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KRISLAI
Arti pavasaris
U. A. W. sugrįžta 
Kas tas Žalgiris? 
Atsiminkime juos!

R. BARANIKAS
Jau medžių ir krūmų pum

purai sprogsta, dienos ilgėja. 
Pavasaris beveik čia. Ką 
gero jis mums atneš? Pa
prastai, pavasaris yra vilties 
laikotarpis. Su gamta at
gimsta ir žmogus, kiek jis 
pajėgia. Bet pavasaris taip 
pat turi ir kitokius atgarsius. 
Džiūsta keliai, gerėja oras, 
susisiekimas, ir štai, visame 
Šiauriniame pasaulio pusru
tulyje vyksta arba ruošiami 
kariniai manevrai (Argenti
noje, Australijoje, Pietų Af
rikoje ir kitur Pietuose da
bar prasideda ruduo.)

Kad tik kur nors neužsi
žiebtų karas!

Didžiulė Auto-Darbininkų 
unija (United Automobile 
Workers), turinti milijoną su 
puse narių, nutarė sugrįžti į 
AFL-CIO, bendrą Amerikos 
darbo unijų federaciją, iš 
kurios prieš keletą metų pa
sišalino. Pasišalino gal dėl 
gerų priežasčių: autodarbi- 
ninkams ir jų vadui Reuthe- 
riui atrodė, kad Meany vado
vaujama federacija perdaug 
konservatyvė, kad ji nepa
kankamai rodo kovingumo už 
socialines reformas. Galima 
dar manyti, kad UAW 
būtų atsiekusi daugiau, pasi
likdama federacijoje ir kovo
dama iš vidaus. Vienaip ar 
kitaip — kas padaryta tai 
padaryta.

Dabar sugrįžti tikrai pras
minga. Sunkią Reagano ad
ministracijos leteną jaučia 
visas organizuotas darbinin
kų judėjimas. Kovų bus tiek 
ir tiek! Ne dabar laikas likti 
susiskaldžiusiems.

Sveikiname UAW, — ir 
sveikiname AFL-CIO. Tikė
kime, kad galės įsijungti į 
AFL-CIO ir dar kovingesnės 
unijos, kaip Vakarinio pa
kraščio laivakroviai.

□
Lenkijos įvykiai migloti. 

Tamsiuose vandenyse bando 
žvejoti visokie nešvankūs 
žvejai. Štai pranešama, kad 
ten susidarė organizacija, 
pasivaidinusi “Grinval- 
das”, — Žalgiris. Esą, ją 
sudaro dešinieji nacionalis
tai, antisemitai, ultra-patrio- 
tai, kurie kritikuoja ir Soli
darumo unijas ir partiją. Ir ji 
leidžia kokį tai laikraštuką 
“Liepsną”. Taigi, neužtenka 
to paradokso, kad krikščio
nys demokratai kalba, lyg jie 
būtų maoistinės “kultūrinės 
revoliucijos” šalininkai, da
bar dar didesnis paradoksas: 
buvę endekai ir pilsudskinin- 
kai save skelbia ir “gryno 
lenkiškumo” ir “gryno socia
lizmo” gynėjais . . .

Lenkijos darbo žmonės, 
pamatiniai norį pagerinti sa
vo krašto kelią į socializmą, 
turi budėti, turi visokiems 
demagogams neleisti kalbėti 
iu vardu!

□ j
Artėjant mūsų laikraščio 

jubiliejui mes turėtume atsi
minti tuos draugus ir drau- ; 
ges, kurie per ilgus heroiš- 
kus metus darbavosi čia pat 
ir mūsų pastogėje. Turiu 
mintyje, ne tik redakcijos 
narius, bet ir visus kitus: 
tuos, kurie raidę po raidės

Atlanta. — Daugiau kaip 
trys tūkstančiai šio miesto 
gyventojų, padedami iš kitų 
valstijų atvykusių įvairių ra
sių atstovų, pereitą sekma
dienį žygiavo gatvėmis, pro
testuodami prieš juodukų

Kritikuoja Reagano 
biudžetą

Washington. — Amerikos 
miestų atstovai smarkiai su
kritikavo prez. Reagano biu
džetą, tardami, kad labiau
siai dėl jo apkarpymų nuken
tės miestai. Čia posėdžiau
jantys merai parengė 76 pus
lapių to biudžeto kritiką, ku
riame viskas smulkiai išana
lizuota. Merų konferencijos 
pirmininkas, Gary, Ind., me
ras Richard G. Hatcher pa
reiškė, kad daugiau kaip 66 
proc. apkarpymų paliečia 
valstijas ir miestus. Esą, 
versdami puslapį po pusią- 
pio, visur matome, kaip 
miestų programos užšaldo
mos ar nukertamos.

Pakelia pašto kainas
Washington. — Nuo kovo 

22 d. pirmos klasės laiško 
persiuntimas jau kaštuos 18 
c. Pašto atvirukai nuo 10 
centų pakeliami iki 12 centų. 
Taip pat atitinkamai pakelia
mos ir kitų klasių kainos bei 
siuntinių kainos. Paštas sa
ko, kad ir šie pakėlimai dar 
nepakankami — esą, dar gali 
būti ir daugiau pakėlimų 
prieš metų pabaigą.

prie šiltų linotipų rankiojo 
mūsų darbininkiškosios tie
sos žodį; tuos, kurie rakino 
puslapius, ir juos nešė prie 
preso, kaip naujagimius kū
dikius; tuos, kurie dabojo 
besisukančius presus, lyg 
vaiką lopšyje, iki paskutinis 
sulankstytas naujos datos 
“Laisvės” numeris tyliai nu
slinko nuo konvejerio; tuos, 
kurie administracijoje dažnai 
nuobodų raštinės darbą atli
kinėjo.

Dauguma tų draugų ir 
draugių jau ne su mumis. 
Kas turi atsiminimų, turėtų 
jais su skaitytojais pasidalin
ti.

vaikų žmogžudystes. Po žy
gio, Morehouse College įvy
kusiame mitinge, kalbėtojai 
įkaitino minią, dėl visų nelai
mių kaltindami prez. Reaga- 
ną ir bendrai netvarką Ame
rikoje.

$1.5 mil. Atlantai
Washington. — Prez. Rea

gan paskyrė pusantro milijo
no dol. Atlantos miestui, kad 
galėtų finansuoti vaikų žudi
kų ieškojimo darbą. Jis pa
siuntė į Atlantą viceprezi
dentą Bush aptarti reikalų su 
to miesto vadovybe.

Cairo. — Egipto vyriausy
bė oficialiai patvirtino žinias, 
jog Egiptas aprūpina gin
klais ir amunicija partizanus, 
kovojančius Cade prieš Libi
jos remiamas prezidento 
Goukomi Queddei pajėgas.

DVIDEŠIMTMEČIO SUKAKTIS ERDVĖJE

Tarybiniai kosmonautai Vladimir Kovalionok [k.] ir Viktor
Savinych.

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos žinių agentūros Tass 
pranešimu, kosmonautų lai
vo vadas Vladimir Kovalio
nok, 39 metų amžiaus, ir 
inžinierius Viktor Savinych, 
41 metų amžiaus, erdvės 
kapsule Sojuz T-4 pasiekė 
Sojuz-6 erdvės stotį ir į ją 
perėję atlieka jiems skirtus 
bandymus. Iš bandymų sto
ties Baikonour vietovėje jie 
raketa buvo iššauti kovo 12 
d. Tai yra sukaktuviniai me
tai tarybiniams kosmonau
tams. Prieš dvidešimt me
tų — 1961 m. balandžio 12 d. 
Jurijus Gagarinas pirmasis

Į Trumparegiška 
JAV politika

Maskva. — Vyriausybės 
laikraštis Izvestija rašo, kad 
JAV prezidentui Reaganui jo 
spaudos konferencijoje, kuri 
buvo rodoma per TV, išspru
ko teisybė, kurios taip ilgai 
gynėsi: Amerikos žvalgyba 
pirma slaptai rėmė Afganis
tano sukilėlius, o dabar pats 
prezidentas viešai pareiškė, 
kad Amerika galėtų tiems 
sukilėliams tiekti ginklų. Ši
tokią JAV politiką laikraštis 
vadina trumparegiška.

Laikraštis ta proga pabrė
žia, kad čia dar labiau paryš- 
ki teisingas Tarybų Sąjungos 
žygis suteikiant Afganistanui 
karinę pagalbą, kad išsilaiky
tų savo revoliucijos pasieki
mus. Toliau rašoma, kad 
niekas negali Tarybų Sąjun
gos sulaikyti nuo tokios pa
galbos teikimo savo pieti
niam kaimynui prieš užsienio 
agresiją. Net ir didžiausia 
imperialistinė šalis, rašoma, 
negali sutrukdyti Afganista
no žmonėms apspręsti savo 
likimą.

Paleido lėktuvo 
keleivius

Damascus, Sirija. — Trys 
pakistaniečiai, išlaikę Pakis
tano lėktuve per šimtą kelei
vių per 13 dienų, pasidavė
Sirijos pareigūnams, kai
paaiškėjo, kad Pakistano val
džia išleido politinius kali
nius. Lėktuvą pagrobusieji 
ginkluoti jaunuoliai pirma 
Pakistanui buvo pateikę di
desni sąrašą, bet paskui suti
ko, kad būtų paleisti 55 
asmenys. Pakistano valdžia 
tuos politinius kalinius at
skraidino į Siriją lygiagrečiai 
su pagrobtuoju lėktuvu.

Tai antras savo ilgumu 
lėktuvų pagrobimo atvejis. 
Ilgiausiu ligšiol tebelaikomas 
lėktuvo pagrobimas 1968 m., 
kai palestiniečiai buvo nu
kreipę Izraelio lėktuvą į Al
žyrą. Jie tada jį išlaikė net 

j. 39 dienas.

apskrido Žemę ir atvėrė nau
jus kelius ordvAe tyrinėjime.

Šiuodu siųstuosius kosmo
nautus įskaitant, iš viso jau 
penkiasdešimt tarybinių kos
monautų yra dalyvavę erd
vės tyrinėjime. Su jais yra 
skridę ir septyni kosmonau
tai iš socialistinių šalių.

Iš Indijos pranešama, kad 
ateinančiuose skridimuose, 
kartu su tarybiniais kosmo
nautais skrisiąs ir indas, ku
ris atliks apmokymo darbus 
Tarybų Sąjungoje. Šiuo me
tu Tarybų Sąjungoje apmo
kyme dalyvauja ir vienas 
prancūzas.

JAV Komunistę partijos vadai prie Lenino mauzoliejaus Maskvoje. Kairėje — gen. 
sekretorius Gus Hali. Antras iš kairės — partijos pirmininkas Henry Winston. Jiedu 
kartu su kitais dviem dalyvavo kaip svečiai Maskvoje vykusiame 26-ajame Tarybų 
Sąjungos Komunistų partijos suvažiavime.

TRUMPAI
San Salvador. — Su chun

tos prezidentu Duarte buvo 
susitikęs ir ilgesnį laiką kal
bėjosi JAV Atstovų rūmų 
pakomitečio pirmininkas 
kongresmanas Clarence D. 
Long, kuris ligšiol labai kri
tiškai žiūrėjo į JAV karinę 
pagalbą chuntai. Jis čia lan
kosi su grupe kongresmanų, 
norėdamas ištirti padėtį vie
toje ir paskui daryti sprendi
mus dėl prez. Reagano pra
šomų Salvadorui paskirti pa
pildomu $5 milijonų dolerių.

•
London. — Britų Bendruo

menių rūmai 325 balsais 
prieš 270 patvirtino naująjį 
premjerės Margaretos Tha
tcher biudžetą, nepaisant pa
sipriešinimo iš konservatorių 
partijos pusės. Numatomi di
desni mokesčiai alui, degti
nei, cigaretėms, gazolinui. 
Nauja gazolino kaina (kara
liškajam) galionui bus $3.30, 
maždaug $2.80 ekvivalentas 
JAV galionui.

Philadelphia. — Nutrūkus 
pasitarimams tarp unijos ir 
vadovybės atstovų, išėjo 
streikuoti vietos susisiekimo 
darbininkai. Streikuoja 5,000 
vairuotojų, mechanikų ir ka
sininkų. Tai jau trečias susi
siekimo streikas Philadelphi- 
joje per pastaruosius šeše
rius metus.

Teheran. — Ajatola Kho
meini, norėdamas, kad užsi- 
baigų nesutarimai tarp pre
zidento Bani-Sadro ir valdan
čiosios muzulmonų respubli
konų partijos, sudarė trijų 
asmenų taikymo komisiją ir 
uždraudė politiniams lyde
riams viešai kalbėti, ligi pa
sibaigs karas su Iraku.

•
Miami, Fla. — Spauda 

rašo, kad slaptoje vietovėje 
vyksta kubiečių partizanų ■ 
apmokymas. Jų vadas 
George Gonzales spaudai pa
reiškęs, kad jų dabar nesu
stabdys prez. Reagan, kaip 
buvo sustabdęs prez. Carte- | 
ris. Esą, šiemet būsią didelių 
įvykių Kuboje.

i

Jeruzalė. — Izraelio užsie- i 
nio reikalų ministras Yitzak 
Shamir Parlamente pareiš
kė, kad JAV vyriausybės I 
sutikimas parduoti lėktuvus | 
Saudo Arabijai padaręs dide- | 
lės žalos JAV ir Izraelio 
draugystei. JAV politiką kri- j 
tikavo ir buvęs Izraelio užs. ! 
reik, ministras Abba Eban.

Prez. Reaganas Kanadoje
Ottawa. — JAV preziden

tas Reagan atliko savo pirmą 
kelionę į užsienį — aplankė 
Kanadą. Su juo kartu tenai 
lankėsi ir valstybės sekreto
rius Alexander Haig. Nors 
oficialaus komunikato apie 
abiejų pusių pasitarimus ne
buvo išleista, bet spauda 
rašo, kad buvo pasitarta vi
sais klausimais, o dviem net 
sutartys pasirašytos. Iš 
anksto abiem pusėm sutarus, 
buvo atnaujinta penkeriems 
metams sutartis dėl oro gy
nybos ir patvirtintas susita
rimas dėl socialinės apdrau- 
dos suvienodinimo asme
nims, dirbantiems abiejų 
kraštų žinybose.

Prezidentas Reagan buvo 
pakviestas pasakyti kalbą 
jungtiniame Kanados parla
mento posėdyje, kur jis pa
lietė dviejų kaimyninių šalių 
draugiško sugyvenimo reika
lą, papasakojo apie savo nau
ją ekonominį planą ir kvietė 
Kanadą remti JAV politiką 
prieš komunizmą. Kongreso 
nariai tą jo kalbą sutiko įvai
riai: tuo tarpu, kai progresy
vieji konservatoriai jam 
triukšmingai plojo, tai prem
jero Trudeau liberalai ramiai

Ministras pirmininkas Trudeau pristato Kanados kongresui 
JAV prezidentą Reaganą, kuris pasakė kalbą apie dviejų 
kaimyninių šalių draugiškumą.

United Nations. — Nigeri
jos ambasadorius Clark, An- 
ti-Apartheid Committee pir
mininkas, pranešė, kad Bos
tono baletas atšaukė savo 
gastroles į Pietų Afriką. Jis
tenai turėjo keliauti dviem Afrikos aparteido politiką.

Lietuvių Kooperatyvinės 
Bendrovės suvaziavi II as

Norime atkreipti Bendrovės šėrininkų dėmesį, kad
metinis suvažiavimas įvyks sekmadienį, balandžio 26 d., 10 
vai. ryto, Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Prašome visus skaitlingai dalyvauti.

N. Buknienė, Sekr.

sėdėjo, ar tik retkarčiais 
mandagiai pliaukštelėdavo.

Prlezidentas sugrįžo namo, 
dviejų svarbių dalykų su 
kanadiečiais neišsprendęs. 
Pirmiausia tai žvejybos su- 
tart s, kurios svarstymą 
Amerika staiga nutraukė, ir 
Amęrikos parama Salvadoro 
chuntai. Jei prez. Reagan 
norėjo susipažinti su kana
diečių nuotaikomis, tai ne
tenka abejoti, kad jas pažino 
ne tik iš pačios Kanados vy
riausybės, bet ir iš žmonių 
gatvėse. Jį pasitiko tūkstan
čiai kanadiečių su plakatais, 
pasisakančiais prieš JAV ka
rinę
tai ir 
nės 
Kanadą ir terčia orą.

Vis
mon$tracijos, reikalaujan
čios, 
savo
Salvądoro, o Kanados užsie
nių r< 
tiesio 
teleg 
lavo, 
tras 
prieš 
Salva

paramą Salvadoro chun- 
prieš Amerikos pramo- 

dulkes, kurios pasiekia

oje Kanadoje vyko de-

kad JAV atitrauktų 
karinius patarėjus iš

eikalų ministerija buvo 
g užversta laiškais ir 
ramomis. Žmonės reika- 
kad užs. reikalų minis- 
tvirčiau pasisakytų 
Amerikos įsivėlimą 

dore.

savaitėm. Ambasadorius pa- 
I gyrė. 
I šitokį 
; IvilVA ▼ 
;organi 
! menų

baleto vadovybę už 
sprendimą, tardamas, 

kad v s daugiau ir daugiau 
ipacijų ir pavienių as- 
pasisako prieš Pietų
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Kanada ir JAV
Kanada ir Jungtinės Amerikos Valstijos, aišku, yra 

artimai giminingos šalys: ne tik ta pati kalba, bet net labai 
panašūs akcentai (Kanados anglų kalba artimesnė jankių 
tarmei negu britų) panašūs papročiai ir daug ryšių 
istorijoje šias dvi didžias Šiaurės Amerikos šalis jungia ir 
dar arčiau sujungia. Neskaitant prancūziškai kalbančiojo 
Quebeco, Kanada ir JAV faktinai sudaro Šiaurės Amerikos 
kontinento anglosaksišką monolitą. Ir nestebėtina, kad 
ilgas rūbežius tarp šių dviejų šalių beveik ne rubežius: jis 
menkai saugomas, jis laisvai pereinamas ir tikriausiai 
militariniai nesaugomas.

Bet tai dar ne visa istorija. Nežiūrint šių artimų ryšių ir 
giminingumo, kanadiečiai taipgi jaučia, kad Jungtinės 
Valstybės juos dažnai traktuoja kaip pusiau — koloniją. Ir 
jie turi gero pamato taip galvoti.

Kanada yra didžiulė šalis, savo teritorija didesnė negu 
Jungtinės Valstijos. Bet ta teritorija daugumoje savo dalių 
visiškai tuščia arba apytuštė. Kiek Kanadoje yra žmonių, 
tie keliasdešimt milijonų gyvena vyriausiai susipietę 
pietiniame krašto ruože, tai yra, — palei JAV pasienį. 
Gyvendami taip arti JAV, dauguma kanadiečių gali lengvai 
stebėti JAV televizijos programas, klausytis JAV radijo. 
JAV žurnalai pripildo Kanados miestų kioskų stendus. 
Kanadoje vyrauja JAV sportas. Bet kas rimčiausia, tai, 
kad JAV kapitalas kontroliuoja didžiulę Kanados pramonės 
ir komercijos dalį. Kanados žmonės su pateisinimu jaučia, 
kad jų šalis yra kaip ir pusiau-kolonija, priklausanti 
didžiajam kaimynui.

Nestebėtina, kad kai prezidentas Reaganas lankėsi 
Kanadoje, tie visi jausmai lyg išplaukė į paviršių. Pati 
Kanados valdžia davė svečiui suprasti, kad ji turi tiek ir 
tiek priekaištų Jungtinėms Valstijoms: Kanada nesutinka 
su Reagano interventiška politika Centralinėje Amerikoje, 
ypatingai EI Salvadore; Kanada labai supykusi, kad 
Amerikos valdžia nesirūpina įstatymais sulaikyti vandenų 
ir oro teršimą, ypatingai vandenų (didžiųjų ežerų) kurie 
priklauso abiem šalim; Kanados valdžia nepatenkinta įžūlia 
ir arogantiška JAV laikysena link žvejybos klausimo 
kaimyniniuose vandenyse;. Kanados valdžia, nelinkusi. pri
tarti Amerikos grasinančiai politikai prieš Kubą. Ir taip 
toliau ir taip toliau.

Taigi, kai Reaganas lankėsi Kanados sostinėje, šalia 
oficialaus valdiško sutikimo buvo ir kitas, — žmonės 
demonstravo, šaukė nešdami užrašus ir plakatus prieš JAV 
imperializmą. Tai nestebėtina. Bet labiau stebėtina, kad 
Kanados policija leido demonstrantams prisiartinti prie 
mokrofonų, taip, kad visi, kurie klausėsi oficialaus sutikimo 
per radiją ir televiziją, aiškiai girdėjo ir demonstrantų 
šūkius. Tokie dalykai nevyksta dėl klaidos. Kanados 
valdžia iš vienos pusės Reaganą sutiko mandagiai ir 
pasirašė po bendrais JAV-Kanados mandagiais komunika
tais apie bendradarbiavimą. Bet, iš kitos pusės, Kanados 
valdžia aiškiai parodė, kad ji nenori sutapti su Reagano 
administracija, kad ji turi ir savo veidą, skirtingą nuo 
JAV.

Rinkimai Prancūzijoje
Artinasi svarbūs parlamentiniai rinkimai Prancūzijoje. 

Ryškisi keturios partijos, dvi plačios stovyklos. Dešinėje 
dvi partijos: valdžios balne sėdį konservatoriai ir degaulis- 
tai. Kairėje — komunistai ir socialistai. Bet nei vienoje nei 
kitoje pusėje nėra vienybės.

Praeityje komunistai ir socialistai, nors neturėdami 
bendrų sąrašų, visgi turėjo rinkiminę santarvę, tai yra, 
vietovėse po pirminių rinkimų jie rėmė vieni kitų 
kandidatus. Šiuo kartu kiek kitaip. Nors vienur kitur 
vietiniai komunistai ir socialistai dar bendradarbiauja, 
šalies plotme vienybės nėra. Panašiai ir dešinėje pusėje.

Daug ko gero iš dabartinių rinkimų negalima tikėtis. 
Nors šalyje stipri ekonominė krizė ir darbininkų būklė 
sunki, buržuazija bando visokiomis priemonėmis atkreipti 
darbo žmonių pagiežą nuo savęs kitur. O Prancūzijoje tam 
tikros sąlygos įgalina skleisti sąmyšį. Mat, šalyje dirba 
bent keturi milijonai užsieničių darbininkų: Alžyriečių, 
marokiečių, ispanų, turkų, pietų-italų, portugalų. Buržua
zija deda visas pastangas įkalbėti pačius prancūzus darbo 
žmones, kad dėl nedarbo ir viso kito kalti tie atėjūnai. 
Taipgi žymiai atgaivintas antisemitizmas.

Klasiniai susipratimai šalyje lieka, žinoma, stiprūs: juk 
Prancūzija lieka Prancūzija, — Paryžiaus komunos šalis, 
Vieningo fronto šalis . . . Nuo pat Paryžiaus komunos 
pradžios praėjo daugiau kaip šimtmetis, protarpiais vis 
atrodo, kad — štai — ir ims liaudis ir paims vadeles į savo 
rankas. Taip atrodė tik prieš kokius penkerius metus. 
Dabar, rodos, ne. Bet tas laikas ateis ....

KODĖL DREBA ŽEMĖ?
Šiuo moksliniai įdomiu 

klausimu šių metų vas. 28 
dieną “Valstiečių laikraštyje” 
A. Juška rašo:

3104 žmonės žuvo, 1575 — 
dingo be žinios, 7671 — 
sunkiai sužeisti, šimtai tūks
tančių gyventojų liko be pa
stogės. Iš Avelino miesto, 
kuriame gyvena apie 50,000 
žmonių, beliko vieni griuvė
siai, sugriauta apie puspenk
to šimto gyvenviečių — tokie 
praėjusių metų lapkričio 23 
dieną įvykusio Pietų Italijoje 
žemės drebėjimo padariniai.

Tai ne pirmas ir ne vienin
telis Italiją ištikęs siaubingas 
žemės drebėjimas. Seni žmo
nės neužmiršo, pavyzdžiui, 
1908 m. gruodžio 28 dieną 
įvykusios dar baisesnės kata
strofos. Netikėti požeminiai 
smūgiai pačiame Italijos 
smaigaly ir Sicilijos saloje 
visiškai sugriovė gražius Me- 
sinos ir Redžos miestus ir 
šimtus gyvenviečių. Laiko
ma, kad po griuvėsiais ir 
bangose žuvo apie 70,000 
žmonių . . .

Mokslininkai seniai susido
mėjo žemės drebėjimais, ug
nikalnių išsiveržimais ir ki
tais nepaprastais ir grėsmin
gais reiškiniais. Sukurti labai 
jautrūs prietaisai — seismo
grafai, kurie užregistruoja 
ne tik griaunančius ar bent 
juntamus žemės drebėjimus, 
bet ir visai neapčiuopiamus 
jos virpėjimus. Jie nustatė, 
kad žemė dreba ne visur, o 
tik tam tikrose srityse, dre
bėjimo juostose arba zonose. 
Jie sudarė smulkius tų juos
tų žemėlapius. Remiantis

RUOŠKIMĖS 
70-IES METŲ 
“LAISVĖS”

JUBILIEJUI

United States, per 6 months... $6,50 
Canada, Lat. Amer., 6 months . $o.00 
Foreign countries, 6 months ... G>8.00

TARYBŲ LIETUVA 
DIDŽIUOJASI 
PASIEKIMAIS 
MEDICINOS SRITYJE

Kauno medicinos instituto 
kolektyvas su dideliu dėme
siu seka Tarybų Sąjungos 
komunistų forumo darbą. 
Mes didžiuojamės, kad suva
žiavime dalyvauja ir Tarybų 
Lietuvos medikų šeimos at
stovas — Medicinos instituto 
rektorius, akademikas Zig
mas Januškevičius.

Glaudžiai bendradarbiau
damas su broliškų tarybinių 

| respublikų, socialistinių šalių 
medikais, instituto kolekty
vas kasmet tobulina kardio
loginę pagalbą. Dešimtasis 
penkmetis mums buvo veiks
mingų išeminės širdies ligos 
profilaktinių, diagnostinių ir 
gydymo metodų ieškojimo ir 
pasiekimų penkmetis. Pa
laipsniui įgyvendiname vie
ningą kovos su šia liga siste
mą, kuri apima visus medici
ninės pagalbos aspektus. 
Naudodami etapinę ligonių, 

•persirgusių miokardo infark
tu, reabilitaciją vis daugiau 
žmonių grąžiname darbingu
mą.

Medicinos instituto labora
torijos bazėje įsteigtas Šir-i 
dies ir kraujagyslių sistemos 
fiziologijos ir patologijos 
mokslinio tyrimo institutas 
su reabilitacijos filialu Palan
goje ir Elektrėnų klinika, 
partijos ir vyriausybės rūpi
nimosi dėka, per trumpą 
laiką tapo stambiu mokslo ir 
gydymo centru, iškovojusiu 
tarptautinį pripažinimą. Dė
mesys sveikatos apsaugai, 
medicinos mokslo ir techni
kos pasiekimams, kadrų ug
dymui, ryškiai atsispindintis 
TSKP Centro Komiteto Ge
neralinio Sekretoriaus L. 
Brežnevo ataskaitiniame 
pranešime,, padės vienuolik
tajame penkmetyje toliau to
bulinti 'medikų dąrbą. Jų 
kova už žmogaus sveikatą 
taps dar efektyvesnė.

Prof. Juozas Blužas,
Širdies ir kraujagyslių 

sistemos fiziologijos ir pato
logijos mokslinio tyrimo 

instituto prie Kauno medici
nos instituto direktorius

Kas ką rašo ir sako'
seismografų parodymais, nu
statomas ne tik drebėjimų 
mastas, bet ir židiniai, iš kur 
ir kaip jie plinta.

Viršutinis visą Žemę den
giantis sluoksnis vadinamas 
Žemės puta. Ji ne ištisinė, 
bet sudaryta iš didelių plokš
čių, kurios tartum plūduriuo
ja ant karšto gilesnio sluoks
nio, vadinamo mantija. Plu
tos plokštės neramios. Man
tijos energijai veikiant, jos 
pamažu slenka vienos ant 
kitų panašiai kaip ledo lytys. 
Kartais vienur jos kyla aukš
tyn, raukšlėjasi, sudaro kal
nus, kitur, priešingai, grimz
ta gilyn. Atsiradę duburiai 
prisipildo vandens — atsi
randa duburiniai ežerai ir 
net jūros. Plutos plokščių 
sandūrose ir vyksta žemės 
drebėjimai, ugnikalnių išsi
veržimai ir kiti grėsmingi 
gamtos reiškiniai.

Išaiškinus žemės drebėji
mų priežastis, mokslui ir, 
žinoma, seisminių sričių gy
ventojams, labai svarbu iš 
anksto pajusti artėjančią ne
gandą. Pirmi, kol kas dar 
labai kuklūs, laimėjimai šioje 
srityje jau gauti. Vienur ki
tur jau pavyksta pajusti bent 
prieš keliolika valandų artė
jant grėsmingą vyksmą. Pa
stebėta, kad kai kurie gyviai 
pajunta artėjantį siaubą.

APIE BUVUSĮ MŪSŲ 
ŽYMŲ VEIKĖJĄ IR 
ŽURNALISTĄ

Leoną Joniką
Tarybų Lietuvos žurnale 

“Laikas ir Įvykiai” (1981-4):
Balandžio 10-ąją sukanka 

90 metų, kai gimė (1891 m.) 
Leonas Jonikas, pažangus 
JAV lietuvių visuomenės 
veikėjas, žurnalistas.

1911 m. L. Jonikas atvyko 
į JAV. Dirbo plieno liejyklo
je, anglių kasykloje, automo
bilių gamykloje.

1912 m. jis įstojo į Lietuvių 
socialistų sąjungą. Nuo 1915 
bendradarbiavo pažangioje 
spaudoje. Nuo 1919 m. L. 
Jonikas — lietuvių komunis
tų sąjungos narys, dalyvavo 
antifašistiniame judėjime.

1931-1969 metais jis dirbo 
“Vilnies” redakcijoje. Nuo 
1946 m. — L. Jonikas Lietu
vių meno sąjungos sekreto
rius. Jis sudarinėjo ir reda
gavo “Vilnies” kalendorius, 
rašė tarptautiniais klausi
mais, polemizavo su naciona
listine ir klerikaline spauda. 
1960-1967 metais L. Jonikas 
lankėsi Lietuvoje, 1975 m. 
Vilniuje išleista jo publicisti
kos knyga “Mes už naują 
pasaulį”.

Mirė Leonas Jonikas 1969 
m. Čikagoje, 1975 m. jo 
palaikai pervežti į Lietuvą ir 
palaidoti Laukuvoje (Šilalės 
rajonas).

KAIP LIETUVOJE 
RŪPINAMASI LAUKINIŲ 
APSAUGA PAUKŠČIŲ

Vasario 20 d. Vilniaus 
“Tiesoje” po antrašte 
“Paukščiams — mūsų bičiu
liams”, skaitome:

Į Lietuvos TSR raudonąją 
knygą įrašytos 25 respubli
koje perinčių paukščių rūšys, 
o 38 rūšys laikomos labai 
retomis, retomis ir apyretė- 
mis. Maždaug trečdalis Lie
tuvoje perinčių paukščių rei
kalingi apsaugos.

TELEGRAMA IS 
TARYBŲ LIETUVOS

GARBINGAS
APDOVANOJIMAS 
DRAUGUI
PETRUI GRIŠKEVIČIUI

Tarybų Lietuvoje viešėjo 
tarybinio taikos gynimo ko
miteto pirmininkas Tarybų 
Sąjungos didvyris akademi
kas Jevgenijus Fiodorovas.

Kovo 12 dieną svečias susi
tiko su Lietuvos KP CK 
pirmuoju sekretoriumi Petru 
Griškevičium ir įteikė jam 
Tarybinio Taikos Gynimo 
Komiteto apdovanojimą —
Garbės medalį “Kovotojui už 
taiką”.

Draugas Fiodorovas pa
brėžė, kad svarbiausia Ko
munistų Partijos ir Tarybų 
Valstybės užsienio politikos 
kryptis visada buvo ir tebėra 
kova už karo grėsmės maži
nimą, ginklavimosi varžybų 
apribojimą, pasaulio tautų 
bendradarbiavimą. Tai dar 
karta patvirtino TSKP dvi
dešimt šeštasis suvažiavi
mas, kuriame TSKP CK ge
neralinis sekretorius draugas 
Brežnevas išdėstė labai kon
struktyvią ir aiškią taikos 
programą, susilaukusią karš
to visos pažangiosios žmoni
jos pritarimo.

Nemažą indelį kovoje už 
taiką įneša ir Tarybų Lietu
vos taikos šalininkai. Pažy
mėdamas respublikos taikos 
šalininkų organizacijos akty
vų dalyvavimą stiprinant 
tautų draugystę, kovojant už 
taiką, Tarybinio Taikos Gy
nimo komiteto prezidiumas 
nutarė apdovanoti Lietuvos 
KP CK pirmąjį sekretorių

Apie tai buvo kalbama 
Kaune įvykusioje respubliki
nėje konferencijoje “Gyvūni
jos apsaugos įstatymas ir 
paukščių apsauga Lietuvo
je”. Jos dalyviai — Valstybi
nio gamtos apsaugos komite
to, projektavimo institutų, 
aukštųjų mokyklų, rezervatų 
ir kitų organizacijų atsto
vai — priėmė rezoliuciją ir 
rekomendacijas sparnuočių 
apsaugai mūsų respublikoje 
gerinti.

ELTOS korespondentui 
konferencijos dalyvis, Žemės 
ūkio akademijos docentas A. 
Navasaitis papasakojo:

— Paukščiams reikalingos 
specifinės apsaugos priemo
nės. Miestuose ir gyvenvie
tėse reikia kelti daugiau inki
lų, formuojant želdinius tar
tis su ornitologais, kad nu
matytume vietas, kur paukš
čiai galės sukti lizdus. Konfe
rencijoje pažymėta, kad bū
tina reguliuoti sulaukėjusių 
karvelių, varnų ir jų gentai
nių skaičių.

Paukščiai gerai jausis dir
bamuose laukuose, jei sufor
muosime apsauginius lapuo
čių — eglių gojelius su nedi
deliais vandens telkiniais. 
Gamybai netinkamose vieto
se ir upių bei ežerų apsaugi
nėse zonose reikia saugoti 
šlapias krūmuotas pievas, 
raistus, pelkutes. Tai geriau
sios vietos apukščiams perė
ti. Melioravimo projektus 
būtina derinti su biologais ir 
ornitologais.

Kertant miškus neturėtu
me liesti medžių su retųjų 
paukščių lizdais, taip pat 
drevėtų medžių, stuobrių — 
daugelio paukščių prieglau
dos. Prie retųjų paukščių 
lizdų būtini maždaug šimto 
metrų spindulio mikrodraus- 
tiniai.

Nacionalinio parko teritori
joje reikia apriboti plaukymą 
motorinėmis valtimis, pir
miausia ten, kur yra retųjų 
paukščių. Būtina reguliuoti 
šernų ir kiaunių skaičių, nes 
jie sunaikina daug paukščių, 
ypač jauniklių. Paukščių ap
saugą labiausiai reikia su
stiprinti pajūryje ir Nemuno 
deltoje esančiame draustiny
je.

Petrą Griškevičių garbės 
medaliu.

Draugas Griškevičius nuo
širdžiai padėkojo už aukštą 
apdovanojimą ir užtikrino, 
kad respublikos darbo žmo
nės visas jėgas skirs TSKP 
dvidešimtšešto suvažiavimo 
nutarimų įgyvendinimui, 
nuosekliai ir nenuilstamai 
kovos už taiką.
LIETUVOS
KINEMATOGRAFININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Vilniuje įvyko Lietuvos
TSR kinematografininkų są
jungos šeštasis suvažiavi
mas. Jo dalyviai plačiai apta
rė kino vaidmenį auklėjant 
darbo žmones, lietuviško ki
no idėjines ir estetines pro
blemas, numatė gaires toles
niam šio masiškiausio meno 
vystymui.

Ataskaitinį pranešimą pa
darė Lietuvos TSK kinema
tografininkų sąjungos valdy
bos pirmasis sekretorius Jo
nas Gricius.

Per ataskaitinį penkerių 
metų laikotarpį Lietuvos ki
no studijoje sukurta 14 vai
dybinių filmų, 65 dokumenti
niai, septynios vaidybinės 
juostos centrinės televizijos 
užsakymu, 180 kino žurnalų 
ir apie 80 užsakomųjų filmų. 
Šimtas kitų studijų filmų 
dubliuota į Lietuvių kalbą.

Reikšmingu įvykiu viso 
daugianacionalinio Tarybų 
šalies kino gyvenime tapo 
dviejų serijų filmas “Sodybų 
tuštėjimo metas”, sukurtas 
pagal to paties pavadinimo 
Lenino premijos laureato Jo
no Avyžiaus romaną.

Respublikiniuose, sąjungi
niuose ir tarptautiniuose ki
no renginiuose gerai buvo 
įvertintas filmas “Riešutų 
duona”. Palankaus žiūrovų 
atsiliepimo susilaukė “Mano 
vaikystės ruduo”, “Nesėtų 
rugių žydėjimas” ir kiti 'fil
mai. Sukurta nemažą apy
braižų apie gamybos pirmū
nus, kultūros ir meno veikė
jus, dokumentinių filmų, 
analizuojančių aktualius šių 
dienų gyvenimo reiškinius.

Lietuvos TSR kinemato
grafininkų sąjungos valdybos 
prezidiumo pirmininku iš
rinktas Lietuvos TSR liau
dies artistas Jonas Gricius.
KOMUNISTO KELIAS 

Kovo 15 dieną sukako 90 
metų, kai gimė revoliucinio 
judėjimo Lietuvoje dalyvis, 
vienas iš Lietuvos Komunis
tų Partijos organizatorių Ka-
zys Giedrys. Pažymint šią 
sukaktį, Lietuvos TSR revo
liucijos muziejuje įvyko mi
nėjimas. Pranešimą padarė 
Partijos istorijos instituto 
prie Lietuvos KP CK direk
toriaus pavaduotojas Rokas 
Maliukevičius.

Sunkus ir sudėtingas buvo 
Kazio Giedrio gyvenimo ke-

lias. Kilęs iš neturtingos šei
mos, 1911 metais jaunuolis 
išvyko į Jungtines Valstijas 
ir dirbo staliumi baldų fabri
kuose. Ten įsijungė į Lietu
vos socialistų sąjungos judė
jimą, susipažino su Kapsuku. 
Sugrįžęs 1917 metais Petro
grade įstojo į Komunistų 
Partiją ir visą savo gyveni
mą paskyrė kovai už švieses
nę darbo žmonių ateitį.

Petrograde ir Maskvoje jis 
dirbo partinį darbą, buvo 
Lietuvių sekcijos prie Lietu
vos Komunistų Partijos (Bol
ševikų) sekretorius, dalyva
vo trečiąjame kominterno 
kongrese. Už pogrindinį 
partinį darbą Vilniuje ir 
Kaune buvo suimtas, kalina
mas.

Po fašistinio perversmo 
1926 metais Kazys Giedrys 
kartu su Karoliu Požėla, 
Juozu Greifenbergeriu ir Ka
ziu Carnu sušaudytas Kaune. 
' Minėjime kalbėjo revoliuci

nio judėjimo Lietuvoje daly
vė Marija Chodosaitė, Kauno 
Kazio Giedrio kailių pramo
nės gamybinio susivienijimo 
darbininkų, Lietuvos aštuo
nioliktojo suvažiavimo dele
gatė Valentina Smirnova.

Kazio Giedrio gimimo 90 
metinės taip pat paminėtos 
Kaune. V. Petkevičienė

Knygnešiams
Nulenkime galvas 

prieš dvasios galiūnus,
Kurie nepabūgo 

tamsiosios nakties,
Prikėlė į darbą 

gimtos šalies sūnus
Dėl mūsų tėvynės 

šviesios ateities;
Kur pasiėmę 

lietuvišką knygą
Su meile nešiojo po kaimus,

miestus,
Ir skelbė pasauliui—

tėvynė atgyja,
Pašlovintas vardas tebus

Lietuvos

Nulenkime galvas prieš 
knygnešį tūlą, 

Jo darbus per amžius minės 
Lietuva, 

Už žodį lietuvišką šlovė 
jam tebūna, 

Jo darbui tebūna visų 
pagarba.

Kęstutis Balčiūnas
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Izraelis: politinė krizė TSKP XXVI suvažiavime
3-IAS PUSLAPIS

KAS TURI SAUKTI SOS
Ekonominė ir politinė krizė 

taip pat sukrėtė Izraelio val
džią, kad ministrui pirminin
kui Menahimui Beginui liko 
tik dvi išeitys: arba atsista
tydinti, arba paskelbti kne- 
seto rinkimus. Pirmas ke
lias — tiesus ir atviras kra
cho pripažinimas, o antras — 
suktas ir maskuojantis “Li
kud” ir dviejų kitų dešiniųjų 
partijų koalicinės vyriausy- ’ 
bės atsitraukimas. M. Begi-1 
nas pasirinko antrą kelią. 
Nors pagal konstituciją kne- 
setas turėjo būti renkamas 
lapkričio mėnesį, M. Beginąs 
paskelbė rinkimus šią vasa
rą, o knesetą paleido.

Pretekstu M. Begino vy
riausybės bankrotui buvo Iz
raelio finansų ministro J. 
Hurvičiaus atsistatydinimas. 
Hurvičiaus balsas pastaruoju 
metu užtikrindavo Begino 
vyriausybei toliau valdyti 
beviltiška. Žinoma, finansų 
ministras J. Hurvičius atsi
statydino “džentelmeniškai”, 
pareikšdamas, kad jam nepa
vyko subalansuoti valstybės 
biudžeto, išvesti šalį iš eko-

buržuazijos valdančiųjų 
sluoksnių moralė yra pakan
kamai žemai smukusi. Juk ji 
parduoda eilinių Izraelio 
žmonių interesus, pradedant 
nuo JAV imperializmui par
duotos užsienio politikos, 
baigiant militarizmui pašvęs
tos ekonomikos. Vien už tai, 
kad per praėjusius metus 
vien iš nedidelės Izraelio 
valstybės emigravo 33 tūks
tančiai žmonių, rodo, kokia 
padėtis šioje šalyje.

Tiesa, opozicijoje esanti; 
Darbo partija ir jos rėmėjai 
rinkimų į. knesetą metu tikisi 
gauti daugiau balsų, negu iki 
šiol ir užimti dabartinės “Li
kud” koalicijos padėtį. Ta
čiau vargu ar kas pasikeistų 
Izraelio gyvenime, jei darbo 
partijos lyderis S. Peresas 
taptų ministru pirmininku. 
Jau dabar skelbiamoje ikirin- 
kiminėje programoje Darbo 
partija pasisako už tolesnį 
arabų žemių aneksavimą, ra
gina paleisti Palestinos išva
davimo organizaciją, griežtai 
yra nusistačiusi prieš palesti
niečių valstybės sukūrimą,

Tarybų Sąjungos Komunistų partijos XXVI suvažiavime 
Maskvoje 170-tūkstantiniam Lietuvos komunistų būriui 
atstovavo 52 delegatai.

Nuotraukoje: TSKP XXVI suvažiavimo delegatai iš 
Tarybų Lietuvos Didžiuosiuose Kremliaus rūmuose [iš 
kairės] Skuodo rajono “Aušros” kolūkio melžėja D. 
Mikutienė, Šiaulių rajono Ringuvos tarybinio ūkio gyvulių 
augintoja J. Plenauskienė, Radviliškio geležinkelio mazgo 
lokomotyvų depo mašinistas A. Paurys, Šakių rajono 
Lenino kolūkio pirmininkas, Socialistinio Darbo Didvyris 
K. Glikas, Vilniaus gamybinio statybos apdailos mašinų 
susivienijimo brigadininkas, Socialistinio Darbo Didvyris 
B. Miltą.

MOTERIS KAPITALO PASAULYJE
- ----------------------------------------------—  I  ----- t-  -- - .......... - -

nominės krizės. Juk Izraelio 
ekonomika pergyvena gilią ir 
dėl šalies valdančiųjų sluoks
nių militaristinės politikos

prieš buvusio Jeruzalės sta
tuso atkūrimą ir panašiai. 
Jeigu opozicijoje esanti par
tija pasiryžusi žengti tuo

O KUR TOS TEISĖS?
užsitęsusią krizę. Per 1980 
metus infliacija sudarė 150 
procentų, o kai kurių eksper
tų paskaičiavimų — 200. 
Spartūs infliacijos augimo 
tempai paskatino smarkų 
kainų kilimą. Pabrangus 
maisto produktams, gyven
tojai sumažino jų vartojimą 
vienu dešimtadaliu. Toliau 
didėjančios karinės išlaidos 
praėjusiais metais 6 milijar
dais padidino Izraelio skolą 
užsieniui, kuri dabar siekia 
20 milijardų dolerių.

Sunkią padėtį ekonomikoje 
vyriausybė bandė suregu
liuoti darbo žmonių sąskaita. 
Buvo įšaldyti atlyginimai, 
padidinti mokesčiai, sunw 
žintos išlaidos butų statybai, 
sveikatos apsaugai ir švieti
mui. Tačiau beviltiškai. Di
delė kariuomenė, šiuolaikinė 
ginkluotė, karo dievui paau
kota ekonomika — visas nu
kreipta išlaikyti agresyvią 
politiką arabų atžvilgiu, įsi
tvirtinti okupuotose arabų 
žemėse ir atlikti JAV impe
rializmo žandaro Artimuo
siuose Rytuose vaidmenį. 
Tokia vyriausybės politika 
ant eilinio Izraelio gyventojo 
pečių užkrovė nepakeliamą 
naštą. Per praėjusį dešimt
metį Izraelio karinės išlaidos 
padidėjo 10 kartų ir tapo 
didžiausiomis pasaulyje kari
nėmis išlaidomis skaičiuojant 
vienam gyventojui. Štai kur 
veda Izraelį jo vyriausybės 
ekstremizmas, tarnavimas 
Washingtono globalinei poli
tikai, jo separatiniame Camp 
David susitarimams. Žino
ma, taip nėra susiję su Hur
vičiaus sugebėjimu ar nesu
gebėjimu subalansuoti šalies 
ekonomiką. Greičiau tai tik 
bandymas pateisinti Izraelio 
militaristinę vyriausybės po
litiką ir jos padarinius ekono
mikoje.

Kita vertus, politinę krizę 
šalyje žymiai pagilino korup
cija vyriausybėje, kuri per 
neilgą valdymą pagarsėjo 
skandalingomis istorijomis. 
Ministras religijų reikalams 
Agaronas Abu-Haceiras iš
skyrė neegzistuojančioms re
liginėms mokykloms 15 tūks
tančių dolerių ir susišlavė 
juos į savo kišenę. Vidaus 
reikalų ministras Jozefas 
Burgas atleido iš pareigų 
policijos generalinį prokuro
rą už tai, kad šis iškėlė į ; 
dienos šviesą nešventus mi- , 
nistro religijų reikalams dar- I 
bus. Žemės ūkio ministras J 
Arielas Šaronas susipynė | 
machinacijose, supirkdamas i 
arabų žemes prie Tel-Avivo.

pačiu keliu ir vykdyti pana
šią politiką kaip dabar daro 
J. Begino vyriausybė, Izrae
lyje įvyksiantieji rinkimai es
minių pakitimų neduos nei 
šalies vidaus, nei užsienio 
politikai. Tuo pačiu nėra ga
rantijų, kad sionistinės bur
žuazinės vyriausybės Izrae
lyje galėtų išvesti šalį iš 
gilios politinės, socialinės ir 
ekonominės krizės.

Apolinaras Sinkevičius

Minčių krislai
Neskaitoma knyga, kaip 

nedainuojama daina — neži
noma.; . .

Šulinio gilumą galima iš
matuoti, bet ne poeto širdį.

Didžiausias menininko tur
tas—laikas.

Nemirtingą autorių padaro 
tik nepakartojami kūriniai.

Iš prigimties žmogus — 
kūrėjas. Tačiau tik retas turi 
valios nukreipti savo galimy
bes kūrybos linkme.

Menui lenkias daug kas, 
menas — tik stiprios valios 
žmonėms.

Meno jėga milžiniška, to
dėl silpni žmonės jos vengia.

Paviršutiniškume prasmės 
neieškok.

Ir minties kūrybinis aruo
das kartais turi būti papildo
mas.

Menas ir laikas — kvailio 
nepaveikia.

Nuotraukos vertė ta, kad 
joje žmogus nesensta.

Fotografija — amžiams su
laikyta akimirka.

Kai širdy susikaupia dideli 
jausmai, negalima nerašyti.

Prieš sakydamas žodį pa
mąstyk, ar verta jį sakyti.

Nereikia būti pačiam labai 
talentingam — svarbu iškas
ti talentus.

BRONIUS JAUNIŠKIS

Nors Vakaruose dažnai 
bandoma pavaizduoti Jungti
nes Valstijas “lygių teisių ir 
galimybių visuomene”, JAV 
moterys neturi lygių profesi
nių teisių su vyrais. Net 80 
proc. visų dirbančių ameri
kiečių moterų užima žemes
nės kategorijos darbuotojų 
pareigas įstaigose, įmonėse, 
jos ir toliau dirba valgyklose, 
savitarnos užkandinėse, res
toranuose, jos — skalbėjos, 
jos triūsia bankuose prie 
langelių, jos — medicinos 
seserys, slaugės ligoninėse 
(bet labai retai—gydytojos).

O kitus rimtus ir gerai 
apmokamus darbus dirba 
tikrai mažai moterų. Antai 
1977 metais Jungtinėse 
Amerikos Valstijose moterų 
inžinierių buvo 2.7 proc., 
architekčių — 3,4 proc., gy
dytojų—11,2 proc.

Moteris ypač skaudžiai pa
liečia gamybos pasikeitimai. 
Žinoma pažangi JAV lietuvių 
veikėja Margarita CowLKa- 
valiauskaitė “Tiesoje” 1974 
metais buvo teisingai paste
bėjusi, kad “disproporcija 
gamyboje, jos lėtėjimas 
Jungtinėse Valstijose pir
miausia paliečia moteris. Ga
mybos automatizavimas vis 
labiau veržiasi į aptarnavimo 
sferą, grasindamas išstumti 
vėlgi moteris, nes ten jų 
daugiausia dirba. Šiuolaiki
nio kapitalizmo sąlygomis 
amerikietėms kelia nerimą ir 
dirbančios moters sveikatos 
apsauga, jos namų ruošos 
palengvinimo klausimas, 
darbo saugumas”.

Čia norėčiau pridurti, kad 
darbo saugumo klausimas 
Amerikos įmonėse tikrai ke
lia nerimą. 1980 metais JAV 
darbo ministerija oficialiai 
paskelbė pasibaisėtinus duo
menis apie sužeidimus dar
bavietėse — per metus įvyko 
net 6.1 milijono avarijų . . .

Nors, kaip sakyta, mote
rys daug padeda Amerikos

• ekonomikai, tai nereiškia, 
i kad jos nediskriminuojamos.

Toji diskriminacija atsi
spindi daugelyje įstatymų, 
kuriuos kažkada buvo priė- 
musios įvairios JAV valsti
jos. Štai ir dabar Louisianos 
valstijoje moterys neturi ly
gių su vyrais nuosavybės 
teisių. Pažangiosioms, demo
kratinėms jėgoms spau
džiant, kai kurie atgyvenę 
įstatymai keičiami, bet visa 
tai vyksta palyginti labai 
lėtai.

JAV moterys kaip ir se
niau už vienodą su vyrais 
darbą gauna mažesnį atlygi
nimą. Tas skirtumas vis di
dėja, nors fr egzistuoja įsta
tymai, draudžiantieji diskri
minaciją darbo santykių sfe
roje.

Antai 1956 metais moteris 
gaudavo 63.9 proc. uždarbio 
vyro, atlikusio tos pačios 
kategorijos darbą, o 1978 
metų pabaigoje — jau vos 
58.9 proc.

Pasirodo, šalyje, kurios 
vadovai nuolat skelbia, jog 
Amerika — tai “lygių gali
mybių šalis, kur kiekvienam 
atdaros durys į sėkmę ir kur 
pasisakoma prieš bet kokią 
diskriminaciją”, antros rū
šies piliečiais yra ne tik 
juodosios rasės žmonės ar 
indėnai, bet ir moterys.

Tiesa, valdantieji sluoks
niai buvo priversti padaryti 
kai kurių nuolaidų. 1963 me
tais buvo priimtas įstatymas 
apie lygų atlyginimą, o 
1964-aisiais — dėl civilinių 
teisių, kurio septintasis 
straipsnis draudė diskrimi
naciją dėl lyties skirtumo. 
Praėjusį dešimtmetį moterys 
gavo teisę savarankiškai 
verstis bizniu, finansine 
veikla, atlikti kredito, drau
dimo operacijas be išanksti
nio vyro leidimo, būti teis
muose prisiekusiosiomis. Bet 
šalį palietė ekonominis sunk
metis, ir pasirodė, kad 
Amerikos moterų uždarbis 
visvien nebuvo sulygintas su 
vyrų. Diskriminacija vešėjo 
kaip ir senais laikais. Priim
tų įstatymų visvien nesilai
koma . . .

Žodžiu, viena už kitą ryškės- j VII Lietuvos rašytojų suvažiavimas įvyko Vilniuje šių metų 
nės vyriausybės vyrų machi- ; sausio 14 dieną. — Nuotr.: Iš kairės: rašytojai F.

Iš tikrųjų ne kokia mažu
ma, bet dauguma JAV gy
ventojų — moterys — neturi 
ne tik faktinės, bet ir forma
lios įstatyminės lygybės. Mo
terys pateko į diskriminaci
jos varžtus šalyje, kuri vis 
pabrėžia esanti viso pasaulio 
“moraliniu vadovu” ir kuri 
moko kitus, kaip reikia 
“gerbti pagrindines žmogaus 
teises”.

Vytautas Alseika
nacijos rodo, kad sionistinės I Mieželaitis ir A. Liepsnoms. Vilniaus “Tiesa”

Kaip taisyklė, SOS šaukia
ma ne iš gero gyvenimo. 
Paprastai tai daroma įvykus 
avarijai, stichinei nelaimei, 
nelaimingam atsitikimui. Ki
taip tariant — SOS šaukiama 
visais tais atvejais, kai vie
nas susitvarkyti negali, kai 
būtina pagalba. Atrodytų, 
tai ir vaikui aišku. Tačiau 
yra ir išimčių. Ypač, kai 
šaukia toli nuo savo tėvynės 
atsidūrusi reakcingoji lietu
vių išeivija, vis dar tebelau
kianti kažkokiu nepaprastu 
būdu kažkada įvyksiančio 
stebuklo — Lietuvos “išva
davimo”. O kol stebuklas 
neįvyko, jie šaukia SOS. 
Pavyzdžiui — “gelbėkit Lie
tuvos kultūrą”, arba “padė
kite pavergtos Lietuvos me- 
ninkams”, arba dar baisiau — 
“kovokite su Lietuvos rusini
mu”, arba visai kraupiai — 
“priešinkitės Tėvynės sunai
kinimui”. Šaukia todėl, kad 
tai tapo vieninteliu ilgamečiu 
užsiėmimu. Todėl, kad tik 
taip galima atkreipti nors 
sekundei į save dėmesį, o kai 
kam galima šį bei tą įsidėti ir 
į kišenę. Galima todėl, kad 
antikomunizmas, nors ir 
koks primityvus bebūtų, vis 
dar yra profesija. Pelninga 
ar ne — priklauso nuo spe
cialisto kvalifikacijos. Štai 
kodėl neužkimšta šis nuolat 
mažėjantis choras, seniokiš- 
kais balsais traukiantis 
“SOS”. Žinoma, ne visus į šį 
chorą atveda merkantiliški 
sumetimai, ne visi jų veržiasi 
į vadovaujančius “vaduotojų” 
postus. Ne vienas išeivis, 
neturėdamas jokių ryšių su 
gimtine, negaudamas mini
malios informacijos apie 
šiandieninę Lietuvą, nuošir
džiai tiki savo veiklos pras
mingumu. Tad su šiais žmo
nėmis ir norime išsiaiškinti, 
kas ir kodėl turi šaukti SOS.

Palyginkit patys — pasku
tiniaisiais buržuazijos valdy
mo metais Lietuvoje buvo 69 
vidurinės mokyklos, šiandien 
jų yra arti šešių šimtų. Tada 
jose mokėsi apie 24 tūkstan
čiai vaikų, šiandien jų arti 
pusės milijono. Kokie buvo 
Smetonos laikais besimokiu
sių socialinė kilmė — aiškinti 
nereikia, mūsų valandėlių 
klausytojai tą puikiai prisi
mena patys. Bent geriausiai 
švietimo būklę Tarybų Lie
tuvoje atspindi šis faktas — 
šiandien mokytojų respubli
koje yra žymiau daugiau, 
negu paskutiniais buržuazi
jos valdymo metais buvo mo
kinių. Mes teisėtai didžiuoja
mės savo pasiekimais Šioje 
srityje, nes toli gražu ne 
kiekviena pasaulio šalis gali 
pasigirti visiems privalomu 
viduriniu mokslu, nekainuo
jančiu gyventojams nė kapei
kos. Tad visiškai aišku — dėl 
šių klausimų mūsų oponen
tams šaukti SOS nederėtų. '

Mūsų nuomone, žymiai di
desnį rūpestį jiems turėtų 
kelti kitas klausimas — lietu
vybės išsaugojimas jų pačių 
tarpe. Pasklaidykim kad ir 
Kanadoje leidžiamus “Tėviš
kės žiburius”, ir laikraštyje 
rasime šias nelinksmas eilu
tes: “Džiugu, kad dar daugu
ma tėvų siunčia savo vaikus į 
lituanistines mokyklas. Deja, 
jau labai daug mokinių at
vyksta į lituanistines mokyk
las su labai mažu lietuvių 
kalbos žodingumu, nekalbant 
jau apie tuos, kurie beveik 
visai nekalba lietuviškai. 
Prieš dešimt ar mažiau metų 
išleisti vadovėliai jau nebe
tinkami, kadangi per daug 
juose moksleiviams nesu
prantamų žodžių”.

Kaip matome, pavojus nė
ra išgalvotas, jis labai aki
vaizdus. Ką šis nutautėjimo 
procesas reiškia lietuvių išei
vijai? Laikraščio žodžiais ta
riant: “tai reiškia, kad mūsų 
prieaugliui, nors ir baigu
siam lituanistinę mokyklą, 
bus sunku lietuvišką knygą

ar laikraštį paskaityti, sunku J ši padėtis privertė užjūrio 
laisvai ir taisyklingai lietu- • “veiksnius” sukrusti. Išg;r ’ę 
viškai kalbėti, o suaugus da- liūdn 
lyvauti lietuviškoje veiklo- das, 
je”. Nepaisant padėties liūd- ' 
numo, visgi mintis, kad ne į 
už kalnų Lietuvos “vaduoto
jai” gali nemokėti lietuviš
kai, nenorom kelia šypse
ną .. . Tada šaukti SOS dėl 
Lietuvos nutautinimo teiktų , 
anglų kalba. Betgi išnyks 
išeivijoje lietuvių kalba — iš
nyks ir veikla, ir spauda, o 
kartu ir visos organizacijos.
Tą puikiai supranta lietuviš
koji išeivija. Tai ką daryti? 
Laikraščio nuomone, geriau- ; 
šia priemonė lietuvybei išlai- I 
kyti yra Vakarų Vokietijoje 
tebeveikianti lietuvių gimna
zija, kurioje jau kelinti metai 
mokosi vos apie 60 mokinių. 
Įdomu tai, kad agituodamas 
tėvus leisti savo palikuonis į 
šią mokyklą, laikraštis gana 
vaizdžiai nusako Amerikos 
moralinį klimatą, ko papras
tai reakcinoji lietuvių spauda 
daryti vengia. Paklausykit: 
“Kartais tenka nugirsti mo
tyvų, kodėl kai kurie tėvai 
nenori leisti savo vaikų į 
lietuvišką gimnaziją moky
tis. Vienas jų — baimė arba 
nenoras su vaiku atsiskirti. 
Bet ta baimė, aišku, nepa
grįsta, nes šio žemyno mies
tuose, kur nuolat vyksta 
visokie užpuolimai, išprie
vartavimai, narkotikų varto
jimas, vandalizmas, kasmet 
vien mokykloms dešimtimis 
ir šimtais tūkstančių dolerių 
darantis nuostolių — mūsų 
jaunimui augti tikrai nesau
gu”. Beje, kaip ypatingą blo
gį laikraštis pažymi ir Ame
rikos televizijos įtaką. Taigi 
išeitis siūloma, tačiau ja, 
kaip matome, mažai kas nau
dojasi. Kodėl?

Taigi, pasitelkime į pagal
bą Kanadoje išleidžiamo laik
raščio “Tėviškės žiburiai” ko
respondento interviu su mi
nėtos lietuviškos gimnazijos 
pareigūnu, pasivadinusiu 
Spektatoriumi. Jis sako: 
“Lengviausiai perteikiama 
lietuvybė tautiniais šokiais, 
dainomis ir kitomis lengvo
sios mūzos priemonėmis. Ji 
greit įsilieja į . . . raumenis, 
bet, deja, ten ilgai neišlieka: 
kai išsivelka iš rūtuotų sijo
nų, tai ir lietuvybė dingsta, 
jeigu nežėrėjo širdy. Toji — 
(šokių lietuvybės versmė yra 
sekli”). Komentuoti šiuos 
skaudžius prisipažinimus tar
si ir nėra ko . . . Pasirodo, 
kad išeivijos spauda, mūsų 
nuomone — kupina archaiz
mų ir amerikonizmų, jau ir iš 
tolo netelpa į jaunutes Ame
rikos lietuvių vaikų galvas 
savo tematika, savo, anot 
Spektatoriaus, klasikine lie
tuvių kalba. Išties negailes
tingi išeivijos gyvenimo ma
lūnai, sutraiškantys ne tik 
protėvių tradicijas, pasaulė
jautą, bet ir sunaikinantys 
svarbiausią žmonių bendra
vimo priemonę — kalbą. 
Daugeliui jaunuolių, — pa
stebi minėtame interviu^ kalbėdamas nelietuviškai, 
Spektatorius, — lietuvių kal
ba yra tik šios mokyklos 
primesta, už jos ji nebereika
linga. Kuo gi vargšas lietu
vių kalbos mokytojas gali 
sugriauti mokinyje tėvų 
praktiškai įskiepytą išanksti
nį “lietuvių kalbos nereika
lingumą”? — guodžiasi Spek
tatorius.

Vadinasi, kaltas ne tik jau
nimas, nenorintis mokytis 
jam prievarta primetamos 
kalbos, bet didelė kaltės da
lis visų pirma tenka tėvams, 
pragmatiniais sumetimais at
sisakančiais lietuvybės . . . 
Negi tai nėra pakankamas 
pagrindas šaukti SOS? Nes 
juokai juokais, o po kokių 
poros dešimčių metų Lietu
vos “vaduotojai gali tikrai 
nemokėti lietuviškai! Tada 
šaukti SOS dėl Lietuvos nu
tautinimo tikrai tektų anglų 
kalba! Natūralu galvoti, kad

as Spektatoriaus išva- 
jie — esam tikri! —

su

kančių vadovėlių . . .

Mes 
dirbame partizaniškai,

kada kvietę lituanistų

tą kartą — kyla mintis: 
dėl šios padėties nerei-

tui šiose pastabose ieš-

su Lietuva. Ji ir tik ji

šaltinis viso pasaulio 
iams. Lietuvybė išeivi-

puolė lietuvių kalbos moky
tojams pagalbon, surengė 
kokį pasitarimą, kur jie galė
jo plasikeisti patirtimi,
stipr no finansavimą, išleido 
daugiau šiandienos reikmes 
atitir

Štai kaip į panašų klausimą
atsakė Spektatorius: 
čia
kas šau, savo galva. Neteko 
girdyti, kad kokie veiksniai 
būtų
susirinkimą, nieks nesulipdė 
jiems universalaus vadovė
lio . . .”

Ta^l — šitaip. Nenorom — 
kelin 
negi
kia šaukti SOS?

Ve 
kotumėt pikto džiūgavimo: 
esą, taip jiems ir reikia. Dar 
ir dar kartą tenka priminti: 
nutautėjimo pavojaus galima 
išvengti (arba jį atitolinti) tik 
palaikant ryšius su savo gim
tine,
yra tas neišdžiūstantis gyvy
bės 
lietuv 
joje žūsta, ir daugiausia dėl
to yra kalti antikomunistiniai 
lietuv 
vertę 
kokių 
Argi 
Vokie 
niai finansuodami lietuvišką
ją gimnaziją, prašo: “T2. 
išlaikykite savo gimnaziją, 
nes ji
rą”, tyo tarpu “vaduotojams” 
tai kuo mažiausiai terūpi.

Ir spnku suvokti, kas nule
mia tykią poziciją — abejin- 
gumaį, cinizmas, susitaiky
mas 
be, nematymas jokios išei
ties? Bet išeitis yra — mes ją 
jau m 
išeitis 
tino pasaulio istorija. Ir įž
valgia 
būten t jų vaikai mokosi Vil
niaus 
čiuose 
suose, 
jame 
suvokti, o tuo pačiu suranda 
save,
LietuVa. Ir grįžta jie, beje, į 
Jungtines Valstijas anaiptol 
nekomunistais.

Baigdami norime vėl pri- 
nerimu persunktus 
toriaus žodžius,

iškieji “veiksniai”, pri- 
tautiečius vengti bet 
kontaktų su Tėvyne.

ne paradoksas? Vakarų 
tijoje pareigūnai, dos-

mnaziją, prašo: “Tik

praturtina mūsų kultū-

u neišvengiama būty-

nėjome. Tai vienintelė 
— tą ne kartą patvir-

Usieji tai supranta —

Universitete veikian- 
lituanistiniuose kur- 
nuolat lankosi gimta- 

krašte, stengiasi mus

savo ryšį su tėvyne

minti
Spektytonaus žodžius, pa
diktavusios šio pokalbio te
matiką. Jie štai kokie: “Kad 
užjūrių lietuviškieji laikraš
čiai ėmė nebetylėti dėl lietu
viškumo menkėjimo, drįstu 
ir aš atvirai pasakyti, kad ir 
mūsų jaunimas lietuviškai 
nesikalba, nes svetimom kal
bom lanksčiau išsireikšia, 
nes į ją įpratę. Išmoktoji 
lietuvių kalba mokiniams 
persekli išreikšti sudėtingom 
mokslinėm, politinėm ir šiaip 
gilesnėm temom — trūksta 

nių sąvokų, žodžių.moder
Daugelis jaučiasi aukštesniu,

ypač tada, kai atvykę tėvai 
ar gim nės (lietuviškai mokė
dami) užkalbina mūsų lietu- 
vinamuosius vaikus nelietu
viškai”.

Tai kas vis dėlto turėtų 
šaukti SOS?

K. Bagdonavičius

BRANGI SPECIALYBĖ
Kartq prireikė 

montuoti 
prezidento kabinetą. Dažytojai 
savo darbą padarė per nepilną 
darbo dieną, tačiau paklausti, 
kiek jiėms sumokėti, užsiprašė 
nemažą pinigų sumą. Preziden
tas tarė:

— AŠ per vieną darbo dieną 
tiek neuždirbu.

— Tėlgi specialybę reikia 
rėti, prezidente, specialybę, — 
atšovė

skublal pare-
Mokslų Akademijos

meistras.

tu.

SAPNAS IŠSIPILDĖ
Senyvas mokslininkas pasako, 

ja savo sapną:
— Miegu ir sapnuoju, kad sė

džiu mokslinės tarybos posėdyje. 
Atsibundu — akuratl
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“LAISVEI” IŠ KAPSUKO

Kapsuko vaikų
mokyklai—25 etai

Kas nežino Kapsuke, prie 
pat miesto sodo stūksančio 
balto, arch. V. Landsbergio- 
Žemkalnio suprojektuoto na
mo. Pradžioje čia gyveno 
kunigai pensininkai, po to 
glaudėsi įvairios įstaigos, o 
prieš 25 metus, t. y. 1955 m. 
rugsėjo mėn. 1 d. jo dalis 
atiteko naujai įsisteigusiai 
vaikų muzikos mokyklai, kur 
ji ir dabar randasi. Netrukus 
pasirodė ir pirmieji pedago
gai su tarybiniais muzikų 
diplomais. Tai buvo labai 
svarbus įvykis Marijampo
lės, vėliau Kapsuko kultūri- 
niame-muzikiniame gyveni
me, pradėjęs kaitinti sustin
gusį mūsų miesto muzikinį 
klimatą. Iki to laiko pagrin
dinį krūvį darbe su chorais, 
saviveikla vežė tik du muzi
kai profesionalai, tai buvo 
LTSR nusipelnę mokytojai 
J. Kamaitis ir K. Gurevičius, 
kurie dviese plėšė dirvonus.

Nors statistika yra sausas 
dalykas, tačiau ji parodo, 
kaip mokykla augo, kokį pa
darė šuolį. Pirmais metais 
buvo 5 dėstytojai ir 61 moks
leivis, o šiuo metu — 24 
dėstytojai ir 225 mokiniai. 
Koks didelis skirtumas, paly
ginus su pirmom dienom?

Jau 25 metai nuo ryto iki 
vakaro šiame name skamba 
muzikos garsai, nedrąsūs, jei 
bando savo jėgas naujokėliai, 
galingi, kada užgroja akor
deonistų orkestras, švelnūs, 
kada ima skambėti smuiki
ninkų ansamblio, vadovauja
mo buvusio šios mokyklos 
auklėtinio A. Jančo, melodi

1. Salvadoras. Darbininkų gyvenamuosiuose kvartaluose.
2. JAV. Ieškant darbo. O gal šiandien pavyks?
1 Italija. Moterys reikalauja lygtų teisių į darb^. Demonstracija 

Romoje.

“Tarybinė Moteris”

jos. Kasdien vaikai čia ren
kasi į specialybės, solfedžio, 
muzikos abėcėlės bei teorijos 
ir literatūros pamokas, jau 
nekalbant apie priv. fortepi
joną, į muzikos, sudėtingo, 
įvairiapusio ir didingo meno 
pamokas.

Kokiais keliais ateina vai
kai į muziką? Aišku, pir
miausiai tėvų norai, paskui 
vaikų smalsumas, jei mano 
draugas groja, kodėl aš ne
galiu? Tačiau, koks šis kelias 
bebūtų, tikrasis menas pa
siekiamas tik per kantrų 
grojimo technikos mokymą
si, juodą kasdieninį darbą, 
kurio gale yra toks “nedide
lis” tikslas — pagroti taip, 
kaip mokė mokytojas, jo 
neapvilti.

Mokykloje mokomasi ne 
tik groti pasirinktu instru
mentu. bet taip pat pažinti 
patį muzikos meną, jo vysty
mąsi. Po šių pamokų jau 
atsiranda naujas požiūris į 
grojimą, o juodas darbas 
pasidaro nebaisus. Taip 
žingsnis po žingsnio ir eina
ma prie meno aukštumų.

Kapsuko vaikų muzikos 
mokyklą per 25 metus baigė 
450 mokinių.

Kopiant mokyklai į antrą 
dvidešimtpenkmetį, reikalin
ga palinkėti, kad ji dar pla
čiau atskleistų nesenkančius 
muzikos meno šaltinius, dar 
dosniau dalintų tas dovanas, 
kurių negalime grąžinti neat
sižadėdami savęs. O to lau
kia ir vaikai ir mūsų miesto 
visuomenė. V. Gulmanas

“LAISVĖ”

Dainuoja Kapsuko vaikų muzikos mokyklos choras.

Kapsuko vaikų muzikos mokykla, švenčianti savo jubiliejų.
V. Gulmano nuotr.

Dėkoju už sveikinimus
1980 metų gruodžio pabai

goje ir šių metų sausio mėn. 
kasdien ant mano stalo buvo 
pilna laiškų. Tautiečiai iš 
įvairių kraštų juose atsiuntė 
“Tėviškės” draugijos prezi
diumui ir man asmeniškai 
nuoširdžiausius sveikinimus 
Naujųjų 1981-jų metų proga. 
Prie širdingų linkėjimų sėk
mingai plėtoti ir stiprinti 
lietuvių tautos kultūrinius 
ryšius su išeivija dauguma 
tautiečių pridėjo dar trumpą, 
bet esminį sakinį: linkime 
taikos pasaulyje.

Nuoširdžiai dėkodamas už 
malonius tautiečių sveikini
mus, negaliu susilaikyti ne
pareiškęs savo ir visų “Tė
viškės” draugijos darbuotojų 
įsitikinimo, kad lietuvių tau
tos ir jos išeivijos vaisingi ir 
glaudūs kultūriniai ryšiai ga
limi tik tada, jeigu pasaulyje 
bus taika tarp tautų ir val
stybių, Istorija patvirtino, o 
aš, asmeniškai dalyvauda
mas kare, savo akimis ma
čiau, kad karo uraganas nai
kina ne tik žmonių sukurtas 
materialines ir kultūrines 
vertybes, bet ir pačius žmo
nes. Lietuvių tauta ir visos 
kitos tarybinės tautos dar 
neužmiršo praėjusio karo ne
laimių, sugriovimų ir siaubo, 
todėl jų noras neleisti įžiebti 
naujo karo yra natūralus, 
vieningas ir nepalaužiamas.

Tarybų Lietuva ir joje gy
venanti lietuvių tauta — 
maža žmonijos dalelė paly
ginti su daugeliu didžiųjų 
tautų ir valstybių pasaulyje. 
Bet ji aktyviai dalyvauja 
visos tarybinių tautų šeimos 
bendroje kovoje už taiką ir 
kviečia į tą kovą įsijungti 
savo brolius ir seseris išeivi
joje.

Dauguma lietuvių išeivių 
gyvena šalyse, kur karo pro
paganda ir kitų pasaulio val
stybių ir tautų gąsdinimas 
ginklų žvangesiu tapo val
dančiosios klasės tvirtumo 
simboliu. Paprasti darbo 
žmonės, tarp jų ir dauguma 
lietuvių išeivių, veikiami 

nuolatinės karo propagan
dos, dažnai nebesuvokia, kas 
gi tos ginklų žvanginimo po
litikos ir karinės isterijos 
tikrasis kūrėjas. Mat toji 
karo propaganda, karo troš
kimu kaltina . . . Tarybų 
Lietuvą, nes ji yra Tarybų 
Sąjungos, neva besiruošian
čios ginklu užkariauti jei ne 
visą pasaulį, tai bent jau 
Europą, sudėtinė dalis.

Mieli tautiečiai! Daugelis 
Jūsų lankėtės Tarybų Lietu
voje, buvote ir kitose Tary
bų Sąjungos respublikose ir 
miestuose, gerai žinote tai
kingas lietuvių tautos ir kitų 
tarybinių tautų nuotaikas, jų 
norus ir siekimus gyventi 
taikoje su viso pasaulio tau
tomis. Todėl, linkėdami 
mums taikos, įsijunkite į 
kovotojų už taiką eiles ir 
giliau pažvelkite, kas ir ko
dėl tose šalyse, kur Jūs 
gyvenate, kelia karinę isteri
ją ir kam ji yra naudinga.

Dėkodamas Jums, gerbia
mi tautiečiai, už sveikinimus 
su Naujaisiais metais, noriu 
nuoširdžiai padėkoti už svei
kinimus mano 70-mečio ir 
apdovanojimo Tautų drau
gystės ordinu proga. Jūsų 
nuoširdūs sveikinimai įkve
pia mane, nežiūrint į amžiaus 
naštą, toliau dirbti stiprinant 
lietuvių tautos ir išeivijos 
kultūrinius ryšius.

Pranas Petronis
“Tėviškės” draugijos 

prezidiumo pirmininkas

Prieš žmogžudystes 
Atlantoje

New York. — Daugiau 
kaip dešimt tūkstančių žmo
nių, kartu dalyvaujant ir 
dviem Atlantoje nužudytųjų 
vaikų motinoms, kovo 13 d. 
dalyvavo eisenoje Harleme. 
Didžiuma buvo prisisegę ža
lius kaspinus. Pasibaigus 
eisenai, tūkstančiams žvakių 
spindint nakties tamsoje, į 
minią prabilo nelaimingųjų 
vaikų motinos.
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Mikalojus Akelaitis gimė 
1829 m. gruodžio 6 d. Ciuo- 
deriškių kaime (dabar Kap
suko rajonas, Trakiškių apy
linkė) revoliucionierių šeimo
je. Jo tėvas Adomas dalyva
vo 1831 metų sukilime ir už 
tai žiauriai nubaustas. Vieni 
teigia, kad jis mirė katorgo
je, kiti tvirtina, kad žandarai 
užplakė Lietuvoje.

Nors motina sunkiai vertė
si, bet leido savo Mikoliuką į 
Marijampolės progimnaziją. 
Būdamas ketvirtoje klasėje, 
sūnelis neteko savo gimdyto
jos. Buvo priverstas nu
traukti mokslą. Pradėjo duo
ną pelnytis, mokydamas dva
rininkų vaikus, susidomėjo 
lietuvių kalba, ėmė rūpintis 
lietuvių raštija. Norėjo daug 
nuveikti savo liaudies labui, 
bet nebuvo kam paremti jo 
gerų norų.

Sugalvojo ir neigiamą da
lyką. 1858 m. parašė Rusijos 
carui Aleksandrui II panegi
riką, kurią vilniečiai išspaus
dino monarcho garbei skirta
me eilėraščių rinkinyje. Ne
sulaukęs iš Rusijos valdovo 
jokios malonės, M. Akelaitis 
nutarė kovoti su carine prie
spauda.

Prieš 120 metų kovo mėne
sį parašė du anticarinius at
sišaukimus, buvo pasiryžęs 
juos paskleisti liaudyje. Ne
tikėtai tuo metu pas jį užsu
ko Kijevo universiteto stu
dentas Bronius Artūras 
Emanuelis Bucevičius (1837- 
1917), kuris, važiuodamas 
atostogų į savo tėviškę Jud
rėnus (dabar Klaipėdos rajo
nas), buvo stabtelėjęs Vilniu
je. Žodis po žodžio ir svečias 
apsiėmė šiuos atsišaukimus 
išspausdinti Klaipėdoje, kuri 
tada įėjo į Prūsijos sudėtį.

Apie balandžio vidurį B.A. 
E. Bucevičius su savo kaimy
nu Antanu Montvila, gyve
nančiu Paragaudyje (dabar 
Šilalės rajonas, Kvėdarnos 
apylinkė), nuvyko į Klaipėdą 
ir Hermano Horcho spaustu
vėje užsakė vizitines korte
les. Kitą dieną atėjo jų at
siimti ir atnešė Mikalojaus 
Akelaičio atsišaukimų “Gro- 
mata Vilniaus senelio” ir 
“Pasaka senelio” rankraš
čius. Užsakė išspausdinti 
10,000 egzempliorių brošiū
rų. Už darbą sulygo 55 sida
brinius rublius.

Bet iki sutartos dienos 
spaustuvė užsakymo nepada
rė. Teisinosi, kad neturėjo 
medžiagos. Manoma, kad H. 
Horchas apie užsakymą in
formavo Klaipėdos policijos 
seržentą Albrechtą. Išlikę 
dokumentai liudija, kad Al
brechtas pranešė apie tą 
įvykį Rusijos konsului Klai
pėdoje Aleksandrui Trento- 
vijui, o tas — savo bendri
ninkui Rusijos pasienio su 
Prūsija komisarui Aleksand
rui Kochui. Rankraščiai buvo 
išversti į vokiečių kalbą ir 
vertimo nuorašas pridėtas 
prie pranešimo. Šnipas tei
gė, kad kūriniai parašyti 
maištinga dvasia, todėl pave
dė vietos (Prūsijos) policijai 
neleisti jų spausdinti.

Gavę pranešimą, kad rank
raščius spaustuvei įteikė 
B. A. E. Bucevičius su A. 
Montvila, Rusijos žandarai 
juos suėmė ir nugabeno į 
Gargždų pasienio punktą. 
Dviejų valstybių pareigūnų 
akivaizdoje H. Horchas grą
žino jiems rankraščius.

M. Akelaičio kūrinių byla 
sukėlė ant kojų ne tik že
mesnius caro pareigūnus, 
bet ir aukštus postus uži
mančius šulus. Ypač stropiai 
policija ir žandarmerija ieš
kojo kūrinių autoriaus M. 
Akelaičio. Nustatė, kad tų 
metų balandžio 22 d. jis buvo 
užsiregistravęs Augustavo 
gubernijoje. Šaltunės vals
čiuje, save vadino privačiu 

mokytoju. Iki tol mokytojavo 
Kauno, Vilniaus, Minsko, 
Gardino, Kijevo, Podolės 
Kameneco ir Žitomiro guber
nijose. Prieš išvykdamas į 
Suvalkiją mokė dvarininko 
Adomo Medekšos (1820- 
1876) vaikus, netoli Kauno 
(Romainiuose).

Vilniaus generalgubernato
rius ir karinės apygardos 
vadas, generolas adjutantas 
Vladimiras Nazimovas krei
pėsi į Rusijos caro vietininką 
Lenkijoje, Kijevo generalgu
bernatorių, Vilniaus, Kauno, 
Gardino bei Minsko guberna
torius ir prašė, pasirodžius 
M. Akelaičiui, jį suimti ir 
atvaryti į Vilniaus citadelę.

Sužinojęs, kad stropiai ieš
komas, 1861 metų pabaigoje 
M. Akelaitis išbėgo į Pary
žių. Dirbo lenkų bibliotekoje. 
Studentas B. A. E. Bucevi
čius Vilniaus citadelėje (kalė
jime) išsėdėjo keturius mė
nesius. Apie tiek pat laikytas 
ir jo kaimynas Antanas 
Montvila. Po to V. Nazimovo 
nutarimu B. A. E. Bucevi
čius dešimčiai metų buvo 
ištremtas prie Uralo. A. 
Montvilą grąžino į gyvena
mąją vieta policijos priežiū
rai. Nukentėjo ir daugiau į tą 
bylą įtrauktų žmonių.

Prasidėjus 1863 metų suki
limui, M. Akelaitis grįžo į 
savo Užnemunę. Buvo pa
skirtas Laikinosios vyriausy
bės Augustavo vaivadijos 
komisaro padėjėju. Sukilimo 
metu parašė kelis atsišauki
mus, vertė iš lenkų kalbos 
kurstomąsias giesmes. 1864 
m. Augustavo vaivadijoje 
leido lietuvių kalba laikraštį 
“Žinia apie lenkų vainą su 
maskoliais” (Tada maskoliais 
vadino caro kariuomenės ka
reivius, žandarus ir visą biu^ 
rokratiją). Išėjo du laikraščio 
numeriai. Pasirašydavo 
Ciuoderiškių Mikalojus. Pir
mame laikraščio numeryje 
išsspausdino kreipimasį. Jį 
pradėjo taip: “Mieli mano 
kūmai, prieteliai, susiedai ir 
pažįstami”. Agitavo valstie
čius sukilti prieš caro val
džią, demaskavo jos klastą 
informavo apie sukilimo eigą 
Kauno gubernijoje, stengėsi 
pakelti Augustavo guberni
jos valstiečių kovingumą.

Sukilimui žlugus, M. Ake
laitis išdūmė į Prūsiją. Kurį 
laiką gyveno Įsrutyje (dabar 
Cerniachovskas), bet policija 
iš ten iškrapštė. Paskui įsi
kūrė kaime. Mėgino versti į 
lenkų kalbą Ernesto Žozefo 
Renano (1823-1892) veikalą. 
Policija ir kaime surado, pa
darė kratą, paėmė rankraš
čius ir apkaltino, kad kėsinę
sis sugriauti Prūsijos monar
chiją. Išlaikę ketverius mė
nesius kalėjime, teisė. M. 
Akelaitis sakė, jog grėsė 
kone pakorimas. Nėra patiki
mų žinių, kaip jis ištrūko iš 
vokiečių nagų ir atsidūrė 
Paryžiuje.

Nudžiugo, gavęs Niujorke 
pradėjusį eiti pirmąjį JAV 
lietuvių laikraštį “Gazeta lie
tuviška”. Bet nerado jame 
to, ko tikėjosi, pasipiktino, 
kad bloga laikraščio kalba, 
kad redaktorius Mykolas 
Tvarauskas (1844-1908) nori 
lietuvius sulenkinti, parašė 
jam laišką, pasirašydamas 
Ciuoderiškių Mikalojus. Ra
gino palaikyti lietuvybę, bet 
politikoje siūlė lietuviams 
eiti išvien su lenkais, lat
viais, baltarusiais. M. Tva
rauskas laišką iš Paryžiaus 
išspausdino 1879 m. vienuo
liktame laikrščio numeryje, 
bet nekeitė savo politikos. 
Lietuviams nepatiko “Gaze- 
tos lietuviškos” turinys, žar- 
goniška kalba ir ėmėjų skai
čius visai sumažėjo. Savait
raštis neišsilaikė.

Savo revoliucinę veiklą M. 
Akelaitis užbaigė Paryžiuje.

.Mirė 1887 m. rugsėjo 27 d. 
Pats didžiausias jo darbas — 
“Gramatyka języka litewsk- 
kiego” — iš spaudos išėjo po 
autoriaus mirties 1890 m. 
Poznanėje.

Kauno universiteto profe
sorius Augustinas Janulaitis 
(1878-1950) surado M. Ake
laičio parašytus atsišaukimus 
ir drauge su kitais jo raštais 
1925 metais paskelbė “Karo 
archyvo” I tome. Rinkinys^ 
vadinasi “Spausdintieji ir ne
spausdintieji 1863-64 m. su
kilimo raštai”.

Iš to rinkinio matyti, kad 
“Gromata Vilniaus senelio” 
parašyta proza. Atsišauki
mas pradedamas šiais žo
džiais: “Sveiki gyvi, mieli 
mano broliai lietuvininkai. 
Sveiki gyvi jūs seneliai ir 
senelės, jūs berneliai ir mer
gelės, visi vaikeliai tos mūsų 
gražios Lietuvėlės!”.

Toliau atsišaukime kalba
ma apie tai, kad reikėjo ilgai 
tarnauti caro kariuomenėje, 
minimas prancūzmetis ir 
krokusmetis, apgailestauja
ma, kad tada daug žmonių 
žuvo, rašoma apie Varšuvoje 
vykusias demonstracijas, 
kaip kareiviai arkliais min
džiojo ir bizūnais kapojo 
žmones, kaip vargdieniai 
valstiečiai dideliais būriais 
ėjo dėkoti žemvaldžiams už 
tai, kad pažadėjo leisti žemę 
ir trobesius išpirkti nuosavy
bėn, kaip juos užpuolė mas
koliai.

Pasakojama, kaip caro gy
nėjai 
paveikslus, o kazokai ir čer
kesai 
mušė kunigą. Minios žmonių 
bėgo žiūrėti šio žvėriškumo. 
Kareiviai ėmė šaudyti, pen
kis vyrus vietoje paklojo, 
daug sužeidė. Į šermenis su
plaukė šimtai tūkstančių 
įvairių tautybių žmonių,, Visi 
penki narsuoliai su erškėčių 
vainikais vienoje duobėje pa
laidoti. Po to nuskriaustieji 
parašė carui skundą ir prašė 
nubausti kaltininkus, sugrą
žinti tėviškę. Tą skundą pa
sirašė daugybė įvairių tauty
bių žmonių. Pabaigoje sene
lis ragina: '‘Ir jūs, mieli 
broliai, kurie mokate rašyti, 
pasirašykite tą raštą, reika
laukite, kad caras grąžintų 
mums tėviškę”.

“Pasąka senelio” susideda 
iš 49 ketureilių posmų. Joje 
autorius kalba apie praeitį, 
esamą priespaudą, smerkia 
rekrutų ėmimą, žmonių trė
mimą į Sibirą, kankinimą 
kalėjimuose, kritiškai verti
na didelius mokesčius, karei
vių ir žandarų savavaliavi
mą, agituoja vargdienius 
brolius sukilti prieš caro val
džią, ragina savo tautiečius 
išvien eiti su lenkų revoliu
cionieriais.

laužė kryžių, kapojo

įjoję bažnyčion, pri-

Pirmąjį atsišaukimą pasi
rašė Vilniaus senelis, o an
trąjį — Vargdienis iš Lietu
vos.

Vaclovas Biržiška (1884- 
1956) “Lietuviškoje enciklo
pedijoje” (1936. t. IV p. 873) 
ir “Aleksandryne” (1965. t. 
III. p. 364) paskelbė, kad M. 
Akelaičio išverstus į lenkų 
kalbą Kristijono Donelaičio 
“Metus” su “Gromata Vil
niaus senelio” ir “Pasaka 
senelio” B. Bucevičius atvežė 
spausdinti į Klaipėdą, bet šie 
kūriniai pateko į rusų ran
kas. Tą teiginį pakartojo ir 
V. Mykolaitis-Putinas “Suki
lėliuose” (1967. p. 413).

Atidžiai perskaičiau tos 
bylos dokumentus, išspaus
dintus rinkinyje “Revoliuci
nis pakilimas Lietuvoje ir 
Baltarusijoje 1861-1862 m.”, 
1964, ir nė viename jų nera
dau paminėtų “Metų”. Vadi
nasi, B. A. E. Bucevičius 
nevežė to vertimo į Klaipė
dą.

Vandalinas Junevičius
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KANADOS ŽINIOS

Montreal, Que.
ĮSPŪDINGAI ATŽYMĖJO 
MOTERS DIENA

Čia kovo 8 d. buvo suruoš
ta didelė ir labai įspūdinga 
žygiuotė, atžymėti Aštuntą 
Kovo—Moters Dieną. Žygia
vo daugiau 4,000, suorgani
zuotų unijų ir studenčių, 

♦ dalyvaujant įvairioms gru
pėms, organizacijoms, neši
nos dideliais plakatais. Žy
giavo iš Laurier Parko iki 
Lafontain, o užbaigė mitin
gu. Jų svarbiausias obalsis ir 
reikalavimas buvo, tai kad ši 
Moters Diena, kurią pripaži
no Jungtinės Tautos ir 1975 
metus paskelbė Moterų Me
tais, kad ši šventė būtų 
pripažinta, kaip oficiali val
stybinė apmokama nedarbo 
diena.

1975 paskelbtieji Moterų 
Metais, daugiau paskatino ir 
kanadietes moteris, ne tik 
šią dieną švęsti, bet ir dau
giau veikti už įvairias mote
rų teises ir už visos žmonijos 
šviesesnę ateitį.

Šią šventę jau seniai minė
jo pažangiųjų etninių grupių 
moterys, jų tarpe ir lietuvės. 
Lietuvių Moterų Klubas ir 
šiais metais šventę labai įs
pūdingai paminėjo, bet apie 
tai jų korespondentė aprašys 
plačiau.

LIGONIAI
Labai sunkiai buvo susir

gęs Jonas Brundza; jis ran
dasi Royal Victoria ligoninė
je. Šiuos žodžius rašant, 
sveikata kiek geresnė.

Ch. Lukošius Royal Victo- 
rijos ligoninėje pergyveno 
operaciją.

U. Teresevičienė puolė ir 
skaudžiai užsigavo. Gydosi 
namie.

GRAŽI “SHOWER” PUOTA
K. Žižiūnienės anūkėlio su

žieduotinei kovo 8 d., buvo 
suruošta graži puota. Vieš
nios puikiai pavaišintos, o 
busimoji jaunoji gausiai ap
dovanota.

ATŽYMĖJO GIMTADIENĮ
Valei Vekterienei, jos anū

kėlės suruošė labai gražų 
gimtadienio atžymėjimą.

t

LONDON, ONT.
SUGRĮŽO IŠ KUBOS

Kovo 1 d., žiemavoję Ku
boj, sugrįžo londoniškiai; V. 
Mažilienė, S. Aleliūnienė, P. 
Pajuodis ir A. Byrąs. Jie visi 
ten išbuvo pora mėnesių. 
Sugrįžo saule nudegę ir vieš
nage patenkinti. Kai Kana
doj siautė žiemos šalčiai ir 
audros, jie ten galėjo pavaži
nėti įvairiuose turuose ir 
pasikaitinti saulės spindu
liais.

Kelionė ir buveinė buvo 
gera, tik A. Byrąs patyrė 
nelaimę: buvo parvirtęs ir 
susižeidė ranką ir veidą. Ga
vo greitą daktaro pagalbą ir 
sugrįžo pasveikęs.

Daug senesnio amžiaus 
žmonių turi blogą lygsvarą, 
ir jei nepasisaugo, greitai 
virsta. Matomai, kad ir A. 
Byrąs turi ta silpnybę, nes 
tokių nelaimių jis yra turėjęs 
ir savo mieste.

SUSIRGO
N. Kisielienė buvo sunkiai 

susirgusi sąnarių uždegimu 
kurį laiką negalėjo vaikščio
ti. Ligonė sveiksta namuose 
daktarų priežiūroj.

SUSIŽEIDĖ
Parvykusi iš Floridos, kur 

buvo nuvykusi žiemavot ir 
aplankyti savo sūnų ir jo 
šeimą, D. Rušinskienė su 
vyru, eidama lauke, kai dar

IŠVYKO Į FLORIDĄ
Juozas ir Elzbieta Urbana- 

vičiai ir Elzbieta Baršauskie
nė išvyko į Floridą sveikatos 
ir saulutės pasisemti. P.

LAISVEI-70 METŲ 
JUBILIEJAUS PROGA

Nuoširdžiai sveikiname 
“Laisvę”, jos garbingo 70 
metų jubiliejaus proga; taip
gi jos leidėjus, kurių duona 
nelengva, skaitytojus, ben
dradarbius, rėmėjus ir vaji- 
ninkus. Giliai įvertiname vi
sų įdėtas pastangas. Linki
me, kad “Laisvė” dar daug 
metų ištikimai tarnautų dar
bo žmonėms, gindama jų 
reikalus, skelbtų apšvietą, 
kultūrą, pažangą. Kovotų už 
taiką, už tautų draugystę.

Su sveikinimu siunčiame ir 
$70.00 auką “Laisvės” Fon
dui.

L. L. D.-jos 
Montrealo kuopa

#

Montrealo Lietuvių Mote
rų Klubas sveikina “Laisvę” 
jos garbingos 70 metų sukak
ties proga. Linkime, kad 
“Laisvė” dar daug metų gy
vuotų ir kovotų už viso 
pasaulio žmonijos šviesesnį 
ir laimingesnį rytojų, už tai
ką.

Su sveikinimu siunčiame ir 
$20.00 auką į “Laisvės” fon
dą.

Montrealo Lietuvių 
Moterų Klubas
# #

“Laisvės” 70 metų jubilie
jaus proga, siunčiame nuo
širdžiausius sveikinimus ir iš 
visos širdies linkime, kad ji 
dar daug pietų gyvuotų, ko
vodama už darbo žmonių rei
kalus, už kilnius idealus, už 
pažangą kultūrą, už apšvietą 
ir už taiką!

Giliai įvertiname visų prie 
laikraščio dirbančių, o la
biausiai gerbiamo Antano 
Bimbos pastangas, kurį jau 
amžius ir nesveikata slegia. 
Tegyvuoja “Laisvė”, tegy
vuoja taika pasaulyje!

Su sveikinimu siunčiame ir 
$20.00 auką.

Petrė ir Liūdas Kisieliai 

buvo sniego ir slidu — pasly
dus kojai, parvirto ir išsina
rino iš peties ranką. Ligonė 
sveiksta, bet ilgesniam laikui 
neteko darbingumo.

GAVO LIŪDNA ŽINIA
Sugrįžusi iš Kubos V. Ma

žilienė, rado laišką iš Lietu
vos nuo savo sesers dukters 
Zosės Ališauskaitės su liūdna 
Jinia, kad sausio 8-tą Kaune 
mirė nuo širdies priepuolio 
darbe jos sesers sūnus Anta
nas Ališauskas, 67 m.,velio- 
lionis gyveno su motina, V. 
Mažilienės seserim, Domicė
lė, ir seserim Zose, Kaune. 
Jis buvo pašarvotas naujai 
įrengtose patalpose, kaip, 
kad pas mus vadinamų gra- 
borių, priežiūroj, kur žmonės 
gali gauti įvairų patarnavi
mą, lavono aptvarkymą, mu
zikantus, giesmininkus ar 
dainininkus. Bene bus pirma 
tokia laidotuvių patalpa Kau
ne. J. N.

New York. — Daugiau 
kaip du tūkstančiai gydytojų 
sustreikavo septyniose mies
to ir dviejose miestui nepri- 
klausiančiose ligoninėse. Jis 
tvirtina, kad išėjo streikan 
ne dėl atlyginimų, bet reika
laudami geresnio patarnavi
mo ligoniams. Manoma, kad 
streikas galintis užtrukti ke
letą mėnesių.

Dar apie Moters Dienq Kovo Aštuntąją 
ir jos didele reikšmei

Kovo Aštuntoji, Tarptauti
nė Moters Diena, tai vienu 
metu ir šventė, ir kovos 
mobilizacija. Ta diena pabrė
žia, kad pasaulyje negali būti 
lygybės, kol tarp vyrų ir 
moterų nėra lygybės.

Tai pagrindinė logika ir ji 
paremta pamatiniu faktu, 
kad moterys sudaro pusę 
žmonijos (šiek tiek didesnę 
pusę).

Socialistai tą visuomet su
prato. Ypatingai tą klausimą 
išsamiai gvildeno Engelsas, 
aiškindamas, kad darbininki
jos moteris yra dvejopai eks
ploatuojama, tai yra, dirbda
ma įmonėje ir atlikdama be
veik visus namų ruošos dar
bus. Jis dargi aiškino, kad 
net moteris, kuri pati nėra 
darbininkė, dažnai yra tam 
tikra prasme lyg proletarė, 
jeigu ji dieną iš dienos atlie
ka namų ruošos darbus, ku
rie, kaip tą žino visas pasau
lis, “niekad nesibaigia”.

Suprasti moterų priespau
dą, reikia įsisąmoninti į tą 
gilią psichologinę panieką, 
kurioje moteris buvo vyrų 
laikyta ir dar žymiai laiko
ma.

Sena lietuviška patarlė sa
ko: “Apsaugok mane Viešpa
tie nuo bado, maro ir ligos, ir 
nuo bobos nespakainios ...”

O kodėl ji buvo “nespakai- 
na”? Jos vyras ir ji, bau
džiauninkai, arba vėliau var
gingi valstiečiai, abu gyveno 
skurde. Abu sunkiai dirbo. 
Abu kentėjo. Bet su vaikais, 
su ligomis, su nesibaigiama 
sunkia namų ruoša, ji netu
rėjo atodūsio, tuo tarpu, kai 
jis galėjo laiks nuo laiko

KODĖL KAPITONAS 
VERŽĖSI Į PARTIJĄ

Žlugus Lietuvoje fašisti
niam režimui, susidarius 
Liaudies vyriausybei, ypačiai 
nejaukiai pasijuto buvusios 
santvarkos aktyvūs rėmėjai. 
Vieną dieną man paskambino 
telefonu aviacijos kapitonas 
Antanas Krasnickas, pažįsta
mas iš Alytaus gimnazijos 
laikų. Būdami gimnazistai, 
neretai pasiginčydavome. Jis 
organizavo jaunalietuvius, 
fašistinio jaunimo organizaci
ją, o aš buvau pasireiškęs 
kaip pažangiųjų moksleivių 
veikėjas, tos spaudos ben
dradarbis. Nepaisant pažiūrų 
skirtumo, tada ir vėliau pa
laikėm bičiuliškus santykius, 
susitikę pasikalbėdavom. Pa
staruoju laiku jis buvo pakei
tęs pavardę ir vadinosi Aud
ronis. Taigi kapitonas Aud
ronis paskambino, jog turįs 
reikalą, norįs užeiti pas ma
ne į namus.

— Na, kokie vėjai tave, 
Antanai, pas mane atvijo?

— Turiu čia tokią bėdą. 
Manau, jog tu galėsi man 
padėti, kito tokio pažįstamo 
neturiu.
- Na?
— Klausyk, Juliau, ar ne

gali man duoti rekomendaci
jos į Komunistų partiją?

— Ką tu, Antanai! Juk aš 
pats nesu partijos narys, tad 
kaip galiu duoti rekomenda
ciją . . .

— Kaip tai? Nejaugi?
— Taip, nesu.
— Tu ne partijos narys? 

Aš netikiu, kam dabar slėpti. 
Mes gimnazijoje tave laikėm 
tokiu, atsimeni, kaip vadi
nom . . .

— Kas iš to, kaip kas 
mane vadino. Dešinieji visus 
kiek laisvesnių pažiūrų žmo
nes vadina bolševikais, ko
munistais. Deja, aš nesu 
partijos narys. Klausyk, An
tanai, ką tu žinai apie socia
lizmą? Stojant į partiją, rei
kia būti gerai susipažinusiam 
su jos įstatais, programa.

“LAISVE”

užtraukti pypkę ir pafiloso
fuoti, kad ji — “nespakai- 
na” . . .

Moderniškame pasaulyje 
bent paviršutiniškai dalykai 
kitaip atrodo, bet esminiai ta 
nelygybė tebelieka.

Mūsų šalyje algos nely
gios. Bet dar blogiau negu 
dėl algų, tai su tradicijomis, 
su galimybėmis. Raštinėse 
“viršininkas” turi savo “sek
retorę”. Kaip dažnai “virši
ninkė” turi savo “sekreto- 
rių .

Ligoninėse beveik visuo
met “gydytojas” ir “slaugė”, 
o ne atbulai. Fabrikuose dar
bininkė dažniausiai turi savo 
“formaną”. Ir taip toliau ir 
taip toliau.

Amerikos kairiajame judė
jime kova prieš seksizmą 
(moterų priespaudą) ypatin
gai išryškėjo kovos prieš 
karą Vietname metu, ypatin
gai jaunime. Viena jauna 
antikarinio judėjimo dalyvė 
tada rašė:

“Mes, merginos ir jauni 
vyrai, kartu darbuojamės. 
Aš priklausau prie mūsų 
universiteto komiteto nusi- 
stačiusio prieš karą. Iš viso 
mūsų keliolika, dešimt vyrų 
ir kelios merginos. Posėdžių 
metu mes, merginos, verda
me kavą. O vyrai formuluoja 
rezoliucijas . . . •*

Komentarų nereikia. 
Neužtenka sloganų apie “mū
sų puikias moteris”.

Kovo Aštuntąją svarbiau 
įsisąmoninti, kad lygybė ne
gali būti tik techniška. Ji 
turi būti ir psichologinė — 
lygi pagarba visiems žmo
nėms. R. Baranikas

— Kodėl, aš esu skaitęs 
brošiūrų apie socializmą.

— Kokių? Turbūt socialde
mokratų išleistų, o gal kleri
kalų, kurie socializmą šmei
žia. Komunistų partijos teo
rinių knygų lietuvių kalba 
dar nėra išleistų. Tiesa, yra 
pogrindinėmis sąlygomis iš
leistų, bet tie leidiniai sun
kiai berandami. Ir kodėl tu 
taip skubi į partiją?

— Matai, “Karių tiesoje” 
atspausdintas straipsnis apie 
Aeroklubą ir ten aš neteisin
gai užpultas. Toksai Žilanas 
ten rašo, kad aš jam nedavęs 
skraidyti dėl jo kairių pažiū
rų, bet tenai buvo visai kitos 
priežastys ... — kapitonas 
Audronis ėmė kalbėti apie 
įvairias intrigas Aeroklube, 
kur jisai buvo instruktorium. 
Redakcija nesutinkanti at
šaukti, nededanti jo pasiaiš
kinimo. Jeigu jis įstotų į 
partiją, tada jokie intrigantai 
nebūtų pavojingi. . .

Ir kapitonas Audronis išėjo 
nepatenkintas, kad atsisa
kiau jam padėti įsitvirtinti 
naujomis politinėmis aplin
kybėmis.

Lygiai po metų, jau 1941 
m. liepos mėnesį, Alytuje 
policijos vadas kapitonas 
Audronis per nuovadų virši
ninkų suvažiavimą pasakė 
prohitlerinę, antikomunizmą 
ir rasizmą propaguojančią 
kalbą. Tos jo kalbos ištrau
kos paskelbtos “Minties” lei
dyklos 1973 m. išleistoje 
knygoje “Masinės žudynės 
Lietuvoje 1941-1944”. Na, o 
hitlerininkams pralaimėjus 
karą, kapitonas Audronis pa
bėgo su jais. Atsidūręs Ame
rikoje tapo aktyviu “vaduo
toju” . . . Julius Būtėnas

Remkite 
Laikrašfį 

• LAISVI"

Po pasaulį 
pasidairius:

Paragvajuje, valdant gene
rolui Stresneriui, daugiau 
kaip 2,5 tūkstančio žmonių 
laikoma kalėjimuose ir buvo 
kankinami, daugiau kaip pu
sė šalies gyventojų priversti 
gyventi tremtyje.

•••••
Nikaragvoje vien tik per 

du paskutiniuosius Somosos 
valdymo mėnesius buvo nu
žudyta apie 40 tūkstančių 
žmonių.

Haityje per 23 metus, val
dant Diuvalje šeimynai, nu
žudyta daugiau kaip 30 tūks
tančių žmonių, apie vieną 
milijoną haitiečių priversti 
gyventi ištremtyje.

Čilėje per septynerius fa
šisto Pinočeto rėžimo valdy
mo metus aukomis tapo apie 
30 tūkstančių čiliečių, 2,5 
tūkstančio žmonių paskelbti 
“dingusiais be žinios”, vienas 
milijonas Čilės piliečių paliko 
tėvynę. 

•••••
Bolivijoje mažiau kaip per 

mėnesį nuo karinės chuntos 
atėjimo į valdžią po neseniai 
įvykusio valstybės pervers
mo suimta daugiau kaip trys 
tūkstančiai žmonių, tūkstan
čiai “dingo be žinios”, šimtai 
priversti palikti šalį.

Gvatemaloje, kurią JAV 
mėgino padaryti svarbiausiu 
kontrrevoliucijos ramsčiu 
Centrinėje Amerikoje, kas
met įvykdoma iki trijų tūks
tančių politinių žmogžudys
čių. Nuo 1954 metų, kai 
reakcija vėl atėjo į valdžią, 
šalyje sunaikinta daugiau 
kaip 70 tūkstančių gvatema- 
liečių. Pagrobimai, kankini
mai “dingimai” ir žudynės — 
toki kasdieniniai režimo an
tiliaudinės politikos metodai.

•••••
Salvadore, kurį valdo 

reakcinė chunta, per devynis 
praėjusių metų mėnesius nuo 
ultradešiniųjų rankų žuvo 
apie šešis tūkstančius žmo
nių. Salvadoro armijos bau
dėjų būriai, vadovaujami 
JAV karinių patarėjų, fašis
tinės pusiau karinės organi
zacijos kasdien nužudo de
šimtis patriotų. Mėgindamas 
neleisti nugalėti šioje šalyje 
revoliucinėms jėgoms, kurios 
stiprina kovą, Washingtonas 
turi atsargoje ne kartą išmė
gintą variantą — tiesioginę 
karinę intervenciją sukilusiai 
liaudžiai numalšinti. P. P.

# #

Pentinuoti 
vyrai

Į priekį, į priekį 
Pasigirdo žodžiai. 
Jų skambesys lieke, 
Glamonėjo godžiai.

Prie langų pirmosios 
Prigludo merginos 
Ir žvelgė per uosius, 
Kas trikint mėgina.

Pamačiusios puošnius 
Žirgus ir jojikus, 
Oru siuntė dosnius 
Bučinius skalikus.

Vaikai, kaip strypeliai, 
Iššovė į gatvę.
Pasitikt svetelių, 
Paganyt jaunatvę.

Tėvai ūsus raitė 
Ir gyrė žirgelius. 
Prisiminė kraitį . . . 
Kalbėtus žodelius . . .

Tik mamos šaltokai 
Šią žinią sutiko.
Įsakė atokiai 
Laikytis iš tyko,

Kad dabišiai vyrai 
Širdžių nepervertų 
Ir sočiai pagyrę, 
Nenuvestų kartų.

Vandalinas Junevičius

DETROIT,
MOTERŲ ŠVENTĖ

Kovo 8 d. visame pasauly
je moterys paminėjo Tarp
tautinę Moters Dieną. Tokia 
šventė buvo ir Detroite. Mo
terų Pažangos Klubas buvo 
suruošęs parengimą Detroito 
Lietuvių Klube. Dalyvavo 
gražus būrys lietuvių. Klubo 
sekretorė-iždininkė St. Ma- 
sytė trumpai paaiškino, kaip 
Tarptautinė Moters Diena 
atsirado, ir kaip moterys 
kiekvienais metais tą dieną 
švenčia. Tikėjomės svečio iš 
Washingtono, bet neatvyko, 
tik telefonu prašė Masytę 
visas moteris pasveikinti. 
TSRS ambasados Washing
tone pirmasis sekretorius 
Konsulas Edmundas Juš- 
kys, visas moteris pasveiki
no su Tarptautine Moters 
Diena, linkėdamas joms viso 
kuogeriausio. Tarptautinei 
Moters Dienai klubietė Mary 
Bacevičienė parašė ir pri
siuntė eilėraštį. Eilėraštis 
dalyviams patiko.

Po programos buvo vai
šės, kurias paruošė klubietė 
Pat Stunskas. Iškepė ir 
aukojo tortus: Anna Kairai
tienė, Lilliam Gugas ir Ruth 
Gugas. Virtuvėje Pat Stuns- 
kui pagelbinėjo klubo sekre
torė Mary Norush; bilietus 
pardavė klubietė Lilliam Gu
gas. Buvo ne tik gražus 
parengimas, bet moterų klu
bui liko ir pelno.

GIMTADIENIAI
Ne tik paminėjome Tarp

tautinę Moters Dieną, bet — 
ir du gimtadienius. Anna 
Kairaitienė iškepė tortą spe
cialiai Pat Stakvilienei ir 
Teofilei Masienei kurios šio
mis dienomis paminėjo savo 
gimtadienius. Tortas buvo 
gražus, su žvakutėmis ir 
skanus. Linkime Pat ir Teo
filei sulaukt dar daug metų ir 
linksmų dienų.

LDS VEIKLA
LDS 21 kp. Detroite gerai 

gyvuoja. Mėnesinis susirin
kimas įvyko kovo 8 d.; daly
vavo didelis būrys narių; 
pirmininkas Tony Vasaris 
susirinkimą lietuvių kalboje 
gražiai pravedė. Nors gal

Oakland -
San Francisco, Cal.

SVEIKINA “LAISVŲ” 
70 M.
JUBILIEJAUS PROGA

Nuoširdžiai sveikiname 
“LAISVĘ” jos 70-metinio ju
biliejaus proga, kartu sveiki
name visą jos kolektyvą, 
bendradarbius, rašytojus! 
Linkime ILGIAUSIŲ 
METŲ!

Su sveikinimu prisiunčia- 
me $685.00: Aukoja:
Gera draugė......... . .$300.
Marie Baltulionytė:.......... 70.
Juozas ir

Ksavera Karosai:........70.
LLD 198-ta kp.

Oakland, CaL:.............. 70.
Aleksa ir
Violeta Taraškai:............ 70.

Marytė Ginaitienė:.......... 35.
Aleksa ir

Konstancija Mugianai: .30.
Telda King: ...................... 20.
Margaret Mozūraitienė: . 20.

V. Taraškiene
San Leandro, CaL

ŽODIS BRANGIAUSIAM ŽMOGUI
Gražiausias vardas pasau

ly, gražiausias žodis žmonių 
kalboj — Motina!

M. Gorkis

Motinos širdis yra bedug
nė, kurios gelmėje visuomet 
galima rasti atleidimą.

O. Balzakas

Moterys yra silpno®, bet 
mdtinos stiprios.

V. Hugo

5-TAS PUSLAPIS

MICHIGAN
didžiuma kuopų Amerikoje 
tvarko LDS susirinkimus an
glų kalboje, bet mes, detroi- 
tiečiai tebevartojame tėvų 
kalbą, stengdamiesi jos 
neužmiršt, ir dar geriau pa
simokyt!

Kuopoj yra didelė grupė 
bowleriu; jie visi žada vykt į 
Nacionalį LDS Turnyrą 
įvyksiantį gegužės mėn. Ke
nosha, Wisconsin. Tik šiame 
turnyre neturės vieno nario, 
David Rye, kuris dabar mo
kosi Chicagos universitete ir 
priklauso prie čikagiečių 
bowleriu. Jo tėveliai Tony ir 
Bertha Rye, turės smarkiai 
kautis t rungtis prieš savo 
sūnų ir visus čikagiečius.

Susirinkime buvo pranešta 
jog vienas bowleris, George 
Janonis, susižeidė koją kai 
su bowleriais šeštadienį, ko
vo 7 d. Mercury Lanes žaidė. 
Tą vakarą įvyko porų bowle
riu žaidimas (scotch dou
bles). Po tų žaidynių visi 
suvyko į Detroito Lietuvių 
Klubą, kur laukė skani vaka
rienė. Ją paruošė Marie Ser- 
vale ir Tony Rye, o virtuvėje 
patarnavo Karen Arndt, Ja
nice Brazas, Isabelle Brazas 
ir Emma Rye. Prie baro 
darbavosi Frances Televičie- 
nė ir Alfons Rye. Bowle- 
riams liko gero pelno, kurio 
labai reikia turnyrui.

LDS susirinkime sužinojo
me, jog nacionalis preziden
tas, kuopos finansų sekreto- 
rius-iždininkas Servit Gu
gas, buvo nuskridęs į New 
Yorką vasario 27-28 dd., 
dalyvaut LDS valdybos susi
rinkime.

IR ClAGIMIAI — 
PASENO...

Čia gimę Detroito Lietuvių 
Klubo nariai ir LDS bowle- 
riai jau sensta. Kovo 17 d. 
Eddie ir Ann Balchūnai pa
minėjo savo 42 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį, o kovo 
20 d. Ray ir Albena Lyben 
paminėjo savo sukaktį, tik 
tikrai nežinome metų, bet 
jau . . . daug . . . Atrodo, 
kad Detroito čiagimiai “jau
nuoliai” jau paseno, ir, gaila, 
kad ne visi aktyviai dalyvau
ja savo tėvų organizacijose.

Stefanija

Sveikinimas
Artėja “Laisvės” šaunus 

jubiliejus. Tebus jis gražus ir 
geras! Tesuteiks jis naujų 
jėgų tolimesniam darbui vi
siems “Laisvės” bičiuliams! 
Sveikindami “Laisvę” sieki
me laisvės visai žmonijai. 
Tegul niekad virš žemės ne
kyla karo dūmai, tegul tau
tos gyvena taikoje ir broly
bėje, tegul būna pasmerkta 
spauda visoj žemėj. Tad 
sveikinu Jus su ateinančiu 
“Laisvės” jubiliejumi, linkė
damas kūrybinės sėkmės, 
sveikatos ir laimės, o “Lais
vei” — laisvo ir plataus 
kelio! Kestutis Balčiūnas

Suėmė Reichstago 
padegėjus

Berlin. — Policija suėmė 
du iš trijų jaunuolių, norėju
sių padegti Reichstagą, ku
riame dabar yra muziejus. 
Padaryta apie $25 tūkst. 
nuostolių.

Minkštos motinos rankos, 
bet sunkios jos ašaros.

Lietuvių liaudies patarlė

Motinos sielvartas yra sun
kiausias.

A. Astu rijas

Didesnės už motinos meilę 
žmogiškos meilės nėra.

A. Jasutis
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“LAISVĖS” BENDROVĖS DIREKTORIŲ 
ruošiamos

Ekskursijos į Tarybų Lietuvą
Šiais mūsų 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., Ozone Park, N. Y. 11417

“Laisvės” svetainės viešnios—moterys Koncertas ir banketas

VERBUOJA NARIUS 
Į KOMUNISTŲ PARTIJĄ

New York. — JAV Komu
nistų partija ruošiasi savo 
narių įrašymo vajui, kuris 
prasidės balandžio 1 d. visoje 
Amerikoje.

“LAISVĖS” BENDROVĖS 
DIREKTORIAMS

Pirmadienį, kovo 23 d., 2 
vai. po pietų įvyks “Laisvės” 
Bendrovės direktorių posė
dis, Laisvės salėje. Dalyvau
kime visi. N. Buknienė, sekr.

Bendras vaizdas. Matome dalį publikos. Sveikinimą “Laisvės” 70-mečiui nupiešė ir 
padovanojo Robertas Feiferis. Moteris sveikina žurnalistes Sigitas Krivickas.

Nuotraukos Salomėjos NarkėliūnaitėsI I 
II Į 
iI

“LAISVĖS” 70 M. JUBILIEJAUS PROGA
įvyks Laisvės salėje, 

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 
sekmadienį, balandžio 26 d.

Koncertas prasidės 2 vai. po pietų. Tikimės turėti 
menininkų iš Tarybų Lietuvos, taipgi ir iš JAV.

Po koncerto bus banketas, puikūs p 
Belecko priežiūroje.

Prašome visų, kurie manote dalyvauti, pranešti “Lais
vės” administracijai iš anksto, kad galėtume užsakyti 
užtenkamai maisto.

Auka $15.

ietūs, paruošti Jono

NEPAMIRŠKIME!
Šie 1981 metai “Laisvės” 70 i 
“Laisvės” dalininkų suvažiav

jubiliejiniai, 
as įvyks

EAST BRUNSWICK, N. J. 
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Motiejus Klimas
mirė 1976 m. kovo 26 d.

Kiekvieną dieną prisi
mename mūsų mylimą 
Tėvą ir jo nueitą teisingą 
kelią.

Ilsėkis ramiai, mylimas 
tėveli, mes tavęs niekad 
neužmiršime.

Duktė-EMILY 
ir jos vyras—

JOSEPH KRUPSKI
anūkė—W AND A

i

Jonukas Krivickas

pagal jėgas dalyvauja mote
rų klubo veikloje. Taip pat

WOODHAVEN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Uršulė Bieliauskienė
mirė 1965 m. kovo 26 d.

Ji gyvena ir gyvens mūsų mintyse visados.

EMILY ir JOSEPH KRUPSKI
Englishtown, N.J.

HUDSON, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

J onas F. Grigas
Mirė 1980 m. kovo 13 d.

Likome nuliūdime žmona Valerija, duktė Amelia 
Melcher ir sūnus daktaras John E. Grigas.

Mes visi esame nuliūdę ir apgailestaujame 
netekę mūsų mylimo vyro ir tėvo. Jo niekados 
nepamiršime.

VALERIJA GRIGAS ir šeima

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Margaret 
Cowl- Ka valiau skaitė

mirė 1974 m. kovo 20 d.
Prisiminimui mūsų sesutės, kuri gyva būdama 

tiek daug rūpinosi mūsų šeimos būkle.

HELEN KUDIRKA ir šeima
Linden, N. J.

Kovo aštuntąją, sekmadie
nį, į “Laisvės” svetainę rin
kosi moterys ir jas lydintys 
vyrai Tarptautinę moters 
dieną pažymėti. Rinkosi ge
rokai anksčiau numatyto lai
ko, nes po žiemos šalčių, po 
ilgesnio nesimatymo visi no
rėjo pasikalbėti su draugais, 
pažįstamais, pasidalinti min
timis ir pergyvenimais, prisi
minti praeitį ir aptarti da
bartį. O įvykių su jau šiais 
metais būta labai svarbių, 
kurie negali nejaudinti Ame
rikos darbo žmonių. Visi jie 
su nerimu seka naujosios 
Reagano administracijos kir
timą iš peties per pačių 
neturtingųjų sluoksnių inte
resus, per visas socialinio ap
rūpinimo programas, kurių 
įgyvendinimui kažkada buvo 
padėta tiek daug pastangų. 
Kaip dieną aišku, kad visos 
Reagano iniciatyvos tarnauja 
tiems Amerikos gyventojų 
sluoksniams, kurių rankose 
sukauptas pagrindinis šalies 
kapitalas. O lėšų kariniams 
reikalams didinimas, karinės 
psichozės kurstymas kelia 
rimtą grėsmę taikai pasau
lyje.

Tuo tarpu tik ką pasibai
gęs Tarybų šalies Komunistų 
partijos XXVI suvažiavimas 
Maskvoje sudomino visą pa
žangiąją pasaulio visuomenę Į 
naujais dideliais užmojais vi
sose gyvenimo srityse, tvirta 
ir nuoseklia taktika vidaus ir 
užsienio politikos srityse. 
Negali likti be atgarsio šio 
šalies komunistų forumo | 
priimta didinga taikos pro- j 
grama.

Kai popietės pirmininkė I 
Ieva Mizarienė pakilo į sceną 
ir pakvietė visus susirinku
sius atsisėsti, teko keletą ! 
minučių palaukti, kol atski
ros grupelės baigė įsiliepsno
jusias kalbas.

Ieva Mizarienė pasveikino 
moteris su Tarptautine mo- ! 
terš diena, tarė gilios padė
kos žodžius atsilankiusioms į 
šią popietę Amerikos moterų 
pažangaus judėjimo vetera
nėms, kurios iki šiol kiek 
galėdamos padeda “Laisvei”,

nebuvo užmirštos ir dabarti
nės aktyviausios “Laisvės” 
rėmėjos, be kurių darbo ne
būtų įmanoma organizuoti 
tokių masinių renginių, kaip 
ši popietė.

Jautėsi, kad popietės pro
grama buvo iš anksto gerai 
pergalvota ir įdomiai sukom
ponuota, kalbas įvairinant 
menine programa. Pavyz
džiui, po įžanginio Ievos Mi- 
zarienės žodžio į sceną išėjo 
Mildred Stensler vadovauja
mas “Aido” choras ir padai
navo keletą Tarybų Lietuvos 
kompozitoriaus Benjamino 
Gorbulskio dainų. Svajingai 
nuskambėjo “Meilės vasara” 
ir “Klausyk širdies”, su dide
liu jausmu buvo atliktos dai- j 
nos apie tėvų žemę “Gintaro 
tėvynė” ir “Nemuno kloniai”.

Po to meninio žodžio puo
selėtoja ir propaguotoja Nas
tė Buknienė perskaitė keletą 
Salomėjos Nėries ir Valerijos 
Valsiūnienės eilėraščių, skir
tų moteriai — Motinai, mo
teriai — kovotojai.

O scenoje — vėl kalbėto
jas. Su šiltais sveikinimo 
žodžiais į susirinkusias mote
ris kreipėsi prie Jungtinių 
Tautų akredituotas Tarybų 
Lietuvos žurnalistas Sigitas 
Krivickas. Labai glaustai, 
trumpai jis papasakojo, kaip 
Kovo aštuntoji švenčiama 
Tarybų Lietuvoj, pabrėžė, 
kad tai ne darbo diena, 
moterų nuopelnų ir laimėji
mų įvertinimo, jų pagerbimo 
diena, kuri neįsivaizduojama 
be šventiškos nuotaikos ir 
gėlių.

Ir vėl į moteris kreipiasi 
vyras — Viktoras Bekeris. 
Tik jau ne žodžiu, o skambio
mis dainomis. Šis visų mė
giamas solistas su akompo- 
niatore Mildred Stensler vi
sada paruošia naujų dainų 
kiekvienai progai. Šį kartą 
Viktoras taip pat padainavo 
kelias gražias naujas lyrines 
dainas, atitinkančias šios 
šventės nuotaiką.

Dainininką keičia kalbėto
ja. Pagrindinę popietės kalbą 
sako žurnalistė Irena Krivic- 
kienė. Apžvelgusi tarptauti
nio moterų judėjimo istori
nes ištakas, pateikusi keletą 
ryškių moterų gyvenimo pa
lyginimų socializmo ir kapi
talizmo sąlygomis, iš savo 
patirties ir iš naujausios 
spaudos pailiustravusi mote
rų gyvenimą ir darbus Tary
bų Lietuvoje, kalbėtoja tarė 
šiltą padėkos žodį “Laisvės” 
leidėjams, kurie sugebėjo iš
leisti labai įvairų, įdomų laik
raščio numerį, skirtą Tarp
tautinei moters dienai pažy
mėti. Kalbėtoja įvertino ir 
laikraščio korespondenčių A. 
Jonikienės, K. Petrikienės, 
K. Karosienės, L Bimbienės 
parašytas korespondencijas 
apie Amerikos moterų judė
jimą, apie kitų šalių moteris, ! 
ir parinktas įdomias medžia
gas iš Tarybų Lietuvos spau- ! 
dos — interviu su medike- ;

i mokslininke D. Stankaitiene, 
! straipsnį apie Salomėjos Nė- 
i ries poeziją, apie jos posūkį į 
i liaudį ir revoliuciją, apžvalgą 
apie Tarptautinę demokrati
nę moterų federaciją, Alfon
so Maldonio eilėraštį apie 
Motiną ir įvairenybes. Ir
laikraščio vedamajame 
straipsnyje “Lygybė, pažan
ga ir taika!” pateikta daug 
įdomių, konkrečių skaičių ir 
faktų, kurie išryškina mote
rų padėtį visame pasaulyje.

Savo kalbą Irena Krivic- 
kienė baigė tarybinių Lietu
vos poetų Janinos Degutytės 
ir Pauliaus Širvio lyriniais 
eilėraščiais, apdainuojančiais 
moterų grožį ir tyrumą, jų 
rankų jėgą ir širdžių šilumą.

Mamą scenoje pakeitė sū
nus — pirmokas Jonukas 
Krivickas. Susikaupęs, rimtu 
veidu jis gražiai padeklama
vo Kosto Kubilinsko eilėraštį 
“Motulei” ir padainavo links
mą vaikišką dainelę apie gai
delį, kuris gyveno papuošęs 
galvelę raudonu pūku ir tu
rėjo pulkelį vištelių. Šios 
dainelės Jonuką išmokė 
praėjusią vasarą leidusi savo 
moksleiviškas atostogas New 
Yorke vyresnioji jo sesuo In
ga.

Apibendrindamas visų kal
bėjusiųjų, visų pasirodžiusių- 
jų scenoje mintis, į susirin
kusius kreipėsi “Laisvės” di
rektorių tarybos pirmininkas 
Povilas Venta. Pasveikinęs 
moteris su jų švente, Povilas 
Venta priminė, kad nebe už 
kalnų “Laisvės” 70-mečio mi
nėjimas, pakvietė visus rim
tai ruoštis šiai žymiai datai, 
prisidėti savo darbais, savo 
patarimais ir materialine pa
galba, kad šis garbingas ju
biliejus būtų deramai pami
nėtas.

Po įdomios programos bu
vo gana originalios vaišės. 
Laisvas priėjimas prie stalų 
su gausiais šaltais užkan
džiais ir skaniais karštais 
patiekalais, kaip matėsi, la
bai visiems patiko. Kiekvie
nas galėjo pasirinkti tai, ką 
labiausiai mėgsta.

Ilgai nerimo kalbos ir 
linksmas juokas “Laisvės” 
svetainėje. Tarp bendro šur
mulio vyko Nelės Shumbris 
ir Sofijos Stasiukaitienės 
pravesta loterija. Už pusę 
dolerio galėjai laimėti gražiai 
išsiuvinėtą staltiesę, marga
spalvį žiurstą ar meniškai 
padarytą pagalvėlę. Laimė
jusioms moterims visi popie
tės dalyviai draugiškai plojo.

Puikus renginys, sutapęs 
su pavasario pradžia, pažadi
nęs visus dalyvavusius jame 
naujoms mintims, naujiems 
siekiams, suteikęs naujų jė
gų — tai didelio ir kruopš
taus Niujorko Lietuvių Mo
terų Klubo ir visų dalyvių, 
darbščių šeimininkių ir visų 
nuoširdžių klubo bičiulių dar
bo vaisius. Ačiū organizato
rėms už šią gražią šventę!

Reporterė

balandžio 26 d. 10 vai. ryto,

Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., 

Ozone Park, N. Y.

BRIEFS
New York Aido Chorus is 

very busy preparing for 
“Laisve’s” 70th anniversary. 
Thanks to Nellie Venta and 
Ona Babarskas for coffee 
table and Adele Lupshevicz 
for delicious pumpkin cake.

See you Saturday.
Laisves hall is getting a 

“face-lift.” Paul Venta ir put
ting in many hours of his 
time to see that everything 
will be done before the Big 
Event April 26.

* * *
Rudolf Baranik has been a 

big help to “Laisve” lately 
and it is appreciated very 
much.

May Baranik’s art exhibi
tion in New York at Lerner- 
Heller gallery will close 
March 31. Her professional 
name is May Stevens.

* * *
Performing artists in Chi

cago have joined the outcry 
over the effects of the Rea
gan budget cuts and have 
initiated a petition campaign 
demanding no cuts in federal 
funding to the National En
dowment for the Arts.

* * *
A statistical link between 

the drinking of coffee and 
cancer of the pancreas, the 
fourth most common cause of 
cancer deaths among Ameri
cans, was reported by scien
tists of the Harvard School 
of Public Health.

* * *
Stamp on letters rises to 

18 cents on March 22 in U. S.
* * *

Catherine L. Levin of 
Bridge water, N. J. writes in 
Time magazine:

* * *
“At a time when love of

one’s country is running 
high, I question how patrio
tic or American it is to be 
supplying $10 million worth 
of aid to a government like 
El Salvador’s, which does 
not have the support of its 
own people (Feb. 2). As 
Americans we pride our
selves on helping the poor 
and the oppressed. Never
theless, American dollars 
are being used against the 
poor and the oppressed in El 
Salvador, Washington insists 
on sendihg military aid and 
American technicians to help 
the Duarte regime. Isn’t this 
how our involvement in Viet 
Nam began?”

♦ * ♦

Alice Yonik is one of the 
Lithuanian American women 
who is being recognized be
yond thęir own nationality 
group activities. The Daily 
Freeman
N. Y. prjnted a long article 
about her in connection with 
the International Women’s 
Day, titled “Heyday of the 
movemerit recalled.” In part 
it says:

“At 86, her broad face 
framed by a shock of white 
hair, her eyes bright behind 
thick glasses, Alice Yonik is 
still studying, still learning, 
she says.
ding material concerns the 
lives of women who fought 
for women’s suffrage and led 
movements for other social 
and political reform.

The typewriter is for the 
autobiography Mrs. Yonik is 
writing and for articles, 
usually on women’s issues, 
she writes for Laisve (Liber
ty), the Lithuanian language 
weekly published 
York City.”

in West Hurley,

Her favorite rea-

in New
Use

Alice Yonik: still studying at age 86.




