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TARPTAUTINĖS MOTERS DIENOS PROGA SVEIKINAME LIETUVOS IR VISO PASAULIO 
MOTERIS, KOVOJANČIAS UŽ PASAULINĘ TAIKĄ IR VISOS ŽMONIJOS ŠVIESESNĮ RYTOJŲ

KRISLAI
Nevisi patenkinti 
“Tinginio valgoma” 
Nyksta laikraščiai 
“Arkliavagio duktė”

R. BARANIKAS
Atrodytų, kad visi Prancū

zijoje turėtų būti patenkinti, 
kad pasisekė iškrapštyti iš 
palėpės geštapininką-koriką 
Klausą Barbie ir jį sugrąžinti 
iš Bolivijos. Dar daugiau,— 
Barbie dabar tūpi tame pa
čiame Lyono kalėjime, kur 
jis savo rankomis arba per 
savo pavaldinius kankino 
prancūzus patriotus, žydus ir 
kitus nacizmo priešus.

Bet ne visi patenkinti. Ul- 
tra-dešinioji Paryžiaus spau
da šnabžda, kad Barbie su
grąžinimas buvo “politinis 
žingsnis” ir, kad tai naujai 
prie valdžios vairo stoję Boli
vijos socialdemokratai norėjo 
tuomi padėti Mitterandui lai
mėti rinkimus.

Mat, ultra-dešinieji Pran
cūzijoje žino, kad bet koks 
nacinės okupacijos laikų pri
minimas primena jų pačių 
išdavikišką rolę Vichy admi
nistracijoje.

Tarybų Sąjungos spaudoje 
visuomet egzistavo tam tikra 
tradicija per laiškus redakci
joms demaskuoti savanau
džius, tinginius, viešojo tur
to eikvotojus ir t. t. Su 
tarybine žurnalistika susipa
žinę žmonės dar gerai atsi
mena humoristinius Zoščen- 
ko raštus, kur jis feljetonuo
se pliekė tuos anti-visuome- 
niškus gaivalus.

Skaitant dabartinę tarybi
nę spaudą (įskaitant Lietu
vos) mes pastebime, kad 
tokių kritinių laiškų ten da
bar ypatingai daug. Per poli
tiką lyg atsispindi senas 
sveikas lietuvių liaudies pa
niekos jausmas tinginiavimui 
ir savanaudiškumui. Nevel
tui egzistuoja mūsų liaudies 
posakis:

“Verkia duona tinginio val
goma . . .”

□
Anądien teko užtikti sta

tistikos davinių apie svetim- 
kalbių (ne-anglų) kalbos laik
raščius New Yorke. Pasiro
do, kad jie nyksta žymiai 
greičiau, negu maniau. Vie
nu metu New Yorke išeidinė
jo tuzinai dienraščių: žydų, 
rusų, italų, lietuvių, vengrų, 
ispanų, graikų, vokiečių, len
kų, prancūzų, kinų, čekų 
kalbose. Vien žydai turėjo 4 
dienraščius, rusai 2, vengrai 
2 ir t. t. Dabar dienraščiai 
beveik išnyko, —visai užsida
rė arba pavirto savaitraš
čiais, o kai kurie ir mėnesi
niais leidiniais. Šiomis savai
tėmis paskutinis žydų dien
raštis, aršiai menševistinis 
“Forverts”, panašus į lietu
vių “Naujienas”, pavirto sa
vaitraščiu. Tik ispanų ir kinų 
kalbų dienraščių padaugėjo. 
Mat, daug ispaniškai kalban
čių naujų emigrantų atvyks
ta iš Karibų, daug kinų 
atvyksta iš Hong-Kongo, 
Malajos, Singapore, Taiwa- 
no.

□
Lietuvoje baigta pagaminti 

naują pilno ilgio filmą. Jis

AMERIKOJE LANKOSI BRITANIJOS
KARALIENĖ ELZBIETA II

Didžiosios Britanijos karalienė Elzbieta H sveikinasi su Amerikos teatro meno 
žymiaisiais atstovais.

Washington. — Po savo ap
silankymo Meksikoje, D. 
Britanijos karalienė su savo 
vyru Pilypu dešimčiai dienų 
atvyko į Ameriką. Savo vieš
nagę ji pradėjo Kalifornijoje, 
kur paprastai būna gražus 
oras, bet karalienei kaip tik 
pasitaikė nekoks.

Pirmiausia karalienė ap
lankė milijonierių Annen- 
berg, kuris prezidento Nik- 
sono laikais buvo JAV amba
sadorium Britanijoje, o pas
kui susitiko su Hollywoodo 
žvaigždėmis, kur dalyvavo 
apie pusė tūkstančio išrink
tųjų. Vėliau prezidentas 
Reagan su žmona jiedviem 
suorganizavo įdomią progra
mą.

Karalienė savo pirmojoje 
kalboje, kurią pasakė Ameri
koje, Amerikai dėkojo už jos

DIDELI NUOSTOLIAI
LIETUVOS PAJŪRIUI

Klaipėda. — Šių metų sau
sio mėnesio antrojoje pusėje 
ir pirmomis vasario dienomis 
Baltijos jūroje buvo įsisiau
tėję galingi štormai. Dėl to 
smarkiai buvo pakilęs van
duo, vietomis net iki 2-3 
metrų virš normalaus lygio.

Nemuno ir Priegliaus upė
mis paplūdžio banga slinko 
aukštyn, išsiliedama iš kran
tų ir apsemdama žemutinius 
plotus. Dėl vėjų ir bangų 
sukeltos patvankos beveik 
iki 2 metrų aukščio kai ku
riose vietose buvo pakilęs ir 
jūros lygis. Bangos ritosi per 
visą paplūdimį, ardė kopas ir 
kranto skardžius.

Lietuvos pajūriui padaryta 
didžiulė materialinė žala. 
Daugelyje jūros ir marių 

vadinasi “Arkliavagio” duk
tė, vaizduojantis įvykius 
prieškarinėje Lietuvoje. Sce
narijų parašė P. Dirgėla ir 
Šavelis, režisavo A. Puipa, o 
pagrindinėse rolėse vaidina 
V. Paukštė, J. Jaruševičius, 
N. Oželytė, L. Laucevičius, 
M. Capas, L Vaitiekūnai
tė ... .

Kokiam skaičiui Amerikos 
lietuvių pažįstamos šios pa
vardės? Kiek pamatys tą 
filmą? 0, juk, būtų galima, 
jeigu tik pagerėtų tarptauti
niai santykiai, kiekvieną 
svarbesnį ten suktą filmą 
demonstruoti čia ... . 

talką neseniai pasibaigu
siems kare su Argentina dėl 
Falkland/Malvinų salų. Ji 
pabrėžė, kad Amerika, kaip 
ir D. Britanija, kovojo už 
tikrą teisybę, už žmogaus 
teises būti laisvais.

Visas Amerikos saugumas 
buvo sukeltas ant kojų, kad 
nepasitaikytų koks nors atsi
tikimas, kad kas nors pasikė
sintų į jos ar jos vyro Pilypo 
gyvybę. Spauda rašo, kad 
visi, net spaudos korespon
dentai, buvę tikrinami nuo 
galvos iki kojų, bet po to 
vienas laikraštis įsidėjo apra
šymą apie vieną moterį, kuri 
persirengusi padavėjos dra
bužiais, nors ir nepriklausė 
niekam, pateko į karalienės 
aptarnavimo būrį ir turėjo 
nešioti maistą karalienei ir 
jos vyrui.

kranto ruožų nuskalauti pa
plūdimiai ir apsauginis kopa
gūbris, apgriauti arba sunai
kinti paplūdimyje buvusieji 
statiniai, gerokai apnaikintas 
ir Palangos promenadinis til- 
tas-molas. Nukentėjo pajūrio 
miškai, keliai ir ryšių linijos. 
Kai kuriose vėtose audra 
miškus tiesiog suguldė.

Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos Geografijos skyriaus 
specialistų preliminariniais 
apskaičiavimais nustatyta, 
kad Lietuvos teritorijai pri
klausančiame pajūryje kran
tai neteko maždaug pusantro 
milijono tonų žemės.

London. — Pasibaigė čia il
gokai užtrukęs vandens dar
bininkų streikas. Norėta di
desnių atlyginimų, bet rezul
tate nieko nelaimėta.

EKSKURSIJA į LIETUVA
“Laisvės” Bendrovės direktorių taryba ruošia 

ekskursiją į Lietuvą birželio 11 d. iš Kennedy 
aeroporto. Lietuvoje bus 10 dienų—nuo birželio 13 
d. iki 23 d., grįš į New Yorką birželio 25 d.

Kaina $1,795.00. Kurie jau esate užsiregistravę, 
prisiųskite $150.00 rankpinigių. Čekį rašykite 
“Baltic American Holidays, Inc.” bet siųskite 
“Laisvės” administracijai.

Agentas: Robert J. Ellyn Travel, Inc., 501 Fifth 
Ave., Suite 1609, New York City, 10017.

Visais reikalais kreipkitės į
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ

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

Kinai atnaujina 
pasitarimus su TSRS

Maskva. — Kinijos užsienio 
reikalų ministro pavaduoto
jas Qian Qichen, tas pats, 
kuris pereitą lapkričio mėne
sį kartu su užsienio reikalų 
ministru dalyvavo Leonido 
Brežnevo laidotuvėse, atvy
ko atnaujinti pasitarimų su 
TSRS.

Kinų spauda rašo, kad 
esančios trys kliūtys, kurias 
pašalinus, sunormalėtų san
tykiai tarp Kinijos ir Tarybų 
Sąjungos. Pirmoji kliūtis— 
tai ta, kad Tarybų Sąjunga 
remianti vietnamiečius Kam- 
bodijoje. Antra kliūtis—Ta
rybų Sąjungos intervencija 
Afganistane, ir trečioji — 
TSRS vykdami kariniai įsi
tvirtinimai palei Kinijos sie
ną su Tarybų Sąjunga ir 
Mongolija.

Už prekybų su
Tarybų Sąjunga

Tokyo. — Japonijos ko
mercijos rūmų prezidentas 
Shigeo Nagano, kuris taip 
pat yra ir Nippon Steel 
prezidentu, vadovauja japo
nų prekybininkų delegacijai, 
Maskvoje besitariančiai dėl 
prekybos ryšių išplėtimo su 
Tarybų Sąjunga.

Toje delegacijoje yra dau
giau kaip 250 atstovų iš 
įvairių Japonijos pramonės 
šakų, taip pat bankų ir kor
poracijų.

Tokyo dienraštis “Yomiu- 
ri” rašo, kad didėjantis prez. 
Reagano administracijos 
spaudimas įtikino daugelį Ja
ponijos finansų ir pramonės 
vadovų, kad reikia ieškoti 
tampresnių ryšių su Tarybų 
Sąjunga.

Remia branduolinių 
ginklų įšaldymą

Koge, Danija. — Skandi
navijos darbo unijų ir social
demokratų partijų vadai iš
leido bendrą pareiškimą, re
miantį branduolinių ginklų 
įšaldymą. Jie kvietė sustab
dyti visus pasirengimus dis
lokuoti naujoms JAV bran
duolinėms raketoms Vakarų 
Europoje bei ragino paskelb
ti Skandinavijos kraštus lais
va zona nuo branduolinių 
ginklų.

Tasai pareiškimas išleis
tas, pasibaigus čia dvi dienas 
trukusiam susirinkimui. Da
lyvavo darbo ir socialdemo
kratų partijų vadai iš Dani
jos, Suomijos, Norvegijos ir 
Švedijos. Danija ir Norvegi
ja priklauso NATO grupei, o 
Suomija ir Švedija yra neu
tralios šalys.

Washington. — Amerikos 
gubernatorių sąjungos vyk
domasis komitetas guberna
torių konferencijoje kreipėsi 
į Kongresą ir prez. Reagano 
administraciją, ragindami 
sumažinti ginklavimuisi skir
tas sumas, palikti ligšiolinį 
išlaidų lygį socialinėms ir 
gerovės programoms ir pa
kelti mokesčius, kas įgalintų 
sumažinti federalinio biudže
to deficitą.

Harold Washington

Chicago. — Buvęs kongres- 
manas ir valstijos senatorius 
Harold Washington pereitą 
savaitę surinko didžiumą bal
sų pirminiuose rinkimuose į 
Chicagos miesto merus, nors 
kiti kandidatai buvo gana 
rimti—dabartinė mėrė
Byrne ir savo laiku buvusio 
ir įtakingo politikieriaus Da
ley sūnus Richardas.

Negras Washington surin
ko beveik trečdalį balsų. 
Rinkimai bus balandžio 12 d.

Jo priešininku yra respu
blikonas Bernard Epton, 61 
m. amžiaus. Tai beveik 150 
metų nuo to, kai miesto 
vyriausias postas atitektų 
juodukui. Jis eina demokratų 
tikėtu. Jau nuo 1931 metų 
šio miesto meru išrenkamas 
renkamas demokratas, todėl 
manoma, kad ir šiemet juo 
bus demokratas ir būtent— 
negras Harold Washington.

Savo kalboje Washington 
pareiškė, kad jis ypatingai 
didelį dėmesį skirsiąs dar
bams, policijos perorganiza
vimui ir panaikinsiąs politi
kierių globojamus taip vadi
namus garbės darbus, kurie 
gerai apmokami, bet tikrovė
je tik labai lengvi darbai.

Gus Hali
spaudos konferencija

New York. — JAV Komu
nistų partijos gen. sekreto
rius Gus Hali spaudos konfe
rencijoje paaiškino partijos 
Centro Komiteto nuomonę 
dėl prez. Reagano vidinės ir 
užsienio politikos.

Partijos būstinėje susirin
kusiems daugiau kaip dvide
šimčiai užsienio spaudos ko
respondentų Gus Hali pareiš
kė, kad šiuo metu Amerika 
pergyvena ekonominę krizę, 
kuri esanti panaši į susisieki
mo kamšatį, kada neturima 
pakankamai vietos pajudėti. 
Viena pagrindinių nūdienės 
depresijos žymių yra laips
niškas pagrindinių pramonės 
įmonių likvidavimas.

Jis taip pat aiškino, kad 
Amerikos ekonomija nerodo 
jokių atkutimo žymių. Todėl 
ir tokios problemos kaip ne
darbo, botų trūkumo ir kitų 
socialinių negerovių, depre
sijos atneštų, negreit beiš- 
nyks.

Jis sustojo ties biudžeto 
deficitu, kuris didėja tolygio, 
kai stengiamasi didinti su
mas karinėms išlaidoms. Jo 
manymu, Kongresas bus pri
verstas tas išlaidas apkarpy-

Numirė žymiausias
Amerikos dramaturgas

New York. — Čia viename 
viešbutyje vasario 25 d. bu
vo rastas negyvas vienas 
žymiausių nūdienės Ameri
kos dramaturgų—Tennessee 
Williams. Jis buvo 71 m. 
amžiaus.

Pradžioje buvo manyta, 
kad jis miręs nuo širdies 
smūgio, bet vėliau gydytojas 
išaiškino, kad jis užspringęs 
vaistų bonkutės dangteliu.

Visas New Yorko teatro 
meno pasaulis su savo žy
miaisiais atstovais buvo prie 
jo karsto, pirma uždaro, o 
paskui, kai velionio brolis 
atvyko ir patvarkė, atdaro, 
ir gedėjo šio didžiausio Ame
rikos dramaturgo. Velionis 
ne tik pats buvo laimėjęs 
Pulitzer ir kitas žymias pre
mijas, bet jo kūrinių rolėse 
vaidindami atsižymėjo ge
riausi Amerikos dramos at
stovai.

Spaudos kritikai, rašydami 
apie velionį, jį vadino pačiu 
didžiausiu dramaturgu po 
Eugene O’Neill Amerikoje ir 
gal visame pasaulyje.

Paskutines savo dienas ve
lionis praleido gana liūdnai— 
jis buvo atsiskyręs nuo drau
gų, daug gerdavo ir naudo
davo narkotikus. Vienu metu 
jo brolis, kuris dabar rūpino
si jo laidotuvėmis, jį buvo 
nuvežęs į ligoninę ir ten 
keletą mėnesių palaikęs. Bet 
po to velionis pakeitė savo 
testamentą ir tą savo brolį 
visiškai iš jo išbraukė.

Nepaisant visko, Amerikos 
scenos pasaulis su Williams 
mirtimi neteko žymaus kūrė
jo. Jo kūriniai buvo vaidina
mi visame pasaulyje. 'Tass 
pranešimu, Maskvos teatrų 
repertuare buvo bent keli

Gus Hali

ti, siekiant deficito sumažini
mo.

Kaltindamas Reagano ad
ministracija rasizmu, Hull 
taip pat pareiškė, kad ir 
Amerikos užsienio politikoje 
siaučianti krizė. Jis nurodė, 
kad dėl savo nenoro rimtai 
tartis dėl nusiginklavimo 
Reagano administracija vis 
labiau izoliuojąs! nuo savo 
žmonių ir nuo pasaulio. Hull 
manymu, TSRS ir Varšuvos 
pakto šalių nusiginklavimo 
pasiūlymai esą labiau su
prantami Amerikos žmo
nėms nei prez. Reagano va
dinamasis “zero option”.

Te n n Williams

velionio veikalai.
Tennessee Williams buvo 

laimėjęs Pulitzer premiją už 
savo veikalą “A Streetcar 
Names Desire” 1947 m. ir 
1954 m. Už dramą “Cat on a 
Hot Tin Roof”.

O PASITARIMUS

Marokas, 
us Hasan 
itiko su 
u Chadli

PRADĖJ
DĖL SAHAROS

Rabat, 
ko karali 
sykį sus 
prezident 
pasitarti dėl Vakarų Saharos 
konflikto^ 
metai, 
dviejų ša 
tykius.

Marokas buvo nutraukęs 
diplomatinius santykius su 
Alžirija, kai ji pripažino Poli
sario Fronto sukilėlių respu
bliką, prieš septynerius me
tus pasiskelbusią buvusioje 
Ispanijos 
ros dalyje. Arabų diplomati
niai šaltiniai tvirtina, kad da

— Maro- 
II pirmą 
Aiži rijos 
Benjedid

kuris jau septyneri 
kaip drumsčia tų 
lių tarpusavio san-

valdomojoje Saha-

bar Marokas su Alžirija nori 
susitarti dėl būdų, kuriais 
bus siekiama Vakarų Saha
ros savivaldos.
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Moterų Dienos reikšmė
Mes švenčiame Tarptautinę Moterų dienų ir mes 

kartojame gražiuosius obalsius: sveikiname moteris, įverti
name jas, pabrėžiame jų svarbią rolę gyvenime ir 
istorijoje, kovose ir pastangose. Bet mes turėtume 
paklausti savęs: kokia tos dienos reikšmė ir kokia tos 
šventės pamatinė prasmė?

Pradėkime nuo pagrindinių faktų: moterys savimi 
perstato pusę žemės gyventojų—pusę žmonijos (pagal 
statistiką šiek tiek daugiau negu pusę). Kitaip sakant, 
“pasaulis” (ar tas reiškia vyrai?) kasmet sveikina tą pusę 
pasaulio gyventojų. Niekam neateina galvon mintis turėti 
“tarptautinę vyrų dieną” ir dėl visai paprastų priežasčių: 
žmonių psichologijoje “vyrai” ir “žmonės” tai beveik tas 
pats dalykas ....

Kitaip sakant, Tarptautinė Moterų diena yra ne tiek 
atsiekimų šventė, kiek kovos prisiminimų ir akstinimo 
diena. Pasauliniu mąstu imant, moterys dar neišsikovojo 
pilnos faktinės lygybės, ir vyrai dar neatsikratė atsilikusių, 
prietaringų, šovinistinių atsinešimų link pusės pasaulio 
gyventojų. Vyrai dar vis kalba apie “gražiąją lytį”, 
manydami, kad jie tuomi moteris komplimentuoja, nesu
prasdami, kad jie tuomi nuvertina jų, kaip kolegų-žmonių, 
protą, siekius, svajones. Vyrai dar vis dažnai įsivaizduoja 
moteris kaip kokiu pasaulio papuošalu, statydami jas ant 
pedestalio, bet moterys nenori nei pedestalio, nei būti 
žavingu papuošalu,—jos nori būti lygiai gerbiamomis 
sankeleivėmis visuos rimtuose žmonių užmojuose!

To susipratimo linkme pasaulis stumiasi pamaži, ir 
daugiausia pažangos ta prasme padaryta socialistiniuose 
kraštuose. Socialistai, kaip tai rodo istorija, pirmieji 
suprato klasinės priespaudos ir moterų priespaudos ryšį. 
Engelsas, kuris daugiausia tą klausimą studijavo, priėjo 
teoretinės išvados, kad tuo tarpu, kai visa proletarų klasė 
kenčia po kapitalizmo priespauda, moterys savo ruožtu yra 
“proletarės savo namuose”. 19 šimtmečio Amerikos 
radikali kovotoja Lucy Parsons tą išreiškė dar aiškiau, 
sakydama: “Mes esame vergų vergės”. (“We are the slaves 
of slaves”).

Daug laiko prabėgo istorijos upėmis nuo Engelso ir 
Parsons laikų. Bet ne visos problemos išnyko. Pažiūrėki
me, pavyzdžiui, į tokią šalį kaip socialistinė Kuba. Visas 
pasaulis žino, kaip dar jauna Kubos revoliucija stengiasi 
eliminuoti nelygybes visose gyvenimo srityse. Bet Kuba 
taipgi yra ispaniškai-lotyniška šalis, kur vyriško šovinizmo 
šaknys yra giliai įsiraususios į žmonių sąmonę. Ir štai 
Kubos vadovybė priėjo išvados, kad neužtenka formalios 
lygybės prieš įstatymus, kad reikia siekti lygybės šeimyni
niuose santykiuose, ir ji pravedė įstatymą, pagal kurį vyrai 
turi dalintis su moterimis namuruošos darbais. Valdžia, 
žinoma, negali pastatyti ką nors sergėti kiekvieną šeimą, 
bet užtenka to, kad darbininkiškai Havanos porelei 
sugrįžus iš darbo, jis negali atsisėsti ir su ramia sąžine 
skaityti laikraštį, tuo tarpu, kai ji verda pietus,—jis žino, 
kad laužo įstatymus!

Pilnos lygybės siekis turėtų būti Tarptautinės Moterų 
dienos šūkis. Bet jis, žinoma, ne vienintelis. Prieš moteris, 
kaip prieš likusią žmonijos dalį, stoja kitas didžiulis 
uždavinys: apsaugoti pasaulinę taiką. Neperdėsime pasa
kant, kad tai yra pats pirmutinis, tuojautinis, esminis 
siekis, kuris liečia mus visus. Visi kiti atsiekimai žmonijos 
pažangoje—klasiniai, lytiniai, rasiniai išsilaisvinimai virstų 
niekais pasaulyje, kurį apimtų termobranduolinio karo 
siaubas. Štai kodėl viso pasaulio padoriųjų žmonių kovos 
dabar stovi po taikos siekio ženklu—ir po tuo ženklu dabar 
stovi ir Tarptautinės Moterų dienos šventė.

Pamoka rasistams
Kongreso narys Washingtonas buvo demokratų nominuo

tas į Chicagos miesto merus: pirminiuose balsavimuose jis 
pralenkė kitus kandidatus, įskaitant dabartinę merę 
Byrne. Washingtonas yra Juodosios rasės žmogus. Jo 
kandidatavimas buvo aiškus žingsnis prieš rasistus. 
Juodieji masiniai balsavo už jį, bet taipgi balsavo ir 
gerokas skaičius baltų demokratų—kitaip jis nebūtų buvęs 
nominuotas. Dabar, kai ateis tikrieji rinkimai, demokratiš
ki Chicagos balsuotojai turės progą parodyti, ant kiek jie 
pažangiai išsiprūsę ar reakciniai atsilikę. Jie turi du 
pasirinkimu: jie gali balsuoti už jų partijos kandidatą 
Juodąjį Washingtoną, arba jie gali pereiti į republikonų 
gretas.

Republikonai, žinoma, bandys naudotis ta padėtimi. Jie 
pridengtai, o gal ir nepridengtai, kiršins rasistinius 
jausmus ir ragins baltuosius Chicagos darbo žmones, kurie 
paprastai balsuoja demokratiniai, balsuoti už republikonų 
kandidatą. Bet rasistams jau duota bent viena pamoka: 
pats Washingtono nominavimas yra didelis laimėjimas 
prieš rasizmą.

Pažangūs ir demokratiniai Chicagos lietuviai balsuotojai 
ateinančiuose rinkimuose turi progą lošti rolę. Spręsdami 
už ką balsuoti, senesnės kartos lietuviai, Bridgeporte ir 
kitose apylinkėse, turėtų atsiminti, kaip jie savo jaunatvė
je atsiekė visus socialinius laimėjimus, išsikovojo unijas ir 
kitas reformas, eidami petis petin su Juodais darbininkais. 
Gyvendami dabar kaip pensininkai savo namukuose tie 
seni mūsų tautiečiai turėtų atsiminti, kad jų dabartinis 
šioks toks gerbūvis buvo iškovotas dar depresijos laikais 
bendrose visų rasių darbininkų kovose prieš kapitalą, o ne 
santarvėje su taip vadinamais baltais patriotais, kurie juos 
dabar kiršina prieš savo klasės brolius ir seses.

“Auksinis merkurijus”— 
ir Lietuvos įmonėse

Vilniaus “Komunaro” stak
lių gamykla tapo Vokietijos 
Federatyvinės Respublikos 
“Maho” firmos partnere. Jos 
užsakymu čia pradėti gamin
ti labai našūs frezavimo 
automatai su programiniu 
valdymu. Šis ilgalaikis susi
tarimas pasiektas tarpinin
kaujant Lietuvos TSR pre
kybos ir pramonės rūmams.

Si organizacija, įsteigta 
prieš dešimtį metų, jau pa
dėjo ne vienai respublikos 
pramonės įmonei, mokslo or
ganizacijai plėsti prekybos, 
ekonominius bei mokslinius 
techninius ryšius su užsienio 
šalimis. Dabar prekybos ir 
pramonės rūmai turi 110 
tikrųjų narių—fabrikų ir ga
myklų, prekybos ir transpor
to organizacijų, mokslo tyri
mo institutų ir mokslo įstai
gų kolektyvų.

— Mūsų veikla—įvairiapu
sė,—sako Prekybos ir pra
monės rūmų prezidiumo pir
mininkas Jonas Povilaitis.— 
Vienu svarbiausiu uždaviniu 
mes laikome Tarybų Lietu
vos pramonės įmonių pro
dukcijos populiarinimą. Apie 
kiekvieną gaminį, galintį 
sėkmingai konkuruoti tarp
tautinėje rinkoje, siekiame 
supažindinti kuo platesnį už
sienio prekybos organizacijų, 
pramonės firmų ir bendrovių 
specialistų ratą. Tam pasi
tarnauja aktyvus dalyvavi
mas tarybinėse prekybos ir 
pramonės parodose, tarybi
nėse ekspozicijose, užsienio 
mugėse, mūsų produkcijos 
reklama. Padedant rūmams, 
ne viena pramonės įmonė 
surado naudingų užsakovų. 
Tai, kad Tarybų Lietuvos 
pramonės įmonės per TSRS 
užsienio prekybos organiza
cijas savo produkciją siunčia 
daugiau kaip į 80 užsienio 
šalių, nemažas ir mūsų dar
buotojų nuopelnas.

Užsienio specialistai, nuo
dugniai susipažinę su Tarybų 
Lietuvos pramonės įmonių 
produkcija, neretai padaro 
tikrų atradimų. Štai Ukmer
gės “Vienybės” gamyklos 
mazgai, skirti naftotiekiams 
ir dujotiekiams, savo techni
nėmis charakteristikomis, 
pasirodo, neturi sau lygių 
pasaulyje. Patenkinti visų 
užsienio firmų užsakymų ne
gali ir Vilniaus grąžtų ga
mykla: čia daroma įrankiai 
nepaprastai tvirti ir ilgaam
žiai. Atrodytų, ne toks jau 
sudėtingas prietaisas elek
tros skaitiklis, o juos gami
nanti Vilniaus elektros mata
vimo technikos gamykla turi 
daugiau kaip šimtą užsakovų 
30-yje užsienio šalių. Aukštą 
reputaciją vilniškės įmonės 
gaminiai pelnė už didelį ma
tavimo tikslumą, patikimu
mą. Už sėkmingą eksportą ir 
ekonominį bendradarbiavimą 
tarp šalių gamykla apdova

nota tarptautinės prekybos 
asociacijos pagrindiniu “Auk
sinio Merkurijaus” prizu. To
kia statulėlė iš Romos atke
liavo ir į Panevėžio “Ekrano” 
gamyklą, tiekiančią užsienio 
šalims aukštos klasės televi
zorių kineskopus.

Prekybos ir pramonės rū
mai dalyvauja mišrių Italijos 
ir Tarybų Sąjungos, Prancū
zijos ir Tarybų Sąjungos, 
Suomijos ir Tarybų Sąjungos 
prekybos rūmų darbe, pade
da fabrikams, gamykloms, 
mokslo organizacijoms įsigy
ti užsienyje gaminamą mo
dernią techniką, technologi
nius įrengimus. Štai pasta
ruoju metu Vilniaus “Žalgi
rio” staklių gamykla iš “Hai- 
den hain” firmos (Vokietijos 
Federatyvinė Respublika) 
gavo staklių operatyvaus 
valdymo sistemas, respubli
kos dujų tiekimo organizaci
jos—efektyvius Prancūzijos 
“Gaz de Frans” įrenginius 
dujų racionaliam naudojimui. 
Nemaža automatikos ir me
chanikos įrenginių, įsigytų 
Suomijoje, Anglijoje, Italijo
je, sumontuota Tarybų Lie
tuvos chemijos, mašinų ga
mybos, poligrafijos įmonėse.

TSRS ekonominiam, moks
liniam techniniam bendra
darbiavimui gerai pasitar
nauja Lietuvos TSR preky
bos ir pramonės rūmų ren
giamos parodos, simpoziu
mai, mokslo ir technikos die
nos. Su dideliu pasisekimu 
respublikoje vyko Bulgari
jos, Čekoslovakijos, Lenkijos 
mokslo ir technikos dienos, 
kurių renginiuose dalyvavo 
apie 150 tūkstančių Tarybų 
Lietuvos specialistų, moksli
ninkų. Naudingos buvo už
sienio šalių ir tarptautinės 
pramonės parodos, kurių 
Vilniuje jau surengta beveik 
30. Vienoje iš paskutiniųjų 
tokių parodų, skirtų ultra
garso panaudojimui liaudies 
ūkyje, dalyvavo 35 firmos iš 
15 užsienio šalių.

Romualdas Cėsna

Laiškai
Gerbiama miela Mizariene,

Nuoširdžiai apkabinu ir 
sveikinu Jus, redakcijos dar
buotojus, Moters Dienos 
proga.

Tegul drąsiai skamba jūsų 
visų balsas kovojant už TAI
KĄ.

Ramios padangės, taikos, 
sėkmingų 1983-jų metų.

Kazimiera Smilgevičienė
Raseiniai, LTSR

Mexico City. — Sukilėlių 
radijas paskelbė, kad tuo 
metu, kai popiežius Jonas 
Paulius II lankysis Salvado- 
ryje, sukilėlėliai nutrauks 
bet kokius karo veiksmus. 
Jie kviečia ir Salvadoro vy
riausybę tą patį padaryti.

PATYRĖME JOS ŠIRDIES DOSNUMĄ

Li.iK valstybinės konservatorijos docen 
tė, respublikos nusipelniusi dėstytoja Zo 
fija Dldenklenė turbūt niekada neskaičia
vo savo mokinių, kuriuos išugdė per ke
turiasdešimt pedagoginio darbo metų. Di
delis tas mūsų būrys — kompozitoriai, 
muzikologai, chorvedžiai, dainininkai... 
Vieni tapo garsiais menininkais, kiti — 
jvairlų muzikos barų darbininkais Vilniu
je, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose. Dėstyto 
ja jiems visiems vienodai dalino savo šir
dies dosnumą, labiausiai vertindama žmo. 
nių tikrumą ir kuklumą. Eidavome j jos pa 
mokas ne tik mokytis skambinti fortepljo-

utina bendravimo 
pasisemt i tos ramios 

jos, sugebėjimo 
virš kasdienybės smulkmenų, su

vokti gilesnę gyveninio prasmę. Tai buvo 
didelės kultūros Ir plačios erudicijos žmo 

domėjosi daile, literatūra, skaitė

nu (rimtas darbas buvo 
sąlyga), eidavome 
išminties, sklindančios 1 
pakilti

gus 
Šešiomis kalbomis.

Dėstytoja puikiai paži 
vo studentą. Tikru supratimu dvelkiantis 
jos santūrumas atverda 
Dėniesys Ir jautrumas 
dėjo Z. Dldenkienei, ilg 
gal vadovavusiai bendro 
tedrai, burti draugišką,

Ji buvo jauniausia m 
trlarcho Juozo Naujalio 
telė, nuėjusi tėvo pėdo)! 
V. Ružickio fortepijono 
pirmųjų konservatorijos, 
člos savo penkiasdešimt 
Nepaprastai mylėjo tėv 
ką perėmė IŠ jo. Gerai valdydama plunks, 
ną, yra publikavusi nepiažą pluoštą pri
siminimų apie J. Nau 
miniatiūros, kadaise sp 
tūroje Ir mene", žavi sako, trapumu, suge 
bėjimu (žvelgti žmoguje 
da atsispindi paviršiuje.

no kiekvieną sa

ilvo visų širdis- 
Žmogui daug pa
ns metus sėkmin- 
,0 fortepijono ka- 
darnų kolektyvą, 

tisų muzikos pa- 
atžala ir vienin- 

mls. Baigė prof, 
klasę, buvo tarp 

dabai švenčiau- 
mėtį, studentų, 
ą ir turbūt daug

alj. Tėvui skirtos 
ausdintos „Lttera-

tai, kas ne visa-

plačių muzikiniųZ. Didenkienė buvo 
interesų — mėgo klasiką, romantiką, la
bai domėjosi XX amžiaus muzika. Dauge, 
liui studentų fortepijone pamokose ji at
skleidė spalvingą šiuolaikinės muzikos pa
saulį. Čia taip pat pasir 
rancija, dvasios jaunatv
vėjęs visus iki paskutinių gyveirmo 
nų.

Didelę širdgėlą mes išgyvenome tą 
tikėtai nušvitusią skaidrią ir saulėtą sau
sio 24-ąją, atsisveikinti
Vilniaus Rokantiškių kapinėse...

eikšdavo jos tole- 
iškumas, taip ža- 

dle-

ne-

ami su Dėstytoja

ONA NARBUTIENE

TARYBŲ LIETUVOJE-PAPILDOMOS 
LENGVATOS DIRBANČIOMS IR 
BESIMOKANČIOMS MOTINOMS

Nuo 1982 m- lapkričio 1 d. 
motinoms, turinčioms iki vie- 
nerių metų vaikų, suteikia
mos iš dalies apmokamos 
atostogos po 35 rb kas me
nesį, taip pat neapmokamos 
atostogos, kol vaikui sukaks 
pusantrų metų.

Iš dalies apmokamos atos
togos, kol vaikui sukaks 
vieneri metai, suteikiamos 
dirbančioms motinoms, taip 
pat ir kolūkietėms, turin
čioms ne trumpesnį kaip vie- 
nerių melų bendrąjį darbo 
stažą, taip pat motinoms, 
besimokančioms aukštosiose 
specialiosiose vidurinėse, 
profesinėse technikos mo
kyklose, aspirantūroje, klini
kinėje ordinatūroje, kvalifi
kacijos kėlimo, persikvalifi
kavimo ar kadrų paruošimo 
mokyklose ir kursuose ne
priklausomai nuo turimo dar
bo stažo.

Kai dirbanti motina bend
rąjį darbo stažą, suteikiantį 
teisę gauti iš dalies apmo
kamas atostogas, įgyja po 
nėštumo ir gimdymo atosto
gų, tai iš dalies apmokamos 
atostogos, kol vaikui sukaks 
vieneri metai, suteikiamos 
nuo tos dienos, kai motina 
įgijo teisę į šias atostogas.

Mokymosi laikas aukšto
siose, specialiosiose vidurinė
se ir kitokiose mokymosi 
įstaigose, taip pat aspirantū
roje, klinikinėje ordinatūroje 
įskaitomas j bendrąjį darbo 
stažą, suteikiantį teisę gauti 
iš dalies apmokamas atosto
gas, nepriklausomai nuo

prieš tai turėto darbo stažo.
Neapmokamos atostogos, 

kol vaikui sukaks pusantrų 
metų, suteikiamos visoms 
dirbančioms motinoms, taip 
pat ir kolūkietėms, moti
noms, kurios mokosi.

Motinoms, kurių vaikai gi
mė iki 1982 m. lapkričio 1 
d., iš dalies apmokamos atos
togas, kol vaikui sueis vie
neri metai, taip pat neapmo
kamos atostogos iki vaikui 
sukaks pusantrų metų, su
teikiamos likusiam vaiko am
žiaus laikotarpiui.

Administracijos įsakyme 
del iš dalies apmokamų atos
togų suteikimo turi būti kad
rų skyriaus atžyma apie mo
tinos bendrąjį darbo stažą, 
prie įsakymo pridėtas vai
ko gimimo liudijimo nuo
rašas arba atitinkama civili
nės metrikacijos skyriaus 
pažyma. Visi šie dokumentai 
pateikiami įmonės, įstaigos, 
organizacijos p r of s ą į u n g os 
komiteto socialinio draudimo 
komisijai, kad būtų išmokėta 
pašalpa.

Pašalpa vaiko priežiūrai, 
kol jam sukaks vieneri me
tai, mokama antrąją mėnesio 
pusę atlyginimo mokėjimo 
dieną, o besimokančiosioms 
— stipendijos mokėjimo die
ną. Pašalpa už nepilną mė
nesį išmokama proporcingai 
suteiktų atostogų laikui.

Motinoms, atleistoms iš 
darbo, panaikinus įmonę pa
šalpos mokėjimo laikotarpiu, 
pašalpą toliau moka likvi-

duolos 
ėmėjas s 
tinkamo 
jungos o: 

Nuo 1 
dienos 
mokama 
tinė pašalpa. Gimus pirmam 
kūdikiui 
antram i 
rublių, 
arba dau 
tine pašalpa išmokama 
100 rb 
mus j vai 
pašalpą Nuteikta teisė dirban
čioms m 
somai nu, 
darbio d; 
noms, kurios, 
nuo darbo, mokosi

įmones teisių per- 
rba kita įmone ati- 
aukštesnio prolsą- 

rgano nurodymu.
982 m. lapkričio 1 
motinoms taip pat 
valstybinė vienkar-

— 50 rb, gimus 
r trečiam — po 100 

Gimus dvynukams 
giau vaikų, vienkar- 

po
už kiekvieną gi

lią. Gauti vienkartinę

Dtinoms nepriklau- 
o darbo stažo ir už- 
ydžio, taip pat moti- 

atsitraukusios 
aukšto-

siose, specialiosiose vidurinė
se, pro 
mokykloje, 
klinikinė 
kvalifikacijos 
kvalilikayimo 
Šimo 
nepriklau 
stipendija ar ne.

Kai motina nedirba ir ne-

fesinėse technikos 
aspirantūroje, 
ordinatūroje, 

kėlimo, persi- 
ar kadrų ruo- 

m<|kyklose ir kursuose 
somai, ar jos gauna

e

simoko, vienkartinė 30 
rublių pašalpa mokama 
dirbančialm arba besi-
mokančiem tėvui. Jaunie-
siems specialistams, susi
laukusiems kūdikio po mo
kyklos baigimo, pašalpą iš
moka darbavietė, j kurią 
specialistas paskirtas dirbti.

Benjaminas MERCAITIS 
-ietuvos Respublikinės 

Profesinių Sąluncjų 
Tarybos Juridinės 

konsultacijos vedėjas 

“Vilniaus Tiesa”

Delegates fly to Brussels 
on mission of peace

NEW YORK — On March 5, 125 members and friends of the Women’s 
International League for Peace and Freedom (WILPF) will board a peace 
plane to Brussels to join European, Japanese and English women in present
ing to NATO over a million signatures to Stop the Arms Race (STAR).

The petitions will be delivered on March 8, International Women’s Day. 
They call for a nuclear freeze, a nuclear test ban, a halt to the deployment of 
medium range nuclear missiles in Europe, a substantial reduction of inter
continental missiles, and a transfer of funds from military to human services.

Yvonne Logan, president of WILPF will lead the U.S. delegation. She 
stated: “Today, peace is a matter of survival. A nuclear war is unthinkable. 
We have huge budgets for destruction and paltry sums for constructive social 
programs. This creates serious damage to our country. A strong economy 
provides more security than all the Cruise and Pershing II missiles to be 
stationed in Europe.”

In 1982, Alva Myrdal, a WILPF leader in Sweden won the Nobel Peace 
Prize continuing in the tradition of Jane Addams and Emily Greene Balch, 
founders of WILPF, who were awarded the Nobel Peace Prize in 1931 and 
1946.

Joanne Woodward announcing the start of the petition drive, a year ago, to 
gather one million signatures on the Stop the Arms Race petition. The 125- 
member WILPF delegation will present these petitions in Brussels on Interna
tional Women’s Day.
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MOTERIS KAPITALO PASAULYJE
* 1776 metų liepos 4 d. Nepriklausomy

bės deklaracija paskelbė amerikiečių teisę į 
„gyvenimą, laisvę, laimę". Bet 
144 metams, po įnirtingos kovos 
rys išsikovojo rinkimų teisę.

* JAV moteris į darbą priima 
o atleidžia 
100 dirbančių amerikiečių i 
menkiausiai apmokamą darbą.

* Daugelio moterų darbas neretai apmo
kamas perpus pigiau, negu vyrų. Apie jų 
padėtį byloja statistika: daugiau kaip pusė 
vienišų moterų, dirbančių kasyklose, gyvena 
žemiau oficialiai nustatytos skurdo ribos. Du 
trečdaliai visų amerikiečių, atsidūrusių už 
šios lemtingos ribos, — moterys.

* Niujorke yra 36 tūkstančiai benamių. 
Daugiau kaip 6 tūkstančiai iš jų — vienišos 
moterys.

* Japonėms moterims visada sunku rasti 
darbą. Jei japonei ir pasiseka, tai už tokj 
pat darbą, kaip vyro, jai moka 20—30 pro
centų mažiau.

* Tik labai nedaugeliui moterų Japonijo
je pavyksta kilti tarnyboje. Jų dalis tarp 
vadovaujančių pareigūnų valstybinėse įmonė
se ir įstaigose sudaro vos 0,5 procento. Iš 
758 deputatų vietų abiejuose parlamento rū
muose moterys užima tik 25.

* Dabar, kai nedarbas Japonijoje pasiekė 
neregėtą mastą

mai laukia jaunų specialistų, turinčių aukšto
sios mokyklos baigimo diplomą. Oficialiais 
duomenimis, kuriuos pateikia kompanijos, vėl 
mažėja vietų, kurių galėtų tikėtis absolven

tik praėjus 
JAV mofe-

paskiausiai, 
pirmiausia. 76 iš kiekvieno 

moterų atlieka

neregėtą mastą — bedarbių yra maždaug 
pusantro milijono, — ypač sunkūs Ižbandy-

tai: vyrams 10—15, moterims — 20—25 pro
centais.

* VFR yra 945 tūkstančiai bedarbių mo
terų.

* Už lygų darbą su vyrais moterys Pran
cūzijoje uždirba 33 procentais mažiau.

* Tik 20 procentų moterų Italijoje turi 
darbą, o jų darbo užmokestis vidutiniškai 
30 procentų mažesnis, negu vyrų.

* Moterys Australijoje daugiausia dirba 
menkai apmokamą darbą, o jų darbo užmo
kestis už vienodą darbą su vyrais 20—30 
procentų mažesnis.

* Per kelis pastaruosius 1982 metų mė
nesius darbo neteko daugiau kaip 20 tūks
tančių ispanių, kurios ruošėsi tapti motino
mis.

* Daugelis dirbančių moterų afrikiečių 
PAR atlieka nekvalifikuotą darbą aptarnavimo 
ar namų ūkio sferoje. Joms netaikomas įsta
tymas dėl minimalaus darbo užmokesčio, ne
apmokamos nėštumo atostogos ir nedarbin
gumo lapeliai, čia negalioja įstatymai, nu
statantys darbo dienos ir darbo savaitės truk
mę.

* Tarnaitė PAR dirba 84—85 valandas per 
savaitę, o uždirba skatikus, kurių vos pa
kanka pragyventi pusbadžiu.

* Moterys afrikietės PAR vidutiniškai gau
na mažiau nei pusę juodaodžių vyrų atlygi
nimo ir tik 8 procentus baltaodžio vidutinio 
darbo užmokesčio.

* Pietų Afrikoje negrai praktiškai negau
na medicininės pagalbos, net pačios elemen
tariausios. Mirtingumas, susirgus džiova, šilti
ne, raupsais, yra masinis. Milijonai afrikiečių 
moterų ir vaikų gyvena pusbadžiu.

LAISVĖ

M

3-IAS PUSLAPIS

Poetinis kelias, vedantis
į gimtą kraš

gus

Nevienodai ir skirtingais 
keliais sugrįžta žmonės į bų Lietu 
gimtą žemę. Sakau sugrįžta, dė 1970 
nes joks žmogus, kaip toli ' eilėrašči 
beatsidurtų, neištvertų be 
tokio sugrįžimo—jeigu ir ne 
pačia savo esybe, tai bent 
mintimis, paveikslo drobe, 
eilių knyga . . . Prisiliesti, 
kaip ir matyti, galima ir 
širdimi.

J. Tysliava, savo pirmajam 
eilėraščių rinkiniui “Žal
tvykslės” davęs epigrafą:

Tai išėjau išklydau į pasau-

Balio pukšos vardas Tary- 
vos spaudoje pasiro- 
metais. Nuo tada jo 
ų buvo išspausdinta 
e leidiniuose, 1977 
a” išleido jo poezijos 
Žemė sapnuoja ma-

The following are excerpts of a letter sent to 
newspapers and individuals across the country 
by Katherine Hepburn to raise funds on behalf of 
Planned Parenthood.

Dear Friend,
Over 50 years ago, my mother helped Mar

garet Sanger found a new, controversial organi
zation called the American Birth Control 
League. That organization later became 
Planned Parenthood, and since then has been in 
the forefront of providing family planning ser
vices to millions of Americans.

The Human Life Statute, sponsored by 
Senator Jesse Helms, would impose a perma
nent ban on all federal funding of abortions for 
poor women and would encourage quick court 
review of Roe v. Wade, the historic 1973 Su
preme Court decision that guaranteed women 
the right to make a personal choice about abor
tion. 1

The Human Life Federalism Amendment, 
sponsored by New Right Senator Orrin Hatch, 
(the Hatch Amendment) would give both Con
gress and the states concurrent power to outlaw 
all abortions.

. . . Senators Hatch and Helms, and their 
New Right allies around the country have vowed 
to renew their fight, stronger than ever . . .

The American people must be shown quickly 
that the threat is real, that tragedy will follow 
for millions of innocent women, men, and chil
dren, and that our,Constitution was not intended 
to be used by the Moral Majority or any other 
group to foist its particular religious beliefs on 
the rest of us.

. . . There are people who hold deep religious 
beliefs which forbid abortion. But they conduct 
their own lives according to their own beliefs 
and do not attempt to impose those beliefs on the

rest of us. Those are not the people who pose a 
danger to individual rights . . .

. . . passage of legislation or a constitutional 
amendment banning abortion would:

• Prevent an abortion for a woman who has 
been exposed to x-ray treatment or proven 
dangerous drugs and whose doctor expects 
brain damage or deformity to the fetus.

• Prevent the use of the IUD and some other 
effective and safe birth control methods because 
they might technically “abort” the pregnancy 
during the first days after fertilization.

• Prevent an abortion for a 14-year-old girl 
impregnated by her father.

• Prevent an abortion for a 16-year-old high 
school student who has no prospect for a stable 
home and whose pregnancy will end her chance 
for an education.

• Cause medically safe abortions to be re
placed by back-alley butchery, and by self
induced procedures of desperate women, many 
on the verge of mental breakdown, or even 
suicide.

• Like the Prohibition Amendment, a con
stitutional amendment banning abortion would 
give crime another lucrative market in illegal 
abortions and black market adoptions . . .

The Moral Majority cannot counter these un
contested facts except to preach that “abortion 
is a sin” and that any suffering is the “price the 
woman must pay” for getting pregnant.

. . . Planned Parenthood has never lost sight 
of Margaret Sanger’s and my mother’s original 
goal: to give all people the right and the ability to 
determine for themselves whether and when to 
bear children.

These brave women knew even then that no 
woman, Black or white, rich or poor, can ever 
truly be free without the right to personal control 
over her own reproductive life . . .

KATHERINE HEPBURN

Didelę paklausą respublikoje ir už jos ribų turi Plunges 
liaudies kūrybos gaminių įmonės “Minija” gaminami 
etnografiniai baldai “Vaidilutė”, virtuvinis komplektas 
“Marti”, seklyčios komplektas, baldai prieškambariui. 
“Vaidilutė” dabar puošia daugelio respublikos kavinių, 
restoranų, kolūkinių valgyklų patalpas, gyventojų butus.

Nuotraukoje: “Minijos” techninės kontrolės skyriaus 
vyresnioji inžinierė Regina Urbienė ir įmonės dailininkė- 
koloristė Rita Uselytė prie “Vaidilutės” komplekto.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

REIKALINGOS "TAIKOS ZONOS
pripažinti Afrikos nebran
duolinį statusą. Vakarų val
stybės padėjo Pietų Afrikos 
Respublikai sukurti branduo
linį potencialą, kuris įgauna 
vis aiškesnę karinę kryptį.

Panaši padėtis klostosi ir 
kituose regionuose. Prieš 
metus buvo sudaryta “JAV 
regioninė vadovybė” Centri
nei Amerikai. Neseniai ten 
atsirado ir kelių Karibų ba
seino salų valstybių karinė

vietiniams antiliaudiš-

KASDIENINE LIETUVA
“Sunku įsivaizduoti Kybar

tus be dūdų . . .” Taip Lietu
vos spaudoje rašo Valė Ce- 
plevičiūtė. Seka jos reporta
žas:

Šiandien Kybartai neįsi
vaizduojami be ... dūdų. 
Būtent jos jau du dešimtme
čius garsina šį nedidelį mies
tuką Vilkaviškio rajone.

Viskas prasidėjo nuo to, 
kai čia K. Donelaičio viduri
nei mokyklai buvo pasiūlytas 
pučiamųjų instrumentų kom
plektas. Mokytojas Stasys 
Sinkevičius surinko būrį ber
niukų net nenujausdamas, 
kas iš to išeis, kad šitai bus 
svarbu ne tik jiems patiems, 
mokyklai, Kybartams, bet ir 
visam rajonui.

Kybartuose dūdos skambė
jo vis darniau ir garsiau. Jas 
išgirdo visoje respublikoje— 
pasikvietė dūdorius į dainų 
šventes Vilniuje, į apžiūras. 
Orkestro vadovas, išvykda
mas dirbti pedagoginio darbo 
į kitą rajoną, jau buvo išau
ginęs pamainą. Į jo vietą 
orkestro priešakyje stojo 
vienas pirmųjų muzikantų— 
Antanas Ziegoraitis, vėliau 
tapęs Kybartų kultūros na
mų meno vadovu.

Paaugliai, su kuriais kar
tais neranda bendros kalbos

nei tėvai, nei mokykla, or
kestre pasijunta kitaip ir 
visų nuostabai pradeda dirb
ti, visiškai nesibaidydami ga
na griežtos drausmės. A. 
Ziegoraitis vadovauja 
dviems—kultūros namų ir 
vidurines mokyklos orkes
trams. Auginama nauja dū- 
dorių karta. Geriausioms 
mokyklos muzikantams lei
džiama groti didžiajame kul
tūros namų orkestre. Kelias 
į jį nelengvas.

“Dūsos malonios tada, kai 
netriukšmauja”,—kartoja or
kestrui A. Ziegoraitis. Visaip 
būna: ir gerai, ir blogai, 
tačiau dauguma muzikantų 
dar labai jauni, o grojimo 
įgūdžiai kaupiami metais. 
Orkestro berniukai meilės 
muzikai, ištikimybės kolek
tyvui išmoksta iš vyresniųjų, 
tų, kurie jau dvidešimt metų 
nesiskiria su orkestru.

Vyresnieji gerai prisimena 
ir brangina visas orkestro 
pergales. Pati didžiausia— 
1980 metų Respublikinėje 
dainų šventėje. Kartu su 
Vilniaus V. Kapsuko univer
siteto pučiamųjų orkestru 
mažo Kybartų miestuko ko
lektyvas konkurse laimėjo 
pirmąją vietą.

Vis populiaresnis darosi

Vilkaviškyje kas antri metai 
rengiamas pučiamųjų instru
mentų orkestrų konkursas 
“Alvito dūda”. Dalyvauti ja
me atvyksta ir daugiau or
kestrų iš visos respublikos. 
Ir pačių vilkaviškiečių, ir 
svečių džiaugsmui konkursas 
virsta puikia švente. Abso
liučiu jos laureatu kas kartą 
tampa Kybartų orkestras.

Kybartiečiai vieni pirmųjų 
atsiliepė į pasiūlymą išeiti į 
parkus, sodus, aikštes ir 
savo muzika nuskaidrinti 
laisvadienių popietes. Mies
tas džiugiai sutiko orkestro 
pasirodymus vasaros estra
doje. Net į eilines repeticijas 
atėjo žmonių su gėlių puikš- 
tėmis . . .

Yra tokia kybartiečių tra
dicija: iš kiekvienos išvykos 
parvežti muziką savo mies
tui, žygiuoti jo gatvėmis, 
pasveikinti sutinkančiųjų mi
nią. Yra jau ir kita: visiems 
muzikantams drauge pasto- 
vyklauti. Ir pagroti, ir pa
žaisti futbolą. Beje, orkestro 
vadovas—Kybartų futboli
ninkų komandos žaidėjas, le
do rutulio rinktinės kapito
nas. Jaunųjų muzikantų aky
se tai daug ką reiškia.

Apie Kybartus ir jų dūdas 
būtų galima dar nemažai 
pasakoti. Tačiau prie to, kas 
pasakyta, užtenka pridurti: 
Kybartai be dūdų būtų ne 
Kybartai.

Vakaruose masinės propa
gandos priemonės viena už 
kitą įmantriau tebegiria Pen
tagono sudarytą “Centrinę 
vadovybę”, kuriai pavesta 
“ginti Jungtinių Valstijų in
teresus” rajone, apimančia- 
me devyniolikos Artimųjų 
Rytų ir Persų įlankos, Rytų 
Afrikos ir Indijos vandenyno 
baseino valstybių teritoriją. 
“Gynybai” užtikrinti numato
ma panaudoti ketvirtį milijo
no JAV “greitojo reagavimo {sąjunga, 
pajėgų” kareivių. Tai vaiz- Visa tai ir Vakarų valsty- 
duojama kaip “taikos garan- bių finansinė bei karinė para- 
tija”. Tačiau šis aktas sukėlė ma
pagrįstą nerimą ne tik “tre- kiems režimams jokiu būdu 
čiojo pasaulio” šalyse.

Pirmiausia nerimą kelia 
pranešimai apie Jungtinių 
Amerikos Valstijų ir Pietų 
Afrikos Respublikos planus, 
dislokuoti pastarosios terito
rijoje Amerikos sparnuotą
sias raketas, galinčias nešti 
galingus branduolinius užtai
sus ir pasiekti bet kurį žemy
no pietinės dalies tašką iki 
pat ekvatoriaus. Pirmomis 
naujųjų metų dienomis pa
grindinės NATO bloko val
stybės patvirtino ir savo 
ketinimą iki metų pabaigos 
dislokuoti Europoje JAV vi
dutinio veikimo nuotolio ra
ketas, kurios galės pasiekti 
antrąją, šiaurinę Afrikos pu
sę ir visus Artimuosius bei 
Viduriniuosius Rytus.

Kadaise jaunos besivystan
čios valstybės gyvai pritarė 
idėjai paversti atskirus mūsų 
planetos rajonus zonomis, 
neturinčiomis branduolinio 
ginklo, ir taikos zonomis. 
Tačiau per du dešimtmečius 
nepriklausomoms Afrikos 
valstybėms teko išeikvoti 
ginkluotei per 40 bilijonų 
dolerių. Tai daryti jas pri
vertė imperialistų ir neokolo- 
nialistų sluoksniai, inspiruo
dami vidaus neramumus, 
daugybę samdinių ir kontre- 
revoliucionierių gaujų įsiver
žimų. Jie skatina Pietų Afri
kos Respublikos aparteido 
agresyvumą, dirbtinai vilki
na galutinį Afrikos dekolo- 
nializavimą.'"

Būti budriomis Afrikos 
tautas verčia ir neokolonia- 
listų “gyvybiniai interesai” 
šiame kontinente, jų preten
zijos į teisę valdyti žemyno 
gamtos turtus, savo nuožiūra 
tvarkyti suverenių valstybių 
vidaus reikalus.

Šiandien iškilo grėsmė ir 
prieš 22 metus paskelbtam 
Jungtinių Tautų raginimui

nepadeda paversti Centrinės 
Amerikos taikos zona. O 
precedentas, kai Pietų At
lante per Falklando krizę 
pasirodė Anglijos karo laivai 
su branduoliniais šaudmeni
mis, ir imperialistų planai 
įsteigti ten naują karinį blo
ką byloja, jog atvirai kėsina
masi į Lotynų Amerikos tau
tų pastangas apsaugoti savo 
žemyną nuo branduolinio 
ginklo.

Demilitarizuoti besivystan- 
čiąsias šalis ir sudaryti jų 
kolektyvinio saugumo siste
mą trukdo taip pat kai kurios 
iš to paties rajono šalių, 
kurios ginkluojasi aiškiai vir
šydamos gynybinius porei
kius. Taip yra šiandien, pa
vyzdžiui, Pakistane. Jis per
ka iš Jungtinių Valstijų gin
klų daugiau kaip už tris bili
jonus dolerių. Kita vertus, 
Jungtinės Valstijos vienaša
liškai nutraukė derybas su 
TSRS dėl karinio kontingen
to sumažinimo Indijos vande
nyne, blokuoja visas tarptau
tines pastangas paversti šį 
regioną taikos zona.

Nepaisant to, kas pasaky
ta, taikos zonų ir zonų, netu
rinčių branduolinio ginklo, 
sudarymo idėjos negalima 
laikyti pasmerktos žlugti. Jai 
priklauso ateitis, nes ji rodo 
praktišką kelią, kuriuo gali
ma žingsnis po žingsnio kurti 
taikos, saugumo ir pasitikėji
mo atmosferą visame Žemės 
rutulyje. Ryšium su tuo ypa
tingą reikšmę turi neseniai 
pateiktas Tarybų Sąjungos 
pasiūlymas, kuriam pritarė 
socialistinės šalys: dvi kari
nės politinės valstybių gru
puotės—NATO blokas ir 
Varšuvos Sutartis—turi su
sitarti neperkelti savo veik
los į Aziją, Afriką ir Lotynų 
Ameriką.

A. Žemaitis

įvairiuos 
m. “Vag 
knygą “! 
ne”. Įžaęgos žodyje E. Matu- 
zevičius
“XX arhžiaus vidurio emi
granto 
grafija”.
B. Rukšl 
tyvų —n 
me krašte. Grįžimo vilties 
prošvais 
krašto realiąja dabarties eg- 
zistenci, 
eilėrašč 
daugelio 
tuvą.
Tūkstan

šią knygą pavadino

poetine širdies bio- 
Vienas pagrindinių 

os eilėraščių leitmo- 
gprigijimas svetima-

tės pinasi su gimtojo

ja, įprasminančia 
ius, parašytus po 
metų aplankius Lie-

J. Tysliava 
visam laikui 
ir iki pat 

m.) gyveno 
jis ėmėsi 

laik-

Lūšnelė samanota dingo | 
tolumoj,—matyt, nė nepa
galvojo, kad antroji jo gyve
nimo pusė tikrai praeis toli 
nuo gimtinės. Meteorų švys- • 
telėjęs lietuvių poezijos pa- j 
dangėje (per keletą metų 
išleido 5 eilėraščių rinkinius), 
trisdešimtmetis 
1932 m. rudenį 
paliko Lietuvą 
mirties (1961
JAV. 1933 m.
redaguoti “Vienybės 
raštį, 1940 m. tapo jo leidė
ju. Nuo aktyvaus literatūri
nio darbo—poezijos, galima 
sakyti, visai nutolo. 0 kaip 
ta “lūšnelė samanota”? Ji 
matyt vis iškildavo regėji
muose, kad šieji tapo nuo
stata paskutiniam norui—bū
ti palaidotam gimtinėje. 
Prieš pat mirtį, pasisakyda
mas už kultūrinį bendradar
biavimą su tautos žeme, jis 
rašė: “Ne mums (t. y. emi
grantams), bet jiems (t. y. 
Tarybų Lietuvos piliečiams) 
priklauso Lietuvos ateitis”.

Sugrįžo J. Tysliava į Lie
tuvą pelenų urna. Sugrįžo ir 
savo kūryba—jo poezija tapo 
mūsų literatūros savastimi, 
pro laiko dulkes šviečia jau
natvišku žavumu ir gaivumu, 
gaivališku lyrizmu. Praėjus 
keletui metų po jo mirties, 
1967-aisiais, Tarybų Lietuvo
je buvo išleista J. Tysliavos 
poezijos rinktinė “Nemuno 
rankose”.

“Europa ... O, tu sudau
žei mano vaikystę—aš ir 
dabar nešu savo griuvėsius, 
vis lipdau, dėlioju, bandyda
mas išgauti kokią nors vienu
mą, kokį nors tęsinį. O, tai 
tų padarei, kad aš ir dabar 
kaip skeveldra, niekur nepri
tapdamas, vienas degu, vis 
krisdamas, krisdamas”. Taip 
rašė Jonas Mekas, karo aud
rų nupūstas už Atlanto. Kino 
meistras. Ir poetas. Lyrika 
jam, kaip rašo Justinas Mar
cinkevičius, matyt, visą laiką 
buvo tas amžinasis dvasinio 
gyvybingumo šaltinis, kuria
me ryškiau, negu kino juos
tose, atsispindėjo gimtojo 
krašto padangė . . .” Po dau
gelio išsiskyrimo metų jis 
atvažiavo po ta padange pa
simatyti su savo sena moti
na. Po ta padange išvydo 
šviesą (1971 m.) ir jo “Poezi
ja”. Tarybų Lietuvos skaity
tojas, jau turėjęs progos 
susipažinti su Jono Meko 
kūryba iš kelių poetinių pu
blikacijų respublikos periodi
koje, su dėmesiu sutiko šią 
eilėraščių rinktinę, paper- 
kančią kūrybiniu principu— 
“kalbėti į pačią širdį”, meile 
gimtajam kraštui, nuoširdžiu 
noru suprasti pasaulį ir save. 
Vėjau, nešk mane

iš žemės vidurio, 
Vėjau pūsk mane

atgal į šiaurę 
Tokios žemės, upių, 

tokio žydro
Čia dangaus ir beržo neturiu.

Šių eilučių autoriaus Kana
doje gyvenančio poeto Balio 
Rukšos kūrybos nuotaika ir 
dvasia turi kažką bendro su 
Jono Meko poetinės pasaulė
jautos demokratizmu, su pa
simetusio žmogaus dvasine 
būsena—nenykstančia emi
granto žeme, suformuota gy
venimo sąlygų ir dramatiško 
likimo.

čiai mylių
lig Vilniaus 

iai paukščiui namo 
as vynui nudažius

egiu sapnu užmigti 
ik Vilniuj
;ų tavųjų

tūkstanc 
ūžia laik 
virpančik širdį sapnu 
tuo bem 
galėsiu t 
prie ran’
ir tavo akių.

Kaip v 
nyno ba 
gą, taip 
neįveikiamas jaučiasi savo 
tautoje, 
ja grįžta kūrėjo žemėn—jų 
abiejų maitintojom

Bene vienas pirmųjų poka
rio emi 
mezgusiu kontaktus su Tary
bų Lietuvos periodine spau
da, buvo Vladas Šlaitas, nū
nai gyvenantis Anglijoje. Vi
sai nese 
metams 
poezijos 
lizdo”. Cįšraži išeivijos ir Lie
tuvos sūsiliečiančio kultūri
nio gyvęnimo tradicija tęsia-

andens lašas vande- 
ngoje įgauna jos jė- 

• ir žmogus tvirtas,

Ar ne todėl ir poezi-

gracijos poetų, už-

niai, baigiantis 1982 
, Lietuvoje išleista jo 
rinktinė “Be gimtojo

ma.
Be abejo, ne viskas išeivių 

poetų kūryboje priimtina da
bartinės Lietuvos skaityto
jui, ne diskas pritampa prie 
tautos demokratinės kultū
ros.

Pigus politikavimas, pseu- 
dopatriotiniai reakcinės emi
gracijos vadavimo lozungai ir 
tendencijos—iš to poezijos 
nesukursi, kad ir kaip talen
tingai tuos lozungus rimuo
tum. Kas link minėtų ir 
neminėtų išeivijos poetų, su
prantančių savo kūrybos jė
gą neatsiejamoje vienovėje 
su tautos kultūra, galima tik 
gėrėtis jų meninės prigim
ties jėga, prasimušančia pro 
įvairiadarbio (išeivijoje vien 
iš kūrybos nelemta pragy
venti) rūbą, jų pasiryžimu, 
nebojant suvaržymų ir sank
cijų, eiti į Lietuvą, savo 
žemę.

Tauta sveikina tokį poetinį 
savo vaikų kelią. To įrody
mas—dorų išeivijos poetų 
knygos, tūkstantiniais tira
žais leidžiamos Tarybų Lie
tuvoje. Juozas Mockus

Vatikanas. — Pereitą tre
čiadienį popiežius Jonas Pau
lius II pradėjo savo dviejų 
savaičių kelionę po Centrinę 
Ameriką. Lankysis Salvado
re, Gvatemaloje, Nikaragvo
je, Kostarikoje, Panamoje, 
Hondūre, Belize ir Haiti. Šią 
savo kelionę popiežius vadi
na “gavėnios piligrimo kelio
ne” į kraštus, kur “tautos 
yra daug nukentėjusios ir 
buvusios tūkstančių žmonių 
mirties liudininkėmis”.

Washington. — Sunkėjant 
Salvadoro vyriausybei kovoti 
su sukilėliais, prez. Reagan 
prašys Kongresą paskirti pa
pildomus $60 milijonų kari
nei pagalbai padidinti. Jei 
Kongresas nepaskirtų, sako
ma, prezidentas tą sumą 
galįs pervesti iš kitoms val
stybėms paskirtųjų lėšų arba 
iš specialaus fondo. Už tuos 
milijonus būsią pasiųsta šau
tuvų ir amunicijos bei atsar
ginių dalių malūnsparniams.
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Tūkstantasis kvarteto koncertas Ką veikia Kapsuko fotografai? Kultūrinės žinios žinelės
Žinomas mūsų respublikos 

ansamblis — Valstybinis j 
M. K. Čiurlionio kvartetas 
pakvietė klausytojus į savo 
tūkstantąjį koncertą.

Vilniečiai kamerinės muzi- ; 
kos gerbėjai iki šiol prisime
na pirmąjį Lietuvos TSR 
valstybinės konservatorijos J 
studentų kvarteto koncertą 
1968 m. Grojo Rimantas ! 
Šiugždinis, Saulius Kiškis, 
Aloyzas Grižas ir Saulius 
Lipčius. Greta Lietuvos ir I 
Vilniaus kvartetų kūrėsi ' 
naujas šio žanro atlikėjų an- i 
samblis. Pasirinkti kvarteti- 
nio grojimo kelią paskatino 
konservatorijos profesorius, 
kvartetinio muzikavimo spe
cialistas E. Paulauskas. Jis 
ir vėliau liko nuoširdžiu an
samblio patarėju.

Daugelis muzikos kritikų, 
rašydami apie šio kvarteto 
koncertus, iki šiol jį vadina 
jaunu kolektyvu. Matyt, to
dėl, kad ansamblis per I 
pusantro dešimtmečio išsau- , 
gojo artistinį betarpiškumą, 
muzikavimo nuoširdumą, 
gaivią muzikos tėkmę. M. K. 
Čiurlionio kvartetas turi sa
vitą kūrybinį braižą, pasižy
mi muzikinio mąstymo aišku
mu, giliu kūrinio pajautimu, 
turtinga ir įvairiapusiška jų 
instrumentų spalvų ir dina
minių niuansų gama.

M. K. Čiurlionio kvartetas 
pirmasis šalyje atliko žy
maus XX a. kompozitoriaus 
B. Bartoko šešių kvartetų 
ciklą. Šis darbas vertinamas 
kaip vienas ryškiausių an
samblio kūrybinių puslapių. 
Retas čiurlioniečių koncer
tas, kuriame neskambėtų ki
tų XX a. klasiku kūriniai. 
Kvartetas programoms daž- į 
nai pasirenka S. Prokofjevo, 
D. Šostakovičiaus muziką. 
Jis atsigrįžta ir kelis šimtme
čius atgal: pateikia savitas | 
L. Haidno, L. van Bethove
no, V. A. Mocarto F. Šuber- :

i

A. Žižiūno nuotraukoje: Valstybinis M. X. Čiurlionio kvartetas 
po 1000-ojo koncerto.

Kapsuko fotoklubas “Šūdu- Autorius dirba išimtinai 
va”, gavęs naujas patalpas ir siaurajuosčiu aparatu, nesi- 
jas rekonstravęs savo reika-j brauna į milžiniškus forma
tams, toliau vysto plačią į tus. Technika—be priekaiš- 
veiklą. Pagrindinis tikslas— to. J. Dovydėno paroda, vy- 
sukurti savo sūduviškį stilių, Į kusi tiek Vilniuje, tiek Kau- 
kad iš nuotraukos būtų ma
tyti, jog tai kapsukiečių, ne 
žemaičių ar dzūkų darbai. 
Kol buvome jaunesni, darbai 
tiek kompozicijos tiek techni

ne ir susilaukusi didelio pasi
sekimo, yra gražus pavyz
dys, kaip galima bendrauti

RAŠO: FRANKSHUKAS

SKANDALAS PARYŽIAUS OPEROJE
man buvo pakvies-

to kūrinių interpretacijas. 
Muzikantai reikliai ir rūpes
tingai ruošia lietuviškos mu
zikos premjeras.

Kvartetas ne taip dažnai 
groja Vilniuje. Jis nuolatos 
kelionėse. Ansamblis yra 
daugelio muzikos festivalių 
dalyvis mūsų respublikoje, 
šalyje ir užsienyje. Ne kartą 
gastroliavo Maskvoje, Lenin
grade, visose tarybinėse res
publikose— nuo Baltijos iki 
Vidurinės Azijos ir Tolimųjų 
Rytų, nuo Užkaukazės iki 
Siaurės poliarinio rato.

Šį sezoną M. K. Čiurlionio 
kvartetas pradėjo viešnage 
Kuhmo festivalyje Suomijo
je, grojo sąjunginiame kvar
tetų festivalyje Vilniuje, gas-

groliavo Estijoje. Pastarosio
mis dienomis kvarteto kon
certai įvyko Anykščiuose, 
Panevėžyje, Širvintose ir ki
tuose respublikos miestuose 
bei rajonuose.

Sekmadienį Lietuvos TSR 
valstybinės filharmonijos sa
lėje ansamblis grojo vilnie
čiams. Skambėjo M. K. Čiur
lionio, D. Šostakovičiaus, M. 
Ravelio muzika. Publikos 
prašymu muzikantai virš 
programos atliko B. Bartoko 
ir K. V. Gliuko kūrinių. 
Klausytojai nuoširdžiais plo
jimais, gėlėmis dėkojo artis
tams už padovanotą kvarte- 
tinės muzikos šventę.

V. Galdikaitė 
“Literatūra ir Menas”

Jonas
Mačiukevičius
PASIVAIKŠČIOJIMAS

Tai ėjom, tai ėjom visais paupiais, 
kurie pasitaikė po kojom.
Prieš medį ant kelių ne kartą klaupeis, 
tikriausiai už grožį žemei dėkojai.

Aš nieko, aš nieko tau nesakiau. 
Tik upės kaip vaiką akmenį prausė, 
tik galvą žemyn — kur klūpėjai — 

lenkiau, — 
tau Šitaip už grožį dėkojau tikriausiai.

kos atžvilgiais buvo daugmaž 
vienodi, bet kada pradėjo 
dykti plunksnos, augti spar
nai, imta dairytis į didesnes 
auktšumas, darbo kryptys 
pasidarė įvairesnės. Vie
niems pasidarė artimesni 
peizažai, kitiems—portretai, 
tretiems—montažai ir kolia
žai, ketvirtiems—dokumen
tika, reportažai. Mūsų galva 
R. Linionis jau spėjo su savo 
darbais išplaukti į tarptauti
nius vandenis, kiti dalyvauja 
tarprespublikiniuose konkur
suose. Klubo kolekcijos pa
buvojo Lenkijoj, Suomijoj.

Kapsukiečiai pamėgo savo 
fotografų darbus, tuo labiau, 
kad ataskaitinėse parodose 
ne vienas čia pamato ir save, 
paimtą netikėtu rakursu, 
įvairių švenčių momentus, 
miesto rekonstrukcijos dar
bus, daug tokių dalykų, į 
kuriuos profesionalai dažnai 
neatkreipia dėmesio. Šiemet 
turėtų įvykti ir šių eilučių 
autoriaus trečioji personalinė 
paroda, skirta fotografijos 
raidai Sūduvoje maždaug 
nuo 1863 metų iki 1953.

Klubo nariai neseniai susi
pažino su JAV lietuvių foto
grafo J. Dovydėno darbais.

su savo tėvyne. Linkėtina, 
kad ir kiti užsienio lietuviai 
eitų šiuo keliu.

Klubo pastangų dėka, tiek 
kultūros namuose, tiek įvai
riose gamyklose vyksta pa
stovios mūsų ir užsienio foto- 
meistrų darbų ekspozicijos, 
kas žymia dalimi prisideda 
prie fotopropagandos, foto
grafijos, kaip meno suprati
mo.

Dabar fotografuojančių 
Kapsuke yra labai daug, juo
ba, kad aparatai nėra itin 
brangūs. Įvairūs fotobūreliai 
mokyklose, gamyklose taip 
pat atlieka labai didelį vaid
menį, nes dabar jau nepra
slysta nė vienas renginys, 
kuris nebūtų įamžintas.

V. Gulmanas

Copenhagen. — Danijos 
sostinėje moterų taikos judė
jimo dalyvės suruošė 24 va
landų demonstracijas prie 
Britanijos ambasados. Jos 
protestavo dėl to, kad britai 
suėmė moteris už dalyvavi
mą demonstracijose prieš 
branduolines raketas prie 
JAV karinės bazės Green- 
ham Common vietovėje. Pa
našios demonstracijos vyko

I ir Švedijoje.

NORI TIKĖK, NORI—NE!
Geriau vienas tvirtas gyvenimas negu du su

griauti.
Ir stipriausias vynas yra silpnesnis už gražias akis.
Nesidžiauk tapęs Išrink tuoju — gal besirenkan

čiam nebuvo iš ko rinktis.
Meilė yra, bet ne visiems amžina.
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Amerikietis režisierius Richard For 
tas pastatyti Paryžiaus Operoje Johann Straus operetę 
“Šikšnosparnis” (Die Fledermaus). Buvo sutarta rodyti 16 
spektaklių.

Po premijeros kritikai smarkiai sudirbo pastatymą. 
Padėčiai gelbėt režisierius sumanė padaryt pakeitimu. 
Šeštadieniniam vakaro spektakliui II veiksmo baliaus metu 
valso šokiui buvo pasamdyti iš kaba 
valsą šoko nuogi. Gi nuolatiniai Oper 
anksto nebuvo painformuoti apie pakeitimą ir tik prieš 
vaidinimą apie tai sužinojo.

Žiūrovų salėje kilo didžiulis triukšmas: publika ilgai 
kaukė ir neleido pradėt sekančio vi 
pasipiktinta nuogais šokėjais. Baleto tr 
sino streiku. Paryžiaus spaudoje pasiro< 
“Nuogaliai išprovokavo skandalą Operoje”, 
prieš nuogalius”, “Triukšmingas nepasitenkinimas Opero- • M ■ je .

Režisierius pažadėjo, kad sekančiuose spektakliuose šoks 
tik kostiumuoti Operos baleto šokėjai.

retų šokėjai, kurie 
■los baleto šokėjai iš

tiek/buvo 
į^i pagra- 

traštės:
Sukilimas

eiksmo, 
upės šo 
dė tokio

SUGRĮŽO ARTHUR MILLER BROADWAY
A. Millerio veikalas “Vaizdas nuo tilto” (A View from the 

Bridge) Broadvejuje susilaukė naujos premjeros ir šį kartą 
sėkmingos. Nauja premijera todėl, k 
buvo statytas Broadvejuje 1955 m. ir
tad po kelių spektaklių buvo nuimtas. Dabartinė veikalo 
versija yra pilnai perdirbta ir kri 
palankiai.

Šitas Millerio veikalas yra išversl 
prancūzų kalbas ir vaidintas dešimtyje

ad šis veikalas jau 
buvo sukritikuotas,

tikos buvo sutikta

as į rusų, italų ir 
įvairių kraštų.

ASTORIŠKA AUTOBIOGRAFIJA

New Yorko leidykla išleido lordo Laurence Olivier, 
žinomo britų aktoriaus ir Nacionalinio Britų ir Old Vic 
teatrų vadovo, jo paties parašytą autobiografiją pavadinta 
“Aktoriaus išpažintys”. Kaina $16.95.

MOLIERO PASISEKIMAS

Prancūzų aktoriaus ir rašytojo įdoliero sėkmė yra 
nesibaigianti. Tiek jam gyvam esant, 
šių dienų, t. y. po 300 metų, jo veikalai vaidinami visose 
pasaulio teatrų scenose.

Klasikinė komedija “Mizantropas
Broadway. Neseniai Paryžiuje—Com|edie Francaise, 310 
metų nuo jo mirties prisiminimui, t 
Britų Nacionalinis Teatras Londone 
Danijos Karališkasis Teatras Kopen 
komediją savo repertuare.

,iek po jo mirties iki

dabar vaidinama

ą veikalą atnaujino, 
taip pat vaidina, o 

nagoje irgi turi šią

MARCO BROADVEJUJE

Sveiką širdį - 
visam gyvenimui

Nors pagal statistinius duomenis mo
teris rečiau ištinka miokardo infarktas, 
tačiau civilizacija, gausus informacijos 
srautas, nervinė įtampa, nejudrus gy
venimo būdas, kai kurie žalingi įpro
čiai vienodai „graužia" tiek vyrų, tiek 
ir moterų širdis. Todėl vis auga skai
čius moterų, besiskundžiančių įvairiais 
širdies negalavimais. Kaip jų išvengti, 
kaip išsaugoti ilgiems metams sveiką 
širdį, tuo pačiu ir stiprią sveikatą, pa
prašėme pasidalinti mintimis LTSR nu
sipelniusį gydytoją, medicinos daktarą, 
profesorių, Respublikinės premijos 
laureatą, YVU gydytojų tobulinimosi 
fakulteto kardiologijos katedros vedėją 
JUOZĄ RUGIENIŲ.

KADA REIKIA SUSIROPINTI SAVO 
ŠIRDIMI! AR TADA, KAI PRADEDAME 
„JAUSTI" ŠIRDĮ (DORIMUS, PERMUŠI
MUS IR PAN.), AR DAR JAUNYSTĖJE, 
KAI JAUČIAMĖS VISAI SVEIKI!

Kuo anksčiau pasirūpinsime savo 
sveikata, tuo geriau. XIX amžiuje in
dustrializaciją lydėjo tuberkuliozė. XX 
amžiaus epidemija yra kraujagyslių ate
rosklerozė, ypač Išeminė Širdies liga 
(Širdies vainikinių kraujagyslių atero
sklerozė).

Si liga plėtojasi pamažu, daugelį 
metų visai nepasireiškia. Nustatyta, kad 
kraujagyslės susiaurėjimas iki 50% dar 
nesutrikdo organo funkcijos.

Net jaunų žuvusių žmonių širdyse ty
rimų metu randami aterosklerotlniai pa
kitimai. Kartais šie pakitimai atsiranda 
net vaikystėje. Kai ligonį ima vargin
ti širdies aritmijos, krūtinės angina 
(stenokardija) arba ištinka miokardo in
farktas, tai dažniausiai liudija apie toli 
pažengusią šią ligą. Todėl savo svei
kata reikia rūpintis dar tada, kol esa
me visai sveiki. Reikia nuolatos grū
dinti, stiprinti organizmą.

Už sveiką gyvenimo būdą, racionalią 
mitybą, prieš žalingus įpročius privalo
me kovoti visada. Nesveika permaitin
ti kūdikius Ir vaikus. Būtina nuo jau
nystės saikingai maitintis pilnaverčiu 
maistu (turtingu vitaminų ir baltymų).

Kalbame, kad reikia kovoti prieš 
girtavimą, rūkymą, nesaikingą mitybą. 
Ar visada mūsų vaišės saikingos! Ne
kultūringas, siaurų pažiūrų yra tas šei
mininkas, kuris įkyriai verčia svečią 
gerti ar valgyti. Turime mokytis ir mo
kyti vaišinimo kultūros. Moterys turėtų 
būti pavyzdžiu. Deja, neretai kaip tik 
jos nusižengia šiai taisyklei.

Būtina visokeriopai propaguoti ir už
siiminėti fizine kultūra ir sportu, svei
kai praleisti poilsio dienas.

Vargu ar galima pavadinti poilsiu 
išvyką prie ežero ar upės su didžiu
liais maisto krepšiais, daugybe butelių. 
Tai eilinis persivalgymas ir pasigėrimas. 
Poilsis turi būti aktyvus, grūdinantis 
sveikatą, keliantis žvalumą, darbingu
mą.

NEMAŽA ŽMONIŲ KENČIA NUO 
Širdies reumato, kuris atsiran
da DAR VAIKYSTĖJE. KAIP APSAU
GOTI VAIKUS NUO SlOS LIGOS IR 
JOS PASEKMIŲ!

Sergant reumatu širdies vožtuvuose 
vystosi uždegiminis procesas, kuris trik
do normalią vožtuvo funkciją. Taip iš
sirutulioja širdies yda (neužsidaro 
vožtuvas arba susiaurėja jo anga). Vai
kui susirgus reumatu, būtina aktyviai įj 
gydyti. Reumatui aprimus, reguliariai 
gydyti profilaktiškai. Vengti reumato 
recidyvų, kurių metu toliau plėtojasi 
širdies vožtuvo pakenkimas. Būtina ša
linti infekcijos židinius, vengti vadina
mųjų pei šalimo ligų, o jomis susirgus 
— tinkamai gydyti (karščiuojant būti
nai gulėti lovoje, gerti gydytojo pa
skirtus vaistus). Reikia grūdinti vaiko 
organizmą, daugiau būti gryname ore, 
maitinti vitaminingu maistu, vaisiais, dar
žovėmis. Vien gyvenimo sąlygų gerėji
mas (geresni butai, maitinimasis ir kt.) 
bei profilaktinis gydymas žymiai suma
žino ūmių reumato atakų skaičių, širdies 
vožtuvų pakenkimų atvejų.

AR GALIMA PAGYDYTI ĮGIMTĄ AR 
įgytą Širdies ydą neoperaciniu 
BODU! KOKIO GYVENIMO REŽIMO 
TURI LAIKYTIS ŽMONĖS, TURINTIEJI 
Širdies ydąi

Širdies ydą išgydyti (koreguoti) gali
ma tik operaciniu būdu. Tačiau ope
ruojama tik tada, kai yda trikdo nor
malų širdies darbą. Jei širdies yda ne
didelė ir netrikdo širdies funkcijų, — 
neoperuojama. Kartais tokie ligoniai 
sulaukia net gilios senatvės.

Įgytų reumatinių širdies ydų atvejais 
gydome reumatą, kad apsaugotume li
gonio širdies vožtuvus nuo tolesnio 
proceso progresavimo. Jei širdies yda 
nedidelė, netrikdo širdies funkcijų, to
kie asmenys gali gyventi įprastą gyve
nimą, tik vengdami labai didelių per
krovimų bei neigiamų sveikatai povei
kių, pvz., peršalimo, skersvėjų. Jei šir
dies yda pradeda trikdyti normalų šir
dies darbą (žmogus pradeda dusti, 
tinsta kojos ir kt.), ligonis privalo kreip
tis j gydytoją pasitarti dėl gydymo ir 
režimo.

DAUGELĮ TĖVŲ NERAMINA, KAI 
GYDYTOJAS IŠGIRSTA OŽESĮ VAIKO

Širdyje, kokios kilmės būna tie 
ŪŽESIAI! AR TAI GALI BŪTI ATERO
SKLEROZĖS POŽYMIS!

Širdies ūžesio negalima sutapatinti 
su širdies yda. Labai dažnai gydytojas 
girdi vaiko širdies ūžesį, tačiau objek
tyvūs tyrimo metodai jokios širdies 
ydos nekonstatuoja. Tai vadinamieji 
funkciniai širdies ūžesiai. Jie netrikdo 
normalaus organizmo augimo.

Jaunystėje širdies ūžesiai dažniausiai 
būna reumato arba įgimtų širdies ydų 
pasėka, vyresniems — dėl aterosklero
zės, arterinės hipertenzijos, širdies ne
pakankamumo ir kai kurių kitų priežas
čių.

AR GALIMA SUSTABDYTI ŠIRDIES 
NEPAKANKAMUMO PROGRESAVIMĄ! 
NUO KO JIS ATSIRANDA IR KAIP 
JO IŠVENGTI!

Širdies nepakankamumo priežastys 
įvairios — širdies ydos, išeminė širdies 
liga, padidėjęs kraujospūdis, širdies 
raumens uždegiminiai procesai (mio- 
karditai), kardiomiopatijoj ir kt.

Laiku pradėtas gydymas glikozidais, 
diuretikais, miokardo bioenergetinius 
procesus gerinančiais vaistais ir kt. pa
deda sustabdyti nepakankamumo prog
resavimą.

DAUGELIS MOTERŲ, YPAČ VYRES
NIO AMŽIAUS, SKUNDŽIĄSI ĮVAIRIAIS 
Širdies negalavimais: Širdies 
RITMO SUTRIKIMU, PERMUSlMAIS, 
□Orimais Širdies plote, ar visa 
TAI ATSIRANDA DĖL ORGANINIŲ 
PAKITIMŲ ŠIRDYJE, AR TAI GALI 
SUKELTI IR KITOS PRIEŽASTYS!

Širdies plakimas, permušimai, dūrimas 
širdies plote ir pan. gana dažnai būna 
ne organinės, o funkcinės kilmės, t. y. 
dėl vegetodistonijos, o klimakteriniame 
periode — dėl endokrininės sistemos 
persitvarkymo.

Funkcinės kilmės sutrikimų atvejais, 
ypač klimakteriniame periode, mote
rys skundžiasi begale negalavimų. Skun
džiasi skausmais širdies plote, kurie 
kartais trunka ištisas valandas ar die
nas. Kartais šie skausmai gali būti 
stenokardinio pobūdžio. Ligones vargi
na širdies plakimas, permušimai, tirpi
mai, dusulys (pasunkėjęs oro Įkvėpi
mas) ir kt. Nežiūrint gausybės nusi
skundimų, ištyrus tokios ligonės širdį, 
konstatuojama normali jos veikla.

NEMAŽA MOTERŲ KENČIA NUO 
Širdies kraujagyslių spazmų, 
KURIUOS SUKELIA VEGETACINĖS 
DISTONIJOS KRIZĖS. AR TOKIE SPAZ
MAI PAVOJINGI GYVYBEI, AR JIE 
GALI SUKELTI MIOKARDO INFARK
TĄ! KAIP IŠVENGTI TOKIŲ SPAZ
MŲ!

Vegetacinės distonijos gyvybei ne- 
avojlngos, nuo jų nebūna miokardo 

infarkto.
Statistika rodo, kad asmenys, kuriuos 

vargina neurocirkuliaclnė (vegetacinė) 
distonija, rečiau suserga kitomis šir
dies kraujagyslių ligomis.

Neurocirkuliacines distonijas geriau
siai šalina fizinė kultūra ir sportas, fi- 
zioterapinės procedūros, refleksotera
pija. Tačiau gydymą kiekvienu konk
rečiu atveju turi paskirti gydytojas.

MOKSLININKAI YRA NUSTATĘ PO
ŽYMIUS, KURIE Iš ANKSTO PARODO 
IŠEMINĖS ŠIRDIES LIGOS GRĖSMĘ 
TAI VADINAMIEJI RIZIKOS FAKTO
RIAI. AR JIE TOKIE PAT VYRAMS IR 
MOTERIMS! JUK VYRŲ IR MOTERŲ 
GYVENIMO BODAS BEI ĮPROČIAI 
ŠIEK TIEK SKIRIASI!

Kai gydome išemiją (krūtinės anginą, 
miokardo infarktą ar kitas šios ligos 
klinikines formas), dažniausiai sugebame 
tik prislopinti jos progresavimą. Ge
riausia yra laiku išaiškinti ir gydyti šios 
ligos vadinamuosius rizikos faktorius ir 
neleisti ligai išsirutulioti. Tai būtų pir
minė išeminės širdies ligos profilakti
ka. Įrodyta, kad padidėjęs cholesteri
no kiekis kraujyje, padidėjęs kraujo
spūdis, rūkymas, nejudrus gyvenimo 
būdas, nutukimas, protinis pervargimas 
yra „svarbiausi kaltinamieji", kurie 
padėjo išsirutulioti išeminei širdies 
ligai. Yra antraeilių rizikos faktorių, 
kurie taip pat skatina šios ligos atsi
radimą. Juo daugiau šių rizikos fakto
rių, juo didesnė tikimybė, kad žmogus 
ateityje susirgs išemine širdies liga 
(krūtinės angina, miokardo infarktu ar 
kitomis šios ligos formomis).

Suminėti rizikos faktoriai pavojingi 
ne tik vyrams, bet ir moterims.

KOKIĄ REIKŠMĘ SUSIRGTI ŠIRDIES 
LIGOMIS TURI PAVELDĖJIMAS! JEI 
TĖVAS AR MOTINA SIRGO ŠIRDIES 
LIGA, KOKIO GYVENIMO BODO TU
RI LAIKYTIS JŲ VAIKAI, KAD IŠSAU
GOTŲ SVEIKĄ ŠIRDĮ!

Paveldime ne ligą, kaip mėlynas 
akis, rudus plaukus ar kitus gim
dytojų bruožus, o tik medžiagų apy
kaitos, endokrininės ir nervų sistemos 
ypatybes. Todėl jei tėvai, pvz., sirgo 
reumatu, miokardo infarktu ar padidė
jusio kraujospūdžio Ilga, jų vaikams 
taip pat didesnė tikimybė susirgti šia 
liga.

Vaikai, kurių tėvai sirgo širdies liga, 
turi laiku susirūpinti šios ligos profi
laktika, imtis visų priemonių išvengti 
šios ligos rizikos faktorių.

AClO, PROFESORIAU, Už POKALBĮ.
L. ALEKNAVIČIENE

“Tarybinė Moteris”

mas visame pasauly-Marsel Marco (Marcel Marceau) žino:
je prancūzų mimas turės savo pantomiminius spektaklius 
Broadway teatre. Spektakliai prasidės 
ir tęsis 6 savaites.

kovo mėn. pradžioje

NAKTIS SU 100 HUMORISTŲ

s “Naktis su 100Antrasis metinis, taip vadinamai;
humoristų” prasidės kovo pirmoje savaitėje pirmadienį 12 
vai. dienos metu ir užtruks be pertraukos iki antradienio 
12 vai. Tame humoristiniam maratone atlikėjai turi po 10 
minučių kiekvienas ir gali pasakoti 
humoristinius dalykus. Bilietai po $10. Spektaklis vyksta 
kabarete—restorane netoli Broadway.

PAMINĖTA WAGNE:

ar dainuoti tiktai

RIS

100 metų mirties metinėse nuo didžiojo kompozitoriaus 
Ričardo Vagnerio (Richard Wagner) Brooklyno Filharmoni
jos orkestras išpildė jo C simfonija ir Meistersingerių 
preliudą. Koncertas vyko Brooklyn Ac

New Yorko Filharmonijos orkestras, 
politan Operos solistei Hildegard Be 
vakarą Wagnerio kūrybai Lincoln Centre—Avery Fischer 
Hall diriguojant Zubin Mehta.

ademy of Music.
, dalyvaujant Metro- 
hrens pašventė visą

Praėjusiais metais Utenos M. Melhikaitės trikotažo ir 
galanterijos susivienijimo kolektyvas 
151 tūkstantį vienetų trikotažo bakinių, 10 tūkstančių 
metrų užuolaidų. Šiemet Utenos trikotažininkai pasiryžo 
dar labiau padidinti gamybą. Šiais 
aštuoniolika naujų mezgimo mašinų, 
produkcijos asortimentą, siūti triko: 
įvairiausių medžiagų, jų derinių.

Brigadinė darbo organizavimo form 
jos, tobulesnių siuvimo mašinų dieginjias į gamybą Utenos 
trikotažininkams leido darbo našumą 
procentų.

virš plano realizavo

metais jau paleista 
kurios leis išplėsti 

ažinius gaminius iš

i, naujos technologi-

padidinti keturiolika

Nuotraukoje: Mezgimo cecho metėja “Garbės ženklo” 
orgininkė Paulina Skrebiškienė (deširėje) su savo mokine 
Rita Kirdeikiene. K. Jankausko nuotrauka
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Montreal
Aldiečiai veikia

Vasario 19 d. aldiečių susi
rinkime dalyvavo gražus bū
rys narių. Buvo ypatingai 
džiugu matyti ir tuos narius, 
kurie dėl sušlubavusios svei
katos ilgą laiką negalėjo 
dalyvauti. Tik labai apgailė
tina, kad narių skaičius dėl 
mirčių, žymiai mažėja. Šia
me susirinkime pasigedome 
keturių narių, kurie išsisky
rė iš gyvųjų tarpo (apie juos 
buvo anksčiau rašyta).

Nežiūrint, kad likusius sle
gia sunki metų našta, bet 
dar pagal išgalę, darbuoja
mės, stengdamiesi kuo ilgiau 
pratęsti gyvavimą Lietuvių 
Literatūros Draugijos veik
loj sukelti ekonominės para
mos pažangiesiems laikraš
čiams—“Laisvei”, “Vilniai” ir 
kitiems pažangiems reika
lams.

Susirinkimas buvo ir gy
vesnis, nes daug kas pakel
tais klausimais diskutavo. 
Daugiausia apsistota LLD 
grupės organizavimo ekskur
sijos į T. Lietuvą. Ne visi 
sutiko su Tėviškės draugijos 
siūlymu. Šis klausimas liko 
neužbaigtas išsiaiškinti.

Daugelis nusiskundė, kad 
gaunamas “Gimtasis kraš
tas” sunkiai skaitomas dėl 
mažo ir neaiškaus šrifto. 
Išreiškė pageidavimą, kad 
raidės būtų didesnės ir aiš
kesnės.

Kuopos valdyba ir šiems 
metams pasiliko ta pati, ku
rią sudaro: J. Urbanavičius, 
L. Kisielis, P. Kisielienė, J. 
Vilkelis [naujas] ir E. Morke- 
vičienė.

Užbaigus kuopos reikalus, 
J. Urbanavičius kalbėjo tai
kos išlaikymo klausimu. Po 
jo kalbos buvo klausimų ir 
diskusijų.

Užbaigus susirinkimą, visi 
laisvai pasikalbėjo prie kavu
tės ir skanumynų, kuriuos 
pagamino nuolatinės skanu
mynų aukotojos: V. Zavišie- 
nė, 0. Veršinskienė, S. Pe
tronienė ir A. Šuplevičienė. 
Taip ir užbaigėme popietę, 
praleidę kultūringai ir drau
giškai.

Moterys kviečia
Atžymėti Tarptautinei Mo

ters Dienai —Kovo Aštunta
jai, šios kolonijos Moterų 
Klubas ruošia pietus, kuriuo
se bus patiekti nauji paga
minti patiekalai už labai že
mą kainą. Jos kviečia visus. 
Pietūs ruošiami Kovo 12 d. 
rusų svetainėje —3447 St. 
Laurens Str. Pradžia 
1 v. p. p.

Mirtys —ligoniai
Mirė buvęs montrealietis, 

o pastaruoju laiku gyvenęs 
Ontario, Juozas Roselis. Pa
liko žmoną, sūnų su šeima, 
du brolius ir sesutę Montrea- 
le ir brolį Jungtinėse Valsti
jose. Tikiu, apie velionį vieti
nis korespondentas aprašys 
plačiau.

Velionio šeimai, broliams 
ir sesutei gili užuojauta.

Adelė Meištienė, Montreal 
General ligoninėje pergyve-

, Quebec
no operaciją. Tikiu, kai šiuos 
žodžius skaitysite, tai ligonė 
bus jau sugrįžusi į namus.

Nekviesti “svečiai”
Užmiestyje gyvenanti V. 

Vekterienė vieną naktį paju
to, kad kas po jos namus 
vaikščioja. Pamanius, kad 
sūnus, ir paklausė “kas čia”, 
bet kai negavo atsakymo, 
paskambino šalimais gyve
nančiam sūnui. Tas iššaukė 
policiją. Kol policija atvyko, 
“svečiai” spėjo prasišalinti. 
Gerai, kad tik taip baigėsi, o 
galėjo būti ir blogiau.

Išvyko į tolimas keliones
Henry Šuplevičius kiekvie

nas savo atostogas panaudo
ja išvykoms į skirtingas pa
saulio vietoves. Šį kartą pa
sirinko Philipines. 0 jo brolis 
Ronaldas, kuris taip pat 
daug keliauja, šį kartą išskri
do į Iceland’ą. Abiem geros 
viešnages! P.

London, Ont.

Mirė Juozas Roselis
Vasario 19 d. mirė Juozas 

Roselis, 73 m. amžiaus, gy
venęs Tillsonburg, Ont.

Nuliūdime paliko žmoną— 
Luiza (Dainys), sūnų—Ro
naldą su šeima, seserį—Ber
ta Viau, brolius—Vincentą, 
Joną ir Andrių. Palaidotas 
Tillsonburg kapinėse.

Roselis į Kanadą atvyko 
jaunas su savo tėvais kuriais 
broliais ir seserim. Po pirmo
jo karo ilgus metus gyveno 
Montrealyje, kur vedė Luizą 
Danytę, susilaukė sūnaus. 
Ilgus metus dirbo Steel 
Kompanijos dirbtuvėje, sun
kų darbą. Susitaupė šiek 
tiek, pinigų, atvyko į Vakarų 
Ontario provinciją į tabako 
rajoną. Įsigyjo tabako ūkį, 
bet pastaruoju laiku, pasi- 
liuosavę nuo darbų, jau gy
veno Tillsonburge.

Į laidotuves buvo atvykęs 
brolis Andrius su žmona iš 
Montrealo.

Užuojautos artimiesiems ir 
ramybėj ilsėtis Juozui Rose- 
liui, Kanados šalyje.

Gavo liūdną žinią
Sofija Pajuodienė ir Emma 

Byrąs, gavo iš Lietuvos liūd
ną žinią, kad ten mirė jų 
švogeris Petras Kirstukas, 
gyvenęs pas savo dukrą Ni
jolę Bodindorienę, Vilniuje. 
Nuliūdime paliko dvi dukras 
Nijolę ir Rytą su šeimomis.

Taipgi, pranešė, kas pasi
mirė jų pusbrolis—Lionginas 
Izdūnis, gyvenęs Mitagalio 
km., Rokiškio apskr.

Gilios užuojautos sese
rims—Sofijai ir Emmai ir jų 
šeimoms Lietuvoje.

Pasimirė •
Sausio m. pasimirė J. Mi

kėnas, gyvenęs Tillsonburg, 
Ont., mūsų senosios kartos 
ateivis, ilgus metus buvęs 
tabako ūkininku.

Nuliūdime paliko žmoną, 
sūnų ir dukrą su šeimomis.

Išvyko žiemavot
Stela Aleliūnienė ir Pranas

MONTREAL, QUE., CANADA

PADĖKOS ŽODIS
Sausio mėnesį mirus Antanui Kisieliui, London, 

Ont., tariame padėdkos žodį visiems, kurie atvyko 
paskutinį kartą atsisveikinti su velioniu ir dalyvavo 
laidotuvėse iš Londono, Tillsonburgo, Delhie ir 
kitų tolimesnių vietų, už gražias gėles, kurios 
puošė karstą, už užuojautas ir aukas Širdies 
Fondui.

Dėkoja:
Sesuo-JULIA TAMOSONIENĖ 
Žmona-FRANCES
Brolio sūnus ir dukra

ir Danutė Rušinskai išvyko 
i žiemavot j Miamį, Floridą. 
į P. D. Rušinskai turi Floridoj 
; su šeima gyvenantį sūnų. Ta 
į pačia proga jie aplankys ir 
savuosiuos.

Šiuo laikotarpiu išvyko į l 
St. Petersburg, Fla. Sofija ir i 
Povilas Pajuodžiai su Mrs. 
Murray praleisti keletą sa
vaičių šiltam klimate.

Nepaprasta žiema
Kai sniego pūgos ir šalčiai 

siautė-Kalifornijoj, Washing
tone ir New Yorke, Jungti
nėse Valstijose, pas mus" 
kanadiečius, gyvenančius 
Ontario provincijoj ir kitose 
vietose, turėjom šiltą žiemą, 
palyginus su šio klimato lai
kotarpiu kitais metais.

Gruodis prasidėjo su snie
gu ir šalčiais, bet vėliau 
sniegas pranyko dar vėliau, 
beveik iki šių dienų tempera
tūra siekė 3 laipsnius šilumos 
Celcijaus dienos laiku.

Dabartiniu laiku pievos ža
liuoja ir prie namų tulpės 
pradėjo kaišioti galvas. Gal
būt turėsime ankstyvą pava
sarį, jei dar neužeis šalčiai ir 
sniegas.

Kai pereitais metais šiuo 
laikotarpiu turėjom nepa
prastai daug sniego ir dide
lius šalčius, tai šiais metais 
yra nepaprastai šilta žiema. 
Tai gamtos keistenybės. 
Mes, kanadiečiai džiaugia
mės tokia žiema, nes nereik 
valyti sniego ir nėra baimes 
važinėti mašinomis. J.N.

Beveik protingas 
robotas

Japonijoje, firmos “Sumi
tomo” tyrimų laboratorijoje, 
sukurtas robotas, galintis 
girdėti, matyti, kalbėtis ir 
protauti. Anot kūrėjų, 15 
roboto kompiuterių (vienasI 
centrinis ir 14 pagalbinių 
mikroskaičiuoklių) suteikia 
jam 18 mėn. kūdūkio intelek
tą. Šis robotas netrukus bus 
pastatytas prie konvejerio 
elektroniniams elementams 
montuoti. Detalių radimui ir 
atskyrimui robotas turi akį, 
sumontuotą iš 300,000 stikli
nių šviesos laidininkų. Iš jų 
signalų centrinis kompiuteris 
ir apskaičiuoja daiktų dy
džius ir formą.

Nurodymus, ką daryti su 
objektais, robotui galim duo
ti balsu. Jis pats į klausimus 
apie darbą atsako dirbtiniu 
moterišku balsu.

Minčių blyksniai
Satyra daugiausia laimi 

rimtu veidu. Antraip jį pra
randa netikėtumą.

Nieko bloga, jog mylėdami 
viens antrą išaukštiname, 
bloga tik, kad išaukštinę 
imame pernelyg reikalauti.

Mandagumas—pasityčioji
mas iš prievartos.

Svajonių ir prisiminimų 
santykis tiksliai nusako mū
sų amžių.

Kantrybė tyliausiai duris 
atidaro.

Žinomas žmogus turi daug 
nežinomų draugų ir priešų.

Leonas Bušma

PRANAS ŠKLĖRIUS
♦**

■ Tu, ŽEME,
į Aprengei, 
j Pamaitinai
Ir vaikščioti išmokei.
Ir jeigu bus diena, 
Kad aš užmiršiu 
Šilą žodį,
Tai tegu bus dar ir kita, 
Kai aš užmiršiu žodį 
MOTINA.

O to tuomet
Net šunys pabijos

j Sutikt mane kely, 
I Kad neapločiau jų.

“LAISVĖ”

Linkėjimai Moters Dienos proga

Nuo 1910-ųjų m. jau praėjo 
73-eji metai, kai Danijos sos
tinėje Kopenhagoje įvyko 
pirmasis moterų suvažiavi
mas, kuriame buvo paskelb
tas kovos už moterų teises 
šūkis. Apie tą moterų suva
žiavimą tais metais buvo 
rašoma ir kalbama apie svar
bą kovojant už moterų tei
ses, už visų darbo žmonių 
reikalus ir vesti kovą už 
taiką.

Tai buvo viena pirmųjų Ki
birkščių, iš kurių iškilo galin
gas tarptautinis moterų ju
dėjimas.

Atsiliepdamos į tą moterų 
kongreso šūkį visame pasau
lyje pradėjo organizuotis ir 
kovoti už savo ir visų darbo 
žmonių teises. Ypatingai ryž
tingai kovojo už taikos išlai
kymą.

Kopenhagos kongresas tu
rėjo didelę įtaką į Amerikos 
moteris. Jos aktyviai pradė
jo prisidėti prie progresyvių 
organizacijų steigimo. Ame
rikoje Lietuvių Darbininkių 
moterų progresyvus susivie
nijimas buvo suorganizuotas, 
aktyvumas ir pradėjo pasi
reikšti 1915-aisiais metais. 
Nuo tų metų pasekmės buvo 
geros, į Susivienijimą įsirašė 
daug moterų.

Laikas buvo pribrendęs 
šaukti moterų suvažiavimą ir 
reikalą leisti moterims žur
nalą.

Moterų platesnė veikla 
prasidėjo Pirmojo Pasaulinio 
karo metu. Pažangioji spau
da ir pažangūs veikėjai, ypa
tingai moterys įsitraukė į 
aktyvią veiklą, agitavo ir 
vedė kovą prieš įtraukimą 
Amerikos į karą.

Tokiame gyvenimo sūku
ryje prasidėjo moterų orga
nizacinis veikimas ir darbas.

Už kiek laiko pasirodė, 
žurnalas “Moterų Balsas”. 
Žurnalui išleisti daug moterų 
prisidėjo raštais ir rėmė pini- 
giškai.

Sustojus “Moterų Balsui” 
išeidinėti, visos įsitraukė į 
progresyves lietuvių organi
zacijas.

Daug moterų įstojo į Lie
tuvių Darbininkų Literatū
ros Draugija kuri turėjo savą 
organą žurnalą “Šviesa”. Tą 
masinė lietuvių darbininkų 
pažangaus judėjimo organi
zacija, kuri turėjo kuopas 
visose Amerikos ir Kanados 
lietuviais apgyventose kolo
nijose.

L.L.D. centro valdyboje ir 
kuopų valdybose moterys 
užėmė atsakingas pareigas.

Prie L.L.D. organizacijos 
buvo suorganizuoti lietuvių 
moterų pažangūs apšvietos 
klubai, kurie tapo svarbiau
siomis Amerikos lietuvių vie
šojo visuomeninio darbo or
ganizacijoms, dalyvavo 
priešfašistiniuose lietuvių 
kongresuose, rėmė Lietuvai 
pagalbos teikimą. Tam tiks
lui komitetas rūpinosi poka
rinių Lietuvos šelpimu, 
aukojo bei rinko pinigus, 
drabužius, medikamentus, 
maistą.

Keletas pasiaukojusių mo
terų ilgus metus dirbo “Lais
vės” laikraščio redakcijoje, 
administracijoje ir spaustu
vėje, kai kurios ir dabar dar 
tebedirba.

Daug moterų prisidėjo or
ganizuojant Lietuvių Meno 
Sąjungą, tai didelę ir svarbią 
progresyvių lietuvių organi
zaciją. Ji atliko daug gražių 
kultūrinių darbų.

LMS turėjo daug aktyvių 
moterų chorų, vadovių chorų 
ir teatrų grupių organizato
rių, skleisti meninę kultūrą 
Amerikoje gyvenantiems lie
tuviams.

Nuo pat pirmųjų dienų, kai 
buvo suorganizuotas Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mas, tikslu atlikti tos organi
zacijos reikalus keletas mo
terų dirbo daug metų centro 
komitete ir dabar dar tebe

dirba LDS kuopų valdybose, 
moterys atlieka svarbias pa
reigas.

Reikia prisiminti ir negali
me pamiršti tų moterų, ku
rios per daug metų dirbo I 
parengimuose, piknikuose Į 
gamindamos maistą, uždirbti j 
pelno, spaudai išleidinėti ir 
organizacijoms išlaikyti.

Tokiu moterų buvo visose 
kolonijose, be tų darbščių ir j 
pasiaukojusių moterų pro
gresyvus lietuvių judėjimas 
nebūtų buvęs toks didelis, 
kovojant už pažangą.

Dabartiniu laiku progresy
vus lietuvių judėjimas ir 
“Laisvės” išleidimas dau
giausiai rėmėsi moterų pa
siaukojimu ne tik “Laisvės” 
redakcijoj-administracijoj. 
Reikia prisiminti tas mote
ris, kurios parašo į “Laisvę”, 
apie organizacijų veiklą ir 
laisviečius iš New Yorko, 
Floridos, Kalifornijos, Michi- 
gano, Kanados ir iš kitų 
kolonijų. Pažvelkime į “Lais
vės” aukotojų sarašą, maty
sime daug remiančių “Lais
vę” moterų pavardžių.

Kovo 8-osios moterų die
nos proga širdingai sveikinu 
visas moteris, kurios per 
daug metų veikė ir darbavosi 
organizacijose ir rėmė pro
gresyvią spaudą, linkiu vi
soms geros sveikatos ir su
laukti taikingų metų.

Suprantame, kad moterų 
darbo dieną ilga, visuomeni
nės pareigos užima daug 
laiko. Pirmiausia turime pa
reikšti didžiulią pagarbą ir 
dėkingumą pažangietėms 
moterims, kurios atliko lietu
vių darbininkų kultūros, ap
švietos, politinės ir visuome
ninės veiklos srityje milžiniš
kus darbus. Tai ir dabartiniu 
laiku negalima pasiduoti ir 
būti suklaidinti reakcijos 
propagandai. Reikia veikti ir 
dirbti visuomeninį darbą, ir 
pagal išgalę, remti progresy
vią spaudą ir nenutraukti 
kovos prieš gręsanti atominį 
karo pavojų. P. Sausis

Ottawa. — Kanadietis Ro
bert G. Wilson, 50 m. am
žiaus, buvęs vagis ir seifų 
plėšikas, iš Vancouver, Britų 
Kolumbijos, čia tvirtina, jog 
jis gerai pažinojęs “Liono 
skerdiką” Klaus Barbie. Wil
son sako, kad jam Barbie 
gyręsis, jog, būdamas Bolivi
jos laivų bendrovės partne
riu, tarnybos reikalais jis 
lankęsis Amerikos miestuo
se: New Orleans, San Fran
cisco, Houston ir Galveston, 
taip pat Paryžiuje ir Fed. 
Vokietijoje. JAV imigracijos 
įstaigos pradėjo tirti, ar tik
rai taip buvę.

Kuo garsi „Bulvė“?
Gargždų lietuviškų patie

kalų valgykla „Bulvė" ne
blyksi įmantriu interjeru. 
Kukli, bet švari, tvarkingai 
prižiūrima. Valgykla, kokių 
pamatysi ir kitų rajonų cent
ruose, O štai patiekalų nė 
iš tolo nepalyginti. Kas pie
tauja „Bulvėje" pirmą sykį, 
dažnai pastebi, kad cepelinai 
kaip namuose virti. Panašiai 
atsiliepiama apie vėdarus, 
bulvių plokštainius, paplotė
lius su troškintais kopūstais, 
kitus žemaitiškus valgius.

Patikęs patiekalas — pats 
maloniausias pagyrimas val
gyklos darbuotojoms. Gargž
dų prekybininkai, pavadinę 
savo valgyklą ne kokiu nors 
abstrakčiu, o įpareigojančiu 
„Bulvės" vardu, žengė ryž
tingą žingsnį. Tai pažadas 
lankytojams tvirtai, be išly
gų laikytis nustatyto bulvi
nių patiekalų asortimento. 
Per septynerius valgyklos 

j darbo metus nepasitaikė 
dienos be cepelinų. Užsukęs 
į „Bulvę" ryte ar vakare, jų 
rasi visada.

Vasarą šioje nedidelėje 
valgykloje kasdien apsilan
ko apie 1600 lankytojų, vien 
cepelinų suvalgoma apie du 
tūkstančius. Apyvartos pla
nai kasmet didėja, bet ko

----------- ---------- ------------------------ ----- -...................... - - • •

V. V. Bunkų įspūdžiai
lankantis T. Lietuvoje

Paviešėję keletą dienų Vii- * 
niuje, mūsų nuoširdus globė
jas Gen. P. Petronis vieną 
rytą mums pranešė, kad ry- i 
toj galėsime važiuoti į že- j 
maitiją. Buvo malonu, džiau- i 
gėmės, ypač Valys buvo; 
linksmas, kad greitai pasi
matys su savaisiais. i

Sekantį rytą į mūsų duris 
pasibeldė jaunas automobilio 
vairuotojas su “Tėviškės”! 
draugijos palydovu Algiu į 
Kusta. Su mumis vyko vii- ■ 
nietė Valio giminaitė Irena 
aplankyti savo tėvelių, gyve
nančių Papilėje. ■

Kelionė tolima—keli šimtai 
mylių. Tačiau mūsų šaunus 
vairuotojas tik trumpam lai
kui sustojo pailsėti Panevė- [ 
žyje. Mes moterys nuėjome j 
pasižvalgyti po didžiulę par- j 
duotuvę, o vyrai, ištroškę, j 
ieškojo ko nors atsigerti.

Gražus miestas Panevėžys, 
gatvės pasipuošia, dau
giaaukščiais namais bei įvai
riosiomis gėlėmis.

Pailsėję vėl leidomės kelio
nėn. Mūsų dėmesį traukė 
platus gražiai nutiestas ke
lias. Pravažiavome kelis ko
lūkius, matėme gražius na
mus, bakūžėlių nesimatė. 
Netoli vieškelio ganėsi būriai 
juodmargių karvių. Kadangi 
buvo rugpjūčio mėnesis der
lius buvo baigiamas nuimti. 
Dar kaip kur matėsi nebaigti 
nupjauti rugiai.

Dar kiek pravažiavę pasie
kėme Papilės miestelį. Pasu
kome į seniai mums pažįsta
mo namo kiemą. Kieme mus 
pasitiko su džiaugsmu ir gė
lių puokštėmis. Visi džiaugė
mės, vėl turėdami progą 
pasimatyti.

Pasisvečiavę pas sesutę ir 
jos šeimą nuvykome aplan
kyti jau seniai sergantį brolį 
Antaną. Brolienė Onutė bu
vo paruošusi įvairių valgių ir 
sukvietusi gimines bei drau
gus.

* * *
{domiai praleidome 
popietę su draugais

Mūsų artimi bičiuliai Algir
das ir Marytė Ferensai 
mums paskambino į viešbutį 
ir pasiūlė pasivažinėti ir ka 
nors įdomaus pamatyti. Mie
lai sutikome. Neilgai trukus 
atvyko Algirdas su žmona 
Maryte ir jų dukrelė. Algir
das Ferensas yra Profsąjun
gos pirmininkas. Pasiūlė pa
matyti naujuosius Profsąjun
gos rūmus.

Oras buvo nepaprastai 
gražus. Susėdome į automo
bilį ir neilgai važiavę, susto
jome gražioje vietoje. Feren
sas sako:—tai čia yra nau-

lektyvas juos sėkmingai 
įvykdo ir viršija. Papietauti į 
Gargždus dažnai atvažiuoja 
kaimynai klaipėdiečiai, ku
rortinio sezono įkarštyje 
„Bulvę" užplūsta poilsiauto
jai iš pajūrio. Valgykloje 
saugomos dvi storos pasiūly
mų ir pageidavimų knygos, 
kuriose nė vieno priekaišto, 
tik padėkos.

— Nejaugi kitur išvirti ce
pelinai prastesni? — teirau
jamės „Bulvės" virėjų. — 
Kodėl jūsiškiai taip patinka 
žmonėms?

— Gardžiam valgiui pa
gaminti reikia ne tik įgudi
mo, bet ir noro, — kalba val
gyklos vyriausioji virėja
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Ferensų šeima Al. ir Mary
tė. Dukrele Algirde ir V. 
Bunkienė.

ko pastatas atro-

grožis! Puiki ar-

stai įdomiomis kė-

sve-

jieji rūmali. Tiesa aplinka 
graži, iš la
do įdomus|. Įėjome į vidų, 
neparastas
chitektūra. Viduje kelios 
puošnios salės. Mums labai 
patiko didžioji posėdžių salė 
su nepapra
dėmis, moderni virtuvė ir 
bufetas su gėrimais, 
čiams pasivaišinti. Maloni 
restorano vedėja mus pavai
šino konjaku ir saldainiais.

Palikę iriuos puikius rū
mus, važiavome pasižvalgyti 
po Trakus. Visur gražu, žydi 
gėlės, anĮ medžių noksta 
vaisiai, visur—vasaros gro
žis. Pavakaryj visi sulindome 
į “Meškoj” restoraną, kur 
mums pataikė skanią vaka

rienę. Širdingai ačiū Algir
dui, Marytei ir jų dukrelei.

Po skani 
kome rest
darželio fiusifotografavome. 
Po to visi 
grįžome į

Sekančią dieną važiavome 
aplankyti

! ir jo šeim^, gyvenančius Už- 
i lieknėje,

Taipgi ap 
vo ir moti

Svarbu
tuvoje la|)ai gražiai sutvar
kytos ka] 
dinti gėlė 
relėmis.

Žemaiti' 
dienas. Susitikome su gimi
nėmis, bei jaunystės drau
gais. Ketv 
tę atvyko 
jos vairuo 
žome į Vii

[B

os vakarienės pali- 
oraną ir prie gėlių 

geroje nuotaikoję 
Vilnių.

iaunesnį brolį Stasį

Mažeikių rajone, 
ankėme Bunkų tė- 
nos kapus, 
pažymėt, kad Lie

pinės. Kapai apso- 
mis ir aptverti tvo-

oje viešėjome tris

irtos dienos popie- 
“Teviškės” draugi- 
tojas ir visi sugrį
siu.
u s daugiau]

Iphia, Pa. — Čia gy- 
dypukas Feordor 

o, ukrainas, 75 m. 
Amerikos federali

Philade 
venantis 
Fedorenk 
amžiaus.

Sąjungą, kur II 
metu jis kaltina- 

ausikaltimus prieš

nio teismo nuteistas grąžinti 
į Tarybų 
Pas. karo 
mas už 
žmoniškuijną.

Mažeikienė, raga- 
.viškų patiekalų dau- 
:ų respublikos mies- 

Jadvyga 
vusi lietu 
gelyje ki 
tų.

„Bulvės" valgykloje patie
kalai nes 
mina juos 
senovinių
ruošimo tradicijoms. Ir dar. .. 

a, kaip skaniau pa- 
žmogų,

tandartiški, nes ga- 
žmonės, ištikimi 
žemaičių valgių

ai, kad 
gytu 
aplinkoje.

Benjaminui 
ui taip patiko ce- 
ad netgi nuotaikin- 
apie Gargždų ce- 
kūrė.

jį 
Darbštus valgyklos 
>, kuriame šauniai 

patyrusios virė- 
nskienė, E. Gimbu- 
Judienė, padavėjos 
ičiene, Z. Paulikai. 

ketina ir

Galvojam 
maitinti 
supaprastinančių 
patį valgį būdų, 
ir apie t 
kalus va 
jaukioje

Gargžduose apsilankiusiam 
kompozitoriui 
Gorbulski 
pelinai, k 
gą dainą 
pelinus su

Gerą vardą įgyti neleng
va. Dar sudėtingiau 
išsaugoti, 
kolektyvas 
darbuojas i 
jos S. Žilii 
taitė, E. 
R. Kvecev 
te, daugelis kitų, 
ateityje džiuginti lankytojus 
gardžiais 
nuoja plėlsti paslaugų sierą, 
aptarnauti 
gykloje p 
norėtų maitintis ir namuose.

Gediminas PILAITIS 
Gargždai

G. Tapine
Regina

neieškant 
gamybą ir 
Galvojama 

tuos patie- 
švarioje ir

patiekalais. Pla-

žmones, kurie val- 
irktais patiekalais

o nuotraukoje: 
Kvecevičlenė.
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Detroit, Michigan
Serga

Sunkiai susirgo Detroito 
Lietuvių Klubo buvęs iždi
ninkas ir dabartinis LDS 
bowleriu sekretorius Alfons 
Rye. Sako per kelias dienas 
netekęs 13 svarų. Neturi 
apetito valgyt. Jis daktaro 
priežiūroj. Žmona Emma 
Rye ir jo trys dukros: Judy, 
Diana ir Beverly labai susi
rūpinusios.

Į Harper ligoninę pateko 
kitas Klubo narys, Povilas 
Budnikas. Jo žmona Ann 
nuolatos būva prie jo ligoni
nėje. Ligonio sveikata rūpi
nasi gerai žinomas profeso
rius, daktaras Vaitkevičius.

Linkime abiem geriem klu- 
biečiam laimingai ir greit 
pasveikt.

Sugrįžo
Į organizacini darbą jau 

sugrįžo Servit Gugas. Jis 
sausio mėn. pergyveno sun
kią širdies operaciją Harper 
ligoninėje. Vasario 13 d. 
LDS 21 kp. susirinkime Ser- 
vitas dalyvavo ir davė sekre- 
toriaus-iždininko raportą. 
Per savo ligą neteko 20 
svarų, bet būdamas savo 
žmonos Ruth priežiūroj, tiki
me kad greit galutinai pa
sveiks. Buvo malonu jį sve
tainėje matyt.

Susirinkimai
Vasario 12 d. įvyko moterų 

investuotojų susirinkimas. 
Jos Topinka valgykloj paval
gė pietus, posėdžiavo, vėliau 
nuėjo į Fisher teatrą.

Vyrai investuotojai susi
rinko vasario 12 d. Alfons 
Rye namuose. Susirinkime 
susirgo namų šeimininkas 
Alfons Rye. Gerai, kad susi
rinkime dalyvavo daktaras 
Geraltauskas (Geralt). Jis 
pats iš vaistinės atnešė rei
kalingų vaistų ir Alfonsui 
pagelbėjo.

Po susirinkimo dalyviai pa
vaišinti skania vakariene, 
kurią papuošė namų šeimi
ninkė Emma Rye.

LDS 21 kp. susirinkimas 
įvyko vasario 13 d. Detroito 
Lietuvių klubo patalpose. 
Susirinkime dalyvavo visa 
valdyba, išskyrus iždo globė
ją Emma Rye. Bowleriu 
veiklos finansinį raportą da
vė Bertha Rye. Pagal jos 
raportą, iždas didėja, taipgi 
32-rasis bowleriu turnyras 
Detroite šią vasarą bus sėk
mingas.

Kuopa nutarė iš savo iždo 
bowleriu turnyrui paaukot

$50. Susirinkimą sklandžiai 
pravedė pirmininkas Tony 
Vasaris. Valdyba ir visi na
riai kalbėjo tik lietuvių kal
ba. Taip turėtų būt kiekvie
ną susirinkimą, nes mokėt 
kalbėt ir rašyt tėvų kalba— 
didelė garbė.

Po susirinkimo buvo vai
šės, kurias paruošė Mildred 
Vasaris. Jai pagelbėjo Anto- 
nette Garelis.

Dvigubas žaidimas
LDS bowleriu dvigubas 

žaidimas (scotch doubles) 
įvyko vasario 5 d. Po žaidi
mo, 33 poros suvyko į De
troito Lietuvių klubą Janice 
Brazas, Mary Ann Emerick, 
Karen Arndt, Estelle Smith, 
Antonette Garelis, Emma 
Rye, Nellie Onusevich ir 
Bertha Rye. Skanumynų sta
lą aukojo Marie Servial, Do
rothy ir Lynn Belūnas, Emi
ly Kennedy, Minnie Tvaska 
ir Janice Brazas. Stiprosios 
paaukojo Stanley Sautil, o 
laimėjo Minnie Tvaska. Dvi 
dešutes saldainių aukojo Ma
rie Servial, laimėjo Pat 
Stunskas ir Emily Kennedy. 
Daug dirbo bowleriu vicepir- 
mininas Kęstutis Garelis, su- 
vesd.am.as laimėtojų sąskai
tas. Jis savo skaičiavimo 
(computer) mašina viską 
greit sutvarkė.

Moters Diena
Detroito Moterų Pažangos 

Klubas minės Tarptautinę 
Moters Dieną sekmadienį, 
kovo 13 d. Moterys susirinks 
į Detroito Lietuvių klubą. 
Po susirinkimo bus Tarptau
tinės Moters Dienos paminė
jimas. Kalbėtoja paaiškins 
ką toji diena reiškia. Susirin
kimas prasidės 12 vai. dieną; 
po susirinkimo ir paminėji
mo, bus vaišės, kurias priža
dėjo paruošt Pat Stunskas. 
Moterys dalyvaukite ir atsi
veskite savo drauges ir drau
gus.

“Laisvės” suvažiavimas
Laikas greit bėga. Vėl ar

tėja “Laisvės” šėrininkų su
važiavimas. Jis įvyks sekma
dienį, balandžio 17 d. “Lais
vės” salėje, Ozone Park, 
N. Y. Kaip kiekvienais me
tais, taip ir šiemet, “Lais
vės” skaitytojai, bendradar
biai ir draugai turėtų šį 
suvažiavimą pasveikint su 
auka. Detroitiečiai—neatsili- 
kime nuo kitų kolonijų; ma
tykite susirinkimuose ir Ste
faniją Masytę ir įteikite svei
kinimus. Stefanija

DETROIT, MICHIGAN

LIŪDNAS PRISIKIINIMAS

Mikas Detroitis 
[Mikas Masys]
Mirė 1973 metų kovo 7 dieną

Jau dešimts metų, kai mūsų mylimiausias 
atsiskyrė nuo mūsų visiems laikams. Kiekvieną 
dieną jo ilgimės ir mintyse kartojame šiuos 
žodžius:

“Gyvenimą užbaigei ir užmerkei akis, 
Amžinu miegu ramiai užmigai, 
Nustojo tau plakusi pailsusi širdis, 
Savo mylimą dukrą Stefaniją
Ir žmoną Teofilę liūdėt palikai.......... ”

Brangusis, ilsėkis ramiai savo nameliuose Wood
lawn kapinių įsienyje. Mes Tave nuolat lankysime, 
liūdėsime ir niekados nepamiršime.

Liūdinti žmona TEOFILU
Liūdinti dukra STEFANIJA

DETROIT, MICHIGAN

SVEIKINIMAS

Aidas ruošiasi
Moters Dienai Moters Dienos minėjimas

Teofilei Masienei

Šių metų kovo 4 d. Teofilei Masienei sueina 89 
metai nuo jos gimimo dienos. Gyvenu kiekvieną 
dieną tik jai, nes ji yra mano vienintelė draugė, 
mokytoją, patarėja ir mano mylima mamytė.

Sveikinu ją jos gimtadienio proga ir mylimai 
mamytei linkiu stiprios sveikatos, sėkmės kovojant 
su visais skausmais, ir sulaukt dar daug gimtadie
nių.

Praėjusį šeštadienį veik vi
si aidiečiai susirinko į pamo
kas pasiruošti dalyvauti Niu
jorko Lietuvių Moterų Klubo 
MOTERS DIENOS minėjime 
sekmadienį, kovo 6 d., 2 vai. 
po pietų Laisvės salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Po programos, 
apie 4 valandą, klubietės 
ruošiasi pavaišinti skaniais 
pietums.

Smagiai praleidome šešta
dienį dainuodami, vėliau prie 
N. Ventienės skaniai paruoš
to stalo užkandžiavome, kal
bėjomės.

Beje, “Laisvės” adminis
tracija širdingai dėkoja aidie- 
čiui Juozui Lugauskui už 
įteiktą mokestį už laikraštį ir 
dovaną viso $50. Adm.

Pasaulio pabaigos 
belaukiant

Sekmadienį, Kovo 6 d., 2 vai. po pietų

NIUJORKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS

rengia tos dienos minėjimą

BUS MENINĖ PROGRAMA. Po programos bus pietūs.

VIETA: Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė 
Ozone Park, N. Y.

Auka $7.00.

SVEIKINA NIUJORKO LIETUVIŲ 
MOTERŲ KLUBĄ

Negalėdama prisidėti darbu šia
TERŠ DIENOS minėjime, prisimindama klubietes, 
sveikinu visas jus, drauges MOT 
PROGA.

LAI GYVUOJA MŪSŲ PAŽAN
TERYS VISAME PASAULYJE! ^ai būna taika 
pasaulyje!

s metais MO

ERS DIENOS

GIOSIOS MO-

Dukra,
STEFANIJA

St. Petersburg, Fla.
Vasario 8 d. įvyko LSC 

klubo susirinkimas.
Jį pravedė Klubo prez. AŲ 

Bunkus. Pirmiausia buvo pa
gerbti tylos minute mirę 
Klubo nariai:Antanas Jocis, 
Nelė Petronienė ir Walter 
Kelly.

Klubo valdyba ir Renginių 
Komisija pateikė praneši
mus. V. Bunkus taipgi patei
kė metinį pranešimą iš Klubo 
veiklos. Jis sakė, kad praėju
sieji metai buvo sėkmingi.

Jis taip pat padėkojo už 
pagalbą įvairiuose darbuose. 
Su visų pagalba Klubas dar 
ilgai gyvuos.

Aldona Aleknienė praneši
mą papilde. Ji išvardino vi
sus, kurie darbu prisidėjo 
prie Klubo įvairių reikalų.

Klubo valdybos vardu vi
siems širdingas ačiū.

Finansų sekr. Adelė Pakal
niškienė pateikė Klubo pilną 
metine finansinę ataskaitą. 
V. Bunkus pranešė, kad šių 
metų pradžioje į Klubą įsira
šė nauji nariai: John Ū-Bet
tie Jocis ir Amelia Young. 
Ačiū jiems.

Kalbėjo viceprezidentas 
Stasys Kuzmickas. Jis vi
siems palinkėjo geros sveika
tos. Taip pat palinkėjo, kad 
šie metai būtų draugystės ir 
taikos metai. Dirbkime visi 
mūsų organizacijas palaikyti 
ir būkime draugiški.

Pabaigus susirinkimą šei
mininkės pateikė pietus. Po 
to sekė dainų programa.

Stasys Kuzmickas dainavo 
solo ir duetą su savo žmona 
Violet. Dainų programą, pa
baigė su Dainos Mylėtojų 
choru, kuriam vadovavo He
lena Janulytė.

Toliau sekė šokiai iki vaka
ro.

Iš kuopos veiklos
Vasario 12 LSC klubo salė

je įvyko LLD 45 kp. susirin
kimas. Jį pradėjo kuopos 
pirm. Stasys Kuzmickas. Ty
los minute pagerbti mirę 
kuopos nariai.’Antanas Jocis, 
Nellie Petronienė ir Walteris 
Kelly. Po to susirinkimą pra
vedė Helena Šarkiūnienė.

Sekė valdybos praneši
mas—pirm. Stasys Kuzmic
kas kalbėjo, kad praėjusiais 
metais kuopos veikla buvo 
gera. Buvo atžymėtos svar
bios sukaktys—Tarptautinė 
moters diena, motinų pager
bimas, Tėvų diena. Protoko
lo sekretorė Bronė Vaitkienė 
pranešimą papildė, išvardin
dama visus prisidėjusius pa
rama — organizacijai išlai
kyti. Bronė Vaitkienė vi
siems kuopos nariams Širdin
gai padėkojo.

Finansų sekretorė Julė 
Andrulienė pateikė metinį 
kuopos finansų štovį. Taip

pat Julė pranešė, kad praė
jusiais metais mirė 6 kuopos 
nariai, naujų narių į kuopą 
įsirašėm.”

Mūsų organizacijų narius 
sveikina su naujais 
1983-iaisiais metais iš Lietu
vos Gen. P. Petronis, Ed
mundas ir Aldona Juškiai, 
Vytautas ir Audronė Ma- 
šauskai.

Sveikinimus skaitė Bronė 
Vaitkienė. Organizacijų na
rių vardu širdingas ačiū už 
sveikinimus bei linkėjimus.

Helenai Janulytei įteikta 
dovana už choro vadovavimą 
ir dainavimą mūsų organiza
cijų pobūviuose. Helena Ja
nulytė Klubo ir kuopos na
riams dėkojo už dovaną.

Kuopos pirm. Stasys Kuz
mickas pranešė, kad kovo 12 
d. bus atžymėta tarptautinė 
moters diena. Bus kalbos ir 
dainų programa.

Gimtadienis

VLADAS DUBENDRIS

Vasario 19 d. Lietuvių S. 
Piliečių klubo salėje savo 
96-ąjį gimtadienį Vladas Du- 
bendris atšventė. Pagal me
tus, jis gerai atrodo—kiek
vieną šeštadienį lankosi Klu
bo pobūvius, retkarčiais dar 
susiradęs kokią gražuolę ir 
pašoka. Jis visuomet gražiai 
apsirengęs atrodo elegantiš
kai.

Vasario 19 d. solistas Sta
sys Kuzmickas solo padaina
vo Vladui ir Dainos Mylėto
jų choaras Dubendriui padai
navo linksmo gimtadienio, 
ilgiausių metų. Pianinu 
akompanavo Helena Januly
tė.

Ta proga Vladas Duben- 
dris chorui įteikė finansine 
dovaną. O dalyviams užfun- 
dijo po taurelę.

Valys Bunkus apibūdino 
Vlado nuopelnus pažangiame 
judėjime, taip pat Valys Vla
dui palinkėjo geros sveikatos 
ir ilgiausių metų.

Šių žodžių rašytoja linki 
Vladui Dubendriui būti svei
kam ir ilgai gyventi.

Vladas savo gimtadienio 
proga “Laisvei” paaukojo 
$96. V. Rimkienė

Perskaitęs “Valstiečių laik
raštyje” P. Pečiūros straips
nį “Mikaldos pranašystės”, 
noriu pasidalyti prisimini
mais. Tuo metu buvau jėzui
tų vienuolyno vienuoliu ir 
apie šį įvykį teko pačiam 
girdėti.

Pamenu, kartą 1934 m. 
sugrįžęs iš misijų vienuolis 
kunigas Jonas Bružikas pietų 
metu mums pranešė, kad 
kaimuose veikia “Pasaulio 
pabaigos” sekta. Jį net pra
nešusi tikslią pasaulio pabai
gos datą. Kai kurie valstie
čiai, viską išpardavę, kėlė 
balius. Girdi, kam turtas be 
naudos turįs žūti, jei čia pat 
pasaulio pabaiga.

Pradėjau galvoti, kodėl pi
niguočiams pavyko žmones 
apdumti. Prisiminiau “Vy
riausybės žinias”, kur buvo 
skelbiama, kad daug silpnes
nių ūkių būdavo parduodami 
iš varžytinių, nes savininkai 
nepajėgdavo bankams skolas 
atiduoti.

Jonas Bružikas toliau pasa
kojo, kad policininkas užėjęs 
į vieną tokį ūkį, šeimininko 
neradęs ir negalėjęs įteikti 
kunigo Vailokaičio—“Ūkio 
banko” savininko raginimo. 
Pasirodė, kad ūkininkas jį 
jau buvo pardavęs kitam ir 
tas buvusio savininko skolas 
atsisakęs mokėti. Policinin
kas paklausęs:

— Kur rasti buvusį savi
ninką?

Kai policininkas užėjęs nu-, 
rodyton vieton—nustebęs: 
prie įvairiausiais valgiais ir 
gėrimais apkrautų stalų vy
rai, moterys ir vaikai šven
tas giesmes giedoję. Tada 
policininkas paklausęs:

— Kokia proga jūs čia taip 
linksminatės?

— Pasaulio pabaigos lau
kiam,—choru atsakė.

Tada policininkas paprašęs 
pakviesti tą, kuriam turėjo 
būti įteiktas “Ūkio banko” 
raginimas. Tas atėjęs ir poli
cininkui taręs:

— Pone policininke, aš 
turto nebeturiu ir iš jūsų 
raginimo negaliu priimti.

— Malonėkite kunigui Vai
lokaičiui pranešti, kad aš už 
skolą po pasaulio pabaigos 
danguje jam atidirbsiu.

Policininkui daugiau nieko 
neliko veikti, kaip raginimą 
Vailokaičiui atgal grąžinti.

Taip, tais laikais Lietuvoje 
panašūs dalykai tikrai vyko. 
Ūkininkai, būdami paskendę 
skolose ir negalėdami iš jų 
išbristi, įvairiai iš tokios pa
dėties sukdavosi. K. Urbonas

Buenos Aires. — Argenti
nos prezidentas Reynaldo 
Bignone per radiją paskelbė, 
kad rinkimai bus spalio mė
nesį. Tada karinė valdžia 
perduos viską civilinei vy
riausybei.
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Pasaulio taikingos jėgos kovoja
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Turėkime viltį, kad pasaulio ša 
taikiu dangumi!
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BRIEFS
Back to work. New York 

Aido Chorus started rehear
sals again to be ready to 
perform at New York Lithu
anian Women’s Club Interna
tional Women’s Day affair 
Sunday, March 6.

The rehearsal went very 
well and it was good to be 
together again. Our teacher 
Mildred Stensler who made 
a trip to Florida with Victor 
Becker showed us pictures 
they had taken there and 
told us about people, many 
of whom used to live in New 
York and were our chorus 
members.

After the International 
Women’s Day affair the cho
rus will be busy preparing 
for our annual Spring con
cert.

Thanks to Nellie Venta for 
good coffee and cake.

* * *
It is said single working 

mothers are the most highly 
stressed people in the na
tion.

* * *
Harold Reed from Long 

Island writes in the Daily 
News:

“Yes, Mr. President, we 
will try to “stay the course”, 
although we are on the rocks 
and floundering. Last year 
we ate dog food. This year 
we’ll probably eat the dog. 
Next year? But what about 
the $9.5 million that Sen. 
Mark Hatfield (R-Ore.) just 
happened to find “left over 
from legislative appropria
tions in 1980 and ’81” and is

using to 
for the 
ing?”
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Today 
en’s Day is to honor those 
women and carry on the 
spirit and ideals to better 
the world for the people. 
“Today is a day that we 

celebrate—the quiet 
victories of the women 
in the shop
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[From Rosemari Mealy’s 
poem “Quiet Victories”
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