvo, jau
dinančio Žodžio. Ir tądien, kai ją aplan
kiau, draugė Aldona jau buvo pažadėjusi 
susitikti su VISI studentais. Esu tikra, 
kad Ir jiems ji pasakojo apie savo jau
nystės draugus vilniečius — kurpiaus Ir 
akmenskaldžio Llckevlčlaus sūnų Mečlką, 
paklnktlninko Adamovičlaus sūnų Juozą, 
staliaus dukteris Bronę ir Apoloniją Kaz
lauskaitės, aklo elgetos vaikus Elžbietą 
ir Vladą Rimšas, apie tai, kaip noriai jie 
vykdė vyresniųjų draugų komunistų pa
vedimus, kiek rikiuotėje kartu žygiuota, 
kiek dainuota.

Nenuostabu, kad, metams bėgant, min
tys vis grįžta Ir grįžta į praeitį — kas 
gi Šių dienų jaunimui taip vaizdingai nu
pieš 1918-ųjų Vilniaus vaizdą, papasakos 
apie nelegalaus darbininkų jaunimo būre
lio veiklą, apie K. Ltbknechto karinį bu
ll, jeigu ne draugė Aldona, anų istorinių 
įvykių dalyvė, mačiusi darbo žmonių 
skurdą, amatininkų vaikus, augusius pus
rūsiuose be saulės šviesos. Iš kieno dau
giau lūpų šianden Išgirsi apie pasiaukoja
mai jaunimo švietimu besirūpinusią Gab
rielę Petkevičaitę, pas kurią vasarota 
kaime, apie didelį jaunimo draugą Vin
cą Kapsuką, prie kurio būstinės stovėta 
sargyboje, apie pirmąjį Vilniaus Tarybos 
pirmininką Praną Eidukevičių ir jo žmo
ną gydytoją Barborą Burbaitę, iš kurios 
buvo gauta užduotis aprūpinti drabužiais 
ir maistu suimtuosius.

Ne vienas kreipėsi į draugę Aldoną 
sunkią gyvenimo valandą ir buvo lai
mingas gavęs paramą. Būdama jautri 
žmonėms, ji giliai pergyvena dėl abejin
gumo, ypač jei abejingas vadovas, jau- , 
nimo auklėtojas.

Žiemą vasarą matydama palangėje siū
ruojančias liepų šakas, ji bėga per metų 
tolumas mintimis į savo pradžių pradžią 
— į senelių namus prie Sūduonios, kur 
augo, žaliavo, beje, Ilk vidurio Lietuvo
je aptinkami skirpstai. Jų vaizdas padik
tavo ir rašomos knygos pirmąjį skyrių. 
Tai turėtų būti archyvine madžlaga pag
rįstas kelių dalių pasakojimas apie Matu
laičių Ištakas. Tarsi tie skirpstai prie Sū
duonios ne tik seneliai, bet ir jų sūnus, 
draugės Aldonos tėvas, ir Katriutė, taip 
švelniai namiškių vadinta vyresnioji se
suo. Sumanymas parašyti Išsamesnį darbą 
apie saviškius, apie Katrę atima didesnią
ją dalį draugės Aldonos laiko — jos ra
šomoji mašinėlė tauška kartais ir rytą, ir 
vakarą. Jaunatviškos sielos žmogui ne 
taip paprasta atsisveikinti su savo jaunys- 
'«• JANINA ŠINKŪNAITĖ

universiteto profesorių. 
Klausiu, ką daryti, ką atsa
kyti Merkeliui.

— Neprasidėk. Dabar ne 
tas svarbu. Dalykai krypsta 
visai kitaip, — trumpai atsa
kė Meškauskas.

Susitinkam po kelių dienų 
su Merkeliu.

— Na, kaip?
— Žinai, kad negalėsiu to 

darbo imtis.
Merkelis į mano atsisaky

mą būti knygos apie Paleckį 
bendraautoriu pažiūrėjo kaip 
į nedraugišką mostą; atseit, 
aš nenoriu padėti jam įsitvir
tinti naujomis aplinkybėmis.

Hitlerinės okupacijos me
tais Merkelis išsijuosęs rašė 
antitarybinius šmeižikiškus 
straipsnius. Paskiau su vo
kiečiais pabėgęs atsidūrė 
Amerikoje ir ten tęsė tą patį 
darbą.

viais, informuoja laikraštis “Į 
komunizmą”. Paukštynas pa
rūpino medžio darbams įran
kių augintojų užsakymų, 
įruošti kulinarijos cecho pa
talpas padėjo Kilnojamoji 
mechanizuota kolona, o įsi
gyti įrengimus—rajono var
totojų kooperatyvas. Šefų 
padedamas, mokymo kombi
natas susiremontavo nema
žai patalpų, pasitvarkė ke
lius, įsigijo rašomųjų maši
nėlių ir t. t.

Kas šiandien nežino Ame-1 
rikoje Stefanijos Masytės- ■ 
Detroitietės? Gal tik tas, kas j 
nepaima į rankas “Laisvės” į 
ar “Vilnies”. Vos ne kiekvie-| 
name numeryje rasi jos ko- į 
respondencijų iš Detroito lie- į 
tuvių gyvenimo. Kiek įvy
kių, kiek pavardžių! Tai tikra 
vietos gyvenimo istorija.

Jeigu Stefanija imasi laik
raščio platinimo darbo, ji 
taip pat visada eina priekyje, 
užima pirmąsias vietas. O 
Detroito pažangiųjų lietuvių 
klubas taip pat neapsieina be
Stefanijos. Bet ne man, gy
venančiam Lietuvoje, aiškin
ti amerikiečiams kas yra 
Stefanija. Jubiliejaus proga 
aš noriu pažymėti, kad Ste
fanija jau yra plačiai žinoma 
ir mylima Tarybų Lietuvoje, 
į kurią ji jau buvo atvažiavu
si keletą kartų. Ne vienas 
stebėjosi matydamas judrią 
moterį belakstančią su kino 
kamera tai dainų šventėje, 
tai įdomesniuose pramonės, 
žemės ūkio ir kituose objek
tuose. Negailėdama nei lai
ko, nei jėgų, nei išlaidų, 
Stefanija > Lietuvoje1^ susuko Tai faktai. O jie kalba apie
ne vieną filmą, kuriuos1 pas
kui rodė Amerikoje lietu
viams, dėl vienų ar kitų prie- 
žąsčių dar nepabūvojusiems 
Lietuvoje.

Lietuvoje “Laisvės” laik
rašti! visi labai mėgsta ir 
noriai skaito. Nors ir pavė
luotai atėję numeriai keliauja 
iš rankų į rankas, kol visiškai 
“suskaitomi”. O daugelis Lie
tuvoje “Laisvę” gauna taip 
pat tik dėka Stefanijos Ma
sytės, kuri nepamiršta užsa-

DAUGIAVAIKŲ MOTINŲ APDOVANOJIMAS 
LIETUVOJE ORDINAIS IR MEDALIAIS

Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo 
1980 m. gruodžio 24 d. įsaku, 
sutinkamai su TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mo 1944 m. rugpjūčio 18 d? 
įsaku, TSRS ordinais ir me
daliais apdovanotos 189 dau
giavaikės motinos.

“Motinos šlovės” I laipsnio 
ordidnu apdovanotos daugia
vaikės motinos: Alytaus 
miesto — Ona Jonytienė, 
Šilutės rajono — Stanislava 
Jucienė, Kapsuko rajono — 
Nijolė Zdebskienė ir Galina 
Majauskienė, Anykščių rajo
no — Janina Katinienė, Ša
kių rajono — Anelė Petrū- 
naitienė, Šilalės rajono — 
Danutė Beržinienė, Kauno 
miesto Požėlos rajono — 
Stanislava Urbonavičienė ir 
Alytaus rajono — Kazimiera 
Šakalienė.

“Motinos šlovės” II laips
nio ordinu apdovanotos: Aly
taus miesto — Ona Sližaus- 
kienė, Kapsuko miesto — 
Vitalija Vyšniauskienė, Šilu
tės rajono — Irena Uselienė 
ir Stasė Mišelinskienė, Kap
suko rajono — Donata Kala- 
sauskienė, Šakių rajono —■ 
Danė Valuckienė, Plungės 
rajono — Aleksandra Paši- 
lienė, Lazdijų rajono — Albi
na Katkauskienė, Telšių ra
jono — Aniceta Slavinskie
nė ir Genovaitė Savickienė, 
Šilalės rajono — Genovaitė 
Palkimienė, Kaurio rajono — 

kyti, o paskui atnaujinti pre
numeratos.

Kai dar buvo gyvas Mikas 
Masys-Detroitietis, Stefani
jos tėvas, jie vieną kartą abu 
buvo atvykę į Lietuvą, į 
Druskininkus, kur įvyko tė
vo pjesės premjera. Tuo me
tu Lietuvos spauda atžymėjo 
tą kultūrinį įvykį.

Anykščių rajone, Andrio
niškyje, Miko Masio gimtojo
je apylinkėje ir dabar visi 
prisimena Stefanijos daug
kartinius apsilankymus Lie
tuvoje. Andrioniškio biblio
tekoje yra specialus kamba
rys, kuriame gausūs stendai 
vaizdžiai pasakoja apie jų 
žemiečio gyvenimą ir veiklą. 
Dar daugiau — apie Stefani
ją. Tarybinės lietuvių enci
klopedijos tritomyje Ma- 
siams taip pat paskirta ata
tinkama vieta.

Tiek trumpai apie Stefani
jos Masytės visuomeninę 
veiklą. Ji populiari Lietuvoje 
ir kaip advokatė, nes ne 
vienam yra sutvarkiusi fi
nansinius reikalus, palikimus 
ir pan.

tdi; kad Masių šeima, ypač* k- 
Stefanija Masytė, jau yra 
plačiai žinomi ir gerbiami 
Tarybų Uetuvoje. Kai tik 
užeina kąlba apie Amerikos 
lietuvius, tuojau pat išgirsi 
klausimus: “Ar Stefanija at
važiuoja j Lietuvą?” “Ką da
bar veikia mūsų Stefanija?”

“Mūsų Stefanija”. Žodis 
“mūsų” kalba apie tai, kad 
žmogus yra labai populiarus, 
plačiai žinomas ir mylimas.

Juozas Chlivickas

Eugenija Miseckienė ir Regi
na Barkauskienė, Kupiškio 
rajono — Audronė Bimbaitė- 
Petuchovą, Kaišiadorių rajo
no — Aldona Anuprevičiūtė, 
m-------•_! _ gron£Tauragės rajono 
Mizerienė, Alytaus rajo
no — Marija Ribakova, Vil
niaus miesto Lenino rajono— 
Zinaida Romančik ir Sofija 
Deordi.

“Motinos šlovės” III laips
nio ordinu apdovanotos dau
giavaikės 
miesto —
ir Nijolė Liudvinavičienė, Ši
lutės rajo 
karienė,
Danutė Gydleikienė, Kapsu- 

• Judita Bernotie- 
iškio rajono —

motinos: Kapsuko 
Vanda Brazaitienė

no — Marija Jun- 
Slena Grigienė ir

ko rajono 4- 
nė, Radvili 
Ona Butautienė, Šakių rajo
no — Ona Kundrotaitė, Ele
na Kaminskienė, Genovaitė 
Jakaitė ir Janina Būdininkie- 
nė, Plungės rajono — Agota 
Šiliauskienė, Petronėlė Šiau
lienė ir Bronislava Petrikie- 
nė, Telšių rajono — Stanisla
va Lukauskienė, Pakruojo 
rajono — Bronislava Tabo-
kienė, Tauragės rajono — 
Jadvyga Žilaitienė, Alytaus 
rajono — Marytė Sakalaus
kienė ir Vilniaus miesto Le
nino rajone — Liubovė Ru- 
sakovič.

“Motinystės medaliu” I 
laipsnio apdovanotos 43 dau
giavaikės motinos ir “Moti
nystės medaliu” II laipsnio — 
98 daugiavaikės motinos.
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KANADOS ŽINIOS

“ “BABILONIJA” ”
J. YLA

“LAISVĖ” 5-TAS PUSLAPIS

Kanadą reiktų pavadinti 
“Babilonija”, nes čia pasireiš
kia tikras sumišimas, žmonės 
nebegali susikalbėti. Vyksta 
įvairios rietenos, barniai, de
rybos, kaip kokiame turguje.

Ne taip seniai turėjome 
dvejus federalinius rinkimus, 
kurių metu politikieriai kėlė 
ermyderį, vienas kitą pliekė, 
kaip išmanydami. Paskui 
Quebeco provincijoj vyko re
ferendumas. Visa Kanada 
debatavo, ginčijosi, lenkty- 
niuodami, kurie gali geriau 
sulaikyti Quebecą nuo atsi
skyrimo.

Na, ne mažiau ginčų vyko 
ir tebevyksta dėl konstituci
jos patriavimo. Buvo visa 
eilė konferencijų, provincijų 
ir Ottawos viršūnių pasitari
mų, bet nieko neišėjo. Todėl 
federalė valdžia, su premje-’ 
ru Trudeau priešakyje, nu
sprendė siekti konstitucijos 
patriacijos (British North 
America Acto perkėlimo Ka- 
nadon) be susitarimo su pro
vincijomis. Tas tiesiog sukė
lė peklą. Provincijų lyderiai 
tariasi duoti skundą aukš
čiausiam teismui. Tik Onta
rio ir New Brunswicko prem
jerai išsiskiria.

Keisčiausias ermyderis dėl 
tos konstitucijos. Net ir opo
nentai sutinka, kad teisių 
čartos į konstituciją inkorpo
ravimas geras dalykas, bet, 
girdi, tą turi padaryti patys 
kanadiečiai, kai konstitucija 
bus pargabenta. Bet kiek 
kartų buvo bandyta susitarti 
su provincijomis, tiek kartų 
nieko neišėjo.

Praeityje ne kartą Kana
dos konstitucinius klausimus 
sprendė Londonas. Tada bu
vo gerai, bet dabar jau 
negerai.

Quebeco provincijos lyde
riai, neišskiriant nė liberalų, 
visai nenori tokios teisių čar
tos, nes jie nenori, kad 
Quebeco provincijoj būtų 
leista vaikus mokyti kitomis 
kalbomis.

Kiti kimba prie projekto 
todėl, kad, girdi, jis ne viską 
apima.

Albertos ir Saskachewanos 
lyderiai skandalą kelia prieš 
Ottawą, kam ji kišasi į naftos 
biznį.

Šiomis dienomis Albertos 
valdžia sumažino aliejaus ga
vybą 100,000 statinių į dieną. 
Tai Ottawai kerštas. Už tai 
Ottawai teks ieškoti daugiau 
aliejaus užsienyje, ir mokėti 
didelius pinigus. Reikia atsi
minti, kad Albertos naftos 
gavyba priklauso tarptauti
nėms kompanijoms. Valdžia 
gina jų interesus.

Kanados komunistų partija 
siūlo, kad būtų visai užmirš
tas British North America 
Aktas, o išrinkta konstituci
nė asemblėja, kuriai būtų 
pavesta paruošti grynai ka- 
nadišką konstituciją. Bet, at
rodo, kad šiuo klausimu būtų 
dar sunkiau susikalbėti.

Šiuo tarpu Ontario vyksta 
rinkiminė kampanija. Onta- 
rio seimelio rinkimai įvyks 
kovo 19. Konservatai, libera

MONTREAL, QUE., CANADA

Verutės Verbylienės
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mirė 
1978 m. vasario 2 d.

Mes jos niekados nepamiršime.

IDA, EDDIE MATHEWSON
A. V. VERBYLAI

lai ir nauji demokratai vieni 
kitiems lupa kailį, kaip išma
nydami. Iš tikrųjų, atrodo, 
kad mažai kuo jie skiriasi. O 
komunistus, tai kaip susita
rę, ignoruoja ne tik politikie
riai, bet ir radijas, televizija, 
spauda.

Prie to visko Toronte prisi
dėjo naujas skandalas. Ho- 
moseksai veržiasi prie to, 
kad jie taip būtų pripažinti, 
kaip liberalai ar konservatai. 
Jie net kandidatus nominuo
ja į Ontario seimelį.

Neseniai 200 policininkų 
užklupo keturias pirtis, ku
riose suėmė arti 300 asmenų. 
Policija tas pirtis sekusi pusę 
metų. Sakoma, kad ten buvo 
praktikuojamos homoseksų 
orgijos. Pora dešimčių asme
nų kaltinami vyrų prostituci
jos palaikymu tose pirtyse.

Dabar prieš tokį policijos 
pirčių užpuolimą labai pro
testuoja homoseksai. Atsi
randa jiems pritariančių. 
Reikalauja policijos veiklos 
pašalinio ištyrimo. Kaltina
ma, kad policija su tais 
homoseksais pirtyse labai 
grubiai elgusis.

Pastaruoju metu buvo ligo
ninių darbininkų streikas, 
kurį prokuroras sulaužė, per 
teismą, priversdamas streiką 
nutraukti. Arti tūkstančio 
darbininkų suspenduota. Vi
sa eilė streiko vadų pašalinti 
iš darbo.

Didelis skandalas dėl vie
nos morgičių kompanijos, 
kuri subankrutavo, nunešda- 
ma milijonus dolerių piliečių 
pinigų. Nukentėjusieji kalti
na valdžią, kam ji davė 
leidimą tai kompanijai veikti. 
Reikalauja, kad valdžia su
grąžintų žmonėms pinigus.

Dabar, kur tik premjeras 
Davis pasirodo, jį užklumpa 
ligoninių darbininkai, homo
seksai, pinigų netekę inves- 
toriai. Riksmas, šauksmas — 
net šiurpą kelia!

Streikai vyksta ir kitose 
provincijose. Paštininkai vėl 
ruošiasi streikui.

Užsidarinėja įmonės, kitos 
mažina darbininkų skaičių.

Senosios partijos neturi 
planų blogybėms pašalinti. 
Jos tik pešasi, viena kitą 
kaltindamos, kad nemoka 
tvarkyti. Ir žmonės pilnai su 
tuo sutinka. Jos nemoka 
tvarkyti, apsaugoti kanadie
čių interesų.

IŠ KLLD CK RAŠTINĖS
AUKOS APŠVIETOS 
FONDUI

Windsoro kuopos nariai sy
kiu su duoklėmis per drau
gus L. J. Svirplius atsiuntė 
aukų apšvietos fondui sekan
čiai: Ch. Stankus $2.50, S. 
Kunsaitis $2.50, Z. Morkū
nas, $2.50, G. Kodis $3.00, 
L. Svirplys $2.50, J. Svir- 
plienė 60c.

Visiems aukojusiems šir
dingai ačiū.

J. Yla
KLLD CK sekr.

Toronto kronika
NEPASIDUODA 
SENATVEI

Sekmadienį, kovo 1, buvo 
susirinkę Toronto Lietuvių 
Sūnų ir Dukterų Klubo na
riai. Klube daugiausia pensi
ninkai. Šis susirinkimas pa
rodė, kad klubo nariai nelin
kę senatvei pasiduoti.

Po visų raportų ir diskusi
jų, nutarė surengti pavasari
nį banketą balandžio 11 die
ną. Grupė moterų savanoriai 
apsiėmė paruošti šiltą vaka
rienę. Pažymėtina, kad E. 
Laurusevičienė sutiko atvyk
ti net iš New Lowell ir 
pasidarbuoti ruošti vakarie
nę. Netrūko ir vyrų savano
rių.

Pensininkai renkasi kas 
trečiadienį palošti bingo. 
Kartą į mėnesį būna gimta
dienių minėjimai.

Taigi, nepamirškit atsilan
kyti į vakarienę, kuri įvyks 
balandžio 11. Įžanga tik 
$5.00 asmeniui. Bus užkan
džių, atgaivos ir muzika. Tai 
bus paskutinis didesnis pa
rengimas prieš vasaros sezo
ną.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
klubas auga ir finansiniai. 
Bet tuo pat metu auga ir 
svetainės problemos. Reikės 
automobiliams pasistatyti 
kiemą išasfaltuoti, tvorą už
tverti, insuliuoti lubas, pa
keisti ventiliatorių, pakeisti 
apatinės salės šviesas.

Sekantis susirinkimas 
įvyks balandžio 5. Nepamirš
kit atsilankyti.

IŠ MOTERŲ VEIKLOS
Toronto Lietuvių Moterų 

Klubas posėdžiavo tuoj po

Montreal, Que.
MINĖS TARPTAUTINĘ 
MOTERS DIENĄ

“Tarptautinę Moters Die
ną — Kovo Aštuntąją” pla
čiai ruošiasi atžymėti ir Ka
nados moterys. įvairiose ko
lonijose vyks visa eilė paren
gimų, kai kur ir demonstra
cijų su visokiais reikalavi
mais. Montreale taip pat 
vyks kelių tautinių grupių, 
jų tarpe ir lietuvių progresy
vių moterų parengimai. Juo
se prisimins sunkius pirmuo
sius moterų žingsnius orga
nizuojantis ir vedant kovą už 
moterų teises, už viso pasau
lio žmonijos geresnį ir lai
mingesnį gyvenimą, be karų 
ir be vienas kito išnaudoji
mo.
MIRĘ TAUTIEČIAI

Vasario 20 d., trumpai pa
sirgęs, mirė Vladas Palec- 
kas, sulaukęs 59 metų am
žiaus. Liko žmona, duktė ir 
du anūkėliai.

Vasario 27 d. po sunkios 
ligos mirė Frank Gyvis, su
laukęs 65 metų amžiaus. Li
ko žmona Monika Zavišiūtė, 
duktė, sūnus, motina, du 
broliai ir dvi sesutės, taipgi 
uošvė Verutė Zavišienė, kuri 

Lietuva
Kur ošia nuo amžių žalieji šilai, 
Upeliai pakalnėmis čeža, 
Didvyriai piliakalniuos miega giliai; 
O Nemunas tiesia sau vagą;

Kur Baltijos jūros šmaikščioj! banga 
Pakrantėmis gintarą barsto, 
Kur medžiuos paskendus sena Palanga 
Karolius iš gintaro varsto.

Kur saugoja beržą smūtkelis kuklus, 
Sodybos alyvom alsuoja, 
Ten Vytautas vedė didvyrių pulkus 
Nuo Vilniaus, Šakių bei Pakruojo;

Ten buvo nuo amžių mana Lietuva, 
Lietuviškos dainos skambėjo, 
O šiandien gražiausiais žiedais apsupta 
Ji darbu, kūryba garsėja.

Kęstutis Balčiūnas

Sūnų ir Dukterų Klubo susi
rinkimo sekmadienį, kovo 1. 
Dalyvavo gražus būrys na
rių.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
Klubas stiprus finansiniai.

Susirinkimas nutarė pa
sveikinti “Laisvę” jos 70 me
tų sukaktimi.

Kadangi svetainė kovo 8 
yra išnuomota, tai nutarta 
Tarptautinę Moters Dieną 
paminėti kovo 15.

Daugelis narių pageidauja, 
kad būtų suorganizuota išvy
ka. Buvo pasiūlyta pakviesti 
nrisidpfi ir pensininkv Klu
bą. Susidomėjusios šiuo 
klausimu atsilankykit į se
kantį susirinkimą, kuriame 
reikalas bus tiksliau aptar
tas.

Į Klubą įsirašė dvi naujos 
narės, tai draugės Helen 
Kelly (Barčiūtė) ir Aldona 
Anderson (Žilinskaitė).

Kazė Ragauskienė paminė
jo savo gimtadienį klubiečių 
susirinkime, ir ta proga 
paaukojo klubui $10.00. O 
sūnus Alphie, pagerbdamas 
motiną, atvežė skanų tortą ir 
klubietes pavaišino.

Paaiškėjo, kad ir daugiau 
klubiečių gimtadieniai vyks
ta kovo mėnesį, būtent: na
rių: A. Zygal, I. Rukienės, 
V. Grinevičienės, M. Daugė
lienės. Susirinkimo dalyvės 
visoms padainavo ilgiausių 
metų.

Užbaigus susirinkimą visos 
pasivaišino kavute ir pačių 
klubiečių atneštais skanumy
nais. Pasivaišino ir visi kiti, 
buvę salėj. Namo skirstėsi 
visi geroj nuotaikoj. A.

neseniai labai skaudžiai per
gyveno mylimos sesutės 
Anelės Braknienės mirtį, o 
dabar skaudu netekus žento.

Abiejų velionių šeimoms ir 
artimiesiems gili užuojauta.

LABAI SUNKIAI SERGA
A. Naginionis jau seniai ir 

labai sunkiai serga. Jis gydo
si Point Clair “Lakeshore” 
ligoninėje. Kas galite, tai 
aplankykite ligonį, nes toli 
nuo lietuvių atsiskyręs, tai 
mažai kas jį aplanko.

ATŽYMĖJO VEDYBINĖ 
SUKAKTĮ

Charliui ir Izabelei Ambra
sams, jų giminės ir choras, 
kuriame Izabelė seniai dai
nuoja, suruošė šaunią puotą, 
atžymėjimui jų 50 metų ve
dybinio gyvenimo sukakties. 
“Jaunavedžiai” buvo gausiai 
apdovanoti, o dalyviai pui
kiai pavaišinti.

IŠVYKO-ATVYKO
Brandy Alenskaitė išvyko į 

Vancouver atlankyti savo se
sutės ir švogerio.

V. ir H. Smetonai lankėsi 
Montreale. P.

I PASAULIO 
KAPITALISTINĖSE

' Šalyse 24 milijonai 
i BEDARBIŲ

Per 1980 metus bedarbių j 
skaičius 24 kapitalistinėse 

. valstybėse išaugo septyniais 
milijonais. Dabar išvystytose 
kapitalistinėse šalyse yra 24 
milijonai žmonių, kurie nega
li rasti darbo. Vakarų valsty
bių ekonomistai prognozuo
ja, kad 1981 ir 1982 metais 
bedarbių armija toliau augs 
kasmet po 2-3 milijonus žmo
nių.

• • •
Jungtinėse Valstijose 

praėjusiais metais darbo ne
teko 1.5 milijono amerikie
čių. Greta aštuonių milijonų 
visiškų bedarbių šioje turtin
giausioje kapitalistinėje val
stybėje yra 12,1 milijono 
žmonių, kurie dėl JAV eko
nomiką apėmusios krizės pri
versti dirbti nepilną darbo 
savaitę. Tai didžiausias skai
čius nuo 1945 metų.

• • •
1980-ieji buvo sunkūs ir 

Bendrosios rinkos šalims. 
Bedarbių skaičius devyniose 
šiai ekonominei grupuotei 
priklausančiose valstybėse 
sparčiai didėjo. Jeigu metų 
padžioje “atliekamų žmonių” 
Europos ekonominės bendri
jos šalyse buvo 6.3 milijono, 
tai metų pabaigoje čia buvo 
7,914 milijono oficialiai užre
gistruotų bedarbių.

• • •
Sunkiausias mėnuo Vakarų 

Europos darbo žmonėms 
praėjusiais metais buvo 
gruodis. Tą mėnesį melsvus 
atleidimo laiškus čia gavo 
320 tūkstančių darbininkų. 
Vokietijos Federatyvinėje 
Respublikoje bedarbių skai
čius padidėjo 15,6 procento 
(t. y. darbo neteko dar 
79,500 vyrų ir moterų), Da
nijoje — 10 procentų.

• • •
Kas dešimtas darbininkas 

Didžiojoje Britanijoje ieško 
darbo. 1980 metų pabaigoje 
bedarbių armija Britų salose 
viršijo 2.3 milijono.

• • •
Skaudžiausiai krizė ir ma

siniai atleidinėjimai paliečia 
nuo 16 iki 25 metų amžiaus 
jaunuolius. Jie sudaro beveik 
pusę visų bedarbių.

TRUMPAI
Washington. — Fed. Vo

kietijos užs. reikalų minis
tras Hans-Dietrich Genscher 
čia buvo atvykęs susipažinti 
su naujos Amerikos valdžios 
nuotaikomis dėl santykių su 
Tarybų Sąjunga. Spauda ra
šo, kad jam buvę pareikšta, 
jog, nepaisant prez. Reagano 
nusistatymo skirti daugiau 
dėmesio Vakarų alijantų ap
siginklavimui, JAV principe 
norinti pradėti pasitarimus 
su Tarybų Sąjunga daugeliu 
klausimu. Vokiečių ministras 
ateinančią savaitę susitiks su 
Lenkijos vadais, o šio mene
sio pabaigoje lankysis Mask
voje.

Washington. — Benjamin 
L. Hooks, National Associa
tion for the Advancement of 
Colored People vykdomasis 
direktorius, pareiškė, kad jo 
organizacija pradeda visoje 
Amerikoje kampaniją prieš 
prez. Reagano planus nu
mušti federalinius fondus so
cialinėms programoms. Or
ganizacija visoje šalyje turi 
per 1,700 skyrių.

Jeruzalė — Posėdžiavo Iz
raelio ministrų kabinetas ir 
nutarė pareikšti nepasitenki
nimą dėl prez. Reagano 
sprendimo parduoti Saudo 
Arabijai oro raketų ir specia
lių degalui tankų, kurie bus 
naudojami jų lėktuvuose. Žy
dai sako, kad visa tai tik 
sudarys didesnę karo grės
mę.

St. Petersburg, Fla.

Kanadietė Walerija Masie- 
nė mūsų organizacijų narė,

Vasario 21 Lietuvių S. Pi
liečių salėje Klubo renginys 
buvo įspūdingas. Publikos — 
pilna salė. Mūsų šeimininkė 
Violet Kuzmickienė su savo 
pagelbininkėmis pagamino 
skanius pietus ir visus sve
čius gerai pavaišino.

Po pietų V. Bunkus prane
šė, kad šiandien turėsime 
įdomią dainų programa, nes 
yra atvykęs svetys solistas 
Albert Dupsha iš Monson, 
Mass.

Al jau ne pirmą kartą 
atsilanko St. Petersburge, 
kartu su juo atvyksta jo 
artimas bičiulis Raymond 
Levay.

Albertas Dupsha turi gra
žiai išlavintą švelnų tenoro 
balsą. Jis šiandien mums 
padainuos.

V. Bunkus tuoj Al Dupshą 
ir pristatė. Al padainavo 
keletą dainelių solo. Po to 
Stasys Kuzmickas ir Alber
tas Dupsha dainavo duetus. 
Jų dainos gražiai skambėjo. 
Helena Brazauskienė dar 
vieši St. Petersburge. Ji 
taipgi prisidėjo prie progra
mos — padainavo solo. Pia
ninu akomponavo Helena Ja
nulytė.

Publika dainininkams daug 
plojo.

Toliau sekė susipažinimas 
su svečiais. Po to šokiai iki 
vakaro.

KUOPOS VEIKLA
Vasario 28 L. S. P. klubo I 

salėje LLD 45 kp. turėjo' 
gražų parengimą. Žiemos ' 
metu į St. Petersburg at
vyksta daug turistų iš šaltų 
kraštų jie atsilanko ir į mūsų 
klubą. Mūsų šeimininkės vi
sus pavaišina skaniais val
giais po pietų visuomet 
įvyksta dainų programa.

Helenos Janulytės vadovy- 
bėję Stasys Kuzmickas pa
dainavo solo. Po to Stasys ir 
Violet Kuzmickai padainavo 
ir duetų.

Publika jiem gausiai paplo
jo.

Albertas Dupsha dar pa
dainavo kelias dainas solo. 
Pabaigai Dainos Mylėtojų 
choras padainavo. Vadovavo 
Helena Janulytė.

KELETAS BRUOŽŲ APIE 
DAINOS MYLĖTOJŲ 
CHORĄ

Šių metu pradžioj mūsų 
mokytoja Helena Janulytė 
pasirįžusiai moko choristus, 
nes numatoma ruošti keletą 
svarbių paminėjimų. Choris
tams reikia išmokti keletą 
naujų dainų.

Dar svarbu pranešti, kad 
choro geri bičiuliai rėmėjai 
šių metų pradžioje Chorui 
įteikė stambią paramą.

CHORĄ PARĖMĖ
Walteris Dubendris minė

damas savo 94-ąjį gimtadienį 
Chorui įteikė $100.

Po $20 — Bronė ir Juozas 
Vaitkai ir Emilija ir Walteris 
Dūdai.

Po $10 — L. Tvaska, G. 
Shapis, Elena Ceplikas, E 
Jaškevičiūtė, H. ir J. Do
brow, r . ^asiuvez. b. 
Myers, Choro vardu visiems 
širdingas ačiū.

žiemos mėnesius praleidžia 
St. Petersburge.

Vasar 
savo 91 
kas jos 
žvali, pi

o mėnesį ji atšventė 
tąjį gimtadienį. Nie- 
amžiaus neatspės. Ji 
na energijos, gražiai 

atrodo. Labai myli Dainos 
Mylėtojų chorą ir visuomet 
jam įteigia paramos.

ai padainavo “Ilgiau-

ukienė pranešė, kad 
s Juozas Lukas kovo

Gimtadienio proga Chorui 
įteikė $L0 ir visiems choris
tams užfundijo po taurelę. 
Choras j 
šių metų.

Tilė U 
jos vyra
1 staigiai susirgo. Nuvežtas į 
St. Anti 
ruotas.
kyti da
Juozui gįreit ir pilnai susveik- 
ti.

ony ligoninę — ope- 
Ligonis silpnas; lan- 
’ negalima. Linkiu

V. Bunkienė

susivienijimo mede- 
istrė V. Martinavi- 
šo “Švyturys”, daug 
ivalaikio skiria miški- 
aikų kiemo teatrui.

spektaklių dekora- 
baforiją, rūbus pade-

Scewje—vaikai
Kretingos miškų ūkio ga

mybinio 
lyno me: 
čienė, ra 
savo lais 
ninku v 
Paruošti 
cijas, bu 
da profsąjungos aktyvistai, 
mažųjų artistų mamos.

Šiaulių 
kininkų 
festival 
Martinavičienės vadovauja
mi mažieji artistai pelnė ge
riausio v 
pereinamąjį prizą absoliučiai 
geriausiž.m dramos kolekty
vui.

ose įvykusiame miš- 
dramos kolektyvų 

yje “Venta-80” V.

aikų teatro vardą ir

Dvigubai daugiau

Trys tūkstančiai naujų du
jinių viryklių per pastaruo
sius penkerius metus įrengta 
Kelmės rajone, praneša “Ko
munistinis žodis”. Tai šešta
daliu daugiau negu buvo pla
nuota. Dujinių viryklių skai
čius rajone per penkmetį 
padvigubėjo.

Liolių ir K. Požėlos kolū
kiuose bei Šaukėnų tarybi
niame ūkyje praktiškai jau 
visos šeimininkės naudojasi 
dujinėmis viryklėmis.

Bogota, 
saugumo 
40 asmenį ryšium su ameri
kiečio kalbininko ir misijo- 
nieriaus Chesterio Bitterma- 
no nužudymu. Suimtųjų tar
pe esąs ir protestantų dvasi
ninkas, kuris tarpininkavęs 
tarp partizanų ir Instituto, 
kuriame dirbo Bittermanas. 
Partizanai jau senokai buvo

Kolumbijos 
organai suėmė apie

j pareikalavę, kad Institutas 
' užsidarytų, ir kaltino, kad jis 
esąs priedanga amerikiečių 
ČIA.

, — Reuterio žinių 
s pranešimu, su- 
apie 350,000 Angli
es įstaigų tarnauto-

London.
agentūro
streikavo
jos valdži
jų. Jie jf-eikalauja didesnių 
atlyginimą. Nori, kad pakel
tų 15%. Unijų vadų teigimu,

nuo sargu
liečia tarnautojus 
iki paministerių.
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6-TAS PUSLAPIS

L. L. D. 75 kp. metinis 
bazaras įvyko vasario 18 
L. S. Klubo patalpose. Diena 
buvo graži, saulėta. Šis ren
ginys gražiai praėjo su gra
žiu būriu dalyvių. Nemažas 
skaičius kuopos narių atnešė 
namie iškepusios skaniu tor
tų bei kitų įvairių dovanų. 
Jos buvo išleistos išlaimėji- 
mui bei parduotos.

Metiniai bazarai ruošiami 
finansiniu tikslu — pažangio
sios spaudos ir kitiems reika
lams paramai.

Išrinkta komisija rūpestin
gai darbavosi. Sueiga, gali
ma sakyti, buvo labai sėk
minga. 12 vai. buvo pateikti 
skanūs pietūs, kuriuos pa
ruošė Valentina ir Alekas 
Nevins. Svečiai taip pat bu
vo pavaišinti namuose kep
tais tortais.

Rengėjų komisijos vardu 
dėkoju visiems, parengime 
pasidarbavusiems, dėkojame 
Valentinai ir Alekui Nevins, 
kurie pagamino taip skanius 
pietus. J. Zutra darbavosi 
prie įžangos bilietų pardavi
mo. Smolenskas priiminėjo 
anksčiau atneštas dovanas. 
Taipgi jis turėjo ir savo stalų 
ir stengėsi savo dovanas iš
parduoti. Dėkų ir kitoms na
rėms, kurios dirbo įvairiuose 
darbuose: M. Navicky, J. 
Lazauskienė, M. Devos, H. 
Hinman, J. Jurevich, N. 
lešmantiene ir kitos.

Piniginėmis dovanoms 
aukojo šie: Po $20 — J. 
Sukaitis ir A. Aimantienė. 
Po $10 — P. M. Pocius, S. 
Danis. J. Paukštaitis, V. A. 
Nevins, J. Smolenskas,
M. J. Krupp, geras draugas. 
Po $5.00 — M. G. DeVos, N. 
Tamošiūnienė, A. Švėgžda,
G. Lazauskienė, N. A. Ieš
mantai, M. Navicky. N. Dau
girdienė $3.00. E. Alexandra 
$2. Kitomis dovanomis prisi
dėjo: M. Bružas, Mary 
Kvietkas, J. Lazauskienė, H. 
Chalkis, B. Sagei, Mary Ne
vins, N. lešmantiene, V. 
Nevins, J. Zutra, S. Kanapė,
H. Hinman, M. Tamošiūnas,
N. Tamošiūnas, M. Bouchu, 
S. Masina, Sikapomok, A. 
Šarmoje. Taipgi Julė Strolie- 
nė atnešė daug namie gamin
tu ausiukių, kurios sėkmin
gai parduotos.

Rengėjų komisijos vardu

BINGHAMTON, N. Y.

Sonyos Sasutos
DVIEJŲ METŲ MIRTIES

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
Oi tu Sonya, mylimoji
Mūsų akis ašaroji
Mūsų širdis užgavai
Kad tu tragiškai žuvai.

Tavo tėvukas—JONAS

Mirė 1946 m. kovo 16 d.
Liūdnai prabėgo 35 metai, kai netikėtai ir staiga 

palikai mane vieną.
Su liūdesiu širdyje prisimenu Tave.

ONA VISOTSKIENĖ—žmona

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vincas Visotskis

MIAMI, FLA. Puikiai pavykęs Moters Dienos minėjimas

tariame ačiū visiems daly
viams ir už dovanas bei 
visiems prisidėjusiems su
rengti šią sueigą, bazarą.

L. L. D. 75 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Vasario 25 d. 75-osios kp. 
metinis susirinkimas įvyko 
L. S. Klubo patalpose. Ap
gailėtina, kad į šį susirinki
mą mažai narių teatsilankė. 
Dėl silpnos sveikatos ir ne
palankios transportacijos 
kuopos pirmininkas Juozas 
Zutra nedalyvavo. Atidarė ir 
pravedė susirinkimą Proto
kolų sekretorė M. Navicky.

Pirmiausia buvo išvardinti 
penki pereitais metais mirę 
kuopos nariai. Jie minutės 
tylos buvo pagerbti atsistoji
mu. Toliau sekė Valdybos 
raportai. Šių metų Valdyba 
perrinkta ta pati. Valdyba 
sudaro šie nariai: pirminin
kas Juozas Zutra, Protokolų 
sekretorė Magdelen Navic
ky, Fin. sek. ir iždininkė N. 
lešmantiene. Iš pereitų metų 
finansų stovio raportą išdavė 
lešmantiene. Priminė, kad 
kuopa parėmė progresyvią 
spaudą “Laisvę” ir “Vilnį” 
$550 auka. Raportavo, jog 
rengtas bazaras šio mėn. 18 
d. visais atžvilgiais buvo 
sėkmingas. Kuopos iždas vėl 
padidėjo $432.60.

Apgailėtina, kad dėl mir
čių, ir kaikurių narių silpnos 
sveikatos bei nepalankios 
transportacijos labai mažai 
narių į susirinkimus beatei
na. Nutarta mėnesinių susi
rinkimų su pietums jau ne
ruošti, bet turėti kuopos 
pasitarimus, kada vyksta 
L. S. Klubo susirinkimai, 
kiekvieno mėnesio antram 
trečiadienį. Nutarta pasvei
kinti “Laisvę” 70 m. sukak
ties proga ir “Vilnį”, jos 
leidėjų suvažiavimo proga. 
Buvo įnešta ir plačiai apkal
bėta surengti sueigą tarptau
tinės Moters Dienos atžymė- 
jimą kovo 18 d. L. S. Klubo 
salėje. Su vaišėmis ir paro
dyti filmus, susuktus Lietu
voje ir turėti kalbėtoją.

Po susirinkimo visi buvo 
pakviesti prie vaišių ir kavu
tės. Šios dienos vaišes paga
mino M. Navicky (N. leš- 
mantienė). N. lešmantienė

Aido Choras vadovybėje Mildred Stensler, dainuoja 
minėjime. Nuotr. S. Narkeliūnaitė

Praėjusį sekmadienį Niujorko Lietuvių Moterų Klubo 
suruoštas Kovo aštuntosios-Moters Dienos minėjimas labai 
gražiai pasisekė. Programa buvo įvairi su dainomis, su 
poezija, su kalba, su sveikinimais. Po programos buvo 
vaišės, kurias pagamino Moterų Klubo narės — viskas 
buvo namie kepta, virta.

Plačiau apie visą eigą aprašysime sekančiame numeryje.
IM

“LAISVĖS” BIČIULIAI

Aldona ir Andy Anderson

Gavome iš Kanados laiške
lį nuo Andy ir Aldonos 
Anderson. Jie rašo: “Siun
čiame “Laisvės” septyniasde
šimtmetį paminėti $70 ir už 
du biletus į banketą $30, viso 
$100.00”.

Aldona augo Brooklyn, 
N. Y., laisviečių šeimoje. Jos 
tėvelis Vincas Žilinskas per 
daugelį metų dainavo Aido 
chore.

V. Žilinskas suprato, kad 
reikia išlaikyti progresyvių 
lietuvių kultūrinį veikimą. 
Vincas į Chorą atsivedė ir 
savo atžalas — dukrą Aldoną 
ir sūnų Vytautą. Aldona Ži
linskaitė pradėjo dainuoti 
būdama jauna mergaitė, ir 
už kelių metų tapo Aido 
choro mokytoja. Ji per visą 
Pirmąjį Pasaulinį karą Cho
rui vadovavo.

WATERBURY, CONN.
LIŪDNOS NAUJIENOS

Vasario 6 Waterburio ligo
ninėje po ilgos ligos mirė 
Hipolitas R. Kutelis, 91 metų 
amžiaus. Liūdesyje liko sū
nus Charles W. Kutelis ir 
duktė Apiia Krochenko, pen
ki anūkai ir du proanūkiai. 
Jo kūnas sudegintas, pelenai 
palaidoti Lietuvių kapinėse.

Velionis per daug metų 
buvo “Laisvės” skaitytojas, 
pagal išgalę rėmė darbinin
kišką spaudą, priklausė prie 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos.

* * *
Vasario 13 ligoninėje po 

ilgos ligos mirė Kristina Tū
lius, 88 metų. Liūdesyje liko 
sūnus Alfred Tulius, duktė 
Lilijan Saldukas, du anūkai 
ir trys proanūkiai. Palaidota 
Lietuvių kapinėse.* * *

Vasario 21 mirė Frank 
Šliogeris. Palaidotas Lietu
vių kapinėse. Velionis buvo 
“Laisvės” skaitytojas.

* * *
Šiuo laiku daugelio mūsų 

draugų sveikata labai pašli
jusi. Labai prastai jaučiasi 
Juozas Vaitonis. Daugiausia 
laiko praleidžia namie ir lo
voje. * * *

Juozo Svinkūno sveikata 
labai silpnoje padėtyje.

“LAISVU”

Gyvendama Brooklyne Al
dona susipažino ir pamilo 
Švedų tautos vaikiną Andy 
Anderson, ir už jo ištekėjo.

Andy ir Aldona dabartiniu 
laiku gyvena Kanadoje, bet 
nežiūrint ilgos kelionės, daž
nai atvyksta į “Laisves” ir 
Aido Choro parengimus.

Balandžio 26 dienai “Lais
vės” 70 metų jubiliejui su 
koncertu ir baliumi A. A. 
Andersonai jau iš anksto 
užsisakė ir bilietus.

Jf: Ąt

Kita gera nuoširdi laisvietė
0. K. rašo, “Aš gaunu maža 
pensiją, nežiūrint to, sveiki
nu “Laisve”, sulaukusią 70 
metų ir pridedu auką $50.00. 
Aš labai noriu, kad “Laisvė” 
dar ilgai gyvuotų. Gal ta 
mano kukli auka “Laisvei” 
bent kiek pagelbės. P. V.

* * *
Mary Ulazienė dar praeitų 

metų gruodžio mėnesį susir
gusi gripu (influenza) ir šian
dien tebesikankina. Labai 
gaila. Mary yra labai gera 
veikėja. Ji skaito “Laisvę”, 
priklauso prie Lietuvių Lite
ratūros Draugijos ir yra 28 
kuopos finansų sekretorė.

Giliausią, užuojauta miru
siųjų artimiesiems jų šioje 
liūdesio valandoje. O visiems 
nesveikuojantiems karščiau
sias linkėjimas laimingai su- 
sveikti. M. Svinkūnienė

Newark, N. J. — Daugiau 
kaip tūkstantis moterų, vyrų 
ir vaikų dalyvavo eisenoje, 
skirtoje Tarptautinei Moters 
dienai paminėti. Paradas tę
sėsi apie dešimtį blokų Broad 
gatve. Tarp nešamų plakatų 
buvo ir tokiu šūkių “Women 
of the World Unite”. De
monstracijos dalyvių tarpe 
buvo baltų, juodžių ir ispa
nų. Reikalauta moterims pil
nų teisių ekonominiame, so
cialiniame ir politiniame gy
venime. Daugelis dalyvių dė
vėjo žalius kaspinus, solida
rizuodami su Atlanta, kur 
pastarųjų pusantrų metų lai
kotarpyje buvo nužudyta ar 
dingo be žinios 20 juodukų 
vaikų.

Sveikina "Laisvės" 
70 m. jubilieję

South Boston, Mass., gy
vena Olga ir Frank Graham. 
Jie nepamiršta “Laisvės”. 
Olga yra jau mirusių mūsų 
buvusių uolių veikėjų South 
Bostone Zuzanos ir Juozo 
Šukių duktė. Olga užaugo 
pažangiųjų tarpe ir su “Lais
ve” tebepalaiko ryšius ir 
dabar. Štai, gruodžio mėnesį 
Olga ir jos vyras (ne lietuvis) 
Frank “Laisvei” prisiuntė 
$500 — prisimindami moti
ną ir tėvą * $250 ir nuo jų 
abiejų $250 . 0 dabar gavome 
laišką su $2,000. Jie rašo;

“Rasite $2,000 auką 70 m. 
“Laisvės” jubiliejaus proga. 
Linkime geriausios sėkmės, 
kad “Laisvė” mus dar ilgai 
lankytų. Visam kolektyvui 
linkime stiprios sveikatos ir 
ryžto mūsų brangų laikraštį 
išlaikyti.

Širdingai,
Olga ir Frank Graham

So. Boston, Mass.

Binghamton, N. Y.
NETEKOME GEROS 
PAŽANGIOS DRAUGĖS IR 
ŽYMIOS ILGAMETĖS 
VEIKĖJOS

Jau bus daugiau kaip šeši 
mėnesiai, kai mirė Ona Wel- 
lus. Gaila, kad neteko daly
vauti jos laidotuvėse, nes jos 
anūkė ją palaidojo privatiš- 
kai, niekam pašaliniam apie 
tai nepranešdama. Neprane
šė nei Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 6-osios kuopos 
pirmininkė, nors velionė bu
vo jos narė nuo pat jos 
susiorganizavimo.

Kaip žinia, Ona buvo mūsų 
organizacijų veikli narė ir 
pažangiosios spaudos (“Lais
vės” ir “Vilnies”) rėmėja ir 
korespondentė.

Velionės artimiesiems mū
sų gili užuojauta.

J. Vaicekauskas

Dorchester, Mass.
0! kaip greit laikas bėga! 

Jau Kovo 8-oji. Gavau svei
kinimo atviruką iš Lietuvos. 
Net nejauku pasidarė, kad 
Bostono apylinkėje nepajė
gėme surengti prakalbų arba 
kokio nors parengimėlio!

Cambridge Klube vas. 22 
d., sekmadienyje, pasitariau 
su LLD draugėms pasvei
kinti kovo 8 d. per “Laisvę”. 
Šios draugės sudėjo po 
$1:00. J. Druzas, B. Kiarsis,
G. V. Kvietkas, O. Graham, 
E. Fremontienė, M. Daunis,
H. Žakonienė, E. Repshis, 
N. Grigaliūnienė, P. Žukaus
kienė, A. Janus.

LLD 2 kuopa, So. Boston, 
Mass, sveikiname viso pa
saulio darbininkes Moteris ir 
veikėjus su Kovo 8-tąją!

Elizabeth Repšienė
LLD 2 kp. pirmininkė

Sunkiai serga
Antradienį Daratėlės (Yu- 

den) Murelienės vyras skam
bino į “Laisvės” administra
ciją pranešti, kad tą dieną 
(kovo 10) Daratėlė buvo ope
ruota. Randasi St. Mary’s 
ligoninėje, Route 413, Lang
horne, Pa. 19047.

Daratėlės gerklėje augo 
koks navikas ir reikėjo jį 
išpjauti. Kol kas apie pasek
mes operacijos dar nebuvo 
galima spręsti. Adm.

Washington. — Prez. Rea
gan pareiškė, kad Amerika 
galėtų aprūpinti Afganistano 
sukilėlius ginklais, jei tie 
prašytų. Tą pat anksčiau 
„uvo pasakęs ir Gynybos 
sekretorius Weinberger. 
Esą, JAV galėtų sukilėlius 
aprūpinti ginklais, bet JAV 
netoleruosiančios Tarybų Są
jungos, jei ta siųstų ginklus 
Salvadoro laisvės kovoto
jams. Mat, tai pažeistų Mon
ro doktriną.

PENKTADIENIS, KOVO [MARCH] 13, 1981

ŠKIME!NEPAMIR
s” 70 m. jubiliejiniai.

balandžio 26 d 10 vai. ryto

po pietų turėsime

bus banketas, puikūs

Šie 1981 metai “Laisvė 
“Laisvės” dalininkų suvažiavimas įvyks

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

Po meninės programos
pietūs, paruošti Jono Belecko priežiūroje.

Auka—$15.

ĖS DIREKTORIŲ“LAISVĖS” BENDROV 
ruošiamos

Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė 

Ozone Park, N. Y.

Ekskursijos į Tarybų Lietuvą
Šiais musų laikraščio 70 m. jubiliejiniais metais 

ruošiame dvi ekskursijas į Tarybų Lietuvą.
Pirmoji išvyks birželio 22 d., grįš liepos 8 d.
Antroji išvyks rugpjūčio 12 d., grįš rugpjūčio 29
Abi grupės Lietuvoje išbus po 10 dienų. Pirmoji 

vyks per Helsinkį ir Maskvą, grįš taip pat tuo 
pačiu keliu. Antroji grįš per Leningradą.

Kaina iš New Yorko birželio 22 d. grupei $1,410. 
Rugpjūčio 12 d. grupei $1,465.

Prašome visų, norinčių vykti, greit užsakyti 
vietas, prisiunčiant užstato $100.

Visais reikalais kreipkitės į
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ

102-02 Liberty Avė., Ozoūe Park, N. Y. 11417

MOTERŲ KLUBO NARĖMS
Antradienį, kovo 17 d., 2 

vai. po pietų Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. įvyks Niujorko 
Lietuvių Moterų Klubo susi
rinkimas.

Prašome visas nares daly
vauti. Bus išduotas raportas 
iš puikiai pavykusio Moters 
Dienos minėjimo. Valdyba

BRIEFS
New York Lithuanian 

Women’s Club affair to ho
nor International Women’s 
Day, Sunday, March 8, was 
a success. An enjoyable af
ternoon was spent among 
friends. More about it in 
Lithuanian.

* * *
Artist Robert Feifer who 

moved away from New York 
to St. Petersburg after he 
retired, made a beautiful 
streamer for “Laisve’s” 70th 
anniversary which is now in 
“Laisve’s” hall above the 
stage. His wife Helen asked 
in her letter: “How did you 
like the banner Robert 
made? It was made in a 
hurry, because he wanted to 
send it to New York with 
Mildred Stensler who was 
visiting Florida. We all love 
the banner. It’s very attrac
tive.

* * *
People have been asking 

about Anthony Bimba. They 
miss him at our affairs. 
Anthony hasn’t been socializ
ing yet after his accident, 
but he is busy, working very 
hard for “Laisve”. He is very 
lucky to have excellent eyes. 
He is reading the newspa
pers and magazines from 
Lithuania and here, collect

Elena Solovel as Olga and Oleg Tabakov as Oblomov in the film “Oblomov”

ATSIPRAŠOME
Praėjusiame “Laisvės” nu

meryje, “Laisvės” reikaluo
se, buvo pažymėta Juozo 
Mankausko iš Crown Point, 
N. Y. auka, bet spaustuvėje 
nupuolė pirmoji raidė. Turė
jo 
$00.00.

Mielo draugo Mankausko 
atsiprašome. Adm.

skambėti $100.00, o ne

ing ideas to write, correcting 
correspondence, and so on.

* ♦ ♦
If you are interested to 

know Soviet Union better, 
take a tour On the Great 
Volga. In cooperation with 
Intourist airline Finnair in
vites you to join a very 
unique travel adventure 
from June 5-20. It’s a 16-day 
look at the Soviet Union 
including an 11-day Volga 
river cruise, 1 day in Helsin
ki and 3 days in Moscow. 
Cost is from $1,490 to $2,155 
per person from New York. 
For more information get in 
touch with New York Asso
ciation for American-Soviet 
Friendship, 1140 Broadway, 
New York, N. Y. 10001. 
Suite 401.

* * *
The Soviet film version of 

Ivan Goncharov’s novel “Ob
lomov” opened in New York 
Embassy theater 72nd 
Street, Friday, March 6. Mr. 
Mikhalkov’s film “A Slave of 
Love” had an elegance and 
romance that gave it the air 
of a Soviet “The Great Gats
by.” His haunting, resource
ful and sometimes mystify
ing “Oblomov” at times has a 
similar glamour. Use




