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KRISLAI
Marksas ir Maironis 
Tautų draugystės ordinas 
Istoriniai rūmai 
Mūsų Onutė

IEVA MIZARIENĖ
Šių metų kovo 14 d. vi

same pasaulyje, o ypač so
cialistinėse šalyse, jų tarpe 
ir Tarybų Lietuvoje, prisi
mintas Karlas Marksas jo 
100-ųjų mirties metinių pro
ga. Jo žemiškuosius palai
kus težymi kuklus pilkas 
akmuo vieno Londono prie
miesčių kaipinaitėse, bet jo 
dvasinis palikimas neišblės 
niekados. Šis mokslinio ko
munizmo kūrėjas ir tarp
tautinio proletariato judėji
mo teoretikas ir vadas sa
vo idėjomis pasiliks gyvas 
tol, kol gyvuos pažangioji 
žmonija.

“Idėjos, jei didžios, ne
miršta kaip žmonės . . 
šia proga prisimena popu
liari lietuvių tautos dai
niaus Maironio eilutė iš jo 
poezijos, Maironio, kurio 
50 metų mirimo sukaktį 
pernai plačiai paminėjo Ta
rybų Lietuva.

“Laisvės“ skaitytojai per 
eilę metų turėjo progos iš
girsti Tarybų Lietuvos me
nininkų-vokalistų ir instru
mentalistų meną, kai lan
kydamiesi Amerikoje jie 
mums vis koncertuodavo. 
Džiaugdavomės tada ir pa- 
brėždavome, kad šitie Lie
tuvos muzikinio pasaulio 
pasiuntiniai yra užaugę ir 
išsimokslinę Tarybų Lietu
voje.

Dabar štai skaitome džiu
gias žinias iš Vilniaus, kad 
tenai kovo pradžioje įvyko 
didžiulės iškilmės, skirtos 
paminėti Valstybinės kon
servatorijos penkiasdešimt
mečiui. O Konservatorija— 
tai ta pagrindinė mokslinė 
institucija, kuri išaugino 
tuos menininkus.

Ir dar džiugiau, kad šis 
Konservatorijos darbas ta
po įvertintas Tarybų Sąjun
gos Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo. Lietuvos 
Komunistų Partijos Centro 
Komiteto pirmasis sekreto
rius Petras Griškevičius 
Filharmonijai įteikė Tautų 
draugystės ordiną, su svei
kinimais ir linkėjimais. Tai 
aukščiausias įvertinimas už 
nuopelnus, ruošiant kultū
ros specialistus ir vystant 
muzikinį bendradarbiavimą. 
Filharmoniją sveikinusiųjų 
tarpe buvo gausūs atstovai 
ir iš aukščiausių visasąjun
ginių ir respublikinių muzi
kos institutcijų.

Konservatorijos darbo 
i statistika labai imponuojan

ti. Įsteigta buržuaziniais 
metais, Konservatorija pa
dėjo svarbius pagrindus 
muzikos kultūros raidai, 
bet suklestėjo tik tarybi
niais laikais.

Pokario metais Konser
vatoriją baigė daugiau kaip 
keturi tūkstančiai specialis
tų. Dabar absoliuti daugu
ma Akademinio operos ir 
baleto teatro ir Filharmoni
jos, Kompozitorių sąjungos, 
visų muzikos mokyklų pe
dagogų yra Konservatori
jos auklėtiniai.

O jų tarpe ir tie,* kurių 
pavardes mums tekdavo iš
girsti ir kuriuos mums as-

Šimtas metų nuo
Karlo Markso mirimo

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos Komunistų partijos 
Centro Komiteto gen. sek
retorius Jurijus Andropo
vas, ilgokoje savo kalboje 
ryšium su šimtosiomis Kar
lo Markso mirimo metinė
mis, velionį pavadino 
“mokslo genijum” ir “vienu 
žymiausiu praktišku revo
liucionierium”.

Tos sukakties proga 
Maskvoje ir visoje Tarybų 
Sąjungoje vyko paskaitos 
ir parodos, vaizduojančios 
to didžiojo revoliucionie
riaus gyvenimą ir darbus.

Karlas Marksas, kuris 
yra autorium plačiai naudo
jamo šūkio: “Visų šalių, 
proletarai, vienykitės”, mi
rė Londone 1883 m. kovo 
14 d. Jis palaidotas kukliose 
Highgate kapinaitėse viena
me Londono priemiestyje. 
Jo amžinojo poilsio vieta 
pažymėta kukliu pilku ak
meniu. Jis buvo gimęs 1818 
m. gegužės 5 d. Vokietijoje.

Marksas žinomas ir kita 
savo mintim, paimta iš jo 
raštų: “Proletarai neturi 
nieko daugiau prarasti, iš
skyrus savo pančius”. Kar
tu su Friedrichu Engelsu jis 
parengė “Komunistų mani
festą”, pirmą sykį atspaus
dinta Londone 1848 m.

Šioje trumpoje brošiūroje 
buvo šaukiama prie klasių, 
kovos, prie darbininkų val-

meniškai tekdavo susitikti 
kaip svečius Amerikoje ir 
kaip šeimininkus Lietuvoje. 
Tai: Ambrazaitytė, Balsys, 
Kaniava, Virgilijus Norei
ka, Saulius Sondeckis ir 
daugybė kitų.

Tie, kurie turės progos 
šiemet dalyvauti “Laisvės” 
ruošiamoje eksursijoje į 
Tarybų Lietuvą birželio 13- 
23 dienomis, nepraleis
kite progos ir pamatykite 
Vilniuje Valstybinės Kon
servatorijos rūmus. Jie sto
vi skersai gatvę nuo Leni
no aikštės, prie Sierakaus- 
kio gatvės kampo. Tie rū
mai yra istoriniai ir kita 
prasme. Juose yra buvusi 
lietuvių gimnazija, iš kurios 
auklėtinių tarpo išėjo dau
gelis pažangių Vilniaus 
krašto lietuvių veikėjų.

Kai ilgametė mūsų veikė
ja ir įvairių darbų taikinto
ja Onutė Babarskienė atsi
sveikino su mumis ir išvyko 
apsigyventi į Michigan 
valstiją, mes liūdėjome jos 
netekę ir gailėjomės, kad ji 
atsitolina nuo mūsų. Da
bar, pasirodo, mūsų Onutė, 
kad ir toli gyvendama, su
randa progų susitikti su pa
žangiečiais ir su jais paben
drauti. Mūsų Stefanijos 
pranešime iš Detroito skai
tome, kad tenai įvykusiame 
sėkmingame filmų vakare,- 
kur savo įspūdžius iš Lietu
vos rodė klubietis Albinas 
Bubnelis, buvo iš Kalama
zoo atvykusi ir Onutė su 
dukra Irena. Ji atvežė klu
bui ir auką bei dovanų.

Malonu girdėti tokias ži
nias, kai mūsiškiai nepasi
lieka vieni, o jungiasi į 
bendrą veiklą, kad ir išrau
ti iš savo įprastosios aplin
kos.

Karl Marx

džios sudarymo, prie priva
tinės nuosavybės panaikini
mo ir prie kapitalistinės 
sistemos nuvertimo. Mani
festas tapo laisvės šaukliu 
Europoje gimstančiam dar
bininkų judėjimui. Pagrindi
nis jo veikalas yra “Das 
Kapital”, atspausdintas pir
mą sykį 1867 m.

Nepaisant, kad jau šim
tas metų praėjo nuo jo 
mirties, jis ir dabar dauge
lio yra laikomas mesianisti- 
niu moksliškojo socializ
mo—marksizmo arba ko
munizmo—tėvu. Tarybų
Sąjungoje ir kitose socialis
tinėse ‘šalyse jo vardas gy
vas marksizme-leninizme.

Reikalauja 
pašalinti JAV 
karines bazes

Larissa, Graikija. — Grai
kijos socialistas premjeras 
Andreas Papandreou, kal
bėdamas čia susirinkusiems 
piliečiams, pareiškė, kad 
Graikija reikalauja nustaty
ti konkretų laiką, kada iš 
jos teritorijos bus pašalin
tos Amerikos karinės ba
zės. Publika jam stipriai 
plojo, šaukdama: “Šalin su 
mirtį nesančiomis bazėmis!”

Premjeras pabrėžė, kad 
tos bazės tarnauja vien tik 
Amerikos interesams—jos 
net nereikalingos NATO 
blokui. Jis nurodė, kad jo
kia tauta nesutiks, kad jos 
teritorija būtų naudojama 
bazėms amžinai ir kad 
Graikija nesiekianti jokios 
konfrontacijos, bet tik no
rinti, kad Amerika respek
tuotų jos žmonių suvereni
nes teises.

Tokie ir panašūs gyven
tojų susirinkimai dabar 
vyksta ir kituose Graikijos 
miestuose, ir jie yra vy
riausybės inspiruoti, tikslu 
padaryti spaudimą į Ameri
ką, kurios delegacija atvy
ko pasitarimų dėl tų bazių 
leidimo atnaujinimo. Pasi
tarimai tarp abiejų vyriau
sybių atstovų sukasi dėl 
pagrindinių keturių bazių 
leidimo pratęsimo. Jie bu
vo nutrūkę prieš šešius mė
nesius ir tik pereitą savaite 
vėl atnaujinti.

Neprijungusių šalių konferencija 
pareikalavo pašalinti ekonominę bombą

New Delhi. — Pereitą sa
vaitę čia pasibaigusi septin
toji vadinamų neprisijungu
sių šalių konferencija įeis 
istorijon savo stipriu pa
reiškimu Vakarų industri
nėms šalims, kad, norint 
išvengti pasaulinės ekono
minės katastrofos, reikalin
gas abipusis bendradarbia-
vimas.

Šešias dienas pro kalbė
tojų tribūną praėjo to vadi
namojo Trečiojo pasaulio 
kraštų lyderiai ir vienas po 
kito kalbėjo apie sunkias 
ekonomines sąlygas, kurio
mis jos gyvena.

Dramatizuodama nūdienę 
padėtį. Ghanos delegacijos 
vadovė Aana Enin prie kal
bėtojo tribūnos atėjo basa, 
visiškai taip, kaip gyvena jos 
tautiečiai namie. Ji pasakė: 
“Prieš dešimtį metų vienam 
traktoriui nupirkti mums 
reikėjo parduoti vieną toną 
kakao, o dabar mes turime 
parduoti dešimt tonų tam 
pačiam traktoriui. Mes ne
galime taip ilgiau gyventi. 
Mūsų žmonės šaukiasi pa
galbos”.

Ji, kaip ir kiti kalbėju
sieji, pabrėžė, kad Trečiojo 
pasaulio šalys gyvena skur
de ir skolose ir tvirtino, 
kad jų įsiskolinimas Vakarų 
industrinėms šalims gali 
sprogti kaip kokia bomba, 
ir tada pasaulį ištiks eko
nominė katastrofa. Lygia
grečiai buvo pabrėžiama, 
kad industrinės šalys nega
lės gyventi be vadinamo 
Trečiojo pasaulio, nes ne
turės žaliavų savo industri
jai.

Sesija užbaigta deklaraci
ja, kuri išreiškia ekonomi-

Indira Gandhi
nes ir politines šio daugiau 
kaip šimtą narių turinčio 
neprisijungusiųjų valstybių 
aspiracijas.

Ekonominėje srityje rei
kalaujama užbaigti ginkla
vimosi varžybas ir joms 
skiriamus pinigus (apie $640 
bilijonų kasmet) pervesti 
Trečiojo pasaulio šalių vys
tymo programoms. Kreipi
mesi į didvalstybes dalyviai 
prašo tuojau pat sudaryti 
komisiją, kuri peržiūrėtų 
kiekvienos to bloko valsty
bių įsiskolinimą industri
nėms šalims ir sudarytų 
planus joms iš tų skolų iš
bristi.

Labiausiai pylos gavo Pa
saulinis Bankas ir Tarptau
tinis monetarinis fondas, 
kurie skolina pinigus, bet 
per mažai skolina, ir tie 
kraštai nieko daugiau ne
gali daryti, kaip tik apsi
mokėti procentus už anks
čiau pasiimtas paskolas. 
Bendru apskaičiavimu Tre
čiojo pasaulio šalyse esama 
arti trijų milijonų bedarbių, 
o tų kraštų įsiskolinimas 
Vakarų bankams siekia 
apie $700 bilijonus (maž
daug tiek, kiek išleidžiama 
ginklavimuisi).

Politinėje srityje neprisi
jungusiųjų lyderiai 18 k?"tų 
neigiamai paminėjo JAV, 
tarp kitų dalykų kaltindami 
dėl politikos Artimuosiuose 
Rytuose, remiant Izraelį, 
dėl politikos Centrinėje 
Amerikoje, dėl pozicijų Na- 
mibijos klausimu ir kitais 
klausimais. Tarybų Sąjunga 
paminėta tik vieną sykį— 
būtent kviečiant ją ati
traukti savo kariuomenę iš 
Afganistano.

Toliau deklaracijoje pasi
sakyta už nepriklausomą 
Palestiną, už JAV/Tarybų 
Sąjungos pasitarimus dėl 
Indijos okeano regiono nu- 
militaripimo; buvo kviečia
ma 
tarp 
nos 
salų
ma pagaliau užbaigti pasi
tarimus dėl Namibijos 
(Pietvak rių Afrikos) atei
ties ir pan.

Sesija užbaigta priėmus 
rezoliuciją, raginančią Ira
ką ir Iraną garbingai už
baigti savo trisdešimt mė
nesių užtrukusį karą.

Nesutarta dėl sekančios 
aštuntosios konferencijos 
bietos 1986 metais. Numa
tyta, ksįd ilgainiui vietą pa
rinks ministrų konferencija.

Organizacijos pirmininkė 
Indijos 
Gandhi, 
eis iki 
rencijos 
rencijai
pareiškė: 
industriniams 
mes tiek pat reikalingi, 
kiek jie mums. Ir čia mes 
neprašome jokios išmal
dos”.

pradėti pasitarimus 
Britanijos ir Argenti- 
dėl Falkland-Malvinų 
statuso, buvo ragina-

premjerė Indira 
kuri tas pareigas 
ateinančios konfe- 

, dabartinei konfe- 
pasibaigus, spaudai 

Aš manau, kad 
Vakarams

OPEC pirmą sykį savo istorijoje
numuša naftos kainas

Vaizdas iš demonstracijų Washingtone tomis dienomis, 
kai Kapitoliuje vyko Atstovi! Rūmų Komiteto diskusijos 
dėl rezoliucijos branduolinių ginklų įšaldymo reikalu. 
Kaip žinia, Komitetas tokią rezoliuciją priėmė ir netru
ko ji bus svarstoma Atstovų Rūmuose. Senato užsienio 
Reikalų Komitetas ją svarstys balandžio mėn., o Senato 
pilnatis tuo reikalu susirinks kada nors vasarą.

Lietuvių Kooperatyvinės
Bendrovės suvažiavimas

Norime atkreipti Bendrovės šėrininkų dėmesį, 
kad metinis suvažiavimas įvyks sekmadienį, balan
džio 17 d., 10 vai. ryto, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. Prašome visus 
skaitlingai dalyvauti. N. Buknienė, Sekr.

London. — Naftos ekspor
tavimo šalys, arba kaip jos 
yra sutrumpintai iš angliško 
jų vardo vadinamos OPEC 
(The Organization of Petro
leum Exporting Countires), 
kurios pribloškė pasaulį, 
pakeldamos naftos kainas 
1970-uosiuose metuose, da
bar nusilenkė rinkai ir savo 
narių silpnumui—numušė 
penkiais doleriais vienos 
statinės kainą. Dar pereitą 
savaitę oficialioji kaina bu
vo $34, o dabar $29. Tai 
pirmas toks atsitikimas 
OPEC 23-ejų metų istorijo
je, kad numušama kaina.

Tai įvyko kovo 14 d., 
beveik po dvi savaites tru
kusių OPEC karteliui pri
klausančių šalių atstovų pa
sitarimų ir ginčų.

Ir dabar, kai jau oficialiai 
paskelbta, jog kainos su
mažintos ir susitarta dėl 
naftos gamybos kiekio, dar 
neaišku, ar visi OPEC daly
viai tų susitarimų laikysis.

Saudi Arabijos naftos mi
nistras Ahmed Žaki Yama- 
ni, kuris visada būdavo 
OPEC šalių kalbėtoju, 
spaudai pareiškė, kad, jo 
manymu, susitarimai galios 
ir OPEC šalys stipriai pasi
tiksiančios prie vairo. Bet 
jau pačioje pradžioje iš try
likos kartelio narių išsisky
rė Iranas, kuris sutinka su

bendrai nustatyta naftos 
gamybos riba, bet nežada 
laikytis kainų.

Ekonominiai stebėtojai 
mano, kad negali būti už
tikrinimo, jog pilnu šimtu 
procentu OPECui pavyks 
29 dol. ribą išlaikyti. OPEC 
šalių nafta patenkina tik 
vieną trečdalį pasaulinio 
pareikalavimo, o kur gi ki- 
4,os šalys, kaip Tarybų Są
junga, D. Britanija, Kana
da, Meksika ir kitos, kurios 
OPECui nepriklauso. (Šias 
eilutes rašant, TV praneši
mai skelbė, kad Tarybų Są
junga už savo naftos stati
nę ims $28.)

Meksika yra viena iš la
biausiai įsiskolinusių pasau
lyje šalių, ir prileidžiama, 
kad ji, norėdama daugiau 
tos naftos parduoti, gali 
bandyti ją pigiau paleisti. 
Taip pat gali padidėti jos 
naftos pareikalavimas, atsi
žvelgiant ir į tai, kad, jos 
naftos pargabenimas pirkė
jams atseis pigiau, nei iš 
kur kitur. Beje, Meksika 
yra šalis, iš kurios ir JAV 
perkasi didžiausią sau rei
kalingos naftos dalį.

Dar neaišku, kiek 
nauji OPEC susitarimai 
kainų ir produkcijos 
veiks gazolino kainas
vieniems Amerikos vairuo
tojams, nors JAV Iždo sek-

retorius 
pareiškė spaudai, kad tai 
esanti “gera injekcija į pa
saulinės ekonomijos ran
ką”.

Ta pr 
ti, kad 
rinkoje 
kaštavo 
ir tą kainą iškėlė OPEC.

Donald T. Regan

oga įdomu prisimin- 
1970 m. pasaulinėje 
viena naftos statinė 

. $1.80, o 1980—$34,

Washington. — Norėdami 
iš Kongreso gauti daugiau 

inkla vimuisi, tiek 
eagan, tiek jo sek-

lėšų g 
prez. R 
retorius gynybos reikalams 
Caspar 
riais bū 
rikos ž 
Amerik 
linga la 
jos ne p 
junga, 
proga 
joje pristatė Pentagono pa
rengtą 
votą 1C 
dintą “I 
wer 1983”.

Weinberger įvai- 
dais stengiasi Ame- 
mones įtikinti, jog 
ai gyvybiniai reika- 
biau ginkluotis, kad 
’alenktų Tarybų Są- 
Weinbergeris ta 

spaudos konferenci-

ir atspausdintą spal- 
7 psL leidinį, pava- 
Soviet military po-

tie 
dėl 
pa- 
pa-

Washi 
gano p 
federal 
bantis 
turinčia 
pasirašyti dokumentą, pasi
žadant 
duoti. Tuo norima sustab
dyti slaptų informacijų skli
dimą.

ington. — Prez. Rea- 
jarėdymu kiekvienas 
mis tarnautojas, dir- 
slaptų informacijų 
ose skyriuose, turi

tų paslapčių neiš-
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Pralaimėjimas Vokietijoje
Dešinieji krikščionys-demokratai laimėjo parlamenti

nius rinkimus Federalinėje Vokietijos respublikoje, tai 
yra Vakarų Vokietijoje. Jie laimėjo apie 48% balsų, ir 
kartu su savo sąjungininkais, taip vadinamasiais Lais
vais demokratais, kurie gavo 5%, turi Bundestage (par
lamente) absoliutę daugumą. Socialdemokratai susilpnė
jo—gavo tik 38% balsų. Bet, iš kitos pusės, taip 
vadinama “Žaliųjų partija“ smarkiai sustiprėjo—anks
čiau ji gaudavo vieną kitą nuošimtį, ir Budestage visai 
neturėjo atstovybės, bet dabar gavo virš 5% ir turės 
28 deputatus.

Ką tas viskas reiškia? Reagano administracija Wa
shingtone džiaugiasi: esą, Vakarų Vokietijos valdžia 
dabar turės “laisvas rankas“ ir leis Amerikos karinėms 
jėgoms įtaisyti Vokietijos teritorijoje naujas termobran
duolinių ginklų bazes. Esą, Vokietijos žmonės taipgi 
balsavo už labiau konservatyves ekonomines gaires jų 
šalies tvarkyme.

Bet dalykai ne tokie jau aiškūs. Mums atrodo, kad 
jeigu socialdemokratai būtų aiškiai ir ne dviprasmiškai 
agitavę prieš termobranduolinius ginklus, žmonės būtų 
turėję aiškų pasirinkimą. Bet socialdemokratai kalbėjo 
ir vienaip ir kitaip, kaip jie tai dažnai daro. Faktas, 
kad virš penkių nuošimčių balsavo už Žaliuosius, rodo, 
kad sentimentas prieš ginklavimąsi auga. “Žalieji“ yra 
daugiausia jaunų žmonių koalicija, stojanti už pilną 
nusiginklavimą, už aplinkos apsaugą, už švarią gamtą, 
už moterų teises ir t. t. Žalieji sako, kad jie “ne 
partija”, o tokia naujos rūšies laisva grupė. Jų deputa
tai parlamente pažadėjo, kad jie didžiausią dalį savo 
algų atiduos judėjimui, nesilaikys pasipūtusių parlamen
tinių įpročių, nevažinės automobiliais ir t. t. Kitaip 
sakant, jų tarpe stiprios “hipiškos” kultūrinės tendenci
jos, kurios svetimos eiliniams gyventojams. Ir, visgi, 
toks didelis skaičius žmonių balsavo už juos, nes jų 
pamatiniai politiniai reikalavimai atitinka žmonių sie
kiams.

Ką Federalinei respublikai neša artimoji ateitis? Ar 
krikdemai tikrai galės, vykdyti viską, kaip tai norėtų 
Washingtonas? Mums atrodo, kad ne. Taip, jie laimėjo, 
bet dalykai ne tokie jau paprasti. Apie pusė šalies 
gyventojų balsavo prieš juos. Socialdemokratų partijos 
kairusis sparnas, jų partijos jaunuomenės organizacijos, 
žalieji ir komunistai dabar turės laisvas rankas smarkiai 
kovoti prieš branduolinius ginklus, demonstruoti, kelti 
protestus. Ir su laiku Vakarų Vokietijos žmonės turės 
suprasti, kad įsivėlimas į naują karą Vokietijai atneštų 
dar didesnę katastrofą, negu atnešė praeitais pasaulinis 
karas.

Prancūzijoje,
Australijoje ....

Maždaug tuo pačiu laiku, kai Vakarų Vokietijos 
balsuotojai rinko naują Bundestagą, dar dviejose šalyse 
vyko rinkimai, į kuriuos taipgi buvo nukreipta daug 
dėmesio visame pasaulyje ypač Prancūzijoje ir Australi
joje. Prancūzijoje vyko ne parlamento, o miestų ir j 
miestelių savivaldybių rinkimai. Tų rinkimų rezultatai 
negali pakeisti valdžios padėties, bet jie tarnauja lyg 
barometru, kuris rodo, į kurią pusę balsuotojai linksta.

Kaip tai buvo numatyta iš anksto, kairieji, tai yra, 
socialistų ir komunistų koalicija, pralaimėjo geroką 
skaičių vietų, o dešinieji žymiai sustiprino savo pozici
jas. Prancūzijoje jau yra tokia tradicija, kad partijos, 
stovinčios prie valdžios vairo, praranda nemažai balsų, 
jeigu tuo tarpu vyksta -savivaldybių rinkimai. Bet 
dešinieji šiuo kartu smarkokai laimėjo ir dėl papildomų 
priežasčių: Prancūzijoje gyvena ir dirba apie du milijo
nai darbininkų iš užsienio, daugiausia iš Alžyro, Maroko 
ir Tunisijos. Dešinieji nuolat prieš juos varo smarkią 
rasistinę propagandą, ir tas tam tikrą darbininkų 
skaičių suklaidina. Kita priežastis, tai, kad socialinės 
reformos, kurias pravedė socialistų vadovaujama val
džia, dar neatnešė visur matomų rezultatų. Ir dar 
trečia priežastis, tai, kad socialistas Mitterandas termo
branduolinių ginklų klausimu užima visai tokias pozici
jas, kaip dešinieji.

Parlamentiniai rinkimai Prancūzijoje įvyks 1986-aisiais 
metais. Taigi, Mitterandas dar turi daug laiko. Jeigu 
socialistai nori tuos ateisiančius rinkimus laimėti, jie turi 
aiškiau kristalizuoti savo pozicijas.

Bet tuo tarpu, kai dviejose Vakarų Europos šalyse 
konservatyves jėgos atsiekė laimėjimus, tolimoje Aus- 
tralijje įvyko kaip tik atvirkščiai: darbiečiai laimėjo 
parlamentinius rinkimus, išsirinko konservatorius ir 
stojo prie valdžios vairo. Tai įvykis, kuris turi tam tikrą 
ypatingą svarbą ir mums, nes Australijoje dabar 
gyvena nemažai naujų ateivių lietuvių ir kitų rytų 
europiečių.

.... ir—Atstovų Bute ....
Praeitą savaitę demokratinės taikos jėgos atsiekė 

nemenką laimėjimą čia pat, mūsų šalyje, Kongreso 
Atstovų bute: buto užsienio reikalų komitetas 27-iais

Kaip žinome, Lenkijos 
Liaudies respublikoje buvo 
stipriai pakėlusi galvą kontr- 
revoliucija. Vadinamo “darbo 
žmogaus teisių gynimo“ prie
dangoje buvo pamėginta iš
judinti tos kaimyninės su 
Lietuva valstybės pagrindus, 
sukelti suirutę, ir galiau
siai— pakeisti santvarką. 
Tiems tikslams ir buvo su
kurtas “Solidarumas“, kuris 
buvo užsimaskavęs kaip pro
fesinis susivienijimas ir kuris 
pačioje pradžioje skelbėsi ne
turįs visiškai jokių politinių 
tikslų, o tik darbo žmonių 
reikalų gynimą. Tačiau ne
trukus tiek “Solidarumas”, 
tiek kitos panašios organiza
cijos Lenkijoje nusimetė 
kaukę ir atvirai ėmė kovoti 
prieš teisėtą vyriausybę. Tai 
atnešė daug nelaimių ir sun
kumų Lenkijai, ir didžiulį 
džiaugsmą tarptautinei reak
cijai, tame tarpe—ir lietuviš
kosios išeivijos nacionalis
tams. Lenkijos žmonių prie
šams buvo suteikiama stam
bi pagalba—tame tarpe ir 
panaudojant amerikietiškas 
profesines sąjungas. Spauda, 
televizija ir radijas per kraš
tus pylė savo džiaugsmą dėl 
įvykių tame krašte.

Tačiau tarptautinės reakci
jos džiaugsmo būta perdaug 
ankstyvo. Liaudies Lenkijos 
vyriausybė ėmėsi atatinka
mų (ir, kaip parodė tolesni 
įvykiai—labai teisingų) prie
monių. “Solidarumas“ buvo 
paskelbtas nelegalia organi
zacija, krašte atstatyta rim
tis ir tvarka. Kaip tik tai 
sukėlė didelį reakcijos pyk
tį—didelį ir, visiškai bejėgį: 
juk Lenkija suvereni socia
listinė valstybė.

. . . Tai faktai, kurie vi
siems gerai žinomi, ir juos

KASDIENINE LIETUVA
Kai sekasi Lietuvos me

džiotojams? Raseinietis Ze
nonas Butkevičius raportuo
ja .. .

Dar toloka buvo iki brie
džių ir stirnų medžioklės se
zono pabaigos, o Raseinių 
rajono medžiotojai jau pūtė 
pabaigtuvių ragą—valstybi
niai medžioklės planai įvyk
dyti! Ir visa tai be jokios 
žalos medžioklės ūkiui—žvė
rių miškuose gausu. Juo la
biau—šernų. Šį sezoną Ra
seinių medžiotojai galėjo nu
šauti 170 šernų, iš jų 85— 
valstybei. Su šia užduotim 
susidorota. Iki šernų me
džioklės sezono pabaigos 
dar buvo nemaža laiko. Me
džiotojai apskaičiavo, kad 
galima papildomai sumedžio
ti jų dar bent 30. Jau kelin
ti metai sumedžiojama tiek 
šernų, kiek rodo apskaita, 
ir net daugiau.

Kai kas stebisi: išmedžioja 
visus savo šernus, o kitą
met—ir vėl tas pats. Iš kur 
jų atsiranda? Šernai apskai
čiuojami žiemos pabaigoje, 
kol dar nėra jauniklių. Bū
tent jie yra tas kasmet su- 
bręstantis derlius, vis at
naujinantis bandą, leidžian
tis ją produktyviai naudoti.

Žinoma, tokių gerų rezul
tatų Raseinių medžiotojai 
neturėtų, jeigu kryptingai 
netvarkytų šernų ūkio. Per 
medžiokles nepatausojęs 
veislinės bandos, nepasirū
pinęs geru žvėrių žiemoji

balsais prieš 9 už termobranduolinių ginklų užšaldymą, 
tai yra, už tų ginklų gaminimo sulaikymą susitariant su 
Tarybų Sąjunga. Komiteto balsavimas dar negarantavo, 
kad visas Atstovų butas taip balsuos. Atstovų buto 
balsavimas dar negarantuotų, kad Senatas taip pat 
pasisakys, o prezidentas Reaganas tokį nubalsavimą 
tikriausiai vetuotų. Bet ne tame reikšmė. Pagrindinė 
reikšmė ta, kad Amerikos žmonių parlamento, tai yra, 
Kongreso, užsienio reikalų komitetas, susidedantis iš 
užsienio reikalų specialistų, už tokį ginklų gaminimo 
sulaikymą pasisakė. Tai moralinis laimėjimas.

“LAISVĖ

čia primenu todėl, kad į 
įvykius Lenkijoje pravartu 
žvilgtelti “lietuvišku kam- M pu .

Kaip jau minėta, įvykiams 
Lenkijoje prasidėjus lietuviš
koji reakcinė emigracija ne
tilpo savo kailyje iš džiaugs
mo ir pasitenkinimo. Kaip gi 
kitaip—juk buvo mėginama 
sugriauti socialistinę valsty
bę, ir dargi valstybę, esančią 
prie pat Lietuvos.

Taigi, reakcionierių spau
doje, bet džiūgavimo, dar 
pasipylė ir įvairiausi spėlioji
mai: o ką gi gali iš to pelnyti 
lietuviškoji reakcija? Iš spau
dos pranešimų matyti, kad ji 
surado ryšių su lenkų nacio
nalistais. Tais pačiais, su 
kuriais Chicagoje ir New 
Yorke vis dar tebesprendžia 
“Vilniaus klausimą“ ir kitas 
panašias problemas, “nusta
tinėja sienas” ir t. t., ir pan., 
netgi—“perkeldindėja” Bar
boros Radvilaitės palaikus.

Ir—dar kartą gavo sprigtu 
per nosį: įsitikino, kad šovi
nizmas ir nacionalizmas ne
pripažįsta jokių kompromisų. 
Tai tikrai įdomu ir prasmin
ga—juk taip įvyko tokiems 
pat šovinistams ir nacionalis
tams, skirtumas tarp kurių 
tik kalboje.

Manau, kad ta prasme dė
mesio tikrai vertas vienas 
vedamųjų Chicagos klerikalų 
“Drauge”, skirtas tiems 
klausimams. Jame, be kita 
ko, rašoma: “Mes nekartą 
esame simpatizavę šiai lenkų 
organizacijai (“Solidaru
mui—aut.) . . . Manėme, kad 
Lenkijos laisvės kovotojai 
(taip “Draugas” vadina Len
kijos žmonių priešus—kontr
revoliucionierius—aut.), išsi
kovoję nemaža laisvių, ne- 

mu, tokių darbo vaisių nesi
tikėk.

Viduklės miškuose atsira
do, o dabar visuose rajono 
miškuose paplito naujovė— 
žemėn suleidžiami betoniniai 
rentiniai. Į tokius rūsius su
pilami pašarai šernams visai 
žiemai. Šalia rūsių statomos 
pašiūrės, automatinės grūdų 
pabirų šėryklos. Kad ir ko
kia gili, sunki žiema būtų, 
šernai—ir ne tik jie—visad 
gauna sultingų pašarų, me
džiotojams nebereikia sukti 
galvos, kuo ii' kaip juos 
išvežioti iš sandėlių. Papras
tai netoli rūsių būna stirnų, 
elnių šėryklos.

Beje, apie elnius. Nuo 
1976 metų rajone pradėjo 
gyventi taurieji elniai, at
vežti iš Joniškio, Jurbarko 
ir Šiaulių miškų. Dabar jų 
yra per 30. Nors čia labai 
gerų sąlygų elniai neran
da,—nelabai tinkamas po
miškis,—yra vilčių, kad 
ateityje ir šie žvėrys taps 
medžioklės objektu.

Raseinių apylinkės van
dens gausumu pasigirti ne
gali, bet jau ne pirmi metai 
gražūs bebrų laimikiai. Per 
praėjusį sezoną sugauti 45 
bebrai. Medžiotojų nuomone, 
šito maža. Beveik visi su
gautieji—iš melioracijos 
griovių, durpynų. Jų daug 
Dubysoje, jos intakuose. 
Čia juos irgi reikia gaudyti, 
nes stokoja maisto, jie ima 
daryti žalą.

šykštės jų ir Lenkijos tauti
nėms mažumoms. Tačiau 
įvyko priešingai . . . “Solida
rumo” vadovai . . . susidėję 
su lenkų religiniais fanati
kais, tuoj pradėjo persekioti 
tautines mažumas. Buvo už
daryti (ten, kur į valdžią 
buvo patekę “Solidarumo“ 
atstovai—aut.) visų tautinių 
mažumų, taigi, ir lietuvių, 
visuomeninių kultūros drau
gijų skyriai, sustabdyti jų 
laikraščiai, lietuvių “Aušrą“ 
įskaitant. Pradėtos persekio
ti lietuviškos mokyklos. 
Trumpai tariant, Lenkijon 
sugrįžo Pilsudskio-Bocians- 
kio laikai ...”

Noriu pabrėžti, kad visa 
tai rašo ne kas kitas, o tas 
pats “Draugas“, kurio lapuo
se pilna ir nacionalizmo, ir 
šovinizmo, ir religinio fana
tizmo. Ir kaip jėzuitiškai 
nuoširdžiai piktinamąsi, kai, 
pasirodo, ir “kaimynas” toks 
pat. Toliau—dar įdomiau, 
vėl cituojame “Draugą”: 
“. . . Kitaip reikalai klostėsi, 
kai valdžią perėmė generolas 
Jeruzelskis. Atkurta Lietu
vių visuomeninė kultūros 
draugija, vėl pradėta leisti 
“Aušra”. Lietuviai Lenkijoje 
nebėra diskriminuojami . . . 
Nežiūrint skambių šūkių ne
pakeliui mums buvo su tais, 
kurie . . . aukščiausiai iškėlė 
nacionalizmo ir net šoviniz
mo vėliavą”.

Na ir ką čia dar galima 
pridėti?! Nebent skambiai 
sušukti: bravo, pone
“b. kv.”, pasirašęs minimas 
pastabas, bravo, kaip smagu 
ir “Drauge” matyti protingas 
išvadas.

Tik didžiai gaila, kad prieš 
tai reikia skaudžiai gauti per 
pakaušį. J. L.

Medžiotojų ir žvejų drau
gijos rajono skyriui nebe 
pirmi metai sumaniai ir 
energingai vadovauja Rasei
nių miškų ūkio direktorius 
G. Rutka, praktinius ūkining 
kavimo klausimus padeda 
spręsti skyriaus medžioklės 
žinovas S. Ulinskas. O sky
riaus medžioklės ūkio pama
tas—gerai organizuoti, 
darbštūs medžiotojų būre
liai.

Buvęs prez. Carter 
Art. Rytuose

Amman. — Buvusį JAV 
pre z. Carte r į priėmė Jor
dano karalius Hussein ir 
supažindino jį su arabų pa
stangomis Artimuosiuose 
Rytuose pasiekti taikos for
mulę, kuri užtikrintų pales
tiniečių teises.

Jordane Carteris lankėsi 
jau prieš užbaigdamas savo 
kelionę į Artimuosius Ry
tus. Pirmiausia jis lankėsi 
Egipte, paskui Izraelyje ir 
dabar Jordane. Prieš su
grįždamas į Ameriką, jis 
lankysis Saudi Arabijoje ir 
Sirijoje.

Arabų paaugliai akmeni
mis apmėtė jo karavaną, 
kai jis lankėsi Izraelio oku
puotame Vakariniame 
krante.

Nkomo žada
sugrįžti į Zimbabvę

London. — Laikinai prisi
glaudęs čia Zimbabvės (bu
vusios Rodezijos) opozicijos 
vadas Joshua Nkomo tvir
tai pareiškė, kad jis netru
kus sugrįšiąs namo. Jis pa
bėgo iš Zimbabvės po to, 
kai jam paaiškėjo, jog da
bartinis premjeras, buvęs 
ilgametis jo bendrakovoto- 
jas už krašto laisvę, Ro
bert Mugabe, norėjęs jį nu
žudyti. Jiedu buvo tapę po
litiniais priešais dėl įvairių 
nesutarimų.
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Panevėžio “Ekrano” gamykla vie na didžiausių Tarybų
Sąjungoje įmonių, gaminančių didelių gabaritų kineskopus. 
Per penkmetį—iki 1986 metų p 
numatė beveik dvigubai padidinti 
produkcijai visada užtikrinta.

Nuotraukoje: Spalvotų kineskopų 
mijos bare. Pirmame plane —ekranu 
tė.

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

TAIKOS IDĖJŲ JĖGA
Washingtonui dabar atėjo 

neramūs laikai. Visame pa
saulyje vis labiau priešina
masi avantiūristinei dabar
tinės Amerikos administra
cijos politikai. Vakarų 
Europą apėmė galingas an
tikarinis judėjimas. Baltieji 
rūmai, žinoma, negali ne
matyti, kad visi geros va
lios žmonės planetoje prita
ria pastaruoju- metu iškel
toms svarbioms Tarybų Są
jungos taikioms iniciaty
voms, taip pat konstrukty
viems Varšuvos sutarties 
valstybių pasiūlymams, jų 
konkrečiai programai kaip 
apriboti ginklavimosi varžy
bas.

Kuo gi NATO šalių vy
riausybės atsako į taikų 
socializmo diplomatinį puo
limą, kuriuo siekiama su
žlugdyti agresyvius impe
rializmo kėslus?

Washingtone ir Londone, 
Briuselyje ir Bonoje, kai 
kuriose kitose NATO šalių 
sostinėse mėginama sumen
kinti didžiulį socializmo idė
jų patrauklumą, iškraipomi 
socialistinių šalių pasiūly
mai. Kaip ir iki šiol sten
giamasi eskaluoti psicholo
ginį ir ideologinį karą, vys
tant antikomunistinį “kry
žiaus žygį”, kurį JAV prezi
dentas Reaganas paskelbė, 
kalbėdamas Londone praė
jusių metų birželio mėnesį. 
Akivaizdus pavyzdys—rek
laminė propagandinė JAV 
viceprezidento G. Bush ke
lionė po Vakarų Europą ir 
liūdnai pagarsėjęs Reagano 
kreipimąsis “Į Europos tau
tas”. Tačiau šis propagan
dinis triukas turėjo tik bu
merango efektą. Laikraštis 
“The New York Times” bu
vo priverstas pripažinti, 
kad Reagano kreipimasis 
Vakarų Europoje vadina
mas “gryniausia propagan
da“, kvalifikuojamas kaip 
“taktinė gudrybė”, nukreip
ta prieš Europos visuome
nę, kuri nenori, kad sena
jame kontinente būtų dislo
kuotos raketos.

Taikos ir socializmo idėjų 
poveikio jėga kelia sąmyšį 
“šaltojo karo” ginklanešių 
stovykloje. Neatsitiktinai 
Washingtone buvo skubiai 
pradėta vykdyti vadinamoji 
“demokratijos ir viešosios 
diplomatijos programa”, 
kurią valdžia parengė, mė
gindama priešintis Tarybų 
Sąjungos vykdomos taikin
gos užsienio politikos pa
trauklumui.

Bet kaip įrodyti tai, ko 
neįmanoma įrodyti? Tautos 
mato, kad Tarybų Sąjun
gos, kitų socialistinių šalių 
užsienio politikos iniciaty
vos įgalina patikimai užtik
rinti tautų saugumą ir at
veria realų kelią į branduo
linio karo grėsmės likvida
vimą. Šiai teisingai nuomo
nei pritaria plačioji taikin
ga planetos visuomenė.

radžios panevėžiečiai 
gamybą. O rinka jų

surinkimo cecho che- 
otoja Laima Imbrasai- 

A. Dilio nuotrauka

a štai dar vienas 
administracijos

valstybės sekreto- 
padėjėjas T. Enders, 
mas interviu žurnalui

ors Salvadoro režimo

politinį sureguliavimą 
dore, toliau siekda- 
‘išspręsti” konfliktą

išnaikinti sukilėlius, o

Ar b 
Reagano 
dviveidiškumo pavyzdys.

JAV 
riaus 
duoda 
“U. S. News and World 
Report”, pasakė, kad nega
li būti nė kalbos apie ko
kias r 
ir sukilėlių derybas. Tuo jis 
patvirtino, kad JAV stoja 
prieš 
Spalva 
mos ' 
karinėmis priemonėmis—fi
ziškai
“kartd” ir taikius gyvento
jus.

Tokie pripažinimai nedaž
nai išsprūsta aukštas parei
gas einantiems Amerikos 
atstovams. Jie yra labiau 
linkę 
veikti 
denta 
Centrinės Amerikos šalis 
praėjusių metų pabaigoje, 
ir ką 
nę JAV nuolatinė atstovė 
prie t 
patricį< daug samprotavo 
apie 
biavirhą”, 
tarpu 
Amer 
pade c 
lyvau. 
žudė 
malos 
į Mek; 
ninka:
Hondūre, vykdė provokaci
jas N: 
jonuo 

kalbėti vienaip, o 
visai kitaip. Ir prezi- 

s Reaganas, užsukęs į

tik baigusi ten kelio-

ungtinių Tautų Kirk

taiką“, “bendradar- 
pažangą”. Tuo 

Salvadoro baudėjai, 
ikos instruktoriams 
ant ir asmeniškai da- 
ant, degino kaimus ir 
jų gyventojus, Gvate- 

galvažudžiai brovėsi 
sikos žemę, o somosi- 
, susiradę prieglobstį

karagvos pasienio ra
se.

iną S

adoro liaudies judėji- 
ž tikrą išsivadavimą 
ializmas tikisi paskan-

Pavertu-

skritai regione, 
girdė 
viltis 
torini js 
ginkit 
shingt 
Centrinės Amerikos proble
mas.

Salv 
mą t 
imperi 
dinti kraujyje savo ginklais 
ir savo marionečių ranko
mis, o Nikaragvai, kur to
kia taktika žlugo, taikomas 
kitoks metodas, 
sios Šiaurinius respublikos 
rajonus, esančius Hondūro 
pasienyje, nesibaigiančių 
ginkluotu provokacijų zona, 
JAV 
sienąL-su Costa Rica. Kaip 
rašo 
Post“ 
džiule 
kurios; fiziškai izoliuos Ni
karagvą“.

Tai, 
jos ir 
daro ( 
prime 
ruotus Izraelio kariaunos 
nusikąltimus Libane, Ame
rikos 
mus yietname. Tai—geno
cidas.

Apie politinį sureguliavi- 
alvadore, kaip ir ap- 

JAV nė 
ti nenori. Dėdamas
į parsidavusius dikta- 

režimus, smurtą, 
otas avantiūras, Wa- 
onas ketina “spręsti“

ėmė pulti jos pietinę

aikraštis “Washington 
norima sudaryti “di- 

s strategines reples,

, ką Jungtinės Valsti
jų marionetės dabar

Centrinėje Amerikoje, 
na Washingtono inspi-

kariauninkų žvėrišku-

V. Burbulis

SKAITYKITE
IR RĘMKITE “LAISVĘ,”
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Studija
Išleista žinomos istorikės Pe
tronėlės Žostautaitės knyga 
“Hitlerininkų kėslai užgrobti 
Klaipėdos kraštą.” Tai iš
samiausias pokario veikalas 
apie Klaipėdos krašto politinį 
veidą tarp dviejų pasaulinių 
karų. Čia panaudoti praktiš
kai visi Lietuvoje esantys 
istoriniai šaltiniai. Knygos 
apie Klaipėdos istoriją pasi
rodymas yra gera proga pa
lyginti buržuazinį ir tarybinį 
suverenitetą. Klaipėdos 
kraštas buvo perduotas fa
šistinei Vokietijai 1939 metų 
kovo mėnesį: uždarytos lie
tuviškos mokyklos, draugi
jos, sustingo ūkinis gyveni
mas. Klaipėda buvo paversta 
jūrų tvirtove. Praradusi sa
vo istorinę sostinę Vilnių, 
Lietuvos buržuazinė valdžia 
nesugebėjo išlaikyti savo 
rankose ir vienintelio jūrų 
uosto. Lietuvos ūkinis gyve
nimas, prekyba merdėjo, 
liaudies nepasitikėjimas savo 
valdovais pasiekė aukščiau
sią tašką . . . Lietuvos fašis
tų valdžios krizė 1940 metais 
pasibaigė socialistine revo
liucija. Ir Lietuvos uosta
miestis tapo jūrų vartais, 
pramonės, prekybos, mokslo 
regioniniu centru, ir pirmą 
kartą per savo 700 metų 
istoriją—lietuvišku miestu— 
dabar Klaipėdoje per 60 
proc. lietuvių.

Buržuazinė Lietuvos val
džia, pralaimėjusi didžiausią 
ir paskutinį savo diplomatinį 
mūšį—mūšį už Klaipėdą— 
neužilgo pasitraukė iš istori
nės arenos, nepalikusi to 
skaudaus Lietuvos istorijos 
fakto, įvertinimo. Klaipėdos 

apie Klaipėdos 
krašto tragedija nesudomino 
buržuazinių istorikų, liko 
neįvertinti, nutylėti esminiai 
faktai. Svarbiausias ir būdin
giausias—Klaipėdos krašto 
fašistų vadeivų—Noimano, 
Zaso ir jų kompanijos teis
mas Kauno 1934-35 metais. 
Mat, atėjus Vokietijoje į val
džią Hitleriui, Klaipėdos 
krašte, perduotame Lietuvai 
pagal 1924 metų geg ūžės 8 d. 
Paryžiaus konvenciją, prasi
dėjo neregėtas lietuvių pju
dymas, teroro aktai. Ilgai 
rinkę kaltinamąją medžiagą,
Kauno teismo organai ryžosi 
pradėti Klaipėdos fašistų by
lą tik 1934 metų gale. Fašis
tinė Lietuvos vyriausybė to
kiam žingsniui ryžosi, aišku, 
ne savo valia, o spaudžiama 
demokratinės visuomenės ir 
kaip dokumentaliai įrodo sa
vo knygoje P. Žostautaitė, 
užtarus Tarybų Sąjungai, 
kuri visada buvo Lietuvos 
suverenumo gynėja ir jos 
neįkainojama parama pasi
naudojo Lietuvos valdžia dar 
kartą, pradėdama Noimano 
ir Zaso bylą.

1931 ir 1934 m. buvo pra
tęstos Lietuvos ir TSRS ne
puolimo sutartis, 1934 m. 
birželio mėn. Lietuvos užsie
nio reikalų ministras bylos 
klausimu kreipėsi į TSRS 
pasiuntinį Kaune Karskį, ga
vo pritarimą ir tiktai po to 
Lietuvoje prasidėjo teismas. 
Vokietija, kilus nesutari
mams su Lietuva dėl Klaipė
dos krašto, nebepirko maisto 
produktų ir tuo sudavė skau
dų smūgį Lietuvos ūkiui. Ir 
čia TSRS atėjo į pagalbą: jau 
1934 m. eksportas iš Lietu-

kraštą
vos į TSRS padidėjo iki 7,5 
mln. litų, palyginti su 2,7 
mln. litų 1933 m., 1935 m. 
eksportas į TSRS išaugo iki 
13 mln. litų. Taigi TSRS 
padėjo lietuvių tautai išbristi 
iš užtrukusios sunkios eko
nominės krizės ir Vokietijos 
“ekonominio karo” prieš Lie
tuvą. To meto Tarybų Sąjun
gos spaudoje ir tarybinių 
diplomatų pareiškimuose ne 
kartą buvo demaskuota ag
resyvi Vokietijos politika 
Lietuvos atžvilgiu ir ginamos 
jos teisės į Klaipėdos kraštą.
“Izvestijose” ir kituose laik
raščiuose idėta pranašimų, 
neigiančių Vokietijos propa
gandos skleidžiamus gandus 
apie Lietuvą. Remdamasi 
draugiška ir nesavnaudiška 
Tarybų Sąjungos politika 
Lietuvos vyriausybė parengė 
hitlerininkų bylą ir pradėjo 
teismo procesą. Tai didžiau
sia byla Lietuvos teismų 
praktikoje: kaltinamųjų suo
le sėdėjo 122 žmonės, teismo 
procesas sukėlė pasaulio vi
suomenės dėmesį ir į Kauną 
atvyko apie 100 užsienio 
spaudos atstovų . . .

Šalys —signatarės, arba 
1924 m. Paryžiaus Konvenci
jos garantai—Anglija, Pran
cūzija, Italija, Japonija ne
pritarė ir visaip kliudė teisė
tiems Lietuvos vyriausybės 
veiksmams; jos lošė Vokieti
jos korta prieš Tarybų Są
jungą ir mažytės, apkarpy
tos Lietuvos ambicijos joms 
nė kiek nerūpėjo. Anglijos 
ir, žinoma, Vokietijos spau
džiama Lietuvos vyriausybė 
pasitenkino teismo palyginti 
švelniomis bausmėmis, o

PAMINKLAI-Al
Tarybų Lietuvoje atlieka

mas didelis darbas saugant 
istorijos ir kultūros pamink
lus. Tuo rūpinasi Kultūros 
ministerija ir jai pavaldžios 
įstaigos. Ypač svarbus vaid
muo šioje srityje priklauso 
Lietuvos TSR paminklų ap
saugos ir kraštotyros draugi
jai, kuri vienija beveik 100 
tūkstančių narių. Jos sekci
jos įkurtos visuose miestuose 
ir rajonuose.

Lietuvoje yra daugiau kaip 
10 tūkstančių paminklų. De
šimtadalį jų sudaro istorijos 
paminklai. Tai pastatai, at- 
minimo vietos, susijusios su 
svarbiausiais istoriniais įvy
kiais liaudies gyvenime, su 
įžymių politinių, valstybės 
veikėjų, mokslo, literatūros 
ir meno darbuotojų gyveni
mu. Gausu Lietuvoje archeo
logijos paminklų—piliakal- 

1938 m. amnestavo Zasą ir 
Noimaną,—svarbiausius nu
sikaltėlius, kurie netrukus 
pasidarė visiški Klaipėdos 
krašto viešpačiai, o jo prara
dimas 1939 m. buvo jau lo
giškas Klaipėdos krašto tra
gedijos finalas, tuo pačiu 
apnuoginęs merdinčių, nesu
gebančių Lietuvą valdyti vir
šūnių ideologiją.

Tarybinė Armija, pergalin
gai triuškindama hitlerinius 
fašistus, 1945 m. sausio 28 d. 
išvadavo Klaipėdą. Pirmą 
kartą istorijoje visos Lietu
vos etnografinės žemės — 
Klaipėdos ir Vilniaus kraš
tai—tapo neatskiriama Lie
tuvos dalimi. Sena lietuvių 
tautos svajonė išsipildė.

Virgilijus Liauška

EITIES KARTOMS • 
nių, pilkapių, senovės gyven
viečių, įtvirtinimų liakanų, ■ 
senovės laidojimo vietų, ak
meninės skulptūros bei seno
vės daiktų. Architektūros 
paminklų priskaičiuojama 
apie tūkstantį, dailės—apie 
penkis tūkstančius.

Specialiai įkurtos organiza
cijos atlieka paminklų moks
linio tyrimo ir tvarkymo dar
bus. Pavyzdžiui, Paminklų 
konservavimo institutas tiria 
Lietuvos kultūros pamink
lus, kaupia jų tyrimo medžia
gą, rengia paminklų restau
ravimo ir pritaikymo, sena
miesčių regeneracijos pro
jektus. Respublikinis kultū
ros paminklų restauravimo 
trestas remontuoja, konser
vuoja, atstato kultūros pa
minklus. Tai daug kruopštu
mo ir sumanumo reikalaujan
tys darbai. Šiandien visus 
žavi atstatyta Trakų pilis,
Vilniaus ir kitų miestų sena
miesčiai, gražiai tvarkomi ir 
saugomi šimtais kitų pa
minklų.

Prižiūrint paminklus akty
viai dalyvauja ir visuomenė. 
Antai vien pernai Alytaus 
rajone visuomenės iniciatyva 
sutvarkyta hitlerinių fašistų 
įvykdytų masinių žudynių 
vieta Kalesninkų kaime, įam
žintas atminimas tūkstančių 
tarybinių karių, kurie žuvo 
vaduodami Alytų, mieste ati
dengtas paminklas interna
cionalinio aviacijos pulko 
“Normandija-Nemunas” ko
votojams atminti. Kraštoty
rininkų iniciatyva Šiauliuose 
įrengti geležinkelininkų ir fo
tografijos muziejai, Kaune 
kuriamas technikos muzie
jus. V. Siudikas

tau
Gal

Bet
Tik

Vaisingai padirbėjo Šiaulių rajono “Pirmyn” kolūkio kolū
kiečiai praėjusiais metais. Prikulta p< 
iš hektaro, kolūkio pajamos viršijo t 
Čia didžiausias nuopelnas tenka m 
galinga technika jie atlieka visus pagrįndinius darbus.

Nuotraukoje: Traktorininkas Jonas
Darbo raudonosios vėliavos ir “Garbėį ženklo” ordinais, jo 
žmona Marytė, dirbanti kolūkio sodininkystės sektoriuje, 
dukros moksleivės Irmina ir Lina namuose.

o 41 centnerį grūdų 
ris milijonus rublių, 
echanizatoriams. Su

Klusas, apdovanotas

A. Dilio nuotrauka

JONAS JAKŠTAS

Tylintis vasarvidis
Po pusiaukelės, jau po pusiaukelės. 
Žvilgsnį šaknys apraizgė aušros

prieraišios, 
kaukolėsKrenta akmenys — nuovargio.

iš erčios, nuo delčios ant akimirkos šios

ir suskaldo pasaulį. Bei genijai, 
prisilietę prie kosminio būvio ugnies, 
vėl ji savo didybe suvienija.
iš kur narso semies, kaipgi tu vadinies,

kad saulėtekių pasikartojimas 
tarp spalvų, judesių apgaulingos

dermės, —
lyg motyvas graudus toks ir tolimas, — 
iš miškų, vandenų ir žolynų gelmės

gražina pažintą vasarvid 
tai saulės klaida, gal tai

'?
laiko 

skriauda?
namo iš kažkur jį dar parvedi.
jis tyli ir gal jau tylės visada.

(Iš žurnalo “Laikas ir Įvykiai”)
1941 m. birželio 22 d. hitlerinė Vokietija, nepaskelbusi ka

ro, jsiveržė j mūsų šalį. Karas nutraukė prie! metus pradė
tu Lietuvos darbo žmonių ramų kūrybinj darbą.

Vokiškieji grobikai panaikino mūsų tautos valstybingumą, 
atėmė žemę iš dešimčių tūkstančių mažažemių ir bežemių 
valstiečių, kurią jie buvo gavę iš Tarybų valdžios. Okupan
tai sugriovė daug miestų, pramonės jmonių, uždarinėjo mo
kyklas ir mokslo jstaigas. Jaunimą vežė katorgos darbams 
j trečiąjį reichą. Lietuva virto fašistinės Vokietijos kolonija, 
kurią valdė Hitlerio įgaliotiniai, ir jiems talkininkavo lietu
viškieji buržuaziniai nacionalistai.

1941 m. liepos 3 d. TSRS Valstybės Gynybos Komiteto pir
mininkas J. Stalinas per radiją pasakė kalbą, kurioje išdėstė 
veikimo programą priešo okupuotoje teritorijoje. Joje buvo 
nurodyta užgrobtuose rajonuose sudaryti nepakenčiamas są
lygas priešui ir visiems jo pakalikams, persekioti ir naikinti 
juos kiekviename žingsnyje, kenkti jiems visokiais būdais.

Toks uždavinys buvo iškeltas visiems tarybiniams žmonėms, 
ir jį reikėjo vykdyti. Tai atlikti nebuvo lengva, nes priešas 
buvo stiprus, klastingas ir be galo žiaurus.

Komunistų partijos paraginti į antifašistinį, partizaninį ju
dėjimą ir į Tarybinės Armijos gretas stojo milijonai žmonių. 
Su vokiškaisiais okupantais kovojo ir Lietuvos moterys.■

Lietuvoje nuo pat pirmųjų fašistinės okupacijos dienų pra
dėjo vystytis antifašistinis judėjimas, kuriam vadovavo komu
nistai ir komjaunuoliai. Lietuvos KP(b) CK į Kauną atsiuntė 
komunistus A. Vilimą, A. Slapšį, A. Godliauską ir kitus. Mies
te kūrėsi partinės, antifašistinės pogrindinės organizacijos ir 
grupės. Jas organizavo bei jų veikloje dalyvavo ir moterys.

Pirmosiomis karo dienomis (1941 m. rugpjūtis) drąsi kom
jaunuolė J. Cižinauskaitė kovai su okupantais suorganizavo 
30 žmonių grupę, kurioje buvo daug merginų. Tai O. ir M. 
Valančiūtės, N. Renčinauskaitė ir kitos. Grupės narės spaus
dino mašinėle ir platino Tarybinio Informacijų biuro pra
nešimus, antifašistinius lapelius, eidavo į žvalgybą, ieškojo 
konspiracinių butų, rinko ginklus. 1941 m. gruodžio mėnesį 
jos padegė dvi lentpjūves, apmėtė granatomis okupantų ka
reivines Žaliakalnyje. 1942 m. gegužės mėn. ši grupė sunai
kino sprogmenų sandėlį. Grupė palaikė ryšius su partine ir 
antifašistinėmis Kauno pogrindinėmis organizacijomis.

Drąsi tarybinė patriotė O. Vaivadienė, kartu su kitais, 
1941 m. rudenį organizavo Kauno „Dailės" kombinato dar
bininkų antifašistines grupes. Jose buvo daugiau kaip 200 
narių. Grupės leido laikraštį „Kova" ir platino antifašistinius 
lapelius, kuriuos spausdindavo O. Vaivadienės bute. Rotato
riumi juos daugino grupės narė A. Cepaitytė.

1942 m. sausio 28 d. O. Birulinaitės bute Kaune vyko anti
fašistinės organizacijos grupės pasitarimas. Namą apsupo 
gestapininkai. Grupės nariai atsišaudė. Onutė dengė draugų 
atsitraukimą, bet buvo suimta ir įkalinta Kauno sunkiųjų dar
bų kalėjime. JI buvo tardoma — gestapininkai reikalavo iš
duoti draugus. Drąsuolė tylėjo Ir 1942 m. kovo 10 d. saugu
mo policija ją nužudė.

1943 m. liepos mėn. hitlerininkai susekė Kauno antifašis
tinę organizaciją ir suėmė 50 jos narių, taip pat ir O. Vai- 
vadienę.

Likusios laisvėje antifašistės šiuo kritišku momentu parodė 
Išradingumą — jos sugebėjo gauti žinių apie tai, kas vyks
ta už kalėjimo sienų. Moterys lėtai eidavo pro kalėjimo lan
gus ar stumdavosi vežimėlius su vaikais. O suimtieji iš lai
dynės iššaudavo laiškelius. Buvo pranešta, kad keturios mo
terys išvežtos sušaudyti, tarp jų ir O. Vaivadienė.

Karo pradžioje Aleksoto gyventoja komunistė E. Ališaus
kienė, antifašistė N. Strelcovienė-Sidorova subūrė moterų 
grupes, kurios rūpinosi karo belaisvių maitinimu. K. Bridžiu- 
laitienė, T. Davinsonienė, M. Murauskienė, O. Vallukienė, O. 
Ivanovienė, L. Sakolovienė ir kitos ruošė jiems maistą. Jos 
rinko bulves, duoną, virė sriubą Ir kibirais nešė j belaisvių 
stovyklas fortuose.

Šios moterys negailėjo savo gyvybės, buvo tarpininkės 
tarp stovykloje įkalintų tarybinių karių šeimų ir pogrindinių 
organizacijų. Jos padėjo daugeliui tarybinių karių, pabėgu
sių iš vokiečių nelaisvės, užmegzti ryšius su pogrindinėmis 
organizacijomis, tapti partizanais, šelpė maistu, rinko jiems 
drabužius.

Tokia Kauno miesto gyventojų teikiama pagalba karo be
laisviams siutino fašistus. 1941 m. rugsėjo 5 d. miesto oku
pacinės valdžios komendanto įsakymu buvo uždraustas bet 
koks civilių gyventojų bendravimas su karo belaisviais. Vo
kiečių sargyba buvo įpareigota areštuoti tuos, kurie išdrįs 
perduoti maistą, o bėgančius nušauti.

Didelį darbą atliko moterys komunistės antifašistiniame ju
dėjime. Štai G. Glezerytę, kovojusią 16-ojoje lietuviškoje 
divizijoje, 1943 m. vasarą LKP(b) CK pasiuntė pogrindiniam 
darbui į Lietuvą. Ji — LKP(b) Pietų srities pogrindinio ir 
Kauno bei Vilniaus pogrindinių komitetų narė.

S. Medeiskerytė, nelegaliai gyvendama Vilniuje, padėjo 
organizuoti sostinės geto partinę organizaciją, buvo jos 
narė. Ji taip pat dirbo sunkų ir atsakingą Lietuvos LKJS Vil
niaus miesto pogrindinio komiteto sekretorės darbą.

Šios patriotės antifašistės nuveikė didelį partinį ir komjau
nimo darbą, kūrė naujas pogrindines partines ir komjauni
mo organizacijas, organizavo Kauno ir Vilniaus getuose anti
fašistų pabėgimą j partizanų būrius.

Hitlerininkams pasisekė išaiškinti bebaimių moterų veiklą. 
1944 m. gegužės 8 d. Vilniuje, Polocko g. Nr. 3, gestapas 
susekė G. Glezerytę. Priešui gyva ji nepasidavė — baigiantis 
šoviniams, paskutinę kulką skyrė sau.

Daug Lietuvos moterų kovojo partizanų būriuose. Labai 
svarbų vaidmenį atlikdavo partizanės žvalgės. Nebodamos 
gręsiančių pavojų, jos vykdė Komunistų partijos užduotis. 
Dažnai teko žvelgti mirčiai j akis partizanų būrio „Keršyto
jas" žvalgei G. Staškevičlūtei-Baumilienei, „Vilniaus" būrio 
— V. Apyvalienei ir daugeliui kitų.
"loti žvalgu vyrui — labai sudėtinga, o moteriai — papras

čiau. Jos mažiau sukeldavo įtarimų okupantams ir vietiniams 
buržuaziniams nacionalistams. Todėl Iš partizanių būdavo su
daromos net žvalgų grupės. Ypač kovinga buvo Trakų parti
zanų brigados būrio „Už Tėvynę" moterų žvalgių grupė, ku
rioje buvo partizanės G. Blinova, T. Trukšinaitė, V. ir N. Šul
caitės, N. Ribnikova, M. Chochlenka, G. Ježurova, A. Pro- 
dukienė, J. Zelikevlčiūtė. Jos buvo drąsios, ryžtingos, suma
niai įvykdydavo sunkias ir pavojingas užduotis.

žvalgei partizanei L. Jakovlevai 1944 m. buvo duotas už
davinys sužinoti Daugpilio stoties traukinių eismo grafiką ir 
priešo karinių dalinių išsidėstymą, žvalgė drąsiai įėjo į stoties 
dispečerio kabinetą, vokiškai užkalbino. Jiems besišnekant 
pradėjo šaudyti zenitiniai pabūklai. Dispečeris pasitraukė iš 
kabineto, o žvalgė žaibo greitumu iš stalčiaus išėmė doku
mentus, nuėmė nuo stalo schemą su traukinių judėjimo gra
fiku, viską susikišo j rankinuką ir nepastebėta išėjo.

Moterys partizanės (J. Visockaitė ir kitos) kartu su vyrais 
sprogdino geležinkelio bėgius, vertė traukinius. Svarbų dar
bą atliko partizanės ryšininkės V. Mikalauskaitė, J. Staškevi- 
čiūtė, A. Zinkevičiūtė ir kitos.

Vokiškieji okupantai negailestingai kovojo prieš partizanus 
ir jų rėmėjus. Rūdninkų girioje buvo suimta ir išvežta į Vo
kietiją partizanų grupės „Pionierius" radistė M. Koneva. Bu
vo sušaudytos „Dainavos" partizanų būrio kovotoja O. Tamu- 
levičiūtė-Miklušienė, „Keršytojo" būrio žvalgė M. Bafvlnlenė, 
„Vilniaus" būrio partizanė V. Garjonytė.

Daug bebaimių partizanių, — O. Macevičiūtė, R. Gordonai- 
tė, Z. Vilkaitė, S. Zovytė — žuvo kovoje su priešu.

Lietuvos moterys partizanų junginiuose buvo labai aktyvios. 
Jos dirbo įvairų partinį, komjaunimo organizacinį darbą, pa
dėjo organizuoti, leisti ir platinti partizaninę spaudą.

Komunistė O. Eidukaitytė buvo viena pirmųjų pasiprieši
nimo kovos organizatorių vokiečių okupantų užnugaryje. Ji, 
kitų komunistų remiama, organizavo laikraščio „Versmė" lei
dimą, buvo sumani redaktorė. Sis laikraštis ragino gyventojus 
kovoti prieš Tarybų Lietuvos pavergėjus vokiškuosius grobi
kus, stoti į partizanų būrius ir tuo prisidėti prie krašto išva
davimo. O. Eidukaitytė atkakliai, drąsiai, išradingai organiza
vo partizaninę kovą, jai vadovavo. Ji mokėjo sutelkti daug 
atsidavusių kovotojų, kurie su ginklu rankose partizanų bū
riuose padėjo išvaduoti mūsų respubliką.

Viena masiškiausių kovos formų buvo partizanų ryšininkų 
veikla. Joje ypač pasižymėjo moterys. Štai žemaitės partiza
nų junginio (Rokiškio apskritis) žvalgė S. Zovytė 1943 m. 
gruodžio mėn. pabaigoje, vidurnaktį, pastebėjo, kad vokie
čių kariuomenė supa kaimą. Ji basa ir vienmarškinė prasi*- 
kverbė pro apsupimą ir atbėgo j partizanų bazę pranešti 
apie artėjantį pavojų. Tik šis rizikingas, drąsus žygis išgelbėjo 
partizanus nuo mirties. Už šios kovinės užduoties įvykdymą 
S. Zovytė buvo priimta j komjaunimo eiles.

Rokiškėnai daug padėjo partizanams. Aktyvi ir bebaimė 
kovotoja buvo jau minėto žemaitės partizanų junginio ryši
ninkė Ivanova ir jos trylikametis sūnus Ananijus. Vaikinukas 
turėjo ryšius su 20 partizanų rėmėjų. Jis kartu su motina rin
ko Ir teikė partizanams įvairias naudingas žinias, aprūpinda
vo juos duona bei kitais maisto produktais.

Hitlerininkams pavyko susekti šiuos aktyvius partizanų rė
mėjus. Abu juos areštavo. Motinos akyse žiauriai kankino sū
nų. Ananijų gyvą degino, draskė žaizdas, kabino už kojų. 
Bet jie abu buvo tylesni už akmenį, tvirtesni už plieną.

Motiną ir sūnų fašistų budeliai pakorė Rokiškio kalėjimo 
kieme. Ant jų kūnų plaikstėsi suplėšyti drabužiai, rankos ir 
pirštai buvo išsukinėti, iš žaizdų sunkėsi kraujas.

Jeigu trylikametis sūnus ir motina nebūtų ištvėrę kankini
mų ir prabilę, Žemaitės partizanų junginį būtų ištikusi dar 
skaudesnė nesėkmė — daug partizanų rėmėjų ir ryšininkų 
būtų nužudyta.

Nors su partizanų rėmėjais būdavo nuolat ir žiauriai susi
dorojama, rokiškėnai nepabūgo. Jie per šaltį, purvą, sniegą 
nešė j mišką duoną, bulves. Apie tai pagarbiai, šiltai kalbė
jo buvęs žemaitės partizanų junginio vadas A. Raguotis. Jis 
reiškė padėką visiems, taip pat ir bebaimėms moterims — 
Jane) ir Lesei Didžgalvytėms.

Hitlerininkai, vietos policininkai kovojo ne tik prieš par
tizanus, jie naikino ir jų šeimas. Utenos apskrities Bartašiūnų 
kaime dešimt gestapininkų, policininkų ir kareivių įsiveržė į 
J. Abukausko sodybą. Jie mušė žilaplaukę partizano motiną, 
nualpusią „gaivino" šaltu vandeniu ir vėl tampė už plaukų. 
Šitaip klaikiai partizano motiną kankino Utenos gestapo vir
šininkas Grikepelis. Jis reikalavo, kad senutė pasakytų, kur 
partizanai. Motina tylėjo ir, sukaupusi visas jėgas, spjovė bu
deliui į veidą.

Grikepelis parabelio smūgiu partrenkė senutę ir spardė tol, 
kol moteris neberodė gyvybės žymių.

Kiti gestapininkai atvarė Kutkienę ir Strazdaltę. Tada Gn- 
kepelis ėmėsi jų. Kai Kutkienė gulėjo jau be sąmonės, Gri
kepelis pradėjo diržu plakti Strazdaitę.

Galinga ir valinga buvo motinos širdis — ji šaukė į kovą. 
Ir motina pasikėlė... Ėjo... Jos žili plaukai Išsidtaikė, lino 
marškiniai plaikstėsi suplėšyti ir kruvini, ji ėjo... ištiesusi j 
priekį kaulėtas, virpančias, kruvinas rankas ir sušuko gestapi
ninkui:

— Ką jūs darote, žmogžudžiai? Būkite prakeikti, už mus 
atkeršys mūsų vaikail

Grikepelis, išgirdęs šį balsą, atsisuko Ir apstulbo. Diržas 
iškrito iš rankų, gestapininkas žengė žingsnį atgal, dreban
čia ranka atsegė parabelio dėklą, prisidengė akis, kad ne
regėtų šiurpaus vaizdo, ir konvulsiškai paspaudė gaiduką. 
Abukauskienė krito pirmoji, po to šūvius paleido į susmuku
sią kampe Kutkienę ir be sąmonės gulinčią Strazdaitę. Atli
kęs savo žvėrišką misiją, hitlerininkas bėgte Išbėgo Iš pir
kios, kuri dvelkė krauju ir mirtimi.■

Didvyriškai kovėsi Lietuvos moterys ir Didžiojo Tėvynės 
karo frontuose.

16-oje lietuviškoje divizijoje buvo nemažai Lietuvos moterų 
ir merginų. Jos prašėsi savanorėmis j armiją, rašė, kad bus 
naudingos ir dirbs visokius darbus, įsisavins įvairias moteriš
kas ir vyriškas specialybes, dės visas pastangas, aukos gyvy
bę Tarybų šalies Ir savo gimtojo krašto Išvadavimui Iš vo
kiškųjų grobikų. Negalutiniais duomenimis, divizijoje buvo 
apie 170 moterų ir merginų.

16-ojl lietuviškoji divizija formavoii Gorkio srityje, Balach- 
nos mieste. Apie tai sužinojusios, merginos bei moterys dau
giausia Vyko savanorėmis. Daugelis jų buvo labai jaunos, vos 
septynioliktus, aštuonioliktus suspėjuiios įpusėti. Karinė vado
vybė nenorėjo jų priimti j armiją, I 
maldavimų, jos būdavo priimtos. Ta 
leneikaitė ir daugėlis kitų.

Merginos buvo nusiteikusios kovir 
jėgos. Mat, dauguma jų buvo 1940 
sios Iš darbininkų, valstiečių, tik tarybiniais metais pasijutusios 
pilnavertės, lygiateisės. Jos siekė padėti tarybiniams kariams 
nugalėti vokiškąjį fašizmą, troško kuo greičiau išmokti ryši
ninkių, sanitarių, medicinos seserų, Virėjų Ir net vyriškų spe
cialybių.

Karas tęsėsi. Laikas skriejo pirmyn. Lietuviškosios divizijos 
kariai buvo parengti Ir 1942 m. jruodžlo mėn. pasiųsti j 
frontą, j Oriolo sritį, prie Aleksejevkos.

Mūšiuose prie Aleksejevkos 16-oslos lietuviškosios divizijos 
moterys ne tik drąsiai, Ištvermingai 
šaudyti j priešą, bet jos mokėjo įkv< 
tikėjimą, didinti neapykantą grobi! 
Kutraitė, komjaunuolės V. Bagdon 
kitos.

V. Bagdonavičiūtė, B. Karosienė didvyriškai žuvo.
Daug drąsos, didvyriškumo, neiš 

šiuose parodė moterys sanitarės, m 
truktorės. Jos, kulkoms zvimbiant, te 
šio lauko, tvarstė. Tai — O. Mikui ytė-Tuomienė, M. Stalei- 
neikaitė-Valaitienė, V. Liepienė, B. Kulaitė, L. Salominienė.

Drąsuolė Z. Dleninaitė niekino mirtį. Ji 36 valandas be po
ilsio, kulkoms dūzgiant, tvarstė sužaistuosius. Pirmąją medi
cinos pagalbą ji suteikė 62 kariam;. Bet Ir narsiosios mer
ginos neaplenkė juodoji mirtis.

Apie Z. Dieninaltės žygdarbį Uja 
ra mažų tautų. Maža tauta turi didž 
miršti.

Iš sužeistų daug padėkos žodžių ii 
tulionienė, R. Lurjytė, M. Lazutkier 
Karpičienė, L. Leskauskienė, L. Žuron 

Sanitarė J. Rutkevičiūtė buvo šv<i 
rišti sužeistiesiems žaizdas, jų neužgnudama. Kariai prašydavo, 

perrištų tik Jadzė. Si valinga 
nuovargio, neretai atlikdavo 

virėjos darbus, 
kovų kelią priešakinėse

bet po didelių prašymų, 
M. Trinkūnaifė, AL Sta-

gai, kupinos jaunatviškos 
metų komjaunuolės, kllu-

kovojo, sugebėjo taikliai 
ėpti kariams drąsą, pasl- 
kams. Tai komunistė M. 
avi č i Of ė, B. Karoslenė ir

Renkamos energijos mO- 
medicinos seserys, sanins- 
■npė sužeistuosius iš mū-

Ęrenburgas rašė, kad nė- 
ią širdį. Jos negalima už-

usilaukė medikės M. Ma- 
ė, K. Macijauskienė, G. 
kovaitė.
Ini, kantri, mokėjo per-

moferis komunistė 
medicinos sesers,

linijose nuėjo ry-fronto
ūtė-Motuzienė, A. Berei-

kad žaizdas 
nepripažino 
skalbėjos ir 

Nelengvą 
šininkės, lėktuvų sekėjos L. Svedaviči
Šytė-Simkevičienė.

Didelį atkaklumą, drąsą, vykdant I 
ryšininkė telefonistė V. Valašinaitė, 
šininkės telefonistės A. Paškevičiūtė, 
įkarštyje parodė daug išradingumo, 
užduotis, kol nepakirto priešo kulkoj

Labai reikalingą, 
karinėse virtuvėse, skalbyklose, lauke 
reikalingos jų rankos. Kariams didelį džiaugsmą suteikdavo 
į priešakines linijas atgabentas karštas maistas. Didelę pa
dėką jie reiškė virėjoms E. Josman 
G. Germaniškienei, O. Raudonytei, 
geliui kitų.

16-oje lietuviškoje šaulių divizijoj 
neviliojo moteriškos specialybės. Jot rinkosi vyriškas profe
sijas. Štai jonavietė Z. Matušoviem 
drąsa, ryžtingumu, energija ir vyriška jėga.
rėjų ji tapo artileriste. Buvo priimta pieštankinio pabūklo 
užtaisytoja. Tai — vienintelė moteris

J. Kezinaitė pasirinko lakūnės štu manės profesiją, D. Sta- 
nelienė — kulkosvaidininkės.

karines užduotis, parodė 
radiste S. Kleinaitė. Ry- 

, D. Žukauskienė mūšio
Jos didvyriškai vykdė

būtiną darbą atliko merginos, moterys 
pašte ir visur, kur buvo

aite!, V. Macijauskienei, 
:. Kupermanaitei ir dau-

b buvo ir tokių, kurių

ė draugus stebino savo
1943 m. iš vi-

artileristė divizijoje.

Komunistų partija ir Tarybų valstybė didžiai įvertino mo
terų Indėlį kovoje su hitlerine Vokielija.

Už dalyvavimą Didžiajame Tėvynė 
šimt tūkstančių moterų apdovanota 
tuoniasdešimt 
vadas, o keturiolika — apdovanotos 
vės" ordinu.

Viena jų yra lietuvė, 16-osios lietuviškosios šaulių divizi
jos kulkosvaidininkė D. Stanelienė-Mąrkauskienė.

ii kare šimtas penkiasde- 
ordinais ir medaliais, aš- 

šešioms suteiktas Tnrybų Sąjungos, Didvyrio 
visų trijų laipsnių „Slo-

Liucija KRASTINIENĖ 
Istorijos mokslų kondldatė
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DAILĖS AKIMIRKOS NUOSTABIOS

A. Karaliūtė prie savo darbo “Vasaros džiaugsmas”

Jaunos dailininkės Algir- 
dos Karaliūtės žaismingus 
dailės kūrinius meno mylėto
jai pažįsta iš kasmetinių pa
rodų. Personalinės jos paro
dos buvo surengtos Tarybų 
Lietuvos Miškų tyrimo insti
tute (institutas įsigijo beveik 
visą parodą), Kauno dailinin
kų sąjungos parodų salone, 
Kauno dramos teatre ir kt. 
Šiuo metu nauja paroda ati
daryta Kauno geriausiame 
kino teatre “Santaka”. Paro
dos lankytojai būna ne tik 
kino žiūrovai, bet į ją atva
žiuoja ekskursijos iš kitų 
rajonų: Telšių, Kėdainių, Sa
kių, lankosi ir vilniečiai. At
siliepimų knygoje daugybė 
įrašų, padėkos žodžių apie 
tai, kad paveikslai jaudina, 
verčia mąstyti, susikaupti 
ties simbolių prasmingumu, 
lakia fantaziją, būties proble
momis, taikos įprasminimu 
Žemėje.

Iš naujų darbų išsiskiria 
paveikslas “Kelias iki nebū
ties". Jame pavaizduotas se
nas išminčius. Priešais jį 
atskleista didelė knyga. Ta 
knyga—kelias, kuriuo—kny
gos puslapiais—eina dvi tam

“Vaikystės pasaka” —A. Karaliūtė

sios žmonių figūros. Knygą 
laiko metalinis tiltas. Paro
doma, kad visas žmogaus 
gyvenimo kelias—ilgas paži
nimo tiltas.

Dailininkės A. Karaliūtės 
vaikystė buvo nelengva, juo 
labiau, kad, būdama našlai
tė, nuo septyniolikos metų 
užsidirbo sau duoną mokyto
jaudama. Išreikšdama meilę 
savo auklėtiniams, ji nutapė 
keletą paveikslų, skirtų vai
kams: “Dvyniai", “Mėlyna 
paukštė”, “Vaikystės pasa
ka". Pastaroji kompozicija 
ypač žavi žiūrovus (žiūr. 
nuotraukoje). Kiekvienas 

! vaikas turi savo pasakų pi
lį—ateities gyvenimą. Spal
vingas jis, skaidrus, vilio
jantis, tik dažnai klaidus, 
kaip ir pasakų pilis.

Iš nuotaikingiausių, pilnų 
gyvenimo gėrio kompozicijų 
reikia paminėti “Akimirka”, 
“Sudrumsta tyla”, “Joninių 
naktis”, “Judėjimas” ir kt. 
Dailininkė nutapė virš 200 
darbų.

Ateityje tikime dailininkė 
nustebins dar išraiškinges- 
niais paveikslais.

B. Jauniškis

Kaunas—antras savo didu- ! 
mu Lietuvos miestas, vaidi- i 
nęs ir vaidinąs didelį vaidme- ! 
nį krašto muzikiniame gyve- j 
nime. Čia gimė kvarteto žan- I 
ras, su Kaunu yra glaudžiai i 
susijusios šakotos J. Nauja
lio ir J. Gruodžio veiklos. 
Kaune buvo surengta pir
moji Lietuvos dainų šventė, 
tarybiniais metais tapusi tra
dicine didelio užmojo ir gro
žio švente. Čia savo veiklą 
muzikinio švietimo srityje 
pradėjo muzikai J. Švedas su
J. Banaičiu, kurių įdomių pa- 

j skaitų teko klausytis ir man. 
i' Šiuo metu visą muzikinį
Kauno gyvenimą koordinuo
ja Lietuvos TSR Valst. fil
harmonijos ir LTSR Kompo
zitorių sąjungos Kauno sky
riai.

Nesibraudamas į gilesnes 
analizes ir peripetijas, noriu 
pakalbėti apie porą įdomes
nių koncertų, kuriuose man 
teko būti—apie koncertus, 
skirtus N. Paganinio 200 ir
K. Šimanovskio 100 gimimo 
metinėms pažymėti.

N. Paganinis—viena žy
miausių smuiko muzikos fi
gūrų buvo tikrai gražiai pa
gerbtas kelių koncertų ciklų, 
kuriuose dalyvavo tarybiniai 
smuikininkai, N. Paganinio, 
premijų laureatai. Didelį įs
pūdį paliko O. Krysos smui
kavimo fenomenas. Atrodė, 
kad jam nėra jokių sunkumų 
įveikti pačius fantastiškiau
sius N. Paganinio! pasažus. 
Na, jei pridėsime dar įdo
mius doc. J. Dvariono ko
mentarus bei čia pat suim
provizuotą pokalbį su smui
kininku, gausime tą šiltą, 
nuoširdžią atmosferą, kurio
je vyko šis įdomus renginys.

Antras dėmesio vertas 
koncertas buvo skirtas lenkų 

1 kompozitoriaus K. Šima
novskio 100 gimimo meti
nėms. Tai taip pat neeilinė 
muzikos figūra. Jo muzikai 
būdinga neofolklorizmas, 
t. y. liaudies kūrybos savitas 
pritaikymas profesinėje mu
zikoje.

Kaip N. Paganinio muzikai 
skirtame koncerte, taip ir čia
vedančiuoju buvo doc. Jurgis 
Dvarionas, populiariai nu-
brėžęs prieštaringą K. Šima
novskio kūrybinį kelią, kol 
susiformavo jam vienam bū
dingas stilius.

Programoje dalyvavo pia
nistė A. Dvarionaitė, atlikusi 
K. Šimanovskio jaunystės 
fantaziją. J. Dvarionas pa- 
smuikavo vieną sonatų ir 
kelis “Mitus”. Sėkmingai pa
sirodė ir Lietuvos menininkų 
rūmų styginis kvartetas, ku
rį sudaro išimtinai merginos. 
Čia noriu pasakyti, kad Lie
tuva jau turi keturis pirma
klasius styginius kvartetus, 
kuo negali pasigirti net kai 
kurios užsienio šalys.

1984 metais minėsime 
kompozitorių J. Naujalio 115 
gimimo bei 50 mirties ir J. 
Gruodžio 100 gimimo meti
nes. Jau dabar po truputį 
pradedama ruoštis šiam 
svarbiam įvykiui, tuo labiau, 
kad šių abiejų muzikų veikla 
glaudžiai susijusi su Kauno 
miestu.

1982 metai pasibaigė chori
nės muzikos švente, skirta 
TSRS 60-čiui. Dalyvavo ge
riausi miesto chorai, kaip 
“Leliumai”, “Jaunystė”, 
“Perkūnas”, “Varpelis”, cho
rai iš Vilniaus, Klaipėdos, 
taip pat svečiai iš Latvijos— 
Liepojos V. Lacio pedagogi
nio instituto moterų liaudies 
choras “Atbals” ir Cesio mo
kytojų liaudies choras “be- 

| verina”. Tai buvo tikrai įspū- 
• dingą chorinės muzikos šven- 
i tė, praėjusi su dideliu pasise- 
1 kimu.

Jei pridėsime tradicinius 
i vargonų muzikos koncertus 
■ sekmadieniais, varpų muziką 
i muziejaus sodelyje, gausime 
! tą prisodrintą muzikinio gy
venimo panoramą, kuri supa 
kauniečius. V. Gulmanas

Lietuvos menininkui rūmų styginis kvartetas groja K. 
Šimanovskį. V. Gulmano nuotr.

Šiame rekonstruotame name Kaune Rotušės aikštėje 
1905-12 veikė pirmas lietuviškas J. Naujalio knygynas.

V. Gulmano nuotr.

Jurgis ir Aldona Dvarionai koncerte, skirtame K. Šima
novskio muzikai. V. Gulmano nuotr.

LAIŠKAS “LAISVEI”

“AUŠROS” lOO-OSIOS METINĖS
Prieš šimtą metų—1883 

m. kovo mėnesį, Rytų Prū
sijoje išėjo pirmasis Lietu
vai skirtas periodinis leidi
nys—žurnalas “Aušra”. Per 
savo gyvenimą (1883-1886 
m.) jis suvaidino reikšmingą 
literatūros, kultūros, spau
dos istorijoje vaidmenį.

“Aušros” ideologinė kryp
tis buvo prieštaringa ir ne
pastovi. Jai apskritai bū
dingi lietuvių liberalinės 
buržuazijos nusistatymai. 
Tačiau žurnalo puslapiuose 
buvo reiškiamos ir bendra- 
demokratinės idėjos, at- 
spindėjusios lietuvių tautos 
pasipriešinimą caro val
džios vykdomai spaudos 
draudimo, nacionalinės ir 
socialinės priespaudos poli
tikai. “Aušroje” sutinkame 
taip pat materializmo idė
jų.

Šis leidinys žadino ir kėlė 
nacionalinio judėjimo tauti
nio atgimimo bendrademo- 
kratinį turinį,, suteikė tam 
judėjimui organizuotumo.

Žurnalo redaktoriais ir 
bendradarbiais buvo J. Ba
sanavičius, J. Šliūpas, J. 
Mikšas, M. Jankus, J. An- 
dziulaitis-Kalnėnas, J. Ma- 
čys-Kėkštas, A. Vištelis ir 
kiti. Kai kurie vėliau akty
viai veikė JAV lietuvių tar
pe.

“Aušros” žurnalas turėjo 
svarbios reikšmės taip pat 
JAV lietuvių to laiko gyve
nimui, lietuvių imigrantų 
etninės grupės nacionali
niam ir socialiniam proce
sui. Nuo šio leidinio užsi
mezgė vieši JAV lietuvių ir 

gimtojo krašto tarpusavio 
ryšiai. Čia kontaktai reiš
kėsi per įvairius kanalus ir 
būdus—per “Aušros” plati
nimą ir jos sklidimą Ameri
kos lietuvių tarpe, per ko- 
respondavimą. Pagaliau 
JAV lietuvių gyvenimo rei
kalai ir klausimai palyginti 
ganėtinai atsispindėjo ir 
žurnalo turinyje.

Į “Aušrą” nuo pat jos 
pradžios rašė ir JAV lietu
viai. Pirmasis žurnalo ko
respondentas iš Amerikos 
buvo Antanas Jurgelaitis iš 
Springfieldo, Ohio, o jo 
pirmoji korespondencija pa
sirodė jau antrajame “Auš
ros” numeryje (1883 m.). 
“Aušrai” savo raštais iš 
Amerikos daug talkino bu
vęs žurnalo redaktorius Jo
nas Šliūpas (1861-1944). 
Reikšmingos įvairiais at
žvilgiais yra 1884-1885 m. 
“Aušroje” paskelbtos jo 
“Gromatos iš Amerikos”. Į 
šį leidinį rašė taip pat ir 
Vincas Džiankauskas (apie 
1861-1909 m.) iš New Yorko 
bei žinomas tų laikų JAV 
lietuvių publicistas ir veikė
jas Motiejus Juozas An
driukaitis (1840-1894) iš 
Shenandoah, Pa.

JAV Lietuvių autorių 
raštai “Aušroje” padėjo 
žurnalui šviesti šios šalies 
lietuvių gyvenimą, jų socia
linę diferecijaciją, užmezgė 
ir stiprino ryšius su Lietu
va, tautinio atgimimo idė
jomis.

Artėjant “Aušros” 100- 
sioms metinėms, Tarybų 
Lietuvoje ruošiamasi pažy

R A I T
Tuomet dar nežinojau, 

kad žmogaus gimimas dar 
nepririša jo prie tos vieto
vės, ir kad dar nemažai ko 
reikia, kad jis pasakytų: čia 
gimiau, ir čia, vadinasi, ma
no namai—šiandien, rytoj, 
visuomet . . .

Birutė gimė išeivijoje, 
JAV Chicagos mieste, ir tik 
sulaukusi devyniolikos metų 
atvyko į Lietuvą kartu su 
būreliu draugių. Ypatingai 
įsiminė jos akys—didelės, 
padažytos mėlyna spalva, 
atrodė, visuomet nustebu
sios. Tačiau jeigu teisybė, 
kad žmogaus ilgesys atsi
spindi jo akyse, tai pasaky
siu, kad Birutės akyse bū
tent tai ir buvo—ji žinojo, 
kad yra Lietuva, kad ten Į 
gražiausiai žydi pievos, ošia 
miškas, laimingiausiai čiulba | 
paukščiai . . . Dar nuo ma- ■ 
žens, vos atsitraukusi nuo 
lopšio, žinojo tai iš motinos 
pasakojimų, atsiminimų, kur 
pradėjo laukti, kada visa tai 
pati pamatys ar išgirs.

Ir štai devynioliktieji jos 
gyvenimo metai. Lėktuvas 
leidžiasi Vilniaus aeruoste ir 
mergina jaučia, kaip sunkė
ja širdis. O paskui žmonės, 
žmonės . . . Pasitinka, ver
kia, glėbesčiuojasi, dalina 
gėles, bučiuojasi ... Ir vi
sur jos motinos ir tėvelio 
žodžiai—lietuviška kalba.

— Viską žinojau, o vistiek 
negalėjau susivokti. Lyg bū
čiau į pasaką nusileidusi,— 
vėliau trumpai pasidalijo 
pirmaisiais įspūdžiais Biru
tė, ir, girdi, nežinojusi, kas 
tai—džiaugsmas ar baimė. 
Tik vėliau tas jausmas jai 
pasidaręs suprantamesnis— 
pasirodo, bijojusi, kad visa 
tai gali pasirodyti apgaule, 
kaip kad atsibudus nesuran
di gražiausių sapnų pasau
lio.

O viešnagės dienos nesto
vėjo vietoje. Ir vieną iš jų, 
kai svečiai susiruošė aplan
kyti Riešės žirgyną, į rau- 

mėti šią istorinę datą. Ko
vo mėnesį Vilniaus V. Kap
suko universitete įvyks res
publikinė mokslinė konfe
rencija “Aušra” ir visuome
ninis judėjimas XIX a. pa
baigoje”. Šioje konferenci
joje pranešimus skaitys ži
nomi Lietuvos mokslinin
kai— mokslų daktarai K. 
Korsakas, R. Šarmaitis, J. 
Minkevičius, V. Merkys, L. 
Mulevičius, J. Palionis, B. 
Genzelis, taip pat mokslų 
kandidatai—A. Vaitiekūnie
nė, A. Sprindis, A. Piročki
nas, B. Raguotis. Konfe
rencijoje bus nagrinėjamos, 
pavyzdžiui, tokios temos, 
kaip “Marksizmas apie na
cionalinį sąjūdį”, “Aušros” 
vaidmuo pasaulietinės kul
tūros raidoje”, “J. Basana
vičiaus vieta XIX pabai
gos—XX a. pradžios lietu
vių visuomenės gyvenime”, 
“Literatūros kritika “Auš
roje”, “Aušra” ir lietuvių 
literatūrinė kalba”, “Aušra” 
ir JAV lietuviai” bei kitos.

Konferencijos pranešimai 
ir pasisakymai bus išleisti 
specialia knyga, skirta 
“Aušros” 100-sioms meti
nėms.

Tarybų Lietuvos laikraš
čiai ir žurnalai yra paruošę 
publikacijas “Aušros” su
kakčiai. Galima tarti, kad 
šių metų kovo meno Lie
tuvos kultūros gyvenime 
praeis po “Aušros” pasiro
dymo 100-ųjų metinių ženk
lu.

Kazys Lauciškis

LĖS
donai dažytą autobusą, įli
pau ir aš. Kelias neilgas, ir 
nėra ko žvalgytis, bet pasi
rodo, kad taip tik man.
Jaunieji svečiai buvo atidūs, 
dažnai spragsėjo fotoapara
tais, kažką vieni kitiems ro- 
dinėjo. Prisiglaudusi prie 
langi

ti, 
kart 
šie j 
tur, 
žiav

o atidi buvo ir Birutė.
Ak, kaip norėjosi supras- 

, ką dabar ir kiekvieną 
ą jaučia ir pergyvena 
auni, gimę ir augę sve- 
lietuviukai. Jau prava- 

o nemažai kilometrų
Lietuvos keliais, pamatė tai 
lygius, tai truputį paban- 
guotus, medžiais pakaišytus 
jos laukus. Tie patys paukš
čiai čiulbėjo čia ir jų tė
vams, ir taip švietė saulė. 
Ar suranda jie tą grožį, 
kurį tiek metų savo pasako
jimais į jų atmintį ir širdis 
nešė tėvai? Žinoma, Lietuva 
jau ne ta, kurią savo prisi
minimuose regi senesnieji, 
bet vistiek čia žemė jų tė
vų, su tuo vandeniu, kurį 
gėrė, tomis upėmis ir eže
rais, su vieversių pabudin
tais ankstyvais rytais ir la
bai išrasojusia žole . . .

Bet štai ir Riešė. Dar 
valandėlė 
išve 
čia, 
rieč
žemę. Tai irgi Lietuvos la
šelis ir kai išgirstu svečiams 
pasiūlymą pajodinėti, nepa
tikiu, kad kas atsirastų. Ir 
antai regiu—išeina į priekį 
Birutė ir dar laiko draugės 
ranką. Negi? Gal nesuprato? 
Kur tau! Ir suprato, ir pasi- 
ryžųsios, ir prisirpę raudo
niu 
šiai 

ir į hopodromą 
darni žirgai—jie prunkš- 
krato galvas ir karčius, 
a uodegas, kasa kojomis

kas

veidai, kuris gal labiau- 
išdavė jų susijaudinimą.

— Oho! Šaunuolės!—kaž- 
šūktelėjo, kai žirgai pa

sileido risčia su jaunomis 
viešniomis. Tačiau tai truko 
neilgai. Tuoj pasigirdę šūks
niai buvo garsesni ir išgąs
tingi, nes ir viena, ir kita 
raitelė jau virpėjo nukritu
sios ant žemės. Laisvai šuo
liavo gražuoliai žirgai, o abi 
merginos, springdamos juo
ku ir aplipusios žeme, kėlėsi 
ir buvo pačios laimingiau
sios būtybės.

— Birute, man regis, kad 
tau niekuomet anksčiau ne
teko joti.

— Neteko,—prisipažino 
mergina — Ir net žinojau, 
kad nukrisiu, bet neatsispy
riau. Čia net baimė kažko
kia kitokia—ne bėgi nuo 
jos, o eini pasitikti, išmė
ginti, pasitikrinti,—Aš labai 
laiminga,—šnekėjo mergina, 
bet šito ji galėjo nedaryti. 
Visi regėjome: Ji tikrai bu
vo laiminga. Tik paskui ma
ne dar ilgai persekiojo min
tis, prie kokių sąlygų, ir 
išvis ar ji galėtų pasakyti: 
čia mano namai. Arba—kad 
ji tikrai jaučia, kaip kažkas 
labai reikšmingo kartu su 
motinos žodžiais sutirpę jos 
kraujuje ir dabar, susitikus 
su Lietuva, netikėtai ją kal
bina didžiausiu džiaugsmu.

Pranas Karlonas

Vatikanas. — Popiežius 
Jonas Paulius II, sugrįžęs 
iš savo kelionės po Centri
nę Ameriką, jau pradeda 
ruoštis kelionei į Lenkiją. 
Ji prasidės birželio 16 d., ir 
užtruks vieną savaitę. Dėl 
jos jau tarėsi su Lenkijos 
primų Josef Glemp, kuris jį 
pasitiko vos tik išlipusį iš 
lėktuvo. Popiežiaus apsilan
kymas Centrinės Amerikos 
šalyse įvertinamas teigia
mai, nors jis savo pamoks
luose lietė ne tik morali
nius socialinius, bet ir poli
tinius dalykus.

Ankara. — Didžiausioje 
Turkijos anglies kasyklų 
nelaimėje pereitą savaitę 
sprogimo metu žuvo 96 an
gliakasiai.
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KANADOS ŽINIOS
V. V. Bunkų įspūdžiai 

lankantis Tar. Lietuvoje

Torontiečių kronika
Mirė Salomėja Stukienė
Vasario 21 mirė Salomėja 

Stukienė, sulaukusi 93 me
tų amžiaus. Tai buvo viena 
seniausių Toronto lietuvių 
moterų. Laidotuvės buvo 
grynai privatiškos.

Salomėja su savo vyru

Aleksandra yra Sūnų ir 
Dukterų Klubo finansų sek
retorė.

* * *
Paminėjo Moters Dieną
Šiemet kanadiečiai labai 

iškilmingai paminėjo tarp
tautinę moters dieną Kovo

Kolūkiečių gyvenamieji namai

MŪSŲ ILSĖ BIMBIENĖ,- 
TRIJŲ ŠALIŲ DUKRA

R. BARANIKAS

Pranu Stuku buvo kilę iš 
Lietuvos, Kauno miesto. 
Kanadon atvyko 1911 me
tais. Pranas mirė prieš 14 
metų. Abu buvo darbinin
kai: jis dirbo fabrike, o ji 
siuvykloje. Jie išaugino tris 
sūnus —Annis, Bill ir 
Frank — kurie išgarsėjo 
kaip sportininkai, futbolo 
lošėjai.

Apart trijų sūnų ir jų 
šeimų, Salomėja paliko dvi 
seseris, vieną Lietuvoje, o 
kitą Chicagoj.

Gili užuojauta jos šeimai, 
o jai lai būna lengva Ka
nados žemelė.

* * *
Sunkiai susižeidė

A. Morkienės mama Ana 
Pajuodienė puolė ant laiptų 
ir sunkiai susižeidė galvą. 
Ligoninėj buvo suteikta 
pirmoji pagalba. Dabar 
sveiksta namuose.

* * *
Neteko brolio

Berta Hill gavo žinią, kad 
jos jauniausias brolis mirė 
Saskatchewen, ant farmos.

* * *
Aplankė draugus

Aleksandra Duobienė 
lankėsi Kalifornijoj ir ap
lankė savo draugus ir pa
žįstamus.

8. Visuos didesniuos mies
tuos buvo mitingai, demon
stracijos. Pažymėtina, kad 
minėjime dalyvavo visų pa
kraipų kanadiečiai, jų tarpe 
daug žymių visuomeninin
kų.

Minėdami tarptautinę 
moters dieną, kanadiečiai 
kėlė protestus prieš nuklinį 
ginklavimąsi, reikalavo ne
leisti amerikiečiams bandy
ti Kanados teritorijoj spar
nuotas raketas.

Toronto Lietuvių Moterų 
Klubas turėjo parengimą 
Sūnų ir Dukterų Klube. 
Draugė A. Ylienė trumpai 
apibūdino dienos reikšmę, 
kanadiečių aktyvų dalyva
vimą paminėjime, keliamus 
reikalavimus autoritetams. 
Buvo rodomi filmai iš to
rontiečių parengimų, išvy- 
kių vasaros metu. Visi da
lyviai buvo pavaišinti ka
vute ir užkandžiais. Rep.

Timmins, Ont.
Jonas Girnis susirgo ir 

turėjo pasiduoti į St. Mary’s 
ligoninę, Timmins, Ont.

Linkime jam greit susti
prėti.

Felix Palilunas

TORONTO, ONT., Canada

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Marcijona Grigaliūnienė
Mirė 

1982 m. kovo 18 d.
Jau prabėgo vieneri metai, kaip mirtis nuo 

mūs atskyrė mūsų mylimą mamyte.
Ją prisimename su meile, gilia pagarba ir su 

liūdesiu širdyse.

Dukra-VALIŪNĖ MAC LEOD ir šeima
Sūnus —EDMUNDAS ir šeima

MIRUS

KAPITONUI

Antanui Kavaliūnui
Siunčiame nuoširdžiausią užuojautą jo motinai 

ir tėvui Kavaliūnams.
Liūdime ir mes kartu su Jumis.

NAURU ir ŠMITŲ šeimos
Verdun, Que., Canada

MIRUS

KAPITONUI

Antanui Kavaliūnui
Reiškiame širdingą užuojautą žmonai, sūnui, 

dukrai, tėveliams ir visiems artimiesiems.
Mes liūdime kartu su Jumis.

JUOZAS ir LILLY URBANAVlClAI
Verdun, Que., Canada

ST. LAMBERT, QUE., CANADA

PADĖKOS ŽODIS
Mirus mūsų brangiam ir mylimam vieninteliam 

sūnui laivyno kapitonui Antanui Kavaliūnui, 
kuriam buvo dar tik 54 metai amžiaus, mes 
tėvai, žmona, sūnus ir dukra tariame širdingą 
ačiū visiems, kurie jį ligoninėje lankė, palydėjo į 
Mont Royal kapines ir prisiuntė užuojautos 
išreiškas.

Mies liekame liūdinti.

Tėvai-ANTANAS ir MARYTĖ KAVALIŪNAI 
ir mūsų mylimo sūnaus šeima

Mūsų sūnėnas Eugenijus 
Misiūnas mus nuvežė į 
“Želsvelės” kolūkį. Jis 
mums pasakojo, kad kolū
kis yra vienas pirmaujan
čiųjų Lietuvoje, Kapsuko 
rajone, 12 kilometrų nuo 
Kapsuko miesto.

Nors buvo nedarbo die
na— sekmadienis, tačiau 
nuvykę radome kolūkio pir
mininką Vincą Marazą, 
vaikštinėjantį apie galvijų 
pastatus. Mūsų sūnėnas 
yra žemės ūkio Valdybos 
viršininkas, artimi pažįsta
mi su pirmininku V. Mara- 
zu.

Nuvažiavę į kolūkį susi
pažinome su kolūkio pirmi
ninku V. Marazu. Eugeni
jus pirmininkui V. Marazui 
mus pristatė, pabrėždamas, 
kad mes esame iš Ameri
kos ir kad norėtume pama
tyti jų vadovaujamąjį kolū
kį. Pirmininkas mums paro- 

i dė didelius ūkio pastatus.
Vienuose sukrautos įvairios 

i žemei įdirbti mašinos, ki
tuose auginami galvijai, 
karvės pienui ir mėsai. Ko
lūkio laukuose žemei įdirbti 

' ir derliui nuimti naudojama 
vėliausia technika.

Želsvelės kolūkis didelis, 
2514 hektarų. Kolūkiečiams 
pristatyta gražių gyvena
mųjų namų. Namai apso
dinti dekoratyviais mede
liais bei gėlėmis, įrengti su 
visais patogumais: centrinis 
šildymas, vandentiekis, du
jos, kanalizacija. Želsvelėje 
gyvena apie 110 šeimų.

Gyvenvietės nakties me
tu apšviečiamos elektra.

Gyventoju kultūrinis gy
venimas mažai skiriasi nuo I
didmiesčių patogumų; jie 
turi mokyklą, kultūros na
mus, biblioteką, vaikų dar
želį, susiorganizavę savivei
klininkų grupelę, turi ir ko
lūkiečių valgyklą.

Kapsuke sūnėnas Eugeni
jus ir jo seimą nutarėme 
važiuoti aplankyti Verutės 
Misiūnaitės Bunkienės gim
tąjį miestelį. Seniau jis va
dinamas antri Gudeliai, 
Marijampolės apskrity. Gu
delių kapinėse palaidotas 
tragiškai miręs Verutės 
Bunkienės tėvelis. Aplan
kėme jo kapą, papuošėme 
gėlėmis.

Netoli kapinių gyvena 
Verutės jaunystės draugė 
Monika Velioniškienė. Už
sukome ir pas ją. Buvo 
malonu pasimatyti su jau
nystės drauge. Ją buvome

aplankę ir prieš 8 metus. 
Tuomet jie gyveno vargin
goje bakūžėlėje su vyru, 
dabar ji našlė.

Tarybinės valdžios pagal
ba ji dabar turi gražų, 
jaukų namelį. Gauna ge
rą pensiją, jaučiasi esanti 
žmogumi. Ji labai dėkinga 
tarybinei santvarkai, džiau
giasi, kad galės senatvėje 
ramiai gyventi.

* * *
Prieš paliekant Tarybų 

Lietuvą, dar jaučiame pa
reiga pareikšti širdingą pa
dėką “Vilniaus Tiesos’’ vy
riausiam redaktoriui Alber
tui Laurinčiukui už suteiktą 
progą; apsilankyti redakci
joje ir pasikalbėti su “Tie
sos” korespondentu A. 
Strumskiu, gauti atsakymus 
į mums pateiktus klausi
mus. Ačiū Al. Laurinčiukui 
už patalpintą Mūsų pokal
bį “Tiesoje’’.

Širdingai dėkoju “Tarybi
nės” moters žurnalo redak
torei Birutei Boreišienei už 
mūs aplankymą viešbutyje 
ir draugišką pasikalbėjimą, 
taip pat už man įteiktą 
Verutei Bunkienei Garbės 
Raštą.

Širdingai dėkojame tele
vizijos personalui už suteik
tą progą pasveikinti Tary
bų Lietuvos tautiečius per 
televiziją.

Taip pat esame dėkingi 
Vilniaus radijo vadovybei 
už suteikimą progos pakal
bėti į Tarybų Lietuvos 
žmonės per radiją.

Buvo nepaprastai malonu 
praleisti atostogas Tarybų 
Lietuvoje. Važinėjome vi
sur, ėjome kur tik norėjo
me, ir dar norėjome dau
giau pamatyti. Tačiau lai
kas bėgo greitai, nepajuto
me, kai priartėjo diena, 
kada reikėjo su visais ir su 
viskuo atsisveikeinti ir vi
siems pasakyti—iki pasima
tymo!

Rugpjūčio 29 tą dieną 
gerbiamas P. Petronis su 
pagalbininku Al. Kusta at
važiavo į viešbutį, mes su
mėtėme čemodanus į maši
ną ir nuvažiavome į Vil
niaus Aerodromą. Čia jau 
buvo mūsų giminės bei ar
timieji draugai mums pa
linkėti laimingos kelionės.

Mūsų globėjas gerbiamas 
P. Petronis mus palydėjo 
iki lėktuvo durų. Širdingai 
Jam ačiū ir visiems už at
vykimą mus išlydėti.

V. V. Bunkai

Ūkis žengia gamybos koncentravimo ir specializavimo
kryptimi.

Nauja erdvi parduotuvė ir valgykla žemdirbiams.

Parnu mieste, prie Šiauri
nės Baltijos gyvendama jau
noji Ilsė žinojo, kad į pietus 
nuo jos gimtinės Estijos 
randasi kitas mažas kraštas, 
Lati (Latvija), o dar toliau į 
pietus, jaunai vaizduotei la
bai tolimu atrodantis, dar 
kitas, vadinamas Leedu. 
Žiūrėdama į atlasą gimnazi
jos suole, jaunoji estaitė net 
svajoti negalėjo, kad kada 
nors ateityje tas kraštas jai 
taps žinomas jo originaliu 
vardu—Lietuva, ir kad ji su 
Lietuva ir lietuviais sutaps 
visa savo buitimi ir dva
sia—dainuos lietuvių chore, 
veiks lietuvių organizacijo
se, rašys lietuviškam laik
raščiui, laiks nuo laiko vil
kės tautinius lietuvių drabu
žius—ir, kas dar stebuklin
giau, kad tas viskas atsitiks 
dar kitame krašte, Jungti
nėse Amerikos Valstijo
se! .. .

Bet pradėkime iš pra
džios.

Ilsė Bimbienė gimė Juh- 
kamų šeimoje Parnu mieste 
1908-aisiais metais. Šis pui
kus Estijos kurortas yra 
pietvakariniame Estijos 
kampe, gan arti Latvijos 
pasienio ir Parnu įlanka fak- 
tinai yra lyg ir Rygos įlan
kos užlaja. Šiaurinė gotika, 
šalti vėjai, darbštūs šviesia
plaukiai žmonės, ilgos žie
mos naktys, baltos naktys 
per trumpos vasaros,—tai 
pasaulis, kurioje augo jau
nutė Ilsė.

Dar anksti, gimnazijos 
pirmose klasėse, mokytojai 
pastebėjo mergaitės meninį 
talentą: ji ypatingai domėjo
si braižyba, už ką gaudavo 
pačius geriausius pažymius, 
bet taipgi susikaupusiai stu
dijavo poeziją ir literatūrą, 
daug piešė, skaitė, svajojo 
apie tapimą dailininke . . . 
Gimtasis miestas, taip gerai 
pažįstamas, šaltoji jūra, gim
tinė fino-ungrų lingvistinės 
šakos kalba, buvo jos tvir
tas, nepamainamas pasaulis, 
su kuriuom ji neplanavo 
skirtis. 

* * *
Bet 1928 metų vasario 

mėnesį gyvenimas ją netikė
tai atbloškė į Ameriką. Dar 
nesulaukusi 20 metų am
žiaus, ji atsirado visai nepa
žįstamame pasaulyje, niūria
me Baltimorės mieste. Su 
ja atvyko ir jos gyvenimo 
draugas, tautietis Merkso- 
nas, už kurio ji buvo ką tik 
ištekėjusi.

* * *
Per pirmuosius trejus me

tus Baltimorėje Ilse, kaip 
kiti jauni imigrantai, dirbo 
prie įvairių darbų, mokėsi 
anglų kalbos, lavinosi,—ir 
nenustojo piešti. Bet to 
neužteko: ji pradėjo vis la
biau įsijungti į kairųjį judė
jimą, ir su laiku sutvėrė 
Baltimorės Estų darbininkų 
klubą. Kaip tas atsitiko? Ar 
jaunoji imigrantė iš Parnu 
dar atvykdama buvo socia
liste? Dabar apie tai pa
klausta, Ilsė lyg nustemba. 
Jai atrodo, kad ji buvo so
cialiste visą savo gyvenimą, 
dar iš vaikystės. Ar tėvai 
buvo socialistai? Žinoma, 
juk jie buvo geri žmo
nės . . .

Jungtinėse Valstijose estų 
buvo mažai. Bet kai Ilsė 
atvyko Amerikon, pažangūs 
estų klubai jau veikė New 
Yorke, Bostone, Philadelpi- 
joje ir San Francisco. Ilsė, 
kaip sakėme, jos naujojoje 
gyvenvietėje sutvėrė tokį 
klubą. Maždaug tuo pačiu 
laiku ji pradėjo rašyti ko
respondencijas ir eilėraščius 
pažangiajam estų kalbos 
New Yorke išeinančiam 
laikraščiui “Uus Ilm” (“Nau
jasis Pasaulis”). Laipsniškai

jai pradėjo atsiverti naujas 
gyvenimas, Amerikos pa
žangiųjų imigrantų gyveni
mas—sunkus, bet kovingas, 
brandus. Bet ji dar vis be
veik nieko nežinojo apie lie
tuvius . . .

i 1946-aisiais metais

(iki šios dienos!)

Kai 
ištekėjo už Antano Bimbos, 
ji jau buvo nemažai susipa
žinusi su Amerikos lietuvių 
judėjimu. Bet tikras suartė
jimas su lietuviais ir lietu
viškumu prasidėjo nuo to 
laikotarpio.

i Ilsė Bimbienė laipsniškai 
įsitraukė į mūsų organizaci
nį ir kultūrinį darbą. Per 
ilgus dešimtmečius dainuo- 

; dama
i “Aido” chore, melodijas apie 
i tykųjį
1 tiek pat nuosavios, kaip dai
nos apie gimtinės Estijos 
Peipuso ežerą.

“Aidas” jai nuosavas, kaip 
nuosavios kitos pažangiųjų 
JAV lietuvių organizacijos, 
kuriose ji veikia: LLD, 
LDS, Moterų klubas ... Ir, 
“Laisvė!”—tikriausiai, “Lais
vė”. Kaip pačiam Antanui 
Bimbai, 
vė” bu 
rieji dvasiniai namai.

Jos

Nemunėlį jai tapo

taip ir Ilsei “Lais
vo ir tebelieka tik-

skiltis ‘‘Briefs
(“Trumpai”) be pertraukos 
puošia kiekvieną laikraščio 
numerį, Tą popietę, kai
šviesi Antano gyvybė užgę- 
so Jamaica ligoninės kam
baryje, 
šusi š
“Laisvės
abu dat spėjo aptarti ....

* * *
Šiais metais Ilsė įstojo į 

Baltimorės meno institutą. 
Išsipildė vaikystės svajo
nė,—ji dabar studijuos me
ną pilnu laiku, ji taps daili
ninke, išsipildys, ką jai pra
našavo paišybos mokytojas 
Parnu Mergaičių gimnazijo
je,—ji amžiams susituoks su 
daile . . . Akademijoje ji 
mokė paišybos ir tapybos 
kursuose, bet laipsniškai vis 
labiau specializavosi taiko
mojoje dailėje, ypatingai 
kuriant tekstilės dekoratyvi
nius motyvus.

* * *
Baigusi mokyklą 1935-ai; 

siais metais, kaip pirmajai 
savo klasės mokinei, jai bu
vo pasiūlytas pirmas prizas: 
500 dolerių, jeigu ji pajėgs 
nuvykti į Europą ir ten 
gilinti savo išsimokslinimą. 
To negalėdama atlikti, ji 
sutiko priimti antrą prizą, 
200 dolerių ... Jai taipgi' 
buvo įteiktas aukso meda
lis .. . 

* * *
1936-ais metais ji atvyko 

New Yorkan, kur tęsė spe- 
cializavimąsi tekstilinėje de
koracijoje ir tuo pačiu laiku 
pradėjo dirbti tos šakos 
atelje. Prie tos specialybės 
dirbo per 25-erius metus.

Pažangusis estų judėjimas 
New Yorke tuo metu buvo 
stiprus. Ilsė, kuri tuo metu 
jau buvo atsiskyrusi nuo 
Merksono, visą savo laisvą 
laiką pradėjo pašvęsti pa
žangiojoje veikloje. Jos ben
dradarbiavimas “Uus Ilm” 
puslapiuose reiškėsi vis pla
tesnis, ir 1938 metais ji 
buvo pakviesta tapti to lei
dinio redaktore; tose parei
gose dirbo apie ketverius 
mfeus, tokiu būdu redaguo
dama pažangųjį laikraštį 
per labai audringus seno
sios tėvynės Estijos laikus: 
Antrojo pasaulinio karo 
pradžią, Estijos tapimą ta
rybine respublika, paskui 
žiauriąją nacinę okupaciją.

Maždaug tuo metu ji susi
pažino su “Laisvės” redak
torium Antanu Bimba, pa-
žangiųjų Pabaltiečių kultūri
nėje taryboje, kur jie atsto
vavo savo tautines grupes.

Tuo laiku Ilsė buvo veikli 
visose pažangiose New Yor
ko Estų organizacijose: ji 
buvo estų darbininkų klubo 
C. K. narė, veikė Estų me
no ratelyje, Estų moterų 
klube, dainavo Estų darbi-
ninku chore.* * ★

Ilsė jam buvo atne- 
viežutėlį paskutinį 

numerį, kurį jie

* * *
Kukliuose Bimbų namuose 

New Y 
linkėję stalai, lentynos, so
fos, užverstos trijų kalbų 
knygomis, laikraščiais, žur
nalais:
Rašomos mašinėlės su lietu
viškom
kom rąidėm . . . Trys kal
bos, trys kraštai, kurių išti
kima c 
ranė II

orko Richmondo apy-

lietuvių, anglų, estų.

, angliškom ir estiš-

ukra yra mūsų vete- 
sė Bimbienė.♦ * *
siančiosios vasarosAtei 

pradžioje draugė Ilsė vyks į 
Lietuvą, 
lankėsi 
kartą 
džio:
lyg šventa misija 
savo ii 
kovos < 
tąją že

Praeityje ji ten 
kartu su Antanu. Šį 

kelionė kitokio pobū- 
jo—paskutinė, jos— 

ji veža 
gamečio gyvenimo ir 

į gim-draugo pelenus į 
iMę . . .

lyg Antanas ims ir 
ir sės prie jos rašyti

jaunatvės draugai

nekrologai apie An-

* * *
Anądien su Ilse jos bute 

praleidau kiek laiko. Buvo 
tylus sekmadienio popietis, 
krintantis sniegas pamaži 
dengė medžių šakas, kurios 
buvo matomos per langų 
gardinus. Lietuviška rašo
moji mašinėlė stovėjo nepri
dengta, 
sugrįš,
“Krislus”.

Ilsė man rodinėjo šeimyni
nius albumus: tėvai Estijo
je, jis ęaristinės Rusijos ka
reivio uniformoje, ji lyg 
19-ojo šimtmečio moteris, 
tiesiai iš Ibseno veikalų . . . 
Paskui
Baltimorėje, o paskui—lie
tuviškasis judėjimas, suve
nyrai i§ Lietuvos, ištraukos 
iš Lietuvos laikraščių, ir ga
liausiai
taną,—iš Lietuvos, iš mūsų 
pačių ląikraščio, iš darbinin
kiško New Yorko dienraščio 
“Daily World” . . . ♦ * *

Ilsei priminiau, kaip teko 
keletą kartų praeityje, sek
madienio rytais, išplaukti į 
Atlanto Jamaicos įlanką ir 
žuvauti; draugas Bimba bu
vo specialistas žuvautojas: 
jis stengėsi mane irgi išmo
kyti žuvaut. “Žuvauk kaip
marksistas, moksliškai!” jis 
sakydavo.

* * *
Pasibaigė išplaukos. Anta

nas grįžta į gimtąjį kraštą, 
kurį plauna ta pati Baltija, 
prie kurios glūdi ir pirmoji 
Ilsės gimtinė. Ji žiūri į liku
sį gyvenimą su ramiu pasiti
kėjimu. “Gyvenimas geras,
kai idealai jį padaro vertu 
gyventi”, ji sako.
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Smagi moterų klubo popietė
Kaip kasmet, taip ir šiais 

metais Niujorko lietuvių 
moterų klubas surengė po
pietę Tarptautinei Moters 
dienai—Kovo 8-ajai iškil
mingai paminėti. Į “Lais
vės” svetainę susirinko ne
mažas būrys mūsų laikraš
čio skaitytojų ir rėmėjų, il
gamečių ir gerų jo bičiulių, 
pažangaus Amerikos darbo 
žmonių judėjimo dalyvių.

Parengimo vedančioji — 
moterų klubo pirmininkė 
Ieva Mizarienė savo įžangi
niame žodyje trumpai pri
minė pažangaus pasaulio 
moterų judėjimo istoriją. 
Pirmininkė pabrėžė, kad 
kasmet Niujorko klubo na
rės renkasi draugėn, kad 
pasidžiaugtų savo indėliu 
kovoje už lygiateisiškumą, 
pažangą, taiką, kad numa
tytų gaires tolimesnei veik
lai.

Neišspręstų problemų, 
neteisybės ir diskriminaci
jos moterų atžvilgiu pasau
lyje dar yra labai daug. 
Todėl moterų judėjimas už 
savo teises kasmet auga ir 
stiprėja. Net JAV-se, to
kioje turtingoje ir išsivys
čiusioje šalyje, moterys dar 
daug kur neturi lygų teisių 
su vyrais. Pas mus inžinie
rės, teisininkės, gydytojos, 
mokslininkės sudaro vos 
dešimtį procentų bendro tų 
sričių specialistų skaičiaus. 
Už tą patį darbą moterys 
tegauna maždaug tik du 
trečdalius vyrų atlyginimo. 
0 ką jau kalbėti apie ma
žiau išsivysčiusias kapitalis
tines valstybes arba nuo jų 
priklausančias kolonijines 
šalis . . .

Neveltui visos mūsų pla
netos moterų žvilgsniai 
krypsta į tuos kraštus, kur 
jų bendraamžės yra lygia
teisės visuomenės narės, 
kur joms sudarytos palan
kios sąlygos mokytis, dirb
ti, kelti savo profesinį 
meistriškumą. Jos naudoja
si visais mokslo ir kultūros 
laimėjimais, jų teises užtik
rina specialios moterų dar
bo ir sveikatos apsaugos 
priemonės, motinystės ir 
vaikų teisinis gynimas. Tai 
visų pirma pasakytina apie 
Tarybų Sąjungą ir kitas so
cializmo keliu žengiančias 
šalis.

Popietę pradėti pirminin
kė pakvietė Mildred Stens- 
ler vadovaujamą “Aido” 
chorą, pastaruoju laiku pa- 
sipildžiusį keliais naujais 
dainininkais. Choras savo 
programą pradėjo jau lyg 
ir jo himnu tapusia daina 
“Aidų aidai”. Šią dainą cho
ro 70-mečio proga sukūrė 
Tarybų Lietuvos kompozi
torius A. Raudonikis ir 
poetas V. Barauskas. Ir 
nuvilnijo per salę jaudinan
tys žodžiai:
Paklausykite,

sesės ir broliai, 
Paklausykit dainos lakios— 
Virš žemynų,

virš beribių tolių 
Aidi “Aidas”

gimtinės brangios . . .
Tiesiai į širdį prabylantys 

posmai, plati ir skambi me
lodija tarsi iš tiesų visus 
perkelia į gintarinę Baltijos 
pakrantę. Ji šypsosi tūks
tančiais veidų, žaliuoja sa
vo kloniais ir laukais, svei
kina paukščiais klajūnais iš- 
skridusius svetur savo sū
nus ir dukras.

Vėliau skamba “Gintaro 
Tėvynė”, choro moterų 
grupė svajingai, lyriškai 
traukia “Tu ateik į pasima
tymą”. 0 ketvirtąją dainą 
“Laimėsim tikrai” dainuoja 
jau ne tik choras, jam pri
taria ir salėje sėdintys po
pietės dalyviai. Choristai ir 
jų mokytoja Mildred Stens- 
ler nusipelno kuo didžiau
sios pagarbos už meilę dai
nai, už jų neįkainuojamą 

įnašą į bendrą visų laisvie- 
čių darbą.

Po choro pasirodymo 
Ieva Mizarienė pristato su
sirinkusiems žymius šios 
popietės svečius. Tai Tary
bų Sąjungos ambasados 
Vašingtone Pirmasis sekre
torius, Konsulas Vaclovas 
Sakalauskas ir jo šeima. 
Taip pat su šeima pristato
mas prie Jungtinių Tautų 
akredituotas Tarybų Lietu
vos žurnalistas Sigitas Kri
vickas. Plojimais salė pa
sveikina ir atvykusį pasi
svečiuoti į Ameriką kaunie
tį Bronių Lukoševičių.

Pirmiausia žodį gavo Va
clovas Sakalauskas. Pasvei
kinęs moteris su gražiąja 
pavasario švente, Konsulas 
simboliškai joms padovano
jo po žibuoklių puokštę. Jis 
gražiai papasakojo, kaip 
Lietuvoje vaikučiai savo 
mamytes, jaunuoliai savo 
seseris ir drauges, vyrai— 
žmonas, bendradarbes svei
kina Kovo 8-ąją. Tą dieną 
visų rankose marguoja gė
lės. Ne tik tos, kurios išau
ginamos darželiuose ar gė
lininkystės ūkiuose, bet ir 
kuklios kalnelių ir lomų ži
buokles. Tai pirmosios pa
vasario pranašės, kurių 
melsvi žiedeliai daug 
džiaugsmo suteikia Lietu
vos moterims. Kalbėtojas 
su apgailestavimu pažymė
jo, kad mūsų planetoje dar 
yra daug vietų, kur mote
rys tebėra žeminančioje 
žmogaus orumą padėtyje. 
Ten jos kovoja už tai, kad 
galėtų viešai rodytis neuž
dengtu veidu, kad būtų ne
trukdomos savarankiškai 
pasirinkti gyvenimo draugą 
ir neparduodamos jaunikiui 
už nustatytą išpirką, kad 
galėtų lavintis ir dalyvauti 
visuomeninėje veikloje.

Konsulas perdavė amba
sados vadovų sveikinimą, o 
taip pat kuo nuoširdžiau
sius linkėjimus nuo salėje 
esančių vyrų iš Lietuvos.

Žurnalistas Sigitas Kri
vickas turėjo progą jau ke
tvirtus metus iš eilės svei
kinti “Laisvės” salėje susi
rinkusias moteris su Kovo 
8-ąja. Beieškodamas raiš
kesnių žodžių, jis prisiminė 
net 200 metų senumo pos
mą, kurį sudėjo Antanas 
Strazdas ir išreiškė tuos 
pačius jausmus moteriai, 
kaip ir šiuolaikiniai poezijos 
kūrėjai. Tiesa, gal kiek ir 
senamadiškais, bet jaus
mingais ir visiems supran
tamais žodžiais. Sigitas 
Krivickas trumpai aptarė 
Jungtinių Tautų pastangas 
taikiu keliu spręsti įvairių 
šalių sandraugos ir bendra
darbiavimo problemas, dėti 
visas jėgas taikai išsaugoti.

Savo sveikinimo žodyje 
Irena Krivickienė priminė, 

Sveikina Irena Krivickienė.

kad, švęsdami Tarptautinę 
Moters dieną, mes visada 
kalbame ne tik apie moters 
grožį, bet ir apie jos nu
veiktus darbus, apie jų 
reikšmę gyvenime. Šią die
ną taip pat susimąstome 
apie tokias amžinas sąvo
kas, kaip Saulė, Žemė, Mo
tina, Gimtinė. Ir kiekvienas 
mūsų, mąstydamas apie sa
vo gimtinę, negali jos lai
mės įsivaizduoti be taikios

Dainuoja Elena Brazauskienė, Viktoras Bekeris, Marius 
ir Jurga Sakalauskai, Jonas ir Jurga Krivickai.

padangės, be darbščių mo
teriškų rankų. Savo sveiki
nimą Irena Krivickienė bai
gė Salomėjos Nėries pos
mais apie gimtosios Lietu
vos grožį, apie jos darnius 
žingsnius kitų tarybinių 
tautų brolijoj į taikią ir 
šviesą ateitį.

Pagrindinę kalbą šventi
nėje popietėje pasakė Jū
ratė Sakalauskienė. Neper-

Kalba Jūratė Sakalauskie
nė.
seniausiai atvykusi iš Lie
tuvos, ji įdomiais pavyz
džiais, palyginimais pavaiz
davo, kaip šiandien gyvena 
Tarybų šalies, o taip pat ir 
šiandieninės Lietuvos mo
terys. Jos lygiai su vyrais 
darbuojasi visose pramo
nės, mokslo, meno srityse, 
yra lygiateisės tarybinės 
visuomenės narės. Jų nuo
pelnus aukštai vertina Ta
rybų Sąjungos vyriausybė. 
Lietuvos moterims yra su
teikiami garbingiausi var
dai, vyriausybiniai apdova
nojimai. Jūratė Sakalaus
kienė glaustai išdėstė mo- 
terims-motinoms teikiamas 
lengvatas, valstybės para
mą daugiavaikėms šei
moms, rūpestį jų ir vaikų 
sveikatos apsauga. Tai bu
vo neilga, bet įdomiais pa
vyzdžiais paremta kalba, 
pasakyta labai nuoširdžiai 
ir betarpiškai. Svetainėje 
susirinkusios moterys pasi
džiaugė, kad ateityje turės 
progos vėl pasiklausyti išsi
lavinusios, smagios ir sim
patiškos Tarybų Lietuvos 
atstovės, artimiau su ja pa
bendrauti.

Kalbėtojus scenoje vėl 
keičia dainininkai. Hartfor- 
dietė Elena Brazauskienė, 
Mildred Stensler akompa
nuojant pianu, padainavo 
keletą dainų. Po jos į sce
ną pakilo solistai Viktoras 
Bekeris, Aldona Klimaitė- 
DeVetsco. Jiedu atliko solo 
ir duetu puokštę gražių 
dainų, pritaikytų Moters 
dienai.

Po dainininkų pasirodė 
jaunimas. Sakalauskų sūnus 
antrokas Marius padekla
mavo jaudinančius vaikiš
kus eilėraštukus “Motulės 
rūpestėliai” ir “Nežaiskime 
karo, vaikai”. Septintokė 
Jurga Sakalauskaitė taip 
pat padeklamavo eilėraštį 
apie Mamą ir paskaitė iš
trauką iš Jono Biliūno ap
sakymo. Krivickų dvynukai 
trečiokai Jurga ir Jonas, 
pasirėdę lietuvių tautiniais 
rūbais, pašoko liaudies šokį 
“Klumpakojis”. Programą 
užbaigė Elena Brazauskie
nė ir Viktoras Bekeris, pa

dainavę visiems gerai žino
mą tarybinę dainą “Te vi
sad šviečia saulė”. Jiems 
pritarė visi keturi jaunieji 
deklamatoriai ir šokėjai, o 
taip pat ir visa salė. Kaip 
visos šventinės popietės 
devizas skambėjo žodžiai:

Te visad šviečia saulė, 
Te dangus būna giedras, 
Te visad šypsos mamos, 
Te smagus būnu aš!
Užbaigdama pirmąją po

pietės dalį, Ieva Mizarienė 
padėkojo uoliems šio pa
rengimo organizatoriams, 
šeimininkėms, pagalbinin
kėms,—Nelei Ventienei, 
Sofijai Stasiukaitienei, Nas
tei Buknienei, Povilui Ven
tai, Karoliui Benderiui ir 
kitiems. Tada pirmininkė 
pakvietė visus skaniai už
kąsti.

Vaišių metu naujoji choro

Nori deportuoti 
nacistų nusikaltėlį

Cicero, III. — Valstybės 
teisingumo departamentas 
užvedė Chicagos U.S. Dis
trict Teisme bylą prieš 69 
m. amžiaus Antaną Virkutį, 
kurį kaltina nusižengus 
JAV imigracijos įstaigoms, 
įvažiavimo metu pateikiant 
melagingas informacijas. 
Skunde sakoma, kad Virku- 
tis nuslėpęs tą faktą, jog II 
Pas. karo buvęs kalėjimo 
prižiūrėtoju Šiauliuose ir 
kankinęs žydus, karo be
laisvius ir kitus, kuriuos 
buvo įkalinę naciai.

Washington. — Valstybės 
departamento kalbėtojas 
pareiškė, kad Indijoje Tre
čiojo pasaulio atstovų kon
ferencijos priimtoji dekla
racija esanti nebalansuota 
ir daugeliu atvejų polemiš
ka. Joje daug kur buvo 
kritikuojama JAV užsienio 
politika.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Margaret
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t ' mirė 1974 m. kovo 20 d.
į Prisiminimui mūsų sesutės, kuri gyva būdama 
j tiek daug rūpinosi mūsų šeimos būkle.

HELEN KUDIRKA ir šeima
linden, N. J.

dainininkė Florence Kaza
kevičiūtė puikiai grojo 
akordeonu. Jai pritariant 
visi šventės dalyviai sma
giai sudainavo keletą lietu
vių liaudies dainų, o paval
gę—smagiai pasišoko. Visi 
turėjome progą išbandyti 
savo laimę loterijoje. Ypač 
maloniai prisimins šį suėji
mą tie, kas laimėjo gražius 
suvenyrus.

Popietė praėjo puikiai, 
nuotaikingai su įdomiais 
pokalbiais ir smagiu juoku. 
Užbaigiant šį pasakojimą, 
norėtųsi kreiptis į kelias 
Niujorko Moterų klubo na
res, kurios dėl įvairių prie
žasčių negalėjo dalyvauti 
šiame parengime. Tai visų 
pirma Bronė Keršulienė, 
Kotryna Petrikienė, Adelė 
Rainienė, Onutė Babar- 
skienė, Onutė Keraminie- 
nė, Julė Lazauskienė ir 
dar daug kitų. Vienos jų 
slaugo savo artimuosius, 
kitos pačios laikinai nega
luoja, o dar kitos persikėlė 
gyventi į tolimesnes Ame
rikos vietas. Bet mes tvir
tai žinome, kad visos jos 
buvo ir yra tikros mūsų 
klubo bičiulės, geros drau
gės. Jos Tarptautinę Mo
ters dieną nors mintimis 
buvo drauge su mumis 
“Laisvės” svetainėje. Mie
losios draugės, mes taip 
pat visada prisimename 
jus! Šis aprašymas skiria
mas ir toms draugėms, ku
rios negalėjo dalyvauti pui
kioje šventinėje popietėje.

Su pavasariu, mielos mo
terys! Reporterė

LDS 1 ir 13 kuopų 
nariams

Sekmadienį, kovo 27 d., 
2 vai. po pietų įvyks abiejų 
LDS kuopų susirinkimas, 
Laisvės salėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Park, 
N. Y.

Kviečiame visus narius 
pribūti. Komitetas 

“LAISVĖS” BENDROVĖS 
DIREKTORIAMS

Antradienį, kovo 22 d., 2 
vai. po pietų įvyks “Lais
vės” direktorių posėdis.

Valdyba

New York. — Valstijos gu
bernatorius Mario Cuomo 
užvetavo legislatorių pasiū
lytąjį mirties bausmės įsta
tymą, aiškindamas, kad tin
kamiau būtą įveti įstatymą, 
pagal kurį mirties bausmės 
vertiems nusikaltėliams bū
tų duodamas kalėjimas iki 
gyvos galvos.

EKSKURSIJA I 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

New York. — Gus Hali, 
JAV Komunistų partijos 
gen. sekretorius, bus vienu 
iš kalbėtojų minint Karlo 
Markso šimto metų mirimo 
sukaktį. Minėjimas įvyks 
kovo 19 ir 20 dienomis Uni

BRIEFS
Alta Chusid from Mt. 

Vernon, N. Y. is very much 
involved in peace move
ment. She attended Inter
national Women’s Day cele
bration in “Laisve’s” hall 
March 6 with her husband 
Dr. E. Chusid. Next mor
ning she went to Washing
ton, D. C. lobbying for Nu
clear Freeze. She has been 
also working for peace mis
sion to Brussels.

It is very urgent to take 
action now for Nuclear 
Freeze.

I. Telephone, write or wire 
your Congressperson at 
once to urge him/her to 
Freeze Now!!!
Let the Congressperson 
know that you are op
posed to any escalation 
of the arms race, such 
as the MX, Bl, and 
that the monies thus 
saved be used to create 
jobs and to rebuild our 
cities!

II. Contact your Senators 
to urge them to support 
only the Kennedy-Hat
field Resolutions!

III. Telephone at least five 
people to inform them 
of your action and to 
urge them to do the 
same! 

* * *
Lovely little lady from 

Hartford—Anna Visotski. I 
have seen her in Hartford 
“Laisve’s” chorus and atten
ding our affairs. She was at 
“Laisve’s” annual concert 
and now at the New York 
Women’s Club International 
Women’s day affair.

She is 90 years old. It’s 
amazing. She has been sing
ing in Hartford chorus for 
42 years, and before that in 
Worcester and Gardner cho
ruses. Altogether she has 
been a member in Lithuani
an choruses over 52 years.

She lives alone in Hart
ford, lost her husband 7 
years ago who was Hart
ford “Laisve’s” chorus lead
er before Wilma Hollis.

Anna Visotski certainly is 
a remarkable woman; and 
we hope she will be around 
for many more years yet. 

* * *
Many people have men

tioned to me that they have 
very much appreciated 
reading in “Briefs” about 

Antanas Bimba in Estonia with Lithuanian journalist 
Bronius Raguotis and another friend in 1966.

ty Auditorium, 235 W. 23rd 
Street, Manhattane. Dviejų 
dienų laikotarpyje bus išna
grinėtos Markso idėjos ir 
teorijos ir kaip jos pritai
kytos nūdieniame pasauly
je.

things concerning our 
health, food and so on. 
Here is something I found 
rather interesting:

“HEALTH foods may ac
tually be hazardous to your 
health and can make your 
bankbook look downright 
sick, according to the city 
Consumer Affairs Dept.

In a startling report, offi
cials say the benefits of 
organic and natural items 
bought in health food stores 
are “nonexistent”—and can 
cost up to 438 per cent 
more than comparable items 
bought at the supermarket.

And according to a four- 
month investigation by the 
agency, organic foods are 
no safer to eat than conven
tionally grown food.”

☆
From Anthony Bimba’s 

Diary:
April 15, 1942
Received cable from J. 

Shimkus. The poet Rūkas 
and writer J. Jurginis killed 
in Kaunas by the nazis.

May 4, 1942
Registered for the sugar 

rationing.
May 29, 1942
Attorney General Biddle 

shocked the country by his 
unexpected ruling that Har
ry Bridges, the leader of 
the CIO on the West 
Coast be deported. He has 
overruled his own Board of 
Appeals 
Bridges

The C 
testing against Biddle’s ru
ling. The case will probably 
go to the courts.

The national unity re
ceived a

May 3
One 

planes 1 
Coloque 
was the 
war.

June 6, 1942
Reading “George 

ington Himself’ by 
trick. There is 
somethin 
about thąt great leader.

June 1
Molotov was in England 

and in America. Signed 20- 
year pact with Great Bri
tain. Agreement on the 2nd 
front in 1942. Use

which vindicated 
of all charges.
I 0 unions are pro-

serious blow.
0, 1942
thousand English 
eveled the city of 
to the ground. It 
biggest raid of the

Wash- 
Fitzpa- 
always 

g new to be found

1, 1942




