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KRISLAI
Pūgos, sniegas ....
Moterys kovoja prieš Izraelio 

kriminalystes
Pirmoji moterų darbo unija 
“Laisvės” dalininkų 

suvažiavimas
Moters Dienos [Kovo 

Aštuntosios] minėjimas 
IEVA MIZARIENĖ

Mūsų sostinėje Washingto
ne pūgos sustabdė eiseną. 
Net ir pats prezidentas praė
jusį savaitgalį negalėjo iš
vykti poilsiui į Camp David.

New Yorkas irgi labai nu
kentėjo. Rašant šiuos žo
džius, dar vis tebekenčia. 
Sniego priversta labai daug, 
viso miesto judėjimas sulai
kytas. Neskrenda lėktuvai, 
uždaryti visi trys aerouostai, 
nekursuoja autobusai, priva
čiai automobiliai, sunkveži
miai . . . Taip prasidėjo 
penktadienį ir tęsiasi iki pir
madienio. 0, oro biūras pra
našauja, kad bus daugiau 
sniego bei šlapdribos.

Berlyne spaudos konferen
cijoje Moterų Tarptautinės 
Demokratinės Federacijos 
narės kaltina Izraelį, kad per 
invaziją Lebane jauni vaiku
čiai ir moterys buvo tarp jų 
užpuolių—aukos.

Neseniai grįžusios iš Leba- 
no moterys, sako, kad civiliai 
žmonės dar vis miršta bei 
kankinasi nuo žaizdų, pada
rytų Izraelio atakos laiku, 
vartojant JAV bombas.

Ten buvusios moterys sa
ko, kad Izraelio kariai apiplė
šė liaudies nuosavybes, su
naikino mokyklas, ligonines 
ir kultūrines įstaigas.

Pirmoji moterų darbo uni
ja suorganizuota New Yorko 
mieste 1734 metais moterų 
dirbančių pas turčius tarnau
tojų, protestui savininkų 
prieš tarnautojas piktnau
džiavimo.

Kaip jau buvo per spaudą 
pranešta, balandžio 17 d. 
“Laisvės” Bendrovės direk
torių taryba šaukia metinį 
suvažiavimą. Į šią sueigą 
kviečiame dalininkus atvykti 
ir iš toliau. Turime rimtai 
pakalbėti mūsų spaudos rei
kalais, apie mūsų judėjimą, 
tolimesnį gyvenimą . . . Su- 
glauskime jėgas, kiek tik dar 
pajėgiame!

Kovo 4-osios dienos “Lais
vės” laida bus pašvęsta pa
minėti Moters Dienai,—Ko
vo Aštuntąją. Labai prašome 
mūsų veikliųjų draugių savo 
prisiminimų šiai laidai para
šyti. Žinoma,prašome ir vy
rus rašyt savo atsiminimus 
apie mūsų judėjimą, ypatin
gai—kiek moterys prisidėjo 
jį pagerinti.

Mūsų akim žiūrint, pažan
gios lietuvės moterys nė kiek 
neatsiliko nuo pasaulinio mo
terų judėjimo—kovodamos 
už savo lygias teises prieš 
visokias diskriminacijas.

Lietuvės moterys ypatin
gai uoliai veikė ir tebeveikia, 
kovodamos už palaikymą tai
kos visame pasaulyje. Prisi
menu mūsų važiavimus į 
demonstracijas ne tik mūsų 
gyvenvietėse, bet ir sostinė
je Washingtone bei kitur.

Bravo mūsų pažangioms 
draugėms! Linkime jums dar 
ilgai, ilgai šį darbą tęsti. 
Tegu mūsų pastangos kovo-

Sharon pagaliau 
atsistatydino

Jeruzalė. — Premjero Me
nachem Begin įstaiga prane
šė, kad Izraelio pralamentas 
ratifikavo vyriausybės 
sprendimą perduoti gynybos 
ministro pareigas Beginui, 
prieš tai atsistatydinus bu
vusiam gynybos ministrui 
Ariel Sharon. Pastarasis pa
liktas Begino vyriausybėje 
ministru be portfelio, kas 
reiškia, jog jis dirbs tai, ką 
jam premjeras paves. Mano
ma, kad greičiausia Sharonui 
bus pavesta tvarkyti reika
lus Izraelio okupuotose ara
bų teritorijose, įskaitant ir 
žydų naujų gyvenamųjų ra
jonų statybą.

Sharon buvo priverstas at
sistatydinti iš pareigų sutin
kamai su Beiruto skerdynes 
tyrinėjusios komisijos spren
dimu. Ta komisija pagrindi
nę kaltę už nekaltų palesti
niečių žudynes suvertė Sha
ronui, kaltindama jį, kad tai 
jo patvarkymu ginkluoti fa- 
langistai buvo įleisti į sto
vyklas ieškoti PLO partiza
nų. Izraelio opozicija reika
lauja, kad Sharon iš kabineto 
visiškai pasitrauktų.

Naujuoju gynybos minis
tru paskirtas ligšiolinis Iz
raelio ambasadorius Wa
shingtone Moshe Arens, 57 
m. amžiaus, gimęs Lietuvo
je. Jis mokslus baigęs Ame
rikoje. Tuo metu, kai vyko 
pasitarimai tarp Izraelio ir 
Egipto dėl taikos sutarties 
pasirašymo, jis buvo priešin
gas, bet dabar sako, kad jis 
remiąs ją, nes tai jau įvykęs 
faktas.

Salt Lake City. — Dr. 
Barney Clark būtų gavęs 
sąskaitą, siekiančią $135 
tūkstančių už ligoninėje iš
būtas 75 dienas. Bet Valenti
no dienos proga jis gavo gerą 
dovaną—ligoninės vadovybė 
pranešė, kad sąskaitą pa
dengs pati ligoninė, nes ligo
nis “nepaprastai prisidėjęs 
prie širdies ligų tyrimų”. 
Ligonis, kuris jau trečias 
mėnuo, kaip gyvena su dirb
tine širdimi, kad ir pavojin
goje, bet stabilioje padėtyje. 
Dr. Robert Jarvik, sukon
stravęs dirbtinę širdį, kuri 
palaiko dr. Clark gyvybę, 
pripažintas 1982 metų išra
dėju. Jam tą titulą suteikė 
Intelectual Property Owners 
Inc., atstovaujanti išradė
jams ir autoriams.

Pittsburgh, Pa. — Nepai
sant to, kad pereitą savaitę 
apie penki tūkstančiai anks
čiau atleistųjų iš darbo plie
no darbininkų sugrįžo į dar- 
b<L American Iron and Steel 
Institute pranešimu, nedar
bas plieno pramonėje vis dar 
esąs didžiausias nei kada 
nors.

jant už pasaulinę taiką atne
ša vaisius, kad ir mes galėtu
me savo iškovotomis pastan
gomis pasidžiaugti.

Niujorko Lietuvių Moterų 
klubas šį Kovo Aštuntosios 
minėjimą švęs sekmadienį, 
kovo 6 d. Tikimės turėti 
svečių iš Tarybų Lietuvos. 
Programa bus įvairi, bus 
paruošti ir skanūs pietūs. 
Kviečiame visos plačiosios 
apylinkės moteris ir vyrus 
praleisti tą taip svarbią die
ną su klubietėmis paminėti.

Vėl prasidėjo Helsinkio 
susitarimų konferencija 

Madride

JAV atstovas Madrido konferencijoje Max M. Kampelman, 
kairėje, ir TSRS atstovas Anatoly G. Kovalev.

Madrid. — Po septynių sa
vaičių pertraukos čia vėl 
susirinko 35 valstybių atsto
vai tęsti savo konferencijos 
dėl Helsinkio susitarimų 
vykdymo. Iki Velykų norima 
ją užbaigti, bet, kaip spauda 
rašo, daug vilties neturima.

Kaip anksčiau, taip ir da
bar tarp JAV ir Tarybų 
Sąjungos bei jų sąjungininkų 
esama didelių skirtumų. Tiek 
Amerikos, tiek TSRS atsto
vai tebesilaiko savo pozicijų, 
kurias dėstė dar prieš konfe
rencijai išsiskirstant per
traukos pereitų metų gruo
džio 17 d.

Amerika su dešimčia Va
karų Europos Bendruomenės 
valstybių ir Kanada nori dis
kutuoti darbo unijų, radijo 
trukdymo ir tautų apsispren
dimo teises, o Tarybų Sąjun

Nacių nusikaltėlis 
nori viską pamiršti

Paryžius. — Paskelbtas 
pasikalbėjimas, kurį du Boli
vijos reporteriai padarė su 
nacių nusikaltėliu Klaus Bar- 
bie-Altmann, kai tasai Pran
cūzijos lėktuvu buvo veža
mas iš Bolivijos į Prancūziją.

Barbie, dabar 69 m. am
žiaus, teisinosi, kad jis nesi
jaučiąs niekuo nusikaltęs, 
nes “atlikęs jam pavestas 
pareigas”.

Jo “pareigos”—Prancūzi
jos rezistentų ir žydų naiki
nimas. Bendrai jis nacional- 
socializmą gynė ir tvirtino, 
jog ideologiškai jis buvęs 
tvarkoje. Be to, išsprendęs 
šešių su puse milijono bedar
bių problemą. Jis čia turėjęs 
galvoje žydų likimą. Jis tvir
tino, jog jis nebeatsimenąs 
visų savo darbų smulkmenų 
ir norįs viską pamiršti ir 
raginąs, kad ir žmonės viską 
pamirštų. Esą visa tai buvę 
prieš 40 metų, o po to 
pasaulyje jau yra buvę dau
giau nei šimtas karų. Be to, 
jis sakė, kad viskas dabar 
kitaip atrodytų, jei karą bū
tų laimėję naciai, o ir Napo
leonas, kurį anksčiau istorija 
laikiusi žiauriu, po 200 metų 
laikomas didvyriu.

Barbie, savo žiaurumais 
pasižymėjęs Lyono mieste ir 
dėl to vadinamas “Lyono 
skerdiku”, pradžioje buvo 
pasodintas Fort Montluc ka
lėjime, kur jis pats kankino 
žmones. Vėliau jis perkeltas 
saugumo sumetimais į kitą 
kalėjimą, taip pat Lyono 
mieste. Prokurorai sako, kad 
apie metus laiko užtruks, ligi 
byla prieš jį bus teismui 

ga su savo sąjungininkais 
spaudžia tartis dėl konferen
cijos Europos nusiginklavimo 
reikalu.

Jau kalbėjo JAV atstovas 
Max M. Kampelman ir jam 
atsakė Tarybų Sąjungos at
stovas Anatoly G. Kovalev. 
Pastarasis kaltino JAV dėl 
“konfrontacinių ir polemikos 
pozicijų”.

Posėdžiai vyksta prie už
darų durų, spaudos reporte
riai teįsileidžiami tik fotogra
fijoms padaryti. Todėl spau
da terašo tik tiek, kiek ją 
paskiri delegatai painfor
muoja. Rašoma, kad Ispani
ja, kuri yra šios konferenci
jos šeimininkė, norinti tarpi
ninkauti tarp besiginčijančių 
pušų. Tai pareiškęs jos už
sienių reikalų ministras Fer
nando Moran, vasario 8 d. 
per konferencijos atidarymą.

parengta. Sužinojęs, kad 
Prancūzijoje nesama mirties 
bausmėš, jis pareiškęs: “Tai 
nieko nereiškia. Mano gyve
nimo jau vistiek nėra”.

Sako, kad Barbie 
šnipinėjęs Amerikai

Washington. — Čia skel
biama, kad prancūzų advoka
tui Serge Klarsfeld pavykę 
surasti įrodomosios medžia
gos, jog Amerika bent pen
kerius metus naudojusis da
bar prancūzų rankose esan
čio nacių gestapininko Klaus 
Barbie patarnavimais, o pas
kui padėjusi jam pabėgti į 
Pietų Ameriką.

JAV kontražvalgybos kari- 
nininkas Erhard Dabring- 
haus advokatui papasakojo, 
kad jis bent du kartus atsi
sakęs suteikti prancūzams 
informacijos apie Barbie, kai 
tie buvo į jį kreipęsi. Ir 
tai jis daręs savo “viršininkų 
įsakymu”.

Barbie gaudavęs $1,700 
per mėnesį iš Dabringhaus 
vadovaujamos įstaigos už 
tai, kad suorganizavo ir va
dovavo vyrų grupei, kuri 
šnipinėjo amerikiečiams — 
rinko žinias apie Tarybų Są
jungos politinę veiklą Jugo
slavijoje, Bulgarijoje ir Ru
munijoje ir apie komunistų 
veiklą Prancūzijoje. Jie taip 
pat surinkę svarbių žinių 
apie Tarybų Sąjungos spe
cialistų priežiūroje išvysty
tas uranijaus kasyklas netoli 
Aue vietovės, Vokietijoje.

TSRS amb. Dobrynin 
nesąs atšaukiamas

Washington. — Čia jau ku
ris laikas kursavo gandai, 
kad būk ilgametis Tarybų 
Sąjungos ambasadorius Ana
toly F. Dobrynin esąs atšau
kiamas iš savo pareigų ir 
sugrįšiąs į Maskvą ten būti 
Jurijaus Andropovo patarė
ju. Ryšium su tuo Tarybų 
Sąjungos ambasados parei
gūnas Vladimir S. Mikoyan 
spaudai pareiškė, kad tie 
gandai neturi jokio pagrindo.

Panašiai mano ir JAV Val
stybes departamento parei
gūnai, nors jie patvirtino ži
nią, kad ambasadoriaus Do- 
brynino vyriausiasis pava
duotojas Aleksandr A. Be- 
smertnych esąs sugrįžęs į 
Maskvą naujoms pareigoms. 
Jis čia buvo ambasados vy
resniuoju ekspertu strategi
nių ginklų reikalams.

JT gen. sekretorius 
dėl Namibijos 
ateities

Dares Salaam, Tanzanija. — 
Afrikos tautas lankantis 
Jungtinių Tautų gen. sekre
torius Javier Perez de Cuel
lar, po susitikimo su Tanza
nijos prezidentu Julijum K. 
Nyerere, pareiškė, kad JT 
planas dėl Namibijos nepri
klausomybės yra vienintelis, 
vedantis prie teisingo spren
dimo. Jis atmetė Amerikos 
planą, siejantį Kubos dalinių 
atsitraukimą iš Angolos su 
Namibijos ateitimi.

Jis aiškino spaudos atsto
vams, kad Namibijos proble
ma yra abipusis Pietų Afri
kos vyriausybės ir jos pačios 
reikalas. Ir jeigu Angola nori 
diskutuoti klausimą dėl Ku
bos dalinių buvimo jos terito
rijoje su Amerika ar Pietų 
Afrikos vyriausybe, tai čia jų 
reikalas, nieko bendro netu
rintis su Namibijos nepri
klausomybe.

JT gen. sekretorius nekal
tino nė vienos pusės, bet tik 
pareiškė, kad Jungtinės Tau
tos negali priimti JAV siūly
mų, sąlygojančių Kubos dali
nių pasitraukimą iš Angolos 
su Namibijos nepriklausomy
be. Esą JT eina pagal Saugu
mo Tarybos nutarimą 435, 
kuris aiškiai tvirtina, jog 
Pietų Afrikos mandatas Na
mibijai toliau nebegalioja ir 
kad Pietvakarių Afrikos Peo
ple’s Organization esanti vie
nintele Namibijos žmonių 
teisėta atstovė. Ši organiza
cija veda partizanines kovas 
prieš Pietų Afrikos vyriausy
bės kariuomenę.

Zurich. — Šveicarijos ban
ko aukso luitų skyriaus vedė
jas Rudolf Schriber pranešė 
spaudai, kad Tarybų Sąjun
ga, kuri po Pietų Afrikos 
daugiausia iškasa aukso, šie
met ketina jo parduoti 250 
metrinių tonų. Pernai ji par
davė 200 metrinių tonų. Da
bar už vieną aukso unciją 
pasaulinėje rinkoje mokama 
iki $500.

Turin, Italija. — 64 jauni 
kino žiūrovai žuvo liepsnose, 
užduso nuo dūmų, ar buvo 
minios sutrpyti, kilus gaisrui 
ir panikai teatre. Policija 
kaltina kino savininką, kad 
neprižiūrėjęs atsarginių išė
jimo durų, nes jos buvusios 
užrakintos.

Vakarų Europos vadai 
laukia Amerikos 

kompromisinio plano
Washington. — Supažindi- j 

nęs prez. Reaganą su Vakarų ■ 
Europos lyderių nuomonėmis 
dėl jo vadinamo “zero op-1 
tion” plano, viceprezidentas i 
George Bush spaudai pareiš- j 
kė, kad prezidentas sutikęs 
svarstyti jų rekomendacijas 
parengti kompromiso planui. 
Tik dar nežinia, kada prezi
dentas ką nors tuo reikalu i 
paskelbs.

Prez. Reagan buvo nusiun
tęs savo viceprezidentą 
dviem savaitėm į Vakarų 
Europą, kad jis smulkiau 
paaiškintų ta “zero option” 
planą alijantų lyderiams. 
Bet, nors iš vienos pusės jie 
pritaria tam planui, tai iš 
kitos pusės pageidauja, kad 
būtų surastas koks nors 
kompromisas. Šitai vicepre
zidentui pabrėžė Fed. Vokie
tijos kancleris Helmut Kohl, 
Britanijos premjerė Marga
ret Thatcher ir Italijos prem
jeras Amintore Fanfani.

Panašios nuomonės yra ir 
JAV atstovas Paul H. Nitze, 
kuris šiuo metu tebetęsia 
Genevoje derybas su Tarybų 
Sąjungos atstovu Julijum 
Kvicinskiu dėl vidutinio sie
kimo raketų sumažinimo.

Pagal tą “zero planą” JAV 
susilaikytų nuo dislokavimo 
savo branduolinių raketų 
NATO kraštuose, jei Tarybų 
Sąjunga išmontuotų visas sa
vo 340 SS-20 raketas Euro
poje ir Azijoje ir 240 senes
nių SS-4 ir SS-5 raketų 
Europoje. Tarybų Sąjunga 
atmetė tokį planą ir pasiūlė 
sumažinti savo raketas Euro
poje iki 162, tai yra iki tiek, 
kiek kartu turi Britanija ir 
Prancūzija, jei JAV atsisa
kys savo naująsias raketas 
dislokuoti. Bet tą pasiūlymą 
atmetė JAV ir jos alijantai.

Netrukus turės paaiškėti, 
kokio kompromiso bus sie
kiama ir tai turi Įvykti grei
tai, nes Fed. Vokietijoje ko

Gal prasidės TSRS ir JAV 
akių specialistų dialogas

Tai 13 metų T odd Cantrell, kuris neseniai sugrįžo su tėvais 
iš Tarybų Sąjungos, kur Helmholtz institute jam buvo 
gydomos akys. Jis serga akių liga, kuriai gydyti Amerikoje 
dar neturima priemonių. Berniuko tėvai tvirtina, kad vaiko 
regėjimas gerokai pagerėjęs. Manoma, kad šis atvejis 
suves JAV ir Tarybų Sąjungos medikus prie apsikeitimo 
gydymo patyrimo žiniomis. Savo gydytojui, kuris gyvena 
Atlantoje, Ga., berniukas atvežė laišką iš tarybinių 
specialistų.

vo 6 d. įvyksta parlamenti
niai rinkimai, kurių rezulta
tai kaip tik ir pareis nuo 
kompromiso raketų sprendi
me.

Tarybų Sąjungos spauda 
plačiai komentavo JAV vice
prezidento kelionę. “Sovets- 
kaja Rossija” viceprezidentą 
Bush palygino su keliaujan
čiu salesmonu, pardavinėjan
čiu pasenusiais prekes ir 
pabrėžė, kad jis niekur neuž
siminęs apie Tarybų Sąjun
gos ir kitų socialistinių kraš
tų nusiginklavimo pasiūlymą 
iš dalies sumažinti vidutinio 
siekimo raketų kiekį Europo
je.

Laikraštis rašo, kad Bush 
neužsiminęs ir apie Švedijos 
planą centrinėje Europoje 
įvesti laisvą nuo branduoli
nių ginklų zoną. Bush kelionė 
po Vakarų Europą vadinama 
grynai propagandiniu daly
ku, o prez. Reagano europie
čiams laišką, kurį Bush skai
tęs Berlyne, laikraštis vadi
na kažkuo panašaus į koziri
nę kortą. Bet ta korta nepa
dėjusi viceprezidentui įsiūly
ti “nuvalkiotą zero option 
planą”. Laikraštis sako, kad 
ne be reikalo tą laišką britų 
darbiečių vadas Michael Foot 
pavadinęs didžiausia propa
ganda, “siekiančia apmulkin
ti milijonus Vakarų Europos 
žmonių”.

Beirut. — Prezidento Amin 
Gemayel įsakymu, Libano 
armijos daliniai įžengė į ryti
nį Beirutą ir perėmė kontro
lę, pakeisdami falangistų mi
liciją. Falangistų partija, ku
riai ir pats prezidentas pri
klauso, paskelbė, kad ji pasi
traukia iš rytinio Beiruto. 
Ateinančių poros dienų laiko
tarpyje prie Libano kariuo
menės dalinių prisijungs ir 
JAV, Prancūzijos ir Italijos 
vadinamieji taikos daliniai.
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Kriminalistų globojimas
Po ilgų metų pastangų ir ieškojimo Prancūzijos valdžiai 

pasisekė išgauti iš Pietų Amerikos (Bolivijos ir Peru, kur 
jis gyveno per paskutinį laikotarpį) vieną žymiausių karo 
kriminalistų —buvusį Lyono miesto Geštapo viršininką 
Klaus Barbie. Barbie asmeniškai, savo nutarimu, iš Lyono į 
Aušvicą išsiuntė tūkstančius Prancūzijos piliečių: žydų, 
komunistų, socialistų ir kitų. Vienu metu, jo įsakymu į 
Aušvicą tapo išsiųstas 41 žydų vaiko transportas,—ir jie 
Aušvico krematoriumuose tapo sudeginti.

Barbie tuoj po karo tapo amerikiečių zonoje suimtas, bet 
jis kažkaip išsisuko, ir buvo žinoma, kad jis po visokiomis 
slapyvardėmis gyvena įvairiose Pietų Amerikos šalyse. 
Kas nors jį globojo, kas nors jį gynė nuo Prancūzijos 
reikalavimo jį grąžinti į jo baisių kriminalysčių atlikimo 
vietą—į Lyoną. Dabar pasidarė aišku, kas jį globojo: ogi, 
mūsų šalies, JAV, karinė žvalgyba! Tą dabar patvirtino 
Wayne State universiteto profesorius Erhard Dabring- 
haus, kuris tuoj po karo tarnavo JAV kontr-žvalgyboje 
Vokietijoje ir kuris pats asmeniškai globojo Barbie, jį 
aprūpino pinigais, slapstymosi vietomis, falsifikuotais 
dokumentais ir t. t.

Kaip tas aiškinama? Vienas aiškinimas yra, kad JAV 
žvalgyba naudojo “vienus nacius prieš kitus, kad per juos 
būtų galima atidengti kitus karo kriminalistus’’. Bet 
logiškesnis aiškinimas yra, kad JAV žvalgyba faktinai tuoj 
po karo rekrutavo sau kaip pagalbininkus nemenką nacių 
skaičių, kad jie padėtų jai sudaryti žvalgybinį aparatą prieš 
socialistinius kraštus. Taip, pavyzdžiui, hitlerininkų žval
gybininkų vyriausias “ekspertas“ rytiniame fronte, Rein- 
hardtas Gehlenas, beveik tiesiog perėjo JAV tarnybon, 
sudarydamas Vakarų Vokietijoje taip vadinamų “Gehleno 
agentūrų“ tinklą. Bet juk tas Gehlenas buvo vienas 
aršiausių karo kriminalistų, darbavęsis ranka rankon su 
taip vadinamų “specialių grupių“ žudikais, kurie Baltarusi
joje, Ukrainoje Lietuvoje ir kitur žudė šimtus tūkstančių 
taikingų žmonių, tarp jų daugumą žydų tautybės gyvento
ju.

Nacinių karinių kriminalistų globojimas nueina į istoriją 
kaip vienas juodžiausių puslapių Amerikos istorijoje.

Darbininkų laimėjimas
Reikia pasakyti, kad socialistų vadovaujama Prancūzijos 

valdžia daug rimčiau imasi žingsnių gerinti darbininkų 
klasės būvį, negu tai įstengė,—ar norėjo—Vokietijos 
socialdemokratai, britų darbiečiai, Skandinavijos socialis
tai. Taip, pavyzdžiui, dabar pravestas įstatymas, pagal 
kurį darbininkai gali išeiti į pensiją sulaukę tik 60 metų, o 
jų pensija turi būti bent 70 nuošimčių to, ką jie uždirbo 
dirbdami.

Dar 1955 metais Prancūzijos komunistai parlamente 
patiekė visai panašaus įstatymo pasiūlymą. Tą siūlymą 
tada tvirtai rėmė unijos, Generalinė darbo konfederacija 
(CGT), bet dešinioji dauguma parlamente to įstatymo 
siūlymą atmetė. Dabar tam įstatymui, lygiai kaip visai eilei 
kitų gan gilių socialinių reformų, pritarė kairioji parlamen
to dauguma: socialistai, komunistai, radikalai. Taipgi 
pravesti įstatymai, kurie nacionalizuoja kai kuriuos ban
kus, dalį pramonės šakų ir t. t. Negalima sakyti, kad 
Prancūzijoje steigiamas socialimas, bet kaip kapitalistinėje 
šalyje, reformos gan reikšmingos. Kitaip sakant, Mitteran- 
das laikosi žodžio. Kuomet jis stojo prie valdžios vairo, su 
komunistų pagalba, daug kas manė, kad jo visokie 
radikališki reformų pažadai ir liks pažadais—kitaip sakant, 
jie bus padėti į nuošalį. Bet pasirodo kitaip. Nepaisant 
griežto dešinių jėgų priešinimosi, reformos pravedamos 
nuosekliai, taip, kad iš visų kapitalistinių Vakarų Europos 
kraštų Prancūzijos darbininkai yra geriausiai aprūpinti 
prieš ekonominę krizę. Tai nemenkas atsiekimas.

A. Šarono pasmerkimas
Izraelio tyrinėjimo komisija pasmerkė karo reikalų 

ministrą Baroną. Tiesa, pasmerkė ne kiek reikėtų—juk tai 
jis įsakė libaniečių-falangistų būriams įsiveržti į Šatilos ir 
Sabros stovyklas, juk tai po jo komanda esantieji 
izraeliečiai generolai davė įsakymus falangistams prieš tai, 
kai jie įžygiavo į stovyklas ir pradėjo skersti palestiniečius: 
vyrus, moteris, vaikus, senelius •. . .

Teisėjo Kahano vadovaujama izraeliečių komisija pa
smerkė Šaroną už tai, kad jis “nenumatė, kad gali būti 
pravestos skerdynės”. Bet Baronas ir kiti Izraelio generolai 
palaikė intymiškus ryšius su Libano fašistais-falangistais. 
Jie puikiai žinojo, kokią neapykantą palestiniečiams jaučia 
tie, kaip jų tarpe veikia net specialūs “keršto būriai“, kurių 
tikslas "atsiskaityti” su palestiniečiais . . .

Bet vienaip ar kitaip, pasmerkimas padarytas. Kiti 
ministrai, ir net pats premjeras Beginąs, irgi kritikuoti, 
bet švelniau. Matyti, kad Izraelio plačiosios visuomenės 
nuomonė paveikė komisiją, paskatino ją nors dalinai 
pasmerkti nusikaltėlius. Bet pamatinės padėties tas 
komisijos nuosprendis nepakeičia. Izraelio kariauna lieka 
Libane. Izraeliečiai naudoja vieną dalį gyventojų prieš 
kitus: kaip jie Beirute naudojo krikščionis-falangistus prieš 
palestiniečius, taip jie dabar Šubo kalnyno srityje naudoja 
falangistus prieš druzus, musulmonų sektą, o dargi, 
sakoma, taipgi ginkluoja ir druzus, kitaip sakant, abi pusi,

JAV Konstitucija praside
da žodžiais “Mes, Jungtinių 
Valstijų liaudis . . .” Suvere
ni valdovė—liaudis. Tai de
mokratinė garantija, aš pa
brėžiu žodį “garantija”, kuri 
turi būti vykdoma.

Liaudis,—tvirtina Konsti
tucijos preambulė, “apspren
džia ir įveda šią Konstituci
ją”, kad “būtų sukurta tobu
lesnė sąjungą”, kad “prisidė
tų prie visuotinės gerovės”.

Dešinieji ir užltradešinieji, 
neva veikdami valstybiniais 
interesais, sakosi esą Konsti
tucijos šalininkai ir gynėjai, 
bet faktiškai jie ją pažeidinė
ja ir išduoda jos demokrati
nes garantijas. Tie, kurie 
tiki, kad “tai, kas gerai 
General Motors kompani
jai—gerai JAV”, tuo pačiu 
atmeta koncepciją: “Mes, 
Jungtinių Valstijų liaudis“, 
esame suvereni valdovė ir 
mūsų vyriausybės tikslas— 
“prisidėti prie visuotinės ge
rovės“.

Suprantama, Reagano ad
ministracija tai neigia. Dar 
labiau, negu ankstesnės ad
ministracijos, ji dedasi kovo
janti už “visuotinę gerovę”. 
Prezidentas Reaganas tvirti
na, kad jo politika yra “grįži
mas į pradines pozicijas to 
kurso, kuriuo šalis žengia 
beveik pusę amžiaus”.

Reaganas pabrėžia, kad jo 
administracija restauruoja 
pagrindines vertybes ir gra
žina šalį prie jos ištakų. 
Pastaruoju metu Reaganas 
aktyviai akcentuoja šią šalies 
“gelbėjimo” temą, tęsiant 
“mūsų užtikrintą ir nuolatinį 
Amerikos grąžinimo į anks
tesnįjį kelią kursą”.

Tačiau faktai liudija visai 
ką kita. Valdant Reagano 
administracijai, “visuotinė 
gerovė“ labai sparčiai auko
jama besočiam bizniui. Pre
kyba liaudies teisėmis ir in
teresais, tokia būdinga Car- 
terio administracijai (kas gali 
užmiršti Carterio parsidavė- 
lišką politiką naftos ir dujų 
monopolijų interesų vardan?) 
tęsiama ir šiandien.

Reaganas sakosi ketinąs 
padaryti galą “bereikalingam 
švaistymui” lėšų, skirtų so
cialinėms programoms, ku
rios, “ardydamos laisvojo 
verslo pamatus“, įstūmė šalį 
į dabartinę krizę.

Šių tvirtinimų melagingu
mas akivaizdus. Reaganas 
yra “didis kazuistas”, kaip jį 
pavadino, nenorėdamas var
toti žodžio “melagis“, demo
kratų partijos pirmininkas 
Charles T. Manatas po rug
sėjo 28 dieną įvykusios prezi
dento spaudos konferencijos.

Monopolistinio kapitalo su
siliejimo su valstybine val
džia procesas vyko ir tebe
vyksta valdant ir demokra
tų, ir respublikonų adminis
tracijoms. Vienintelė prie
monė šiam procesui pažaboti 
yra liaudies masių judėjimas: 
reikalavimai plėsti ir didinti 
nedarbo kompensaciją, išlai
das socialiniam aprūpinimui, 
medicininiam parūpinimui, 
plėsti socialines programas, 
stiprinti gamtosaugą, darbi
ninkų sveikatos apsaugą įs
tatymų pagrindu ir t. t.

Istorija byloja, kad Konsti
tucijos ir Nepriklausomybės 
deklaracijos garantuoti de
mokratiniai pažadai atsklei
džiami liaudžiai kovojant už 
pažangą. Mėgindamas grą
žinti ar net 50 metų senumo 
laikus, Reagano administra
cijos dešinysis sparnas iš 
esmės naikina demokratinius

iškovojimus ir siekia anu
liuoti liaudies kovą už tai, 
kad JAV virstų šalimi, ku
rios Konstitucija prasideda 
žodžiais “Mes, JAV liau
dis . . .”

Pavyzdžiui, sumažintos iš
laidos gamtosaugai tuo pre
tekstu, esą, tai per brangu ir 
stabdo pramonės vystymą. 
Ir nors išmetamosios dujos 
nuodija žmones, ypač jau
nus, ligotus ir pagyvenusius, 
administracija mažina išlai
das neigiamiems automobi
lizmo padariniams likviduoti.

Kalbant apie žmonių svei
katai pavojingų cheminių 
medžiagų gamybą, adminis
tracija biznio interesus stato 
aukščiau vadinamosios “vi
suotinės gerovės”. Gamto
saugos reikalavimų nepaisy
mas gresia visam, kas gyva.

Rasizmas — neatskiriamoji 
antiliaudinės politikos sudė
tinė dalis. Šiaurės Carolinoje 
ir Alabamoje nuodingų che
mikalų sandėliai yra teritori
jose, kuriose gyvena dau
giausia afrikiečių kilmės 
amerikiečiai. Kai demon
strantai, tarp kurių buvo 
kongreso delegatas Walter 
Fauntrojas ir šventikas Jo
seph E. Loueris, pamėgino 
neleisti sunkvežimių su nuo
dingais chemikalais į Šiaurės 
Carolinos valstijos Voreno 
apygardą, juos suėmė.

Biudžeto lėšų, skirtų nau
joms darbo vietoms steigti ir 
gyvenamųjų namų statybai, 
mažinimas rajonuose, kurių 
gyventojų daugumą sudaro 
nacionalinės mažumos, aki
vaizdus administracijos ir 
valdančiosios klasės rasizmo 
įrodymas. Rugsėjo 27 dieną 
Teisingumo departamentas 
pareiškė, jog planuojama 
griežčiau slopinti nepasiten
kinimą dėl nedarbo. Suma
žinti butų statybos fondai, 
dabar miestų valdžia nebe- 
privalo skirti lėšų statyti bu
tus mažai ir vidutiniškai už
dirbančioms šeimoms.

Tokia vyriausybės politi
kos esmė. Šiandien, kaip ir 
anksčiau, vienintelis kovoto
jas už “visuotinę gerovę” yra 
JAV liaudis. Kova už liau
dies suverenias teises yra 
kova prieš monopolijas ir 
antiliaudinį korporacijų įsi
galėjimą.

“Daily World”

Šypsenos
— Šiandien užmigdysi du

krytę tu,—įsikniaubusi į 
knygas, pasakė vyrui žmona.

— Vieną kartą gyve
no . . .—prigludęs prie love
lės, ėmė sekti pasaką tėvas.

Po pusvalandžio miegamo
jo tarpduryje sukrykštė ma
žoji.

— O kur tėvelis?—nuste
bo mama.

— Jau miega,—šelmiškai 
nusijuokė dukrytė.

— Ir tikėk, žmogau, kad 
kiekviena knyga praturti
na,—sunerimo vedėja, pasi- 
skaičiusi "Skundų knygą“.

Jis visą laiką reikalavo iš 
žmonos sakyti tik tai tiesą, 
kol ši pagaliau pasakė:

— Nusišneki, žmogau.

— Kodėl Jūs rašydamas 
viską taip supainiojot? Nie
kas neaišku,—pasipiktino re
daktorius.

— Nuo to geriau, manau, 
ir man, ir jums: niekas nei 
girs, nei peiks.

“Jaunimo gretos”

kad būtų kuo daugiau neramumo, betvarkės . . Mat, kuo 
daugiau betvarkės Pietiniame Libane, tuo daugiau Izraelis 
gali teisintis, kad negali ištraukti savo jėgų, kad turi 
“palaikyti tvarką“. . .

Agresija tęsiasi.
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.„Nuo laiko pageltusi pirmosios VII 
niaus universiteto žurnalistų laidos nuot
rauka. Kokie jauni ir gražus sustojo jie 
tą saulėtą 1954 metų vasaros dieną prie 
vynuogėmis apaugusios istorijos ir filolo
gijos fakulteto sienos! 1983 m. sausio 31 
dieną netekome dar vieno iš šios gvar
dijos — Stasio Makausko, žurnalisto, pe
dagogo, mokslininko, draugo, kolegos...

S. Makauskas gimė 1928.IX.20 Utenoje. 
Baigęs Zarasų gimnaziją, jis ateina Į Vil
niaus universitetą studijuoti žurnalistikos. 
Nelengva buvo tada, pokario metais. Jis 
mokėsi ir dirbo . Raudonosios žvaigždės" 
laikraštyje, LTSR valstybiniame radijo ko
mitete, Politinės Ir mokslinės literatūros 
leidykloje. Negana to, S. Makauskas stu
dijavo ir sėkmingai baigė Vilniaus akade

A. MALDONIS

Darganos
Po saulėlydžio 
Lyg išskydusi saulė 
Šviečia pro šakas 
Aitriai geltona, 
Nejauki, bauginanti 
Properša debesyse.

Už retų pušų, 
Už pasklidusių 
Plikuose sodeliuose namų 
Stūkso gilūs, glitūs, šalti, 
Juosvai geltoni šešėliai. 
Jie nupurto lyg priminimas 
Kažko negražaus, 
Negero, neišvengiamo — 
Šermenų nakties 
Po tėvų laidotuvių, 
Ant asfalto sutraiškyto 
Pasliko kūno,

Mylimosios akyse 
Sustingusio kvailo 
Tavo menkystės melo. 
Lyg purvinas rankas 
Neši visą save, 
Ieškodamas švaraus vandens, 
Svarios vejos lopelio, 
Mėlyno dangaus properšos, 
Nuo niekieno nepriklausomo, 
Ramaus ir teisingo 
Savo ir kitų gyvenimo.

Kas atsitiko su jumis, 
Belapiai medžiai/ 
Kas atsitiko su jumis, 
Purvo primurę keliai? 
Kas tau pasidarė, 
Neprašviečiamas, 
Miglomis dulkiantis 
Rudenio vakare? 
Kas atsitiko su manim, 
Su mano akimis, 
Su mano rankomis, 
Su mano mintimis, 
Kurios šiandien nepakyla 
Paglostyti vienišo, 
Nudrengto medžio?

Ar tai tik 
Lapkričio darganos, 
Nuplėšiamų lapų metas?

Varšuva. — Lenkijos ofi
ciali spaudos agentūra PAP 
pavaizdavo per TV kai ku
riuos vaizdus iš neseniai 
Amerikoje per ABC-TV seri
jomis rodytą filmą "Karo vė
jai” iš II Pas. karo. Buvo 
duoti ir New Yorko kores
pondento Jerzy Gorski ko
mentarai apie tą filmą. Filmo 
gamintojai kaltinami, kad jie 
pateikę iškreiptą Lenkijos 
karių vaizdą, o iškėlę Pran
cūzijos kariuomenę, kuri na
cių buvo sutriuškinta keleto 
dienų laikotarpyje, kai tuo 
tarpu Lenkijos armija ne 
taip jau lengvai kapituliavo.

minio dramos teatro studiją. Po to — 
Maskva, aspirantūrą M. Lomonosovo uni
versitete, viena pirmųjų disertacijų iš 
lietuvių spaudos istorijos, vėl Vilniaus
Alma Mater, darbas žurnalistikos kated-
roję, kuriai jis vadovavo penkiolika me
tų ir kuri tapo jo

Docentas nemėgo 
šiandien, jo netek 
kad jis išlies gyve 
jo auklėtinių Išsinešė iš universiteto ne

antralsials namais.
• skambių frazių, ir tik 
ę, drįstame pasakyti, 
no kitiems, kad Šimtai

tik žinias apie žurnalistikos istoriją, bet
— pirmiausia — žinias apie gyvenimą, 
apie gerumą ir padorumą, ko niekad ir 
jokiai kartai nebuvo ir nebus per daug. 
Jis turėjo retą Ir taurų sugebėjimą — ra
miai, be triukšmo daryti žmogui gera, 
padėti jam tada, kai jautė savo pagalbą
esant reikalingą. Visad santūrus ir korek. 
tiškas — ir su kolegomis, Ir su studen
tais — jis pasikeisdavo, tapdavo gelian
čiai sarkastiškas, kai tik matydavo darant 
kitam niekšybę ar skriaudą. S. Makaus-
kas — taurus žmogus, komunistas — nie
kad nebijojo sakyti tiesos j akis, ko\oda. 
mas su blogiu, džiaugdamasis tuo, kas 
gera ir gražu.

Tik dėl savęs Stasys Makauskas nemo, 
kėjo kovoti, niekad nenotėjo to daryti Ir 
nedarė. Atlaidus Ir geranoriškas kito net 
ir labai kukliam talentui, Jis buvo negai
lestingas savo darbui Ir savo kūrybai. Jo 
straipsniai respu
spaudoje stebino griežta ir tikslia 
mentaclja, origlna 
jo nespėta net pa 
triūso vaisiais, nesulaukta pasirodant mo
nografijos apie pe 
dlmą. Užtat kiek 
kiliems 
mokų!

Toks

bllkos Ir sąjunginėje 
argu- 
Deja, 

didelio
torais mintimis, 
sldžlaugtl savo

gėrlo, opt

riodinės spaudos atslra- 
šls žmogus yra davęs 
imizmo Ir tvirtybės pa

Stasys Makauskas išliks Ir tūks
tantinio Lietuvos Žurnalistų būrio. Ir savo 
artimiausių kolegų širdyse bei atmintyje.

WU ŽURNALISTIKOS KATEDRA
“Literatūra ir Menas”

Nuotraukoje: Juozo Galkaus plakatas “Mes už taiką’”.
Praėjusių metų pabaigoje tarptautinėje plakato bienalėje 

Čekoslovakijos Brno mieste vilniečio grafiko Juozo Galkaus 
plakatas “Čilės liaudis nugalės!” pelnė prizinę vietą. Tai ne 
pirmas tarptautinis šio dailininko apdovanojimas. Juozas 
Galkus per ketvirtį amžiaus sukūrė daugiau kaip 360 
plakatų. Dailininko darbai skirti taikos tematikai, jie 
pasakoja apie Tarybų Lietuvos kultūrinį gyvenimą, svar
biausius politinius įvykius. Daugelyje plakatų propaguoja
ma gamtos apsauga. Lietuvos TSR valstybinio dailės 
instituto grafikos katedros vedėjas Juozas Galkus paruošė 
nemaža talentingų dailininkų.

Nuotraukoje: Juozas Galkus.
V. Gulevičiaus nuotraukos
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| PASAULIO PARLAMENTUS, VYRIAUSYBES, POLITINES PARTIJAS IR TAUTAS
Mes, visų TSRS tautų atstovai, susirinkę Maskvoje iškilmingai pami

nėti Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos Įkūrimo šešiasdešimtąsias 
metines, dviejų šimtų septyniasdešimties milijonų tarybinių žmonių var
du kreipiamės į Žemės parlamentus, vyriausybes, politines partijas ir 
tautas šiuo taikos laišku.

Tai, apie ką amžius svajojo geriausi žmonijos protai,—apie nacio* 
natinės nesantaikos ir vaidų likvidavimą, tikrą įvairių nacijų lygiateisiš
kumą ir draugystę,—tapo mūsų šalyje realybe Komunistų partijos ir 
Tarybų valstybės lenininės politikos dėka, socialistinių nacionalinės ir 
socialinės laisvės principų įgyvendinimo, bet kokio engimo ir išnaudoji
mo likvidavimo dėka.

Nauji žmonių, nacijų savitarpio santykiai socialistinėje valstybėje są
lygoja ir TSRS užsienio politiką. Mūsų idealas, mūsų tvirtas tikslas ir 
nuolatinis rūpestis -- visuotinė taika, tautų draugystė ir bendradarbia
vimas.

Didžioji Spalio socialistinė revoliucija pradėjo naują istorinę epochą. 
Išsivadavę iš socialinės ir nacionalinės priespaudos, darbo žmonės su
kūrė Tarybų šalį — valstybę, įtvirtinusią brolišką tautų draugystę ir ly- 
giateisiškus santykius, užtikrinusią visoms nacijoms tikrą laisvę, pažangą 
ir klestėjimą.

Tvirta, patikima, stabili taika — tai pirmutinis ir būtiniausias visų 
žmonių, visų tautų, visos žmonijos poreikis.

Reikalavimas garantuoti taiką įgyja ypač svarbią reikšmę dabar, kai 
valstybės turi ginklus, galinčius sunaikinti žmonijos civilizaciją, pačią 
gyvybę Žemėje, ir kai karo grėsmė, kurią buvo pavykę žymiai atitolinti 
aštuntajame dešimtmetyje, vėl didėja, o tarptautinis įtempimas pastebi
mai aštrėja.

Visomis valstybių pastangomis, vyriausybių, organizuotų politinių jė
gų, visų kiekvienos šalies piliečių aktyvumu turi būti dabar siekiama 
užkirsti kelią branduolinei katastrofai. Nėra ir negali būti svarbesnio 
klausimo.

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

Mes patvirtiname, kad, kaip yra įsipareigojusi, Tarybų Sąjunga ne
panaudos pirmoji branduolinio ginklo, ir dar kartą raginame kitas bran- 
duolines valstybes priimti tokį pat įsipareigojimą.

Mes pareiškiame, kad Tarybų Sąjunga pasirengusi įšaldyti savitar- 
pišku pagrindu su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis savo branduolinio 
ginklo arsenalus.

Mes stojame už tai, kad būtų greitai ir rezultatyviai užbaigtos Tarybų 
Sąjungos u Amerikos derybos dėl strateginės ginkluotės apribojimo ii 
sumažinimo ir dėl branduolinės ginkluotės apribojimo Europoje, už tai, 
kad būtų kuo greičiau susitarta dėl ginkluotųjų pajėgų ir ginkluotės 
sumažinimo Centrinėje Europoje.

Mes siūlome nedelsiant susitarti dėl visiško ir visuotinio branduolinio 
ginklo bandymų uždraudimo, kad daugiau negalėtų būti kuriamos nau
jos jo rūšys ir tipai.

Mes stojame už cheminio ginklo uždraudimą ir jo atsargų sunaiki
nimą.

Mes raginame kuo greičiau vėl pradėti nutrauktas derybas visais ki
tais ginkluotės apribojimo ir sumažinimo klausimais.

Mes kreipiamės Į visų pasaulio valstybių įstatymų leidimo organus 
ir vyriausybes, ragindami aktyviai prisidėti prie konfliktinių situacijų su
reguliavimo ir Įtempimo židiniių likvidavimo, ko turi būti siekiama tik 
politinėmis priemonėmis.

Mes stojame už tai, kad būtų stiprinama Suvienytųjų Nacijų Organi
zacija, didinamas jos vaidmuo stiprinant tarptautinę taiką ir saugumą.

Šių tikslų vardan Tarybų Sąjunga pasirengusi bendradarbiauti su vi
somis pasaulio valstybėmis nepriklausomai nuo jų politinių ir socialinių 
sistemų.

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

Tarybiniai žmonės Įsitikinę, kad valstybės ir tautos, suvienijusios savo 
pastangas, galės likviduoti karo grėsmę, išsaugoti ir Įtvirtinti taiką Že
mėje, garantuoti žmogaus teisę gyventi. Taip suvienyti pastangas mes 
raginame Žemės parlamentus, vyriausybes, politines partijas ir tautas.

TARYBŲ SOCIALISTINIŲ TARYBŲ SĄJUNGOS
RESPUBLIKŲ SĄJUNGOS KOMUNISTŲ PARTIJOS
AUKŠČIAUSIOJI TARYBA CENTRO KOMITETAS

Kreipimasis į pasaulio parlamentus, vyriausybes, politines par
tijas ir tautas vienbalsiai priimtas TSKP Centro Komiteto, TSR Są
jungos Aukščiausiosios Tarybos ir RTFSR Aukščiausiosios Tarybos 
bendrame iškilmingame posėdyje 1982 metų gruodžio 22 dieną

TARYBINIŲ TAUTŲ ŠEIMOJE

Gaudžia spaustuvės įrengimai
Įvairi Kauno K. Požėlos 

spaustuvės produkcija: tai ir 
“Minties”, “Mokslo”, “Va
gos” leidyklų užsakymai— 
knygos, ir piešimo sąsiuvi
niai moksleiviams, įvairūs 
reklaminiai leidiniai. Ir ka
lendorius tautiečiams užsie
nyje, kurį kasmet išleidžia 
“Tėviškės” draugija, gimsta 
K. Požėlos spaustuvėje.

Kauno poligrafininkų pa
slaugomis naudojasi ir kitos 
tarybinės respublikos—vie
nas kitas jų užsakymas no
riai atliekamas K. Požėlos 
spaustuvėje. Kaip kitaip— 
juk ir kauničiams daug pade
da kitos respublikos.

Kaip sako K. Požėlos 
spaustuvės direktorius Vin
centas Vaičekauskas, spaus
tuvė tikrai negalėtų dirbti be 
sąjunginių respublikų para
mos, be jų siuntų. Direkto
rius pradeda skaičiuoti nuo 
popieriaus — kiekvienos 
spaustuvės darbo pagrindo. 
Jį kauniečiams siunčia Rusi
jos popieriaus gamybos kom
binatai. Didelius kiekius po
pieriaus piešimo sąsiuvi
niams tiekia Latvijos TSR 
Lygantės popieriaus gamin
tojai.

Moderniškus įrengimus, 
pasakoja direktorius, esame 
gavę iš Leningrado, Charko
vo, Odesos poligrafinių maši
nų gamyklų. Štai pernai iš 
Leningrado mums atsiuntė 
fotorinkimo įrengimų kom
pleksą “Kaskad”, kuris šie
met įsisavinamas. Iš Odesos 

ŠERKŠNOTOSIOS AKIMIRKOS

gavome fotopolimerinių for
mų gamybos įrengimų kom
pleksą.

Sudarytos sutartys su 
Maskvos ir Lvovo poligrafi
jos mokslinio tyrimo institu
tais, kurių kolektyvai pagal 
ūkiskaitines sutartis pas mus 
diegia technines ir technolo
gines naujoves. Maskvos 
mokslininkai padeda norma
lizuoti ofsetinės spaudos pro
cesą, diegti naujas ofsetines 
formas “Dozaki” bei kitas 
technines naujoves. Lvovo 
mokslininkai padeda įdiegti 
spaudos mašinose naują me
džiagą “Polidek” formoms 
pritaisyti, kuri duos maž
daug 18 tūkstančių rublių 
ekonominį efektą, pagerins 
iškiliosios spaudos kokybę.

Iš broliškųjų respublikų 
gauname dažus, chemikalus, 
fotofilmus ir kita. Taigi pa
galba labai konkreti ir įvai
riapusė.

Ir ši pagalba, šios laiku 
gaunamos siuntos padeda 
spaustuvei gerai dirbti. Štai 
1981 m. sąjunginiame ge
riausių knygų konkurse ke
turios K. Požėlos išleistos 
knygos buvo apdovanotos 
diplomais. Tai fotoalbumas 
“Lietuvos fotografija”, ilius
truotas leidinys “Laivai ir 
jūrininkai”, B. Sruogos eilė
raščių rinktinė “Į mėlynus 
tolius”, iliustruotas leidinys 
vaikams “Baltosios lėkštu
tės”. Gerai pasirodyta ir Pa
baltijo knygų konkursuose.

Kaip draugystės gijų sim

bolis—K. Požėlos spaustuvė
je spausdinami leidiniai, 
skirti Tarybų Sąjungos 60- 
mečiui. Tai kolektyvinis lei
dinys. “Atsiminimai apie A. 
Sniečkų”, A. Barkausko kny
ga “Metai ir akimirkos”, 
TSRS tautų poetų eilių rink
tinė “Draugystės žiedai“, 
iliustruotas įvairių dailininkų 
periodinis leidinys “Lietuva 
šiandien”, knygelė vaikams 
apie TSRS respublikos 
“Priesaika beržo tošyje“, 
knyga jaunimui apie Tarybų 
Sąjungą “Mūsų šalis didžiu
lė”, leidiniai “Apie nacijų 
apsisprendimo teisę”, “Ak
muo ir šviesa” bei kita.

Dėl amnestijos 
Lenkijoje

Varšuva. — Vyriausybės 
kalbėtojas Jerzy Urban 
spaudos konferencijai prane
šė, kad politiniams kaliniams^ 
nebus jokios amnestijos, ligi 
nebus pasiekta krašte pakan
kamas stabilumas.

Jis sakė, kad apie pusantro 
tūkstančio internuotųjų yra 
įteikę pareiškimus dėl jų 
amnestavimo pagal gruodžio 
pabaigoje paskelbtąjį dalinį 
karo padėties stovio suspen
davimą. Bet tame skaičiuje 
esama nemažai paprastų kri
minalinių nusikaltėlių. Jis 
pabrėžė, kad visiškas karinio 
stovio padėties įstatymo 
nuėmimas esąs susietas su 
santykiais tarp eilės Vakarų 
valstybių ir su galiojimu eko
nominių sankcijų, kurios 
esančios priešingos normaliai 
padėčiai.

Auklė VASAITYTė

PRO ŠALTĄ

SNIEGO ŠYDĄ

gegių: pro šaltą sniego 
šydą 

azalijos gija sniege.
Ir nežinau, ar sniegas žydi, 
ar gėlės tampa šildančia 

snaige.

Kiek išminties jaukiam
krisle 

pilnatvės: 
už lango sninga, šildais 

laukimu, — 
laukų gėlėm pakvimpa

miesto 
gatvės, 

kai laikinas pūgas
vienatvės — 

žydėjimą suprast imu.

Šiauliai

KASDIENINE LIETUVA
Lietuvių ir latvių kalbos 

panašios. Tas išėjo į naudą 
vieną vakarą, kuomet lat
viams pritrūko savojo “Min
daugo”, ir reikėjo pasiskolin
ti lietuviškojo,—dar labiau 
autentiško . . . Apie tai rašo
ma Lietuvos spaudoje, laik
raštyje “Literatūra ir me
nas”—

Pasitinkant TSRS 60-metį, 
Rygos Dailės teatre gruodžio 
17 d. įvyko šiai sukakčiai 
skirtas draugystės vakaras, 
kuriame dalyvavo teatro me
nininkai iš Leningrado, Bal
tarusijos, Lietuvos ir Esti
jos. Svečiai parodė rygie- 
čiams įvairių savo spektaklių 
fragmentus. Tačiau kai kam 
teko padirbėti dar daugiau. 
Štai kas pasakojama savait
raštyje “Literatūra un maks- 
la” (1982,.xii.24) išspausdin
toje J. Meinertės korespon
dencijoje “Lietuvių Mindau
gas Rygoje”.

“Kai lietuvių aktoriai gruo
džio 16 d. rytą sėdo Vilniuje į 
traukinį, jie nė susapnuoti 
negalėjo, kas jų laukia Rygo
je pirmąjį vakarą . . .

Iš Maskvos aliarmuojančią 
telegramą atsiunčia įvaras 
Kalninis (Mindaugo vaid
mens atlikėjas Rygos Dailės 
teatre—Red.)—dėl blogo oro 
lėktuvai neskraido, tad šiam 
vakarui numatytą “Mindau
go” spektaklį reikia atidėti. 
Kažkam šauna į galvą drąsi, 
bet išganinga mintis: juk į 
Rygą važiuoja vienas iš lietu
viškų Mindaugų—Juozas Ry
gertas . . . Gal pasiseks jį 
prikalbinti, kad suvaidintų 
Mindaugą Dailės teatro sce

E. Rimo ir S. Eitmanavičiaus nuok.

noje? Stotyje atvykstančius 
pasitinka Latvijos TSR teat
ro draugijos atstovai ir Dai
lės teatro vyriausiasis reži
sierius Arnoldas Lininis.

Tokia naujiena ir prašymas 
lietuvių menininkus iš pra
džių suglumina. Justino Mar
cinkevičiaus drama-poema 
“Mindaugas” Lietuvos TSR 
akademiniame dramos teatre 
pastatyta prieš dvylika metų 
ir iki šiol tebėra jo aukso 
fonde. Tačiau teatrui persi
kėlus į naujas patalpas, J. 
Rygertas šios rolės nėra vai
dinęs porą metų. Ir vis dėlto 
jis ryžtasi padėti.

Iki spektaklio pradžios lie
ka kelios valandos. Laimonas 
Noreika turi pasiėmęs kelio
nėn knygutę su “Mindaugo” 
tekstu. Štai Juozas Rygertas 
jau kartoja savo herojaus 
monologus. Bet kaip susigau
dyti latvių artistų dialoguo
se, kaip pasiekti viso spek
taklio darnos? Kad draugas 
jaustųsi tvirčiau, padėti pasi
šauna ir Dausprungo vaid
mens atlikėjas Henrikas Ku- 
rauskas.

Po neilgos techninės repe
ticijos prasidėjo šis unikalus 
spektaklis. (...) Pirmojoje 
dalyje dar buvo žymu jaudi
nimasis, o antroji dalis jau 
skambėte skambėjo”.

Korespondencijoje puikiai 
vertinama taip netikėtai pa
tekusių į latvišką spektaklį 
lietuvių aktorių vaidyba. Pa
žymima, jog šis vakaras dar 
labiau praturtino abiejų res
publikų teatrų draugystės 
istoriją, tapo gražia broliškų 
tautų meno švente.

3-IAS PUSLAPIS

Klaipėdoje statomas keturių šimtų vietų viešbutis, kurį 
suprojektavo Miestų statybos projektavimo instituto Klai
pėdos skyriaus darbuotojai, vadovaujami architekto Gyčio 
Tiškaus. Naujasis viešbutis papuoš užuostamiesčio centrą.

Nuotraukoje: Klaipėdoje statomo viešbučio maketas.
B. Aleknavičiaus nuotr. (ELTA)

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

SVARŪS REZULTATAI
TSKP CK Politinio biuro 

nario, TSRS užsienio reikalų 
ministro A. Gromykos oficia
lus vizitas į VFR šios šalies 
vyriausybės kvietimu savo 
svarba peržengė dvišalių 
TSRS-Vakarų Vokietijos
santykių sferą. Bonoje įvy
kusiuose susitikimuose ir de
rybose daugiausia dėmesio 
buvo skiriama dabartinei po- 
lintinei padėčiai Europoje ir 
ne tik Europoje. Derybos 
patvirtino būtinumą toliau 
nuosekliai ir atkakliai kovoti 
už taiką ir tarptautinio įtem
pimo mažinimą, palaikyti 
draugiškus, lygiateisius san
tykius tarp valstybių, vysty
ti vaisingą dialogą.

TSRS—Vakarų Vokietijos 
santykių srityje buvo patvir
tinta abiejų pusių ištikimybė 
Maskvos sutarčiai, kuri gerai 
pasitarnavo šių šalių, kitų 
Europos tautų gerovei, tarp
tautinei padėčiai apskritai. 
Ši ištikimybė sąlygoja tolesnį 
politinių, ekonominių, moks
linių-techninių, kultūrinių 
ryšių gilinimą ir plėtojimą, 
t. y. įgalina optimistiškai 
žiūrėti į ateitį. Svarbu, kad 
VFR vyriausybė ir toliau 
laikytųsi tokios linijos taip 
pat nuosekliai, kaip tai daro 
Tarybų Sąjunga.

Vizitas pasitarnavo tarpu
savio supratimo gerinimui ir 
išaiškino abiejų šalių požiūrį 
daugeliu tarptautinių klausi
mų. Jų tarpe buvo tokie 
svarbūs ir sudėtingi klausi
mai, kaip vidutinio nuotolio 
branduolinio ginklo Europoje 
problema ir strateginės gin
kluotės problema. Supranta
ma, pokalbių metu nebuvo 
įveikti visi požiūrių skirtin
gumai. Tačiau svarbu tai, 
kad išryškėjo abiejų 
pasiryžimas palaikyti 
džius kontaktus, tęsti 
sultacijas, derybas.

Vizitas suteikė gerą 
mybę dar kartą išaiškinti 
paskutinių TSRS iniciatyvų 
užsienio politikoje esmę. Šio
mis iniciatyvomis siekiama 
apriboti ginklavimosi varžy
bas, užkirsti kelią branduoli
nei katastrofai, pašalinti 
konfrontaciją iš tarptautinės 
politikos. Perspektyvios, aiš
kios ir suprantamos TSRS 
iniciatyvos buvo plačiai pa
remtos pasaulyje, taip pat ir 
VFR bei kitose Vakarų 
Europos šalyse. Tačiau Bo
noje įvykusių susitikimų ir 
A, Gromykos pasisakymų tu
rinio nušvietimas Vakarų 
Vokietijos ir daugelio kitų 
valstybių spaudoje sukėlė 
susierzinimą ir sąmyšį ana
pus vandenyno. Baltųjų rū
mų ir valstybės departamen
to atstovai vėl paskubėjo 
duoti “paaiškinimus”, kurie 
dar kartą demaskavo Wa- 
shingtono poziciją, kaip ka
ringą avantiūrizmą.

Būtų kur kas naudingiau, 
jeigu JAV parodytų tokį pat 
siekimą pradėti dialogą, su
prastų nuoširdžių derybų bū
tinumą, kaip tai padarė 
VFR. Tai būtų naudinga ir 
taikai, ir žmonijai.

šalių 
glau- 
kon-

gali-

buvo 
VDR 
siekti

Iš Bonos TSRS užsienio 
reikalų ministras Andrejus 
Gromyka nuvyko tiesiai į 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos sostinę Berlyną 
taip pat su oficialiu vizitu. 
Derybų su Vokietijos Vienin
gosios socialistų partijos 
Centro Komiteto generaliniu 
sekretoriumi, VDR valsty
bės tarybos pirmininku E. 
Honekeriu metu buvo pažy
mėta, kad abi šalys konstata
vo visapusišką supratimą 
klausimais, kurie čia 
svarstomi. TSRS ir 
pabrėžė, jog būtina 
pažangos JAV-TSRS 
bose dėl ginkluotės sumažini
mo Centrinėje Europoje. Abi 
šalys dar kartą patvirtino, 
kad Varšuvos sutarties daly
vių naujos iniciatyvos, iškel
tos Prahoje, atveria kelią 
deryboms dėl įtempimo su
mažinimo Europoje. Politinio 
konsultacinio komiteto pasi
tarime buvo pasiūlyta, kad 
NATO ir Varšuvos sutarties 
valstybės pasirašytų sutartį 
dėl santykių normalizavimo, 
nepanaudojimo jėgos viena 
prieš kitą.

Vokietijos Demokratinė 
Respublika laikosi kurso, ku
rio tikslas sumažinti tarptau
tinį įtempimą, žengti nusi
ginklavimo keliu.

VI. Burbubs

SEIMININKEI

i.

gan

turėsi-

Kad ir kiek prisiruošiąme 
atsargų žiemai, šviežio, žalio 
lapelio labai greit pradedame - 
pasiilg

Stipresniame kartono ga
bale išpjaukime 
kelias 
vanderis 
ir įstab 
ter>. Gc 
laiškų.

Petrcižolės, salierai 
greit pradeda želti, pasodinti 
virtuvėje. Iš jų ilgai 
me lapelių prieskoniams.

Paže 
diką, susilauksime 
nių, gelsvų kvapių 
Privalgyti jų gal ir neprival- 
gysimų, bet smulkiai 
kapotais apibėrę 
košę, omletą — turėsime 
sai kit 
saviške

Pad i 
lapų nė tik mišrainei, bet ir 
lapienei.

Ant 

vieną ar 
skyles, uždėkime ant 

pripilto stiklainio 
ykime svogūnų galvu- 
n greit turėsime žvalių

jdę griežtį, ropę ar ri- 
švel- 

lapelių.

su- 
mišrainę, 

vi- 
okį patiekalą — pava- 
snj.
?gtas burokas parūpins

virtuvės palangės ga- 
e tik šaknines daržo- 
sidaiginti. Pasėjusios j 
miežių ar avižų, ture-

aiškų sultiniui pajvai-

karštu sulfniu. Sudy- 
pasidžiaugs

salotų,

ves pa 
dėžutę 
sime 1 
rinti. Iferti reikia į lėkštes ir 
užpilti 
gusiaiš grūdais 
vištos.

Dėžutėse galima išsiaugin
ti tikrųjų ir kiniškų 
krapų.

Skanu 
giažiai. 
dys.

bus, o ir palangė 
pavasariškiau atro-i,

E. ŠIMKŪNAITE

Valstiečių Laikraštis”

Į t
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IŠ KELIONIŲ PO LIETUVĄ

PRANAS KARLONAS

(Pabaiga iš praeito numerio) ,

am-

Nusiimkime, žmonės, ke-į 
pures ir paliūdėkime, prisi- ■ 
mindami Lietuvos vaikus su! 
kulkų ar peilių suvarpytomis I 
krūtinėmis. O jų buvo nema
žai, kaip ir bejėgių senelių, j 
paskutintai nuvarytų į ka-j 
pus. Knygoje “Buržuazinių 
nacionalistų siautėjimas Dzū-1 
kijoje" išvardinta 571 žmo-į 
gus, nužudytas tik Lazdijų! 
rajone. Jų tarpe būta ir 
tokių “bolševikų", kurie gal 
dar nei karto nebuvo kelnai
tėmis pridengę savo užpaka- ■ 
liukų. Antai Klepočių kaime ! 
1944 m. išžudytoje šešių as-1 
menų Vilkelių šeimoje, Jonu-! 
kas turėjo 13 metų. Vytautų i 
kaime 
asmenų Andriuškevičių šei-į gražiausias Leipalingyje pa
moję Anelė ir Marytė turėjo statas—trijų aukštų, didelių 
po 11 ir 13 metukų. Gerdavių ! langų ir net netinka palyginti 
kaime išžudytoje septynių į su prie jos esančiais buvu- 
asmenų Augustinavičių šei- ! siais Leipalingio rūmais. At- 
moje Vytukas ir Algirdėlis j! rodytų, mokyklos mūras iš
turėjo po 6 ir 8 metelius, didžiai lygina: tai va, kaip 
Mikalinos kaime išžudytoje j mes dabar gyvename! 
penkių žmonių Janulevičių 
šeimoje jauniausiajai Anelei 
buvo 7 metukai, Mackonių 
kaime išžudytoje keturių as
menų Račkauskų šeimoje 
Stasiukui buvo 3 metukai.

Šie visi kaimai iš vieno, tik 
iš Lazdijų rajono. Ak, sakau, 
kaip neliūdėti “žaliai girelei”, 
jeigu gali nuliūsti net akmuo! 
Arba va kitos aukos: Liudvi
ka Markevičienė iš Menciš- 
kės kaimo išžudytoje šešių 
žmonių šeimoje buvo vyriau
sia—turėjo 76 metus. Ieva 
Kubilienė iš Vaicūniškės kai
mo nužudyta 77 metų, Anta
nas Abromaitis iš Babrauskų 
kaimo—78 metų, Juozas ir 
Rožė Muraškos iš Mikalinos 
kaimo nužudyti, sulaukus 65 
ir 66 metų.

Dar ir dabar iš kitų kraštų 
ateina į “Tėviškę” laiškų, per 
kuriuos mūsų tautiečiai pra
šo atsiųsti nors žiupsnelį 
gimtosios žemės. Matyt, ge
rai supranta, kokia tai didelė 
prabanga!

PAKELIUI PAS
A. VOLUNGEVIČIŲ

Ar dažnai mes pažiūrime į 
dangų?

Atrodo, jog su metais dau
giau žiūrime į žemę, kad 
neužkliuvus kojomis ir nenu
virtus. Bet aukštas ne tik 
dangus. Yra ir žmonių, į 
kuriuos reikia žiūrėti aukštai ! 
atlošus galvą. Tik šitaip žiū
rėdamas praregi ir savyje 
stebiesi, kokie jie gražūs.

Taip reikia žiūrėti ir į 
Leipalingio vidurinės mokyk
los mokytoją Algirdą Volun
gevičių. Jei kas klaustų, kas 
šį žmogų padarė tokiu dide
liu, ko gero, teisingiausia 
atsakyti, kad nuolatinis žiū
rėjimas po kojom, į tą kelią, 
kuriuo einame, ėjo broliai, 
tėvai, seneliai, proseneliai. 
Štai klumpės . . . Pakėlė, 
apžiūrėjo . . . Reikalingos. 
Štai vyžos, skuja, kočėlas, 
ližė, kačerga, kubilas, veži
mo ratas . . . Viską jis mei
liai rinko ir kėlė nuo žemės— 
ir taip per daug pragyventų 
metų. Tūkstančiai daiktų 
daiktelių pakelti ir parnešti 
saugoti. Atėjus į Leipalingio 
kraštotyros muziejų reikia 
ilgai užtrukti, kad bent kiek 
atidžiau apžiūrėjus čia su
rinktus eksponatus. Tai va 
ji, mūsų praeitis. Ir pagarba 
jai, kaip senam, daug išmo
kiusiam žmogui, be kurio 
nemokėčiau gyventi. Tačiau 
kai šį muziejų palikau, pasi
jutau pakiliau ir galvoju, kad 
tai todėl, jog reikėjo praeiti 
nūdieninio Leipalingio išas
faltuotomis gatvėmis. Kuo 
ne miestas, a? Stovi pen
kiaaukščiai, 
dviaukščiai . . . Antai pui
kiausi melioracijos statybos 
valdybos rūmai, kultūros na-

Al. Volungevičius
mai. Praeinu vaistinę su 
bulatorija. Paštas. Prekybos 
centras. Autobusų stotis. O 

išžudytoje septynių' mokykla? Tai mano akims

triaukščiai,

Anksčiau—kur miestelis, 
ten būtinai ir bažnyčia! Ir 
nors jos ir dabar stovi, daž
nai juos papuošdamos talen- 

! tinga architektūra, o visgi 
i tik dabar turime tokią Lietu- 
i vą, kai drąsiai sakome—kur 
! miestelis, ten būtinai ir mo- 
j kykla. O pasitaiko, kad net 
’ ne viena, kaip antai netoli- 
į moję Merkinėje.

Apypiete pasibeldžiau į A. 
i Volungevičiaus duris.

LEIP ALINGO MUZIEJUS
— Nujaučiu, nujaučiu,— 

pasakė A. Volungevičius, kai 
pasakiau, kad noriu su juo 
pašnekėti. Pasodino fotelyje 
prie apvalaus staliuko, pats 

■ atsisėdo į kitą ir dėmesiu 
' rodė, kad galime pradėti.

AŠ. Mačiau Jūsų įsteigtą 
kraštotyros muziejų. Kada 

| jis buvo įsteigtas ir kokios 
! aplinkybės skatino tą pada
ryti?

A. VOLUNGEVIČIUS. 
Žiūrėkite! Nieko iš ano šimt
mečio mano kambaryje nesu- 
rasite. Tai vis mūsų gyveni
mo daiktai—spinta, televizo
rius, knygos, langų užuolai
dos, sofa, foteliai . . . Viskas! 
Ir kur užeisite—irgi tas pats. 
Naujas, moderniškas gyveni
mo būdas išstūmė iš namų 
apyvokos aibę daiktų. Jie 
mūsų namuose nereikalingi 
ir jų vietas užėmė prašmat
nesni daiktai. Tačiau kaip 
atsigrįžti ir pilniau paregėti 
praeitį, žmonių gyvenimą jo
je, jeigu neturėsime į ką 
pasižiūrėti?

Pernai rudenį suėjo dvide
šimt penkeri metai, kai Lei
palingyje atsirado kraštoty
ros muziejus ir dabar turi 
apie 8,000 eksponatų. Išėjo
me jų ieškoti dar anksčiau— 
1951 metais. Gražų entuziaz
mą parodė mokiniai. Praėjo
me visus apylinkės kaimus, 
neaplenkę nei vienos sody
bos. Grūdas po grūdo ir . . . 
prašau, atsirado kraštotyros 
muziejus. Jis užima septynis 
kambarius ir talpinasi Leipa
lingio buvusių rūmų dviejų 
aukštų fligelyje.

AŠ. Sakėte, kad visos ap
linkinių kaimų sodybos ap
lankytos. Ar neišseko gali
mybės praturtinti muziejų 
naujais eksponata's?

A. VOLUNGEVIČIUS. 
Kartais nežinome šiandien, 
kur ką padėjome vakar. O ką 
sakyti, jeigu daiktai padėti 
ar numesti prieš daug metų? 
Gerai, kad daug jų išsaugo 
savo vertę per dešimtme
čius, per šimtmečius. Nese
niai poledinės žūklės metu iš 
Snaigyno ežero buvo ištrauk
ta—kaip pradžioje pasiro
dė—kažkokia lazda. Paskui 
žiūri—kalavijas, bet irgi neį
prastas. Medinės makštys, 
medinė rankena, o kalavijo

ašmenys išplatėję jo smaiga- į tiesų, kodėl kun. M. Gustai- 
lyje. Lietuvos, Leningrado ir tis taip atkakliai stengėsi 
Lenkijos muziejai nurodė, j dirbti švietimo darbą? Die- 

! kad tai unikumas, kad tai I vui juk nesvarbu, išsilavinęs 
! greičiausia vikingų arba jot- i ar bemokslis žmogus atsiguls 
vingių 9-11 amžių kalavijas. į karste. Vadinasi, švietėjo

Arba štai Jurgio Dudzins- j veikla jis užsiiminėjo dėl 
I ko dovana. Atnešė ir pado- : šviesesnio žmonių gyvenimo 
Į vanojo 106 dokumentus iš | žemėje. Dievui nesvarbu, tu- 
| carinės Rusijos, buržuazinės ! rėš dzūkai muziejų
Lietuvos, vokiečių okupaci- I 
jos metų.

Mes, atrodo, gerai pasirū- į 
pinome, kad seni daiktai ne- i

j dingtų. Pats muziejaus būvi- j 
mas primena žmonėms, jog į 
suradus kažką seną, reikia 
pasiūlyti muziejui. Žodžiu, 
muziejų turtina visuomenė.

Beje, malonu pasakyti, kad 
nemažai pasidarbavo ir kito
se šalyse gyvenantys tautie
čiai. Pavyzdžiui, daug ekspo
natų gavome iš Varšuvoje 
gyvenančio Jurgio Jurkonio, | 
iš Australijoje 
Antano Lukaičio . . .

AŠ. Ar muziejaus ekspo- 
j natai panaudojami moksli
niams tikslams?

A. VOLUNGEVIČIUS, 
i Neabejotinai žinote profeso- 
I rių Česlovą Kudabą. Tai ir 
! jis padėkojo už muziejaus 
! suteiktą jam paramą. Jam 
' reikėję nustatyti senovės 
Lietuvos didgirių ribas. Tą 
padaryti jam padėjo saugomi 
Ritilaičio regioninių istorijų 
rankraščiai—Merkinės isto
rijos, Liškiavos, Veisiejų, 
Leipalingio, Lazdijų . . .

AS. Ačiū Jums, mielas 
žmogau. Ačiū. Ir už pašneke
sį, ir už Leipalingio krašto
tyros muziejų.

ŽODŽIAI APIE
M. GUSTAITĮ IR . . .

Gilumos 
prisimena 
Lazdijuose 
gimnazijos 
rių, taip pat poetą Motiejų 
Gustaitį. Jis ir kraštotyrinin
kas, susirūpinusiai parašęs, 
kad “Laikas Dzūkijai kurtis 
muziejų”. Ir dar-jis kuni
gas. O vistik, arčiau susipa
žinus su jo veikla, patiki, kad 
dangaus ir žemės reikalai 
labai ir labai skirtingi. Iš

kun. M. Gustaičiui 
labai svarbu, ir ne 
tai rašė, bet ir

ar ne, o 
tai buvo 
tik apie 
pirmasis 

pradėjo rinkti ir kaupti mu
ziejui eksponatus.

Tautos istorijos nepavadin- 
| si neveiklia. Ji daro didelę ir 
stiprią atranką, įamžina var
dus žmonių, kurių paslaugos 
tarnauja gyvenimui. Ir jeigu 
M. Gustaitis neužmirštas, tai 
ne todėl, kad kaip dvasiškis 

i žmogų laimino kryžiumi, bet 
; kodėl, kad kaip žmogus, ne
mažai plušo dėl to žmogaus 

gyvenančio gyvenimo čia, dėl 
| kad jo tauta ją 
' galėtų naudotis.

dzūkai pagarbiai 
ir mini buvusios
Seinų “Žiburio” 
pirmąjį direkto-

Kuklus istorijos ir kultūros darbuotojas

I knygos, 
turėtų ir

Žodžiu, reikia 
kad M. Gustaitis 
neišnykęs. Net daug kas iš jo 
rekomendacijų, kaip kurti 
muziejų, ką rinkti ir kaip 
rinkti—-galioja ir dabar. 
Daug ir Leipalingio kraštoty
ros muziejuje daiktų surasti 
piliakalniuose, pilkapiuose, 
surinktų žmonėse. Daug juo
se ir daiktų, kurių, pavyz
džiui, M. Gustaitis, net ir 
neįtarė čia būsiant—tai su
šaudyti raudonų vėliavų šil
kai, penkiakampės žvaigždės 
su pjautuvu ir 
šalmai, pilotės, 
tos, komunistų 
nuolių portretai
mentai. Granatos. Šautuvai. 
Automatai. Tai daiktai, ku
rie liudija lietuvių tautos 
kovas už socialistinę Lietu
vą, už jos teisę gyventi 
tarybinių tautų šeimoje.

Kas drįs pakaltinti Tarybų 
valdžią, kad mes nemokame 
gražiai sugyventi su visa 
savo tautos praeitimi. Juk 
būtent už nuopelnus krašto
tyroje Algirdo Volungevi
čiaus krūtinę papuoš Lenino 
ordinas.

pasakyti, 
nedingęs,

kūju, karių 
šovinių tū- 
ir komjau- 
ir jų doku-

Jis kiekvieną rytą nuo 
1972 metų Vilniaus Gorkio 
gatve (buv. Pilies-Didžioji) iš 
lėto, ramiai eidavo į darbą, į 
Vilniaus V. Kapsuko univer
siteto Pažangios mokslo min
ties muziejų. Jis—Vincas Ži
lėnas—šio muziejaus direk
torius, senbuvis vilnietis, vi
są gyvenimą praleidęs Vil
niuje.

O kas nepažinojo Vinco Ži
lėno? Mokslininkai, muzieji
ninkai, dailininkai, rašytojai, 
žymūs Vilniaus krašto ir res
publikos kultūros ir visuome
nės veikėjai. Senieji vilnie
čiai žinojo, kad jis “savas 
žmogus”, nes 1907 m. gruo
džio 31 d. gimęs Ignalinos 
rajono Vaišniūnų kaime, ten 
augo, o 1930 m. jau Vilniuje 
baigė Vytauto Didžiojo gim
naziją. Čia 1930-1936 metais 
Vilniuje baigė Vytauto Di
džiojo gimnaziją. Čia 1930- 
1936 metais Vilniaus univer
sitete studijavo istoriją. Dar 
tebesimokydamas, jis savo 
aštria ir pastabia plunksna 
parašytus straipsnius spaus
dino žurnale “Vilniaus švie
sa” (1928-1929). Nuo 1929 
metų 
niaus 
nariu, 
metų.
žurnalistinį darbą, jį tęsė 
redaguogamas “Vilniaus žo
dį” (1935-1939), nes Vincas 
Žilėnas gerai suprato, kad 
Vilniaus krašto lietuviams, 
kuriuos negailestingai engė, 
siekė nutautinti ponų Lenki
jos nacionalistai ir bažnyti
ninkai, reikalingas lietuviš
kas žodis, kaip stiprybės ir 
vieningumo šaltinis.

Lygiagrečiai Vincas Žilė
nas aktyviai dalyvavo Vil
niaus lietuvių kultūros-švie
timo Draugijos veikloje, bu
vo jos valdybos narys.
. Dirbdamas žurnalistinį ir 
visuomeninį darbą, Vincas 
Žilėnas buvo žinomas kaip 
pažangiai mąstantis žmogus, 
gerbiąs kitų tautų tradicijas

jis išrenkamas “Vil- 
žodžio” redkolegijos 

kuriuo išbuvo iki 1935 
Įsijungęs į aktyvų

LIETUVOS TSR KULTŪROS DARBUOTOJU SUVAŽIAVIMAS

Nuotraukoje: Lietuvos TSR liaudies rašytojas J. Baltušis 
[trečias iš kairės] su grupe suvažiavimo delegatų iš 

A. Sabaliausko nuotrauka

Sausio 27-28 dienomis Vil
niuje įvyko Lietuvos TSR 
kultūros darbuotojų trečiasis 
suvažiavimas. Į šventiškai 
pasipuošusius Valstybinio 
akademinio operos ir baleto 
teatro rūmus susirinko dau
giau kaip 900 delegatų—visų 
Tarybų Lietuvos miestų ir 
rajonų kultūros darbuotojų 
pasiuntiniai, svečiai iš Mask
vos, broliškų respublikų. Su
važiavime dalyvavo Lietuvos 
Komunistų partijos ir respu
blikos vyriausybės vadovai, 
žymūs kultūros ir meno, vi
suomenės veikėjai, revoliuci- I Klaipėdos rajono, 
nio judėjimo dalyviai, kury- j 
binių sąjungų atstovai, darbo 
pirmūnai.

Įžanginiu žodžiu suvažiavi
mą pradėjo Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos pirminin
kas R. Songaila. Su dideliu 
dėmesiu susirinkusieji iš
klausė Lietuvos KP Centro 
Komiteto sekretoriaus L. Še
pečio kalbą ir Lietuvos TSR 
kultūros ministro J. Bielinio 
pranešimą apie respublikos 
kultūrinį gyvenimą, kultūri
nės veiklos laimėjimus ir 
problemas. Po to įvykusiose 
diskusijose kalbėjo įvairių 
kultūrinio darbo sričių atsto
vai.

Socialistinė lietuvių kultū
ra, buvo pabrėžta suvažiavi
me, tapusi neatskiriama dau
gianacionalinės tarybinės 
liaudies kultūros dalimi, vys
tosi intensyviai ir harmonin
gai. Lietuvių literatūra ir 
menas įgyja vis naujų pras
mingų bruožų, gausėja tikrai 
vertingais kūriniais bei var
dais, pelnančiais visaliaudinį 
pripažinimą, pasaulinį dėme
sį. 1982 m. kiekvienas respu
blikos gyventojas muziejuo
se, teatruose, kine, parodose

lankėsi virš 20 kartų, tai yra 
nepalyginamai daugiau už 
bet kurios Vakarų šalies gy
ventoją. Šiandien lietuvių ra
šytojų knygos verčiamos į 36 
TSRS ir 27 užsienio tautų 
kalbas, lietuvių kompozitorių 
kūriniai atliekami, dailininkų 
darbai eksponuojami, kino 
filmai demonstruojami visose 
broliškose tarybinėse respu
blikose, 65 pasaulio šalyse.

Vis svarbesnę vietą Tary
bų Lietuvos kultūriniame gy
venime užima meno savivei
kla, kurioje šiuo metu daly
vauja daugiau kaip pusė mili
jono gyventojų. Meno savi
veiklos plėtotei daugelyje 
miestų ir rajonų sudarytos 
pačios palankiausios sąlygos.

Nuolat stiprėja materialinė 
kultūros bazė. Rekonstruoti 
ir kapitališkai suremontuoti 
Akademinis dramos, Jauni
mo teatrai Vilniuje, Šiaulių 
dramos teatras, toliau vyks
ta Klaipėdos dramos ir Kau
no muzikinio teatro rekon
strukcijos. Įkurti LTSR me
no darbuotojų rūmai. Stei
giamos naujos dailės galeri
jos, naujais vertingais ekspo-

natais pasipildo muziejai. Iš
kilo Birštono miesto kultūros 
namai, Alytaus medvilnės 
kombinato, Klaipėdos žvejų 
kultūros rūmai, rajonuose 
pastatyta 104 kaimo kultūros 
namai. Į naujas patalpas kas
met vidutiniškai persikelia 
apie 50 kaimo bibliotekų. 
Rekonstruojamos rajonų 
centrų bibliotekos.

Metai po metų gerėja kul
tūros įstaigų kadrų sudėtis. 
Jei antrojo suvažiavimo me
tu kultūros ministerijos sis
temoje dirbo 1,900 specialis
tų, baigusių aukštąjį mokslą, 
ir apie 2,800—specialųjį vi
durinį, tai šiandien su aukš
tuoju mokslu jau yra 3,300 
specialistų, o su specialiuoju 
viduriniu—beveik 5 tūkstan
čiai.

Suvažiavimas dar kartą 
pademonstravo, kad Tarybų 
Lietuvos kultūros darbuoto
jai turi sukaupę didelę darbo 
patirtį, yra kupini kūrybinių 
minčių, vertingų pasiūlymų, 
kurių įgyvendinimas gražiai 
pasitarnaus Tarybų Lietuvos 
visapusiškam suklestėjimui.

V. Petkevičiene

Nuotraukoje: LTSR nusipelnęs kultūros veikėjas Vincas 
Žilėnas.

ir papročius, artimai kultūri- | EstijosL Latvijos ir Lietuvos 
i i------ Moks|ų Akademijų etnografų

ir are Teologų 
konferencijose. Leidinio “Iš 
lietuvių kultūros istorijos" 1 

Vincas Žilėnas apie Tarybų tome
Sąjungos Lietuvai grąžinto mokslinius straipsnius apie 
Vilniaus krašto permainas lietuvių gyvenamuosius na- 
pateikė “Lietuvos žiniose

nėję veikloje bendravęs su 
Vilniuje gyvenusiais baltaru
siais kultūros veikėjais.

Daug ir įdomios medžiagos

mokslinėse

(1958 m.) paskelbė

mus ir |apie XVII amž. ginklų 
(1939-1940), kaip šio laikraš- kalykk 
čio korespondentas. metais

Didžiojo Tėvynės karo me- ' šiūrą “ 
tais Vincas Žilėnas dirbo i klos (1^05-1914)”. 
“Lietūkio” skyriuje, teikė i 
pagalbą fašistų persekioja- ; 
miems piliečiams, ne vienam 
jų išgelbėjo gyvybę.

Pasibaigus karo veiks
mams, Vincas Žilėnas jau 
1947 metais pradėjo dirbti 
Lietuvos TSR Istorijos ir 
etnografijos muziejaus direk
toriumi. Čia pasireiškė jo 
organizaciniai ir kūrybiniai 
gabumai, atsiskleidė jo gili, 
moksline mintimi pagrįsta 
muziejininko iniciatyva ir ta
lentas. Per savo 25 darbo 
metus šiame muziejuje Vin
cas Žilėnas daug prisidėjo, 
kad jo vadovaujamas moksli
nių bendradarbių kolektyvas 
aktyviai rinktų gimtojo kraš
to etnografinę, istorinę, ar
cheologinę ir kitą medžiagą. 
Jis galėjo didžiuotis, kad 
muziejaus fondai išaugo nuo 
15,000 iki 200,000 vienetų. 
Muziejinės medžiagos rinki
mui 1948-1964 metais Vincas 
Žilėnas kiekvienų metų vasa
ros, rudens mėnesiais orga
nizuodavo ir pats vadovauda
vo mokslinėms ekspedici
joms po respublikos rajonus. 
Kur jo neišvažinėta, kur jo 
neišvaikščiota? Visa Lietu
vos žemė jam buvo toji dir
va, kurioje jis rinko muzieji
nes vertybes tautos istorijai, 
ateinančioms kartoms. Daug 
medžiagos muziejaus fonduo
se surinkta apie Vilniaus 
krašto, lietuvių kultūrinę 
veiklą, jų etnografijos buitį.

Ekskursantai, lankydamie
si Lietuvos TSR Istorijos ir 
etnografijos muziejaus eks
pedicijos salėse pamato eks
ponuojamas Lietuvos istori
nes, kultūrines vertybes, 
turtingą ekspoziciją. O juk 
tai Vincui Žilėnui reikliai, 
kaip vyriausiam moksliniam 
vadovui, vadovaujant, buvo 
sukurta ir padaryta.

Vadovaudamas Lietuvos 
TSR Istorijos ir etnografijos 
muziejui, Vincas Žilėnas dir
bo mokslinį darbą, to reika
lavo ir iš muziejaus moksli
nių bendradarbių kolektyvo. 
Antai, apie ekspedicijų re
zultatus skaitė pranešimus 
TSRS Mokslų Akademijos ir

V alk i n i n k u ose. 1935 
Vilniuje išleido bro- 

Dėl lietuviškos moky-

Išein.
nautą į

ant V. Žilėnui į užtar 
foilsį, juo labai rūpino 
CK pirmasis sekreto

rius A, Sniečkus, kuris tarpi
ninkavo, kad jam būtų pa
skirta respublikinė persona
linė pepsija.

Tači|iu neilgai trukus, V. 
Žilėną 
ziejinb 
pakvidčiamas į darbo fron
tą—organizuoti Vilniaus V. 
Kapsuko universiteto Pažan 
gios m 
Deja, 
nespėj 
V. Žilė 
m. spalio 24 dieną.

Už aktyvią visuomeninę ir 
moksli 
buvo 
pelniusio 
garbės 
tas medaliais, garbės raštais.

Prisi 
sakom 
gus, k 
mą paskyrė Muziejininkystei 
tuo pasistatydamos 
neužm

turintis didžiulį mu- 
darbo patirtį, vėl

okslo minties muziejų, 
užbaigti ekspozicijos 

o, negailestinga mirtis 
ną užklupo staiga 1982

inę veiklą V. Žilėnui 
suteiktas LTSR nusi- 

kultūros veikėjo 
vardas, jis apdovano-

menant Vincą Žilėną 
?, kad tai buvo žmo- 
jris visą savo gyveni-

sau 
irštamą paminklą.

Antanas Martinionis
Vilniaus Gedimino 

plies m u z i e j a u s v e d ė j a s

PRA1S AS ŠILINISIr aš būsiu
Ir aš būsiu kaip tėvas.
Jis žiūrėjo į akis
Ir sakė teisybę.
O užuomina nemėgo
Kaip melo.
Ir augo rugiai
Pasėt iš jo saujos.
Ir raudo grikiai
Atšva
Ir jei--būdavo—

istu saulės.

duoną valgom

Tai jis džiaugės,
Tai vis kalbėjo:

ūkite, vaikai, greičiau, 
ite, kol dar nenuliegęs 
ite, kad dar sužinočiau 

ir aš
Ar išrhokiau jus

duonai gyventi.

—Užai 
Užauk 
Užauk
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KANADOS ŽINIOS

Torontiečių kronika

MENININKŲ UGDYMO KALVĖ

Įžengus į 1983-iuosius metus
Toronto Lietuvių Sūnų ir 

Dukterų klubas, pradėjęs 
1983-iuosius metus, perrinko 
valdybą. Pirmininku užtvir
tintas tas pats—J. Yla. Sek
retorium taip pat tas pats— 
J. Morkis. Finansų sekretorė 
irgi ta pati—A. Guobienė. 
Vicepirmininku išrinktas J. 
Morkūnas. Direktoriais—T. 
Rimdžius ir E. Laurusevičie- 
nė. Kontrolieriais—A. Ra
gauskas, A. Blesing ir A. 
Kevežienė.

Buvo duoti praėjusių metų 
veikimo raportai. Mūsų na
riai senėja, jau daugelio gerų 
veikėjų gyvųjų tarpe nebėra. 
Tačiau Klubas nemažėja, dėl 
to, kad, pagal Klubo konsti
tuciją, mirus nariui, jo vietą 
užima kas nors iš šeimos ir 
tampa pilnateisiu šėrininku.

Klubo valdyba reikalus 
tvarko pagal konstituciją. Ji 
atlieka pareigas be atlygini
mo. Salės reikalus tvarko 
menedžeris J. Morkis.

Trečiadieniais nariai (ir ne 
nariai) susirenka pažaisti 
bingo, pasikalbėti ir pasivai
šinti kavute ir skaniais už
kandžiais. Kavą ir užkan
džius paruošia moterys, pasi- 
dalydamos. Kai kas šaiposi, 
sakydami, kad bingo yra “za- 
bova”. Tai ne tik “zabova”. 
Tai labai plačiai paplitęs ka-

KYPRIANOU 
PERRINKTAS 
KIPRO PREZIDENTU

Nicosia. — Prezidentas 
Spyros Kyprianou perrink
tas antram penkerių metų 
terminui vasario 13 d. įvyku
sių rinkimų metu.

Prieš Kyprianou ėjo du 
kandidatai, kurių vienas, Va
karų valstybių šalininkas 
Glafkos Clerides, o antra
sis—socialistas dr. Vassos 
Lyssarides.

Kyprianou palaikė vietos 
komunistų partija, su kuria 
jis kiek anksčiau buvo pasie
kęs susitarimo dėl “minimum 
programos”. Pagal ją, Ky
prianou Diko partija ir Akel 
komunistų partija sutarė 
siekti geresnių atlyginimų 
mažiausiai uždirbantiems 
darbininkams bei sustiprinti 
vidutinę gyventojų klasę.

Komunistai šiuo metu yra 
patys stipriausi iš visų parti
jų. 1981 m. vykusių parla
mentinių rinkimų metu jie 
laimėjo 33 procentus balsų, 
kai tuo tarpu paties Kypria
nou partija telaimėjo 19 pro
centų.

Kyprianou priešininkai 
kaltina jį dėl susidėjimo su 
komunistais ir pranašauja, 
kad dabar komunistai steng
sis Kiprą pasukti į Maskvos 
pusę.

CKOSLOVAKIJA 
PRITARIA ŠVEDIJOS 
PASIŪLYMUI

Praha. — Čekoslovakijos 
vyriausybė, atsakydama į 
Švedijos kvietimą įkurti 
Europoje laisvą zoną nuo 
branduolinių ginklų, pareiš
kė, kad principe ji pilnai su 
tokiu planu sutinka. Tiktai 
nurodo, kad Švedijos siūlo
ma 150 kilometrų platumo 
linija, iš abiejų pusių skirian
ti NATO ir Varšuvos sutar
ties šalis, esanti per siaura. 
Čekai aiškina, kad, turint 
galvoje, jog taktiniai bran
duoliniai ginklai turi galimy
bių savo veikimo zoną padi
dinti, reikėtų palikti platesnį 
tarpą tarp dviejų karinių 
paktų šalių. Jie konkrečiai 
siūlo padaryti 500 ar 600 
kilometrų zoną, kurios apie 
250 ar 300 kilometrų pločio 
būtų iš abiejų pusių.

nadiečių žaidimas, ypač sen
jorų. Mūsų Klubo pensinin
kai renkasi ne kažkokio biz
nio sumetimais, bet pasima
tyti su tautiečiais, su kuriais 
bendravo būdami jauni. Da
bar, įžengus į 8 dekadą, 
negali atlikti tokio visuome
ninio darbo, kokį atlikdavo 
pirmiau. Daug mūsų tautie
čių paliko vieni. Tokios suei
gos paįvairina jų gyvenimą, 
palengvina senatvės dienas.

Praėjusią vasarą Klubas 
suruošė išvyką autobusu. Ji 
buvo labai naudinga senjo
rams ir senjorėms. Aplan
kėm tokią vietą, kur nebuvo
me buvę būdami jauni.

* * *
Moterų veikla

Toronto Lietuvių Moterų 
klubas turėjo susirinkimą, 
kuriame buvo apkalbėti du 
svarbūs reikalai. Kadangi 
Moterų klubą sudaro didžiu
ma vyresnio amžiaus mote
rys, priklausome prie pensi
ninkų ir esame dalis New 
Horizon, tai buvo nutarta 
suruošti bazarą. Buvo išrink
ta 7 narių komisija. Ją suda
ro draugės: A. Strolienė, A. 
Blesing, A. Guobienė, A. 
Poškienė, A. Morkienė, F 
Janauskienė, A. Ylienė.

Klubietės nutarė paminė 
tarptautinę moters dieną Ko 
vo 8. Parengimas įvyks kov 
9 dieną. Laikas bus praneš 
tas susirinkimuose. Klubu- 
tės kviečia visus dalyvauk- 
Turėsime filmų iš mūsų išvy
kų ir parengimų, kuriuo 
pagamino J. Yla. Klubietė 
paruoš ir užkandžių. O pri 
to prisidės ir kiti pamargin 
mai.

* * *
Viešnia iš Ottawos

Viešnia iš Ottawos lankės 
Toronte, pas savo dukrelę, ii 
buvo atvykus į Sūnų ir Dūk 
terų klubo susirinkimą. Tai 
V. McLeod (Grigaliūnaitė). 
Būdama studentė priklausė 
prie lietuvių jaunuolių choro. 
Linkiu linksmai praleisti 
viešnagę Toronte.

* * *
Ligoniai

Pergyveno sunkią operaci
ją J. A. Morkių žentas J. 
Talbot. Ligonis gyvena Bar
rie, Ont., tai žmona su sūne
liu Jimmy, atvykę atlankyti 
ligonį, apsistojo pas tėvus. 
Ligonis, išėjęs iš ligoninės, 
apsigyveno pas Morkius, nes 
dar yra gydytojo priežiūroj.

Susirgo A. Berškienė. 
Randasi gydytojo priežiūroj.

Juozas Šinkūnas, buvęs 
Sūnų ir Dukterų Draugijos 
Centro Komiteto pirminin
kas po truputį taisosi.

M. Daugėlienė jau sugrįžo 
namo, sveikata gerėja. Ji 
ligoninėj išbuvo 13 mėnesių, 
pergyveno 5 labai sunkias 
operacijas.

Staiga susirgęs J. Ilgutis 
buvo išvežtas ligoninėn, bet 
dabar gydosi namie.

Visiems ligoniams linkiu 
greitai pilnai susveikti.

A. Y.

Balandis ir kalė
PASAKĖČIA
Sena kalė, dantis atkišus, 
Balandį puldavo už tai, 
Kad šis nebedavė jai kyšio, 
Mėlynėj lėkdavo aukštai . . .

Kad jį mylėjo, 
gerbė paukščiai

Už jojo darbus 
nuoširdžius , . .

Kad neįveikiami jo aukščiai, 
Kalė liepsnojo pavydu.

Moralė: Kuris negal skrai
dyt paukščiu, dažniausiai de
ga pavydu.

Kęstutis Balčiūnas

Nuotraukoje: Konservatorijos Klaipėdos fakultetų “Vo- 
rusnės” etnografinio ansamblio vadovė docentė Audronė 
Jakulienė.

---- ----------------

Nuotraukoje: “Vorusnės” ansamblio folklorinės kompozi
cijos “Lietuvininkų vestuvės” piršlybų scena. Jaunoji 
studentė Asta Bendoraitytė, piršlienė —dėstytoja Dalia 
Kizeliūnaitė, tėvas —darbininkas Romanas Žemgulis.

B. Aleknavičiaus ir V. Gulevičiaus nuotraukos

ALGIRDAS VERBA

UGNIES ŪGIS
Kas žemėje badą išrado, 
Kas krosnis pakars ledines? 
Aš — žvaigždė Kronštato ledo: 
Koks ūgis jūsų ugnies?

Aš — jaunas jūreivis — Ikaras 
Su našta akmenies, 
Nukritęs j verdančią žarą: 
Koks ūgis jūsų ugnies?

Gal iš pakuros, gal iš šachtos.
Gal iš apsuptos daržinės 
Pakilęs paukštelis blaškos; 
Koks ūgis jūsų ugnies?

Išbiro langai nuo komandų. 
Pro bankus, pro kareivines 
J tėviškę juodbėris skrenda: 
Koks ūgis jūsų ugnies?

Ar solus ant stalo valgis.
Ar žvilgsnis neperkaršęs? Nes 
Aš kalvis, šios žemės kalvis: 
Koks ūgis jūsų ugnies?..

DEBESIO DUKRELĖ
Sesele mano, bite darbininke, 
Nejaugi nepajusi pro pelus, 
Kaip laiko voras ant alkūnės linkio 
Klastingus užmeta tinklus?

Nejaugi ir paliksi man aukščiausias, 
O žvyrkalni su šienpjovio taku, 
Nejaugi man burnos nebeužčiaupsi — 
Pilkųjų žodžių, kuriuos tau seku?

Ak, juk ir mano ilgesys atmieštas 
Alksnynais, žėrinčiais lyg taikinys, 
Tik vis skaudžiau jame pražysta miestas, 
Lyg rugiuose ar delnuose — usnis. .,

Prikals prikals prie tavo kūno lieso
Jau vinys surūdijusios lietaus
Tą šiurkštų rūbą ir tą seną tiesą — 
Esi dukrelė debesio skaistaus. . -

Tarybų Lietuvoje vasario I 
mėnesį paminėta lietuviškos ' 
konservatorijos įkūrimo 50 
metų sukaktis. Apie šios 
aukštosios muzikos mokyklos i 
veiklą ugdant menininkų ■ 
kadrus, apie jos vaidmenį ! 
respublikos kultūriniame gy
venime žurnalistui Juozui 
Žukauskui pasakoja ilgame
tis Lietuvos TSR valstybinės 
konservatorijos rektorius 1 
profesorius Jurgis Karnavi- , 
čius.

— Jūs, rektoriau, savo 
metu baigėte pirmąją lietu
viškos konservatorijos laidą. 
Taigi Jums labai gerai žino
mas šios aukštosios mokyk
los visas nueitas kelias.

— Mūsų konservatorijos 
raida ryškiai atspindi viso 
Lietuvos kultūrinio gyveni
mo augimą dviejose skirtin
gose socialinėse santvarkose. 
Kauno konservatorija buvo 
įsteigta 1933 metų vasario 
mėnesį. Joje tada mokėsi 262 
studentai ir iki Antrojo pa
saulinio karo ją baigė 72 
kompozitoriai, dainininkai, 
vargonininkai, pianistai. Tuo 
tarpu per pokario laikotarpį 
išledome 4,214 absolventų. 
Ir visi jie šiandien turi mė
giamą darbą pagal savo spe
cialybę. Man gi pačiam, bur
žuazinės santvarkos metais 
baigus Kauno konservatori
ją, teko patirti bedarbio kar-

I tėlį.

Menininkų ugdymo kalvė
Dar griaudžiant patran

koms Baltijos pakrantėse, 
1945 metų balandžio mėnesį 
buvo atidaryta Vilniaus kon
servatorija, o po ketverto 
metų prie jos prijungta Kau
no konservatorija. Tačiau in- 
tensyvėjant respublikos kul
tūriniam gyvenimui, jos ruo
šiamų muzikinių kadrų jau 
nebepakako. Buvo įsteigti 
konservatorijos fakultetai. 
Klaipėdoje, kuriuose ruošia
mi chorinio ir orkestrinio 
dirigavimo, teatro meno, es
tradinės ir liaudies muzikos, 
klubininkystės specialistai, 
choreografai. Taigi dabar 
konservatorijoje su jos trim 
Klaipėdos fakultetais mokosi 
daugiau kaip du tūkstančiai 
studentų.

— Jūs minėjote, kad visi 
buvę konservatorijos auklė
tiniai turi mėgiamą darbą. 
Kokiuose kultūros baruose 
jie darbuojasi?

— Beveik visi šiandieni
niai Akademinio operos ir 
baleto bei Kauno muzikinio

- teatrų, Valstybinės filharmo
nijos solistai, orkestrų artis
tai ir meno kolektyvų vado
vai—tai buvę mūsų aukšto
sios mokyklos auklėtiniai. 
Kiekvienais metais jauni ak
toriai papildo Lietuvos dra
mos teatrų kolektyvus. Bet 
didžiausia dalis jų dirba 
miestų ir kaimo kultūros 
namuose, vadovauja meno 
saviveiklai, dėsto vidurinėse, 
aukštesniosiose bei vaikų 
muzikos ir meno mokyklose. 
Apie 430 buvusių auklėtinių 
yra konservatorijos profeso
riai ir dėstytojai. Štai Vil
niaus konservatorijos baigi
mo diplomą Nr. 1 gavęs 
Eduadas Balsys—plačiai ži
nomas kaip kompozitorius, ir 
kaip profesorius, išugdęs iš
tisą plejadą ne vienos kartos 
kompozitorių. Savo ilgametį 
patyrimą busimiesiems meno 
veikėjams perteikia Akade
minio operos ir baleto teatro 
solistai, TSRS liaudies artis
tai Nijolė Ambrazaitytė, 
Eduardas Kaniava, Virgilijus 
Noreika, Jonas Stasiūnas, 
Akademinio dramos teatro 
vyriausiasis režisierius Hen
rikas Vancevičius, Lietuvos 
kamerinio orkestro meno va
dovas profesorius Saulius 
Sondeckis ir daugelis kitų.

— Kokią vietą mūsų kon
servatorija užima Tarybų ša
lies muzikinėje kultūroje, ko
kia jos ryšiai?

TSRS liaudies artistė Nijolė Ambrazaitytė M. Musorgskio 
operos “Borisas Godunovas” spektaklyje.

Nuotraukoje: TSRS liaudie^ artistas Eduardas Kaniava 
ir Lietuvos TSR liaudies artistas Kostas Šilgalis.

Nuotraukoje: Šiandieninės vargonininkų mokyklos įkūrė
jas, Lietuvos TSR liaudies artistas Leopoldas Digrys.

— Visų pirma noriu pažy
mėti vaisingą bendradarbia
vimą su Maskvos konserva
torija, kurioje aspirantūrą 
baigė ir mokslinius laipsnius 
įgijo dešimtys mūsų pedago
gų. Maskvoje tobulinosi Vil
niaus ir M. K. Čiurlionio 
kvartetų artistai, daugelis 
lietuvių pianistų, smuikinin
kų, muzikologų. Sena drau
gystė mus sieja su Leningra
do konservatorija. Joje pir
mieji mokslo laipsnius įsigijo 
žymiausi kompozitoriai 
Eduardas Balsys ir Julius 
Juzeliūnas. Glaudžiai bend
radarbiaujame taip pat su 
Rygos, Tallinno, Minsko, Ki
jevo, Lvovo konservatorijo

mis.
Vilniškės konservatorijos 

: išaugusią reikšmę galima 
pailiustruoti gražiais jos bu
vusių auklėtinių pasirody
mais tarptautinėje estradoje. 

; Lietuvių artistai su koncer- 
i tais per pastarąjį dešimtmetį 
apkeliavo visus žemynus. 

; Kartu galime pasidžiaugti, 
i kad lietuviai muzikai pedago- 
į ginį darbą dirba Kuboje, 

Suomijoje, Egipte, Mongoli- 
! joje, Irake.
I

Taigi, lietuviška konserva- 
j torija į antrąją šimtmečio 
Į pusę įžengė nepaprastai 
išaugusi, turėdama plačius 

I veiklos akiračius.
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Detroit, Michigan Iš Moterų Klubo šaukiamo susirinkimo
Mirė

Sužinojome jog liepos 11 
d., sulaukęs 84 metų amžiaus 
mirė Albert Mitchell. Jis ; 
buvo Detroito Lietuvių klubo 
narys. (Jo tikra pavardė— 
Birštonas). Liepos 14 d. pa- , 
laidotas Forestlawn kapinė-' 
se, Detroite. Kadangi jis gy
veno su kitataučiais, apie jo j 
mirtį lietuviai nežinojo. Liko I 
giminių—jo sesutė Mary Į 
Birštonaitė Urbon gyvenanti 
Union City, Michigan.

* * *
Sausio 13 d. mirė Mike 

Bradauskas, sulaukęs 90 me- , 
tų amžiaus. Jis buvo “Lais- į 
vės” ir “Vilnies” skaitytojas 
per daugelį metų, iki mir
ties. Nuliūdime paliko žmoną 
Kastulę, Arnold Nursing 
Home; du sūnus—Petrą ir 
Roy Bradauskus; vieną duk
rą Adelę Seidler ir kitus 
gimines.

Aplankėme
Sausio 29 d. Alice Sharkie 

nė, Teofilė Masienė ir Stefa
nija aplankėme pažangietę 
Anna Tamol, jau seniai gy
venančią Georgian Bloom
field Convalescent Resi
dence, 2975 Adams Road, 
Bloomfield Hills, Michigan 
(netoli Detroito). Ją radome 
važinėjančią “wheel chair”; 
sveiką, bet nuliūdusią; skun
džiasi, kad be draugų labai 
nuobodu. Detroite ji giminių 
visai neturi, bet turi daug 
draugų, nes per daug metų 
skaito “Laisvę” ir “Vilnį”; 
buvo LLD narė; tebėra 
Moterų Pažangos ir Detroito 
Lietuvių klubo narė. Jos 
draugai turėtų jai parašyt 
laiškelį į jos namus arba 
nuvykt ją bent aplankyt.

Serga
Jau seniai sunkiai serga 

Juidy Gugas Caylor. Per 
kelias savaites buvo Provi
dence ligoninėje, dabar gy
dosi Beaumont ligoninėje. 
Labai susirūpinę—jos vyras 
Howard, motina Lillian Gu
gas, sesutė Carol Daniels, 
senelė Anna Daukus ir kiti 
giminės. Daktarai tiria, bet 
dar vis nesuranda, kas ją 
kankina. Linkime Judy greit 
pasveikt, o jos giminėms 
linkime ištvermės.

Moters Diena
Artėja Tarptautinė Moters 

Diena. Kaip kiekvienais me
tais, taip ir šį metą, Detroito 
Moterų Pažangos klubas ren
gia dienos minėjimą. Susirin
kimas įvyks sekmadienį, ko
vo 13 d. 12valandą. Moterys 
posėdžiaus, užsimokės meti
nes duokles, vėliau paminės 
Tarptautinę Moters Dieną. 
Bus kalbėtoja, o po to vaišės, 
kurias paruoš klubietė Pat 
Stunskas su draugėmis. Ne 
tik moterys privalėtų daly-

vaut, bet atsivest ir savo 
draugus bei drauges tokią 
svarbią dieną paminėt. Įžan
ga nemokama. Įvyks Detroi
to Lietuvių klubo patalpose, 
4114 W. Vernor Highway, 
Detroite.

Pavasario banketas
Detroito Lietuvių klubas 

rengia pavasario banketą, 
kovo 27 d. Ryte bus Klubo 
susirinkimas, o pirmą valan
dą po pDtų banketas. Klubo 
nuolat’’ lės šeimininkės priža
da visiems patiekt skanių 
valgių. Ruoškitės dalyvaut.

Filmas apie Lietuvą
Tuoj po Detroito Lietuvių 

klubo susirinkimo, vasario 27 
d. bus rodomas filmas apie 
Tarybų Lietuvą. Jį susuko ir 
parodys-paaiškins Albinas 
Bubnelis ir jo žmona Susan. 
Jiedu Tarybų Lietuvoj buvo 
jau kelis kartus ir šį filmą 
susuko būdami viešnagėj pe
reitą vasarą birželio mėn. 
Įžanga nemokama. Lietuviai 
privalėtų ateit į Klubą ir tą 
gražų filmą pamatyt. Pradžia 
1 vai. p. p.

Dėkui
“Laisvės” vajus jau pasi

baigė. Detroite buvo pasek
mingas. Visi “Laisvę” atsi
naujino, gauta vienuolika 
naujų skaitytojų; sveikinimų 
su žieminėmis šventėmis ir 
aukų “Laisvės” fondui. 
Aukojo: Frank Ulinskas 
$150; Vincas Kirvela $100; 
po $25 Eva Juodaitis ir 
Frank Nakas; po $20 Anna 
Dočkus, Elizabeth Ulinskas 
ir Draugas; $15 George Ko- 
dis; po $13 Pat Stunskas ir 
Matilda Rudzevičienė; $10 
Leo ir Julia Svirplys; po $8 
Anna Tamol, Pat Stack well 
ir Jurgis Janonis; po $5.00 
Petras Karalis ir Tony Rim
ša. Detroitiečiams ir kana
diečiams (windsorieciams) 
širdingas ačiū. Jei laimėsiu 
kokią nors dovaną, žinokite, 
kad visa dovana bus sugrą
žinta “Laisvei”, nes niekad 
nesu dovanų priėmus—viską 
aukoju “Laisvei”. Stefanija

t Moters Dienos minėjimas

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

; NIUJORKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS 

rengia tos dienos minėjimą

j BUS MENINĖ PROGRAMA. Po programos bus pietūs.

j'! VIETA: Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė.,
Ų Ozone Park, N. Y.
Ų Auka $7.00.

I

Vasario 8 d. turėjo įvykti 
Niujorko Lietuvių Moterų 
klubo susirinkimas. Bet, kaip ! 
pirmiau šaukiamas susirinki- I 
mas, taip ir šis neįvyko dėl 
blogo oro.

Suėjome valdyba ir pasita
rėme apie svarbesnius reika
lus, kaip tai Moters Dienos 
minėjimą, šiems metams pa
skirstymą valdybos ir t. t.

Nusitarėme pasilikti ta pa- I 
ti valdyba iki įvyks pilnas I 
Klubo susirinkimas. Tad iki j

tos dienos valdyba sekama:
Pirmininkė—Ieva Mizarie- 

nė
Vice pirmininkė — Marytė 

Stukienė
Užrašų sekretorė—Nastė 

Buknienė
Finansų sekretorė—Sofija 

Stasiukaitienė
Iždininkė—Nelė Ventienė
Dovanoms tvarkyti komi

tetas —S o f i j a St as i u k ai ti e nė 
ir Nastė Buknienė.

Moters Dienos minėjimas 
įvyks sekmadienį, kovo 6 d.

Programa bus įvairi—turėsi
me svečių iš Tarybų Lietu
vos. Bus dainų? vadovybėje 

i Aido Choro vadovės Mildred 
! Stensler, turėsime vaikučių 
'kurie mums pašoks, padai- 
: nuos, padeklamuos. Turėsi- 
i me solistų.

Po programos bus pietūs.
Kviečiame mūsų plačiąją 

: lietuvišką visuomenę su klu- 
bietėmis pasidžiaugti šios 
taip svarbios dienos minėji- 

' me. Pirm.

Pagerbtas Ukrainos 
Frank Ilchuk

Frank Ilchuk per 45 metus 
vadovauja ukrainų Leonto- 
vich chorui, New Yorke. Jo 
57 gimtadienio proga jis bu
vo pagerbtas sukaktuvinia- | 
me bankete sausio 30 dieną.

Choro, ukrainų progresy
vių spaudos, Dniepro šokių 
grupės, ukrainų misijos prie 
Jungtinių Tautų, Arrow 
Park atstovai ir daugelis kitų 
Ilchuko draugų kalbėjo apie 
solesizanto pasiaukojimą be
sistengiančio praturtinti kul
tūrinį veikimą šioje visuome
nėje.

Dėkodamas visiems už 
kooperaciją šiame jo darbe 
Frank Ilchuk, pasakė, kad jis 
šį darbą mėgsta. Ypatingai

Pranešimas
Prašome visus Aido cho- 

riečius ir norinčius dainuoti 
bei priklausyti Aido chore 
susirinkti vasario 19 d. šeš
tadienį, 3 vai. po pietų į 
Laisvės salę, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y.

Būtinai visi dalyvaukime, 
turėsime pamokas, nes rei
kės dainuoti kovo 6 dieną 
Moters dienos minėjime.

Choro valdyba

jis pabrėžė, kad džiaugiąsis 
savo veikla tarpe kovojančių 
už taiką žmonių.

Programa baigėsi Leonto- 
vich choro dainomis, kuriam 
vadovavo pats Frank Ilchuk.

ABY

BRIEFS
Miami, Fla.

Miamiečių klube

Bebras ir vilkas
Pasakėčia

Girdėjau, vilkas ilgai staugė 
Ant bebro,

statančio namus,— 
Mat lapinus pavydas graužė; 
Darbštus tas bebras, 

sumanus

Galų gale įtūžęs vilkas 
Pas bebrą pasiuntė šunis, 
Kad bebrui kailį jie nuvilktų, 
Išlaužtų jo namų duris.

Moralė: Pavydas žemėj kol 
plestės, Dažnai nekaltas nu
kentės.

Kęstutis Balčiūnas

ST. PETERSBURG, FLA.

Minis

Walter Kelley
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Kliofasei, sūnui 

Nirman, dukrai Robertai, sesutei Johanna Navulis, 
visiems anūkams ir proanūkiams; taipgi visiems 
kitiems artimiesiems.

ST. PETERSBURG LIETUVIŲ SENIORŲ 
PILIEČIŲ KLUBO VALDYBA ir NARIAI

Pranešu apie mūsų lanky
mąsi pas miamiečius — jų 
Klube. Mes pasikvietėme 
kitą porą (mūsų draugai, 
kurie turi čia įsigiję apart- 
mentą (condominium) vykti 
su mumis. Ten turėjome 
puikius pietus ir išgirdome 
koncertą, kurį atliko Mildred 
Stensler ir Victor Becker.

Gaila, kad žmonių atsilan
kė neperdaugiausia. Aš bu
vau pakviesta kalbėti apie 
savo būsimą kelionę į Brus- 
selį, Belgiją. Pakalbėjau ke
lias minutes ir su savim 
turėjau peticijas, kurias pa
ruošė Moterų Tarptautinė 
Lyga Taikai ir Laisvei siekti. 
Tai yra pavienės kortos, ku
riose rašoma “Sustabdykite 
ginklų lenktynes”. Kai pasi
rašei šią peticiją ir paaukoji 
$1, gauni sagą. Iš 65 pasirašė 
25 žmonės.

Žinoma aš nėjau per žmo
nes su kortomis—kai kurie 
turėjo stovėti eilėje—man 
pritrūko kortų ir greitosio
mis padariau savotiškų kor
telių, kurias žmonės pasira
šinėjo. Man pritrūko sagu
čių, bet žmonės man visvien 
davė po $1. Tai buvo labai 
įspūdingas renginys.

Mitzi Bovinas iš Miami 
aukojo $10.

Diana ir Frank Witkus
Kerhonkson, N. Y. 

(Laiško rašyto draugams 
Middletown, N. Y. ištrauka)

Brooklyn, N. Y. — Eubie 
Blake, legendarinis džiazo 
pianistas ir kompozitorius, 
kurio 100 metų gimimo su
kaktį vasario 7 d. plačiai 
paminėjo New Yorko Broad- 
wayaus scenos menininkai, 
pasimirė pereitą šeštadienį 
savo namuose. Jis buvo gi
męs 1883 m. Baltimorėje, 
buvusių vergų šeimoje.

i

i

Anglikonu sinodas 
pasisako dėl 
branduolinių ginklų

London. — Anglikonų baž
nyčios sinodo nariai atmetė 

į rezoliuciją, kuri ragino Brita
nijos vyriausybę palaipsniui 
pašalinti branduolinius gink
lus iš savo teritorijos. Per
svarą gavo nariai, stovintys 
už tai, kad Britanija čia 
nieko nedarytų pati vienaša
liškai, o kad tokio nusiginkla
vimo siektų bendrame plane 
su JAV ir Tarybų Sąjunga.

Bet 275 balsais prieš 222 
nariai pasisakė už tai, kad 
Britanija pirmoji nepanaudo
tų branduolinių ginklų prieš 
kitas šalis. Ši rezoliucija kaip 
tik eina prieš Britanijos vy
riausybes ir NATO politiką. 
Britų spauda už pirmąją re
zoliuciją savo dvasininkus 
pagyrė, bet už antrąją papei
kė, tvirtindama, kad jie ne
daug nusimano strategijoje.

»»n —i humi i - - .- ■.-

Manila, Filipinai. — Prez. 
Marcos vyriausybe papildo
mai pasiuntė du tūkstančius 
kovoti su komunistiniais par
tizanais pietinėje Filipinų da
lyje. Prieš dvi savaites ten 
buvo pasiųsti trys batalijonai 
marinų.

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Nellie Petronis
Reiškiame gilią užuojautą sūnėnui Joseph Likas, 

dukterėčiai Emilijai Žitkus gyvenančiai Lietuvoje; 
taipgi visiems kitiems artimiesiems.

ST. PETERSBURG LIETUVIŲ SENIORŲ 
PILIEČIŲ KLUBO VALDYBA ir NARIAI

CLEARWATER, FLA.

Mirus

Antanui Jociui
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Antosei, sū

nums Jonui, Vytautui ir Albinui ir jų šeimoms; 
taipgi sesutei Lietuvoje ir visiems kitiems artimie
siems.

ST. PETERSBURG LIETUVIŲ SENIORŲ
PILIEČIŲ KLUBO VALDYBA ir NARIAI

Popiežius vistiek 
lankysis 
Nikaragvoje

Managua. — Nepaisant to, 
kad revoliucinėje Nikarag- 

j vos vyriausybėje esantys 
penki Rymo katalikų dvasi
ninkai atsisakė atsistatydin- 

■ ti, kaip to pirma reikalavo 
Vatikanas, čia pranešta, kad 
popiežius Jonas Paulius II 
vistiek lankysis Nikaragvoje.

Sandinistų valdžioje daly
vaujantys kunigai taip pat 
atsisakė ir nesimaišyti popie
žiaus akyse, kai tasai ten 
atvyks kovo 4 d. Nors kun. 
Miguel d’Escoto Brockmann, 
kuris yra užsienio reikalų 

I ministru, tuo metu lankysis 
! Indijoje, ten dalyvaudamas 
New Delhi vykstančioje va
dinamų trečiojo pasaulio ša
lių konferencijoje, tai kiti 
keturi kunigai ketina net 

; dalyvauti popiežiaus sutiki- 
I me.

Be Nikaragvos, popiežius 
dar lankysis Kostarikoje, Pa- 

j narnoje, Salvadore, Gvate
maloje, Hondūre, Belize ir 
Haiti. Kalbama, kad popie
žius norėjęs apsilankyti ir 
Kuboje, bet negavęs Castro 
pritarimo.

Washington. — John 
Hinckley, Jr., prezidento 
Reagano šovikas, kuris buvo 
išteisintas, pripažinus jį pa
mišusiu nusikaltimo metu, ir 
čia laikomas bepročių ligoni
nėje, pereitą savaitgalį ban
dė nusižudyti. Jis buvo paė
męs per didelę raminančiųjų 
vaistų dozę. Gydytojai tvirti
na, kad jis esąs “pavojingas 
sau ir kitiems”.

Spyros Agiolassitis from 
! Brooklyn writes in the Daily 
' News:

“It was a pleasure to see 
I our President on TV addres- 
I sing the nation. I enjoyed 
i the moment, especially see- 
I ing all our lawmakers and 
leaders right there with the 
President in that warm, 

i comfortable Congress cham- 
i ber. But afterwards, do they 
I all hop into private limou- 
I sines and have police protec- 
I tion? Our lawmakers should 
I ride the subways and see the 
! fear on people’s faces who 
can’t walk safe from fear of 
muggers and rapists. They 
should stand in the unem
ployment line and see the 
homelss and the hungry. It 
is time our leaders and 
lawmakers realize what they 
are in Washington for it.”

* * *
There was an error in last 

weeks “Briefs”. It said 
(From Anthony Bimba’s Dia
ry):

Should have been: “On my 
way to Chicago. A young 
teacher was sitting next to 
me. She is a Mormon, very 
religious. For hours she an
swered my questions about 
the mormonism. They must 
not drink tea, coffee, whis
key, wine or beer, no stimu
lants of any kind.”

Just recently the same 
thing happened with the ar
ticle about anti-registration 
poster. In the paper it was 
just the opposite what I said.

From Anthony Bimba’s 
Diary:

February 26, 1942
Started to write my im

pressions during the trip. It 
is hard! If you mention one 
and forget the other, the 
forgotten one will be mad.

March 2, 1942
Worked until late at night 

on “Šviesa” and writing let
ters to the people.

March 6, 1942
Went to evening of Ameri

can Writers League. Appel 
read frpm his new book on 
the problems of the Ameri
can worker in 20th century.

Radii informed that in San 
Francisco at St. Luke’s Hos
pital Tom Mooney died after 
4th operation.

In Mooney’s death the 
labor m 
friend and fearless fighter.

March 7, 1942
In Chicago Mrs. Lucy Par

sons died in a fire accident. 
She waį the wife of Albert 
Parson, 
was hahged in 
1887.

March

ovement lost a great

labor martyr, who 
Chicago in

8, 1942 
lational Women’s

Day.
At the Laisve 

affair. Fairly good crowd.
March
War.

front th 
driven b 
to defea 
rica.

a women’s

SKAITYKITE
IR REMKITE

“LAISVĘ,”

9, 1942
Only on the Soviet 
e enemy is being 
ick. Japan continues 

1, England and Arne-
Use

Anthony Bimba with Leokadija Diržinskaitė and Robert 
Žiugžda in 1967. Diržinskaitė, one of the well known 
leaders of Soviet Lithuania was attending the sessions at 
the United Nations and Robert Žiugžda was “Moscow
News” correspondent.




