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KRISLAI 12 milijonų bedarbių Amerikoje
Pirma moteris JAV 
prezidento kabinete

Martin Luther King 
gimtadienis

Po 15 metų šiokia tokia 
atpildą . . .

Vėl kyla judėjimas už 
moterims lygių teisių 
Įstatymą [amendmentą] 

“Laisvės” reikalai
IEVA MIZARIENĖ

Prezidentas Reagan į savo 
kabinetą paskyrė Elizabeth 
H. Dole, milijonieriaus sena
toriaus Robert Dole žmoną. 
Mrs. Dole ikišiol dirbo bal
tuosiuose rūmuose padėjėja. 
Dabar ji eis susisiekimo sek
retorės pareigas.

Kaip Elizabeth Dole parei
gas atliks—nežinome, galime 
tik tiek sakyti, kad visvien 
einame kryptimi pripažinti 
geresnes moterims teises. 
Juk tai pirmoji moteris į 
Reagano kabinetą ir tik 7-ta 
visoje JAV istorijoje. Senato 
patvirtinimo šiam paskyri
mui laukiame. Jos alga bus 
$80,100 per metus.

□
Ryt, sausio 15 d., minėsi

me Martin Luther King, Jr. 
54-ąjį gimtadienį, nors jis 
tegyveno tik 39 savo gimta
dienius, kai jis 1968 m. buvo 
nužudytas.

Tai buvo žmogus, kuris 
visą savo gyvastį paaukojo 
kad visoms rasėms būtų ly
gybė, kad pasaulyje būtų 
taika. Ir jis ne tik žodžiais 
taip kalbėjo, bet ir veikla. 
Visur dalyvavo demonstraci
jose; buvo sukelti didžiausi 
nuskriaustųjų juodųjų žmo
nių žygiai į baltuosius rū
mus, į sostines Alabamoje, 
Georgia valstijose ir kitur, ir 
visur jis vadovavo.

Dabar vyksta didelis judė
jimas, prie kurio ir mes pri
sidedame, kad mūsų valdžia 
paskelbtų sausio 15-ąją d. 
nacionale švente (nedarbo 
diena).

Aš niekad nepamiršiu, 
prieš kelis metus sausio 15 d. 
išvakarėse kai lankiausi At
lanta, Georgia. Mes ten bu
vome su žurnalistais Jonu ir 
Banga Lukoševičiais, kur, 
grįždami iš Floridos sustojo
me. Tai buvo nepamirštamas 
sustojimas. Visur šiam minė
jimui žmonės šventiškai ruo
šėsi. Buvo atvykusių iš visos 
plačios Amerikos ir iš kitų 
kraštų. Man tai paliko neiš
dildomą įspūdį.

Prieš 15 metų Alan ir 
Margaret McSurely daug 
veikė gindami nuskriaustųjų 
teises. Jie buvo net FBI 
tyrinėjami ir kankinami. 
1969 metais jie užvedė bylą 
prieš prokurorą, kuris buvo 
davęs įsakymą FBI į jų 
namus įsiveržti, kur buvo 
pagrobta daug jų dokumen
tų. Vėliau tie dokumentai 
buvo perduoti tyrinėtojui se
natoriui John McClennan.

Dabar teismas rado, kad 
jie buvo nekaltai užpulti, 
persekiojami ir buvo nuteis
ta jiems apmokėti už skriau
dą 1.6 milijonus dolerių.

Na, rasti nekalti, apmokė
ta! Bet, ar tai apmoka už jų 
pergyventas traumas per 15 
metų?

Kovingos moterys nenulei
džia rankų. Jos ir vėl veda 
kovą už moterims lygių tei-

Tai istorinė, bet liūdna nuotrauka, vaizduojanti momentą, kai Chicagoje 15 tukst. 
bedarbių minia grūdosi užpildyti pareiškimus 3,80-0 darbo pozicijoms.

Vokiečiai nubaudė 
savo gydytojus

Koln, Fed. Vokietija. — 
Trys medicinos gydytojai ir 
širdies paspartintuvų (pace
maker) gaminimo firmos sa
vininkas gavo pinigines ir 
kalėjimo bausmes už tai, kad 
iš lavonų išimtus širdies pa- 
spartintojus įdėdavo gy
viems pacientams ir imdavo 
pinigus kaip už naujus.

Spauda rašo, kad nubaus
tųjų tarpe yra žymūs gydy
tojai iš Kiel, Luebeck ir fir
mos savininkas iš Koln. Teis
me paaiškėjo, kad naudo
to paspartintuvo sterilizavi
mas kaštuodavo iki $50, o 
tuo tarpu jie imdavo iš pa
cientų $1,500. Buvo įrodyta, 
kad tokius sterilizuotus pa- 
spartintuvus gavę 28 pacien
tai.

Menkas deimantu 
biznis 1982 m.

London. — Pasaulio dei
mantų rinką kontroliuojanti 
De Beers Consolidated 
Mines paskelbė, jog pernai 
buvo menkas biznis, lyginant 
su 1981-aisiais. Pernai par
duota deimantų už $1.26 bili
jono, kai tuo tarpu 1981 m.— 
už $1.47 bilijono.

Bet šiems metams žada
mas geras “derlius” ryšium 
su tuo, kad De Beers filia
las—Central Selling Organi
zation pasirašė sutartį su 
Australijos kompanijomis, 
kurios pradėjo kasti deiman
tus naujose Argyle kasyklo
se.

šių amendmento pravedimą. 
Sakoma, šis darbas jau pra
dėtas ir bus tęsiamas iki 
rinkimų. Reikia už šį bilių 38 
valstijų nubalsavimo- po to 
kai jis bus pravestas Senate 
ir kongrese.

Bravo moterims! Mes da
rysime, ką tik galime įstaty
mo pakeitimui pagelbėti.

“Laisvės” vajus dar tebesi
tęsia, ir mes manome jį tęsti, 
kol sukelsime suvažiavimo 
užbrėžtą $20,000 fondą. Tad 
dirbkime visi.

Susikaupus visokiems dar
bams, administracijoje nega
lėjome spėti vesti vajininkų 
laimėtųjų punktų. Tikėkite, 
draugai ir draugės, tą atlik
sime, kaip greit galėsime.

“Laisvės” direktorių tary
ba metinį suvažiavimą nuta
rė šaukti šiais metais balan
džio 17 d.

Washington. — Naujuosius 
1983-iuosius metus Amerika 
pradėjo su dvylika milijonų 
bedarbių ir su viltimi, kad 
reikalai gal pagerės apie me
tų galą. Bet, kas bus už kelių 
mėnesių, netaiso padėties, 
kai kasdien didėja alkanų 
žmonių skaičius.

Tačiau beveik slegiančios 
žinios ateina iš daugelio in
dustrinių rajonų, kur bedar
bių skaičius vis didėja.

Sausio 7 d. amerikiečiai 
savo laikraščiuose rado nuo
trauką, kuri parodė tikrą 
Amerikos ekonominį veidą. 
Daugiau kaip 15 tūkstančių 
bedarbių atėjo į vieną Chica- 
gos priemiestį, Washington 
Park, kur buvo dalinami pa
reiškimai 3,800 darbo pozici
joms. Ir tai buvo darbai, 
kurie atsiras pradėjus veikti 
naujajam federaliniam įsta
tymui, uždėjus 5 centus mo
kesčių gazolinio galionui.

2,800 darbų bus pilnam 
laikui, o kitas tūkstantis— 
laikinėms pozicijoms. Chica- 
gos merė Jane M. Byrne 
viliasi, kad bus galima suras
ti būdų tą darbo programą 
pratęsti, bet dabar darbus 
gavusieji už numatytas lėšas 
galės dirbti tik dešimtį mė

Moteris—Amerikos 
transporto ministerė

Washington. — Sausio 5 d. 
prez. Reagan Baltųjų Rūmų 
visuomenės ryšių asistentę 
senatoriaus Dole žmoną Eli
zabeth nominavo transporto 
sekretorės postui, dabarti
niam sekretoriui Drew 
Lewis pasitraukiant.

Tikimasi, kad Senatas ją 
be sunkumų tam postui pa
tvirtins.

Šis paskyrimas palankiai 
sutiktas tiek moterų, tiek 
biznio ir darbo unijų vadų 
tarpe. AFL-CIO prezidentas 
Lane Kirkland išsitarė, kad 
jam Elizabeth Dole labai 
patinkanti kaip darbininkė. 
O ji, kalbama, esanti efektin
ga darbuotoja, dirbusi įvai
riuose postuose Nixono ad
ministracijoje. Ji yra baigusi 
teisę Harvardo universitete, 
o Washingtone įgavo patyri
mo dirbdama prez. Lyndon 
Johnson laikais.

Jei jos vyras senatorius 
Dole, kaip dabar manoma, 
nutars kandidatuoti į JAV 
prezidentus, prez. Reaganui 
atsisakius, Elizabeth šiame 
poste neilgai teišbus.

Naujoji prez. Reagano ka
bineto narė gaus $80,100 

nesių.
Laikraščiai įsidėjo nuo

trauką, vaizduojančią minių 
minias, laukiančias šaltyje 
savo eilės gauti pareiškimui. 
Buvo rašoma, kad minioje 
buvę ir stumdymosi ir areš
tų. Kiti, kuriems buvo per
daug skaudu laukti šaltyje, 
iš piktumo uždegė parke 
kelis pikniko stalus ir šildėsi 
rankas.

Regioninėje ekonomistų 
konferencijoje pereitą savai
tę buvo ypatingai pabrėžta, 
kad ekonominio sustiprėjimo 
būtinai reikia Amerikos Vi
durinių vakarų valstijose, o 
ir savo energijos šaltiniais 
turtingos Pietvakarių ir Roc
ky Mountain valstijos reika
lingos pagalbos.

Toje konferencijoje eks
pertai vylėsi, kad ekonomi
niai reikalai galėtų pagerėti 
tik apie metų pabaigą ir tai 
tuo atveju, jei padidėtų gy
venamųjų patalpų statyba, 
bankams sumažinus palūka
nų procentus; vyriausybei 
padidinus darbus lėktuvų ir 
kompiuterių pramonėje ir 
padidėjus pareikalavimui 
drabužių, automobilių ir 
maisto gaminių perdirbimo 
pramonėje.

Elizabeth Dole
algos per metus, o jos žinioje 
dirbs 100 tūkst. tarnautojų. 
Transporto departamento 
biudžetas pernai siekė $20 
bilijonų.

Vistiek tvirtinama, kad 
prez. Reagan esąs per mažai 
moterų paskyręs atsakin
giems postams. Prieš tai tik 
Jeane Kirkland buvo paskir
ta ir dirba kaip JAV ambasa
dorė Jungtinėse Tautose.

Sako, prei. Reagan 
baugina JAV 
prekybininkus

Maskva. — “Selskaja žizn” 
atspausdino Tasso korespon
dento Washingtone komen
tarus apie prez. Reagano 
politiką dėl prekybos santy
kių su Tarybų Sąjunga. Ko
respondentas rašo, kad prez. 
Reagan daro didelį spaudimą 
JAV prekybininkams, norė
damas juos įbauginti ir tuo 
sutrukdyti abipusio santy
kius. Žurnalistas konkrečiai 
nurodė atvejį, kai neseniai 
JAV muitinės pareigūnai bu
vo sulaikę du amerikiečius ir 
vieną kanadietį prekybinin
ką, kaltindami juos”už slap
tą” eksporto instrukcijų lau
žymą, kai jie norėjo nusiųsti 
dizelio motorus Kama auto
mobilių fabrikui.

Korespondentas tvirtina, 
kad tokia prezidento taktika 
naudoti prekybą kaip įrankį 
politiniam spaudimui prieš 
Tarybų Sąjungą kaip tik 
kenkia pačiai Amerikai. Pri
minęs, kad JAV embargo 
prieš Vakarų Europos preky
bos kompanijas, kurios tiekė 
įrengimus ir turbinas Sibiro 
dujotiekio statybai, nieko ge
ro nelaimėjo, jis cituoja “Bal
timore Sun”, kad JAV pre
kybininkai dėl to embargo 
patyrė $1,600 milijonų nuo
stolių.

Kviečia vieningai 
spręsti Lotynę 
Amerikos reikalus

Panama City, Panama. — 
Pereitą savaitgalį netoli nuo 
čia esančioje Contadora salo
je posėdžiavo Meksikos, Ko
lumbijos, Panamos ir Vene- 
zuelos užsienio reikalų mi
nistrai ir išleido atsišaukimą, 
kuriame kviečia Lotynų 
Amerikos valstybes bendro
mis jėgomis spręsti savo 
problemas ir plėsti savitar
pio pagalbą.

Spaudos atstovams minis
trai pareiškė, kad nei Rytų, 
nei Vakarų didvalstybės ne
turėtų kištis į Lotynų Ameri
kos vidaus reikalus nei tie
siogiai, nei netiesiogiai. Mi
nistrai taip pat pabrėžė rei
kalą tampriau bendradar
biauti ekonominėje srityje, 
ypač iškeldami Meksikos ir 
Venezuelos tiekiamą naftos 
parama Centrinės Amerikos 
ir Karibų jūros regione esan
čioms valstybėms. Kolumbi
jos atstovas kalbėjo apie 
finansinių ryšių sustiprini
mą, kad pagerėtu ekonomi
niai reikalai. Meksikos užs. 
reikalų ministras Bernardo 
Sepulveda, turėdamas galvo
je, kad JAV pradeda karinę 
paramą Gvatemalai, kvietė 
bendromis jėgomis kovoti už 
tai, kad būtų užkirstas kelias 
ginklavimuisi.

Vatikanas.—Sausio 5 d. po
piežius Jonas Paulius II pa
skyrė 18 naujų kardinolų, 
kurių tarpe yra amerikietis 
Chicagos arkivyskupas Jo
seph I. Bernardin, Amerikos 
katalikų veikėjas už bran
duolinį nusiginklavimą. Tarp 
naujų kardinolų yra vienas ir 
iš Tarybų Sąjungos—tai Lat
vijos arkivyskupas Julijans 
Vaivods, Žinoma, kardinolo 
kepurę jopiežius suteikė ir 
savo tautiečiui, Lenkijos pri- 
mui Jozefui Glemp.

Varšuvos sutarties valstybės
siūlo nepuolimo sutartį

Tarybų Sąjungos Komunistų partijos gen. sekretorius 
Jurijus Andropovas, kairėje, atsisveikina su Čekoslovaki
jos Komunistų partijos vadu Gustavu Husak, prieš
išskrisdamas į Maskvą.

Praga. — Čia dvi dienas 
vykęs Varšuvos Sutarties 
valstybių Politinio konsulta
cinio komiteto pasitarimas 
užbaigtas bendra deklaraci
ja, kviečiant NATO valsty
bes pasirašyti nepuolimo su
tartį.

Nors toje deklaracijoje kal
bama apie sutartį tarp dviejų 
karinių-politinių blokų, bet 
ten pat pabrėžiama, kad prie 
tokios sutarties galėtų prisi
jungti ir kitos valstybės, 
suinteresuotos taika pasauly
je-

Deklaracijoje kviečiama 
parengti tokią sutartį, kuri 
apimtų pilną ir visuotinį 
draudimą tęsti branduolinių 
ginklų bandymus; parengtų 
tarptautinę konvenciją, 
draudžiančią cheminių ginklų 
naudojimą ir kviečiančią su
naikinti jų turimas atsargas; 
tuojau pat uždraustų bet 
kokių nors ginklų stacionavi- 
mą erdvėje; kaip galima sku
biau parengtų tarptautinę 
konvenciją uždrausti radiolo
ginius ginklus. Be to, dekla
racijoje pabrėžiamas reikalas 
pagyvinti Vienoje vykstan
čius JAV-Tarybų Sąjungos 
pasitarimus dėl nusiginklavi
mo, kviečiama prie vaisin- 
gesnio darbo Madrido konfe
rencijoje, remiamas planas 
Šiaurės Europoje, Balkanuo
se ir kitose kontinento daly
se įvesti zonas, laisvas nuo 
branduolinių ginklų.

Deklaracijoje smerkiamos 
JAV ir kitų Vakarų valsty
bių Lenkijai taikomas sankci
jas ir pabrėžiama, kad Len
kijai turi būti palikta teisė 
jai pačiai spręsti savo reika
lus. Primenama, kad ji visa
da gali tikėtis moralinės, 
politinės ir ekonominės pa
galbos iš socialistinio bloko 
šalių.

Deklaracijoje reikalauja
ma, kad be jokio delsimo 
būtų atitraukta Izraelio ka
riuomenė iš Libano ir kad 
taikos Artimuosiuose Rytuo
se būtų siekiama pagal pla
ną, parengtą ir patvirtintą 
arabų šalių konferencijoje 
Fez mieste. Nurodoma, jog 
Artimųjų Rytų problemos 
pasibaigs tik tada, kai Izrae
lis atitrauks savo kariuome
nę iš arabų žemių ir kai 
Palestinos gyventojams bus 
pripažintos teisės į savo val
stybę.

1 taikingų problemų

karo židiniai: tarp 
ano ir Pakistano, 
ko ir Irano, Afrikoje,

pių Varšuvos Sutar-

Deklaracijoje pasisakoma 
ir už dė 
išsprendimo visur, kur tik 
smilksta 
Afganis 
tarp Ira 
Centrinėje ir Pietų Ameriko
je.

Septy
ties valstybių užsienių reika
lų minis 
pat imi 
parengiu™ darbo.
bus pabengtas tekstas, jis 
bus pateiktas Helsinkio pasi
tarimų konferencijoje, 
tik ji susirinks Madride.

trams pavesta tuojau
,is sutarties teksto

Kai tik

konferencijoje, kai

Britę premjerė 
lankėsi Malvinę 
salose

n. — Britų ministrėLondo
pirminiijkė Margaret That
cher, kurios populiarumas 
labai padidėjo karo metu 
tarp Anglijos ir Argentinos 
už Falkland-Malvinų salas, 
dabar ir pati asmeniškai tu
rėjo progos tas salas aplan
kyti ir su savo 
pasikalbėti apie 
praeitį ir ateitį.

piliečiais 
tų salų

Premjerė į salas atskrido 
kartu su savo vyru. Ta jos 
kelionė saugumo sumetimais 
buvo laikoma paslaptyje. Sa
lų gyventojai, kurių tenai 
esama 1,800 ir britų kariai, 
kurių skaičius siekia iki 
3,500, apie premjerės atvy
kimą sužinojo per radiją tik 
tada, kai jau ji buvo pakeliui 
iš aerodromo į gubernato
riaus būstinę.

Premjerė aplankė buvusias 
kovų vietas, kapines, kuriose 
palaidoti kovų metu už salas 
žuvusieji kariai, susitiko su 
Stanley miesto vadovybe ir 
gyventojų atstovais.

Argentinos spauda labai 
piktai rašė apie tą jos apsi
lankymą, o ir jos opozicija 
Londone šia jos kelione, va
dino “politiniu pasivažinėji
mu”. Sugrįžusi į Londoną, ji 
viešai paskelbs pranešimą 
kurį jai parengė lordo 
Franks vadovaujama komisi
ja. Komisijos tikslas buvo 
nustatyti, kas kaltas, kad 
karas su Argentina dėl tų 
salų britus užklupo nepasi
rengusius. Manoma, kad ir 
jai pačiai dalis kaltės teks.

Į
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Komplikuotasis popiežius
Popiežius Jonas Povilas II įšventino 18 naujų kardinolų. 

Ta proga pasaulis dar labiau įsitikino, kad dabartinis 
popiežius yra ne tik labai komplikuota asmenybė, bet 
tikriausiai vienas labiausiai politinių popiežių šimtmečių 
bėgyje.

Žiūrint į sąrašų naujųjų kardinolų, tuojau darosi aišku, 
kad popiežius visame kame pirmoje eilėje turi omenyje 
tarptautinius politinius interesus, o grynai ganytojiški 
reikalai nustumiami į šalį. Taip, buvęs Krokuvos arkivys
kupas yra sistematingas politikierius, kuris, gal daugiau 
negu jo pirmtakūnai, bando lošti svarbių rolę taip sakant 
“pasaulietiškuose” dalykuose.

Pažvelkime, kas tie naujieji kardinolai. Visų pirma—pa
čios Lenkijos vyriausias katalikų dvasiškis Jozefas Glem- 
pas,—jis be abejo yra tiesioginis popiežiaus įrankis visose 
machinacijose dar aštriai verdančioje ideologinėje kovoje 
Lenkijoje. Paskirdamas jį kardinolu popiežius dar aiškiau 
pabrėžė savo įsivėlimų į vidujinę Lenkijos politikų. Visai 
nelauktas buvo Rygos ir visos Latvijos apaštališko 
administratoriaus Juliano Vaivodso įšventinimas į kardino
lus. Vaivods yra 87 metų senelis, apie kurio rolę katalikų 
bažnyčioje iki šiol platusis pasaulis nieko nežinojo. Jo 
įšventinimas buvo aiškus demonstratyvus žingsnis: pakelti 
į kardinolus pačioje Tarybų Sųjungoje esantį dvasiškį, 
parodyti Vatikano “susirūpinimų” TSRS teritorijos katali
kais. Bet, kaip nurodė kai kurie komentatoriai Amerikos 
spaudoje, J. Vaivodso įšventinimas turi ir kitų rezultatų, 
Vatikano gal ir ne labai pageidautų,—Vatikanas tuo 
žingsniu lyg pilnai pripažįsta savo oligarchijų, kuri veikia 
Tarybų Sųjungoje ir, bent pasyviai, kooperuoja su valdžios 
autoritetais. Panašiai ir su naujuoju Jugoslavijos kardino
lu, Franjo Kuhariču.

Šiaip popiežius plačiai žvalgėsi po pasaulį ir darė savo 
pasirinkimus vadovaujantis visokiais sumetimais, bet vis 
politiniais. Paskirdamas Chicagos arkivyskupų Bernardinų, 
energingų veikėjų už termobranduolinį nusiginklavimų, į 
kardinolus, popiežius lyg pabrėžė savo pritarimų taikos 
judėjimui. Iš antros pusės, paskirdamas Libano rytų 
apeigų katalikų patriarchų Choraiche kardinolu, popiežius 
lyg pritarė dešinių krikščionių falangistų ultra-reakcinei 
politikai. Jis paskyrė jėzuitų teologų prancūzų Henri de 
Lubac, kuris žinomas kaip reformatorius, bet tuo pačiu 
laiku paskyrė kelis konservatyvius italus kardinolus.

Taigi, nėra mažiausios abejonės, kad buvęs Krokuvos 
arkivyskupas Woytila yra apsukrus politikas, bet ar jis turi 
pakankamai laiko būti ir dvasinis ganytojas?

Cuomo pirmas žingsnis ....
Naujasis New York valstijos gubernatorius Cuomo 

kandidatavo kaip liberališkas demokratas, kaip žmogus, 
kuriam rūpi eilinių žmonių reikalai. Jis žadėjo ginti turimas 
socialines reformas, masių gerbūvį. Jis vis gyrėsi, kad yra 
neturtingų darbo žmonių, imigrantų iš Italijos, sūnus, kad 
gyvenęs visų savo gyvenimų labai paprastoje Queens 
miesto dalies apylinkėje, eiliniame namuke, ir t. t.

Ir štai jis gubernatoriaus rūmuose Albany mieste ir 
paskelbia savo pirmus nutarimus. Ir kokie jie? Ogi, kaip 
pirmų žingsnį jis paskelbia štai kų: jis bent metams sulaiko 
visų naujų ligoninių statybų, kokiose stadijose jos bebūtų. 
Kitaip sakant, ar naujos ligoninės statyba tik pradėta, ar ji 
jau įpusėjusi, arba, ko gero, jau esanti arti baigimo—vis
kas sulaikoma ir gal po metų darbas vėl bus tęsiamas.

Kodėl? Kokia čia logika? Jeigu gubernatorius būtų 
metams sulaikęs, sakysime, didžiųjų miesto centro komer
cinių pastatų statybų, jokios tragedijos nebūtų: biznių 
firmos gali laukti savo naujų ištaikingų ofisų—jos ir taip 
jų turi pakankamai. Bet su ligoninėmis dalykas jau visai 
kitoks. New Yorke, juk, turime baisų ligoninių nedateklių. 
Juk visai neseniai viena moteris numirė nuo širdies 
smūgio, kai viena ligoninė jos nepriėmė, teisindamasi, kad 
neturi pakankamai vietos, ir ambulansas turėjo jų vežti į 
tolimesnę ligoninę,—bet jau nespėjo atvežti laiku. Guber
natorius, žinoma, sakytų, kad jis negali sulaikyti didžių 
komercinių pastatų statybų, nes ta privatinėse rankose. 
Bet kokioje santvarkoje mes gyvename, kurioje sulaikoma 
ligonių statyba, tuo tarpu kai žmonės miršta, o privatinė, 
komercinė, pelnagrobiška statyba bujoja?

Paryžius. — Penkias dienas 
taręsis su Prancūzijos val
džios atstovais, jų tarpe ir su 
prez. Mitterrand, Irako vice
premjeras Tareq Aziz spau
dos atstovams pareiškė, kad 
Prancūzija padidins naftos 
pirkimų iš Irako ir kad dide
liu mastu pradės tiekti kari
nę pagalbų. Irakas krypsta į 
Prancūzijų, nes kare su Ira
nu jis nesusilaukė paramos iš 
arabų kraštų.

Bonn. — Fed. Vokietijos 
prez. Karl Carstens paleido 
parlamentų ir paskelbė, kad 
nauji rinkimai įvyks kovo 7 d.
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San Jose, Kostarika. —Apie 
20 Kostarikos parlamento 
narių sutiko dalyvauti išvy
koje į Kubų. Kubos valdžia 
apmoka visas išlaidas. Išvy
kų organizuoja Kostarikos 
Komunistų partija. Kostari
kos valdžia labai nepatenkin
ta.

Roma. — Čia, Milane ir ki
tuose Italijos miestuose me
talo darbininkų unija buvo 
surengusi demonstracijas, 
protestuojant prieš vyriau
sybės ekonominę politikų, 
reikalaujant didesnių atlygi
nimų.

Reikšmingas dokumentas
1982 m. gruodžio 21-22 

dienomis Maskvoje, Krem
liaus Suvažiavimų rūmuose, 
įvyko TSKP Centro Komite
to, TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos ir Rusijos Tarybų 
Federatyvinės Socialistinės 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos bendras iškilmingas 
posėdis, skirtas Tarybų So
cialistinių Respublikų Sųjun- 
gos įkūrimo 60-mečiui.

Pranešimų “TSR Sųjun- 
gai—šešiasdešimt metų” pa
darė TSKP Centro Komiteto 
Generalinis Sekretorius drg. 
J. Andropovas.

Baigiantis iškilmėms, posė
džio dalyviai labai entuzias
tingai, vienbalsiai priėmė šį 
Kreipimąsi į pasaulio parla
mentus, vyriausybes, politi
nes partijas ir tautas:

Mes, visų TSRS tautų at
stovai, susirinkę Maskvoje 
iškilmingai paminėti Tarybų 
Socialistinių Respublikų Są
jungos įkūrimo šešiasdešim- 
tųsias metines, dviejų šimtų 
septyniasdešimties milijonų 
tarybinių žmonių vardu krei
piamės į Žemės parlamentus, 
vyriausybes, politines parti
jas ir tautas šiuo taikos laiš
ku.

Tai, apie kų amžius svajojo 
geriausi žmonijos protai,— 
apie nacionalinės nesantaikos 
ir vaidų likvidavimų, tikrų 
įvairių nacijų lygiateisišku
mų ir draugystę,—tapo mū
sų šalyje realybe Komunistų 
partijos ir Tarybų valstybės 
lenininės politikos dėka, so
cialistinių nacionalinės ir so
cialinės laisvės principų įgy
vendinimo, bet kokio engimo 
ir išnaudojimo likvidavimo 
dėka.

Nauji žmonių, nacijų savi
tarpio santykiai socialistinėje 
valstybėje sąlygoja ir TSRS 
užsienio politiką. Mūsų idea
las, mūsų tvirtas tikslas ir 
nuolatinis rūpestis—visuoti
nė taika, tautų draugystė ir 
bendradarbiavimas.

Didžioji Spalio socialistinė 
revoliucija pradėjo naują is
torinę epochą. Išsivadavę iš 
socialinės ir nacionalinės 
priespaudos, darbo žmonės 
sukūrė Tarybų šalį—valsty
bę, įtvirtinusią brolišką tau
tų draugystę ir lygiateisiš- 
kus santykius, užtikrinusią 
visoms nacijoms tikrą laisvę, 
pažangą ir klestėjimą.

Tvirta, patikima, stabili 
taika—tai pirmutinis ir būti
niausias visų žmonių, visų 
tautų, visos žmonijos porei
kis.

Reikalavimas garantuoti 
taiką įgyja ypač svarbią 
reikšmę dabar, kai valstybės 
turi ginklus, galinčius sunai
kinti žmonijos civilizaciją, 
pačią gyvybę, Žemėje, ir kai 
karo grėsmė, kurią buvo 
pavykę žymiai atitolinti aš
tuntajame dešimtmetyje, vėl 
didėja, o tarptautinis įtempi
mas pastebimai aštrėja.

Visomis valstybių pastan
gomis, vyriausybių, organi
zuotų politinių jėgų, visų 
kiekvienos šalies piliečių ak
tyvumu turi būti dabar sie
kiama užkirsti kelią branduo
linei katastrofai. Nėra ir ne
gali būti svarbesnio klausi
mo.

Mes, įgaliotieji tarybinės 
liaudies atstovai, iškilmingai 
pareiškiame, jog Tarybų Są
junga, vykdydama lenininę 
taikos ir tarptautinio bendra
darbiavimo politiką, padarys 
viską, ką galėdama, kad bū
tų užkirstas kelias karui.

Mes patvirtiname, kad, 
kaip yra įsipareigojusi, Tary
bų Sąjunga nepanaudos pir
moji branduolinio ginklo, ir 
dar kartą raginame kitas 
branduolines valstybes 
priimti tokį pat įsipareigoji
mą.

Mes pareiškiame, kad Ta
rybų Sąjunga pasirengusi 
įšaldyti savitarpišku pagrin
du su Jungtinėmis Amerikos

“LAISVĖ”

Valstijomis savo branduoli
nio ginklo arsenalus.

Mes stojame už tai, kad 
būtų greitai ir rezultatyviai 
užbaigtos Tarybų Sąjungos 
ir Amerikos derybos dėl 
strateginės ginkluotės apri
bojimo ir sumažinimo ir dėl 
branduolinės ginkluotės apri
bojimo Europoje, už tai, kad 
būtų kuo greičiau susitarta 
dėl ginkluotųjų pajėgų ir 
ginkluotės sumažinimo Cen
trinėje Europoje.

Mes siūlome nedelsiant su
sitarti dėl visiško ir visuoti
nio branduolinio ginklo ban
dymų uždraudimo, kad dau
giau negalėtų būti kuriamos 
naujos jo rūšys ir tipai.

Mes stojame už cheminio 
ginklo uždraudimą ir jo at
sargų sunaikinimą.

Mes raginame kuo greičiau 
vėl pradėti nutrauktas dery
bas visais kitais ginkluotės 
apribojimo ir sumažinimo 
klausimais.

Mes kreipiamės į visų pa
saulio valstybių įstatymų lei
dimo organus ir vyriausybes, 
ragindami aktyviai prisidėti 
prie konfliktinių situacijų su
reguliavimo ir įtempimo židi
nių likvidavimo, ko turi būti 
siekiama tik politinėmis prie
monėmis.

Mes stojame už tai, kad 
būtų stiprinama Suvienytųjų 
Nacijų Organizacija, didina
mas jos vaidmuo stiprinant 
tarptautinę taiką ir saugu
mą.

Šių tikslų vardan Tarybų 
Sąjunga pasirengusi bendra
darbiauti su visomis pasaulio 
valstybėmis nepriklausomai 
nuo jų politinių ir socialinių 
sistemų.

Didžiulė istorinė atsako
mybė dabar tenka visoms 
pasaulio valstybėms, atsako
mybė už dabartį ir ateitį.

Tarybiniai žmonės įsitiki
nę, kad valstybės ir tautos, 
suvienijusios savo pastan
gas, galės likviduoti karo 
grėsmę, išsaugoti ir įtvirtinti 
taiką Žemėje, garantuoti 
žmogaus teisę gyventi. Taip 
suvienyti pastangas mes ra
giname Žemės parlamentus, 
vyriausybes, politines parti
jas ir tautas.

Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos 
Aukščiausioji Taryba

Tarybų Sąjungos 
Komunistų Partijos 
Centro Komitetas

JT SAUGUMO TARYBOS 
DARBAS GAUSĖJA

Jungtinės Tautos — Perei
tų metų statistika rodo, kad 
Saugumo Taryba turėjo 88 
posėdžius, kai tuo tarpu 1981 
m. posėdžiavo tik 60 kartų. 
49 posėdžiai pernai buvo 
paskirti svarstyti Artimųjų 
Rytų klausimams ir trylika 
posėdžių—Argentinos ir D. 
Britanijos konfliktui dėl 
Falkland-Malvinų salų. Liku
sieji posėdžiai skirti proble
moms Pietų Afrikoje ginčui 
tarp JAV ir Nikaragvos. Ir 
viename savo posėdžių per
nai Saugumo Taryba nutarė 
padaryti ir arabų kalbą savo 
oficialia kalba. Tokiu būdu 
dabar oficialiomis kalbomis 
yra: anglų, arabų, ispanų, 
kinų, prancūzų ir rusų.

Labiausiai Saugumo Tary
ba buvo užsiėmusi 1948 m., 
kada turėta 168 posėdžiai, o 
ramiausi metai buvo 
1959-ieji, kada posėdžiauta 
tik penkis kartus.

Washington. —Spauda ra
šo, jog per apklausinėjimus 
Atstovų Rūmų komisijoje 
ČIA direktorius William J. 
Casey patvirtino, kad JAV 
yra rėmusi sukilėlius, kurie 
atlikdavo sabotažo veiksmus 
Nikaragvoje. Bet jis panei
gė, jog JAV nori nuversti 
tos šalies revoliucinę vyriau
sybę.

TARPTAUTINĖMIS 
TEMOMIS

Svarbiausias 
dabarties 
uždavinys

Visame pasaulyje plačiai 
svarstoma ir analizuojama 
TSRS pozicija aktualiausiais 
dabarties klausimais, kuri 
buvo aiškiai suformuluota 
TSKP CK Generalinio Sek
retoriaus J. Andropovo pra
nešime iškilmingame posėdy
je Maskvoje, skirtame TSRS 
įkūrimo 60-mečiui, bei šiame 
posėdyje vienbalsiai priimta
me Kreipimesi į pasaulio 
parlamentus, vyriausybes, 
politines partijas ir tautas. 
Sprendžiant iš užsienio masi
nės informacijos priemonių 
reagavimo, valstybinių, poli
tinių ir visuomenės veikėjų 
pareiškimų, galima tvirtai 
teigti, kad visi mūsų plane
tos žmonės, kurie nori gy
venti taikiai, ryžtingai remia 
tvirtą ir nuoseklų TSKP ir 
Tarybų valstybės užsienio 
politikos kursą.

Negalima leisti kilti bran
duoliniam karui nei mažam, 
nei dideliam, nei ribotam, 
nei visuotiniam. Toks svar
biausias mūsų laikų uždavi
nys. Šį uždavinį siekiama 
išspręsti tiek ankstesnėmis, 
tiek ir naujomis taikiomis 
Tarybų Sąjungos iniciatyvo
mis.

Vienas iš pagrindinių bū
dų, įgalinančių realiai suma
žinti branduolinio karo grės
mę,—tai, žinoma, sudaryti 
TSRS ir JAV susitarimą dėl 
strateginės branduolinės gin
kluotės apribojimo ir sumaži
nimo. Skirtingai nuo Jungti
nių Valstijų, kurios nori įgyti 
karinį pranašumą prieš 
TSRS, Tarybų šalis vado
vaujasi tuo, kad būtina iš
saugoti paritetą. TSR Sąjun
ga pasirengusi sumažinti sa
vo strateginę ginkluotę dau
giau kaip 25 procentais. Ati
tinkamai turi būti sumažinta 
ir JAV ginkluotė. TSRS taip 
pat siūlo žymiai sumažinti 
branduolinių užtaisų skaičių 
ir maksimaliai apriboti bran-, 
duolinio ginklo tobulinimą. 
Tarybų Sąjungos pasiūlymai 
apima visų be išimties rūšių 
strateginį ginklą, juose nu
matoma sumažinti jo arsena
lus šimtais vienetų.

Labai svarbią reikšmę sie
kiant pašalinti branduolinio 
karo grėsmę turi taip pat 
naujas Tarybų Sąjungos pa
siūlymas dėl branduolinės 
ginkluotės apribojimo ir su
mažinimo Europoje. Tarybų 
Sąjunga pasirengusi tam, 
kad Europoje liktų tik tiek 
jos raketų, kiek jų turi Ang
lija ir Prancūzija. TSRS pa
teikia ir konkrečią pasitikėji
mo priemonių programą, tu
rėdama omenyje tą aplinky
bę, kad šiuolaikinio ginklo 
didžiulio veikimo greičio ir 
galios sąlygomis savitarpišku 
įtarinėjimų atmosfera ypač 
pavojinga, nes net absurdiš
kas atsitiktinumas gali turėti 
tragiškų padarinių.

Žodžiu, Tarybų Sąjunga 
ragina Jungtines Amerikos 
Valstijas ir NATO šalis su
daryti aiškų ir teisingą susi
tarimą, kad būtų galima pa
šalinti karo grėsmę ir sustip
rinti taiką. Bet, kaip pabrėžė 
J. Andropovas, tegul niekas 
neabejoja: TSRS neleis, kad 
jos saugumui ir jos sąjungi
ninkų saugumui iškiltų pavo
jus.

Tarybiniai žmonės, pabrė
žiama iškilmingame posėdyje 
Maskvoje priimtame Kreipi
mąsi, įsitikinę, kad valstybės 
ir tautos, suvienijusios savo 
pastangas, galės likviduoti 
karo grėsmę, išsaugoti ir 
įtvirtinti taiką Žemėje, ga
rantuoti žmogaus teisę gy
venti. N. Čigiris
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VILNIAUS “TIESOJE” APIE KAZĮ ĖRINGI

IŠMALDA ŠMEIŽIKUI
Turbūt neapsiriksiu pasa

kęs, jog visi vaikai mėgstą 
pasakas. O suaugę?

Suaugusiems bet ko nepa- 
pasakosi. Pasakos apie tris 
brolius, du protingus, o tre
čią kvailelį, nepaporinsi. O 
ką daryti žmogui, kuriam 
duonos kąsnį už pasakas te
duoda?

Tokioje apgailėtinoje pa
dėtyje atsidūrė buvęs vilnie
tis Kazys Eringis. Šis per še
šiasdešimt metų turintis žmo
gus, palikęs Vilniuje žmo
ną, vaikus ir atklydęs j Jung
tines Amerikos Valstijas, štai 
jau daugiau kaip metai — 
bedarbis. Jis tikėjosi ten ras
ti rojų. Rado milijonus be
darbių. O valgyt juk norisi. .. 
Čia dar, žiūrėk, reakcingai 
nusiteikusių JAV lietuvių 
leidžiamas laikraštėlis pasi
šovęs išspausdiftti bet kokią 
pasakaitę apie buvusią Tė
vynę. Tik toji pasakaitė turi 
būti juoda juodutėlė. Kad ir 
suaugusius siaubas baubas 
imtų.

Kazys Eringis stengiasi. 
Net iš kailio neriasi.

Gal jūs, gerbiamasis skai
tytojau, šią vasarą ilsėjotės 
mūsų nuostabioje Kuršių 
nerijoje, gal vakar žydrame 
Žeimenos vandenyje nusi
šypsojo žvejo laimė, o gal pa
prasčiausiai išėjote pažįstamu 
taku pasivaikščioti į dar po
eto Antano Baranausko ap
dainuotą Anykščių šilą, ar ty
liai parymojote ant gražuolio 
Nemuno skardžio? Jeigu taip 
buvo, netikėkit, pasakytų 
jums Kazys Eringis. Anot 
vienos jo pasakaitės, išspaus
dintos Chicagoje leidžiamame 
,,Draugo" laikraštyje, Lietu
voje „žuvo arba nusiaubti 
miškai, užteršti vandenys ir 
gyvenamoji erdvė, sukelta 
dirvožemio ir gruntų erozija". 
Pasak kitos, — mūsų tėviš
kė tariamai pergyvena „sun
kias gamtinės aplinkos sudar
kymo ir visiško sužalojimo 
pasekmes".

Jau, gerbiamasis skaityto
jau, jums baisu? Nebaisu. Ir 
man nebaisu — mes juk tu
rime akis. Savas akis. To-, 
dėl matome tai, kas yra, o 
ne tai, ką mums nori įpiršti.

„Draugo" laikraščiui tiesą 
matančių akių nereikia. Jei 
kalbama apie Tarybų Lietu
vą, į viską atkakliai žiūrima 
tik per juodus akinius.

Taigi, anot dabar jau pono 
bedarbio Kazio Eringio, mū
sų gamta „sudarkyta" ir „vi
siškai sužalota". Ne ką ge
riau ir su kultūriniu palikimu. 
Štai kita jo pasakaitė. . Ci
tuoju: „Naikinamas arba su
darkomas bei apleidžiamas 
lietuvių tautos palikimas — 
piliakalniai, senovinės bui
ties ir technologijos pamink
lai, istorinių įvykių vietos, 
mokslo ir kultūros darbuoto
jų gimtinės, kaimų poilsiavie
tės. . ." Ir taip toliau, ir pa
našiai.

Gal jūs, gerbiamasis skai
tytojau, neseniai aplankėt 
mūsų puikios rašytojos Že
maitės namus Bukantėje, o 
gal buvot užlipęs ant aukšto 
aukšto Merkinės piliakalnio, 
nuo kurio matos taip toli, 
kad net širdis sąla? Netikė
kit savo akimis. Anot naujo
jo pasakų kūrėjo Kazio Erin
gio, visur likęs tik plynas 
negyvenamas laukas nuo Bal
tijos iki Zarasų ir Dieveniš
kių.

Na, o kokie Tarybų Lie
tuvos literatūros, lietuvių

ios Kazio Eringio pa- 
. Pirmoji — kaip ir 

mūsų literatai. Ci- 
Pagal suluošintas in- 
aus egzistavimo 

saldžia- 
pornofo-

kalbos reikalai? Argi gali bū
ti plyname lauke geių rašy
tojų, poetų, kalbininkų? Štai 
dar kel 
sakaitės 
ką r a še 
tuoju: , 
dividua 
schemas kuriamas 
rūgštis ; pusėtinai 
niško sekso pseudopasaulis. 
Čia tėvynei Lietuvai vietos 
jau nėra. Net neskambėję 

dainos ir jų kūryba 
uopuolio keliu... Lie- 
nėia nenukryžiuotų

veiklą. Cituoju:

naujos
nuėjo n
tuvoje
poetų ir rašytojų".

Antroji — apie mūsų kal
bininkų
„Daug kalbama apie pasauli
nį balti
voje, o
baltistikos duobę baltų tėvy
nėje".

Kaip žemai reikia nuširis-

stikos centrą Lietu- 
reikia kalbėti apie

ti, kad pradėtum skleisti to
kias nesąmones, tokį juodą 
šmeižtą apie savo gimtinę!

Kiek reikia turėti juodos 
neapykantos mūsų kraštui, 
kad spausdintum ir propa
guotum šį melą, kaip tai daro 
kunigų leidžiamas „Draugo" 
laikrašt s ar jėzuitų tvarko
mas Vatikano radijas.

Melo trumpos kojos. 
Šmeižtu saules neužtemdysi. 
Beviltiškos čia pastangos ir 
bedarbio Kazio Eringio, ku
ris, beje, ir kuklumą- pamir
šęs, vadina save net profe
soriumi, nors šio vardo jam 
niekas nesuteikė.

Reakcingų JAV lietuvių 
laikraščių informacijose, 
skleidžiančiose Kazio Erin
gio šmeižtus, dažnai randi ir 
tokį sakinį: „Prie įėjimo bu
vo .renkamos aukos K. Erin
gio pragyvenimui".

Taigi finalas — išmalda 
prie slenksčio.

O kas toliau? Kas bus, kai 
net aršiausiems nusibos įo 
juodos pasakos apie Tarybų 
Lietuvą? Kiek stovės buvęs 
mokslininkas, o dabar be
darbis, ištiesęs ranką7

Adolfas ŠIDLAUSKAS

Ossining, N. Y.—Be kraujo 
praliejimo pasibaigė Sing 
Sing kalėjimo kalinių sukili
mas, užtrukęs 53 valandas, 
kurių metu kaliniai įkaitais 
buvo paėmę 17 kalėjimo sar
gų. Naujasis New Yorko 
valstijos gubernatorius Ma
rio Cuomo pripažino, kad rei
kalingos reformos kalėjimų 
sistemoje ir pažadėjo išpildy
ti kai kuriuos kalinių reikala
vimus, nors atsisakė amnes
tuoti sukilimo kaltininkus. 
Apie 500 kalinių dalyvavo 
tame incidente.

PANEVĖŽYS

„Ekrano" gamykloje ii 
visų cechų aktyviausi yra 
surinkimo cecho racionali
zatoriai, kurių gretose dau
giau kaip Šimtas žmonių. 
Jie per 9 šių metų mėne
sius pateikė 124 pasiūlymus, 
iš kurių 103 įdiegti gamy
bom

Siame ceche tapo tradici
ja kasmet rengti racionali
zatorių pasiūlymų priėmimo 
atvirų durų dienas. Nenuils
tantys novatoriai J. Kirdulis 
tą dieną pateikė 16 pasiūly
mų, J. Puriuškis — 11, po 9 
— P. Gataveckas ir J. Sa- 
pieliauskas.

P. SARGAUTAS
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PAVASARIO ŠAUKLYS Bronio Raguočiaus atsisveikinimo žodžiai
Sunku suprast poeto skrydį, 
Suprast jo sielą.

dar sunkiau;— 
Dažnai jį nesėkmės palydi, 
Kada jis prakalba jautriau.

Dažnai jį keikia, peikia, bara, 
Ir stengias

apdrabstyt purvu, 
Jis savo darbą

kantriai daro— 
Už tai vadinas poetu.

K.B.
Visa Lietuva ir už jos ribų 

gyvena lietuviai minėjo di
džiausio lietuvių poeto, nau
josios lietuvių poezijos pradi
ninko Jono Mačiulio (vi
siems geriau žinomo pagal 
slapyvardę) Maironio gimimo 
šimtas dvidešimtąsias meti
nes. Jis gimė 1862 m. lapkri
čio 2 d. Pasandravio dvare 
netoli Šiluvos. Jis kilęs iš 
karališkųjų valstiečių (ne 
baudžiauninkų). Vaikystę 
praleido Bernotuose (Rasei
nių raj.). Iš pradžių mokslo 
sėmėsi namuose, o paskiau 
Betygalos pradžios mokyklo
je. 1873 m. jis įstojo į Kauno 
gimnaziją. Jau šeštoje klasė
je būdamas jis pradėjo do
mėtis humanitariniais moks
lais, kurti eilėraščius. 1883 
m. baigė gimnaziją. Metus 
mokėsi literatūros Kijevo 
universitete. Čia jis susipaži
no su to universiteto moksli
ninkų darbais apie Didžiąją 
Lietuvos kunigaikštystę. 
Kaip žinome, 1864 m. rusų 
valdžia uždraudė lietuvišką 
spaudą. Tai buvo juodžiau
sias lietuvių kultūros laiko
tarpis. Maironis gynė lietu
vių kalbos teises Rusijos 
spaudoje. 1884 m. jis įstojo į 
Kauno kunigų seminariją, 
kur be specialių disciplinų, 
studijavo lietuvių kalbą bei 
lenkų poeziją, 1886 m. jis 
parašė bene pirmą rimtą 
darbą “Apsakymai apie Lie
tuvos praeigą” ir trumpą 
lietuvių rašytojų apžvalgą, 
pasirašydamas Stanislovo 
Zanavyko slapyvardžiu. 
Koks populiarus lietuvių tar
pe šis Maironio darbas, gali
ma spręsti iš to, kad iki 1926 
m. jo buvo išleista keturios 
laidos. Bendradarbiavo 
“Aušroje” ir “Šviesoje”. Pa
rašė poemą “Lietuva”, skirtą 
vysk. A. Baranauskui. 1888 
m. baigė kunigų seminariją 
ir toliau studijavo Peterbur
go Dvasinėje seminarijoje, 
kur susipažino su vokiečių 
ypač Šilerio kūryba. Čia jis 
subrendo kaip poetas. Pra
dėjo kurti poemą “Tarp 
skausmų į garbę! Nuo 1891 
metų pasirašinėjo Maironio 
slapyvardžiu (tuo metu buvo 
draudžiama lietuviška spau
da ir pavarde pasirašinėti 
negalėjo—būtų pasodinę į 
kalėjimą ar ištrėmę į Sibirą). 
1892 m. baigė Dvasinę semi
nariją ir pradėjo dėstyti teo
logiją Kauno kunigų semina
rijoje. Nuo 1894 m. iki 1909 
m. S. Garnio slapyvardžiu 
išleido poemą “Tarp skaus
mų į garbę” ir pirmąjį eilė
raščių rinkinį “Pavasario bal
sai”, bei libretą “Kame išga
nymas”. Dalyvavo lietuvių 
kultūriniame gyvenime, ben
dradarbiavo spaudoje. 1907 
m. kartu su poetu A. Dam
brausku ir P. Būčių parengė 
Lietuvos Krikščionių demo
kratų partijos programą. 
Nuo 1909 iki 1932 m. jis 
Kauno kunigų seminarijos 
rektorius. Taigi, šiemet su
kako penkiasdešimt metų 
nuo Maironio mirties (mirė 
1932 m. birželio 28 d. Kau
ne). Palaidotas prie bazili
kos, kur jam yra paminklas. 
Jo “Pavasario balsai” buvo 
leidžiami daugelį kartų. Jo 
eilėraščių mokėsi mokyklose. 
1940-41 m. jo kūrybos nesi
mokė. Vėliau vėl mokėsi. 
Karo metu jo eilėraščiai mo
kė mylėti Tėvynę, kovoti su 
priešais. Jo patrijotinė kūry
ba buvo ir yra mėgiama. Jis 

kėlė tautinės vienybės pro
blemą, idealizavo Lietuvos 
senovę, aukštino kovą už 
tėvynės laisvę. Istorinėse 
dramose “Kęstučio mirtis”, 
“Vytautas pas kryžiuočius”, 
“Vytautaskaralius”, poemose 
“Jaunoji Lietuva”, “Raseinių 
Magdė”, “Mūsų vargai” ir 
kt. Šlovino Lietuvą, jos gy
nėjus, kvietė dirbti dėl Lie
tuvos, kvietė tautą į atgimi
mą. Žodžiu, Maironis ėjo su 
gyvenimu, alsavo to meto 
dvasia. Už tai žmonių jis 
buvo mėgiamas. Juk ir se
nieji išeiviai lietuviai dar 
prisimena, kaip traukdavo 
jaunystėje Lietuvos kai
muose dainas, dažnai net 
nežinodami, kad jų auto
rius Maironis. “Kur bėga 
Šešupė”, “Ten, kur Nemunas 
banguoja”, “Oi neverk matū- 
šėle, kad jaunas sūnus”, 
“Eina garsas Prūsų žemės” 
ir kt. Koks būdavo tada 
jaunimo užsidegimas, dideli, 
puikūs jausmai, gražūs sieki
mai, lakios svajonės.

Maironis, apdainuodamas 
savo gimtąsias vietas 
“Už Raseinių ant Dubysos 
Teka saulė, teka;
Geltonplaukės,

puikios visos, 
Šneka ten, oi šneka”.
Jis žavisi dangiaus mėlyne, 

idealizuoja lietuvaitę-žemaitę 
ir supranta jos liūdesį, aša
ras, nes
“Kaip nedžiūtų, kad nežūtų 
Tiek jaunų bernelių!
Kad be laiko tiek nebūtų 
Be vilties našlelių!
Daugel žūva, daugel pūva, 
Kas apverks jų dalį?
Už Uralo, žemės galo:
Ne po savo šalį!”

(eilėraštis “Už Raseinių ant 
Dubysos”). Šis eilėraštis ta
po daina, plačiai dainuojama 
Lietuvoje. Šis eilėraštis pa
rodo, kad Maironiui buvo 
žinomi tautiečių vargai, kova 
dėl spaudos laisvės lietuvių 
tremtinių dalia. Maironis vi
sa tai suprato, atjautė ir iš jo 
jautrios sielos išsiliejo pos
mai 1895 m. tapę aktualūs 
dar ilgą, ilgą laiką.

Eilėraštyje “Mano moksla
draugiams” Maironis pašie
pia savo mokslo draugus, 
šiaudinius patriotus, kurie 
savo jaunystės siekius išmai
nė. Kaip V. Kudirka sako: “į 
trupinį aukso, gardaus val
gio šaukštą”, į “saliomis 
aukštus“, kapšą “rubliais 
kuprotą”, ir kurie “viską 
sprendžia iš anksto ... ir 
peikia”, net savo tautiečius 
vadindami “litvomanais“, 
nors jaunystėje “Pasišvęsti 
“Pasišvęsti ir vargti

už žemę mylėtą 
Buvo obalsis

mūsų kelionės”. 
O dabar jie . . iš aukštybių ir 
žiūri, ir mato!”, pamėgę vai
šes, kartais, užsimiršdami sa
vo kraštą, savo artimuosius. 
Šis eilėraštis aktualus visa
da.

O kas nežino kiek kartų 
dainuotos ir dabar dainuoja
mos dainos—Maironio eilė
raščio “Kur bėga Šešupė”. 
Kiek jame meilės tėvynei, 
“broliams artojams”, nes “Tu 
gražiausia, maloniausia, Lie
tuva matute!“ Atsimenu, 
1948 m. vasarą B. Ungutei 
teko vadovauti meninei savi
veiklai ir vieno koncerto me
tu, nuskambėjus šiai dainai, 
ne vienas nušluostė ašaras. 
Manau, paskaitęs “Kur bėga 
Šešupė”, kitaip supranta tė
viškės grožį, “Kur rausta 
žemčiūgai, kur rūtos žaliuoja 
ir mūsų sesučių dabina ka
sas”, labiau pamilsta tą kraš
tą.

Apie lietuvių kovas su kry
žiuočiais kalbama eilėraštyje 
“Eina garsas”. Ir šis eilėraš
tis, kaip ir daugelis kitų Mai
ronio eilėraščių, yra tapę 
dainomis, dainuojamomis 
kaime, per radiją, choruose 
ir kt.

3-1AS PUSLAPIS“LAISVĖ”

gebėjo įžvelgti ir tų srovių rašytojų, kul
tūros veikėjų kūrybos išliekamuosius mo
mentus.

JAV lietuvių, pirmiausia, jų pažangio
jo judėjimo, kultūros ryšius ir kontaktus 
su gimtuoju kraštu A. Bimba lietė gana 
įvairiais aspektais. Kultūrinio bendravimo 
su Lietuva idėja jo publicistikoje atsisklei
džia dinamiškai, su šio proceso sudėtin
ga raida, sąlygota istoriškai konkrečių 
laiko sąlygų.

A. Bimba, ypač „Krislų" formos raš
tuose, yra atsiliepęs apie daugelį Tarybų 
Lietuvos rašytojų knygų ir kūrinių. Di
džiausią dėmesį jis telkė tos literatūros 
problematikai ir turiniui, jos idėjinėms- 
etinėms vertybėms. Propaguodamas gim
tojo krašto rašytojų kūrybą taip JAV 
lietuvių, A. Bimba Skiepijo meilę socia
listinei Lietuvai, interesą jos literatūrai 
ir kultūrai.

Poetas Maironis

Kaip puikiai piešiama gam-
ta eilėraštyje “Mergaitė”, 
kada
“Pražydo, pasklido žiedai 

po laukus
Ir pievas 

išpynė margai!”-----
Ar ne gražu, malonu gam

toje, kai
“Sučiulbo pragydo

tarp girių saldžiai 
Paukštelių byla įvairi” . . .
Tai tik nepaprastai jautrus 

žmogus gali pamatyti tą 
gamtos grožį, jį apdainuoti.

O kas nesižavi Maironio 
apdainuota naktim?
“Ir kas per naktis

dega žvaigždės aukštai, 
Bemirkčioja tartum akutės; 
Iš užgirio

pilnatis mėnuo antai 
Įspindo į langą pirkutės”.
Prieš akis praslenka tas 

giedras, šaltas žiemos nak
ties dangus, kuriame 
“Šarmotas rytys

nebeblaško sniegų, 
Vien kvapą

užimdamas spaudžia.
Ar pieštais gudriais

ant trobelės langų 
Žvaigždelėmis

verpalą audžia.

Nors neseniai vertė
pusnį žiemys

Ir kaukė,
kaip liūtas atklydęs”. . .

Ne veltui iš Maironio mo
kėsi ir dabar mokosi daugelis 
pradedančių, ir ne tik prade
dančių poetų. O kas paskaito 
jo eilėraščius, žavisi jais. Juk 
tik didelę meilę poetui jaus
dami, jo tėvynainiai prieš 
keletą metų Kaune, Rotušės 
aikštėje priešais Maironio 
memorialinį muziejų pastatė 
jam puikų paminklą, prie 
kurio dažnai nulenkia galvas 
Rotušėje sujungtos jaunosios 
poros, sukūrusios šeimas, 
nulenkia galvas iš visos Lie
tuvos atvykę žmonės, pa
minklo papėdėje padėdami 
gėles. Myli Maironį, myli jo 
eiles Lietuvos žmonės. Kau
ne yra Maironio vardu pava
dinta gatvė. Jo raštai buvo 
leidžiami prieš karą, leidžia
mi dabar masiniais tiražais ir 
jie neužsiguli knygynų lenty
nose. Maironio parašytos 
dainos neretai skamba per 
Lietuvos radiją, o kai kada ir 
per televiziją.

KAS KĄ TIKRAI ŽINO
KADAISE SOKRATAS:
— žinau, jog aš nieko nežinau.

EGZAMINUOJAMAS STUDENTAS:
— Dėstytojau, aš viskq žinau, tik išsireikšti 
nemoku.

TRENERIS PO PRALAIMĖTŲ RUNGTYNIŲ:
— Getrai žinau viena: kai komanda pralaimi
— kaltas treneris, kai Išlošia — tai koman
dos nuopelnas.

DIPLOMATAS:
— Išmintingas visuomet žino daugiau negu 
pasako.

STATYBININKAS:
— Kq gali priduoti Šiandien, rytdienai neati
dėk I.

Išaiškino Jonas KUVYKAS
Šluota

.puoštos parduotu- 
Įupes. Mažieji jau-

Maironis matė caro valdi
ninkų sauvaliavimus, daromą 
priespaudą pavergtoms tau
toms ir jis jautė, kad caro 
valdžia turi sugriūti. Jis ma
tė tautinį judėjimą, pats pri
sidėjo prie jo, tikėjo naujais 
laikais, buvo naujo pavasario 
šaukliu, rašydamas:
“Nebeužtvenksi

upės bėgimo, 
Norint sau eitų ji pamažu; 
Nebesulaikysi naujo kilimo, 
Nors jį pasveikint

tau ir baisu”.
Matė, kad per pasaulį eina 

naujos idėjos ir suprato, kad 
“vaikas tik trukdo amžių 
darbus”. Jis ragina: 
“Griaukime amžiais

užverstą sieną, 
Norint gailėtus

jos beprotys!” 
Jis šaukia:

“Ginkime kalbą,
žemę, jos būdą!

Stokim į darbą
kaip milžinai!” 

Kartu jis perspėja:
“Kas vakarykščio sapno 

ieškotų,
Tam labą naktį

galim užtraukti;
Svetimą rūbą

kas dar nešiotų, 
Tam nusibostų

galo belaukt.”
Nors šios eilės parašytos 
1895 metais, bet jos daug ir 
daug metų aktualios. Jis 
tarsi nujautė caro patvaldys
tės galą ir žinojo, kad turi 
ateiti laisvė pavergtiems 
žmonėms. Ir ta laisvė atėjo. 
Nors ir dabar pasaulyje yra 
pavergtų tautų, slegiamų 
sunkaus kolonializmo jungo, 
ir pavergtų žmonių. Tačiau 
istorijos ratas sukasi ir viso
se šalyse liaudis numes prie
spaudą, tarsi išgirdusi prieš 
daug metų pasakytus Mairo
nio žodžius:
“Tik į darbą greičiau!
Tik mylėkim karščiau!
Tik, vyrai,

pajudinkim žemę!”

Ir, liaudis nugalės! Sutruks 
kolonializmo pančiai! Taigi 
Maironis brangus ne tik lie
tuvių, bet viso pasaulio liau
džiai. Reikėtų jo raštus iš
versti į visas svarbesnes 
pasaulio kalbas.

Kęstutis Balčiūnas

Ąpie Antaną Bimbą (1894. I. 22—1982. 
IX. 30) šiuosyk, deja, prisieina rašyti jau 
būtuoju laiku. Su jo mirtimi mūsų išei
vijos istorija neteko vienos didžiausių, 
iškiliausių figūrų. Ypač skaudus šis pra
radimas JAV lietuvių pažangiajam judė
jimui, kurio gretose A. Bimba veikė be
veik septynis dešimtmečius (nuo 1913 m.), 
ilgai buvo jo autoritetingas vadovas.

Su komunisto A. Bimbos netektimi pra
eitin nuėjo sudėtingas, istorinių lūžių, pa
saulio pasikeitimų ir problemų kupinas 
laikotarpis, kurio aktyviausias dalyvis 
JAV buvo šis įžymus mūsų tautos sūnus. 
Lieka šviesi paguoda, kad jo nuveikti 
darbai, jo raštų palikimas neišdildomai 
įsirėžė į (pažangiąją marksistinę JAV vi
suomeninę politinę mintį, į mūsų kultū
rą, tautos istorinę atmintį.

Norėčiau keliais bruožais apibūdinti A. 
Bimbą kaip kultūros publicistą ir jos is
toriką. Literatūra, menas, kultūra buvo 
pastovus ir gyvybingas jo gyvenimo, veik
los ir raštų interesas. Nuo pirmųjų rank
raščiuose likusių referatu, Tašytų Valpa
raiso 1915—1916 m., iki paskutiniųjų me
tų jo „Krislų" „Laisvės" laikraštyje.

Į literatūros, apskritai kultūros reiški
nius A. Bimba žvelgė visų pirma kaip 
revoliucinis politikas ir sociologas, ideo
loginės kovos ir polemikos kontekste, ei
namojo momento klasinių poreikių situa
cijoje. Tad tų faktų, įvykių ir reiškinių 
interpretavimas bei vertinimas jo raštuo
se buvo labiau politinis nei estetinis ak
tas ir sprendimas. Dviejų kultūrų kon
cepcija sudarė tą principinį pagrindą, ku
riuo remdamasis A. Bimba nagrinėjo JAV 
ir gimtojo krašto kultūros gyvenamąjį 
tarpsnį ir jos istorijos reiškinius.

Savo publicistikoje apie JAV lietuvių 
kultūrą A. Bimba kėlė ir sprendė jos eg
zistavimo, nacionalinio charakterio ir ap
skritai specifikos aspektus. Sitai liesda
mas, vadovavosi klasiniu principu, steng
damasis parodyti nacionalinio ir klasinio 
elementų santykį JAV lietuvių kultūroje. 
A. Bimba ypač pabrėžė JAV lietuvių pa
žangiosios darbininkų kultūros nacionali
nį pobūdį, siedamas jį su internacionali
niais jos ryšiais ir santykiais, su JAV ir 
gimtojo krašto kultūra ir tradicijomis. Tai 
pažymėtinas jo raštų ypatumas, nes bur
žuazinės lietuvių išeivijos srovės stengė
si ir tebesistengia iš nacionalinės kultū
ros išeliminuoti būtent jos proletarinius 
reiškinius ir dvasią.

Apskritai A. Bimbos teiginiai ir pasta
bos dėl JAV lietuvių literatūros ir kultū
ros yra reikšmingi nagrinėjant mūsų is
toriografijoje dar menkai liestą ir tyri
nėtą JAV lietuvių kultūros nacionalinio 
charakterio, jos savitumo ir specifikos 
sritį.

JAV lietuvių kultūros teorijos bei isto
rijos klausimai A. Bimbos raštuose svars
tomi pdačioje ir sudėtingoje JAV lietuvių 
visuomeniniOHpolitinio gyvenimo situacijo
je klasiniu požiūriu. Dėsninga, kad išskir
tinis dėmesys čia atiteko JAV lietuvių 
pažangiajai literatūrai, kultūrai, jos kū
rėjams ir veikėjams.

Antiliaudinių buržuazinių tos šalies lie
tuvių ideologinių srovių kultūros reiški
niai A. Bimbai buvo viena iš itin svarbių 
politinės ir idėjinės kovos sferų. Laiky
damasis bekompromisinės pozicijos tos 
kultūros reakcingų elementų atžvilgiu, jis

Iš lietuvių kultūros istorijos A. Bimba 
palyginti daug rašė ąpie XIX a. pab. — 
XX a. pr. lietuvių nacionalinio išsivada
vimo judėjimą ir jo veikėjus bed rašyto
jus. Siems jo raštams yra būdin
gas siekimas iš sudėtingo, ,prieštaringo, 
nevienareikšmio palikimo iškelti ir pa
brėžti tai, kas bendrademokratiška, isto
riškai pažangu ir išliekama. A. Bimba 
ypač įdėmus buvo tų laikų ir apskritai 
literatūros kūrėjų asmenybių, jų kūrybos 
ir veiklos moralinėms vertybėms. Kaip 
istorikas marksistas jis rūpinosi kuo pla
čiau supažindinti JAV lietuvius su revo
liucinėmis lietuvių tautos ir jos kultūros 
tradicijomis, revoliuciniais, marksistiniais 
jos Veikėjais.

A. Bimbos raštai lietuvių literatūros ir 
kultūros, jų palikimo temomis yra svar
bus JAV lietuvių ir apskritai mūsų mark
sistinės minties reiškinys. Lietuvių mark
sistinės kultūras istorija praturtėtų, pla
čiau įvedus į ją geriausiąją A. Bimbos 
palikimo dalį.

Su laiku, tikimės, į ją įsitarpuos taip 
pat neseniai mirusio JAV lietuvių visuo
menės ir kultūros veikėjo Vinco Bovino 
(Vinco Pėstininko, 1890. IV. 23—1982. VIII. 
8) raštai.

V. Bovinas buvo iš tų JAV lietuvių 
pažangių veikėjų ir publicistų, kuriems 
artimesnė buvo literatūros, meno sritis. 
V. Bovinas buvo vienas iš ilgamečių Lie
tuvių proletarinio meno sąjungos (vėliau 
Lietuvos meno sąjungos — LMS) vadovų. 
Jos veikla taip pat kėlė jam būtinumą 
domėtis ir spręsti įvairius literatūros bei 
meno reikalus. Tad V. Bovino raštai mi
nėtomis temomis, iš vienos pusės, sudaro 
savotišką LMS istorijos metraštį.

i

Kita vertus, JAV lietuvių kultūros is
torikas negalės išsiversti ir be kitų V. 
Bovino raštų apie literatūrą ir meną. Jis 
įdėmiai sekė amerikiečių literatūros, te
atro, kino meno faktus ir reiškinius, daug 
apie juos rašė komunistinėje JAV lietu
vių periodikoje. Domėjosi tarybine lietu-
vių literatūra. ,

Šiuo metu renkami ir sudaromi V. Bo
vino publicistikos raštą!, kuriuos ketina 
išleisti „Minties" leidyklos 
dakcija. Taip bus pag 
JAV lietuvių pažangaus kultūros veikėjo 
ir publicisto atminima^. Su jo geriausiu 
palikimu plačiau susipažins ir Tarybų 
Lietuvos skaitytojai.

Gintaro" re- 
erbtas šio žinomo

B. Raguotis

Kaune, Kęstučio gatvėje duris atvėrė nauja parduotuvė “Mažylis”.
Ir mažus, ir suaugusius maloniai nuteikia nuotaikingais piešiniais iš 

vės sienos ir vitrinos. Prekės suskirstytos pagal pirkėjų amžiaus gr 
kioje svetainėje gali pasmaguriauti pyragaičiais, atsigaivinti ledais, kokteiliais.

Nuotraukoje: Naujojoje parduotuvėje “Mažylis”. K Jūrelės nuotrauka

A t
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IŠ ATEITIES 
TIKIMĖS TAIKOS

Artėjo naujieji—1983-ieji 
metai. Ta proga New Yorke 
dirbantis vilnietis žurnalistas 
Sigitas Krivickas kreipėsi į 
kelis amerikiečius, prašyda
mas atsakyti i šiuos klausi
mus:

1. Ar Jūs esate pesimistas, 
ar optimistas?

2. Kokios, Jūsų nuomone, 
šiuo metu yra pagrindinės 
tarptautinių santykių ten
dencijos?

3. Ko Jūs labiausiai tikitės 
iš ateities?

Kurtas Vonegutas, žino
mas amerikiečių rašytojas:

1. Technika duoda pagrin
dą būti pesimistu, ne$ ji gali 
sunaikinti visą planetą. Kol 
egzistuoja ginklai (viena pa
skutinių mano knygų yra 
apie berniuką, kuris, bežais
damas su šautuvu, nušauna 
kaimyną), kol šie baisūs 
ginklai yra piktų žmonių ran
kose, mes negalime būti ra
mūs. Bet aš esu optimistas, 
kai galvoju apie žmogaus 
prigimtį. Vaikas, kad ir kur 
jis būtų gimęs, ateina į 
pasaulį visiškai tyras, ir nau
joji karta yra ir bus blaives
nė bei protingesnė už anks
tesniąsias.

2. Mes, amerikiečiai, esa
me susikūrę nerealų kaubo
jaus paveikslą. Tai ne Euro
pos tautų legendiniai hero
jai—riteriai. Amerika per 
jauna, kad turėtų riterių, 
vietoj jų mes turime kaubo
jus, kurie yra ne tokie ro
mantiški ir kilnūs kaip rite
riai. Kai kurie dabartiniai 
mūsų šalies užsienio politikos 
momentai primena lengvabū
dišką, kaubojišką požiūrį į 
pasaulį. Tačiau kaubojai nie
kada iš tikrųjų nereprezenta
vo mūsų nacijos.

3. Man atrodo, kad pakan
ka tikėtis taikos.

Profesorius Bernardas 
Lown, tarptautinės organiza

cijos “Gydytojai prieš bran
duolinę grėsmę” prezidentas:

1. Dauguma gydytojų yra 
optimistai iš prigimties, nes 
jie visada tiki, kad pacientas 
pasveiks. Šis optimizmas bū
dingas ir požiūriui į pasaulį.

2. Pagrindinė dabarties 
problema—branduolinis nu
siginklavimas. Pasaulis išlei
džia ginklavimuisi sunkiai 
protu suvokiamą sumą—apie 
600 bilijonų dolerių per me
tus. Tai reiškia, kad kiekvie
ną minutę karo reikalai pra
ryja milijoną dolerių. Tai 
trukdo spręsti esmines pa
saulio problemas—panaikinti 
nedarbą, badavimą, pasiekti, 
kad nebūtų benamių vaikų ir 
t. t. Kaupti ginklus—tai pilti 
pasaulio turtus į pamazgų 
duobę.

3. Aš labiausiai norėčiau, 
kad masinis judėjimas už 
taiką apimtų visą pasaulį ir 
nenurimtų 365 dienas per 
metus!

Stasys Jokubka, JAV— 
TSRS draugystės draugijos 
Chicagos skyriaus narys, 
laikraščio “Vilnis” redakto
rius:

1. Kiekvienas trokšta nu
gyventi visą savo gyvenimą, 
ir tai yra mano optimizmo 
pagrindas. Tam reikia ne tik 
pačiam būti geros sveikatos, 
bet ir stengtis pagerinti mū
sų didžiųjų emalių savitarpio 
supratimą.

2. Nepaisant laikinų sun
kumų ir kliūčių, tarptautiniai 
santykiai vystosi pažangia 
kryptimi. Viršų ima taikin
gos jėgos. Mes matome, kaip 
visuose žemynuose stiprėja 
masinis judėjimas už taiką.

3. Mano didžiausia viltis— 
taika visame pasaulyje. Ma
ne nepaprastai džiugina 
kiekviena nauja diena be 
karo. Neįmanoma nieko la
biau trokšti už taiką.

Vilniaus “Tiesa”

$ Vilniuje atidarytas 
Lenino rajono tarpmokyk
linis gamybinis mokymo 
kombinatas — didžiausia 
tokio profilio mokymo 
įstaiga respublikoje. Joje 
gamybinę praktiką galės 
atlikti daugiau kaip trys 
tūkstančiai jaunųjų vilnie
čių.

Projekto autorius — ar
chitektas L. Raškauskas.

A. Sabaliausko nuotrau
koje —• Lietuvos KP ir 
respublikos vyriausybės 
vadovai apžiūri mokymo 
kombinatą.

ELTA

O* Klaipėdoje atidaryta didžiausia respublikoje baldų parduotuvė ,,Silas". Joje 
1800 kv. m skirta prekybinei salei ir 3-500 kv. m baldų sandėliavimui. Baldai iš res

publikos įmonių į parduotuvę patenka specialiais konteineriais.
Projekto autorius — architektas G. Tiškus.

B. Aleknavičiaus nuotrauka ELTA

Lentvario kilimų fabrike pra
dėta naujo kiliminio tako ,,Ruduo" 
gamyba.

V. Olševskio nuotrauka

Vilniuje vyko paroda ,, Suomi ja stato", kurioje 
supažindinama su kaimyninės šalies architektų ir staty
bininkų 1976—-1981 metų darbais.

V. Olševskio nuotrauka

AR DI DELI UŽAUGS 
MŪSŲ VAIKAI?

Vilniaus universiteto Medi
cinos fakultete atliekami an
tropometriniai vaikų augimo 
ir vystymosi tyrimai. Apie šį 
mokslinį darbą, jo išvadas ir 
perspektyvas pokalbyje su 
žurnaliste V. Petrauskaite 
pasakoja Medicinos fakulteto 
dekanas, medicinos mokslų 
daktaras profesorius Salezi- 
jus Pavilonis.

— Nors evoliucija ir susto
jo, bet žmogaus sandara yra 
gana plastiška ir gali visaip' 
įvairuoti. Štai per pastarąjį 
šimtmetį vaikai pradėjo žy
miai sparčiau augti, greičiau 
bręsti. Šis reiškinys vadina
mas akceleracija. Kaip ji 
pasireiškia įvairiose geogra
finėse platumose, kokie jos 
dėsningumai laiko atžvil
giu—tai klausimai, kurie do
mina pasaulio mokslininkus. 
Taigi mūsų atliekami vaikų 
augimo ir brendimo tyrimai 
tam tikra prasme yra lyg 
saviti štrichai bendrapasauli- 
niam akceleracijos paveiks
lui.

Mūsų fakulteto mokslinin
kams pavyko surasti duome
nų, leidžiančių, pavyzdžiui, 
atsakyti į klausimą, kaip 
mes, lietuviai, išaugome per 
pastarąjį šimtmetį. 1875 me
tais lietuvių vyrų vidutinis 
ūgis buvo 164.8 cm, o da
bar—175-176 cm. Skirtu
mas—daugiau kaip dešimt 
centimetrų. Lietuvių nioterų 
vidutinis ūgis 1882 metais 
buvo 154.86 cm, o dabar—

rezultatai, beje, sutampan
tys su kitų šalių mokslininkų 
išvadomis, rodo, kad lietu
vių, kaip ir daugelio Europos 
kraštų naujagimiai per pas
taruosius 50 metų paūgėjo 
vienu procentu ir pasunkėjo 
keturiais procentais. Ikimo
kykliniu periodu akceleraci
jos efektas didesnis. Ištyrus 
Vilniaus ir Kauno miestų 
darželių vaikus, nustatyta, 
kad per septintąjį dešimtme
tį pusketvirtų-septynerių 
metų amžiaus berniukų ūgis 
padidėjo 1,95-3,59 cm, mer
gaičių—2,12-3,80 cm.

Aiškinant akceleracijos 
priežastis, visuotinai pripa
žįstama įnitybos reikšmė. 
Dabar žmonės suvartoja 
daugiau pilnaverčių baltymų, 
vitaminų. Bet tai—ne vienin
telis veiksnys. Tarybinių 
mokslininkų nuomone, dide
lės įtakos
tai, kad visapusiškai pagerė
jo žmonių gyvenimo sąlygos, 
profilaktinė ir gydomoji me
dicina. Vykstant technikos 
pažangai, vystosi pramonė, 
daugelyje šalių iš esmės kei
čiasi gyvehimo būdas, gerėja 
buitinės sąlygos, kyla kultū
ra, daugiau laikomasi higie
nos reikalavimų. Žmogus su 
darbu susikuria sau naują 
aplinką ir toji aplinka veikia 
jį patį. Pažinti tuos augimo ir 
brendimo proceso pakitimus 
yra būtina, nes tai iškelia 
daug įvairių problemų.

Mūsų žinios apie vidutinį

akceleracijai turi

161.73 cm. Darome išvadą, vyrų, moterų, berniukų ar 
kad akceleracijos procesas I mergaičių ūgį, jo dinamiką

Iš sąmojo skrynutės
Danielius sako savo draugui:
— Mano iuo toks protingas, kad jis pats paskambina, kai gr|i- 

ta namo.
Draugas mosteli ranka:
— Mano Šuniui to net daryti nereikia, jis pats neliojasl buto 

raktą.

Ponia Plikė užtinka vieną vakarą savo vyrą bare. Dar nespėjus 
Ištarti bent žod|, jis pasiūlo jai stikliuką. Si išgeria.

— Ir kaip galima praryti tokią bjaurast|? — sušunka ji.
— Na, matai, — sako vyras priekaištingai. — O tu visada manai, 

kad ai čia ateinu savo malonumui.

£ Kaune baigta 
rekonstruoti Laisvės 
alėja. Pėstiesiems 
skirta zona čia da
bar sudaro 91 tūkst. 
kv. m. Ji pasipuošė 
originaliu fontanu, 
unikaliais šviestu
vais, išklota specia
liomis betoninėmis 
plokštėmis.

Rekonstrukcij o s 
projekto autorė — 
architektė V. Palec
kienė.

Z. Siaučiulio 
nuotrauka

dailiąją lytį yra mažiau palie
tęs.

Turime žinių ir apie šio 
proceso netolygumus laiko 
atžvilgiu. Štai, Didžiojo Tė
vynės karo metais ir pokario 
laikotarpiu visi vaikų augimo 
ir vystymosi rodikliai Lietu
voje buvo staigiai sumažėję. 
1948 metais vėl pasiektas 
prieškarinis lygis.

Sistemingai, kas keletą 
metų kartodami savo tyri
mus, dabar mes žinome, pa
vyzdžiui, kad Lietuvos mies-

labai svarbios drabužių ir 
avalynės pramonei, baldų 
gamintojams. Mes padedame 
tėvams ir profesinio orienta
vimo specialistams “nuspė
ti”, kokio ūgio bus vaikai, 
atrenkami, pavyzdžiui, į ba
leto, į sporto mokyklas, ar 
atitiks jie 
sijos reik 
zuoti augimą nėra lengva, 
bet remiantis naujausiomis 
vaiko biologijos žiniomis, 
šiandien jau galima beveik 
tiksliai numatyti, koks bus

pasirinktos profe- 
alavimus. Progno-

— Norint suliesėti, jums reikia valgyti daug vaisių, — sako 
gydytojas.

— Gerai, daktare. O kada, prieš valgj ar po jot

VANDA
GIEDRYTĖ

— Ar aš suspėsiu j 10-tą valandą išeinanti traukini, jei bėgsiu 
tiesiai per pievą? —klausia skubantis poilsiautojas valstietį.

— Aišku. O jeigu dar pakeliui sutiksite jaut|, tai suspėsite ir | 
autobusą, išeinanti ketvirčiu valandos anksčiau.

Mokytojas klausia:
— Valterį, ką gali pasakyti apie Negyvąją jūrą?
— Nieko.
— Iš tiesų nieko, Valterį?
— Mano tėvas sako, kad jei apie mirusius negali pasakyti nie

ko gero, tai verčiau patylėk.

Keleivis Iškrenta iš traukinio, šiaip taip nusigauna Iki stotelės 
Ir pasakoja stoties budinčiajam savo bėdą. Sis sako;

— Niekis. Duokite savo bilietą, aš j| užkompostiruosiu. Juk tu 
rite teisę vienąsyk persėsti.

Pagaliau drovusis Manfredas apkabina mergaitę,
— Šios akimirkos aš ilgai laukiau, — šnabžda ji iš laimės.
— Tiesa, mieloji?
— Taip, net mano mama pradėjo nekantrauti.

— Valkams augant, yra du svarbūs momentai. Pirmas, kai jie 
nebeklausia, kaip atėjo | š| paša ui j.

— O antras?
— Kai nebesako, kur išeina vakarais.

Nepažįstamam

Tau — visko pakanka. 
Man — visko per maža. 
Man reikia matyt* 
pasaulį panašų 
į kūdikio šypsnį, 
į motinos džiaugsmų; 
man reikia įkopt 
į viršūnę aukščiausių, 
kurios net sapnuos 
dar nesu aš regėjus; 

man reikia širdim 
išmatuot apogėjų 
širdies mylimosios — 
vienintelės mano; 
man reikia upokšnių, 
man reik okeanų; 
draugystės man reikia, 
man reikia vienatvės... 
Ramunių prie kelio... 
ir mūrų... ir gatvių... 
Lyg saulės man reikia 
to būsimo laiko. 
Ir šimtmečių aido — 
man geliančiai reikia... 
Tau visko pakanka. 
Man — visko per maža. 
Bet mes su tavim 
tarsi dvyniai panašūs.

Knyga apie
Naujojo L. Valbasio eilėraščių rinkinio 

pavadinimas ,,Keliaujantys paukščiai" 
simboliškai nusako paties poeto likimą 
ųet trisdešimt devynerius metus jis prą 
leido emigracijoje. Nqts čia . spausdįnamj 
eilėraščiai parašyti jau Lietuvoje, nostal
gija yra tas veiksnys, kuris daug ką pa
aiškina L. Valbasio kūryboje. Rinkinį su
daro du skyriai, nevienodi tiek tematika, 
tide išraiška, tiek ir eilėraščių menine 
verte.

Antrosios tėvynės (taip autorius vadi
na Braziliją) ilgesys verčia grįžti prie 
tos egzotiškos šalies vaizdų, o aforizmu 
,.(Dažnai siela vis pasigenda / to, kas 
šįrdy paliko randą" nusakytas paradoksas 
sąlygoja daugumos šių eilėraščių sociali
nę problematiką. Tai tokie kūriniai, kaip 
,(Respublikos aikštėje", ,,Kavos kaupė
jas", „Gėlių, pardavėja", „Bedarbiai" ir 
kt., viso rinkinio fone išsiskiriantys konf
liktišku autoriaus santykiu su vaizduoja
mu objektu ir priklausantys publicisti
niam poezijos tipui, kuriam „labiau bū
dingas vyksmas, negu minties ar. jausmo 
analizė" (V. Daujotytė.). Šių eilėraščių 
tonas epiškai ramus, poetiniu objektu 
tampa autoriui gerai pažįstama vargingo 
emigranto kasdienybė, bedarbiai Luzo 
Sode, didmiestis

su dangoraižiais.
su fabrikų kaminais, 
su išpuoštom vitrinom 
ir geruširdėm merginom, 
su turčiais ir bėdžiais, 
su kultūringais ir begėdžiais

Pacientas čiumpa savo piniginę.
— Iš anksto nereikia mokėti, — sako dantų gydytojas.
— žinau, — atsako pacientas, — aš norėjau tik suskaičiuoti sa

vo pinigus anksčiau, negu jūs mane užmigdysite.

„ŠVYTURYS“
Iš vokiečių kalbos vertė

antanas Barkauskas

SKAITYKITE

IR REMKITE
“LAISVĖ”

Savo pilietinės pozicijos L. Valbasys 
nedeklaruoįa; ją išryškina konkrečiomis, 
kartais net natūralistinėmis detalėmis:

Linas Valbasys. KELIAUJANTYS PAUKŠ
ČIAI. Vilnius, „Vaga“, 1982.

tuose akceleracija yra ryš
kesnė negu kaimo vietovėse. 
Štai, pavyzdžiui, miesto ber
niukai baigia augti 18.8 me
tų, mergaitės—17,6 metų, o 
kaimo jaunimui šis procesas 
baigiasi maždaug vieneriais 
metais vėliau. Naujagimių 
fizinio išsivystymo tyrimų

vaiko ūgis jam suaugus. Be 
to, žinodami normalius šian
dienio vaiko augimo ar bren
dimo dėsningumus, greičiau 
galime pamatyti ir bet ko
kius nesklandumus, ligos 
užuomazgą. Anksti pastebė
ta liga visada greičiau ir 
lengviau išgydoma.

dvi tėvynes
Svilina saulė, dulkės Ir vėjas...
Musių praėstos žaizdos ant kūno 
Eina palinkęs kavos kaupėjas: 
Neskalsūs pietūs kišenėj tūno.

Minėti L. Valbasio eilėraščiai įeina į 
proletarinės lietuvių poezijos kontekstą, 
praplėsdaini jį emigrantų gyvenimo tema.

Perskaičius rinkinį „Keliaujantys paukš
čiai", įsimena gamtinė impresija „Igvasų 
kriokliai", o ypač „Pernambukas". Šių 
eilėraščių sugestiją lemia ne tik egzo
tiška tema. „Pernambuke" ekspresyviai 
kuriamas gamtos stichijos vaizdas:

Saulė it pamotė 
gelsvai raudona ir pakilusi į zenitą 
kepina ir kepina...
Paskutiniai lašai drumzlino vandens 
išsemiami iš šulinių; 
džiūsta žmonių burnos, 
skeldėja lūpos...

Skyrius „Tėviškės kloniai" skirtas poe
to išsiilgtai Lietuvai. Čia jau nedaug tėra 
pirmame skyriuje dominavusio epinio ob
jektyvumo. Noras pasidžiaugti ilgai nema
tytos tėvynės gamta ir žmonėmis neleidžia 
poetui pastebėti visada tikrovėje slypin
čio prieštaringumo. Simptomiški dviejų 
eilėraščių pavadinimai: „Elegija" ir „Idi
lė". Spjungę šiuos žodžius, gautume ter
miną elegiška idilė, kuris geriausiai api
būdina dalį antrojo skyriaus eilėraščių. 
Dėl savo pernelyg šviesių, netgi saldokų 
spalvų tai — idilės, o elegišką daugu
mos jų nuotaiką sąlygoja prisiminimo 
situacija-, supratimas, kad jaunystė nesu
grąžinama. Pavyzdžiui, kad ir šios eilė
raščio „Tai buvo pavasario laikas“ 
strofos:

Tada buvom jauni ir žvalūs, 
Svajonės kaip versmės tryško.

Viliojo mus žaliosios salos, 
Jr džiaugėmės pasaka miško.

Kaip žaibas prabėgo jaunystė, 
Nutrūko ir mūsų draugystė, 
Nuvyto lyg žiedas nuskintas.

Apmaudu, kad poetas, radęs daugybę 
originalių epitetų, palyginimų apibūdinti 
Igvasų kriokliams ar Pernambuko saulei, 
kalbėdamas apie tėvynę, dažnai tenkinasi 
sentimentaliu atodūsiu „taip miela, taip 
gražu" (eil. „Tėviškės rytas"), romansinė- 
mis „skaudžiomis sielos aimanomis, 
lakštingala, prabėgusia be laiko jaunys
te" (eil. „Tu paklausyk") ar anaiptol ne 
iš geriausios pokario literatūros atkly
dusiais personažais: kombainininkais tvir
tomis rankomis (eil. „Mūsų duona"), 
žydraakėmis merginomis audėjomis ( eil. 
„Prano Ziberto šilko kombinate"). Ne
sėkmė ištinka L. Valbasį ir ten, kur ban
doma stilizuoti tautosaką. Perskaitai tar
kim šią miniatiūrą:

Čia teka upės,
Čia prie Šešupės

Mūsų sesulės
Rūtelę skina,

Kas vakarėlį
Prieš bernužėdį.

Šviesią galvelę pasidabina, —

ir nenorom prisimeni ironiškus V. Kubi
liaus žodžius apie' „r'etro" stiliaus šali
ninkus, „kurie iš folkloro nuolaužų ban
do nusilipdyti užsimįršimo salelę nuo 
šiuolaikinio pasaulio įtampos ir išsigelbė
jimo įlanką nuo sudėtingų dabartinio 
meno konstrukcijų"

Galbūt galima ir geranoriškiau pažiūrė
ti į „Tėviškės klonių" eilėraščius, pasi
džiaugti tuo, kad sunkų gyvenimą pra
gyvenęs poetas išsaugojo optimistinę pa
saulėjautą. Geriausi pirmojo skyriaus 
^Giedantys meridianai" kūriniai rodo, kad 
poetas pastebi dramatiškas gyvenimo si
tuacijas, nebanalų grožį, tačiau antrasis 
knygos skyrius gerokai nuvilia.

DONATA MITAITĖ
Literatūra ir Menas

*I
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PASMERKĖ DARBININKŲ 
SKRIAUDIMĄ

J. YLA

Prie naujų demokratų ir 
komunistų prisidėjo ir katali
kų 8 vyskupai pasmerkdami 
vyriausybių politikus, už nu
kreiptus prieš darbininkus ir 
pensijonierius planus.

Ir vyskupai, kaip ir kairio
sios partijos, sako, kad tie
siog nusikaltimas kad toks 
didelis skaičius bedarbių 
(1,500,000) tokioj šaly, kurioj 
visko yra daug!

Federalė ir provincialės 
vyriausybės stengiasi pra
vesti planą, pagal kurį tar
nautojai ir darbininkai, taip
gi ir pensininkai, neturi rei
kalauti pakelti algų daugiau, 
kaip 6 procentus šiais metais 
ir 5 procentus ateinančiai
siais.

Kritikai nurodo, kad toks 
tarnautojų ir darbininkų (ir 
pensininkų) skriaudimas ne
prisidės krizei sumažinti. 
Darbo masės yra toji perka
moji jėga, kurios dabar taip 
reikia. Prekių perteklius. 
Įmonės užsidaro dėl to, kad 
negali parduoti savo gami
nių. Krautuvės diena dienon 
skelbia išpardavimus, dažnai 
už pusę kainos, bet mažai 
kas perka. Neturėdami dar
bo žmonės, negali nieko 
įpirkti nors ir už pusę kainos!

Torontiečių kronika
Gražiai sutikom 

Naujuosius Metus
Toronto Lietuvių Sūnų ir 

Dukterų klubas ir vėl Naujus 
Metus sutiko sausio pirmąją, 
dienos metu. Pensininkai ne
benori važinėti naktį.

Užkandžiai buvo nemoka
mai, tik “refrešmentus” tu
rėjo nusipirkti. Užkandžiais 
rūpinosi ir virtuvėj darbavo
si A. Poškienė, J. Kuisienė, 
A. Morkienė ir A. Guobienė. 
Kelios draugės aukojo skanė
sių. Jonas Morkis išsirūpino 
leidimą, supirko gėrimus, 
taipgi dalį maisto. Prie “re- 
frešmentų” patarnavo J. Yla 
ir J. Žiulys.

Reikia pastebėti, kad 1983 
metų sutikimas buvo ne toks 
entuziastiškas, kaip pernai. 
Dalyvavusiejųjų mažai kas 
šoko, nebuvo dainų. Ramiai 
pasikalbėjo, pasivaišino ir iš
siskirstė. Tur būt ženklas, 
kad reiškiasi senatvė.

♦ ♦ ♦

Netekome draugių
Baigiant 1982-uosius metus 

netekome net trijų draugių:

Montreal, Quebec
Pirmoji šių metų auka

Sausio pirmą dieną mirė 
senosios kartos tautietis Ma
tas Vaišnoras, sulaukęs 
85-erių metų amžiaus. Paliko 
liūdinčią savo prancūzų tau
tos žmoną. Šeimos neturėjo. 
Palaidotas sausio 4 d. Žmo
nai ir artimiesiems gili užuo
jauta, o velioniui amžina ra
mybė.

Išvyko—atvyko
Šiuo laiku čia vieši dvi 

lietuvaitės iš gimtinės, tai 
Marytė Karkauskienė iš 
Kauno ir Zyta Balsienė iš 
Klaipėdos. Jos atvyko gimi
nių kvietimu. Linkiu tautie
tėms linksmos ir sėkmingos 
viešnagės.

Salė Žukas iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų šventes 
praleido Montreale pas savo 
sesutę, buvusią Adomonytę.

K. Petrulienė su savo se
sute amerikiete, išvyko 
trims savaitėms į Floridą.

Kas pažymėtina, kad tuo 
pačiu metu nedaroma jokių 
suvaržymų pelnams. Maisto 
kaina nuolat kyla, kyla ir 
nuomos. Procentai už mort- 
gičius buvo iškelti veik iki 20 
procentų. Tik pastaruoju 
metu keliais procentais su
mažinti.

Įdomu ir tai, kad didelėj 
bėdoj atsidūrė ir svarbiau
sios industrijos, kaip auto
mobilių, geležies, nikelio ka
syklos.

Vyriausybės, varžydamos 
unijų reikalavimus pakelti 
algas sutinkamai su infliaci
ja, mano, kad sumažins in
fliaciją. Bet kas iš to. Susilp
nėjus perkamajai jėgai, ma
žėja rinkos, didėja kompani
jų ir pavienių biznierių ban- 
krutavimas, ko pasėkoje 
auga bedarbių skaičius.

Dar reikia pažymėti, kad ir 
geriausi ekonomistai neturi 
“recepto”, kaip nedarbą pa
šalinti. Kiti daleidžia, kad 
visa tai nepagerės dar bent 
kelis metus. Yra ir tokių, 
kurie sako, kad nedarbas jau 
niekad nebus panaikintas. 
Gali būti kiek sumažintas, 
bet ne visai panaikintas.

Atrodo, kad kapitalistinė 
sistema labai rimtai susirgo.

E. Karpavičienės, J. Dama- 
šienės ir O. Vilkelienės. Apie 
Karpavičienės mirtį jau buvo 
rašyta. J. Damašienė paliko 
nuliūdime vyrą ir sūnų, o O. 
Vilkelienė—sūnų ir dukrą su 
šeimomis. Draugė mūsų or
ganizacijose, buvo ilgametė 
veikėja. Kai gyvavo Liaudies 
Balsas, ji visuomet pasidar
buodavo jo parengimuose ir 
vajuose.

< Gili užuojauta jų artimie
siems, o joms lai būna lengva

1 Kanados žemelė.
* * *

Išvyko Floridon
Draugė V. Masienė, am

žiumi seniausia mūsų narė, 
išvyko kelioms savaitėms į 
Floridą.

Laimingai jai pasišildyti 
saulutėj.

* * *
Bingo

Sūnų ir Dukterų klubo 
Bingo vyksta kiekvieną tre
čiadienį nuo 12 valandos. No
rintys laiką praleisti prie 
Bingo, kviečiami atsilankyti.

A. Y.

Neabejojamai, yra ir dau
giau išvykusių ir atvykusių, 
bet tik tiek teko sužinoti.

Atšventė gimtadienį
Jonas Knistautas praėju

sių metų pabaigoj užbaigė ir 
savo jubiliejinius 75-uosius 
metus savo šeimos tarpe. 
Jubilijatui tenka palinkėti 
geros sveikatos, kurios šiuo 
laiku jam trūksta.

Daug žmogžudysčių
Per praėjusius metus Mon

treale įvyko 84 žmogžudys
tės apiplėšimo, prievartavi
mo ir kitokiais sumetimais. 
O visoj Quebec provincijoj 
žuvo 195 žmonės.

Siaučia ligos
Šiuo laiku pas mus plačiai 

siaučia naujos rūšies “flu”, 
kuris palietęs ir visą eilę 
tautiečių. Kai kuriems tenka 
ir gana sunkiai persirgti. 
Linkiu visiems atgauti svei
katą. P.

Grybų klubas

Paveiksle matote Onutę 
Jasinskienę, gyvenančią Vil
niuje ir Monicą Paukštis gy
venančią Ludington, Michi
gan su pintine grybų, ir tris 
lietuvius grybautojus girioje 
“Aidas” prie Druskininkų.

Pereitą vasarą, rugpjūčio 
26 d. Monica Paukštis, dak
taras Charles Paukštis, su 
žmona ir 37 turistais dalyva
vo eksursijoje į Tar. Lietuvą 
ir kitas Tarybų šalis ir pa
grybavo. Monica Paukštis 
priklauso prie “grybų klu
bo”, West Michigan Mycolo
gy Society. Draugija pri
jungta prie nacionalės drau
gijos—North American My
cology Association. Beje, žo
dis “mycology” reiškia moks
las apie grybus.

Šie “grybų” Klubai veikia 
visoje Amerikoje. Monica 
Paukštis apie grybus skaito 
paskaitas ir apie tai rašo 
“Ludington News” laikraš
čiui. Nors ji čia gimusi, bet iš 
tėvelių daug girdėjo apie jų 
gimtąjį kraštą Lietuvą. Kai 
buvo paskelbta ekskursija 
vykti grybaut Baltijos šaly
se, ji su džiaugsmu ekskursi
joje dalyvavo; ekskursija tę
sėsi 17 dienų; prasidėjo rug
pjūčio 26 d. iš Kennedy 
aerouosto New Yorke. Ten 
susitiko su grupe, kurioje 
buvo šeši iš Californijos, po 
vieną iš Texas, Arizona, Ok
lahoma ir Minnesota valstijų, 
dvi iš Michigan, trys iš 
Washingtono valstijos, o kiti 
iš šiaurės rytų. Jų vadovas 
buvo grybų mokslui tirti 
profesorius iš Harvard uni
versiteto, Cambridge, Mass. 
Vakare Finnair lėktuvu iš
skrido iš New Yorko.

Rytojaus dieną pasiekė Le
ningradą. Važiuojant autobu
su į “Moskva” viešbutį, susi
pažino su Ludmilla, kuri bu
vo jų gydė.

Per dvi dienas gydė Lud

REVOLIUCINES KOVOS PUSLAPIAI

prisimenu Šviesius žmones
Vos peržengęs savo gyve

nimo 80-tą j į slenkstį, šiomis 
dienomis dalyvavau įspūdin
goje Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos 60- 
mečio šventėje, LKP Centro 
Komiteto ir LTSR Aukščiau
siosios Tarybos iškilmingame 
posėdyje.

Tokioje iškilmingoje ap
linkoje netikėtai šmėkštelėjo 
tolimi jaunystės laikai.

Ponams kapitalistams visai 
nualinus Lietuvą, 1927 me
tais tapau vienu iš tais me
tais emigravusių į Braziliją 
11 700 darbininkų. Regiu 
šimtus tautiečių, nepakėlu
sių fazendose baisaus skurdo 
bei plantatorių savavaliavi
mo. Tarp jų milijoninio San 
Paulo gatvėmis, palei fabrikų 
vartus blaškiausi ir aš — 
beieškodamas kokio nors 
darbo, kad tik apsiginčiau 
nuo badmiriavimo. Su dau
geliu to paties likimo tautie
čių ten susitikau bei susipa
žinau. Per juos ir lietuviška 
pažangi spauda ,,Balsas", 
,,Laisve" — į rankas patek
davo.

.Ilgainiui, stojus į pažan
giečių eiles, buvo ir sunkių 
išbandymų. Per antrą areštą 
žvalgybos kamerose patyriau, 
kiek galima atlaikyti smūgių 
į padus, sužinojau, ką reiš
kia nuo mušimo netekti są
monės. Tada žvalgybai ne iš

“LAISVĖ”

milla jiems parodė miestą; 
muziejus, caro palocius, ka
tedras, meno institutus, tur
gus ir net pagrybavo toli nuo 
miesto miškuose.

Ekskursijoje sužinojo jog į 
keturių kambarių apartmen- 
tas mėnesiui tekainuoja de
vynis rublius, telefonas du 
rublius ir penkiasdešimts ka
peikų, elektra nuo penkių iki 
šešių rublių, o dujos (gas) 
penkiolika kapeikų.

Visa grupė valgė kartu. 
Maistas buvo geras, skanus.

Leningrade aplankė Aca
demy of Sciences Institutą 
kur trys grybų mokslo sekci
jos vadovai kalbėjo apie gry
bus ir atsakinėjo klausimus. 
Lietuvaitė Monica sužinojo, 
kad grybų valgymas prasidė
jo anksčiau kaip daržovių; 
kad įvairių grybų yra tūks
tančiai bet tik tarpe 120 ir 
140 rūšių galima valgyt; kad 
daug žmonių pažįsta tik apie 
penkioliką bei dvidešimtį rū
šių. Jie patarė nevalgyt gry
bų augančių prie kelių, nes į 
juos patenka nuo važiuojan
čių mašinų švino dujų ir jie 
yra pavojingi.

Kai nuskrido į Vilnių, mū
sų lietuvaitę Monicą Paukš
tis pasitiko jos pusseserė 
Onutė Jasinskienė su broliu 
ir jo žmona; pasitiko su 
bukietu gvazdikų.

Vėliau lietuvaitė gydė visai 
grupei parodė Vilnių ir įspū
dingąsias vietoves. Pietus 
valgė gražioj valgykloj “Šal
tinėlis”. Vakare mūsų Moni
ca lankėsi Onutės Jasinskie
nės bute, kur ji buvo karališ
kai priimta—buvo šampano, 
visokių lietuviškų skanėsių; 
buvo apdovanota gražiai 
išausta juosta su sveikinimu 
ir t. t.

Rugsėjo 1 d. autobusu visa 
grupe ir Onutė Jasinskienė 
važiavo į Druskininkus gry
baut. Grupę lydėjo daktaras

gavus, ko norėjo, kankinimas 
baigėsi ištrėmimu į Urugva
jų. Bet nė metams nepraėjus 
vėl slapta atsiradau San Pau
le. Brazilijos kompartijos lie
tuvių frakcijos nelegalaus 
laikraščio „Mūsų žodis" 
spaustuvėlėje įsigijęs spaus
tuvininko profesiją, tapau 
spaudos darbininku. Prasidė
jo labai atsakingo darbo me
tas.

Po kurio laiko iš tėviškės 
atėjo labai geros žinios: Lie
tuvos liaudis, Komunistų par
tijos vadovaujama, nusikratė 

Detraė o--<3rtefė da. 
ieomttnista ęntre

Pranešimas apie komunistinė* spaustuvės lik
vidavimą.

Vincentas Urbonas iš Insti
tute of Botany and Academy 
of Sciences. Dr. Urbonas 
grupei aiškino apylinkes, jų 
istoriją, aplankė Miškų ir 
Agrikultūros Parką “Girių 
Aidas”. Ten dr. Urbonas 
grupei parodė apie grybus 
paveikslus ir apie juos daug 
paaiškino. Tuoj pat visa gru
pė išėjo grybaut į tą parką- 
mišką. Grybų daug nebuvo, 
nes buvo per sausa, bet 
susitiko tris lietuvius gry
bautojus, kurie yra nuotrau
koje. Druskininkuose tęsė 
kelionę, apžiūrėjo visą mies
tą ir apylinkes, įspūdingąsias 
vietas. Buvo valgyklose, ku
riose valgiai daugiausia ir 
skanumynai buvo paruošti su 
grybais arba panašūs į gry
bus.

Rytojaus dieną vieni aplan
kė Trakus, kiti važiavo į 
mišką grybaut, treti lankė 
krautuves—parvežt suveny
rų.

Vakare traukiniu išva
žiavo į Latviją. Apsistojo-ap- 
lankė miestą Riga, kuris yra 
vienas seniausių miestų 
Europoje. Ir vėl Latvijoje 
važiavo į laukus grybaut. 
Vėliau sustojo valgykloje 
laukuose, kuri buvo panaši į 
grybą.

Vėl traukiniu važiavo į 
Tallinną, Estonijos sostinę. 
Grupei buvo įspūdinga pa
matyt miestą ir apylinkę.

Vakare buvo atsisveikini
mas: buvo karališkas banke
tas, kuriame stalai buvo ap
krauti vodka, šampanu, ka- 
viaru, grybais ir kitais ska
nėsiais. Kitą dieną grupė 
buvo išvežta į miškus, kur 
visi grybavo.

Rugsėjo 9 d. grupė nuvež
ta prie laivo plaukt į Helsin
kį; plaukė apie keturias va
landas.

Helsinkyje apsistojo gra
žiame viešbutyje “Hotel Pre- 
sidentii”.

Po pusryčių, grupė išsi
skirstė į visas miesto dalis 
iki vakaro, kuomet vėl buvo 
paruošta nepaprastai skani 
vakarienė. Valgė šiaurinio 
elnio kepsnius ir kitus suo
miškus skanumynus.

Rugsėjo 11-tą dvyliktą va
landą dieną grupė grįžo į 
lėktuvą, kuris skrido per 
Greenlandiją ir nusileido 
Montreal, Kanadoj, o iš ten 
vėl į New Yorką.

Northwestern lėktuvu mū
sų lietuvaitė Monica Paukš
tis atsidūrė Detroito Metro
politan lėktuvų aerouoste.

Ji lankėsi pirmą kartą 
Europoje, pirmą kartą tėvų

savi} ponų valdžios ir krašto 
valdymo vairą paėmė į savo 
rankas. O iš brolio Stasio, 
tada dirbusio LKP Sakių ap
skrities komitete, gavau 
trumpą, bet daug pasakantį 
laiškutį; ,,Mielas broli! . . 
Renkis parvykti namo. Dar
bo yra. Lauksiu". Dar atsiun
tė pundelį naujų laikraščių, 
tarp kurių buvo ir mūsiškė 
„Tiesa".

J namus tada iieparvykau. 
Prasidėjęs Antrasis pasauli
nis karas nutraukė visus ry
šius su Lietuva. Mūsų lai

5 TAS PUSLAPIS

Edmundo 2IAUBERIO ptei.

Tėvyne mano!
Visą tave širdy nešiojuos: 
Nuo Baltijos žydrosios 
Lig tolimų Rytų.

Girdžiu Donbaso šachtų 
Dundėjimą po žemėm, 
Girdžiu, kaip žvanga plie

nas

gimtinėje Lietuvoj! Jai ši 
ekskursija nepaprastai pati
ko. Ji pasitenkinusi pareiš
kė, kad tai ne paskutinis 
kartas aplankys tėvų žemę!

Dėkoju Monicai Paukštie
nei už šį labai įdomų inter
viu. Stefanija

mei, išliko menkutis saitelis 
— niujorkiečių lietuvių laik
raštis „Laisvė". To. saitelio 
įsikibę, tada ir pradėjome 
San Paule leisti savo nele
galų laikraštį „Tiesa". O 
man, nusimanančiam leidy
bos darbe, vėl teko nueiti į 
gilų pogrindį.

Ir šiandien prisimenu, kad 
braziliškos „Tiesos" redakci
joje dirbusių draugų — Al
fonso Marmos, (1949 metais 
policijos nužudyto Tupane), 
Jono Jokubkos (dabartinio 
„Vilnies" redaktoriaus), ma
no paties pastangomis 1942-—— 
1943 metais sanpauliškial 
lietuviai galėjo pasiskaityti J. 
Šimkaus, J. Marcinkevičiaus 
ugningų reportažų; J. Palec
kio kalbą lietuvių tautos 
konferencijoje Maskvoje
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San Pauls leista Brazilijos lietuvių „Tiesa“.

Uralo 
Kaip K 
Pavolg

abrikuos, 
uibyševo jūra 
io stepę semia

os miškuos.
Ir šlama baltas beržas 
Karei i j
Ir nors nerasiu niekur, 
Kad ir 
kitos i
Bekraš 
Neatid
Nė vieno tavo sprindžio! 
Saujeles tavo žemės 
Man n

ieškot mėginčiau, 
□ kios beribės, 
tės, didelės, — 
bosiu niekam

ekas neišplėš!

Antanas JONYNAS

Vilniaus “Tiesa”

etų balandį, tos kon- 
os atsišaukimą į vi-

Tiesoje" rašytojų P.
Baltušio. A.

1942 m
ferencij
sus lietuvius. Perspausdinda
vome
Cvirkoj, J. Baltušio, A. 
Venclovos, tuometinio Lietu
vos kojmjaunlmo CK sekre
toriaus F. Bieliausko, genero- 

itkausko, kitų straips- 
Sanpauliškė „Tiesa"

mano
San Paule buvo 

e BKP spaustuvėje 
a atualidades". Žval

ią užpuolus ir išdau-

Folja da noite" ant- 
tada paskelbė: „Sulm- 

propagan- 
uvių tarpe šefas", 

tokiu titulu, ki-

nius. 
buvo soausdinama net 1000 
egzempliorių tiražu.

Po ką r o paskutinė 
darbavietė 
legalioj 
„Grafik 
gybal j 
žius, buvau pasodintas prie 
sukonfDkuotų spaudinių krū
vos (žiųr. nuotrauką), o laik
raštis , 
raštėje 
tas komunistinės 
dos lie 
„Pagerbtas 
tur darbo negaudamas ir šni
pų nuolatos persekiojamas, 
paslapč 
Urugvajų.

Gerų 
kurį la 
,.Darbo')' laikraščio leidybos, 
grįžau 
Viena šenutė motina 
tesutikc 
sios Ari 
viškoB 
fronte prie Oriolo. Kol svei
kata le 
vausi ririe 
darbo, 
kad no 
prie socialistinės Tėvynės su
klestėjimo.

iomis emigravau

draugų sutiktas, ten 
iką padirbėjęs prie

į išsiilgtąją tėviškėlę, 
mane 

, nes brolis Raudono- 
mijos 16-osios Lietu- 
divizijos eilėse krito

do, Vilniuje darba- 
įpraslo spaudos 

Šiandien džiaugiuosi, 
rs kiek prisidėjau

Antanas ZOKAS
Revoliucinio judėjimo

Vilniaus “Tiesa”
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Skveru Kaune, pries Profsąjungų kultūros rūmus Kęstučio 
gatvėje, papuošė stendas „Mūsų tikslas — taikos kūrimas”. 
Jo autoriai dailininkai R. Didžiapetris ir R. Avyžiūtė.

M. Tamašausko nuotraukoje: naujasis dekoratyvinis akcen
tas.

Detroit, Michigan

WATERBURY, CONN.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Juozas Svinkunas
Mirė 1982 m. sausio 19 d.

Akis užmerkė, sustojo plakusi jo širdis, užmigo 
amžinu miegu. Bet mano širdyje liko skausmas, 
gailestis ir ilgesys.

Nepamiršiu Tavęs, mylimasis, kol būsiu gyva.

MARIAN SVINKŪNIENĖ — žmona

WESTWOOD, MASS.

Mirus

Beatrice Žukauskienei
Reiškiame gilią užuojautą jos dukrai Helen Bond, 

žentui, anūkui Dr. Rodney W. Bond, seserėčioms? 
Matilda Theriault ir Emily Sinkus; taipgi visiems 
artimiesiems ir giminėms Lietuvoje ir Amerikoje.

Mes liūdime netekę darbščios progresyvės 
draugės.

ONA ir STEVE JANUS
Canton, Mass.

WESTWOOD, MASS.

Mirus

Beatrice Žukauskienei
Reiškiame širdingą užuojautą dukrai Helen 

Bond, žentui, anūkui Dr. R. Bond, seserėčioms; 
taipgi giminėms bei artimiesiems Lietuvoje ir 
Amerikoje.

Liūdime netekę jos.

M. TRAKIMĄ VlClENĖ 
A. RAZEVlClENĖ

WESTWOOD, MASS.

Mirus

Beatrice Žukauskienei
Reiškiame gilią užuojautą jos dukrai, žentui, 

anūkui Dr. R. Bond ir visiems artimiesiems bei 
draugams.

Ji mirė gruodžio 24 d., sulaukusi 80 metų 
amžiaus. Ji skaitė ir rėmė “Laisvę”, buvo narė 
mūsų progresyvių draugijų.

Gaila netekus taip geros draugės.
G. V. Kvietkas O. F. Graham
B. Kershis N. Grigaliūnas
V. Matulis E. Repshis

S. Rakutis

SAN DIEGO, CAL.

Serga khibiečiai
Per žiemines šventes su

sirgo ir pateko į ligoninę trys 
klubiečiai. “Laisvės” skaity
toja ir rėmėja, Antoinette 
Waitkunas susirgo “flu” ir 
pasidavė į Bi-County ligoni
nę. Kita laisvietė, Tillie Cot
ton (Katinas) irgi susirgo 
dideliu šalčiu, ir daktaras ją 
paguldė į Bi-County ligoninę, 
netoli Waitkunienes kamba
rio. Prieš tūlą laiką Paul 
Lopenis buvo William Beau
mont ligoninėje širdies prie
puoliu. Dalyvavo poroj Klu
bo susirinkimų, bet sausio 2 
d. vėl pasidavė į tą pačią 
ligoninę, kur bus nustatyta 
ar reikės operacijos, ar ne.

Visiems klubiečiams linki
me greit pasveikti.

Naujas lietuvis
Gruodžio 30 d. gimė naujas 

lietuvis Christopher Charles 
Litvinas, dešimties svarų ir 
dvylikas uncijų. Jo tėveliai, 
Charles ir Shirley Litvin 
džiaugiasi sulaukę mažiuko 
sūnaus. Džiaugiasi ir visi 
giminės: grandma ir grandpa 
Albena ir Albertas Litvin, 
Anna Daukus, Lillian Gugas, 
Servit ir Ruth Gugas, Ruby 
Jeske ir daug kitų. Lauksime 
jo įstojant į LDS ir Detroito 
Lietuvių klubą.

Pirma moteris
Lapkričio mėn. Michigan 

valstijoje įvyks rinkimai į 
gubernatoriaus vietą. Po ke
turiolikos metų išrinktas de
mokratas James Blanchard, 
o jo pavaduotoja (lieutenant 
governor)—-moteris Martha 
Griffiths, 70 metų amžiaus. 
Ji yra pirma moteris užiman
ti tokį darbą Michigano val
stijoje, o ją gerai pažįsta nes 
ji yra advokatė (kartu su 
savo vyru); buvusi Michiga
no valstijos atstovų rūmų 
narė; buvusi teisėja, ir per 
dešimts terminų Washingto
ne atstovų rūmų narė iš 
Michigan. Ji buvo Michigano 
valstijos pirmoji moteris at
stovė Washington© rūmuose. 
Vietiniai laikraščiai daug ra
šė apie jos rūbus, kuriuos 
vietiniai biznieriai jai paruo
šė/ nes ji atstovaus visas 
moteris ir loš svarbią rolę 
Michigano valstijos politikoj. 
Buvo įdomu sužinot kad ji 
dėvės gražius moteriškus rū
bus; ji sakė norinti būt mote
rim ir atrodyt kaip moteris; 
nekenčia jeans-kelnių.

Užbaigė darbą
Buvęs Michigan valstijos 

gubernatorius William Milli
ken oficialiai baigė savo 
darbą sausio 1 d., kuomet 
naujas gubernatorius James 
Blanchard užėmė jo vietą. 
Milliken, republikonas, buvo 
gubernatorium per 14 metų; 
nutarė kandidatuot. Prieš 
tai jis buvo valstijos rūmų 
atstovas ir gubernatoriaus 
pavaduotojas.

Išbuvęs 22 metus valstijos 
darbuose ir gaudamas

$70,000 gubernatoriaus al
gos, dabar Milliken gaus 
$42,000 pensijos į metus. 
Prie to, legislatura nutarė 
jam duot $38,700 raštinei, 
kuri bus jo gyvenamo mieste 
Traverse City per pereinamą 
laikotarpį ir per šešis mėne
sius turės sekretorę. Kuo
met valstijos juodas Chrys
ler New Yorker limozinas 
pradėjo trauktis nuo guber
natoriaus namų, Milliken pa
mosavo ranka visiems ir jo 
akyse matėsi ašaros.

Graži Lietuva
Jim Gallagher, Chicagos 

laikraščio Tribune rašytojas, 
aprašė apie savo viešnagę 
Tarybų Sąjungoj ir kitose 
tarybų šalyse. Savo rašte, jis 
patarė kur važiuot, ką matyt 
ir kur valgyt; vienus dalykus 
ir vietas išgyrė; kitus peikė. 
Bet jis pabaigė savo raštą 
apie savo viešnagę trijose 
Baltijos šalyse: Lietuva, Lat
vija ir Estonija. Jis sakė kad 
visoje Tarybų Sąjungoj la
biausia panašios į Europą 
yra tos trys Baltijos šalys: 
kad daug žmonių mano jog 
Estonijos sostinė Tallinn yra 
gražiausias miestas, bet Vil
nius Lietuvoj yra daug dau
giau vibruojantis, energin
gas, veiklus gražus miestas, 
nes lietuviai išlaikė ir atstatė 
savo kultūrą. Jis rašė jog 
kelionė į Vilnių buvo nepa
prastai maloni ir visiems pa
tarė, jei turėtų progą, aplan
kyt Vilnių, kad taipgi aplan
kytų Trakus, kurie, matyt, 
jam taipgi patiko.

Mūsų mokyklos
Michigan valstijos mokslo 

biuras pranešė jog 509,396 
studentai 1982 metais lankė 
valstijos šimtą kolegijų ir 
universitų, palyginus su 
515,397, kurie lankė perei
tais metais ir 518,592 1980 
metais. Keturių metų kolegi
jose sumažėjo 8,642 studen
tų. Kodėl taip yra? Didelis 
nedarbas bei pakilimas kainų 
visiems studentams mokslui. 
Kanuoja daug pinigų lankyt 
kolegijas ir universitetus. 
Kuomet tėvai bei patys stu
dentai neturi darbų, nebėra 
progos siekti mokslo. Gera 
studentams Tar. Lietuvoj 
bei Tarybų Sąjungos šalyse 
kur mokslas ir knygos nemo
kamai.

Metinis susirinkimas
Detroito Lietuvių klubo 

metinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, sausio 23 d. Klu
bo patalpose, 4114 W. Ver- 
nor Highway, Detroite, 10 
vai. ryto. Girdėsite valdybos 
metinius raportus; susitiksi
te su nauja valdyba; užginsi
te naujus Klubo patvarky
mus ir tą dieną bus galima 
pataisyt konstituciją, jei bū
tų reikalas. Po susirinkimo 
bus vaišės. Visi nariai prašo
mi dalyvaut ir nepamiršt 
užsimokėt narystės duoklės 
už 1983 metus. Stefanija

Moterų klubo
narėmis

Antradienį, sausio 18 d., 2 
vai. po pietų Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y., įvyks Niujorko 
Lietuvių Moterų Klubo susi
rinkimas.

Kadangi, dėlei blogo oro, 
gruodžio mėnesyje susirinki
mo neįvyko, tad šiame susi
rinkime išklausysime valdy
bos metinius raportus ir 
rinksime 1983-iems metams 
valdybą. Valdyba

Mirė
Povilas Beeis

Iš Great Neck, N. Y., 
gavome pranešimą, kad pir
madienio naktį sausio 10 d., 
mirė ilgametis “Laisvės” rė
mėjas, skaitytojas, mūsų ju
dėjimo patriotas Povilas Be
eis, sulaukęs 94 V2 metų am
žiaus.

Dabar tik tiek turime ži
nių. Veikiausia sekančioje 
“Laisvės” laidoje bus plačiau 
parašyta. Red.

San Francisco, Cal.
Prieš keletą metų į San 

Francisco atvyko arti trisde
šimts žmonių Lietuvos turis
tų grupė. Šios apylinkės 
LLD nariai suruošė kultūrinį 
pasitikimo pobūvį, į kurį 
atvyko keli dipukai-dipukės, 
su svečiais susipažinti.

Rytojaus dieną sužinojo
me, kad pasirinktus turistus 
dipukai pasikvietė į namus ir 
kalbino, kad jie pasiliktų 
Amerikoje. Bet neatsirado 
nė vieno.

Pačiame gale praėjusių 
metų Tarybų Sąjungos krep
šio komandos atletai San 
Francisco mieste atliko savo 
pareigas. Ta proga Pabaltijo 
tautų dipukų organizaciją su
ruošė šokius pasitikimui atle
tų iš Pabaltijo tautų. Šokiai 
vyko Treasure Island—ši sa
la yra Jungtinių Valstijų 
Armijos jūrinė bazė ir tik su 
specialiu leidimu galima įeiti.

Kaip ir numatyta, Pabalti
jo dipukai-dipukės atradę sa
vo tautiečius kalbino juos 
pasilikti Amerikoje:—jūsų 
prigimtas išsilavinimas savo 
sporte sužavės Amerikos 
publiką; jūs nešiosite auksi
nius laikrodėlius ant savo 
rankų; ant jūsų rankų žibės 
deimantiniai-auksiniai žiedai: 
važinėsite dideliuose, puoš
niuose mobiliuose, jūs 
būsite apipilti doleriais—bū
site turtingiausi atletai viso
je Amerikoje!

Atletai atsakė ponams: — 
O, tai jūsų šalyje tokius 
žmones vadina turtingais. 
Mūsų šalyse vadina turtin
gais, tuos kurie turi turtingą 
širdį—myli savo šalį, savo 
žmones. Mes norime turėti 
turtingas širdis, o ne žiban
čius žiedus. A. T.

Naujametiniai apmą
Prabėgo 1982-ieji metai, 

užvertėme paskutinį jų ka
lendoriaus lapą, susimąstė- 
me, kokį pėdsaką jie paliko.

Laisviečiams tai buvo labai 
nuostolingi metai. Iš gyveni
mo pasitraukė vyriausias 
“Laisvės” redaktorius Anta
nas Bimba.

Draugas Bimba “Laisvėje” 
darbavosi per šešiasdešimtį 
metų, jis buvo karštas lietu
vių tautos patrijotas, ištiki
mas Amerikos darbininkų 
reikalų gynėjas ir liepsnin
gas kovotojas už taiką visa
me pasaulyje.

Miamyje Floridoje mirė 
taurus pagarbos nusipelnęs 
organizacijų veikėjas, ilga
metis “Laisvės” laikraščio 
bendradarbis Vincas Bovi
nas.

San Leandro, California, 
mirė nuoširdus “Laisvės” rė
mėjas, darbininkų judėjimo 
veteranas Juozas Karosas.

Pernai netekome ir kitų 
gerų draugų įvairiose Ameri
kos vietose. Jiems amžina 
mūsų pagarba ir atmintis.

Nors kasmet retėja mūsų 
gretos, tačiau kol plaka šir
dys mūsų krūtinėse, stengia
mės būti ištikimi progresy
viam judėjimui ir visokerio
pai jį palaikyti. Kaip ir kiek
vienais metais, taip ir šiemet 
stengsimės toliau vesti vajų 
atnaujinti užsibaigusias 
“Laisvės” prenumeratas ir 
taipgi gauti laikraščiui naujų 
skaitytojų. Mes turime su
kelti $20,000 “Laisvės” toli-

stymai
ėkmingam leidi-mesniam s< 

mui.
Prasidėjds Naujiesiems 

metams, vis 
liau dėkime 
“Laisvė 
kiekvieną s 
teisingas žinias apie daugelio 
mūsų ir tėv
Tarybų Lietuvą, apie jos 
suklestėjimą tarybinių tautų

I šeimoje, ku 
mėjo Taryb 
mo 60-met 
pat duoda t 
nių įvykių n

■ pasaulyje, visada pasisako už

i laisviečiai ir to- 
pastangas, kad 

išeitų reguliariai 
avaitę ir teiktų

ų gimtąjį kraštą

ri neseniai pažy
mų Sąjungos įkūri- 
į. “Laisvė” taip 
jeisingą tarptauti- 
ušvietimą visame

ų draugystę.taiką ir tau
Nuoširdžįai sveikiname su 

Naujaisiais Metais visus 
draugus ir 
visiems gei| 
1982 
liau 
leisti 
kovą 
būtų išgelb 
linio karo!

drauges, linkime 
os sveikatos, kad

metais galėtume ir to- 
su jū

“Laisve
už ta

sų visų parama 
ir stiprinti

iką, kad žmonija 
ėta nuo branduo-

Povilas Venta
Ibaisvės” direktorių 

pirmininkas

Miami, Fla.
PARSIDUODA BUTAS

Parduodama trijų kamba
rių apartmentas su baldais, 
apyseniems žmonėms. Kaina 
$12,000. Mėnesinė mokestis
užlaikymui namo ir už van-

Alfonsas Švėgžda
70 N.Wh 77th St., Apt. 15 

Miami, Fla. 33150
(2-4)

BRIEFS
S. policy toward 
Union. In it he 

ares flatly that 
never been a 

threat
no

to- 
she 
the

on the direction and compe
tence of U. 
the Soviet 
twice dec 
there has
Soviet military 
against Western Europe, 
and he calls for an immediate 
50% cut in
nals without preconditions.

the nuclear arse-

* *

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Edna Elizabeth 
Yumplot Kantor

Gimė: 1924 m. biršelio 20 d.
Mirė: 1982 m. liepos 18 d.

BEN KANTOR-vyras

PAPASAKOS PATS, KAIP GYVENASI 
SU DIRBTINE ŠIRDIMI

Katherine Petrick writes 
from her new home that 
winter is very hard for her 
there. They are too isolated 
from everybody. Her son 
Arthur has gone deer hunt
ing several times, but 
luck.

Katherine is looking 
wards springtime so 
could start digging in 
garden.

Best regards to everybo
dy. She is missing the people 
she has been with in Rocky 
Point and Brooklyn. 

* * *
Aldona and Andy Ander

son have sold their property 
in Canada and will be return
ing to the United States the 
end of March. They will be 
residing in Cohoes, N. Y. 
(near Albany) and will share 
a two-family house with 
their son and daughter-in- 
law.

They say they will miss 
the peaceful, unhurried life 
they have had in Canada for 
almost eight years.

They also say that as in 
most situations, there are 
advantages and disadvanta
ges. It will be great to be 
back in the States among 
family and old-time friends, 
but, on the other hand, they 
shall miss their new Canadi
an friends, and Aldona will 
especially miss her delight
ful, eager young piano stu- flights. Ms. Ride, an astro
dents. It will be difficult to 
part from them. 

* * *
One of the pioneer Cold 

Warriors, George Kennan, 
has just published The Nu
clear Dehisiosion (Pantheon, 
1982), an impasioned attack

early gone over- 
the case of the 

son Michael, a 
Dusinessman, who 
three-week vaca- 
tain with his wife 

Nineteen—yes,

T
They say the Secret Serv

ice has c 
board in
president’s 
California 
was on a 
tion in Bri 
and child 
19—agents were traveling 
with the family. Those body
guards mu 
ing all over one another, 
apart from the hefty hotel 
and travel tabs they are 
running up 
expense. Security is vital for 
the immediate relatives of 
the First Family, but let’s be 
reasonable 
tent—and cost.

President Reagan wanted 
to tax une 
fits. How about taxing mo
ney spent like that? 

♦ * *
uford Jr. and Sal- 
be the first Black

st have been fall-

at the taxpayers’

about the ex-

mployment bene

Salt Lake City.—Utah uni
versiteto medicinos centro 
atstovas pranešė, kad New 
Yorko agentūra, kuri padėjo 
daugeliui žymių rašytojų, 
poetų ir meno kūrėjų tvarky
ti savo honoraro reikalus, 
dabar rūpinsis ir širdininko 
dr. Clark reikalais. Jo šeima 
pasamdė Lucy Kroll ir davė 
įgaliojimus tartis dėl knygos 
parašymo, reportažų ir foto
nuotraukų žurnalams ir pa
galiau dėl teisių susukti fil
mą.

Universitetas yra gavęs 
pasiteiravimų dėl tokių pa
siūlymų beveik iš viso pasau
lio. Sako, tarp susidomėjusių 
esąs Life žurnalas, Readers’ 
Digest ir Federatyvinėje Vo
kietijoje sensacijų skelbimu 
pagarsėjęs Stern žurnalas.

Kad objektas nemažas—tai 
aišku. Žmogus pernai gruo
džio 2 d.1 gavo dirbtinę širdį 
ir dar tebegyvas. Daktarai 
sako, kad, jei viskas taip 
gerai eis, kaip ligšiol, dentis- 
tas Clark galės būti paleistas 
iš ligoninės trejeto savaičių 
laikotarpyje.

Pinigus, kuriuos jisai gaus 
už tuos savo papasakojimus, 
kaip jis jaučiasi su dirbtine 
širdimi, kaip jam atrodo pa
saulis, dr. Clark paskirs savo 
ligoninės išlaidoms padengti. 
Nors širdį jam padovanojo 
pats išradėjas, o kitas dakta
ras su savo talkininkais nie
ko nepaėmė už jos įdėjimą, 
bet jau susidarė apie $80-90 
tūkst. skolos už įvairias po to 
sekusias operacijas ir kitus 
dalykus, kurių draudimo

Naftotiekis Sudanui
Khartoum. — Sudano vy

riausybė pasirašė sutartį su 
Standard Oil of California dėl 
naftotiekio, kurį ši Amerikos 
kompanija nuties iki Juodo
sios jūros. Numatoma, kad 
darbai bus užbaigti iki 1985 
metų ir tada Sudanas galės 
eksportuoti apie 50 tūkst. 
statiniu naftos į dieną. Naf
totiekis bus 900 mylių ilgio. 
Statyba kaštuosianti apie 
$2.5 bilijonų. Standard Oil 
finansuos ir tolimesnes naf
tos peiškas Sudane.

Nafta Sudane atrasta prieš 
trejus metus ir manoma, kad 
jos ištekliai siekia iki 200 
bilijonų statinių.

kompanijos nepadengia, nes 
širdies persodinimas laiko
mas eksperimentu.

Guion Bl 
ly Ride will 
and first woman astronauts 
in the history of U. S. space

physicist, is scheduled for 
the April 1983 Challenger 
shuttle flight. Bluford, an 
Air Force pilot, will ride in 
the Challenger shuttle later 
in 1983. Both will be mission 
specialists working with sa
tellites. fise




