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KRISLAI
POLITINE VEIKLA
MUSU ŠALYJE

Neseniai buvo paminėtos 
* socialistų lyderio Norman 

Thomas gimtadienio 100 
metų sukaktis. Thčmas jau 
senokai išsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo, bet socialistinės ir 
socialdemokratinės grupės 
iki šiol negali susirasti 
vadovo, kurio prestižas bent 
pradėtų lygintis su Thomaso.

Minėjimą kartu suruošė 
kelios socialdemokratinės 
grupės, kurios paprastai ne 
tik nesusitaria, bet nuolat 
tarpusavyje pešasi: JAV 
Socialistų partija, Amerikos 
socialdemokratai, Demokra
tinio socializmo organizavi
mosi komitetas ir/ kelios 
kitos. Taipgi dalyvavo ir kai 
kurių socialdemokratinių na
cionalinių grupių atstovai, 
kaip tai vokiečių socialde
mokratų, žydų kairiųjų šio-/ 
nistų ir 1.1.

Lietuviškieji socialdemo
kratai nedalyvavo, nes jiems 
Thomas buvo perkairus, ne
pakankamai antikomunisti
nis.

Norman Thomas, kaip 
žinia, daugelį kartų kandida
tavo į JAV prezidentus. Jis 
buvo principingas pacifistas 
ir net Antrojo pasaulinio karo 
prieš fašizmą metu iš pradžių 
JAV įsijungimui nepritąrė.

♦ * *
Nuosaikieji republikonai 

nutarė, kad jie turi kaip nors 
pasireikšti ir. neleisti ultra- 
konservatoriams visai užval
dyti jų partiją. Kongreso 
atstovų bute apie 30 liberali
niai — nuosaikiųjų republiko- 
nų susibūrė į organizaciją, 
kuri stengsis aiškiau ir 
dažniau kelti savo balsą.

Kongresmanas Green pa
reiškė, kad paskiausiame re- 
publikonų suvažiavime ultra- 
dešinieji, dargi ekstremistai, 
iš taip vadinamos “moralinės 
daugumos”, dominavo visas 
komisijas, įskaitant rezoliuci
jų. Jiems prieiti prie tokio 
įsigalėjimo padėjo preziden
tas Reagan, kuris aiškiai 
priklauso prie partijos deši
niojo sparno. Nuosąikieji 
republikonai jaučia, kad jie 
turi galimybės atsigauti, ir 
gal su laiku vėl perimti 
partijos vadovybę, kaip buvo 
Eisenhowerio prezidentavi
mo laikais. Mat, praeituose 
rinkimuose ultrareakciniai 
republikonai, kurie bandė 
užimti demokratų vietas kon
grese. beveik niekur nelai
mėjo. tuo tarpu, kai nuosai-, 
kieji republikonai išlaikė savo 
pozicijas.
' ’ ♦ j * *

“American Rifle Associa
tion” oficiališkai nepolitinė 
organizacija, o profesinė są
junga žmonių, kurie yra 
šaudomų ginklų' savininkai, 
bet faktinai, tai aiškiai 
politizuota organizacija, kuri 
stovi kraštutinėje dešinėje. 
Pats prezidentas Reagan yra 
ARA narys. Kas tai per 
organizacija? .

> Nors jos nariais yra milijo
nai amerikiečių, ypatingai 
mažų miestelių ir farmų, 
kurie turi šautuvus (medžiok
linius ir kitokius) faktinai tai 
yra ginklų fabrikantų remia
mas ir finansuojamas judėji
mas. Čia kalbame ne apie 
militarinių ginklų gaminto
jus. o apie tuos, kurie gamina 
tuos šimtus milijonų revolve-

Maskva. — Liepos' 27 — 
rugpjūčio 3 dienomis čia 
įvyks dvyliktasis Pasaulio 
Jaunimo festivalis, kuriame 
dalyvaus apie šešiolika tūks
tančių atstovų iš daugiau 
kaip šimto įvairių socialisti
nių, kapitalistinių ir besivys
tančių šalių. Festivalis ren
giamas ryšium su Jungtinių 
Tautų nutarimu paskelbti 
1985-uosius metus Tarptau
tiniais Jaunimo Metais. Jų 
šūkis: taika, draugystė, kova 
už branduolinės grėsmės 
panaikinimą.

Vien tik iš~“J'AV tikimasi 
sulaukti apie 250 delegatų 
kartu su kitatiek specialių 
dalyvių.

Skirtingas festivalis įvyk^ 
Jamaikos sostinėje Kingston 
balandžio 1 — 9 dienomis. Jį 
rengė prez. Reagano admi
nistracijos remiama Jamai
kos valdžia. Nors rengėjai ir 
skelbėsi, kad jie šį savo 
“festivalį” ruošė Jungtinių 
Tautų Tarptautinių Jaunimo 
Metų atžymėjimo ribose, net 
jų komitete tebuvo tik '20 
delegatų iš trisdešimties 
šalių.

Spauda rašė, kad tame 
Jamaikos festivalyje dalyva
vo tik valdžios parinktieji 
delegatai.

GLOBOS TARYBOS SESIJA

Jungtinės Tautos. — Gegu
žės viduryje čia prasidėjo 
52-oji Kolonijų Globos Tary
bos sesija, kuri užtruks apie 
mėnesį laiko.

Tarybų Sąjungos delegaci
jos sudėtyje ir šiemet 
darbuojasi Lietuvos TSR 
užsienio reikalų viceminis
tras Juozas Grigutis. Jis yra 
čia delegacijos pirmininko 
pavaduotoju.

Viceministras Grigutis ir 
pernai dalyvavo šios Tarybos 
sesijoje ir aktyviai reiškėsi 
jos darbuose. Jis New Yorke 
pabus iki birželio vidurio. 
Laisvalaikiu ketina susipažin
ti su New Yorko miestu ir 
lietuviškąja veikla.

rių. pistoletų, šautuvų ir net 
automatų, kurie yra privati
nių žmonių rankose visoje 
Amerikoje. Daug kartų ban
dyta tokių ginklų pardavinė
jimą uždrausti, bet ARA 
įstengia per savo įtaką 
kongrese atkreipti balsavimą 
savo pusėn.

ARA turi savo žurnalus, 
yra išvysčiusi “filosofiją", 
kad viena Amerikos žmonių 
laisvių yra “laisvę turėti 
ginklus". Ta “filosofija" 
sklandžiai derinasi su ultra
dešiniųjų politiniais nusista
tymais, taip, kad ARA nariai 
dažnai priklauso ir prie tokių 
ultradešiniųjų organizacijų 
kaip the Birch Society, KKK, 
Minutemen ir panašių, nors

(Nukelta į 7 pusi.)
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Tai buvo 1945 m. balandžio 25 d. Torgau
Vokietijoje, kai JAV ir TSRS Raudonosios aronijos kariai, 
susitikę prie Elbės, draugiškai žygiavo gatvėmis, 
džiaugdamiesi bendra pergale prieš nacizmą. Šiemet, 

inint tos pergalės keturiasdešimtmetį, daug kur įvyko ar 
dar planuojami įvairūs renginiai. Jungtinių Tautų būstinėje 
New Yorke įvyko specialios iškilmėj, kurių metu kalbą 
pasakė TSRS ambasadorius Oleg Trojanovski. Jis taip pat 
TSRS išsijoję prie Jungt. Tautų suruošė diplomatams ir 
TSRS bičiuliams priėmimą.

Gausėja skeptikų dėl 
“žvaigždžių karo”

daugiau skepti-

vadas, gynybos
Denzil Davies

London. — D. Britanijos 
užsienio reikalų ministeriui 
Sir Geofrey Howe kritiškai 
pakalbėjus prieš prez. Rea
gano peršama “žvaigždžių 
karo” programa, suabejojant 
jos įvykdymo galimumu, 
atsiranda ir 
kų.

Opozicijos 
ekspertas 
spaudai pareiškė, kad ši mi- 
nisterio Howe kalba atspindi 
gilias abejones, esančias D. 
Britanijos užsienio reikalų ir 
gynybos ministerijose.

Buvęs britų užsienio minis
tras Dennis Healy tvirtina, 
kad visos Vakarų Europos 
valstybių vyriausybės be 
išimties yra užaliarmuotos" 
dėl tos prez. Reagano progra
mos.

Ne kitaip yra ir su Kanada. 
Jos premjeras savo susitiki
me su prez. Reaganu buvo 
indęrsavęs tą jo “žvaigždžių 
karo” programą, bet jau ir jis 
turi abejojimų.

JAV prezidentas kvietė 
Kanadą dalyvauti bendruose 
antibalistinių erdvės raketų 
tyrimuose kartu su kitais 
NATO blokui priklausančiais 
kraštais. Kanada turi duoti 

prez. Reagano paskelbtąja ekonomine blokada prieš Nikaragvą, jos 
•Daniel Ortega Saavedra, dešinėje, lankėsi Tarybų Sąjungoje ir kitose 
bloko šalyse, siekdamas ekonominės pagalbos. Jis čia matomas su Lenkijos

— gen. Wojciechu Jaruzelskiu ir prezidentmHenryku Jablonskiu. Tuo tarpu

Ryšium su 
prezidentas 
socialistinio 
vadovais 
pačioje Amerikoje ir visame pasaulyje didėja nepasitenkinimas dėl tos prez. Reagano 
blokados, siekiančios sužlugdyti Nikaragvą, atsisakiusią paklusti JAV dirigavimui.

savo atsakymą šešiasdešim
ties dienų laikotarpyje.

Tuo tarpu premjeras Brian 
Mulroney, kurio konservato
rių partijos kabinetas ir 
remia prez. Reagano kvieti
mą dalyvauti tyrimuose, 
susilaukia daug nepalankios 
reakcijos iš opozicijos parti
jų — liberalų ir naujųjų 
demokratų.

Jie kaltina Mulroney už 
dėjimąsi su Amerika, neva 
tuo pretekstu, kad Kanados 
dalyvavimas tuose “tyrimuo
se" suteiks kanadiečiams 
darbų, turint galvoje šalyje 
didėjantį nedarbą. \

Buvo kalba, kad “žvaigž
džių karo” programai skiria
mų $20 bilijonų sumos dalis 
teks kanadiečiams.

Premjeras jau kalba, kad 
vienas dalykas yra paremti 
JAV pasitarimuose su TSRS, 
bet dar neaišku, kaip tai gali 
būti įgyvendinta praktikoje.

Kanados Komunistų parti
jos vadas William Kashtan 
paskelbė savo įspėjimą, kad 
prez. Reagano erdvės pro
grama gali paversti Kanadą 
karo židiniu ir kad kanadie
čiai turėtų visomis priemonė
mis priešintis, kad išlaikytų 
savo nepriklausomybę.

kaip tą

Švedija nutraukia 
anglies importą 
iš Pietą Afrikos

Stockholm. — Energijos 
ministerė Birgita pahl spau
dos koųferencijoję pranešė, 
kad Švedija nutraukia ang
lies importą iš Pietų Afrikos, 
protestuodama dėl pretorijos 
režimo rasinės diskriminaci
jos politikos. Ji buVo susišau
kusi Švedijos impdrto kom
panijų atstovus p su jais 
aptarė būdus, 
vyriausybės nutariamą prak
tiškai įgyvendinti. !

ksčiau Švedijoj 
užsienio reikalų ministras 
Lennart Bodstroem buvo pa
daręs pareiškimą, pasmerk
damas Pretorijos režimo 
aparteido politiką ir žadėda
mas padidinti paramą Afri
kos Tautiniam Kongresui 
Pietų Afrikoje ir Pietvakarių 
Liaudies Organizacijai Nami
bijoje. Šios organizacijos 
vadovauja 'kovai už Afrikos 
žmonių teises ir laisves.

Tuo tarpu pačioje Pietų 
Afrikoje vis dar tebekunku- 
liuoja užviręs neramumų 
katilas. Juodieji gyventojai 
dalyvauja riaušėse prieš val
džią, kuri policijos priemonė
mis juos malšina.

Juodųjų pasipriešinimas di
dėja ir prieš jų pačių rasės 
atstovus, kurie yra režimo 
tarnyboje. Žudomi policinin
kai, valdininkai, net jų vai
kai, deginami jų trobesiai. 
Prieš šią keršto bangą į 
viešumą išėjo net jų vysku
pas. Nobelio taikos premijos 
laureatas Tutu.
Moteris išrinkta
Ukrainos prezidente

Kijevas. — Ukrainos Aukš
čiausioji Taryba vienbalsiai 
savo prezidiumo pirmininke 
išrinko 50-ies metų amžiaus 
Valentiną Ševčenko.

Naujoji Ukrainos preziden
tė yra dešimtį mėtį buvusi 
viceprezidente. Mękytoja 
Valentina^Ševčenko pradžio
je darbavosi švietimo srityje 
ir Komjaunime, prieš tapda
ma Ukrainos švietimo minis- 
tere. Ji yra buvusi ir Ukrai
nos Draugijos su užsienio 
šalimis pirmininke. Už nuo
pelnus ji yra apdovanota 
aukštaisiais ordinais. Ji yra 
ištekėjusi ir augina sūnų.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos sesija

Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo pir
mininkas Antanas Barkaus
kas.

Šių metų kovo 26 d. 
Vilniuje įvyko vienuoliktojo 
šaukimo Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos pirmoji 
sesija, kuri išrinko Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumą ir patvirtino 
Lietuvos TSR vyriausybę.

Lietuvos KP CK pirmajam 
sekretoriui, deputatui P. 
Griškevičiui pasiūlius, Lietu
vos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo pirmi
ninku vienbalsiai išrinktas 
Žaliakalnio rinkiminės apy
gardos deputatas A. Bar
kauskas. Prezidiumo pirmi- 

3wnko pavaduotojais išrinkti 
deputatai L. Diržinskaitė ir 
E. Mieželaitis, sekretoriu
mi — deputatas J. Gureckas.

Lietuvos TSR Ministrų 
-Tarybos pirmininku sesija 
paskyrė Vyžuonų rinkiminės 
apygardos deputatą R. B. 
Songailą. Išklausiusi R. B. 
Songailos pasiūlymus dėl

/Mirė Marc Chagall
Paryžius. — Kovo 28 d., 

sulaukęs 97 m. amžiaus, savo 
viloje St. Paul de Vence, nu
mirė pasaulinio garso daili
ninkas Marc Chagall. Jo 
kūrinių yra viso pasaulio 
žymiuosiuose muziejuose ir 
institucijose.

Jo vitražais gėrisi New 
Yorkas (Metropolitan opera, 
Jungtinės Tautos), Chicago, 
Jeruzalė, Paryžius, Rheims, 
Zurich.

Chagall yra palikęs gausy
bę savo tapybos darbų, 
knygų iliustracijų, teatro 
scenos dekoracijų ir kt. Jo 
kūriniai pasižymėjo spalvin
gumu, fantazija, gyvumu.

Jis buvo gimęs 1887 m. 
liepos 7 d. Vitebske, 
Rusijoje. Jo vardas buvo 
Moiše Sagai. Kilęs iš žydų 
šeimos ir vėliau žydų padeda
mas ir remiamas, jis dailę 
studijavo Petersburge ir 
Paryžiuje.

Jam dailės kelyje yra 
nemažai padėjęs ir Lietuvos 
dailininkas Mstislav Dabu- 
žinskis,.kurio dėka jis pateko 
į ano meto Rusijos teatro 
avangardistus, suteikusius 
progą pasireikšti poetams ir 
dailininkams.

Chagall rėmė Spalio revo-. 
liuciją ir pradžioje* darbavosi 
Vitebske atsakinguose pos
tuose, bet vėliau, 1922 m. jis 
išvyko į užsienį, nes namie 
kiti dailininkai jam trukdė ir 
pagaliau jį išstūmė.

Pradžioje jis gyveno Berly
ne, o vėliau įsikūrė Paryžiu
je. apsigyveno gražioje

Lietuvos TSR Ministrų Ta
rybos pirmininkas Rimgau- 
das-Bronislovas Songaila.

vyriausybės sudėties, sesija 
vienbalsiai patvirtino Lietu
vos TSR Ministrų Tarybos 
personalinę sudėtį. Ministrų 
Tarybos pirmininko pirmuoju 
pavaduotoju paskirtas J. 
Bernatavičius, pirmininko 
pavaduotojais — A. Cesnavi- 
čius, V. Kazanavičius, J. 
Rusenka, J. . Šerys, pirmi
ninko pavaduotoju, LTSR 
valstybinio plano komiteto 
pirmininku — B. Zaikauskas.

Sesija apsvarstė klausimus 
dėl Liaudies deputatų tarybų 
vaidmens vykdant darbo 
kolektyvų veiklą reglamen
tuojančius įstatymus, taip 
pat dėl butų ir komunalinio 
ūkio būklės respublikoje ir 
priemonių jai gerinti. Priimti 
nutarimai dėl Lietuvos TSR 
liaudies kontrolės komiteto 
sudarymo ir dėl Lietuvos 
TSR Aukščiausiojo teismo 
sudėties.

viloje Prancūzijos pietuose. 
Dažnai lankydavosi užsieny
je, ypač New Yorke.

Marc Chagall

Kopenhaga. — Danijos 
parlamentas nubalsavo, kad 
vyriausybė turi priešintis 
ginklų dislokacijai erdvėje ir 
kad nedalyvautų erdvės 
ginklų vystyme ir bandyme. 
Danų spauda rašo, kad toks 
sprendimas gali turėti neabe
jotinos įtakos ir kitom 
NATO blokui priklausančiom 
šalim.

Liūdnos žinios
Bronė Keršulienė, 85 m. 

amžiaus, širdies smūgio 
ištikta, staiga mirė gegužės 
5 d. Palaidota 8 d. Cypress 
Hills kapinėse, Brooklyne- 
Queens.

♦ *

Teofile Masienė, gyvenan
ti St. Claires Shores, Mich, 
staiga mirė gegužės 8 d. 
Plačiau pranešime sekančioje 

1 “Laisvės” laidoje.

> t. * i
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Dėl Pietų Afrikos
Pagriežtėjusi priespauda iššaukė daugiau protestų visame 

pasaulyje prieš rasistinę Pietų Afrikos valdžią. Protestai 
smarkiai sustiprėjo ir mūsų šalyje. Faktas, kad rasistinė 
apartheido Pietų Afrikos valdžia žiauriai engia juodųjų 
darbininkų unijų judėjimą, pagaliau iššaukė protestus ir 

"Amerikos unijų vadovybėje. AFL-CIOir kitų unijų vadovai 
ne tik išstojo prieš Pietų Afrikos rasistus, bet į protestus 
fiziniai įsijungė, prisidėdami prie P. Afrikos ambasadų ir 
konsulatų pikietavo, o kai kurie aukšti unijųjyderiai buvo 
net policijos suimti.

New Yorke prie pikietavimo prisidėjo eilė liberalinių, 
juodųjų demokratų veikėjų, kurių dalis yra mero Kocho 
administracijoje aukštose tarnybose. Bet kas šržlį labiausiai 

. nustebino, tai, kad apie 30 konservatyvių \:epublikonų 
kongresmanų išleido bendrą pareiškimą, kuriame jie įspėjo 
Pietų Afrikos rasistus, kad jie neturėtų manyti, jog 
Amerikos konservatoriai juos remia.

Lieka pati Reagano administracija, kuri tyli, nebent per 
vieną ar kitą žemą pareigūną prezidentas laiks nuo laiko 
paskelbia, kad apartheidas “nepageidautinas”. Bet 
praktikoje Reagano administracija Pietų Afrikos rasistus 
ginkluoja, 'remia finansiniai ir pasaulinėje diplomatinėje 
arenoje. > J

Westmoreland ir Sharon
New YorkO teismuose buvo sprendžiamos dvi keistos 

bylos. Du generolai, kurie vadovavo karo veiksmams 
skirtingu laiku ir skirtingose pasaulio dalyse, kaip susitarę, 
patraukė į teismą tuos, kurie demaskavo jų veiksmus.

Vienas jų yra generolas Westmoreland, kuris vadovavo 
amerikiečių karinėms jėgotns Vietname. Televizijos 
programoje “60 Minutes” jo rolė buvo apibūdinta kaip 
stratego, kuris bandė karą prailginti ir tuo liksiu šalies 
vadovybei teikė nęteisingą informaciją, perdėdamas 
vietnamiečių nuostolius, didindamas amerikiečių laimėji
mus.

Kitas generolas yra izraelietis Sharon, kuris traukia į 
teismą Amerikos žurnalą “Time”. Mat, “Time” teisingai ir 
realistiniai aprašė, kad Sharonas atsakingas už skerdynes 
Sabros ir Šatilos stovyklose Libane. Nors skerdynes savo 
rankomis atliko Libano fašistiniai falangistai-krikščionys, 
visas pasaulis gerai žino, kad jas insceiiizavo, patvirtino ir 
parėmė Izraelio armijos vadovybė. Yra įrodymų, kad 
dienomis prieš tas baisias skerdynes, kuriose buvo 
nužudyta šimtai vaikų, moterų ir senelių palestiniečių 
Sharonas lankėsi Beirute ir tarėsi su falangistų vadovybe.

Tarp Sharono ir Westmorelando didelis panašumas. Abu 
yra bonapartinio tipo kariškiai, kurie su panieka žiūrėjo net 
į savo kraštų civilines valdžias. Dar tarnaudamas Vietname 
Westmoreland nekartą išsireiškė, kad “Washingtonas jam 
neleidžia laimėti”. O Sharonas, kaip manoma, visai 
nesiklausė savo sėbro Begiųo ir Libane stūmėsi toliau į 
Šiaurę, negu jam valdžia įšaldė.

Abiejų generolų abi bylos iškeltos kaip grynai 
asmeniškos, bet už jų pečių stovi stipresnės jėgos: pačios 
reakcingiausios ir labiausiai militaristinės klikos Jungtinėse 
Valstijose ir Izraelyje.

Tragedija Indijoje
Bhopal mieste Indijoje žuvo virš dviejų tūkstančių 

žmonių. Jie žuvo nuo sprogimo, kuris įvyko amerikiečiams 
priklausiančios Union Carbide fabrike, kur buvo gaminamos 
nuodingos dujos ir chemikalai, naudojami prieš ūkinius 
parazitus. Union Carbide tą savo fabriką Indijoje pastatė 
dėl dviejų sumetimų: darbo jėgos ten nepalyginamai 
pigesnės ir apie tokio fabriko saugumą lengviau aplenkiami 
įstatymai.

Katastrofa sukrėtė ne tik Indiją, bet visą sistemą, pagal 
kurią kapitalizmas naudoja mažiau ekonominiai 
išsivysčiusius kraštus kaip savo nevaržomo pelnagrobišku- 
mo platformą. Katastrofa buvo ypatingai siaubinga! Fabrike 
sprogo kokie nors vamzdžiai arba tankai ir nuodingų dujų 
srovė pradėjo sklisti visoje apylinkėje, neturtingų 
gyventojų kvartale. Sprogimas įvyko naktį, gyventojams 
miegant. Iškilusioje panikoje dalis sukniubo ten pat vietoje, 
kiti bėgo. kur tik galėjo, bet nuodai jau buvo paveikę jų akis 
taip, kad jie apako.

Dieną po katastrofos Bhopal mieste buvo baisus vaizdas: 
šimtai lavonų gulėjo ligoninių koridoriuose, tuo tarpu, kai 
palatose gydytojai bandė dejuojantiems sužeistiems, 
apakusiems, iš proto išsikrausčiusiems padėti. Gatvėse 
degė laužai, ant kurių indusai degino lavonus, o musulmonai 
laidojo savo mirusius masiniuose kapuose.

Union Carbide, kaip tai paprastai daroma, teisinosi, kad ji 
nekalta. Bet kada tos didžios kapitalistinės kompanijos 
tarybos pirrpininkas Anderson nuvyko į Indiją, neva 
tyrinėjimui padėti, jį aerodrome sutiko ne kompanijos 
pareigūnai, bet ir policija: jis buvo vietoje suimtas. 
Andersonas vėliau buvo paleistas, bet jo suėmimas buvo 
simboliškas. Indijos valdžia tuomi norėjo parodyti Amerikos 
kapitalistams, kad seni kolonializmo laikai praėjo.

Prezidentas ir Tutu
Prezidentas Reagan kovo 7 dieną priėmė Pietų Afrikos 

anglikonų arkivyskupą Tutu. Tutu yra juodosios rasės

M. DR. PASKVILIAI

Žodis paskvilis Dabartinės 
lietuvių kalbos žodyne apibū
dinamas kaip “įžeidžiamas, 
šmeižikiškas kūrinys.” Gyvo
joje kalboje tas žodis vartoja
mas apibūdinant žemo inte
lektualinio lygio atsilikėliš- 
kus samprotavimus, kurie 
verti tik paniekos. Gaila, bet 
mes kitaip negalime pavadin
ti paskiausius “Draugo” 
bendradarbio M. Df. stačio
kiškus išsišokimus. Ypatingai 
tas terminas tinkamas skai
tant M. Dr. “filosofavimus” 
Tautų draugystė — tautų 
neapykanta (kovo 8) ir Kaip 
Marksas pavadintų Jesse 
Jacksoną? Negražiai, oi ne
gražiai . . . (kovo 6). Pirmame 
straipsnyje jis mini Rudolfą 
Baraniką, antrame, kaip 
aišku iš antgalvio, J. Jackso- 
ną. Bet kokia yra tų jo 
paskviliškų samprotavimų 
esmė?

Jis su pasigardžiavimu 
kartoja visokius antisemiti
nius ir rasistinius vulgariz
mus (net keliose kalbose!) ir 
bando sudaryti įspūdį, kad jis 
tik cituoja — bet iš 
kiekvienos eilutės kyla smar
vė, kuri rodo, kad autorius 
tuose vulgarizmuose jaučiasi 
namie........(“Icikas”, angliš
kas “little kike”, koks tai 
žodis “parka” ir “nigeriai” 
puošia M. Dr. leksikoną.)

Kokia proga ir su kokiu 
pasiteisinimu jis voliojasi 
šiame purve? M. Dr teigia, 
kad tai citatos iš ... . Mark
so ir Engelso raštų ir laiškų. 
Neverta leistis į dialogą su 
M/ Dr. (jis to nevertas), bet 
rimtesnieji “Draugo” skaity
tojai turėtų žinoti —

IVLDr/’necituoja iš tiesiogi
nių šaltinių, — juk jis neturi 
po ranka archyvų su laiškais 
tarp Markso ir Engelso — jis 
be abejo sau semia informaci
jos iš koncentruotų šaltinių, 
kuriuos kokie nors atsilikėliai 
dalinai surinko, dalinai sufa
brikavo.

Kodėl M. Dr. nepaduoda 
savo šaltinių? Ar jis gėdisi 
atskleisti, ką jis skaito? Kata
likai ypatingai turėtų žinoti, 
ką reiškia paskvilinė literatū
ra. Kai kuriose ultra-dešinės 
krypties protestantų funda
mentalistų sektose Ameriko
je yra tradicija vulgariškai 
šmeižti katalikybę, pabrėžti 
kunigų, vienuolių paleistuva
vimą ir t. t. Kukluksininkai 
kalba ne tik apie “žydiškus 
negrus” (jie vartoja labiau 
vulgarišką formą^bet ir apie 
“popiežininkus”, kurie eina 
kartu su žydais ir neg
rais . . . Tokie kiršinantys 
atsilikėlių leidiniai, kaip “The 
Flag and the Cross”, “White 
America”, ir panašūs pilni 
tokių išsireiškimų. Apie 
Marksą ir Engelsą yra tiek 
ir tiek tokios šmeižikiškos li

teratūros. Bet rimtas dabar
tinės epochos žmogus, kokių 
politinių nusistatymų jis ne
būtu. turi prievolę suprasti 
praeiti blaiviomis akimis.

Kaip iš tikro apie Markso ir 
Engelso nuomones apie pa
saulio rases, tautas, mažu
mas?.’ Marksizmo įkūrėjai 
pirmieji nuodugniai analiza
vo kolonializmo rolę. Tai jie 
faktiniai padėjo teoretiniai 
pamatus antikolonialistinėms 
kovoms, nors svarbiausią 
rolę vaidino pats gyvenimas, 
prispaustųjų kolonialinių 
masių siekiai.' Neveltui 
Markso ir Engelso atvaizdai 
laikomi išsilaisvinimo sim
boliais daugelyje Afrikos 
ir Azijos kraštų. Bet tas 
nereiškia, kad Marksas ir 
Engelsas buvo pakankamai 
susipažinę su tų kontinentų 
žmonių kultūromis. Be abejo 
Marksas ir Engelsas buvo 
savo epochos vaikai, jie buvo 
Vakarų Europos baltos civili
zacijos padariniai, kurie ne 
visais atžvilgiais įstengė 
iškilti virš įprasto galvojimo.

Paimkime moterų lygybės 
klausimą. Marksizmo tėvai, 
ypatingai Engelsas, išsamiai 
gvildeno moterų priespaudą. 
Jis rašė, kad kiekviena 
moteris, kokios klasės ji 
nebūtų, yra proletarė savo 
namuose, nes ji yra savo vyro 
išnaudojama, o darbininkė 
moteris faktinai kenčia po 
dvejopa priespauda — kaip 
moteris ir kaip savo klasės 
narė. Bet. ar tas reiškia, kad 
Engelsas suprato visus mote 
rų išsilaisvinimo judėjimo 
motyvus? Ar tas reiškia, kad 
jis pats elgėsi skirtingai nuo 
jo epochos vyrų? Ne, jis pali
ko spragą tarp teoretinio su
pratimo ir tuojautinės aplin
kos.

Panašiai su antisemitizmu. 
Jaunas Marksas iš tikro 
turėjo antisemitinius polin
kius. nors jis pats buvo žydų 
kilmės. Vėliau jis geriau 
suprato antisemitizmo rolę, 
nors jis savo galvojimą apie 
žydus rėmė vyriausiai aplin
ka, kurią jis geriausiai paži
no: Vokietijos Pareinio sritį, 
kur vokiškai kalbantieji žydai 
daugumoje buvo labiau pasi
turinčių klasių žmonės. 
Marksui tada buvo svetimas 
faktas, kad Rytų Europoje, 
Rusijos, Lenkijos ir Lietuvos 

^miestuose ir miesteliuose jau 
pradeda vystytis ir tarp žydų 
darbo žmonių ankstyvas 
socialistinis judėjimas.

Vienaip ar kitaip, ne 
“Draugo” bendradarbiui M. 
Dr. mokyti Mozambiko, An 
golos, Etiopijos ir kitų 
Afrikos kraštų žmones, ar jie 
turėti gerbti marksizmo įkū
rėjus. ir ne jam mokinti žydų 
kilmės pažangiečius arba 
Jessie Jacksoną. Tuomi dia
logas su juomi baigiasi.

dvasiškis ir atkaklus kovotojas prieš rasizmą ir apartheidą.’ 
Tutu, šioje šalyje viešėdamas, išsireiškė, kad Amerikos 
politika, kuri faktinai padeda Pietų Afrikos rasistams, yra 
antikrikščioniška. Tas labai įerzino Reaganą, kuris save 
skaito religingu žmogumi. Jis pakvietė Tutu į Baltuosius 
rūmus, norėdamas “išsiaiškinti”. Bet po to susitikimo 
dalykai nė tik nepasitaisė, priešingai — dar pablogėjo. 
Arkivyskupas buvo įžeistas, kad prezidentas jį priėmė tik 
15-kai minučių ir, kad per tą laikąfReaganas arkivyskupui 
vis. kaip kokiam mokiniui aiškino, neduodamas jam progos 
prakalbėti.

Matyti, kad Reaganas dar negali įprasti su juodosios rasės 
žmonėmis kalbėtis kaip su lygiais.

Socialistai ir Nikaragva •
Socialistinio internacionalo pirmininkas Willi Brandt, 

kuris neseniai viešėjo Meksikoje, pareiškė, kad jis yra 
nuomonės, jog praeitieji rinkimai Nikaragvoje buvo 
pravesti laisvu demokratiniu būdu ir kad sandinistai gavo 
daugumą be jokių machinacijų arba suktybių. Socialistinis 
internacionalas, prie kurio priklauso socialistinės, 
socialdemokratinės ir leiboristinės partijos, kaip žinia, jau 
pakartotinai pasmerkė Amerikos užsimojimus nuversti 
liaudiškąją Nikaragvos valdžią. Kaip žinia, į sandinistinį 
frontą Nikaragvoje įeina) šalia komunistų, ir socialistai bei 
kairesnieji katalikai.

Brandto pareiškimas buvo plačiai perspausdintas 
pasaulinėje spaudoje.

Lietuvos TSR liaudies meno draugijos Klaipėdos parodų paviljone atidaryta liaudies 
meno paroda. Liaudies meno meistrai eksponuoja keturis šimtus medžio, metalo, 
gintaro dirbinių, tapybos drobių.

Nuotraukoje: Liaudies meno parodoje. B. Aleknavičiaus nuotrauka

“Laisvės” dalininkų suvažiavimo rezoliucija
“Laisvės” dalininkų suva

žiavimas, įvykęs balandžio 21 
d., kreipiasi į visus mūsų 
laikraščio skaitytojus, bend
radarbius ir rėmėjus ir pa
brėžia sekamą:

Šis suvažiavimas vyksta 
svarbiu laikotarpiu mūsų 
laikraščiui, mūsų šaliai ir 
visam pasauliui. Visos pado- 
rosios, taiką mylinčios jėgos 
stoja ginti taikos reikalą, bet 
karo pavojus ne tik nemažė
ja, bet tam tikra prasme 
darosi labiau grasinantis. 
Nors kalbama apie tarptauti
nes derybas, apie susitari
mus kontroliuoti branduoli
nių ginklų gamybą ir apie 
nusiginklavimą, bet milita
ristinės mūsų šalies jėgos 
nesulaikomai be perstojo 
artina mus prie baisaus karo 
prarajos. Tie militaristai 
neatstovauja Amerikos žmo
nių, jie neveikia už Amerikos 
liaudieš reikalą — Amerikos 
žmonės visa širdimi nori 
apsaugoti taiką, lygiai) kaip 
kitų kraštų gyventojai, [į

Militaristai savo nusistaty
mą motyvuoja vyriausiai jų 
pagrindiniu ideologiniu pa
matu: anti-sovietizmu. Kas 
reiškia, kad kovoti už 
pasaulinę taiką, yra tuo pačiu 
metu kovoti už geresnius 
santykius tarp mūsų šalies ir 
Tarybų Sąjungos. Tose 
pastangose “Laisvė” stovi 
pirmose gretose tarp■ kitų 
pažangių Amerikos demokra
tinių žmonių pajėgų. Mes 
taipgi tvirtai ir nepalaužia
mai stpvime pažangių ameri
kiečių^ gretose kovoje už 
dirbančiųjų žmonių, neturtin
gų žmonių, senosios kartas, 
moterų ir jaunimo gerbūvio 
gynybą. Nuo pat savo 
egzistavimo pradžios “Lais
vė” ištikimai tarnavo Ameri
kos lietuvių darbo masėms ir 
tuo pačiu metu Amerikos 
liaudžiai bendrai — mes 
pridėjome savo indėlį prie 
Jungtinių Valstijų darbinin
kų unijų organizavimo, prie 
socialinio sąugumo, nedarbo 
šalpos ir pensijų išsikovoji- 
mo, prie geresnių darbo 
sąlygų ir trumpesnės darbo 
dienos atsiekimo. Mes pridė
jome savo indėlį prie didžio
sios Amerikos liaudies, 
kurios dalimi mes esame, 
demokratinių aspiracijų vys
tymo. Mes pridėjome savo 
indėlį prie pačių priešakinių 
Amerikos darbininkų aspira
cijų išsikovoti teisingesnę 
socialinę santvarką socia
lizmą.

LAISVĖ” IR LIETUVA

Šalia buvimo integralia 
Amerikos liaudies dalimi, 
dirbančioji lietuviška išeivija 
lieka šimtais gijų sūrišta su 
gimtiniu kraštu — Lietuva.

/‘Laisvė” nuo pat pradžios 
sayo egzistavimo puoselėjo 
mūsų kalbos ir kultūros 
išlaikymą ir rūpinosi Lietu
vos rūpesčiais ir džiaugėsi jos 
džiaugsmais. Kuomet Lietu
va prieš 45 metus pasuko so
cializmo keliu, “Laisvė”, išti
kima savo idėjoms ir gimtojo 
krašto meilei, sveikino tą is
torinį įvykį. Kuomet Antrojo 
pasaulinio karo metu Lietuvą 
nusiaubė rudojo fašizmo 
žvėriška okupacija, mūsų 
laikraštis kiekviename nume
ryje. kiekviehame straipsny
je ir kiekvienoje skiltyje 
atspindėjo tą didį skausmą ir 
tuo pačiu metu viltį, kad 
fašizmas bus nugalėtas.

Dabar, kuomet Tarybų 
Lietuva tvirtai žengia savo 
pasirinktu keliu, mes ir mūsų 
broliškas laikraštis “Vilnis” 
teisingai informuojame Ame
rikos lietuvius apie realų 
gyvenimą senojoje gimtinėje. 
Mus supa didelis skaičius kitų 
lietuviškų leidinių, kuriuos 
kontroliuoja vėlyvesnį imi
grantai. kurie pasitraukė iš 
socialistinės Lietuvos ir ją be 
perstojo šmeižia. Bet, nors 
mūsų pajėgos ribotos, mūsų 
pusėje didelė stiprybė: fak
tai. teisybė, pats gyvenimas. 
Vis didesnis skaičius tų pačių 
reakcinių laikraščių skaityto
jų kasmet lanko Lietuvą ir 
savo akimis įsitikina, koks 
ten realus gyvenimas.

LAIKRAŠČIO REIKALAI
Nėra paslaptis, kad mūsų 

laikraščio leidimo aplinkybės 
vis sunkėja. Prie įprastų 
negalavimų — skaitytojų 
senėjimo, gretų retėjimo, 
finansinių sunkumų ir kt. 
prisideda techniški sunku
mai. kurie vargina ir kitus 
lietuviškus laikraščius po 
visą Ameriką. Paskutiniu 
laiku spaustuvė, kuri aprūpi
na eilę lietuviškų laikraščių, 
susidūrė su techniškomis 
'kliūtimis ir nuo to nukenčia 
reguliarus laikraščio pasiro
dymas. Bet mes dedame 
/visas pastangas tas kliūtis 
nugalėti. Virš viso mes 
stengiamės išlaikyti ir dargi 
gerinti laikraščio tūrinio lygį. 
Redakcinė kolegija, prie 
kurios mes priskaitome 
vadovaujančius kituose mies
tuose gyvenančius bendra
darbius. pasiryžusi neleisti 
kliūtims pastoti kelią mūsų 
ryžtui. Mes pasiryžę tęsti 
mūsų idealų platinimą. Mes 
pasiryžę ir toliau nešti kovos 
ir vilties žodį Amerikos 
lietuvių liaudiškai išeivijai. 
Rimta padėtis reikalauja 
rimtų pastangų. Renkimės 
sėkmingai pravesti finansi
nės paramos vajų! Stiprinki
me laikrašti visais atžvilgiais! 
Dirbkime ištvermingai, vie-' 
ningai, viltingai!

Tegyvuoja Amerikos lietu
viu darbo žmonių “Laisvė!"

Vilniuje pacientus priėmė nauja vaikų poliklinika, 
pastatyta už komunistinių talkų metu uždirbtas lėšas. 
Poliklinikoje galima taikyti daug gydymo ir profilaktikos 
naujovių. Ji iškilo Antakalnyje greta pastatyto sveikatin
gumo komplekso.

Nuotraukoje: Sveikatingumo komplekso pirmame pla
ne naujoji poliklinika.

Nuotraukoje: Mažosios pacientės regėjimą tikrina gy
dytoja Eleonora Gužienė. , V. Brajo nuotraukos
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^Kultūros JV įgarsini
PASAULIO JAUNYSTE
RENKASI MASKVOJE

Penkialapės, penkiaspal- 
vės gėlelės žiedas, simboli
zuojantis visus penkis mūsų 
planetos žemynus ... Ši 
Pasaulinio jaunimo ir studen
tų festivalio emblema papuo
šė Lietuvos TSR Valstybinio 
operos ir baleto sceną. Čia 
įvyko lietuvių — ankstesnių 
jaunimo festivalių laureatų 
koncertas.

. . . 1951 metai. Berlynas. 
Dainininkas iš Lietuvos Ab
donas Lietuvninkas apdova
nojamas Pasaulinio jaunimo 
ir studentų festivalio bronzos 
medaliu.

1957-ieji. Maskva. Devin
tajame pasaulio jaunimo susi
tikime Vilniaus konservatori
jos studentas Virgilijus No- 

>ęika drauge su “Sutartinės” 
ans'ajr^bliu iškovoja aukso 

‘medalį.
Sofija, Havana — Giedrė 

Kaukaitė, Irena Milkevičiūtė 
“skina” festivalių apdovanoji
mus.

Ir štai jie — vėl scenoje. 
TSRS liaudies artistai, res
publikos nusipelnę artistai, 
plačiai žinomi ne tik Tarybų 
Sąjungoje, bet ir užsienyje 
dainininkai.

Lėšas, surinktas už šį 
koncertą, Lietuvos meno 
meistrai perdavė XII jauni
mo ir studentų festivalio, 
kuris įvyks šių metų vasarą 
Maskvoje, fondui.

— Liepos 27-ąją Maskvoje 
susirinks daugelio šalių jauni
mas, kuris dar kartą išreikš 
savo ryžtą stiprinti antiim- 
perialistinį solidarumą, taiką 
ir draugystę — pasakė

LIETUVA LAUKIA SVEČIŲ
Su pirmaisiais pavasariė 

saulės spinduliais jaučiamas 
didelis pagyvėjimas TSRS 
Valstybinio užsienio turizmo 
komitetp^Vtlniaus skyriuje, 
įsikurūsiame aukščiausiame 
respublikoje pastate — 22 
aukštų “Lietuvos” viešbuty
je.

Pavasarinė nuotaika vy
rauja ir skyriaus valdytojo 
Ričardo Vaigausko kabinete. 
Suplukęs, nusimetęs švarką, 
jis vienas po • kito kilnoja 
išrikiuotų telefonų ragelius.

— Visajneseniai paminėjo
me mūsų skyriaus 25-metį, — 
sako R. Vaigauskas. — Tai, 
suprantama, dar ne branda, 
bet, žinoma ir ne vaikystė. O 
aš manau, kad tai pati 
gražiausia jaunystė, beje, 
turinti ir kuo pasigirti. Per tą 
laiką Lietuvoje pabuvojo apie 
pusę milijono turistų. Ypačjų 
padaugėjo atidarius viešbutį. 
Dabar per mėnesį būrfa apie 
150 grupių, per metus — apie 
35 tūkstančius žmonių iš 70 
pasaulio šalių.

— Na, o kokie planai šiai 
vasarai?

— Seni žmonės sako, — 
šypteli mano pašnekovas, — 
kad po šaltos žiemos ateina 
karšta vasara. Žiema buvo 
kaip reta — ilga ir speiguota, 
o vasara j mūsų tarnybai bus 
taip pat kaip reta. Juk 
minėsime Tarybų valdžios 
atkūrimo Lietuvoje 45-ąsias 
metines. Ta proga įvyks 
Respublikinė dainų šventė. 
Pamatyti vienoje vietoje 40 
tūkstančių dainininkų, šokė
jų. muzikantų — ne dažnai 
tenka, todėl norinčių pabuvo
ti Vilniuje liepos viduryje 
labai daug. Jau dabar plaukte 
plaukia paraiškos iš įvairių 
pasaulio šalių. Antai nori 
atvykti 400 žmonių turistinis 
traukinys iš Vakarų Berlyno, 
turistai iš Suomijos, kitų 
Skandinavijos šalių. Beje, 
pirmumo teise leisime pasi
naudoti svetur gyvenantiems 

Lietuvos komjaunimo organi
zacijos Centro Komiteto pir
masis sekretorius Petras Ig
notas. — Būti festivalio 
dalyviu — ne tik didelė 
garbė. Žinodami tai, mūsų 
respublikos vaikinai ir mergi
nos šiam jaunimo forumui 
ruošiasi su didele atsakomy
be. Aukštosiose ir vidurinėse 
mokyklose vyksta viktorinos, 
konkursai, kuriuose jaunimas 
susipažįsta su festivalių isto
rija. Jaunieji gamybininkai 
kovoja dėl teisės žymėti savo 
gaiminius festivalio emblema. 
Jaunimo forumo gėlelė jau 
/puošia beveik 100 įvairių 
'suvenyrų ir lengvosios pra
monės gaminių.

• Tačiau bene atsakingiau
sias uždavinys laukia mūsų 
jaunųjų menininkų — daini
ninkų, muzikantų, šokėjų. 
Jie,ms teks Maskvos sve
čiams pademonstruoti savo 
nacionalinį meną.

— Šių metų jaunimo festi
valis skiriamas Pergalės 
prieš fašizmą 40-mečiui. Tai
kos ir pažangos priešams 
nepatinka, kad jaunimas taip 
aktyviai ruošiasi šiam susiti
kimui. Kai kuriuose šalyse 
skleidžiama dezinformacija 
apie Tarybų Sąjungą, bando
ma sutrukdyti jaunimui vykti 
į “raudonąją” Maskvą. Tačiau 
jų pastangos liks bevaisės. 
Maskva — taikos ir tautų 
draugystės simbolis sulauks 
svečių. Pažangus pasaulio 
jaunimas, tame tarpe ir 
Nemuno krašto pasiuntiniai, 
dar kartą tars “karui — ne!”.

y Algimantas Degutis 
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tautiečiams. Tai visų pirma— 
lietuviams iš JAV, Kanados, 
Australijos, Anglijos. Daug 
draugų turime socialistinėse 
šalyse. Kaip žinia, mūsų 
respublika draugauja su 
Vengrijos Haidu Biharo 
sritimi, Vokietijos Demokra
tinės Respublikos Erfurto 
apygarda, kaimyninės Lenki
jos Balstogės, Suvalkų, 
Lomžos vaivadijomis.

— Teko girdėti, kad turis
tiniu "būdu dabar keliauja 
ištisi kolektyvai.

— Iš tikrųjų, turizmas 
dabar ne tik pavienių asmenų 
privilegija. Neseniai turėjo-, 
me Suomijos Turku miesto 
universiteto studentų chorą. 
Į Vilnių panoro atvykti JAV 
Minesotos valstijos orkes
tras, William Hall vadovauja
mas choras iš New Yorko. 
Mes jiems sudarome galimy
bes ne tik susipažinti su 
Lietuva, bet ir koncertuoti.

— O ką daugiau galite 
pasiūlyti mūsų svečiams?

— Turime nemaža įdomių 
maršrutų po Vilnių, Druski
ninkus, Kauną,- Trakus. 
Beje, pradėjus veikti “Lietu
vos” kompleksui, svečiams 
sudarytos žymiai geresnės 
buities ir poilsio sąlygos. Tu
ristai gali pabuvoti treatruo- 
se. Visus juos aptarnauja 
kvalifikuoti gidaįr, mokantys 
nemaža užsienio/kalbų.

— Bet, tur put, ne vien 
dabartimi gyvenate?

— \ Savaime suprantama. 
Mes komercininkai. Į Nemu
no kraštą vis dažniau kryps
ta užsienio turistinių firmų 
žvilgsniai. Geri, dalykiški 
ryšiai mus sieja su Walter 
Rask kelionių biuru Chicago- 
je. ruošiamės sudaryti nau
dingus kontraktus su Suomio 
ja. kitais šiauriniais kaimy
nais — Danija, Norvegija, 
Švedija.

Kalbėjosi
Algimantas Degutis

“LAISVĖ”

Gėlėmis po P. Čaikovskio “Miegančiosios gražuolės” 
spektaklio apdovanojo žiūrovai Lietuvos TSR liaudies 
artistę Leokadiją Aškelovičiūtę, prieš ketvirtį šimtmečio 
pirmą kartą pasirodžiusią vilniškio teatro scenoje šio baleto 
Auroros vaidmenyje. Primabalerinos sceninės veiklos 
sukakčiai pažymėti ir buvo paskirtas šis spektaklis 
Akademiniame operos ir baleto teatre.

Nuotraukoje: L. Aškelovičiūtė su savo nuolatiniu 
partneriu V. Kudžma. V. Gulevičiaus nuotrauka

"DARBININKAS" IR TARYBŲ LIETUVA
“Parbininko” lapkričio 9 

Nr. tilpo, kaip paprastai, 
skiltys žinių apie gyvenimą 
Lietuvoje. Štai tos žinios, 
kurias mes sutrumpintai 
perduodame, bet nepakeičia
me prasmės:

“Ąžuoliuko” choro kameri
nė grupė ir iš Čekoslovakijos 
atvykęs* vaikų choras kartu 
atlikd programą Vilniaus fil
harmonijos salėje.
/ Lietuvos dailės muziejuje, 
Vilniuje, spalio* 11 atidaryta 
Aloyzo Stasiulevičiaus tapy
bos paroda.

Kauno dramos^ teatras 
pastatė Juozo Montvilos 
dviejų dalių dramą “Didysis 
geismas”.

Vilniuje, Lietuvos liaudies 
ūkio pasiekimų parodoje 
atidarytą respublikinė paro
da “Jaunimo mokslinė techni
nė kūryba”.

Naujųjų Verkių popieriaus 
fabrikui, seninusiam Lietuvo
je, sukako 150 metų.

Žūrnale “Tarybinė Litera
tūra”, kuris leidžiamas čekų 
ir slovakų kalbomis atspaus
dinta M. Sluckio romano 
“Kelionė į kalnus ir atgal” 
ištrauka.

Klaipėdos dramos teatre 
nusipelnęs meno veikėjas P. 
Gaidys pastatė Juozo Marcin
kevičiaus dramą “S^ulė ir jos 
Žemė”.

Paryžiuje" įvykusioje tarp
tautinėje foto-parodoje 
“Autoeuropa 84”, kur 300 
fotografų iš 20 valstybių 
išstatė 1,588 darbų, panevė
žietis Saulius Saladūnas lai
mėjo trečiąja premiją.

Pabaltijo sporto žurnalistų 
tradicinis sąskrydis šį kartą 
įvyko Lietuvos pajūryje.

Respublikiniuose profesi
nių sąjungų kultūrosJrūjnuo- 
se susirinko Vilniaus, itauno, 
Panevėžio,. Jurbarko, Rasei
nių, Klaipėdos esperantinin
kai. taipgi suvažiavo nemažai 
svečių iš Minsko, Leningra
do, Charkovo, Liepojos, Tal- 
linno ir kitų miestų.

Kodėl mes tas žinutes 
perduodame? Ogi, parodyti, 
kokių nesąmonių mes randa
me reakcinėje lietuvių spau
doje. Visos žinutės, kurios 

atspausdintos “Darbininke” 
yra teigiamos, liudija apie 
brandų kultūrinį gyvenimą 
Lietuvoje. Bet, koks to 
skyriaus pavadii&mas? Ogi, 
“Iš pavergtos Lietuvos kultū
rinio gyvenimo”! Kur čia bent 
lašelis įrodymo, kad Lietuva 
pavergta? Tik vienoje žinutė
je, apie Pabaltijo sporto 
žurnalistų tradicinį sąskrydį, 
pasakyta, kad sąskrydžio 
dalyviai susipažino su jojimo 
sporto sekcijos veikla Vyd- 
mantų “kolchoze”. Bet, juk 
rusiška žodį “kolchozas” var
toja “Darbininkas” (kaip kiti 
reakciniai laikraščiai), o Lie
tuvoje vartojamas lietuviš
kas terminas kolūkis. Kitaip 
sakant, rusinimą Lietuvai 
užmeta “Darbininkas”, o ne 
kokie tai mitiški pavergėjai.

Kai lietus naikina gyvybę
Amerika pradeda nerimau

ti, matydama, kad jos didieji 
miškai, net kalnuose augan
čios pušys netenka spyglių, 
džiūsta. Medžiai netenka to, 
kuo jie kvėpuoja, ima 
drėgmę. Gamta buri savo 
dėsnius ir tai žmogus juos 
pažeidžia, nelieka jėgų išlai
kyti, gyvybę.

Viso to kaltė — vadinamieji 
“rūgštūs lietūs”. Iš Amerikos 
jie kartais prasiskverbia ir į 
JKanadą, kur miškai ėmė irgi 
mirti. Kanados valdžia krei
pėsi į Ameriką, reikalaudama 
kad -pastaroji ką nors darytų 
— kontroliuotų chefnijos 
fabrikus. Bet kaip tai 
padaryti?

Amerikos vyriausybė skel
biasi bejėgė kontroliuoti 
privatų biznį. Vieni fabrikai 
gamina chemikalus, bet ki
ti — ir nuodus būsimam 
karui. Orą teršia ir daugybė 
automašinų keliuose, sunkią
ja nafta kūrenami .namai. 
Sakoma, kad to negalima 
sustabdyti, nes be to apmirtų 
visa šalis.

Kas belieka daryti? Oras 
užterštas chemikalais, dū
mais, žeme — visokiais kitais 
nuodais. Jie patenka ir į

Tarybinės liaudies didžioji pergalė
Tarybų Sąjungos tautos,- 

socialistinių šalių liaudis, visi 
pažangieji pasaulio žmonės 
pažymi hitlerinės Vokietijos 
sutriuškinimo 40-ąsias meti
nes. Pergalė prieš fašistinę 
Vokietiją buvo istorinis Tary
bų Sąjungos tautų žygdarbis. 
Jos dėka ne tik tarybiniai 
žmonės, bet ir visos Europos 
tautos jau keturiasdešimt 
metų naudojasi taikaus gyva
vimo vaisiais ir visas savo 
kūrybines jėgas skiria liau
dies gerovei.

Dabar, praėjus 40-čiai 
metų, tarybinės liaudies 
pergalės kare prieš hitlerinę 
Vokietiją reikšmingumas at
siskleidžia visu ryškumu. Ji 
turėjo ir šiandien tebeturi 
milžinišką poveikį visai isto- 
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lyje, svarbiausių dabarties 
socialinių problemų s 
mo pobūdžiui.

Didysis Tarybų Sąjungos 
Tėvynės karas prieš fašistinę 
Vokietiją buvo žūtbūtinis 
socializmo susirėmii 
smogiamąja imperi 
rinktine, nesutaikomi kova 
prieš agresyviausią ka 
tinio pasaulio jėgą. Jis dar 
kartą patvirtino tai, ka.d kapi
talistinės pasaulio jėgos įnir
tingai priešinasi komunisti
nės socialinės formacijos kū
rimuisi, priešinasi v 
kryptimis — politine, 
mine, i 
Tarybų
Didžiosios Spalio sočia 
revoliucijos Rusijoje, t 
gęstančiu ir laisvės ir 
nės pažangos fakelu 
žemės tautoms. Jos autorite
tas ir įtaka tolydžio stiprėja. 
Tai kėlė ir dabar dar kelia 
tarptautinio imperializmo 
nehpykantą,. kas ir 
pagrindinė priežastis, kodėl 
fašistinė Vokietija, okupavu
si Europos valstybe 
savo karinės mašinos galybę 
nukreipė prieš Tarybų Sąjun
gą, pasiryžusi ją sutriuškinti. 
Mat kruvinam fašistinės 
Vokietijos, siautėjimui Euro
poje praktiškai nepasiprieši
no to meto stipriausios 
kapitalistinės valstybės — 
Prancūzija, Anglija ir JAV, 
nes jos tikėjosi, kad, okupavę 
Europą, vokiškieji fašistai 
pradės karo žygį prieš tuo 
metu vienintelę pasaulyje 
socialistinę valstybę -J- Tary
bų Sąjungą ir ją sunaikins. 
Hitlerininkai tą puikiai su
prato ir buvo įsitikinę, kad jų 
agresijai prieš Tarybų Sąjun

buvo

s, visą
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vandenis, į upes, tuo pačiu — 
į vandenynus. Visur, kur, tik 
žmogus pasisuka su v savo 
technika, visur meta dūmus, 
spjaudo ugnį, teršia gamtą.

Visa tai atsiliepia ir žmonių 
sveikatai. Medicinos mokslas 
pasiekęs daug ką, bet ir jis 
kartais negali apsaugoti 
žmogų nuo baisių užteršimo 
vaisių — neišgydomų ligų.

Mūsų gamtininkai sakyda
vo, kad medžių žaluma — tai1 
žmonių sveikata. Viš siūjė 
eiti į gamtą, vaikščioti, 
klausytis miško šlamesio, 
vėjo ūžesio. Dabar žmogus 
ten jau retai randa atodūsį, 
juo labiau — sveikatą.

Bet taip yra tik tose šalyse, 
kur gamta mažai rūpinama
si — kaip ir žmogumi. Dėl to 
reikia susirūpinti. Dabar jau 
įsisavinamas kosmosas, erd
vės. Į ten siunčiami kosmoso 
laivai su kroviniais. Reikia 
elgtis protingai, kad nebūtų 
nepataisomai užterštas ir 
kosmosas.

Valdžia dabar kętina paklo
ti bilijonus ruoštis vadinama
jam “žvaigždžių karui”. Tai 
tikrai beprotiškas planas, 
pavojingas gamtai, žmogui, 
gyvybei. J. Dzūkelis 

gą kapitalistinės šalys ne
trukdys.

1941 m. birželio 22 d. 
fašistinė Vokietija, sulaužiusi 
taikos sutartį, netikėtai už
puolė Tarybų Sąjungą. Prasi
dėjo Didysis Tarybų Sąjun
gos Tėvynės karas. Jame 
kovojo visos Tarybų Sąjun
gos tautos, ir jis tęsėsi 
ketverius metus. Oficialiai 
tame kare Anglija ir JAV 
buvo Tarybų fcąjungos sąjun
gininkės (Prancūzija dar 1940 
m. buvo hitlerininkų okupuo
ta!), todėl tarybiniai žmonės, 
kovodami žūtbūtiniame kare 
su hitlerininkais, tikėjosi 
savo sąjungininkų paramos. 
Deja, trejus kruvino, viską 
naikinančio karo metus, tos 
karinės paramos iš Anglijos 
ir JAV armijų jie nesulaukė.

Sąjungininkai — Anglijos 
ir JAV armijos — betarpišką 
kovą prieš fašistinę Vokietiją 
Europoje pradėjo tik 1944 m. 
liepos mėn., atidarę vadina
mą “antrąjį frontą”. O tuo 
metu Tarybinė Armija jau 
buvo pasiekusi visišką per
svarą kare su hitlerininkais ir 
fašistinės Vokietijos sutriuš
kinimas buvo tik laiko klausi
mas.

Fašistinei Vokietijai užpuo
lus Tarybų Sąjungą, Tarybų 
Lietuva buvo okupuota per 
vieną savaitę. Hitlerininkams 
aktyviai talkininkavo lietu
viškieji buržuaziniai naciona
listai. KJrui prasidėjus, jie iš 
pasalų žudė Tarybinės Ar
mijos karius ir Tarybų 
valdžios atstovus. Hitlerinin
kams okupavus Lietuvą, visi 
tie lietuviškieji buržuaziniai 
nacionalistai tęsė savo išdavi
kišką veiklą, tapę savo tautos 
ir kitų tautų budeliais, 
naikinusiais žmones, kuriuos 
nurodė fašistiniai okupantai. 
Bet nei vokiškųjų fašistų 
teroras, nei lietuviškųjų 
nacionalistų išdavikiška veik
la nepalaužė lietuvių tautos 
darbo žmonių priešinimosi 
okupantams.

Pasitraukę iš Lietuvos, 
Tarybinės Armijos kariai — 
lietuviai ir civiliai darbo 
žmonės, pasiryžę kovoti su 
okupantais, Lietuvos Komu
nistų partijos ir Tarybų 
Lietuvos vyriausybės rūpes
čiu buvo surinkti į 16-ąją 
lietuviškąją diviziją, kuri 
aktyviai dalyvavo kovose su 
vokiškaisiais fašistais ir pra
dėjo garbingą karo kelią iki 
Pergalės dienos.

Okupuotoje Lietuvoje grei
tai pradėjo formuotis tarybi
nių partizanų būriai, kurie 
kovojo priešo užnugaryje. Jie
sprogdino gelžkelius, priešo 
traukinius su kariuomene, 
naikino okupantus ir jų 
karinę techniką.

Dimisijos generolas majoras 
P. Petronis

Gedimino bokštas naktį. V. Brajo nuotrauka
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Lietuvių tautos kova prieš 
fašistinius okupantus buvo 
žinoma tautiečiams, gyve
nantiems užsienyje, ypač 
JAV, kur buvo ypač stiprus 
pažangiųjų tautiečių judėji
mas. Vienas 16-ok)slietuviš- 
kosios divizijos vadų, genero
las Vladas Karvelis, savo 
laiške, kurį paskelbė “Lais
vės” laikraštis, rašė: “Lietu
viai, broliai ir seserys Ameri
koje! Paremkite didvyrišką 
lietuvių partizanų ir rau
donarmiečių kovą dėl lietuvių 
tautos ateities, dėl jos teisės 
gyventi. Teikite daugiau pa
ramos Tarybų Sąjungai ir 
stiprinkite Amerikos lietuvių 
priešhitlerinį frontą!”

JAV pažangieji lietuviai 
greitai suorganizavo Lietuvai 
pagalbos tiekimo komitetą, 
kurio pirmininku buvo išrink
tas “Laisvės” laikraščio re
daktorius AntanašBimba.

Lietuviai, gyvenantys 
JAV, Brazilijoje, Uragvajuje 
ir kitose šalyse, atsiliepdami 
į ‘^Laisvės” ir kitų pažangiųjų 
lietuviškų laikraščių kreipi
mąsi padėti kovojančiai su 
vokiškaisiais fašistais lietu
vių tautai, organizavo aukų 
rinkimą kovotojams prieš 
hitlerininkus. Pirmas tautie
čių iš JAV dovanų siuntinys 
buvo gautas Maskvoje 1943 
m. lapkričio 13 d. Pranešda
mas apie tai. tuo metu buvęs 
Tarybų Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
pirmininkas Justas Paleckis 
savo telegramoje rašė: “Do
vanas gavome. Malonėkite 
nuoširdžiai padėkoti visiems 
Amerikos lietuviams, dalyva
vusiems šių dovanų rinkime. 
Jos bus padalytos pagal jūsų 
pageidavimus, kovūnams lie
tuviškų Raudonosios Armijos 
pulkų, lietuvių vaikams ir 
evakuotiems iš Lietuvos žmo
nėms”.

Tokių siuntinių kovojan
tiems lietuviams Amerikos ir 
kitų šalių lietuvių pagalbos 
tiekimo komitetai pasiuntė 
daug, ir jų bendra vertė — 
230 tūkst. dolerių. Toji 
pagalba Tarybų Lietuvai 
siuntiniais ir įrengimais dar 
kurį laiką tęsėsi ir po karo. Ji 
daug padėjo okupantų nunio
kotos Lietuvos gyventojams 
ir Tarybų Lietuvos Mokslų 
Akademijos institutams.

Lietuvių tauta, gyvenanti 
savo laisvoje Tėvynėje — 
Tarybų Lietuvoje, minėdama 
Didžiosios Pergalės 40-metį. 
nuoširdžiai prisimena savo 
tautiečių iš JAV paramą jai 
sunkiose kovose su vokiškai
siais okupantais.

•A



4-TAS PUSLAPIS

ST. PETERSBURG, FLA
Kovo 9 d. įvyko draugijos 

mėnesinis susirinkimas. Jį 
pravedė pirm. Stasys Kuz
mickas.

Iš parengimų komisijos 
raportą pateikė Pranas Moc- 
kapetris. Jis pranešė kiek 
yra įeigų ir kiek išlaidų.

Protokolu sekr. Bronė 
Vaitkienė perskaitė iš praė
jusio mėnesio susirinkimo 
tarimus.

Finansų sekr. Helen Sar- 
kiūnienė pateikė iš praėjusio 
mėnesio sąskaitas. Naujų 
narių įsirašė penki.

Iždininkas Juozas Vaitkus 
su jos skaskaitoms sutiko.

Visi raportai buvo priimti.
Choro pirm. S. Kuzmickas 

pažymėjo kad kovo 16 d. 
įvyks choro 20 m. sukaktis. 
Mes sukviesime visus buvu
sius choristus ir visi bendrai \ 
padainuos.

Choro mokytoja Helen 
Janiulytė žada vykti į Vilnies 
65 minėjimą. »

Juozas Dobrow daug padir
bėjo, nes jis gali bet kokį 
darbą sutvarkyti bei sutaisy
ti. .

Po susirinkimo turėjome, 
pietus. Po jų Aldona Aleknie
nė pranešė jog turime svečių 
iš tolimų valstijų ir svečius 
supažindino su bendra publi
ką. X

Pirmininkas S. Kuzmickas 
pranešė, kad dabar pradėsi
me »meninę programą. Jis 
sudainavo tris liaudies daine
les. Choras labai gražiai 
padainavo penkias dainas. 
Akompanavo Helen Januly
tė.

Kadangi ta dieną atžymėjo-

me Tarptautinę Moterų dieną 
S. Kuzmickas iškvietė tos 
dienos kalbėtoją Helen Janu
lytę. Ji plačiai apibūdino 
tarptautinę moterų veiklą, 
nes jau daug nuveikta ir 
atsiekta ir 1.1.

Turėjome keletą gimtadie
nių. Chorą’ parėmė P. 
Skaperio, A. Budris ir K. 
Wallis pb 10 dol. o A. ir V. 
Gillis 20 dol.

• Valerija Masienė kuri at
šventė 94 m. pavaišino 
choristus ir Klubo darbinin
kus su stipriąją ir 10 dol. 
chorui,

V. Masienė yra kanadietė. 
Ji atvažiavo į St. Petersbur- 
gą jau keletą metu ir 
visuomet lanko mūsų rengi-, 
nius. Ji yra apsišvietusi 
pažangietė.

Miela Valerija, linkime 
jums ilgiausių ir sveikiausių 
metų.

Choro rėmėjams buvo su
dainuota, Happy Birthday. 
Ilgiausių metų ir Valio, Valio.

♦ * *
Kovo 16 d. įvyko klubo 

renginys. Pirmiausia reikia 
pažymėti, kad turėjome dide
lę staigmeną, nes buvo 
atvykusi viešnia iš Lietuvos, 
filmininkė Laima Pangonytė- 
Verbienė.

Anksčiau buvo pranešta, 
kad jinai atvyko iš Lietuvos 
ir norėtų "nufilmuoti mūsų 
veiklos darbuotojus, chorą ir 
bendrą publiką. Todėl mūsų 
Klubo salė prisipildė pilnutė
lė. Buvo virš dvieju šimtų 
žmonių.

Mūsų žinių pranešėja 
Aldona Aleknienė pranešė,

LAISVE

jog turi iš toliau atvykusių 
svečių. Jinai juos supažindino 
su bendra publika. Dar prieš 
pietus jau viešnia filmininkė 
Laima Pangonytė pradėjo 
filmuoti visą publiką. Jinai 
vaikščiojo po salę ir filmavo 
net pakartotinai.

Kaip visuomet^ pirmiausia 
turėjome piėfMšY kurie buvo 
skoningai p^ąfninti. Po 
pietų, prezid&ft^as Stasys 
Kuzmickas pranešė, kad 
minėsime Dainos Mylėtojų 
Choro 20-ąsias. gyvavimo 
metines, ir iškvietė Aldoną 
Aleknienę, kuri plačiai apibū
dino, kaip buvo suorganizuo
tas Dainos Mylėtojų Choras 
irt. t.

Šį sykį mūsų choras buvo1 
didelis, nes choro mokytoja ir 
S. Kuzmickas sukvietė se
nuosius choristus ir buvo 
iškviesta buvusi pirmutinė 
choro vadovė Adelė Pakalniš
kienė ir dabartinė — Helen 
Janulytė. Joms prisegti 
korsažai. H. Janulytė pakvie
tė Adelę tarti keletą žodžių. 
Adelė pabrėžė, jog jai buvo 
labai sunku vadovauti chorui, 
neą mes pradžioje neturėjo
me nei pianino, nei salės. .Tad 
choristai mokėsi privatiškuo- 
se kambariuose. Todėl mūsų 
choro vadovavimas buvo 
labai sunkus. Mes neturėjo
me tų patogumų, kuriuos jūs 
šiandien turite. Adelė palin
kėjo chorui geriausios sėk
mės. Po to S. Kuzmickas iš
kvietė Dainos Mylėtojų 
Chorą. Ši sykį choras 
pasirodė labai skaitlingas. 
Pirmiausia choras padainavo 
Happy Birthday ir Valio,

Helen Janulytė

Valio tiems, kurie šventė 
gimtadienius.

Po to choras vienas ir kartu 
su solistu Kuzmicku padaina
vo populiarių lietuviškų ir 
amerikietiškų dainų.

Po meninės programos, S. 
Kuzmickas padėkojo choro 
vadovei Helen Janulytei ir 
choristams. Dėkojo ir publi
kai už skaitlingą atsilankymą. 
Kvietė dažniau lankytis. • 
Dėkojo šeimininkei Violet 
Kuzmickienei ir jos pagelbi- 
ninkėms. Jos visos labai 
sunkiai dirbo, nes reikėjo 
daug maisto pagaminti.

Be vietinių, buvo atvykę 
svečių ir iš kitur: Matas 
Žengulys, iš Hartford, Conn., 
Rožytė Merkytė, iš Philadel
phia, Pa.
\ Taip pat buvo svečių 
Kanados, iš Illinois, 
Michigan ir iš New Yorko.

* * *

KTADIENIS, GEGUŽES [MAY] 24, 1985

Dainos Mylėtojų” sukaktis

iš 
iš

Kovo 23 d. įvyko Lietuvių 
Literatūros Draugijos rengi
nys. Reikia pažymėti kad pas 
mus jau pradėjo žydėti 
citriniai medžiai. Tai ženklas 
kad pas mus jau tikras 
pavasaris.

Šį šeštadienį buvo labai

R Jį jot 1

u
■

Adelė Pakalniškienė 

graži diena, tad ir publikos 
prisirinko pusėtinai daug.

Pradžioje turėjome pietus. 
Po jų Aldona Aleknienė 
pranešė, jog turime iš toliau 
atvykusių svečių. Jinai juos 
supažindino su bendra publi
ka.

Pirmininkas Stasys Kuz
mickas iškvietė akompanistę 
JIelen Janulytę. S. Kuzmic
kas padainavo tris liaudies 
daineles. Jam daug plojo. 
Choras padainavo šešias 
daineles ir pridėjo priedo — 
“Let There Be Peace on 
Earth”. Si daina yra labai 
svarbi. Kuomet choras ją 
pradėjo dainuoti, i tai ir 
publika dainavo, kartu su

jai laimingos kelio-

S. Kuzmickas pir- 
dėkojo viešniai už

LAISVĖS REIKALAI
Aukos gautos nuo sausio 1 d. iki kovo 15 d.
W. ir B. Keršuliai, Brooklyn, N. Y., pridavė 

vės”4 Šerus.
K. B., senas skaitytojas, Brooklyn, N. Y 
Lithuanian Social Club, Miami, Fla., 

per N. lešmantienę...........................
Elizabeth Freimont, Cambridge, Mass. 
Alfonso Švėgžda, Miami, Fla. .. .............
Maria Gillam, Melbourne, Ąus>falia .... 
S. Rakštys, Fruitland, Ont., Canada ... 
Steve Yurewitz, Fort Lauderdale, Fla., 

per N. lešmantienę...........................
Veronica Kazlau, Wethersfield, Conn. . 
Geras Draugas, iš Richmond Hill, N. Y., 

per N. Ventienę ...............................
Patricia Janiūnienė, DeLand, Fla., prisiminimjii

vyro Povilo, kuris mirė 1958 m. vasario 11 d. ... . .50.00 
S. Rakštys, Fruitland, Ont., Canada^....................... 50:00
M. K. Barnett, Šo. Windsor, Conn;?...........................43.00
A. Mitchell, Brooklyn, N. Y. . . ............ ................. . .40.00
Konstancija Rušinskas, Brooklyn, N. Y........................ 25.00
Sarah Bimba, Hawthorne, N. J., prisiminimui vyro

Juozo, kuris mirė 1978 m. rugsėjo 23 d..................... 25.00
Tony Ignotas, Phoenix, Arizona........... .......................23.00
O. Čepulienė, Brooklyn; N. Y., per N. Ventienę........20.00
R. ir H. Feiferiai, St. Petersburg, Fla.......................... 20.00
Walter Dorinos, San Diego, Cal.....................................26.00
Aldona Anderson, Waterford, N. Y...............................20.00
Use Bimbienė, Brooklyn, N. Y., prisiminimui mirusio 

vyro Antano Bimbos........................................... . 20.00
A. J. Palubinskas, Tiburon, Cal., prisiminimui

Monica ir Julius Palubinskas, Lowell, Mass..............20.00 .
A. J. Palubinskas, Tiburon, Cal., prisiminimui Anne 

ir Joseph Tranavitch, Norwood, Mass. .............20.00
A. J. Palubinskas, Tiburon, Cal., prisiminimui Walter 

RaCkauskas, Ward Hill, Mass......................... . .20.00
M. Stripeikieoė, Brooklyn, N. Y................................ .  .20.00 .
A. J. Palubinskas, Tiburon, Cal., prisiminimui Mr. ir

Mrs. R. Chulada, Miami Beach, Fla............................ 20.00
A. J. Palubinskas, Tiburon, Cal., prisiminim

Daugirda ir Albina Daugirda Henderson 
Adomas ir Adelė Stupurai, Brooklyn, N. Y^ 

per N. Ventienę .......................................
Anna Zutaut, Thomaston, Conn.....................
M. Valačka, Bridgeport, Conn.........,.........
M. Patterson, So. Boston, Mass.....................
Juozas Žemaitis, Cleveland, Ohio, per A. šūsnis 
Walter Kurila, Thunder Bay, Ont., CanadaX .. . 
Matthew Žemgulys, Hartford, Conn............ ■ •
Frank Yenčys, Toronto, Ont., Canada 
Peter Yonelinas, St. Catherines, Ont., Canada . 
Blanche Shlakis, Lawrence, Mass. .....................
C. Kaloscz, Halifax, Mass............  .<.....................
Paul Yuška, Sudbury, Ont., Canada...................
Charles Mackunas, Montreal, Que., Canada .... 
K. Korsok, Tallmadge, Ohio.................................
Mary Baltuška, Grand Bend, Ont., Canada, 

per P. Alekną................:..............................
William Malin, Brooklyn, N. Y. ..........................
A. Berskis, Scarborough, Ont., Canada..............
Ursula Kamaitis, Brooklyn, N. Y.....................
John Morkūnas, Toronto, Ont., Canada..............
O. Čepulienė, Brooklyn, N. Y., per N. Ventienę

Lais-

$1000.00

535.72 
300.00 
100.00 
.85.00' 
.80.00

62.00

73.00
73.00

i John
/.........(. 20.00

..15.00 

. .13.00 

..13.00 

. .13.00 

. .13.00 

..10.00 

. .10.00 

. .10.00 

. .10.00 

. .10.00 

.. 10.00 

. .10.00 

. .10.00 

. .10.00

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Della Mikalajūnas, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną.8.00 
Mart Samėtis, Haverhill, Mass., prisiminimui

August Kazlauskas........................................................ 8.00
Marta Gruginskis, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną .8.00
S. Danis, Miami, Fla............ *............................................8.00
Adele Lamaitis, Long Beachy N. Y. ................. .8.00
Michael Arison, Fairfieldftonn., per Jean Rigely........8.00
Al Yanulis, Cleveland, Onio . . . .y...................... 8.00
Frances Poškus, Pittsburgji, Pa. ..................  8.00
Antanas Butkis, La Grange, Ill., per Nellie De Schaaf . .8.00
T. Ališauskas, Lasalle, Que., Canada............................. 6.00
B. Poškus, Uxbridge, Ont., Canadd). ................................5.00
Adele Copin, Chicago, III................................................... 5.00
Ursula Šimolūnas, Binghamton, N. Y...............................5.00
Anicetas Balčiūnas, Montreal, Que., Canada............. .  .5.00
A. Keršys, Vai David, Que., Canada...........................   .5.00
Elzbieta Klimas, Manchester, Conn.................5.00 
Pauline Meškėnas, Richmond Hill, N. Y.,

per N. Ventienę
Theresa Meškėnas, Richmond Hill .,

perN. Ventienę ./.............................,............................5.00
John Sastavickas, Brockton, Mass., per Julia Družas . .5.00 
P. Bendzaitis, Toronto, Ont., Canada............................. 5.00
J. Kuisis, Islington, Ont., Canada................................... 5.00
J. Stankevičius, Montreal, Que., Canada/

per P. Kisielienę . .................................    4.00
J. Puzinas, Montreal, Que., Canada, per P. Kisielienę . .3.50 
Frank Mack, Gulfport, Fla., per P. Alekną ....................3.00
Draugas, Brooklyn, N. Y., per N. Ventienę....................3.00
M. Balcaitis, Chicago, Ill. .......................................... 3.00
Peter Pocius, Ft. Lauderdale, Sunrise, Fla..................... 3.00
Anna Kulaitis, Easton, Pa., per A. Muzikevicz........... .3.00
Anna Muzikevicz, Easton, Pa............................................3.00
Elena Brazauskienė, Hartford, Conn............ ..............    .3.00
Charles Brazauskas, Hartford, C3nn................................ 3.00
Juozas Palionis, Sioux City, Iowa............. ....................... 2.00

Į fondą nuo spalio l d. iki kovo 15 d. — viso įplaukė 
$10,233.23. r

Širdingai dėkojame. ;
i

plojo. Dar šį šeštadienį 
lankėsi iš Lietuvos viešnia 
filmininkė^ Laima Pagoniūtė, 
Verbienė/kuri daug filmavo 
visus menininkus ir bendrą 
publiką. Po filmų jinai 
atsisveikino ir sakė, kad dar 
norinti aplankyti savo arti
mus gimines. Vėliau grįš į 
savo tėviškę Tarybų Lietuvą. 
Linkime 
nės.

Pirm.
miausiai
atsilankymą ir už filmavimą. 
Taip pat dėkojo Janulytei ir 
choristams ir bendrai publi
kai už atsilankymą.
XAndrius Thomas irgi aplei

džia mūsų chorą. Išvyksta į 
Watertown, Mass. Andrius 
šventė savo gimtadienį ir 
Frank Grush. Jiems buvo 
sudainuota Happy Birthday, 
ilgiausių metų ir Valio Valio. 
Andrius chorui aukojo 10 dol. 
Rudenį lauksime Viktoro ir 
Andriaus sugrįžtant į chorą.

* * *

5.00

1 ADMINISTRACIJA

Buvo labai rimtai susirgęs 
Nick Samanick, nes jis 
pergyveno širdies operaciją. 
Jam teko gydytis ligoninėj 
virš savaitės. Dabar jau grįžo 
į namus. Jį globoja jo žmona 
Elenutė.

* * *
Kovo 30 d. įvyko Klubo 

renginys. Reikia pažymėti, 
kad šį šeštadienį svečių 
čekoslovakų ir jų muzikantų, 
čekoslovakų buvo apie 50. 
Taip pat turėjome daug 
svečių turistų — iš visos 
apylinkės ir vietinių. Laimė, 
kad šeimininkės turėjo užtek
tinai maisto. Turėjome smar
kiai padirbėt; iki išdavėm 
pietus.

Popiežių žinių pranešėja, 
Aldona Aleknienė pranešė 
kad šiandien turime daug 
svečių turistų ir Visus 
supažindino su bendra publi
ka.

Aldonos Aleknienės, kalba 
pasakyta “Dainos Mylėtojų” 
choro 20 metų jubiliejaus 
proga.

Šiandien atžymime “Dainos 
Mylėtojų” choro 20 metų 
jubiliejų. Kaip paprastai jubi
liejų minėjimuose, prisime
name jų istoriją, prisimena
me, kuomet buvo organizaci
ja įkurta. Taipgi pasišventu
sius asmenis kurių dėka, 
ryžtu ir pasiaukojimu tas 
viskas buvo atsiekta.

Tuo metu St. Petersburge 
gyvavo viena pažangi organi
zacija. “Lietuvių Literatūros 
Draugijos 45-oji kuopa”. 
Lietuvių emigracija iš šiauri
nių Amerikos Valstijų į 
Floridą vis gausėjo. Kuopos 
renginiai vis darėsi gausesni. 
Aiškiai matėsi būtinumas 
turėti renginiuose meninių 
programų. Pagaliau Victor 
Valley iš “Lietuvių Literatū
ros Draugijos 45 kp.” vado
vybės kreipėsi į Adelę 
Pakalniškienę, kad ji imtųsi 
organizuoti chorą iš “Lietu
vių Literatūros Draugijos” 
narių. Ir padedant Pranui 
Pakalniškiui, Adelės Pakal
niškienės iniciatyva 1965 m. 
vasario mėnesyje choras tapo 
suorganizuotas iš 7 asmenų. 
Ir Adelė per 13 su puse metų 
chorui vadovavo. Jos pastan
gomis buvo sukurtas populia
rus Pensininkų himnas, kurį 
dažnai girdime “Dainos Mylė
tojų” chorą dainuojant ir 
kuris publikos yra mėgiamas.

Sunki buvo pradžia, bet 
laikui bėgant choras stiprėjo 
energingos Adelės vadovau
jamas. Lietuviai myli dainą. 
Greit narių skaičius išaugo iki 
30 dainininkų. Chorą sudaro 
tik pensininkai.

Sukakties proga tenka 
prisiminti, kad “Dainos My
lėtojų” choras su daina 
linksmino — vienijo visą 
pažangią išeiviją. Tuo choras 
paliko gilų pėdsaką pažangių 
lietuvių veikloje St. Peters
burge.

Kuomet 1969 metais įvyko 
“Lietuvių Meno Sąjungos” 
Festivalis Miamyje, Florido
je “Dainos Mylėtojų” choras 
gražiai pasižymėjo, skaitlin-; 
gai dalyvaudamas programo
je.

Tuomet chorui sąlygos ne
buvo lengvos; teko dainuoti 
privačiuose butuose. Pir-

miausia J. M. Judžentų, A.P. 
Pakalniškių namuose. Vėliau 
Rožes Samulionienės-Užusie- 
nienės, Jono Stančiko,, iki 
įsigijome klubą. Dabar cho
ras turi teisę patogiai 
susirinkti Klubo salėje.

“Dainos Mylėtojų” choras 
1978 metais prsiorganizavo 
— atsiskyrė iš ‘‘Lietuvių 
Literatūros Draugijos”, ir 
Adelė Pakalniškienė iš choro 
išėjo. Buvo išrinkta valdyba 
ir nuo to laiko choras tvarkosi 
savarankiškai. Ir nuo 1978 
metų chorui iki šiolei vado
vauja ir jį moko gabi 
mokytoja Helen Janulytė, 
paruošdama įdomias menines 
programas. Kadangi choras 
atlieka programas kiekvieną 
šeštadienįyKlubo ir draugijos 
renginiuose, publika choro 
dainas labai vertina.

Laimingi esame, kad chore 
turime gerą solistą Stasį 
Kuzmicką, kuris dažnai dai
nuoja solo arba duetu su 
žmona Violeta. Tokiu būdu 
labai praturtinamos meninės 
programos. Pažangūs laik
raščiai “Laisvė” ir “Vilnis” , 
padeda chorą išpopuliarinti. 
Santykiams tvirtėjant su 
Tarybų Lietuva, daugelis 
choristų ten dažnai nuvyksta 
į svečius. Dainų repertuare 
rasime daug naujų dainų iš n 
Lietuvos — įvairių tarybinių 
kompozitorių. Jas parūpina 
mokytoja Helen Janulytė.

Deja, daug netekome pir
mųjų dainininkų, kuriuos 
priglaudė šaltieji kapai. Ta
čiau iki šiolei eiles užpildo 
nauji dainininkai.

LinkiU'kad “Dainos Mylėto
jų choras dar ilgai gyvuotų, 
skambėtų lietuviška daina ir 
žodis Floridos padangėje.

Aldona Aleknienė

Dainos Mylėtojų choiras su savo pirmąja mokytoja Adele Pakalniškiene [viduryje!.

t

i

Prezidentas Stasys Kuz
mickas iškvietė akompanis- 
tę Helen Janulytę vesti toliau 
meninę programą.

S. Kuzmickas padainavo 
tris liaudies daineles. Jis 
iškvietė Dainos Mylėtojų 
Chorą, kuris padainavo 
šešias daineles. Už tai 
publika jiems nuoširdžiai 
paplojo.

S. Kuzmickas dėkojo md- 
kytojai Helen Janulytei ir 
choristams, taip pat šeimi
ninkėms už pagamintus 
pietus ir bendrai publikai už 
skaitlingą atsilankymą.

Kadangi buvo labai geri 
muzikantai.tai publika labai 
daug šoko ir linksminosi iki 
povakario.

Išvažiavo du choristai Lee 
ir Emilija Orend. Jie išvyko į 
vestuves.

Helen ir Walter Ceplikai 
irgi apleido mus. Jie 
išvažiavo pas savo dukrelę į 
New Jersey. Labai gaila 
Ceplikų. Jie buvo abu geri ir 
draugiški žmonės. Helena 
daug dirbo virtuvėje. Walter 
priklausė ir dainavo chore.

Mes linkime Ceplikams kad 
kitą ateinančią žiemą vėl mus 
prilankytų.

Šeštadienį buvo trys gim
tadieniai. Jie aukojo chorui, 
Juozas Dobrow 20 dol., 
Brone Vaitkienė 25 dol., ir 
Frank Lapasaill 10 dol. Jiems 
buvo sudainuota Happy 
Birthday, Ilgiausių Metų ir 
Valio, Valio.

i

Pranešimas

Motinų dienos minėjimas 
įvyko gegužės 11 d.

Kurios motinos priklauso 
prie kuopos, joms buvo 
duodami pietūs veltui. Tam 
tikslui buvo ir kalbėtojų.

Sekantieji pobūviai įvyks 
klubo salėje. Bus duodami 
pietus 12 vai. Muzika ir 
šokiai. Vieta: 314 — 15 Avė. 
South. Vera Budrionienė

Alijantų pergalė 
padėjo Afrikai

ZimbabvėsLondon.
informacijos ministras ir tos 
šalies Afrikos Nacionalinės 
Unijos politinio biuro narys 
Nathan Shamuyarira pasi
kalbėjime su spauda pareiš
kė: “Alijantų pergalė prieš 
fašistus ir nacistų Vokietiją 
buvo švyturiu, Afrikos tau
toms parodžiusiu kelią į 
išsilaisvinimą iš kolonijinės 
priespaudos”.

Jis toliau aiškino, kad 
Spalio revoliucija 1917 m. 
toje išsilaisvinimo kovoje 
padarė pradžią, o pergalė 
prieš nacistus II Pas. karo 
metu ir socialistinių bend
ruomenių susikūrimas pada
rė lemiamą posūkį Afrikos 
tautų istorijoje — privedė 
prie kolonializmo žlugimo.

J
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MONTREAL, QUEBEC
Apie Montrealio Moterų 

klubo veikimą

Šis Klubas jau gyvuoja 20 
su viršum metų. Jis susitvėrė 
ant taikos pamatų prieš karą. 
Dalis moterų sutarėme stot 
dirbti del taikos prieš karą. 
Mūs veikimo pradžioje, 
prisidėjom prie kitų tautų 
moterų dirbančių už taiką. Ir 
mūsų moterų išaugo nemažas 
skaičius, beveik visos vyres
nio amžiauš. Vėliau nutarėme 
atsiskirti ir dirbti del taikos 
lietuvių tarpe. Išrinkome 
komitetą ir pavadinome ji 
Moterų klubas. Dirbome, 
ruošėme parengimus finansų 
įsigijimui, Aukojome — kur 
labiausiai reikėjo. Finansiš- 
Si rėmėme tarptautini 

kos ‘veikimą ir daug 
davėme labdaringiem reika
lam. Per tiek metų išmirė 
nemaža dalis narių ir dabar 
yra keletas su prastom 
sveikatom. Jau negali nei 
susirinkimų lankyti.’ Pradė
jom svarstyti ar galėsim tęsti 
toliau. Nutarėme šaukti 
susirinkimą — ka toliau 
darysime. Suėjo narės. Nu
tarėme kad Klubas turi 
gyvuot. Jau ir pavargo mūsų 
pirmininkė, A. Suplevičienė. 
Tiek daug metų dirbusi tose 
pareigose, atsisakė iš pirmi
ninkės pareigų ir vėl 
šaukėme susirinkimą. Ką 
narės pasakys? Nutarėme 
gauti kitą pirmininkę. Buvo
me numatę Viktoriją Vaite- 
kūnienę: jauna, gabi, maloni. 
Atsiklausėme jos. Ji suti
ko — perėmė pirmininkės 
pareigas. Visos narės džiau
giamės, nes iš jos daug 
tikimės, gero. Visos jai 
linkime pasisekimo pirminin
kės pareigose.

Susidarė komitetas— 
valdyba:

Pirmininkė: Viktorija Vai- 
tekūnienė -

Iždininkė: O. Veršinskienė.
Sekretorė: A. Skrupskie- 

nė.
Dėl parengimų: N. Ven- 

skaitienė.
Rašė: O. Veršinskienė

♦ ♦

Ligoniai
M. Paragis turėjo rankos 

operaciją Bellachasse ligoni
nėj.

M. Mačionienė buvo ope
ruota R. Victorijos ligoninėj.

J. Jankauskaitė buvo išvy
kusi atostogų į Alcapulco ir 
netikėtai susilaužė koją.

O. Ceskauskienė, puolė ir 
sulaužė ranką.

J. Vanagas, verdančiam 
puodui kritus, smarkiai nude
gino koją ir buvo R. 
Victorijos ligoninėj. •

K. Cičinskaitė slidinėdama 
puolė ir lūžo šlaunies kaulas. 
Guli Vaikų ligoninėj. Mergi
nai teks kiek pakentėti, kol 
vėl ant kojų pradės vaikš
čioti.

St. Morkūnas turėjo opera
ciją.

Linkiu visiems greit pa
sveikti.

Išvyko
J. Urbanavičius su dukrele 

svečiuojasi pas Juozo brolį 
Floridoj. Laimingos viešna
ges.

A. K. Juškai buvo išvykę 
su turistine grupe į Kubą . . , 
Pabuvo 10 dienų ir pasidžiau
gė saulutės šiluma.

Apleido
O. Matulienė po ilgų metų 

apleido Montreal;. Išsikėlė 
gyventi pas dukrelę Genutę į 
Philadelphia. Laimės naujoje 
šalyje.

\ Atžymėjo
J. B. Pakuliai atžymėjo 

vedybinio gyvenimo 35 metų 
sukaktį. Dukrelės suruošė 
staigmeną, sukvietė gimines 
ir draugus. Visi buvo gražiai 
pavaišinti. Jaunieji gavo 
daug gražių linkėjimų ir 
dovanų. Sveikinu.

' Gimtadienis
Stasė ir Juozas Čičinskai 

atžymėjo gražius gimtadie
nius: Stasė — 80 metų, 
Juozas — 88. Tai gražus 
amžius. Abu atrodo ir 
jaučiasi dar labai jaunai. Ta 
proga pakvietė artimus drau
gus ir visus šeimos narius. 
Turi gražią šeimą, dukrą ir 
du sūnus, kurie irgi jau turi 
šeimas. Stasė ir Juozas turi 
10 anūkų. Visi jau užaugę. 
Visi aukšti, gražūs, manda
gumo pilni.

Mergaitės patarnavo prie 
stalų su gražia šypsena. 
Dukrelė Stefanija atidarė 
pokylį ir pakvietė Joną 
Dilkelį tarti kelius žodžius. 
Jonas apibūdipo jų gyveni
mą, papasakojof kaip jie 
kūrėsi Kanadoje ir susilaukė 
gražios šeimos. Jie niekuo
met neatsakė vietos įvairiems 
parengimams, nenusuko vei
do nuo lietuviškos veiklos. 
Jubiliatams buvo įteiktos nuo 
visų vertingos dovanos. Taip 
pat sveikino J. Urbonavičius 
nuo LLD kuopos.

Stasė ir Juozas padėkojo, 
visiems už linkėjimus ir dova
nas. Džiaugėsi, kad gali 
praleisti laiką su artimaisiais. 
S. Cičinskienė padeklamavo 
gražų eileraštį. Visi buvome 
maloniai priimti ir puikiai 
pavaišinti'. Kai įurie ir 
pasišoko.

Linkiu mieliems Stasei ir 
Jonui Čičinskams sulaukti 
dar daug, daug sveikų ir 
laimingų metų.

Mirė
Kovo 4 dieną mirė Kon

stantas Žemaitis, 78 metų.
Liko nuliūdusi žmona, dukra 
ir anūkai.

Artimiesiems gili užuojau
ta.

Kovo 25 d. po ilgos ligos 
mirė Anelė Noreikienė, (Zi- 
nailytė), 73 metų. Liko 
nuliūdime dvi sesutės ir 
brolis. Laidotuvėmis rūpinosi 
dukterėčiai ir sūnėnai. Daug 
žmonių dalyvavo laidotuvėse*. 
Giminės norėdami visiems 
padėkoti, surengė pietus 
parapijos salėje, vadovaujant 
H. Kurylienei.

Kovo 26 d. . mirė Maria 
Tranalienė. Liko 4 dukros, 
sūnus, 10 anūkų ir 9 
proanūkai. Laidoti išvežta į 
Toronto, Ont. Kovo 26 d., 
mirė Bronius Valatka 89 
metu. Liko nuliūdime žmona 
Sofija. Kilęs iš Žemaitijos. Į 
Kanadą atvyko 1927 m. Dar 
tik p/adžia metų, o jau 
netekome 13 tautiečių.

Artimiesiems gili, užuojau
ta.

Velionims lai būna lengva 
Kanados žemelė. J-nt

MONTREAL, QUE., CANADA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS '

Albinas Šilinis
Mirė 1984 m. balandžio 12 d., sulaukęs 84 metų 

amžiaus. Liūdnai jau prabėgo vieneri metai, kai 
mus palikai. Su meile, gilia pagarba ir su dideliu 
liūdesiu širdyse, mes tave visados prisiminsim.

„j Žmona-ANNE
Sūnus-BRONIUS

“LAISVĖ”

TORONTO, ONT., CANADA

MIRUS
\

Clemens Dan Keveza
į 1985 m.. kovo 17 d.

Reiškiame gilią užuojautą žmonai Agnes, 
dukroms Nancy ir Gail, sūnui Dan Jr.

Kaze Ragauskienė Ona Strohlienė
P. ir E. Laurisevičiai Ona Vaichulienė

J. ir A. Ylai M. Vaitkienė
F. Balnys v J. ir B. Morkūnai
J. ir A. Morkiai Anna Poškienė
J... ir A. Kuktoriai j J. Kuisiepė
W. Rimdeika M. Purienė
J. ir M. Milleriai S. ir E. Paberaliai
P. ir M.’ Daugeliai A. Guobienė
Valerija Masienė H. ir I. Clements

TORONTO, ONT., CANADA

;, LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Juozo ir Jennie Shinkūmi 
1 •• I •*

Mūsų mylimas tėvas Juozas mirė 1983 m. Mūsų 
brangioji mamytė mirė 1976 m. Mus visus paliko 
giliame liūdesyje, iš kurio niekada neišeisime. Su 
dideliu liūdesiu ir pagarba mes prisimename abu 
tėvelius. Mes buvome tikrai laimingi, turėdami 
tokius tėvelius.

IRENE, HERB ir RICHARD
CLEMENTS

Netekome malonaus 
Tautiečio

Kovo 17 dieną nuo širdies 
priepuolio staiga mirė Kle
mentas D. Kevėža. Didelia
me nuliūdime paliko žmoną 
Agnes, dvi dukteris, vieną 
sūnų su šeimomis ir daug 
draugų.

Velionis buvo dar jaunas, 
praeitą mėnesį atšventė 60 
metų sukaktį.

Laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių. Karstą puošė daugy
bė gėlių. Taip pat gausiai 
suaukojo labdaringoms orga
nizacijoms.

Jis ir jo žmona priklausė 
Sūnų ir Dukterų klubui. 
Velionis buvo aktyvus Kana
dos visuomeniniame gyveni
me.

Beje, tą pačią dieną mirė 
velionio pamotė Stefanija
Kevėžienė, kuri pastaruoju 
metu gyveno Vancouveryje.

Giliausia užuojauta žmonai 
ir šeimai.

Dar vienu mažiau

Toronto lietuvių kbloniją 
šiuo metu kamuoja ligos. 
Visa eilė tautiečių yra dideli 
ligoniai. Ant to visko dažnai 
“šienauja” ir mirtis.

Šiomis dienomis mirė S. 
Jakavičius, sulaukęs 88 metų 
amžiaus. Kelis metus išbuvo 
slaugymo namuose.

Sveikas būdamas priklausė 
lietuvių organizacijoms.

Liko nuliūdę sūnus Henry 
su šeima.

Netekom malonios draugės

Po ilgos, žiaurios ligos 
(alzheymer) mirė Laura Lu- 
kienė. Paliko nuliūdime 
šeimą — vyrą Boleslovą, 
čk&relę Helen ir sūnų Roy ir 
anūkes Suzan ir Annalisą, 
taipgi daug draugų.

Velionė buvo suomių kil-

TORONTIEČIŲ kronika
mės. Suomijoj baigė dailės 
mokyklą. Ir Kanadoje yra 
pasireiškusi meniškais gabu
mais, ypač rankdarbiais.

Kalbantis ji man išreiškė, 
kad ji myli lietuvius ir jai 
buvo malonu dalyvauti drau^ 
gijų parengimuose. Ji buvp 
narė Toronto Lietuvių Mote-3* 
rų klubo ir taip pat priklaupę 
prie Suomių progresyvių:, 
organizacijų. A

Atsisveikinimo kalbą pasa
kė koplyčioje ir ant kapinių 
suomių protestantų kunigas/' 
Matti Pakkarinen.

Nuo kapų visi lydėtojai 
buvo pakviesti pasivaišinti 
velionės namuose.

Gili užuojauta vyrui ir 
šeimai.

Ligoniai J

Izabelė Rukienė puolė ir
išsisuko ranką iš peties. 
Nuvežta į ligoninę, kur buvo 
suteikta pagalba. Ligonė 
grįžo į namus, bet gydytojas 
patarė laikyti ranką parištą.

Julė Svirplienė turėjo 
širdies priepuolį. Šiuos žo
džius rašant, ji randasi 
Mississauga ligoninėj. Jau 
keletas metų Julytė slaugė 
namuose savo vyrą Leoną, 
kurs yra kankinamas žiaurios 
ligos.

Kalbėjau per telefoną su P. 
Jančiu. Skundėsi savo liga. 
Labai gaila tautiečio.

Jau ilgas laikas kaip serga 
Margaret a Daugėlienė. Ran
dasi St. Michael ligoninėj.

* * *

Pastaruoju metu sunkias 
operacijas pergyveno B. 
Janauskienė, A. Jurgutaitis 
ir P. Jenčys.

L. Lukienė išvežta į 
slaugymo ligoninę. Ji sunkiai 
susirgo, nepažįsta net savo 
šeimos narių.

B. Jučzek skaudžiai susi
žeidė. Gydosi namie.

Ligoniams linkiu greitai 
pasveikti. z

Išvyko

S. E. Paberaliai su anūke 
išvyko į Kubą praleisti žie
mos atostogas.

Linkiu linksmai praleisti 
laiką.

Mirė

Prieš Riek laiko mirė J. 
Lapinskaas, išgyvenęs tik 50 
metų. Paliko nuliūdusią mo
tiną, kuri jį iki mirties glo
bojo.

Vasario 13 d. palaidota K.

kai 
atsi-

Raymond Machulis iš San 
'Lęandro, Cal. atmindamas 
savo gimtadienį koyo 25-tą 
dieną, įteikė $60 dėl “Lais
vės” paramos.

Jau keletą metų, 
prisimena gimtadienį — 
mena paremti ir ? laikraštį 
“Laisvė”, kadangi‘supranta, 
kaip sunku darosi išlaikyti 
šias laikais laikraštį.

Raymondas šia vasara 
ruošiasi keliauti į Lietuvą su 
LDS ekskursija. Labai nori 
pamatyti jo Tėvų (abudu jau 
mirę) kraštą. Jisai čia gimęs, 
Worcester, Mass. Dabar jau 
yra pensininkas bet pakol 
mus kitų daug jaunesnis. 
Atlieka mūsų LDS kuopos 
pirmininko pareigas.

Ksavera K^msienė laukia 
atvykstant iš rytų, apie New 
Jersey, anūko Ronnie Stan
ley su šeima.

Taipgi sykiu su Maryte 
Baltulionyte mąsto apie va- 
žiavimąj “Vilnies” suvažiavi
mą birže,lio 8-tą, Chicagoj. Iki 
šiol tikrai nenusprendė.

Laukiame šiltesnio ir sau- 
sesnio oro. Ši žiema buvo 
šalta, lietinga ir miglota. 
Vienu kartu ir snigo, bet

M. Buzūnienė. Paliko dukte
rį, sūnų ir anūkus. Velionė 
priklausė Sūnų ir Dukterų 
Klubui, Toronto Lietuvių 
Moterų Klubui ir kitoms lie
tuvių organizacijoms.

Giliausia užuojauta šei
moms.

Iš susirinkimo

Keletas žodžių iš praėjusio 
Sūnų ii? Dukterų klubo 
susirinkimo. Klubo pirminin
kui nedalyvaujant, susirinki
mą atidarė vicepirmininkas 
Jonas Morkūnas. Pradėda
mas susirinkimą, paprašė 
dalyvius atsistoti minutei ir 
tokiu būdu pagerbti, mirusią 
prieš kelias dienas M. Buzu- 
nienę

Po Klubo dalykinių raportų 
padarytas pranešimas, kad J. 
Morkis ir' A. Guobienė 
rūpinasi vasarine klubiečių 
išvyka. Apie ją daugiai! žinių 
bus sekančiame Klubo susi
rinkime, kuris įvyks po bingo 
balandžio 3 dieną. Kurie tuo 
domitės, prašomi dalyvauti ir 
pareikšti savo mintis.

Netekome dar vieno tautiečio
A ' - v V

Andrius Jurgutaitis turėjo 
sunkią operaciją po kurios 
atsirado komplikacijos, kurių 
neatlaikė jo sveikata ir mirė. 
Velionis išgulėjo ligoninėj 4 
savaites.

Velionis buvo kilęs iš 
Tauragės apskrities. Kana- 
don atvyko 1928 metais. Kaip 
visiems tuo metu atvyku- 
siems emigrantams, teko 
susidurti su sukumais, ne
darbu. Tad liko nevedęs, ir 
Kanadoje neturėjo jokių 
giminių. Lietuvoje jo šeimoje 
buvo 3 broliai ir dvi- seserys. 
Visi mirę išskyrus vieną brolį 
ir jų šeimas.

Kadangi velionis neturėjo 
Kanadoje giminių, tai Pūrų 
šeima rūpinosi juomi jam 
būnant ligoninėj ir mirus - 
palaidojimu. Viskas buvo 
labai gražiai sutvarkyta. 
Velionio pagerbti atsilankė 
nemažai tautiečių vakare ir 
koplyčioj. Paskutinio atsi
sveikinimo žodį pasakė J. 
Morkis trumpai apibūdinda
mas jo gyvenimą Kanadoje. 
Gyvas būdamas, išreiškė 
pageidavimą, kad jo lavonas 
būtų kremuotas.

Po apeigų Pūrų šeima 
pakvietė visus dalyvius 
pietums į restoraną. Gili 
užuojauta jo giminėms ir 
draugams.

A. Y.

i z • -

San Leandro, California
greitai sutirpo. Čionai, mūsų | 
apylinkėj retai matome snie
gą.

Tas daug pakeitė draugių 
sveikatą, kadangi visos 
esame senesnio amžiaus, 
ypač daug nukentėjo ir 
dabar nesveikuoja Telda 
King. Bet turime vilties su 
šiltesniu oru būti sveikesnės, 
kuomet pavasaris prasidėjo 
su žydinčiais vaisių medžiais 
ir pavasario gėlėm.

Jonas ir Afemija Kodžiai iš 
Lawrence, Mass, keletą 
mėnesių svečiuojasi Kalifor
nijoj pas dukrą Janet ir jos 
šeimą. Turėjo progą sueiti su

HAVERHILL, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vladas Račkauskas

mirė 1978 m. sausio 27 d.

Jau suėjo septyni metai nuo jo mirties, bet vis dar 
negaliu pamiršti. Tik tiek ' galiu tarti: Ilsėkis 
gražiose Lietuvių kapinėse.

f ■

Tavo žmona-ANTOSĖ RAČKAUSKIENĖ
■ Miami, Florida

Wilkes-Barre, Pa.
Liūdna ir labai liūdna., kai 

reikia rašyti apie mirtį seno 
draugo ir gero pažistamo, 
kuris palieka šį pasaulį ir 
atsiskiria ant visados.

Vienas iš tokių paskutinių 
yra Antanas Globičius, sulau
kęs gražaus amžiaus, 91 
metų, mirė 1985 m. kovo 
16-tą.

Antanas nebuvo didelis 
veikėjas bet mėgo skaityti 
knygas, laikraščius “Vilnį” ir 
“Laišvę” ir nepamiršdavo jų 
su auka. Ir dabar jo 
prašymas, kad Mariutė Sin
kevičienė pasiųstų nuo jo 
paskutinę auką laikraščiams: 
“Laisvei” 100 dol. ir “Vilniai” 
100 dol.

Jis buvo gimęs Lietuvoje, 
sūnus Juozo ir Petronėlės 
Kalinauskų Globičių. Anta
nas atvažiavo į šią šalį 1914 
metais. Iki išėjo į pensiją jis 
išdirbo’ anglių kasykloje 42 
metus. \Buvo narys of The 
United )įM’ne Workers of 
America.

Jis gyveno Mariutės Sinke
vičienės priežiūroje. 1230 
Stanton St., Wilkes-Barre, 
Pa. Vėliausiu laiku ji pati 
nedrūta sveikatoj. Neperse- 
nai puolė nuo laiptų į skiepą 
ir įlaužė rankos kaulą, bet 
Antanas šiaip taip savo 
paskutinėmis jėgomis atėjo 
jai į pagelbą. Buvo nuvežta 
ligoninėn. Iš jos sugrįžus, 
neužilgo Antaną išvežė į 
ligoninę, kur jis išbuvo 11-ka 
dienų. Po to jį išveže į Leader 
West Nursing and Rehabili
tation Center. Kingston. Pa. 
Manė jam pagelbės, nes ant

5 TAS PUSLAPIS

anūkais ir proanūkį. Taipgi 
aplankė draugę Ksaverą 
Karosienę ir jai įteikė $20 
auką dėl “LAISVES”.

Velinam draugams Ro
džiams laimingai ir linksmai 
praleisti ju vakaciją Kalifor
nijoj.

Draugę Karosienę taipgi 
aplankė iš New Jersey jos 
anūkas Ronnie Stanley, jo 
žmona Bonnie ir jų 5 metų 
sūnelis. Jie gavo progą vėl 
pamatyti San Francisco ir 
kitas įvairias vietas Kalifor- 
m. ^j, o . Ksavera buvo labai 
lini sma vėl gauti progą 
pam tyti, kaip auga jos 
pirmas proanūkas.

V. Taraškienė

kojų labai silpnas buvo ir su 
lazdele vaikščiojo. Bet neilgai 
jis ten išbuvo. Rado tykiu 
mirties miegu užmigusį, 
amžinai palikusį neramųjį 
pasauli ant visados apie kurį 
tiek daug skaitė, matė 
televizijoj ir jame gyveno.

Liko liūdinti Mariutė Sin
kevičienė, jo brolis George, 
sesutė Magdalena ir jų 
vaikučiai, kurie šioj apylinkėj 
gyvena.

Jo kūnas buvo pašarvotas 
pas graborių Morris-Lea- 
gues, Wilkes-Barre. Pa. O jo 
palaikai buv.o sukremuoti ir 
palaidoti pas brolį Vincą ir 
broliene Globičius. Memorial 
Shrine Cemetery. Carverton. 
Pa. s

Tad mielas Antanėli, ilsė
kis. tegul šios šalies žemelė 
būna tau lengva. Mes laikinai 
pasilikę, tave prisiminsime.

Lucy Pukelevičius
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Rojus Mizara—Lietuvės TSR 
liaudies rašytojas

< I l

„Rašydamas troškau ir trokštu, kad 
mano knygos padėtų skaitytojui tapti 
save gerbiančiu žmogumi, kovotoju, kad 
jis atmestų tai, kas sena, kas lig šiol jį 
pančiodavo, jam;trukdydavo, kad jis ieš
kotų ko nors didesnio, kilnesnio. Man 
rūpėjo ir teberūpi, kad mano skaitytojas 
įsisavintų marksistinius-lenininius moks
lo principus, kad atsisakytų būti dolerio 
vergu, kad nelenktų žemai galvos prieš 
savo klasinį priešą".

Šitaip prieš ketvirtį amžiaus išleistoje 
savo atsiminimų knygoje „Žvilgsnis į 
praeitį" Lietuvos TSR liaudies rašytojas 
Rojus Mizara apibūdino savo literatūrinę 
misiją. Pradėjęs spausdinti savo bele
tristikos kūrinius dar 1916 metais, R. 
Mizara parašė septynis romanus, pluoš
tą apsakymų, tris pjeses, memuarus, re
portažų knygas apie Tarybų Lietuvą ir 
apie 1931 metų kelionę po TSRS^ daug 
publicistikos, brošiūrų, taip pat daug 
laikraštinių rašinių — polemikos, repor
tažų, apžvalginių straipsnių. Daugelis 
šių darbų žinomi Lietuvoje. R. Mizaros 
knygų pasaulis ypatingas tuo, 'kad jis, 

, sakyčiau, vienintelis toks mūsų literatū
roje, niekieno nepakeičiamas. Kaip pa
brėžė B. Pranskus-Žalionis, revoliucinės 
socialistinės literatūros pradmenys JAV 
lietuvių kūryboje tarp dviejų pasaulinių 
karų susiformavo į atskirą visos lietu
vių proletarinės literatūros srovę, o R. 
Mizara buvo žymiausias jos kūrėjas.

Turtinga gyvenimo patirtis ir asme
nybės kryptingumas, talento veržlumas 
ir žvilgsnio skvarbumas, interesų platu
mas ir temperamento audringumas at
siskleidžia /visoje literatūrinėje, žurnalis
tinėje dr visuomeninėje R. Mizaros veik
loje.

Gimė Rojus Mizara 1895 metų gegužės 
15 dieną Alytaus rajono Savilionių kai-

me. Jis išėjo sunkius gyvenimo univer
sitetus namie (prisimena: „Mes buvome 

4 labai neturtingi") ir svetur, išaugo j vie
ną pačių įžymiausių ir autoritetingiausių 
lietuvių daiibininkų veikėjų, kurio gyve
nimas ir darbai atspindi ištisą mūsų tau
tos likimo istorijos laikotarpį. Nuo 1919 
mietų Rojus Mizara — JAV komunistų 
partijos narys.

Rojus Mizara buvo ilgametis „Laisvės" 
vyriausiasis redaktorius ir darbuotojas, 
jis redagavo ir „Vilnį", ir „Šviesą", pa
dėjo leisti Argentinos lietuvių darbinin
kų spaudą, daugiau kaip dešimti metų 
vadovavo didžiausiai pažangiai užsienio 
lietuvių organizacijai — Lietuvių darbi
ninkų susivienijimui, buvo vienas auto
ritetingiausių Lietuvių literatūros drau
gijos Ir Lietuvių meno sąjungos veikėjų 
ir vienas pagrindinių Amerikos lietuvių 
komunistų organizacijos darbuotojų. Be 
to, galime prisiminti, kad rašytojas dai
navo Niujorko Metropoliteno operos 
chore, talkino M. Petrauskui ir režisavo 
darbininkų meno saviveiklos scenos vei
kalus, pats vaidino...

Lietuvoje Rojus Mizara bene geriau
siai pažįstamas užsienio lietuvių kultūros 
bei visuomenės veikėjas. J. Petronis ati
davė leidyklai R. Mizaros apsakymų 
rinkinį. Šio literatūros entuziasto pas
tangomis gimsta ir R. Mizaros .raštų apie 
literatūrą ir apskritai kultūrą knyga. įdo
mus būtų R. Mizaros publicistikos rinki
nys. Pagaliau prisiminkime R. Mizaros 
epistolinį palikimą, turtingą korespon
denciją su lietuvių rašytojais, kultūros ir 
visuomenės veikėjais — tiek iš jo. paties 
laiškų, tiek iš laiškų jam. Tai svarbus 
mūsų \ultūros istorijos dokumentas.

Vytautas KAZAKEVIČIUS

Rašydamas troškau ir trokštu, kad 
mano knygos padėtų skaitytojui tapti save 
gerbiančiu žmogumi, kovotoju, kad jis 
atmestų tai, kas sena, kas lig šiol pančio- ., 
davo, jam trukdydavo, kad jis ieškotų ko 
nors didesnio, kilnesnio.

„ Rojus Mizara

LTSR MENO DARBUOTOJŲ ROMAI 
LTSR RAŠYTOJŲ SĄJUNGA 
LIETUVOS KULTŪRINIŲ RYŠIŲ SU 
TAUTIEČIAIS UŽSIENYJE DRAUGIJA
„TĖVIŠKE“

LTSR liaudies rašytojo
ROJAUS MIZAROS 

kūrybos vakaras, 
skirtas 90-osioms

gimimo metinėms paminėti

Dalyvauja LTSR liaudies rašytojai Juozas 
Baltušis, Alfonsas Bieliauskas, LTSR 
liaudies poetas Alfonsas Maldonis,, 
rašytojas Julius Būtėnas, žurnalistas 
Vytautas Kazakevičius
Dainuoja TSRS liaudies artistas Eduardas 
Kaniava, LTSR nusipelniusi artistė Birutė 
Almonaitytė
Akompanuoja LTSR liaudies artistas 
Chaimas Potašinskas, groja birbynininkas 
Antanas Smolskus
R. Mizaros.kūrybą skaito LTSR nusipelnęs 
artistas Algimantas Bružas, aktorė Agnė 
Gregorauskaitė

Vakarą veda LTSR žurnalistų sąjungos 
pirmihinkas Albertas Laurinčiukas

Baltoji salė

1985 m. gegužės 15 d., 19 vai.

Apie Antrąjį frontą DETROIT, MICHIGAN
Lietuvos spaudoje, ypatin

gai žurnaluose, yra daug 
medžiagos apie praeitą pa
saulinį karą. Ypatingai ten 
dabar randame daug analizų 
apie Antrojo fronto atidary
mą Normandijoje. Vienas tų 
straipsnių, pavadintas “Fron
tas dviem frontais’’, buvo 
žurnale “Laikas ir įvykiai”, 
kurį leidžia Lietuvos Komu
nistų partijos centro komite
tas (žurnalas “Komunistas” 
yra teoretinis LKP centro 
organas, o "Laikas ir įvykiai” 
populiaresnis žurnalas).

Kaip Antrojo fronto sąvoka 
ir rolė ten suprantama?

Gal labiausiai simboliška 
citata, kuri paimta iš New 
York “Times”. Ten 1941 
metų birželio 2 dieną at- 
spaudinta, ką pasakė senato
rius Harry Truman, kuris 
vėliau tapo JAV prezidentu. 
0 jis sakė:

“Jeigu mes matome, kad 
Vokietija laimi, mes turime 
padėti Rusijai, o jei mes 
matome, kad Rusija laimi, 
mes turime padėti Vokietijai 
ir tokiu būdu tegul jie kuo 
daugiau vieni kitus žu
do ...”

Vėliau, kuomet Amerika 
labiau įsitraukė į karą, tas 
Trumano mfeistatymas nebu
vo viešai kartotas — nei 
Trumano nei kitų, bet tai 
nereiškia, kad tas nusistaty
mas išnyko. “Laikas ir įvy
kiai” detališkai aprašo, kaip 
ir kodėl Antrojo fronto atida
rymas buvo atidėliojamas. 
Ten sakoma: , . *

1944-liepą, kai pagal kovos 
logiką veikliai ir visapusiškai 
turėjo būti pasinaudota pra
našumu ir priešo sąmyšiu, 
sąjungininkų pasyvumas bu
vo akivaizdžiai apsimestinis. 
Tai ne atsitiktinumas. Ar jie 
laukė pasikeitimų nacistų 
stovykloje, kurie galėjo pa
dėti amerikiečių-anglų ka
riuomenei įžengti į Vokietijos 
teritoriją?

Kam kišti savo galvą į kil
pą, jei organizuotas vokiečių 
pasipriešinimas Vakaruose 
tuoj turi pasibaigti? Norman
dijos desantinė operacija 
pasibaigė, ir tuo pat metu- — 
liepos 20-ąją — Hitlerio 
būstinėje Raštenburge spro
go bomba. Argi tai atsitikti
nis sutapimas?

Sąmokslas prieš Hitlerį 
sužlugo. Hitleris ir jo gauja 
išlaikė valdžią savo rankose. 
Nebuvo preteksto paskelbti 
tokį lozungą — nacizmas 

sutriuškintas, antihitlerinė 
koalicija atliko savo misiją,, 
laikas “kilniaširdiškai” elgtis 
su Vokietija. Liepos 20-22 
dienomis reiche karštligiškai 
buvo valoma armija ir 
valstybės aparatas nuo visų, 
kurie buvo įsivėlę arba 
įtariami įsivėlę į sąmokslą.

Nei anksčiau, nei vėliau, o 
liepos 22-ąją, sąjunginės 
kariuomenės vyriausiasis va
das sušaukia pasitarimą ap
tarti “susidariusią situaciją, 
kuri diktavo Montgomeriui, 
sukaupus visas pajėgas, ryž
tingai judėti į priekį”. Vienas 
tai asmeniškai matęs užrašė, 
kad šito freikalavo ne tik 
kariniai sumetimai, bet ir 
politinė situacija.

Lygtyje lieka daug nežino
mųjų. Tačiau ne paslaptis, 
kad sąmokslininkai gausiai 
tiekė Washingtonui ir Londo
nui konfedencia^fą karinę ir 
politinę informaciją. Taip pat 
žinoma, jog sąjungininkai 
gautais duomenimis nelabai 
dosniai dalinosi su TSRS. Jie 
labai kruopščiai slėpė savo 
šaltinius. Konspiracija buvo 
griežta tada, kai ryšius su 
jais palaikė, pavyzdžiui, Him
lerio emisarai arba žmonės 
tiesiogiai iš fiurerio aplinkos.

Ir kuo daugiau žinai, tuo 
reliatyvesni darosi patys 
neįtikėčiausi dalykai. Ką 
reiškė nurodymo, skirto 
Rundštetui frazė — “Hitleris 
dar nieko nenutarė”? Ar 
sprogimas Raštenburge ne
sutrukdė atsisakyti Hitle
riui pačiam savęs? Kuo buvo 
pagrįsti nuolatiniai vokiečių 
Vakarų fronto vadų svyravi
mai? — nusivylimu ar nei
giančiomis viena kitą instruk
cijomis? Net įvykiai Ardė
nuose atsiduoda mistifikacija. 
Iš vienos pusės, sąjunginin
kai patys reikalavo "bausmės 
už savo geraširdiškumą ir 
klaidas. Iš kitos — vokiečiai 
norėjo įrodyti, kad jie dar 
gali padaryti daugybę nema
lonumų ir prireikti. Ardėnų 
operacija buvo tik strategiš
kai reikšminga, o Berlynui ji 
reiškė tik viena — pasiekti 
savitarpio supratimą su ame
rikiečiais ir anglais ir sulaiky
ti TSRS.

Kai kurie amerikiečiai 
istorikai, komentuodami apie 
vokiečių generolų sąmokslą 
prieš Hitlerį, pripažįsta, kad 
JAV-Britanijos strategija 
Vakaruose iš tikro buvo su 
tuo sąmokslu koordinuojama. 
Jie pripažįsta, kad dalinai

Šilutės baldų kombinato darbuotojai pamėgo kombinato sanatoriją profilaktoriumą. 
Čia veikia fisioterapijos ir gydomosios mankštos kabinetai, gydomosios vonios, 
baseinas, sauna, kaskadai, gydomieji dušai.

Nuotraukoje: Šilutės baldų kombinato sanatorijoje — profilaktoriume [iš dešinės] 
medicinos sesuo Violeta Jurkšienė, vairuotojas Bronius Petravičius, inžinierė Rūta 
Balkuvienė ir medicinos sesuo Birutė Černiauskienė. A Sabaliausko nuotrauka

Eisenhoweris, bet dar labiau 
Montgomery, laikėsi nuomo
nės, kad, jeigu sąmokslinin
kai laimės, karas su Vokietija 
bus baigtas. Bet baigtas kur? 
Aišku, kad tik Vakaruose, 
nes tie aukštieji Vokietijos 
Wehrmachto vadovai, prūsiš
ki junkeriai, neturėjo ma
žiausio noro baigti karą prieš 
Tarybų Sąjungą . . ..

KLIEDĄ IR KITI. . . .
Visi, kurie domisi lietuviš

ka spauda Amerikoje,y jau yra 
pripratę prie keisto fenome
no Chjcagoje, kuris vadinasi 
“Naujienoj Vadinti tą leidi
nį laikraščiu dabar beveik ne
galima — tai savotiško tipo 
reiškinys. Beveik kiekviena
me numeryje ten galima rasti 
kraštutines keistenybes. Štai 
neseniai mes ten skaitėme 
disertaciją apie taip vadina
mus leiserinius spindulius 
(Laser beams) ir ten buvo 
vystyta štai kokia teorija: 
angliškas ištarimas “leizer” 
supuola su “Lietuvos piliečio” 
(fiktyviško, aišku) vardu 
“Leizeris” ir jis dar gali būti 
nepatenkintas! Na, užtenka. 
Bet pasirodo, kad “Naujie
nos” turi konkurentų. Yra 
toks leidinys, “Laisvoji Lie
tuva”, ir jame yra skyrelis 
“Skaitytojau, ar žinai?” Ir ten 
kažkoks Jonas Vasaitis vysto 
štai kokią teoriją:

“Vakaruose skaitydavome, 
kad Stalinas, Brežnevas, 

Andropovas esą didelės as
menybės. Tikroji tiesa yra 
ta, kad jie buvo vieni iš 
didžiausių žmonijos istorijoje 
žmogžudžių ir aklai vykdė jų 
užnugaryje nematomą dikta
vimą. 0 tie diktatoriai tikru
moje yra Amerikos raudo
nieji multi-bilijonieriai — 
internacionalistai”.

Kas tie “multi-bilijonieriai- 
internacionalistai”, Vasaitis 
nesako, bet galima spėti, ką 
jis turi omenyje. Paprastai tą 
terminą vartoja antisemitai, 
kurie samprotauja, kad tur
tingi žydai ir bolševikai 
veikia ranka rankon. Bet, juk 
visas pasaulis puikiai žino, 
kad kovoje prieš sionizmą 
Tarybų Sąjunga stovi pačiose 
pirmose gretose, — .nieko 
tokio, Vasaitis “žino”, kad čia 
tik nusidavimas, kad paslėpti 
tikrus faktus....

Kaip matome, “Laisvoji 
Lietuva” nesąmonių konkur
se stoja greta “Naujienų”. 
Kas darosi su lietuviška 
spauda Amerikoje?

VĖL: OSI-KBG ....

Reakciniai mūsų krašto 
lietuviški laikraščiai vis tebe
rašo apie OSI-KBG. Mes 
praeityje jau informavome 
mūsų skaitytojus, ką reiškia 
ši keista raidžių kombinacija: 
OSI atstovauja Office of 
Special Investigations, o 
KBG yra tos spaudos naudo

jamas' pavadinimas Tarybų 
Sąjungos saugumo orgą- 
nams.

Office of Special Investiga
tions (Specialių tyrinėjimų 
biuras) yra Reagano adminis
tracijos sudėtinė dalis, kuri 
veikia po Justicijos depart
ment© globa. To biuro tikslas 
yra atidengti į Ameriką 
suvykusių karo kriminalistų 
praeitį ir atitinkamai juos 
traktuoti pagal įstatymus. 
Tad, kodėl surišti OSI su 
KBG? Reakęinė lietuvių 
spauda baisiai įniršusi, nes 
OSI bando gauti dokumenti
nius įrodymus apie tuos karo 
kriminalistus iš Rytų Euro
pos kraštų, įskaitant Tarybų 
Sąjungą, Lenkiją, Rumu
niją ir t. t. Bet tas nereiškia, 
kad OSI kooperuoja su tais 
kraštais — biuras daro 
išvadas pagal savo nuostatus, 
o tuos nustato Justicijos 
departmentas, kurio priekyje 
stovi Reagano paskirtas ge
neralinis prokuroras. Taigi, 
ar ne didžiausia nesąmonė 
vartoti išsireiškimą OSI- 
KGB?

. Brazaville. — Namibijos 
klausimais susirinkusiems 
tarptautiniams atstovams 
kalbėjęs Kongo užsienio rei
kalų ministras Antoine 
Ndinga-Oba ragino imtis 
konkrečių priemonių izoliuoti 
Pietų Afriką už jos rasinės 
diskriminacijos politiką.

Susižeidė
Vasario 19 d. visiems gerai 

žinomas pažangietis Vincas 
Kirvela, eidamas gatve netoli 
savo namų, paslydo ant ledo 
ir sulaužė savo dešinę ranką. 
Dabar vaikšto su parišta 
ranka ir negali rašyt; sunku 
apsirengt. Ši žiema buvo 
labai prasta Vincui Kirvelai: 
pirmiausia pergyveno sunkią 
operaciją, o dabar sulaužė 
ranką. Ateina šiltas oras ir 
tikime,jog Vincas pasveiks ir 
vėl bus tarpe mūsų.

Čia gimusios moterys
Čia gimusios moterys (so

rority) susirinko kovo 1 d. ir 
atlaikė savo mėnesinį susirin
kimą Minnie Tvaskienės 
namuose. Po susirinkimo, 
visos buvo pavaišintos. Na
mų šeimininkė Minnie Tvas
ka su pagelba Josephine 
Liminskiute Milus skaniai 
prirengė vaišes.

Biznieriai
Vasario 2 d. per pietus 

susirinko moterys investato- 
res į Forum valgyklą, Dear- 
borne ir netik atlaikė susirin
kimą, bet skaniai visos 
pavalgė pietus..

Vakare, vasario 2 d., 
Kęstučio ir Antonette Gare
lių namuose susirinko vyrai 
investatoriai ir atlaikė savo 
susirinkimą. Po susirinkimo, 
namų šeimininkai gražiai 
visus pavaišino.

Mirė lietuvis
Vasario 20 d. mirė lietuvis 

Antanas Didilus. Buvo pašar
votas McCabe laidotuvių 
namuose, Farmington Hills ir 
palaidotas vasario 23 d. su 
bažnytinėmis apeigomis Holy 
Sepulchre kapinėse. Velionis 
paliko dideliame nuliūdime- 
žmoną Jean; keturius vaikus: 
Saul, Peter, Ziną ir John; 
anūką Robert; brolį Albertą.

LDS Bowleriai
Detroito LDS bowleriai 

(kėglio lošikai) turėjo savo 
pamokas vasario 23 d. 
Mercury Lanes. Po pamokų, 
visi suvažiavo pailsėt ir 
pasidžiaugt į Detroito Lietu
vių klubą. Dėl vaišių aukojo 
Kennedy ir Vasaris šeimos, 
Marie Servial bei Lou 
Turzak. Virtuvėje dirbo ir 
visiems patarnavo Antonette 
Garelis, Emma Rye, Algena 
Nausėda Lyben ir Clem 
Patocki. Prie baro patarnavo 
Alfons Rye ir Tony Vasaris. !

Mirė klubietis
Kovo 3 d. staiga mirė 

klubietis Antanas Butkus, 73 
metų amžiaus. Važiuodamas 
iš Šv. Antano mišių, gavo 
širdies priepuolį ir atsidūrė 
Soutwestern ligoninėje, kur 
mirė. Buvo pašarvotas Bauža 
laidotuvių namuose, 1930 — 
25th Street, Detroite. Laido
tuves prirengė ir tvarkė 
laidotuvių direktorė Yolanda 
Bauža Zaparackas. Palaido
tas kovo 8 d. su Šv. Antano 
bažnytinėmis apeigomis 
Woodmere kapinėse. Paliko 
dideliame nuliūdime žmoną 
Niną, tris sūnus: Viktorą, 
dešimts anūkų ir daug kitų 
giminių, bei draugų. Buvo 
narys Dariaus-Girėno klubo. 
Į Detroito Lietuvių klubą 
įstojo ir buvo priimtas 
vasario 24 d. 1985 m. Už 
savaitės laiko, klubietis An
tanas Butkus mirė.

Ligoninė dykai
Mūsų vienas geras draugas 

gyv. Vilniuje, Tar. Lietuvoje, 
pereitą metą buvo smarkiai 
susirgęs su inkstais. Tai ra
šytojas Juozas Chlivickas. 
Jis buvo ligoninėje du kartu. 
Jam padarytos dvi sunkios 
operacijos. Ligoninėje išbuvo 
viso 99 dienas ir jam nieko 
nereikėjo mokėt nei už ligoni
nę, vaistus bei daktarus. Jis 
rašo savo laiške: “Atsisvei
kindamas atnešiau gydyto
jams, sesutėms ir slaugėms 
gėlių: rožių, tulpių ir gvazdi
kų. Ir tai buvo visos mano iš
laidos. Tik pagalvokit, kiek 
pas jus būtų reikėję užmokėti 
už dvi operacijas ir 99 dienas, 
pragulėtas ligoninėje”. Tai 
tikra teisybė, bet mūsų 
ligoninės nebūtų laikę ligonį 
taip ilgai; po operacijos būtų 
pasiuntė į privatiška kliniką 
(nursing home) kur kainos 
yra nepaprastai brangios ir 
priežiūra maža.

Brooklyn, N. Y.
Valerija Kazlauskienė pra

nešė mums, kad Ona Dobilie- 
nė, (Anna Dobei), šiomis 
dienomis randasi Nursing 
Home, 1555 Rockaway Park
way, Brooklyn, N. Y. 
Prašome jos draugų ir 
pažįstamų ją aplankyti. Jos 
kambarys No. 523. Telefo
nas: 718—498-6400.

Administracija
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DETROIT, MICHIGAN DETROIT, MICHIGAN Mirė Alice Jonikienė

Mirė Bowleris

Buvęs Detroito LDS bow
leris, Joseph Vadovic, kovo 
24 d. mirė Holy Cross 
ligoninėje nuo širdies prie
puolio sulaukęs 66 metų 
amžiaus. Velionis susirgęs 
prieš kelis metus, išvažiavo į 
Ft. Lauderdale, Floridą. Jo 
vietą su bowleriais užėmė jo 
sūnus Jerry Vadovic. Velio
nis buvo atvežtas į Detroitą 
ir pašarvotas Charles Step 
(Stepanausko) laidotuvių na
muose. Laidotuvės įvyko 
kovo 28 d. su katalikų 
bažnyčios apeigomis. Palai
dotas Holy Sepulchre kapinė-

Velionis paliko dideliame 
nuliūdime žmoną Isabelle 
Gudinas Vadovic; dukrą 
Sandra; sūnų Jerry; marčią 
Marilyn; anūkę Jennifer; 
brolį Paul Vadovic ir sesutę 
Winnie Chasko gyv. Charle- 
voi, Pennsylvania;' svainį 
Victor ir jo žmoną Marge 
Gudinas gyv. Stewart, Flori
da; daug draugų ir pažįsta
mų. Į kapines palydėjo apie 
šimtas draugų. Po laidotuvių 
dalyviai pakviesti pavaišinti 
Danish Klube.

(Katinas) ir visi bowleriai bei 
draugai yra labai susirūpinę 
Povilo sveikata. Linkime jam 
nugalėt ligą ir vėl būt 
mumis.

Jau trys metai

Jaū trys metai kai mirė 
klubietis, bowleris, muzikas 
Walter Gugas. Jis buvo 
gimęs balandžio 22 d. 1910 
metais, ir šiemet būtų buvęs 
7£ metų amžiaus. Balandžio 
21 d. šį metą būtų minėjęs ir 
51 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuves. Bet, jo jau 
nebėra.

Velionis paliko liūdinčius 
žmoną Lillian; brolį Servitą ir 
daug giminių bei draugų. Jis 
buvo nepaprastai gabus 
muzikas; draugiškas, malo
nus, pažangus lietuvis. Mes 
jo niekad neužmiršime.

Ligoninėje

su

Klubo susirinkimas

Detroito Lietuvių Klubo 
susirinkimas įvyko kovo 24 d. 
Buvo įdomus, užsitęsė ilgai. 
Po susirinkimo buvo vaišės. 
Tortą iškepė Pat Stunskas. 
Virtuvėje patarnavo Anto- 
nette Garelis, Emma Rye ir 
Estelle Smith.

Sužeidė

Per kelias savaites labai 
sirgo Teofilė Masienė. Paga
liau balandžio 9 d. pakliuvo į 
Harper ligoninę. Daktarai 
surado jog širdis labai 
šlubuoja; kraujo spaudimas 
aukštas ir abu plaučiai per 
pusę turi vandens, kas 
neleido jai lengvai dūsuot, ir 
jau negalėjo vaikščiot. Atro
do kad daktarai viską gerai 
surado ir tikimės, kad 
ateityje ji vėl bus sveika.

Pastaba: Renkant spaustu
vėje šią žinią, patyrėme, kad 
Teofile Masienė mirė.

“Vilnies” suvažiavimas

nies” šėri-

Liūdnas Šešių Metų Prisiminimas

Jonas Klimavice
Mirė 1979 m. Gegužės 9 d.

Jau praėjo šeši metai kai iš gyvųjų tarpo 
atsiskyrė mano brangus ir mylimas vyras JONAS 
KLIMA VICE.

Jau šeši metai kai atsisveikinau su juo ant 
visados, bet tas skaudus įvykis pasiliks mano 
širdyje visuomet.

Lai Tau, mielasis, būna ramu ilsėtis Woodlawn 
kapinių įsienyje, Detroite.

Liūdinti žmona ADELE KLIMAVICE
St. Petersburg, Florida.

Balandžio 5 d. slaugymo 
namuose, Up State, New 
Yorke mirė uoli visuome 
veikėja, “Laisvės” ir “ 
nies” bendradarbė A 
Jonikienė. Laidotuvės 
myninio pobūdžio. B 
sukremuota.
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MONSON, MASS.

MIRUS

Kovo 31 d. mirė Joi 
Sabaliauskas, sulaukęs 
erių metų amžiaus. Lais 
tis, ilgametis dainininkas 
nomas ne tik čia, bet 
visoje Amerikoje. Šią liūdną 
žinią pranešė Regina Traki
mas.

Kovo 24 d. po pietų Vincas 
Kirvela ėjo pasivaikščiot, ir jį 
gatvėj parmušė didelė maši
na. Greit nuvežtas į Oakwood 
ligoninę. Pranešta, kad 
smarkiai sumuštas, bet 
kaulai nesulaužyti. Tikime, 
kad Vincas greit pasveiks ir 
vėl bus su mumis.

Susituokė
Sužinojome, kad 

klubiečių - bowleriu Albert ir 
Alice Stacey sūnus Kenneth 
Jon Stacey kovo 16 d. 
susituokė su Judith Ann 
Albeck metodistų bažriyčioje 
Westchester, Pennsylvania. 
Albertas ir Alice Stacey 
(Stasiukėnai) džiaugiasi, kad 
jų sūnus susirado ir apsivedė 
su malonia, gražia mergina.

Didėja šeima v—

mūsų

Laidotuvių direktorius 
Charles Step (Stepanauskas) 
ir jo žmona Jodie, gyvena 
Greenleaf, Florida. Visą savo 
darbą su laidotuvėmis paliko 
savo šeimai tvarkyt. Bet 
kartas nuo karto užvažiuoja į 
Detroitą viską apžiūrėt. 
Pabaigoj kovo mėn. Charles 
Step buvo atskridęs į namus, 
nes norėjo pamatyt ir 
apžiūrėt savo naujus anūkus. 
Jo trys sūnai, susitarė ir visi 
gavo vaikučius, taip sakant, 
vienu kartu. Anūkė Amy 
gimė sausio 12 d., jos tėveliai 
- Charlie ir Mary Step; 
anūkas Ryder gimė sausio 20 
d., jo tėveliai - Gary ir Lori 
Step; anūkas Trevor gimė 
vasario 3 d. ir jo tėveliai - 
Randy ir Kathy Step. Sūnai 
Charlie, Gary ir Randy yra 
linksmi, o senelis Charted 
Step dar linksmesnis. Laido
tuvių direktoriaus Stepa
nausko šeima tikrai didėja. 
Stepanauskų šeima skaito 
“Laisvę’’ ir “Vilnį”.

Dar serga
Jau daugiau kaip septynios 

savaitės serga Ūubietis ir 
bowleris, Povilas Lopenis. 
Dar tebėra Saratoga ligoni
nėje. Jo širdis sušlubavo ir 
prikibo kiti nege/umai. 
Dabar Povilas kynuojasi 
ligoninėje. Jo šeimininkę 
Alice Sharkiene< brolis Jo
nas, giminė/Tillie Cotton

Laikraščio “Vi 
ninku suvažiavimas įvyks 
Chicagoje birželio 8 d. ryte. 
Rytojaus dieną, birželio 9 d. 
įvyks banketas pągerbimui ir 
paminėjimui 
metų

65 
metų gyvavimo. Tą savaitga
lį į Chicagą važiuoja būrys 
detroitiečių,1 nes reikia suva
žiavimui nuvežt sveikinimų. 
Kiekvienais metais detroitie- 
čiai gražiai pasirodo su svei
kinimais. Turime taip pada
ryti šiais metais. St. Masytė 
rinks pasveikinimus motinų 
dienos bankete, gegužės 12 
d. Ateidami į banketą, 
atsineškite sveikinimus ir 
priduokite Stefanijai. Detroi
tas neturi pasiduot kitiems 
miestams.

LDŠ bowleriai

j Detroito LDS 
susirinko kovo 23 < 
savo pamokas. I 
visi suvažiavo ; 
Lietui 
pasiVąii

bowleriai 
I. ir atlaikė 
o pamokų 
Detroito 
pailsėt, 

iryt planus 
į turnyrą,

įų Klubi 
r__  Sint ir sud
apie važiavimą 
kuris įvyks šiais metais 
gegužės 17, 18, ir 19 d. 
Kenosha, Wisconsin. Laimė
jimo dovanas aukojo Albena 
Nausėda Lyben ir Stanley 
Sautila, o laimėjo Tony 
Vasaris ir Tony Rye. Bilietus 
pardavinėjo Ruth Gugas. 
Virtuvėje valgį aukojo Albe
na Nausėda Lyben, nes kovo 
20 d. Albena ir Ray Lyben 
minėjo savo vedybinio gyve
nimo metų sukaktuves ir ta 
proga norėjo vaišių pajamo
mis pakelt bowleriu iždą. 
Skanumynų stalą paruošė ir 
aukojo mūsų muzikė Estelle 
Daubariutė Smith. Virtuvėje 
'patarnavo Antonette Garelis, 
‘A4bena Lyben, Estelle 
Smith, Emma Rye ir Clem 
Patocki.

Pagerbkime Motinas

Detroito Lietuvių Klubas 
rengia banketus pagerbimui 
visų motinų. Banketas įvyko 
motinų dienoje, gegužės - 
May 12 d. 1 vai, po pietų 
klubo įstaigoje, 4114 W. 
Vernor Highway, Detroit. 
Šeimininkėes paruošė gero 
maisto. Dalyvavo windsorie- 
čiai, letroitiečiai ir apylinkės 
lietuviai.

Stefanija

RHINEBECK, N.Y.

MIRUS

Alice Jonikienė
1894 - 1985

Reiškiame giliausią užuojautą jos sūnui Leon ir jo 
žmonai Joscelyne, anūkams ir proanūkams, ir 
visiems giminėms, pažįstamiems ir draugams.

Helen Esker
Amelia Young
Frank Witkus
Diana Witkus
Amelia Yuskovic
Walter Yuskovic
Aldona ir Andrew Anderson

Anne Yakstis
Ruth Bell
Adele Vincent
Aldona DeVetsco
Vito Žilinskas 
Charles Bukas 
Al ir Sylvia Bukas

f

Albert R. Dupsha
ReiškiaifieXgilią nuoširdžią užuojautą sūnums 

Michael A. Dupsha ir Stephen C. Dupsha, 
dukroms JacquMine R. Award, Sandra M. Perrin 
ir Joanne T. Dupsha, broliui William Dupsha, 
sesutei Yvonne Šnaras, anūkams ir visiems 
giminėms, draugams ir pažįstamiems visur.

Mes visi kartu liūdime netekę gero veikėjo, 
talentingo dainininko ir mylimo draugo.

Albertas gyvuos mūsų mintyse amžinai.

L.D.S. 57-TA KUOPA
Worcester, Mass.

WORCESTER, MASS.

/MIRUS

Dainininkui 
Jonui Sabaliauskui

Reiškiame gilią užuojautą giminėms, pažįsta
miems bei draugams Lietuvoje ir Amerikoje.

Liūdi visi jo draugai ir balso mylėtojai. 
Jo dainos aidai gyvuos mūsų mintyse amžinai.

F. Auseius > A. Kristie
K. Auseius J. Kristie
A. Balchunas N. Lazar
J. Demiki^s B. Ohman
A. Dirvelis P. Petrauskas
B. Dupsha P. Plakstis
W. Dupsha Y. Šnaras
M. Jucius A. Stankus
M. Kelley R. Trakimas
E. Korsun J. Wallent

FARMINGHAM, MASS.

MIRUS

Alice Stevens
Reiškiame gilią nuoširdžią užuojautą jos mylimai 

dukrai May Baranikienei, žentui Rudolph Baraųikui 
ir visiems giminėms, draugams bei artimiesiems.

Mes visi kartu liūdime.

Karl Bender Nellie Shumbris
Victor Becker Sophia Stasiukaitis
Aldana and John Katinas Mildred Stensler
Adele Lupshevicz
Bill Makin
Nastė Buknienė

Paul and Nellie Venta
AnneYakstis *
Amelia and Walter Yuskovic

WOODHAVEN, N.Y.

MIRUS

Marcelė Sukaitis
Reiškiu nuoširdžią užuojautą jos šeimai,- 

artimiems pažįstamiems ir draugams Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Maria Zeakas

Netekome dar 
vienos laisvietės

. po

•ui, 
ir 

kol 
niekada nėap-
giečių reigi-

Sekmadienį kovo 17 d 
ilgos ir sunkios ligos, eidkma 
86-uosius metus, mirė Mar
celė Šukaitienė. Marcelė 
buvo gimusi Lietuvoje, Šąkių 
rajone. Tame rajone dab 
niu laiku gyvena jos gimihės. 
M. Šukaitienė daug njietų 
išgyveno Brooklyne, Woodha- 
veno rajone N. Y. Marcelė 
visa gyvenimą buvo pažangių 
minčių moteris, prikląusė 
Lietuvių Moterų klu 
skaitė laikraštį “Laisvė 
sulig išgalėm jį rėmė, 
sveikata 
leisdavo 
nių.

Marcelė Šukaitienė išaugi
no dų sūnus ir išleido ju 
mokslus. Vienas sūnus A 
sas gyveno su motina. P 
porą metų Aleksas tragiškai 
žuvo. Motinai buvo la 
didelis, skaudus pergyv 
mas dėl sūnaus žuvimo. N 
skaudaus įvykio jos sveikata 
pradėjo šlubuoti. Kitas sūnus 
Viktoras gyvena New Jer
sey, "Vedęs, augina 4 Marce
lės anūkus. Prieš mirtį, pa
skutinę savaitę Marcelės 
sveikatai pablogėjus, sūnus 

arsivežė 
M ,___ arčiau
savęsp kad greičiau galėtų 
suteikti reikalingą pagelbą. 
Kas dieną jos jėgos ėjo 
silpnyn k,oi turėjo paguldy 
ligoninę. Ji ten ir mirė.

M. Šukaitienės palai 
buvo parvežti į Shalins 
Funeral Home. Trečiadienį, 
kovo 20 d. buvo palaidota 
Cypress Hills kapinėse. Mar
celę Šukaitienę daug kas 
prisimins kaip nuoširdžią ir 
draugišką moteriškę, kuri 
mokėjo su visais gražiai ir 
draugiškai sugyventi.

• Visi, kurie Marcelę pažinojo 
išreiškė gilią užuojautą sūnui 
Viktorui, jo šeimai bei 
visiems artimiesiems Amėri- 
koje ir Lietuvoje. Paulina 
Kalenda savo šeimininkės M. 
Šukaitienės prisiminimui 
aukojo “Laisvei” $5 ir kiti.

Viktoras mam 
pas save į NewJ

F. Baltrus
I. Bimba
J. Bold
N. Buknienė
O. Čepulienė,
V. Kazlauskienė 
Kerdock Family 
Anthony Kordock
B. Malin
C. Martin
F. Mažilieher
A. Mitchell
K. Rušinskienė
E. Sirgedas 
H. Sirgedienė
F. Spudienė
B. Spudienė
S. Stasiukaitienė
M. Stripeikienė
N. IL Ventai
B. ir N. Skubliskai
O. Volski 
M. Vasilkov
O. Babarskienė
W. B. Keršuliai 
Nelė V.
Walter Kesiulis 
Ona Keršulis 
Ona Čepulis
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RHINEBECK, N.Y.

MIRUS

Alice Jonikienė
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos sūnui Leon ir 

jo žmonai Joscelyne, anūkams ir proanūkams, 
visiems giminėms, pažįstamiems ir draugams 
Amerikoje ir Lietuvoje.

Mes visi liūdime.

K. Rušinskienė
O. Babarskienė
A. P. Lupsevičienė
N. Buknienė 
Use Bimbienė 
Mildred Stensler
O. Čepulienė

- W. Malin 
Victor Beker 
J. A. Katinas 
W. Keršulis 
B. Keršulienė
P. N. Ventai
S. Stasiukaitienė

Carl Bender

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Margaret 
Cowl-Kavaliauskaitė

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

tiek daug rūpinosi mūsų šeimos būkle.

HELEN KUDIRKA ir šeima
Linden, N. J.

Dear May and Rudolf

Because wė care . . . 
your sorrow is ours.

Ilse

KRISLAI
(Atkelta iš 1 pusi.) 

yna ir daug ARA narių, kurie 
apie politiką mažai nusimano.

* * *
New Yorke yra knygų 

parduotuvė “China Publica
tions”, kurioje galima gauti 
knygų, žurnalų ir laikraščių 
iš Kinijos. Nemažai ten 
spausdinama leidinių ir anglų 
kalboje. Bet “China Publica
tions” turi ir skyrių, kur 
parduodami ir šioje šalyje 
spausdinami leidiniai, kurie 
gali būti skaitomi Kinijai 
draugiškais.

Vienu metu toj parduotu-’ 
vėj pasirinkimas buvo leng-’ 
vas^jie pardavinėjo leidinius, 
kuriė/aikėsi maoistinės lini
jos, o tą buvo lengva atskirti. 
Bet dabar, ten visų galų 
suirimas.

Po to, kai Kinijojev buvo 
suimta taip vadinamoji “Ke

turių gauja”, kai kurios 
mažiukės maoistų grupelės 
užsienyje pasiliko ištikimos 
tai ekstremistų grupelei ir 
pradėjo sakyti, kad Kinija 
eina suburžazėjimo keliu. 
Kitos grupelės rėmė Kinijos 
vidujinę politiką, bet nesuti
ko su jos užsienio politika.

Dabar yra viena maoistinė 
grupelė Amerikoje, kuri 
teigia, kad vienintelė socialis
tinė šalis pasaulyje yra Alba
nija ...

Per kurį laiką “China 
Publications”, nežinant ko
kius leidinius parduoti ar 
neparduoti, kaitaliojo taktiką 
vienaip'sar kitaip, iki priėjo 
išvados, ąad geriausia par
duoti visus — išskyrus tuos 
ultramaoistinius, kurie tie
sioginiai kritikuoja Kiniją, ir 
išskyrus komunistinius, ku
rie simpatizuoja su Tarybų 
Sąjunga. Dabar ten galima 
rasti net liberalinius žurnalus 
kaip “The Nation” ir “New 
Republic”... S.
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„TIESAI“ 1S
NIUJORKO

PAGERBTA 
DIDŽIOJI 
PERGALĖ

Gegužės 5 dieną Niujorko 
,,Laisvės" salėje jvyko JAV 
pažangiųjų lietuvių organiza- 

► ei jų vakaras, skirtas Pergalės 
priešj hitlerinį fašizmą 40- 
mečiui pažymėti. Jis sutapo 
su tradiciniu pavasariniu se
niausio (-Amerikos lietuvių 
darbininkų meijo kolektyvo 

„Aido" choro koncertu.
Antrasis pasaulinis karas 

aplenkė Amerikos žemyną, 
ajJdajydamas vakarą kalbėjo 
„Laišvės" ląikraščio direk
torių tarybos pirmininkas 
Povilas Venta, — tačiau 
Jungtinių Valstijų demokra
tinės jėgos nuo pat pradžių 
kvietė j kovą prieš nacizmą. 
JAV įstojus i karą, fronte ' 
kovėsi keli šimtai lietuvių j 
kilmės amerikiečių — 0ažan- i 
giųjų organizacijų narių. Ne- I 
maža jų žuvo kare

Pažangiečiai aktyviai veikė 
ir Pagalbos Rusijai kare ko- I 
mitete, ruošė siuntinius su 
hitlerininkais besikaunančiai 
Raudonajai Armijai. Prie 
daugelio JAV lietuvių mote
rų klubų susikūrė siuvėjų ir 
mezgėjų gi upės. Pažangietės 
mezgė vilnonius megztinius, 
pirštines kojines ir visa \ai 
siuntu į Tarybų Sąjungą, at- 
remiančią pagrindinį nacis
tinių armijų smūgį Vienas 
iš rūbų, maisto produktų rin
kimo centrų buvo Brukline, : 
.Laisvės" name. 1943 metų 

[pabaigoje pažangiečiai suda
rė Pagalbos Lietuvai teikimo 
komitetą, vadovaujamą Anta
no Bimbos Komitetas rėmė 
antifašistinę Lietuvos liau
dies kova, o vė4iau padėjo 
užgydyti karo padarytas 
žaizdas.

Kalbėdamas susirinkusiems 
„Laisvės" ^salėje Povilas Ven
ta, pats kovęsis Antrojo pa
saulinio karo frontuose, pažy
mėjo lemiamą tarybinių ka
rių pergalių svarbą pasie
kiant persilaužimą kare, triuš
kinant fašistus. Kova prieš 
hitlerininkus, kalbėjo- P. Ven
ta. buvo kova už demokrati
ją už žmonijos ateitį. Si ko
va neprarado savo prasmės ir 
šiandien.

Laisviečių vakare dalyvavo 
gausus būrys svečių iš Tary
bų Lietuvos. Šiomis dienomis 
Jungtinėse Valstijose vieši 
nemaža grupė turistų, atvy
kusių Amerikos — Tarybų 
Sąjungos draugijų kvietimu. 
Jų vardu laisviečius sveiki
no Lietuvos draugystės ir kul
tūrinių ryšių su užsienio šali
mis draugijos prezidiumo ' 
pirmininkas Ramojus Petraus
kas. LKP CK| užsienio ryšių Į 
skyriaus vedėjo pavaduoto
jas Justas-Vincas Paleckis, 
TSRS ambasados Vašingtone 
pirmasis sekretorius Vaclo
vas Sakalauskas.

Vakaro šeimininkus ir sve
čius sveikino Niujorke išei
nančio pažangaus laikraščio 
„Ukrainian nius" vyriausia
sis redaktorius Maiklas Ha- 
nusiakas, pažangaus laikraš
čio „Ruskij golos", kitų Ame
rikos kairiųjų organizacijų 
atstovai. Visi jie pabrėžė 
milžinišką Tarybų šalies in
dėlį į taikos ir tautų saugu
mo stiprinimą.

Su dideliu pasisekimu 
praėjo ir pavasarinis „Aido" 
choro koncertas. Siam meno 
kolektyvui jau daug metų 
vadovauja choro vadovė
Mildred Stensler. „Aido"
choristų dainuotos Amerikos 
ir tarybinių kompozitorių 
dainos skambėjo ir Lietuvoje 
— respublikinėse dainipšven. 
tėse. koncertų salėse, Prieš 
kelerius metus choro gyvavi
mo 70-metis buvo pažymėtas 
ir Tarybų Lietuvoje. Tarsi 
pavasariškai atjaunėjusios . 
skambėjo aidiečių atliekamos ■ 
Amerikos darbininkų, lietu- j 
vių tarybinių kompozitorių 
dainos. Scenoye pasirodė 
„Aido" solistai Amelija Jang, 
Elena Brazauskienė, Aldona 
Devetsko, Viktoras Bekeris.

Antroje koncerto dalyje , 
pasirodė svečiai iš Tarybų 
Lietuvos: Valstybinio aka
deminio operos ir baleto 1 
teatro solistas LTSR nusi- j 
pelnęs artistas Vladas Prud
nikovas, sąjunginio Glin- į 
kos konkurso laureatė, Vals
tybinės konservatorijos stu
dentė Sigutė Trimakaitė, pia
nistė Nijolė Ralytė.

Poezijos posmus laisvie- 
'iams skaitė poetas Mykolas 
Karčiauskas.

Vilius KAVALIAUSKAS

“LAISVE”

Vilnietis Ramojus Petrauskas [k.], maskvietė Danguolė 
Balčiūnaitė, šiaulietis Kęstutis Zaleckas.

Povilas Venta [d.] kalbasi su Justu-Vincu

Vladas Prudnikovas ir Nijolė Rėlytė.
Sveikina konsulas Vaclovas 
tas Viktoras Bekeris.

ĮEISIMI

Vaizdas iš pobūvio kurio dalyviai susidomėję klausėsi koncerto. Kairėje—“Laisvės” 
bendradarbė iš Vilniaus Leokadija Petkevičienė su žurnalistu Almu Šalčium, toliau 
Danguolė Balčiūnaitė ir kt. Visos nuotraukos S. Narkeliūnaitės

ST. PETERSBURG, FLA.
Sveikiname “Laisvės.” dalininkų suvažiavimą, “Laisvės” 

koletyvą dalininkus, sMaitytojus, vajininkus, koresponden
tus ir rėmėjus. / I

Linkime, kad suvažiavimo dalyviai pravestu sėkmingus 
tarimus dėl “Laisvės” ateities, kad dar ilgai, gyvuotų ir 
kovotų už taika, visame pasaulyje. Šia proga siunčiame
“Laisvei” paramos.
Verutė ir Valys Bunkai, St. Petersburg, Fla............ $100.00
Aldona ir Paul Aleknai, Seminole, Fla, . . . :............. 100.00
Verutė ir Frank Budrioms, Seminole, Fla...................... 30.00
Helen Samanick, Seminole, Fla........................................25.00
Della Mikalajūnas, St. Petersburg, Fla.........................25.00
Magaret ir Jonas Miller, Seminole, Fla. .•.......................20.00
Frank Bunkus, St. Petersburg, Fla.................................20.00
Laisves rėmėja, St. Petersburg, Fla............................... 10.00
Adelė Klimavičienė, St. Petersburg, Fla........................10.00
Kleofasa Kelley, StL Petersburg, Fla.............................. 10.00
John Gresh, Pinellas Park, Fla.........................................10.00
Amilija Dūdienė, St. Petersburg, Fla. . . .'............ . 10.00
Margaret Klishus, Clearwater, Fla................... 10.00
Helen ir Antanas Pagiegala, Johnson City, N.Y. ....... 5.00 
Adelė Budrienė, St. Petersburg, Fla................................ 3.00

Viso ............... !............................ $398.00

Pervajininką: Paul Alekna 
t

ST. PETERSBURG, FLORIDA

.Nuoširdžiai sveikinam Laisvės metinį suvažiavi- !
mą. Velinam visiems darbuotojams sėkmės ir toliau ! 

y tęsti tą sunkų darbą,kad dar Laisvė mumis ilgai
lankotų. Siunčiame dovaną $500.00. i

LLD St. Petersburg Kuopa į
Valdyba ir nariai
Sek. Helena Šarkiunienė !

Sakalauskas Gilumoje—solis-

"LAISVĖS";
SKAITYTOJAMS

Gerbiamieji “Laisvės” 
skaitytojai: ’ \

Kaip be abejo pastebėjot

raštis Jūsų nepasiekė.
giliai apgailestaųjapfe tą 
faktų, atsiprašome ir norime 
Jus painformuoti apie prie
žastis — laikraštis negalėjo 
išeiti, nes techniškos kliūtys 
sutrukdė laikraščio medžia
gos susirinkimą ir atspausdi
nimą. Jos palietė ir eilę kitų 
lietuviškų laikraščių, kuriuos 
aprūpina ta pati spaustuvė.

Mes dėsime visas pastan
gas, kad tas nepasikartotų 
ateityje. Tuo tarpu prašome 
Jūsų atleidimo ir kantrybės.

Redakcinė kolegija 
Administracija 
Direktorių taryba

FLORAL PARK, N.Y.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju mano seseryčiams, brolė

nams ir visiems giminėms ir draugams. kurie 
prisidėjo surengti tokią didelę ir puikią puotą mano 
90 m. gimtadienmujroga. Dėkoju širdingai visiems 
už gausias dovanas, ir gražius linkėjimus.

Aš ilgai atsiminsiu šitą dieną.
Dar sykį, ačiū visiems.

Elizabeth Alonis

Valerija Kėžlauskienė, dešinėje, sveikina sukaktu
vininku Elizabeth Alonis jos gimtadienio puotoje.

University of Minnesota 
Twin Cities 

Immigration History 
Research Center 
826 Berry Street

St. Paul, Minnesota 55114

Dorchester, Mass
Mieli Laisviečiai:

March 1, 1985

Mrs. Use Bimba 
95-23 114th Street 
Richmond Hill, NY 11419

Dear Mrs. Bimba:
As you know we 

delighted to have Anthony 
Bimba’s library as part of our 
collection. In our next issue 
of Spectrum, we are planning 
to include a brief description 
of the library, along with a 
biography of your husband. 
We would be very happy if 
you would send us a picture 
of your husband to include in 
this article.

Thank you very much.

are

Sincerely, 
tephanie Cain Van D’Elden 
Associate Administrator

Sveikinu jumis su kovo 
8-ąją. Atsimenu tuos laikus, 
kai Bostone rengdąvom pra
kalbas ir surinkdavom nema
žai aukų “Laisvei”, gauda- 
vom daug naujų skaitytojų.

Dabar mano sveikata taip 
pablogėjo, kad vos galiu iš 
namo išeiti pakvėpuoti pava
sario oru. Nebegaliu toliau 
nei nueiti, nei nuvažiuoti.

Čia rasite $50 čekį j 
“Laisves” fondą.

Elizabeth Repšienė

Sveikinimai "Laisvės
suvažiavimui
P. Venta, Brooklyn, N. Y.

75 metų gimtadienio 
proga.......................$75.00

J. Lugauskas, 
Woodhaven, N. Y. ..50.00

M. L. Jakštai, 
Nesconset, N. Y..... 20.00

Aido choras, Brooklyn,

per N. Ventienę .... 100.00

BRIEFS
They say relations between 

the United States and the So
viet Union got a boost and 
neither Secretary of State 
Shultz' nor Soviet Foreign 
Minister Andrei Gromyko 
had a thing to do with it.

The key participants in 
recent diplomatic encounter 
at the Soviet Mission on E. 
67th Street, New York were 
American and Soviet youngs
ters, aged 7 to 14. They came 
to the mission with more 
than 13,000 letters from 
children to their counter
parts in the Soviet Union.

The letters will be taken to 
Moscow by Soviet diplomats 
and distributed to Youths 
throughout the Soviet Union.

* * *

“If only our countries could 
find peace,” wrote Nikki 
Leathers of Livingston, 
Mont.

“War doesn’t help any
thing, I mean, except maybe 
blowing people into dust. It’s 
plain stupid.”

JOANNA Gerson, 10, of 
Englewood Cliffs, N. J., 
wrote that she thought that 
it was “terrible that both of 
our governments have to 
keep up this babyish 
fighting, don’t you? I mean 
our lives are in danger 
because of them.”

* * *

What’s happening in this 
country? The forces of 
bigotry are sidestepping the 
real aims of the political 
campaigns. Subjects such as 
prayer in schoold, religion, 
abortion and other very 
personal matters have been 
defusing the important is
sues — the budget deficit, 
contamination of the environ 
ment, nuclear war, hunger in 
America, unemployment, 
education. Čentral America 
and on and on. Vital issues 
are left undiscussed so that 
insignificant matters can be 
put forward and batted about 
endlessly. It was the way 
Ronald Reagan was put back 
in the office.

* * *

Reagan and the Pentagon 
want to intimidate the 
developing countries with 
nuclear weapons. They want 
to deploy thousands of 
weapons on ships in order to

intervene rapidly wherever 
the interest of U. S. 
mulinational corporations are 
threatened — like in El 
Salvador, Nicaragua, the 
Caribbean, the Mideast of 
South Africa. To do this, 
they need ports to store 
nuclear weapons.

* * *
At 54, Mikhail Gorbachev 

is the youngest leader to hold 
supreme power in the Soviet 
Union. He is well-educated 
and widely traveled.

Raisa Maximovna Gorba
chev, wife of new Soviet 
leader Mikhail Gorbachev, 
made a splash on the world 
social scene during a visit to 
London last December. 
Petite and attractive, Mrs. 
Gorbachev has displayed a 
quick wit and a ready smile.

Raisa Gorbachev is a 
doctor of philosophy and a
mother of three children.

Use

Raisa Gorbachev at lun
cheon at Hampton Court, 
near London, last December,




