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KRISLAI
Moralinė teisė . . .
III Reicho ainiai 
Ką “Žalieji” žada 
Prie Wilkes Barre

R. BARANIKAS
Prieš įvyksiant Vakarų 

Vokietijos Bundestago 
(parlamento) rinkimams, 
Tarybų Sąjunga gan aiškiai 
įspėjo vokiečius, kad jie, 
kas belaimėtų rinkimus, tu
ri apsigalvoti ir neleisti pa
versti savo šalies dar galin
gesne termobranduolinių 
tinklų baze.

Amerikos spaudoje sąry- 
šium su tuom girdėjosi nu
siskundimų: esą, kokią teisę 
Tarybų Sąjunga turi kištis į 
vidujinius Vokietijos reika
lus? Man atrodo, kad čia 
tinka labai paprastas atsa
kymas: nors juridiniai kal
bant jokia šalis neturi tei
sės kištis į kitos šalies rei
kalus, bet morališką teisę 
Tarybų Sąjunga turi, jeigu 
ji mato reikalo Vokietiją 
įspėti.

Jokia šalis pasaulyje tiek 
nenukentėjo Antrojo pa
saulinio karo metu, kiek 
Tarybų Sąjunga. Hitleriniai 
įsiveržėliai nuklojo lavonais 
didelius TSRS plotus, nute- 
riojo ir sudegino kaimus ir 
miestelius Baltarusijoje, 
Ukrainoje, Pabaltyje, pali
ko milijonus našlių, našlai
čių, invalidų.

Vakarų Vokietija oficia
liai save skaito Vokietijos 
Reicho paveldėtoja. Nors 
partijos, kurios ten dabar 
prie vairo, tai ne naciai, 
bet už krikdemų pečių sto
ja nemažai revanšistų, bu
vusių Reichswehro karinin
kų ir kitų Trečiojo reicho 
pareigūnų.

Vakarų Vokietijoje yra 
nemažai žmonių, kurie sva
jojo apie sugrįžimą į Me
melį, Breslau, Koenigsber- 
gą, Dancigą—kitaip sakant, 
į Klaipėdą, Vraclavą, Kali- 
ningradą-Karaliaučių, 
Gdanską ....

Tai tokie šalti faktai. Ta
rybų Sąjunga turi pilną tei
sę įspėti vokiškuosius re- 
vanšistus: mes budėsime ir 
neleisime, kad ginklai iš 
vakarų vėl pradėtų deginti 
mūsų taikingus miestus, ra
mias sodybas . . .

“Žaliųjų partija”, kuri pir
mu kartu laimėjo, gavo pa
kankamai balsų, turėti sa
vo deputatus Vakarų Vo
kietijos parlamente, tą sa
vo laimėjimą ruošiasi visaip 
panaudoti. Nors radikališki 
“žalieji” turės 27 deputatus, 
jie nedalyvaus visą laiką 
parlamento posėdžiuose. 
Laiks nuo laiko jie pakvies 
“svečius” užimti jų vietas— 
Vakarų Vokietijos įstaty
mai tą leidžia. Ir kas bus 
tiek svečiai? Ogi, radikališ
ki antikariniai veikėjai, jė
zuitai broliai Berriganai iš 
Amerikos; socialiste jauna 
veikėja iš Airijos; Pietų Af
rikos kovingų negrų atsto
vas,—ir taip toliau.

Be to “žalieji” žada patys 
dalyvauti posėdžiuose apsi
rėdę “neparlamentariškai”: 
be kaklaraiščių, be švarkų 
ir t. t. Reakcinė Vak. Vo
kietijos spauda ypatingai 
dėl to labai susierzinusi,— 
prie ko prisirito geroji,

Reikalauja, kad JT ištirtų 
žmogaus teisių 

veikėjos nužudymą
San Salvador. — Nepri

klausomos Žmogaus teisių 
komisijos vadovybė parei
kalavo, kad Jungtinių Tau
tų Žmogaus teisių komisija, 
posėdžiaujanti Genevoje, 
ištirtų veikėjos Marianella 
Garcia Villas žuvimo aplin
kybes.

Garcia Vilias, kuri buvo 
įsteigusi ir pirmininkavo 
Žmogaus teisių komisijai, 
kovo 13 d. vyriausybės ka
reivių buvo nušauta Suchi- 
toto vietovėje, apie 20 my
lių nuo San Salvadoro 
miesto. Ji taip pat buvo 
vicepirmininkė Tarptauti
nės žmogaus teisių federa
cijos, kurios būstinė yra 
Briusselyje, Belgijoje. Ta 
Federacija teikdavo žinias 
Jungtinių Tautų Žmogaus 
teisių komisijai apie padėtį 
Salvadore.

Kaip informuoja vietinė 
Žmogaus teisių komisija, jų 
pirmininkė Garcia Vilias 
buvo nušauta, kai ji su 
būriu beginklių valstiečių 
buvo pakeliui į Tenango 
vietovę ištirti skundų, kad 
vyriausybės kariuomenė 
naudoja cheminius ginklus 
prieš civilius sukilėlių kon
troliuojamoje teritorijoje. 
Ten prieš kelias savaites 
buvo nužudyti 74 žmonės.

Tuo tarpu Salvadoro ka
riuomenės vadovybė, kaip 
tik priešingai, tvirtina, jog 
Garcia Vilias buvusi sukilė
lių armijos vadė ir kad ji, o 
taip pat ir 20 sukilėlių buvę 
nušauti, kai jie ėmę šaudyti 
į kariuomenę. Kariuomenės 
vadovybė taip pat tvirtina, 
kad susišaudymo metu Gar
cia Vilias turėjusi su savimi 
nuorašą strateginio plano 
vesti kovai prieš vyriausy
bę.

Salvadoro arkivyskupas 
Arturo Riviera y Damas 
pereitą sekmadienį per pa
mokslą katedroje iškėlė ve
lionės nuopelnus kovoje už 
žmogaus teises ir reikala
vo, kad būtų užbaigta už
sienio pagalba Salvadoro 
vyriausybei. Jis tvirtino, 
jog Salvadoro vyriausybė 
tyrinėja žmogaus teisių pa
žeidimą tik tais atvejais, 
kai nori daugiau gauti pini

konservatyviškoji Vokieti
ja’

Nestebėtina, kad EPĄ 
(Aplinkos apsaugos agentū
ros) viršininkė Anne Bur
ford turėjo pasitraukti. Pa
sirodo, kad EPĄ ne tik 
kooperavo su industrijos 
galiūnais, kurie teršia gam
tą, bet taipgi žinojo, kad 
prie to teršimo prisideda 
kriminalinis gaivalas. Pasi
rodė, kad tam tikra firma, 
pavadinta “Quanta korpo
racija”, slaptai liejo į upes 
užterštus chemikalus. Tą 
firmą samdė didžiosios kor
poracijos, kaip tai Exxon ir 
Pratt-Whitney, o už Quan- 
tos pečių stovi kriminalinis 
sindikatas, sako laikraštis 
“Daily World” .... Ypa
tingai daug nuodingų che
mikalų įlieta Susquehanna 
upėn, prie pat Wilkes 
Barre, Pa. lietuviams gerai 
žinomo miestelio ....

gų iš Amerikos. Jis ta pro
ga priminė ir 1980 m. ka
reivių nužudytąsias 3 JAV 
vienuoles ir vieną socialinį 
darbuotoją. Jų žudikų vy
riausybė vis nenuteisia.

Garcia Vilias, 40 m. am
žiaus, pirmoji moteris ad
vokatė, yra jau penktas 
asmuo iš vietinės Žmogaus 
teisių komisijos, nužudytas 
po to, kai ji 1978 m. įsteigė 
šią komisiją vyriausybės 
prasižengimams tyrinėti. 
Nepaisant to, kad vyriau
sybė šią organizaciją pa
skelbė subversyvia, viduti
niškai apie šimtas civilių 
kas mėnesį apsilankydavo 
jos kuklioje raštinėje, 
esančioje katalikų archidio- 
cezijos patalpose, ir užre
gistruodavo savo dingusius 
artimuosius.

Garcia Vilias 1974-1976 
metais buvo parlamente 
kaip krikščionių demokratų 
partijos atstovė, bet paskui 
iš jos pašalinta kartu su 
kitais atstovais už tai, kad 
priešinosi vyriausybės poli
tikai. 1979 m. ji buvo du
kart suimta, kad kaip advo
katė ėjo ginti politinių kali
nių. 1980 m. ji pabėgo iš 
Salvadoro, kai jos automo
bilis buvo užpultas vyriau
sybės agentų, persirengu
sių civiliais. Ji tik šiemet 
sausio 13 d. buvo sugrįžusi 
į Salvadorą.

Amerikiečiai protestuoja 
prieš branduolines raketas
Vandenberg Air Base, 

Ca!.— Čia visą savaitę, vyks
ta demonstracijos, protes
tuojant prieš branduolines 
MX raketas, kurių bandy
mui naudojamos Pacifiko 
salos. Daugiau kaip 500 
protestuotojų buvo suimta 
pirmą protesto dieną, kovo 
21 d. Vyrai ir moterys buvo 
užblokavę privažiavimą į 
bazę.

Protestus organizuoja 
Vandenberg Action Coali
tion sudaryta iš kelių gru
pių, kurios priešingos bran
duolinių ginklų gamybai ir

Vaizdas iš protesto prieš Amerikos branduolines raketas Kalifornijoje esančioje 
Vandenberg oro pajėgų bazėje. Daugiau kaip 500 asmenų čia buvo suimta.

Japonai protestuoja 
prieš branduolinio 
laivo apsilankymų

Sasebo, Japonija. — Ko
vo 21 d. tūkstančiai japonų 
demonstravo, protestuoda
mi prieš JAV atomine jėga 
varomo lėktuvnešio Enter
prise atplaukimą į šią bazę. 
Daugiau kaip 30 laivelių su 
protestuotojais buvo apsu
pę lėktuvnešį ir vienai gru
pei pavyko apipilti laivą 
raudonais dažais.

Nepaisant neramumų, 
lėktuvnešis, lydimas raketų 
kreiserio Bainbridge ir trijų 
kitų laivų, įplaukė į bazę, 
kurioje leis pasilsėti savo 
daugiau kaip šešiems tūks
tančiams įgulos narių, daly
vavusiems jungtiniuose 
JAV-Pietų Korėjos manev
ruose.

Demonstracijas prie laivų 
ir eisenas mieste organiza
vo Darbo Unijų Taryba ir 
socialistų partija, kuri yra 
didžiausia dabartinio prem
jero Yasuhiro Nakasone 
priešininkė dėl jo stiprios 
proamerikinės pozicijos.

Geneva. — Pereitą penk
tadienį vietos ligoninėje 
numirė paskutinis Italijos 
karalius, egzilyje gyvenęs 
Umberto II, o Italijoje ka
raliavęs vos 26 d. 1946 m. 
Vatikanui jis savo palikime 
padovanojęs Turino drobu
lę, kuri, manoma, esanti 
ta, į kurią buvęs įvyniotas 
kristus.' Drobulė išstatyta 
Turino katedros koplyčioje.

bandymui.
Tuo tarpu kitas organi

zuotas protestas buvo suor
ganizuotas prieš traukinį, 
kuriuo buvo vežami bran
duoliniai užtaisai iš Amaril
io, Tex., į Bangor, Wa
shington valstijoje, stovintį 
Trident submariną.

Protestuotojai bandė už
blokuoti traukinio taką, 
guldamiesi ant bėgių dau
gelyje vietovių, pro kurias 
traukiniui teko pravažiuoti. 
Policijai pavyko protestuo
tojus prašalinti. Esama ne
mažai suimtų.

Maršalas
Nikolai V. Ogarkov

Tarybų Sąjungos 
maršalas įspėja

Maskva. — New York 
Times korespondentas čia 
turėjo pasikalbėjimą su Ta
rybų Sąjungos generalinio 
štabo viršininku maršalu 
Nikolajum Ogarkovu.

Klausiamas dėl branduoli
nio karo galimybių, marša
las Ogarkov pareiškė, kad 
branduolinio karo idėja dar 
niekados nėra buvusi ban
doma, bet, logiškai galvo
jant, negali būti kalbos 
apie kokį nors ribotą bran
duolinį karą. Jei jau toks 
prasidėtų, tai jis išsiplėstų į 
visuotinį karą.

Jis taip pat pareiškė, kad 
tuo atveju, jei Europoje 
numatytos dislokuoti Ame
rikos branduolinės raketos 
būtų panaudotos prieš Ta
rybų Sąjungą, tai Tarybų 
Sąjunga smogtų ne tik į 
taikinius Europoje, bet pa
čioje Amerikoje.

Washington. — William D. 
Ruckelshaus, pats pirmasis 
Environmental Protection 
Agency administratorius, 
vėl sugrįžo į savo postą, 
prez. Reagano kviečiamas 
išvesti tą agentūrą iš bė
dos, kurion buvo pakliuvę 
ligšioliniai jos vadovai. 
Kontroversija atsirado dėl 
agentūros vadovybės patai
kavimo industrijos kompa
nijoms, joms nesilaikant 
gamtos taršos taisyklių.

Socialistinių šalių komunistų 
ir darbininkų partijų 

konferencija
Maskva. —Kovo 14-15 die

nomis čia įvyko eilinis so
cialistinių šalių komunistų 
ir darbininkų partijų Cen
tro komitetų sekretorių 
tarptautiniams ir ideologi
niams klausimams pasitari
mas.

Dalyvavo Tarybų Sąjun
gos, Bulgarijos, Čekoslova
kijos, Kubos, Laoso, Lenki
jos, Mongolijos, Rumunijos, 
Vengrijos, Vietnamo ir Vo
kietijos Demokratinės Res
publikos atstovai. Posė
džius užbaigę, jie susitiko 
su Tarybų Sąjungos Komu
nistų Partijos Centro Komi
teto generaliniu sekreto
rium Jurijum Andropovu.

Savo posėdžiuose pasita
rimo dalyviai pasikeitė 
nuomonėmis dėl aktualių 
politinio, ideologinio ir pro
pagandinio darbo uždavinių 
pastarųjų politinių įvykių 
šviesoje. Jie apsvarstė 
Varšuvos Sutarties valsty
bių Politinio konsultacinio 
komiteto Pragoję priimtus 
nutarimus, taip pat ir kitų 
socialistinių šalių pasiūly
mus dėl taikos stiprinitno, 
bei tarptautinio saugumo 
siekimo ir įvykdymo.

Pasitarimo dalyviai su 
pasistenkinimu konstatavo, 
kad socialistinių šalių pasiū
lymai dėl branduolinio nusi
ginklavimo Europoje susi
laukė plataus atgarsio. Jie 
taip pat pabrėžė, kad 
NATO planai dislokuoti 
Europoje Amerikos raketas 
sudarytų didelį pavojų 
Europos žmonėms ir pablo
gintų tarptautinius santy
kius.

Pasisakyta prieš pasauli

Graikijos moterys 
ui taiką

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos Moterų Komiteto kvie
timu čia lankėsi Graikijos 
moterų delegacija, vado
vaujama Graikijos ministro 
pirmininko Papandreou 
žmonos Margaritos.

Delegacija susipažino su 
tarybinių moterų veikla, 
lankėsi Leningrade ir ki
tuose miestuose. Kalbėda
ma Tarybų Sąjungos Tai
kos Komiteto susirinkime, 
Margarita Papandreou pa
reiškė, jog Graikijos žmo
nės su dideliu dėmesiu ste
bėjo TSRS premjero Ticho- 
novo pasitarimus su Graiki
jos vyriausybe jo lankymo
si metu Atėnuose.

Ji patvirtino, kad Graiki
ja stebi ir Tarybų Sąjun- 
gos-JAV pasitarimus dėl 
nusiginklavimo ir nesutinka 
su prez. Reagano “zero op
tion” planu. Ji pabrėžė 
Graikijos norą, kad Balka
nai ir Viduržemio jūros re
gionas būtų paskelbti laisva 
zona nuo branduolinių gin
klų.

New Delhi. — Assam val
stijos pareigūnų oficialiu 
pranešimu, manoma, kad 
pereitą mėnesį kilusių ne
ramumų metu tarp Hindu 
ir bengaliėčių žuvę arti 
3,000 bengaliečių. 

mo įtempimo mažinimą ir 
pabrėžta didelę svarbą tu
rintis neseniai Pragoję įvy
kęs Varšuvos Sutarties val
stybių pasiūlymas pradėti 
tiesiog] 
NATO 
dėl kar:

nes derybas su 
bloko valstybėmis 

inių išlaidų mažini
mo.

Dalyviai taip pat atkrei
pė dėmesį ir į Pragoję 
priimtoj rezoliucijos teigi
nius, kad karinius konflik
tus Azijoje, Afrikoje ir Lo
tynų Amerikoje reikia 
tvarkyti politinėmis prie

Indijos vandenyno

sijos Libane.
karnas dėmesys at-

klausimais, siekiant 
nutarimų vykdymo.

monėmis. Nurodoma, kad 
prie taigos pasaulyje prisi
dėtų ir 
pavertimas laisva zona nuo 
branduolinių ginklų bei pa
dėties Sureguliavimas Arti
muosiuose Rytuose, kur 
paaštrėjo padėtis dėl Izrae
lio agre 

Atitin
kreiptas į būsimą veiklos 
koordinavimą, gilinant bro
liškų partijų bendradarbia
vimą, besiaiškinant socialis
tinių šalių pozicijas taikos 
ir karo 
Pragos

Pasitarimo dalyviai pasi
keitė informacija apie ren
ginius, skirtus mokslinio so- 
cializm 
Markso 
tinių sukaktį minint. Vie
ningai pasisakyta, kad 
marksizmas ir leninizmas 
buvo ir yra teisingos ir 
efektyvios komunistų politi
kos pagrindas.

Vakarų spauda apie šį 
pasitarimą rašė gana pa
slaptingai, net nesupažin
dindama savo skaitytojų, 
ko tie atstovai Maskvoje 
buvo suvažiavę.

o ideologo—Karlo 
šimtųjų mirties me-

Už pasaulinę taiką
Viena. — Šeši buvę pre

zidentai ir premjerai ėmėsi 
iniciatyvos Jungtinių Tautų 
rėmuose pradėti darbą už 
pasaulinę taiką.

Spaudos konferencijoje 
buvęs Jungtinių Tautų gen. 
sekretorius Kurt Waldheim 
pranešė^ kad čia sudaryta 
grupė asmenų, kurie pra
dės veiklą ir dar pakvies į 
komitetą 20-25 buvusius 
prezidentus ir premjerus.

Iniciatorių grupėje, kurią 
pradėjo dr. Waldheim, yra 
Japonijos Takeo Fukuda, 
Rumunijos Manea Manes- 
cu, Kolymbijos Misael Pa
strana Borrero, Tunizijos 

ira, Senegalo Leo- 
Senghor ir Fed.

Hedi No 
pold S.
Vokietijos Helmut Schmidt 
bei Brahdfor Morse iš JT 
Vystymo si programos.

London. — Šešių savaičių 
viešnagei į Australiją ir N. 
Zelandiją išvyko princas 
Charles su žmona. Savo 
pirmojoje kelionėje į užsie
nį jiedu pasiima ir savo 
devynių mėnesių sūnų prin
cą William. Australijoje ka
rališkoji pora lankysis Can- 
berroje, Sydnėjuje, Tasma- 
nijoje, Adelaidėje, Perth, 
Melbourne ir Brisbane. N. 
Zelandijoje jie atsiras ba
landžio 17 d. ir bus iki bal. 
30 d.
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K. Markso palikimas
Šio mėnesio 14 dieną visas pasaulis plačiai paminėjo 

Karlo Markso mirties šimto metų sukaktį. Mes sakome 
visas pasaulis be perdėjimo, nes tuo tarpu, kai socialis
tinės ir pažangiosios jėgos tą sukaktį minėjo su 
pagarba, likusis pasaulis sukakties irgi neignoravo: ir 
kapitalistinio pasaulio konservatyvė spauda apie Mark
so rolę plačiai rašė, nors, žinoma, jos analyzas neatitin
ka teisybei.

Gal būdinga, kad, kai prie Markso kapo Highgate 
kapinėse Londone susirinko delegacijos iš socialistinių 
kraštų ir iš įvairių darbininkiškų judėjimų, ten taipgi 
dalyvavo, dargi su vainiku, krikščionių demokratų 
valdomos Vakarų Vokietijos ambasadorius. Paklaustas, 
ką jis ten veikia, ambasadorius atsakė: “Marksas buvo 
Vokietijos pilietis ir svarbus politinis filosofas. Mes 
negalime jo ignoruoti . . .”

Taip, niekas negali Markso ignoruoti, ir kaipgi galėtų, 
jei beveik pusė pasaulio valdoma idėjų, kurios save 
vadina marksistinėmis, ir kitoje pusėje masės, dirban
tieji žmonės, vis labiau tiki, kad jie atsieks laimėjimą 
po marksizmo vėliavomis? Kaip mokslinio komunizmo 
įkūrėjas, kaip Pirmojo socialistinio internacionalo orga
nizatorius, kaip nepalaužomas kovotojas už darbo žmo
nių reikalus ir internacionalizmą Marksas, žinoma, 
užima istorijoje vieną garbingiausių vietų. Bet istorija 
mus taipgi moko, kad joks vienas žmogus, koks genijus 
jis bebūtų, negali būti laikomas atsakomingu už pamati
nius posūkius žmonijos vystymosi raidoje.

Markso idėjos įnešė daug ko naujo ir šviežio žmonių 
galvojime, bet jos turėjo savo šaknis ankstyvesnėse 
žmonių kovose ir svajonėse, ankstyvesniuose siekimuo
se ir judėjimuose, ankstyvesnėse teorijose, ankstyves
niuose judėjimuose. Žmonės kovojo už geresnį rytojų iš 
pat istorijos pradžios: kai senovės Romos vergų ir 
gladiatorių vadas Spartakas vadovavo sukilimui prieš 
patricijus, jis dėjo pirmus pamatus idėjoms, kurios 
dabar žinomos Marksizmo pavadinimu; kai senovės 
Izraelio pranašai ragino žmones suplakti kardus į 
arklus, niekad nekelti karų, jie savo ruožtu dėjo 
pamatus kitai marksizmo pusei—internacionalizmui, tai
kos svajonei; ir kai ankstyvieji krikščionys skelbė 
žmonių brolybę ir smerkė pelnagrobius, jie irgi dėjo 
pamatus dabartinio marksizmo idėjoms.

Didžioji Spalio revoliucija, kurios pasėkoje įsikūrė 
pirmoji pasaulio socialistinė valstybė, Tarybų Sąjunga, 
gimė po marksizmo vėliavomis. Pirmu kartu marksizmo 
idėjos triumfavo galios užėmimo prasme, kai Leninas 
tuojau po tarybinės valdžios paskelbimo pareiškė: “Mes 
dabar pradėsime tverti socialistinę santvarką”. Per tam 
tikrą laiką atrodė, kad Tarybų Sąjungai lemta bent 
laikinai likti priešų apsuptai socialistinei tvirtovei—bet 
tik laikinai: su laiku marksizmo idėjos triumfavo Prago
ję, Budapešte, Pekine, Havanoje, Bukarešte, Belgrade, 
Saigone, Jemeno demokratinėje respublikoje ir dar 
daugelyje kitų vietovių. Nėra pasaulyje kampo—nuo 
Centralinės Europos iki Tolimųjų Rytų, nuo Pietrytinės 
Azijos džiunglių iki Arabijos pusiasalio dykumų, nuo 
Šaltosios Baltijos iki šiltųjų Karibų jūrų, kur nebūtų 
socialistinių šalių.

Kai Marksas prieš šimtmetį mirė, pasaulyje dar buvo 
taip vadinamų filosofų, kurie vadino marksistus don-ki- 
chotais, tuščiais svajotojais, kurių pranašavimai niekad 
neišsipildys. Kur tie filosofai dabar? Buržuaziniai galvo
čiai jau gerai žino, kad marksizmas savimi perstato 
žmonijos ateitį. Jie tik bando tą ateities bangą atidėti, 
atitolinti, sulėtinti.

Veltui. Šimtmetis po Markso mirties, pasaulis greit 
žengia link pilno socializmo laimėjimo, kuriam pamatus 
padėjo marksizmas.

Unijos už H. Washingtoną
Rasistai išsijuosę darbuojasi Chicagoje, stengdamiesi 

neprileisti juodojo kandidato Haroldo Washington© iš
rinkimo į miesto merus. Nors Washingtonas laimėjo 
pirminiuose rinkimuose ir dabar yra oficialus Demokra
tų partijos kandidatas, rasistams pasisekė įkalbėti 
dabartinę miesto merę Byrnę kandidatuoti kaip “nepri
klausomą”,—atitraukti balsus nuo Washington©.

Ponia Byrne teigia, kad jos žingsnis “nieko bendro 
neturi su rasiniais klausimais”. Esą, ji ne už baltuosius, 
ne už juoduosius, ne už demokratus ir ne už republiko- 
nus—ji tik už Chicagą , . . Bet ką ji besakytų, visi gerai 
supranta jos žingsnio reikšmę—ji faktinai sako, kad 
baltieji demokratai negali balsuoti už juodąjį kandidatą.

Bet ne visi baltieji su ja sutinka. Visa eilė baltųjų 
demokratų lyderių, įskaitant distriktų aldermanus, pasi
sakė remsią Washingtoną. Bet smarkiausiai ir atviriau
siai prieš rasizmą pasisakė unijos. Įvyko didelė sueiga, 
kurioje dalyvavo eilės Chicagos unijų atstovų, tarp jų 
Plieno darbininkų unijos (USWA) 65 lokalo prezidentas 
Don Stazak, Chicagos Mokytojų unijos vadovas Robert 
Healey, Siuvėjų unijos (ILGWU) organizatorius Rudy 
Lozano, ir eilė kitu. Taipgi atvyko nacionalinis AFL- 
CIO prezidentas Lane Kirkland, kuris viso unijinio 
judėjimo vardu susirinkusius pasveikino ir pabrėžė, kad 
balti ir juodi unijistai turi veikti vienybėje, jeigu jie

Jau senokai palydėjome
1982- uosius metus. Jau se
nokai aprašytos, išsakytos 
prognozės, kokie bus šie,
1983- ieji.

Taip pat senokai iliustruo
ti didieji šios šalies žurnalai, 
dokumentiniu fotografijų 
rinkiniai—“Pictures of the 
Year”—dar kartą vaizdingai 
atspindėjo svarbiausius 
praėjusių metų įvykius. 
Daug žurnalų nuotraukų bu
vo tos pačios: prezidentas 
Ronaldas Reaganas su An
glijos, su Centrinės Ameri
kos lyderiais. Jo taip perša
mos raketos “MX”. Tose 
nuotraukose—Izraelio prem
jeras Beginąs ir vienas jo 
politikos pavyzdžių—šiurpos 
Libane išžudytų žmonių (ku
rių dauguma—vaikai ir se
neliai) nuotraukos. Mirga 
spaudos puslapiai ir Didžio
sios Britanijos premjerės 
Thatcher bei Falklando salų 
karo nuotraukomis.

Taigi, nors praėję metai 
ir neatnešė mums pačios di
džiausios nelaimės—jie buvo 
neramūs ir kupini pavojų. 
Dar padidėjo ir taip jau 
fantastinės pačių įvairiausių 
ginklų atsargos. Ir visa tai 
jaudino pasaulį—tame tar
pe—ir amerikiečius. Tarp 
“Pictures of the Year”—ir 
milijoninė iki šiol nebūta 
praėjusios vasaros taikos 
šalininkų manifestacija New 
Yorke.

Tai ir suprantama: taikos, 
nusiginklavimo klausimai 
yra gyvybingi absoliučiai vi
siems.

Tiesa, kai kurie sluoksniai 
šioje ir kitose Vakarų šalyse 
labai norėtų įrodyti, kad 
taikos šalininkų judėjimas 
pasauliniu mastu (tik prisi
minkime masines taikos ša
lininkų demonstracijas Va
karų Europoje!) yra “Mask
vos rankų darbas”. Taip. 
Pavyzdžiui, pernai rudenį 
šitai temai didelį straipsnį 
paskyrė gerai žinomas žur
nalas “Readers Digest”. Jį 
perskaičius, kyla mintis: 
matyt, labai jau taikos šali
ninkų judėjimas gąsdina 
tuos, kuriems naudingas ba
lansavimas ant pavojingos ir 
siauros ribos. Straipsnis pa
siekia visiškai kitą efektą, 
nei jo autoriai norėtų. Jis 
dar kartą primena, kad tai
kos klausimams tikrai nebe
liko abejingų. Ir įdomu, kad 
į nusiginklavimo, taikos-ka- 
ro diskusijas vis dažniau įsi
kiša ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų katalikų dvasinin
kai. Reakcijai ir karinės in
dustrijos kapitonams tai la
bai nepatinka . . .

Įtakingas ir valdžios 
sluoksniams artimas žurna
las “United States News 
and World Report” praėju
sių metų gruodžio laidoje 
išspausdino įdomią ir, saky
čiau, reikšmingą dviejų 
USA dvasiškių disputą. Štai 
ką teigia vyskupas Thomas 
Gumblenton (Auxiliary Bi
shop of Detroit):

“The decisions that we 
make on deployment and 
use of these weapons (čia 
vyskupas kalba apie bran
duolinį ginklą—J. L.) ar 
moral decisions. There is 
much evil in them. The evil 
is destructive, as evil al
ways is, to the perpetrator 
as well as the victim. It 
does harm to us as indivi
duals and as a people.

The intent to use nuclears 
weapons necessarily inc
dudes the intention to do 
destruction on a scale that

nori atremti Reagano administracijos ir reakcininkų 
puolimus.

Unijų parama juodajam kandidatui yra įrodymas, kad 
sveiki Amerikos darbo žmonių instinktai rodo jiems, 
kaip prieš rasizmą reikia kovoti.
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the world has never known 
before—causing the deaths 
of millions of innocent men, 
women and children. That 
is an evil on the scale that 
surpasses any former con
cept of sin”. Suprantama: 
vyskupas čia kalba iš savo
tiško, taip sakant, iš savo 
“profesinio” taško—beje, 
kaip tik tai ir būdinga, kad 
taikos ir nusiginklavimo 
klausimai jaudina pačių įvai
riausių profesijų ir skirtin
giausios socialinės padėties 
žmones.

Nepasakysi, kad šiems 
klausimams neskirtų dėme
sio ir Amerikos nacionalis- 
tų-lietuvių spauda. Kartais 
jais rašo ir Chicagoje katali
kų leidžiamas “Draugas”. 
Bet, jei manote, kad ten 
rasite minčių, panašių į tas, 
kurias išsakė mūsų cituotas 
Detroito vyskupas, labai 
klystate: Chicagos lietuviai 
katalikai (ar—“katalikai”?) 
įsitikinę: ginklų vis dar per 
maža, amerikietis mokesčių 
mokėtojas vis dar per mažą 
dalį savo uždarbio skiria 
Pentagonui šerti. Štai ką 
tarp kitko pernai rašė 
“Draugas”:

“Amerika ir kitos Vakarų 
šalys turi intensyviai stip
rinti savo karines pajėgas ir 
visomis išgalėmis remti pre
zidento Reagano krašto gy
nybos programą”.

Netgi USA Kongresas 
bent kol kas šaltai sutiko 
Reagano pasiūlymą Wyo- 
minge dislokuoti “MX” ra
ketas, bet, kaip matote, lie
tuviškieji “veiksniai” eina 
žymiai toliau. Jų rašiniuo
se—raginimas vis ginkluo
tis, vis ruoštis karui, vis 
gaminti naujas raketas. Ir 
tą daryti nesiskaitant su jo
kiomis išlaidomis, jokiomis 
aukomis. Gaunasi šauni liki
mo ironija: tame pat “Drau
ge”—dejonės dėl vis brang
stančio pragyvenimo, nusi
skundimai, kaip sunku pen
sininkams (t. y.—gana žy
miai laikraščio skaitytojų 
daliai), kaip brangsta popie
rius ir visa kita—ir visiškai 
greita šūkiai apie ginklavi
mąsi.

Tai, mano manymu, gana 
tipiškas pavyzdys, kai akla 
neapykanta (šiuo atveju— 
Tarybų Sąjungai ir socializ
mo stovyklai aplamai) ap
temdo bet kokią logiką.

Tų “draugiškų” samprota
vimų principas labai aiškus: 
po mūsų—nors ir tvanas. 
Mes labai nejauni—taigi, 
tas tvanas gali būti nors ir 
rytoj . . . Laimei, tokia 
priešinga žmogaus prigim
čiai mąstysena šiandien vi
same pasaulyje—tame tarpe 
ir šiame krašte—labai nepo
puliari. J. L.

Vatikanas. — Popiežius 
Jonas Paulius, daugeliu at
vejų pritariantis prez. Rea
gano užsienių politikai, čia 
pareiškė, kad karinė pagal
ba Salvadorui dar daugiau 
prisidės prie civilinio karo 
ugnies kurstymo ir dešim
čių tūkstančių žmonių pra
žudymo.

Lima, Peru. — 24 valandų 
streike prieš vyriausybės 
nesugebėjimą sumažinti in
fliaciją krašte buvo susirė
mimų su policija. Žuvo ke
turi asmenys ir 20 sužeistų. 
Sostinėje ir kituose mies
tuose buvo sustojęs viešas 
susisiekimas, uždaryti ban
kai, mokyklos ir ligoninės.
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Pagrindas veikimui
Manau, kad nėra reikalo 

įrodinėti, jog saugumo 
Europoje stiprinimas yra 
labai svarbus uždavinys 
valstybėms, norinčioms lik
viduoti karo pavojų. Euro
pos žemyne sutelktas di
džiulis kiekis ginkluotės— 
tiek branduolinės, tiek 
įprastinės. Be to, čia tiesio
giai liečiasi viena su kita 
Varšuvos Sutarties ir 
NATO ginkluotosios pajė
gos.

Būtina pažymėti, kad 
Europoje bendromis valsty
bių pastangomis sudarytas 
pamatas jų geros kaimy
nystės ir bendradarbiavimo 
santykiams nuosekliai plė
toti, savitarpio pagarbai ir 
pasitikėjimui stiprinti. Per 
palyginus neilgą laikotarpį 
visos Europos valstybės įsi
tikino, kokių pranašumų 

i duoda įtempimo mažinimas. 
Tarp jų nėra tokių, kurių 
interesai neatitiktų įtempi
mo mažinimo laimėjimų iš
saugojimas ir gausinimas.

Čia labai reikšminga 
griežtai laikytis sutarčių ir 
susitarimų, kuriuose apibū
dintos šiandieninės Europos 
teritorinės ir politinės rea
lybės. Ypač svarbūs yra 
išvien parengti, kruopščiai 
suderinti Helsinkio Baigia
mojo akto principai ir nuo
statai, kurie turi būti griež
tai gerbiami ir nuosekliai 
įgyvendinami.

Analizuodami padėtį, kuri 
dabar formuojasi Europoje, 
matome, kokį didžiulį pavo
jų Europos tautoms kelia 
NATO bloko ketinimas rea
lizuoti savo nutarimą dėl 
naujų Amerikos vidutinio 
veikimo nuotolio raketų 
dislokavimo kai kurių Va
karų Europos šalių teritori
joje. Realizavus šį nutari
mą, neišvengiamai sumažė
tų pasitikėjimas ir pablogė
tų padėtis Europos žemy
ne.

Varšuvos Sutarties val
stybės mano, kad geriau

sias sprendimas būtų visų— 
ir vidutinio nuotolio, ir tak
tinių branduolinių ginklų 
pašalinimas iš Europos. Jos 
vadovaujasi tuo, kad jeigu 
pasiekti tokį tikrai “nulinį” 
sprendimą dabar neįmano
ma, tai tikslinga imtis radi
kaliai mažinti branduolines 
vidutinio nuotolio priemo
nes Europoje, remiantis ly
gybės ir vienodo saugumo 
principu. Čia nepaprastai 
svarbią reikšmę turi Tary
bų Sąjungos ir Amerikos 
vidutinio nuotolio raketos, 
jeigu iki to laiko derybose 
nebus susitarta. Supranta
ma, kad esant tokiai pažiū
rai, jos šalininkams pakan
ka ir toliau jas vilkinti, kad 
vėliau, pasirėmus tuo, jog 
nesusitarta, būtų galima 
pradėti praktiškai dislokuo
ti Amerikos raketas.

Ryžtingai stodamos už 
radikalų branduolinių arse
nalų sumažinimą Europos 
žemėje, už cheminio ginklo 
pašalinimą iš Europos, Var
šuvos Sutarties valstybės 
Politinio konsultacinio ko
miteto politinėje deklara
cijoje pabrėžė, koks pavo
jingas taikai Europoje yra 
didelio kiekio įprastinės 
ginkluotės sutelkimas že
myne. Šis pavojus labai pa
didės, jeigu bus realizuoti 
naujausių rūsių tokios gin
kluotės padidinimo Vakarų 
Europoje planai, kas dar 
daugiau suintensyvins gin
klavimosi varžybas.

Jos vėl pasisakė už gin
kluotųjų pajėgų ir ginkluo
tės sumažinimą Centrinėje 
Europoje ir mano, jog ypač 
reikalinga pasiekti, kad bū
tų padaryta pažanga Vie
nos derybose, vykstančiose 
jau daugelį metų. Pasitari
mo dalyvių nuomone, yra 
visos prielaidos, kad susita
rimas Vienos derybose bū
tų parengtas kaip galima 
greičiau, ne ilgiau kaip per 
vienerius dvejus metus, ir 
svarbu, kad tai būtų pada

ryta.
Vąsario 17 dieną Tarybų 

Sąjungos, Vokietijos DR, 
Lenkijos LR, Čekoslovaki
jos SR Vienos derybose pa
teikė konkrečius pasiūly
mus. Vienas jų yra susitar
ti, kad NATO ir Varšuvos 
Sutarties ginkluotosios pa
jėgos Centrinėje Europoje 
ture 
kareivių, tame skaičiuje 
sausumos kariuomenėje — 
po 700 tūkstančių. Pirmuo
ju žingsniu būtų tai, kad 
Tarybų Sąjunga sumažintų 
be sutarties 20 tūkstančių 
ir J 
reivių
Noriu priminti, kad Tarybų 
Sąjunga kartą jau buvo su
ma ž 
kari 
tane 
čiu i 
lūs,
Vienos derybos iš stagnaci
jos, i

Žpdžiu, Varšuvos Sutar
ties 
klar 
kad
JAV žengtų praktinį žings- 
nį-

tų po 900 tūkstančių

AV—13 tūkstančių ka
su visa ginkluote.

inusi vienašališkai savo 
iiomenę VDR 20 tuks
iu kareivių ir tūkstan- 
tankų. Pasiūlymai rea- 

kad būtų išjudintos

šalys jau politinėje de- 
acijoje pasisakė už tai,

Tarybų Sąjunga ir

savitarpio pavyzdžio 
pagrindu sumažintų gink
luotąsias pajėgas ir gink
luotę Centrinėje Europoje. 
Po to, kai jis bus žengtas, 

os derybų tiesioginių 
vių vienų ir kitų—gin-

Vier 
daly 
kluotųjų pajėgų ir ginkluo
tės 
bus 
dery 
tarpiško ginkluotųjų pajėgų 
ir ginkluotės sumažinimo 
Centrinėje Europoje būtų 
lengviau vesti derybas ir 
greičiau susitarti dėl toles
nio (didesnio ginkluotės 
maž 
poje

ygiai būtų įšaldyti, kol 
sudarytas susitarimas 

bose. Po pirmojo savi-

su-
nimo Centrinėje Euro-

A. Ąžuolas

Kovo 27-29Maskva.
dienomis čia oficialaus vizi
to a 
tų g 
de i
lankusis ir JT specialus am
basadorius 
klausimams
Diegįo Cordovez.

tvyksta Jungtinių Tau- 
en. sekr. Javier Perez 
Juellar. Su juo kartu

Afganistano 
pasekretorius
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VIENOS NAKTIES ŽIEDAS

Gėlėmis įpratome grožėtis dieną. Kada tūkstančiai žiedų šypsosi mulei, „nak
ties karalienės" (Selenicereus grandiflorua) žiedo nepamatysi. Jis bijo šviesos. BL 
jo saulės šypsnio.

Sis nuostabaus grožio žiedas skleidžiasi naktį. Tik vieną naktį jis pakvimpa 
švelniai maloniu vanilijos aromatu. Ir jei nemiegi, regi, kaip plyšta masyvus 
pumpuras, plačiai išskleisdamas baltos vandens lelijos spalvos žiedlapius. O žie
do skersmens dažnai ir sprindžiu nepermesi. Net trisdešimt centimetrų siekia.

„Nakties karalienės" tėvynė Jamaika, Argentina, Meksika. Tad šis kaktusas 
mėgsta šiltą orą. Net žiemą jam reikia 15°C šilumos.

Jei dideli langai, gražiai juos galima papuošti Šiuo kaktusu. Besirangantys aukš
tyn ir svyrantys žemyn stiebai interjerui teikia jaukumo. Juo galima papuošti ir 
sieną. Tada ne kartą turėsime progos pasigėrėti jo nuostabiai sukrautu žiedu. 
Siaubai

BRONIUS PILECKAS 
“Mokslas ir Gyvenimas” AUTORIAUS nuotrauka

Duona —kasdieninė ir Šventinė
Turbūt nesuklysime tvir

tindami, kad vienas seniau
sių amatų pasaulyje—kepė
jo. Kaip liudija archeolo
gai, Lietuvoje ruginė duona 
buvo pradėta kepti jau nuo 
pirmųjų mūsų eros amžių. 
Su duona susiję nemaža lie
tuvių tautos papročių. Mū
sų laikais visoje Lietuvoje 
labai populiarios sėjos pra
džios ir rugiapjūtės pabaig
tuvių šventės, duonos pa
gerbimo tradicijos.

Tik dabartiniame techni
kos amžiuje žemdirbio išau
ginto grūdo kelionė—nuo 
lauko iki kvapnaus kepalo 
duonos ant stalo—neatpa
žįstamai pasikeitė. , Vietoje 
rankinių girnų—galingi ma
lūnai, vietoje paprastos 
kaimiškos krosnies, kitų 
kepėjos įnagių —ištisos 
technologinės linijos, kurios 
dirba pagal elektroninių 
mašinų nustatytą progra
mą. Tačiau ir šiandieniniai 
meistrai, perėmę iš senolių 
duonos kepimo paslaptis ir 
receptus, pateikia mums 
gardžios, kvepiančios duo
nos. Lietuvoje nuolat re
konstruojamos senosios ke
pyklos, statomi nauji duo
nos kombinatai.

Vienas didžiausių respu
blikoje tokių kombinatų iš
kilo Biržuose. Jo trijose 
galingose krosnyse per pa
rą iškepama beveik 50 tonų 
duonos ir pyrago.

— Kadangi tiek produkci
jos biržiečiai negali suval
gyti,—šypsosi kombinato 
direktorius Antanas Ju
čas,—dalį jos siunčiame ir 
kaimynams — kupiškėnams, 
pakruojiečiams, rokiškė
nams ir pasvaliečiams.

— Į krosnis šauname 
įvairiausių rūšių duoną,— 
aiškina kombinato gamybos 
viršininkė, arba, paprasčiau 
pasakius, vyriausioji kepėja 
Angelė Jasikienė,—“Aukš
taičių”, “Kauno”, “Nemu
no”, “Lietuvišką”, “Kaimiš
ką”, “Vilniaus” . . . Štai 
lentynose dailiai surikiuoti 
dar krosnies karščiu dvel
kia baltos duonos kepalė

liai, pynutės, “Lazdynų” 
pyragas, dietininkams — 
“Rugelis”, duona iš sėlenų, 
mažyliams—riestainėliai su 
aguonomis, traškučiai. Net 
26 pavadinimų kepiniai.

Neseniai įkurtuvės at
švęstos ir Raseiniuose. Ke
pykloje geros darbo sąly
gos, jaukūs poilsio kamba
riai darbininkams. Veikia 
modernūs įrengimai, triūsia 
geri specialistai, baigę 
Kauno maisto pramonės 
technikumą.

Bene seniausiomis darbo 
tradicijomis didžiuojasi Vil
niaus kepyklos. Kasdien į 
respublikos sostinės par
duotuves specialūs autofur
gonai išvežioja du šimtus 
tonų duonos, pyrago, ries
tainių, konditerijos gami
nių.

Gamyklos ir kombinatai 
dirba ištisą parą, kad par
duotuvėse duonos būtų pa
kankamai nuo ankstyvo ry
to iki vėlaus vakaro.

Lietuvišką duona giriame 
visi—mes patys ir ypač mū
sų svečiai, atvykstantys iš 
kitų sąjunginių respublikų 
ir užsienio. Tiesa, atvykus į 
kaimą, brangiam svečiui 
šeimininkai ant stalo padės 
ir pačių išsikeptos duonos. 
Pasirinkti patys ir pasiūlyti 
svečiui taip pat turime iš 
ko—kepama bemaž 60 pa
vadinimų duona. Tačiau 
specialistai vis suka galvas, 
kaip iškepti dar gardesnę. 
Antai daug naujų receptūrų 
pradėjo naudoti Kėdainių 
duonos kombinato meistrai. 
Čia į tešlą dedama daugiau 
pieno, išrūgų. Tokia duona 
ne taip greitai sensta, joje 
gausu mineralinių medžia
gų, baltymų, cukraus.

Turime Lietuvoje duonu
tės dabar sočiai. Ji labai 
pigi, kepalėlis tik keliolika 
ar keliasdešimt kapeikų te
kainuoja. Tačiau tai nereiš
kia, kad su duona galima 
elgtis nepagarbiai. To mus 
mokė tėvai ir seneliai, to 
mes šiandien mokome savo 
vaikus.

Dainius Ručinskas

Atlanto nugalėtojų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 
paminklas Kaune, Šančių karių kapinėse.

Nuotr. Vandalino Junevičiaus

Tarybų Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojai dė
mesio skiria ikimokyklinio amžiaus vaikų susirgimų 
profilaktikai. Steigiami sveiko vaiko skyriai, kuriuose 
kvalifikuoti specialistai moko jaunas mamas ir tėvus 
auginti sveiką vaiką, teikia medicinos, pedagogikos, 
juridines konsultacijas. Sveiko vaiko kambaryje rengia
mi fizinės kultūros užsiėmimai, mokama masažuoti. Čia 
sukaupta gausi sanitarinio švietimo literatūra, vaizdinės 
metodinės priemonės.

Nuotraukoje: Vilniaus miesto Lenino rajono pirmosios 
vaikų poliklinikos sveiko vaiko kambario masažietė 
Genovaitė Bilinskienė [dešinėje] moko jauną motiną 
Neringą Pranckūnienę masažuoti vaiką.

K. Jankausko nuotrauka

Senieji Amerikos lietuviai laipsnio 
paprastai atsimena Lietu
vos klimatą taip: sniegas 
dengia viską nuo pat ru
dens galo iki pavasario, pū
gos, sniego sūkuriai, visi 
keliai tinkami rogėms ir tik 
rogėms . . . Klimatas dabar 
Lietuvoje kitoks. O gal jis 
ir visuomet buvo kitoks, tik 
atsiminimuose jis romanti- 
zuotas? Apie Lietuvos kli
matą ir jo istoriją šios žie
mos viduryje Vilniaus spau
doje rašė oro biuro virši
ninkė Jadvyga Ralienė:

Ar dažnai pasitaiko to
kios žiemos? Įprastinės Lie
tuvos žiemos tokios: švel
nios, su dažnais atodrė
kiais, nepastovia ir plona 
sniego danga. Kiekvienas 
mėnuo turi savo smulkesnę 
charakteristiką. Ji sudaro
ma iš ilgamečių meteorolo
ginių stebėjimų, apskaičiuo
jant kiekvieno mėnesio 
aritmetinius vidurkius — 
normas. Pavyzdžiui, gruo
džio mėnesio vidutinė tem
peratūra respublikoje nuo 
minus 0,5 laipsnio* pajūryje 
iki 3.5 laipsnių šalčio ryti
niuose Lietuvos rajonuose, 
sausio ir vasario atitinka
mai nuo minus 2 iki 6 
laipsnių. Kovo—nuo minus 
0,5 iki minus 2 laipsnių.

Šis oro pobūdis nusako, 
kuo skiriasi vienas nuo kito 
atskiri mėnesiai, metų lai
kotarpiai, leidžia spręsti 
apie nukrypimus į kurią 
nors pusę nuo normos (šal
tį, šilumą). Lyginant fakti
nius atskirų mėnesių vidur
kius su daugiamečiais, ryš
kėja dėsningumas, kad šie 
vidurkiai (norma) pasitaiko 
maždaug kas treji metai. 
Per praėjusį šimtmetį 39 
gruodžiai buvo šilti, 30 šalti 
ir tik 31 normalus, kai nuo 
daugiamečio vidurkio oro 
temperatūra nenukrypo 2 
laipsniais arba daugiau. 
Sausių būta 40 šiltų, 28 
šalti ir 32—artimi daugia- 
mečiui vidurkiui. Vasariai— 
37 šilti, 29—šalti, 34—arti
mi vidurkiui. Tad žiemą lyg 
ir dažniau būna nenormalūs 
orai negu normalūs.

Po šiltų gruodžių dažniau 
pasitaiko šilti arba viduti
niški sausiai, bet buvo ir 
šaltų, kaip 1972 metais. La
bai šiltas buvo 1949 metų 
gruodis. Jo vidutinė tempe
ratūra Vilniuje buvo 0.7 
laipsnio šilumos, o 1950 me
tais sausyje užėjo dideli 
speigai, vidutinė mėnesio 
temperatūra buvo minus 
11.8 laipsnio. Šalčiausi sau
siai per pastaruosius 200 
metų buvo 1893 ir 1942 
metais—vidutinė tempera
tūra Vilniuje siekė 14,9

kritis. 
tai, ka 

, beveik
► šalčio; šilčiausias nė vas 

1796 metais—1.8 laipsnio ši- tęsė ir 
lumos.

Ir vis dėlto nedažnai pa
sitaiko, kad visi žiemos mė
nesiai būtų tokie šilti. Vie
na iš šilčiausių žiemų buvo 
1974-1975 metais.

Šėlo laukuose 
dendama sniego 
gauruota balta 
apdengdama neužšalusią, 
žaliuojančią žemę ir vidur
žiemy pražydusius purienų 
tiltus ties Žuvintu. Šlapio 
sniego dribsniai pakimba 
ant medžių šakų, elektros 
laidų, gula ant žemės. O 
stiprūs vakarų vėjai vis ge
na ir gena keturmetrę Bal
tijos bangą į krantą —ji > 
plauna kopas ir viską, kas 
pakliūva pakeliui. Neužša- 1 
lusios Kuršių marios širsta, 
nenori priimti Nemuno van- j 
dens, ir jis, kur tik paran
ku, pradeda lietis iš kran
tų .. . Taip užklydęs ciklo
nas sutrikdė neįprastai šiltą 
žiemos ramumą. Aprimus 
daugiau kaip parą trukusiai 
audrai, sniego dangos sto
ris respublikoje buvo nuo 3 
cm pajūryje ir respublikos 
pietvakariuose iki 16 cm 
Varėnoje. O sausio 21 die
nos rytą temperatūra ryti
niuose respublikos rajonuo
se nukrito iki 11 
šalčio: tai kol kas 
miausia šių metų 
temperatūra. Šis 
pakeitė orus ne 
mus, bet beveik visoje 
Europoje, ypač jos šiauri
nėje dalyje, kur visą laiką ' nuo, 
buvo neįprastai šilti orai.

Pagaliau pati gamta atsa
kė į visus dominantį klausi
mą: ar bus žiema šiemet? 
Sausio 18-19 dienomis res
publiką pasiekęs ciklonas— 
pagal savo pobūdį įprastas 
mūsiškėms žiemoms. Tiesa, 
tokio galingumo ciklonų se
zonas—spalio pabaiga—lap

cetccua

pūga, ri- 
sūkurius, 
antklode

laipsnių 
pati že- 

žiemos 
ciklonas 
tik pas

Bet, atsižvelgiant į 
id praėjusiais metais 

mėnesiu buvo ilges- 
ara, atitinkamai užsi- 
ruduo. Gruodžio mė

nesio (vidutinė temperatūra 
tik rytiniame 

; pakraštyje 
laipsni 
respublikoje 2.5—3.5 laips-

Į nio viršijo
' šilti orai buvo ir pirmas dvi 
'sausio n
dieną

' natūra 
■ nių š 
buvo

I

■je, te 
solinių sausio mėnesio tem-

1 peratūrų maksimumą. Že- 
' miausia
laipsniai šalčio —gruodžio 
mėnesį buvo užregistruota 
Varėnoje (spalio antroje 
dekadoje

, temperatūra buvo nukritusi 
iki mi

Apie seniau Lietuvoje 
buvus 
žinių 
amžia 
riuosc, 
kronikose.
1407 metais apie Naujuosius 
metus
rie ž edai, 
sausy, 
lauka 
žiemy

Šiandien dar anksti duoti 
išsamią 
charakteristiką. Negirk die
nos be vakaro, sako liau
dies išmintis. Manau, per
frazavus galima sakyti: ne- 
kalbė 
baigų 
vasaris

respublikos 
buvo 0.2—0.3 

ais žemesnė už nulį,

normą. Labai

dekadas. Sausio 7 
maksimali oro tempe- 

p a kilo iki 7-11 laips- 
ihumos, beje, šilčiau 
šiaurės rytų Lietuvo- 
i atšilimas viršijo ab-

temperatūra—9

Varėnoje oro

nūs 12 laipsnių šalčio).

ias žiemas atsitiktinių 
randame XVI11-XIX 

is išleistuose kalendo- 
o dar anksčiau— 

Minima, kad

prasiskleidė kai ku- 
o 1532 metais 

je net pradėta dirbti 
. 1724 metais vidur- 
sugrįžo gandrai . . .

šių metų žiemos

k apie žiemą, nepasi- 
s vasariui . . . Nors 

trumpiausias mė
ta čia u labai kontras- 

; tingajs. Jo vidutinė daugia-
temperatūra tokiametė 

pat kaip ir sausio, tačiau
yje užregistruota pati 
usia Lietuvoje tempe-

vasar
že mis
ra tūri—43 laipsniai šalčio 

oje 1956 metais), že- 
vidutinė mėnesio 

eratūra —16 laipsnių

ute n 
miausia 
temp 
šalčio

JUOZAS MEDŽ 1US

dai
kelio kreivė,

Pergalės ai
Karšta ir vingiuojanti vieš 
Dar Šienas nepjautas, rugiai nerišti, 
Ir moterys blaškos po kiemą, kareivi, 
Darbų nenudirbę — o tu jugrižti.

Viena paskubėjo — surac 
O antrai j širdį vis beldės 
Tiek metų dūlėjęs paparti: 
Tad reiškia, jis grįžta, visa

o sau kitą, 
mintis —

s pražydo, 
gal arti.

Ir žengia į sodžių suglum 
Jau šuo nebe tas. Lyg pirk 
O moterys žiūri į kelią, kaip eina, 
kaip grįžta namo atkakliųjų karta.

£s kareivis, 
ia nebe ta...

LIAUDIES MENAS TARYBŲ LIETUVOJE

400 JAUNŲ IR NAGINGŲ
Šių metų pabaigoje įvyks

LTSR liaudies meno draugi
jos V suvažiavimas. Jame 
drauge su pagarsėjusiais 
liaudies tapytojais, medžio 
drožėjais, audėjais, puo
džiais, kalviais dalyvaus ir 
nemažas būrelis jaunimo.

Respublikos liaudies me
no draugijos gretas kasmet 
papildo nemažas būrys jau
nų nagingų vaikinų ir mer
ginų. Ne vienas jų, dar 
besimokydamas vidurinėje 
mokykloje (dažniausiai pa
akintas mokytojo), . bandė 
laisvalaikiu piešti; lipdyti, 
drožti, megzti. Ilgainiui pra
dėjo dalyvauti parodose ir 
buvo priimtas į LMD narių 
gretas.

Sparčiai augant jaunųjų 
kūrėjų skaičiui, prieš kele
tą metų (tarpininkaujant 
LLKJS Centro Komitetui) bu
vo įkurta LMD jaunųjų 
liaudies meistrų respubliki
ne sekcija. , Šiuo metu ji 
vienija per 400 narių iš 
įvairių Lietuvos kampelių.

Praėjusią vasarą pirmą
kart jauniesiems tapyto
jams buvo suorganzuota kū
rybinė stovykla prie Stirnių 
ežero (Molėtų raj.). Daili
ninkas S. Armonas stovyk
lautojams suteikė naudin
gų žinių apie drobės pa
ruošimo technologiją, apie 
kompoziciją. Keramikai gi
linosi į savo amato paslap
tis Lazdijų, audėjos — Ro
kiškio rajonuose surengtose 
kūrybinėse stovyklose.

Jaunieji liaudies meis
trai respublikoje iš viso yra 
surengę 25 įvairių žanrų 
darbų parodas, aktyviai da
lyvavo* visuose LMD orga
nizuojamuose , renginiuose. 
Išskirtina 1981 metų rudenį 
Kelmės kultūros namuose 
įvykusi pirmoji respubliki
nė jaunųjų meistrų darbų 
paroda, skirta Lenino kom
jaunimo įkūrimo dienai. Jo
je dalyvavo net 215 auto
rių, pateikusių per 400 darbų. 
Ji sulaukė palankių vi
suomenės, menotyrininku

atsiliepimų-
Gražias personalines pa

rodas yra surengę vilnie
tis A. Žirnelis, kauniečiai 
E. ir B. Arčikauskai, bir
žieti I. Dambrauskienė, ra
seiniškė Z. Ličkutė, gargž- 
dietis A. Zuzevičius, šiau
liečiai J. Vaicekauskas, K. 
Bimba ir daugelis kitų. Šiuo 
metu jaunimas įtemptai ruo
šiasi antrajai respublikinei 
jaunųjų liaudies meistrų dar
bu parodai, kuri rug
sėjo—spalio mėnesiais bus 
surengta Šiaulių parodų rū
muose.

Respublikos Liaudies me
no draugija kartu su Lietu
vos draugystės ir kultūrinių 
ryšių su užsienio šalimis 
draugija kasmet suorgani
zuoja po kelias lietuvių liau
dies. meno parodas užsienio 
šalyse. Praėjusiais metais 
tokios ekspozicijos buvo 
surengtos Vengrijoje, Bul- 
gaujoje,- Japonijoje, Grai
kijoje. Šiose parodose de
ramai pasirodė ir jaunimas.

Savo darbus eksponavo odi
ninkas V. Žvirblis, tapytojas 
E. Kokanauskis. keramikai 
E. Tamošiūnas ir E. Ta (vi
si iš Vilniaus), medžio dro
žėjai — zarasiškis R- Matu
lionis, plungiškis V. Stumb
ras ir panevėžietis P. Tamu- 
lionis, klaipėdietė juvelyrė 
A. Sragytė ir kiti.

LMD Kauno skyriaus ta
pytojai E. Kniūktaitei 1982 
metais buvo paskirta LTSR 
kultūros ministerijos antro
ji premija Į už dailės kūrinius. 
Ši jauna, gabi liaudies meis
trė buvo surengusi parodą 
Rumšiškėse, Liaudies buities 
muziejuje.

Kasmet vis brandesnių 
darbų sukuria jaunieji me
džio drožėjai. Antai plun
giškio V. Stumbro darbai 
„Partizanų spaustuvė" ir 
„Atsišaukimų platintojas" 
gražiai įsikomponavo į ben
drą Miliūnų memorialinį 
ansamblį. Šiais metai*; Ma
žeikių miesto vaikų poilsio 
parke mažyliai džiaugsis šio 
darbštaus liaudies meistro 
pastatytais grybais kėdu
tėmis, „Krokodilu" ir „Ba
ravyku, visų grybų pulkau
nyku". [domus panevėžie
čio V. Šleivi© stogastulpis 
„Vartai", pastatytas Staniu- 
nų miškelyje. Jis skiltas Di
džiajame Tėvynės kare nuo

fašistų rankos žųvtisįems at
minti.

Jaunieji liaudies meistrai 
rengia savo parodas mokyk
lose, vadovauja vaikų dai
lės būreliams. Keletas pa
vyzdžių: S. Adomaitis įkū
rė ir jau kelinti metai sėk
mingai vadovauja Akmenės 
miesto vaiku dailės studijai. 
Kartu su savo mokiniais jis 
nuolat' ruošia parodas vi
suomenei. Medžio drožėjas 
A. Juškevičius vadovauja 
Varėnos 20-osios kaimo pro
fesinės technikos mokyklos 
liaudies meno būreliui, R. 
Venskus vadovauja Biršto
no vaiku medžio drožėjų 
studijai ,,Uosiukas".

Žinoma, būtų gražu, kad 
tokių ratelių, studijų būtų 
kiekviename mieste, rajo
ne. Tuo rūpintis turėtų ne 
tik Liaudies meno draugi
ja, bet ir liaudies švietimo, 
kultūros skyriai, mokyklos, 
Bent jau parūpinti patai, 
pas jauniesiems liaudies me
no, amatų entuziastams. Tu
riningas, prasmingas moks
leivijos laisvalaikis — ben
dras mūsų rūpestis.

Feliksas MARCINKAS 
LTSR liaudies meno 

draugijos jaunųjų liaudies 
meistrų respublikinės 

tarybos pirmininkas

Gėtės valanda
Tą naktį žvaigždynai miegojo rūkuos, 
Ir paukštis sumanė kažkam pasiguost, 
Nes atdaras langas suvirpo staiga, 
Lyg būtų palietus lauktoji ranka.
O paukštis jau tolo. Palike* giesmė, 
Ir krūmas nuliūdo vėsiojo unksmėj.

i kažkas, 
kaip mano 

rankas, 
d tu s — 
usius metus.

Ir aš pajutau lyg apleidžia 
Kaip krūmą, kaip paukštį,

valanda.

Toksai išėjimas, paliekant 
Bet aš gyvenau čia gražia 
Ir lapų kritimas atrodė tad« 
Kaip nešanti gėlę trumpa

Nuotraukoje: Pavasarėjantis Vilnius.
M. Baranausko nuotrauka
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Nuotraukoje: Juozas Tautkus pagerbtas jubiliejaus 
proga. D. Katkausko nuotrauka

Lankantis Raseinių rajo
ne, pasitaikė gera proga 
pasisvečiavus pas Kalnu
juose gyvenantį Juozą 
Tautkų, neseniai atšventusį 
šimtą metų.

Mėgstantis su žmonėmis 
bendrauti šis taurus seno
lis, noriai atskleidžia savo 
ilgaamžiškumo paslaptį. Jis 
kiekvienam pasakys, kad 
nereikia organizmo alinti 
svaigalais, negadinti sau 
sveikatos tabako dūmais, 
nevengti darbo, nes tik 
darbas teikia jėgų ir žvalu
mo.

Tačiau svarbiausia, anot 
Juozo Tautkaus pasirinkti 
teisinga gyvenimo kelią, 
mokėti surasti savo laimę. 
Jam pačiam teko nelengva 
kumečio vaiko dalia. Ge
resnio gyvenimo ieškojo 
daugelį metų, nevengda
mas juodo darbo. Kiek pra
kutęs ir iš gimtųjų Milaša- 
čių persikėlęs į Paišlynį, 
pradėjo duoną pelnytis sta
tydamas daržines, svirnus, 
klėtis. Statė nemokėdamas 
naudotis brėžiniais, pasi
kliaudamas vien savo švie
sia galva. Deja, statė ne 
sau, o svetimiems. Viltį ge
riau gyventi sužadino Tary
binės santvarkos Lietuvoje 
atkūrimas 1940-aisiais. Ta
čiau greit atėjo slogūs fa- 

metai, 
poka-

pragy-

šistinės okupacijos 
neramus buvo ir 
ris . . .

Šviesiausi iš šimto
ventų metų, tvirtina Juozas 
Tautkus, buvo pastarieji 
trys dešimtmečiai. Nesigaili 
pirmasis parašęs pareiški
mą į anuomet besikuriantį 
kolūkį, paraginęs tą patį 
padaryti ir kai kuriuos nau
jąja tvarka abejojusius kai
mynus.

Ką gi Juozui Tautkui da
vė Tarybų valdžia, kolekty
vizacija? Vargo nematyda
mi, išaugo trys sūnūs, ku
riais jis pagrįstai didžiuoja
si. Vyriausiasis Petras, da
bar besidarbuojantis Rasei
niuose,—puikus kelių staty
bos specialistas. Stasys— 
Raseinių centrinio knygyno 
direktorius, o jauniausiasis 
Bronius—mokytas mechani
zatorius. Taigi, vaikus iš
mokslino valstybė, tam iš
leidusi daugiau kaip 10 
tūkstančų rublių ir nepatei
kusi jokio vekselio.

Džiaugiasi Juozas Taut
kus, sulaukęs astuonių anū
kų ir šešių proanūkių, dėl 
kurių ateitis netenka bai
mintis. Jis didžiuojasi iš ka
ro pelenų atsistačiusiais 
Raseiniais, o ypač savo— 
Kalnujų kolūkiu, kur šalia 
jo pasistatyto namo išaugo 
graži žemdirbių gyvenvietė. 
Čia visiems, kaip sakoma, 
po ranka parduotuvės, mo
kykla, kiti patogumai. Ta
čiau svarbiausia—žmonės 
dirba nepalyginamai leng-

viau, kaip anuomet, gyve
na pasiturinčiai, turi nema
žai santaupų.

Kalbamės apie tai, kad 
dešimtmečiai, pa- 
kolekty vizacijos 
užbaigimo, nepa- 
pakeitė kaimą.

f geri trys 
į rėję nuo

prastai
Daugiau kaip du trečdaliai 
vienkiemiuose gyvenusių 
žmonių persikėlė į tokias 
kaip čia Kalnujuose ar dar 
puošnesnes gyvenvietes. 
Štai ir šiemet jose apsigy
vens dar kokie 6-7 tūkstan
čiai naujakurių. Per metus 
užsimota kaime nutiesti per 
pusantro tūkstančio kilome
trų gerų kelių, pastatyti 
dešimtis kultūros rūmų, 
kaimo kino teatrų, daug 
naujų parduotuvių, valgyk
lų. Suprantama, tai neatsi
ras savaime, tai bus sukur
ta darbščiomis kaimo žmo
nių rankomis.

— Viskas taip ir bus, kad 
tik taika Žemėje įsiviešpa
tautų. Tai—žmonėms bran
giausia,—tarė atsisveikin
damas žilagalvis senukas.

Jonas Bagdanskis
Raseinių rajonas

Praha. — Čekoslovakijos 
komitetas Europos Saugu
mo ir Kooperavimo reika
lams šiuo metu rengiasi čia 
birželio 21-26 dienomis 
įvyksiančiam pasauliniam 
suvažiavimui, kuriame bus 
svarstomi taikos ir bran
duolinio nusiginklavimo rei
kalai.

j Paminėtas 
konservatorijos 
penkiasdešimtmetis

Kovo 3d. Vilniuje, Aka
deminiame operos ir baleto 
teatre, įvyko iškilmingas 
Lietuvos TSR valstybinės 

j konservatorijos penkiasde- 
| šimtmečio minėjimas. Jame 
’ dalyvavo Lietuvos KP ir 
respublikos vyriausybės va
dovai, žymūs kultūros, me
no ir mokslo veikėjai, Kon
servatorijos pedagogai, 
svečiai iš broliškų respubli
kų aukštųjų muzikos moky
klų, studentai. Už nuopel
nus ruošiant kultūros spe
cialistus ir 50-ųjų įkūrimo 
metinių proga TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos Prezi
diumas apdovanojo Lietu
vos TSR valstybinę konser
vatoriją Tautų draugystės 
ordinu.

Iškilmingą minėjimą pra
dėjo Lietuvos TSR aukšto
jo ir specialiojo vidurinio 
mokslo ministras H. Zabu
lis.

TSKP CK narys, Lietu
vos KP CK pirmasis sekre
torius draugas P. Griškevi
čius, susirinkusiems audrin
gai plojant, prisegė prie 
Valstybinės konservatorijos 
vėliavos Tautų draugystės ! 
ordiną.

Lietuvos Komunistų par
tijos Centro Komiteto, Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo ir res
publikos Ministrų Tarybos 
vardu jis nuoširdžiai pa
sveikino Konservatorijos 
profesorių, dėstytojų ir stu
dentų kolektyvą šio garbin
go valstybinio apdovanoji
mo proga ir palinkėjo jiems 
daug kūrybinės energijos1 
sprendžiant atsakingus par
tijos keliamus uždavinius, 
tvirtos sveikatos, asmeni
nės laimės.

Už aukštą darbo įvertini
mą Komunistų partijai ir 
Tarybinei vyriausybei pa
dėkojo Konservatorijos 
rektorius, profesorius J. 
Karnavičius. Aukšto valsty
binio apdovanojimo ir su
kakties proga Konservato
rijos kolektyvą sveikino 
Tarybų Lietuvos, Maskvos, 
broliškų respublikų aukštų
jų mokyklų, kultūros ir 
mokslo įstaigų vadovai.

Po oficialiosios dalies įvy
ko meno meistrų—Konser
vatorijos auklėtinių ir pe
dagogų šventinis koncertas.

V. Petkevičienė

SKAITYKITE 
IR REMKITE “LAISVĘ,”

Bronius MACKEVIČIUS
JUMS, MYLIMOS
Ut lango
Dar snaigių drugiai tebesklando, 
Medžias sidabruoja rytinė šalna. 
O man jau pavasariu dvelkia, 
Nes Standi m — 
Stangiųjų motulių tr sestų 
Diena.
O, mylimos moterys. 
Pasakos geros, 
Saulelės,
Nuo lopšio mums švletę kely, 
Tai j tisų švelnumas 
Tvirtais mus padarė. 
Tat jūsų dėka mes — 
Širdim dideli.
Klek kartų.
Kai rūpesčiai temdė mums vilti, 
Kai lenkė prie žemės 
Mus skausmo žiema, 
Padėjo pakilti 
tr šird| atfilldė — lyg paukštę — 
Švelnių
Jūs delnų šiluma.
Ir jei per anksti Jums 
{ veidus raukšlelės 
Skausmu Įsipynė 
Dėt mūsų kaltės, 
Žinokite,
Motinos, žmonos, seselės, 
Kad Jos atminty mums 
Lyg žaizdos skaudės. 
Jums niekad sunkumai 
Per sunkūs nebuvo, 
Kai dengėt valkus savim!

TEGUL ATEINA ŠVENTĖ
SU TAVIM

Esi trapi kaip nuojauta. Švelni kaip 
vaiko sapnas. Kaip gyvastis esi vienintelė, 
o Mama!

Šventasis meilės jausmas Tavyje gyvena, 
palytėtas amžinybės. Laukimas Tavo duona, 
Tavo laiką ne laikrodžiai skaičiuoja, bet 
širdis.

Girdi, kaip aidžiai skamba skubančiųjų 
žingsniai? Koks stiprus namų traukimas! Čia 
teapsistoja šiandien su mumis ramybė 
šventiška ir iškilminga.

Ant slenksčio Tu pasitinki vaikus, 
įduodi jiems po skalsią riekę duonos, 
Pagirdai meile. Šiluma apklostai. Ir 
išklausai, ir paguodi kiekvieną, kaip kadaise 
kieme parpuolusiam, kai tvarstei kelį ir 
sopulį perpus padalinai. O Mamai Koks 
gražus virš mūsų nusišviečia laimės rytas!

Kas pamena dabar tą pačią pirmutinę 
savo dieną, kai riksmu pasveikino pasaulį? 
Kai prašneko? Arba netvirtą pirmą žingsn/ 
žengė? Arba nusišypsojo? . .

Tu meni tą didelę ir tokią mažą pradžią. 
Tu atmintis esi, Paguoda ir tikrumas, 
Tu, Mama!

Stebuklus tveriančios laimingos Tavo 
rankos lai pailsi nuvargintos darbų. Tegul 
sustoja šventė ties Tavim, nes jos labiausiai 
nusipelnei. Tebūna palaiminti namai, kur 
mūsų laukia Mamos!

Šiandien ir visados!
“Komjaunimo Tiesa” A. Zižltino nuotr.

SAPNAI
Yra pasaulyje tam tikros 

rūšies žmonės, kuriems la
bai nepatinka realybė. Ne
patinka todėl, kad ji neati
tinka jų lūkesčių. Kas ki
ta—svajonės ir sapnai. 
Šiek tiek fantazijos, ir pa
saulis neatpažįstamai pasi
keičia. Pasikeičia būtent 
taip, kaip pats pageidauji. 
Tai pigu, efektyvu ir vi
siems prieinama. Štai kodėl 
svajonės ir rožiniai sapnai 
sudaro nemažą “vaduotojų” 
dvasinio gyvenimo dalį.

Idant nebūtume kaltinami 
tautiečių juodinimu, pasi
telkime kanadiškius “Tėviš
kės žiburius’’, praėjusių 
metų viename paskutiniųjų 
numerių randame Kazio 
Milerio nostalgišką rašinį 
“Naujų metų varpams 
skambant”.

Žmogus iš prigimties yra 
optimistas, tvirtina auto
rius ir tęsia: “Jis yra chro
niškas svajotojas. Tos sva- | prie armonikos . . . Va, pas 
jone s ir geresnio laukimas 
yra mūsų pilkojo gyvenimo 
opiumas”.

Natūralu, kad beveik ke
turiasdešimt metų mintant 
“vadavimo” opiumu, dauge
lį šių chroniškų svajotojų 
išgydyti jau neįmanoma. 
Atimk iš jų šias iliuzijas, ir 
“vaduotojų” veikla neteks
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nei prasmės, nei vertės. 
Tai patvirtina ir Kazys Mi
leris “Tas įtikėjimas ir suka 
mūsų gyvenimo ratus, nes 
kitaip žmogus nuleistų ran
kas ir gyventų fatališką gy
venimą” . . .

Ką gi sapnavo minimi 
chroniški svajotojai nauja
metinę naktį? Ogi tą patį, 
ką ir kitomis naktimis. Sap
navo nuplyšusią Lietuvą, 
kuri irgi sutinka Naujuosius 
metus. Štai ubagai prie al
toriaus 
Rotušės
laikotarpį susapnavom— 
čia gi vaizdeliai iš jaunys
tės dienų! Sapnuojam iš 
naujo. Va nuplyšusi Tarybų 
Lietuva, laukais laksto ko
misarai ir plikomis ranko
mis rauna kur ne kur pasi
taikančius kryžius ... Va, 
rašo Kazys Mileris, Lietu
vos kaimo ir kolchozo sody
bose susispietęs jaunimas

Bedarbiai prie 
. Pardon, ne ta

visus iš kišenių styro at
kimšti Klaipėdos vynelio 
buteliai ... Va, jau išgėrė 
ir šneka
rusiškai? Dar lietuviškai, 
bet su amerikonišku, tfu!— 
rusišku akcentu ... 0 va 
Vilnius, sapnuoja Kazys Mi
leris, iš perpildytų profsą
jungų salių veržiasi rūkalų 
dūmai . . . Aplink rūškani 
veidai, ir visų žvilgsniai

nuolat krypsta į Vakarus, 
Kazio Milerio pusėn ... O 
ką daro tas nabagas, kuris 
negali įsigrūsti į perpildytą 
ir prirūkytą salę? Žodis Ka
ziui Mileriui: “Tas, kuris 
neturės kur nueiti gal pa
žiopsos geležinkelio stoties 
aikštėje į šviesomis pa
puoštą eglutę, tyliai nudū
lins į namus laimingas, kad 
šį vakarą nėra pataikęs į 
blaivyklą”. Štai šitaip, anot 
chroniško svajotojo, šian
dien Lietuvoje sutinkami 
Naujieji metai.

Ir iškart labai knieti iš
siaiškinti—iš kur tokia išsa
mi informacija? Negi vis
kas—“vadavimo” opiumo re
zultatas?

Pasirodo, ne. Kai kas pa
semta iš labai konkrečių 
šaltinių. Naujausią “infor
maciją” apie Lietuvą kaziai 
mileriai gauna iš įvairiausių 
atplaišų ir perbėgėlių, pa
sakojančių “vaduotojams” 
tik tas pasakas, kurias jie 
trokšta išgirsti. Štai tuose 
pačiuose “Tėviškės žibu
riuose” net per du nume
rius sekė naujametines pa
sakas vienas buvęs moksli-

resnas . . . Maža to, brako
nierius, 
kirtę 
baud 
giau 
gerą 
dų . 
no a 
nos, 
krūv 
šių

savavališkai nusi- 
s eglę prieš kalėdas, 
žiamas dvigubai dau- 

nei tas, kuris tą ne
darbą padaro po kalė- 

. . Visa tai, apibendri- 
utorius, yra smulkme- 
tačiau jas sudėjus į

į “iškyla žmogaus tei- 
pažeidimo ir vergijos 

kalnai. Apibendrinkime ir 
mes —visa tai sudėjus į 
krūvą, iškyla primityviausio 

ir dezinformacijos kal- 
kuriuose taip mėgsta

išryškėja ir kitkas—

melo 
na i, 
kapstytis “vaduotojai”. Be
je
autoriaus mizerija bei pri
mityvumas. O su šiomis sa
vybė 
ta rybi ninku
si . . .

Tačiau būkime humaniš
ki—n 
sapnuoti. Idant nenuleistų
rankų ir neprarastų pasku
tinių

mis kvalifikuotu anti- 
nepasidary-

etrukdykime jiems

iliuzijų ....
Kazys Bagdonavičius

. Lietuviškai ar • ninkas, šiandien užjūriuose
bandantis sudurti galą su 
galu pačiu primityviausiu 
būdu—juodinant Lietuvą. 
Tai jo “liudijimu” Lietuvoje 
prieš kalėdas girininkijos 
specialistai kerta kuo pras
tesnes eglutes, o prieš 
Naujuosius metus—kuo ge-

Ma nagva. — Bulgarijos at
stovai pasirašė su Nikara
gvos 
$165 
pagal 
tartoje yra įtraukta ir uos
to statyba Atlanto krante 
esančioje el Bluff vietovė
je. P 
reikiant keliauti Panamos 
kana 
atpla 
Afrikos ir kitur.

vyriausybe sutarti 
milijonu prekybos ir 

Ibos sutartį. Toje su-

er ta uosta laisvai, ne- '

lu, į Nikaragva galės 
ūkti laivai iš Europos,

Noo kančių, 
NebrtVOw.
Nors skanumas kaip akmenym 
Griuvo
Ant jūsų trapiąją pečių.
Kai karas,
Švininėmis vėtromis ataugęs, 
Pakibo
Grėsmės debeshn virt tautą, —
Jūs buvot mums draugės.
Jūs buvote slaugės 
Ir buvot kareiviai 
Karta.
Į viską.
Kas gera Tėvynėje Šiandien,
Į viską,
Kas žemėj tauru ir žavu
{dėjot Jūs meilę
Ir rūpesų šventą,
Ir gaiviąją Šilumą
Ranką savą.
TodėL
Jei ne viską,
Ką buvom žadėję,
Jums davėm,
Jei buvome Sinrktttls hadais, 
Atleiskite, mylimos, — 
Mūsų širdy Jūs
Žydėsit nevystančiais niekad 
Žiedais.
Tad būkite gražios,
Tad būkit laimingos, 
Nušviesdamos laime 
Ir mūsą takus!
UŽ meilę, jautrumą, už gėrj 
Dėkingas
Jums, mylimos, Šiandien
Lig žemės 
Lenkiuos!

P. Cvirka— 
laisvamanių 
draugijos narys

1924 metais dr. Jonas Šliūpas su savo 
bendraminčiais įsteigė Lietuvos laisvama
nių etinės kultūros draugiją. Jos centras 

provincijose nedrąsiai, 
steigėsi šios draugi-

buvo Šiauliuose, o 
bet vienas po kito 
jos skyriai.

1936 m. kovo 8 
ko LLEK draugijos 
vimas, Jis aptarė veiklos kryptis, sąlygai 
ir priėmė Karolio Valašino paruoštus 
naujus LLEK draugijos įstatus, išrinko nau
ją centro valdybą. Pasikeitus valdybos su
dėčiai, suaktyvėjo visa laisvamanių veikla, 
vii plačiau aprėpdama ir valsčius. Tai da
vė gerų rezultatų. Kaip dr. J. Šliūpas 
1937 m. vasario mėn. rašė į JAV dr. A. 
Petrikai, „Mūsų Et. Kult. Draugija pereilą- 
ji metą padvigubėjo, ir skyrių skyriai no
ri įsisteigti. Mes bijome, kad tokis augi
mas mus neprivestų prie katastrofos. Kuni
gai pajuto pavojų, ką įrodo KVC (kata
likų veikimo centras — A. M.) buvusioji 
konferencija Kaune". O tų pat metų bir
želio mėn. J. Šliūpo laiške dr. A. Petrikai 
nurodoma, kad LLEK draugija jau turinti 
140 skyrių.

j laisvamanių gretas vis daugiau stojo 
Inteligentų, jie talkino skyrių aktyvui, ple
čiant ir gilinant antireliginę, antiklerikali-v 
nę veiklą, kovojo už civilinės metrikacijos 
įvedimą Lietuvoje, kėlė draugijos auto
ritetą visuomenėje. Tarp Palangos laisva-

d. Šiaulių mieste įvy- 
skyrių atstovų suvažia-

manių, be dr. J. S iūpo, buvo ir visuo
menės veikėjas, t. ' * " 
Telšių laisvamanių t; 
kasos direktorius M.
darbuotojas D. Petryla, Kaune — žymūs 
visuomenės veikėjai, 
pinskis, A. Purėnas,
gydytojas J. Kairiūkštis, agronomas A. Žu
kauskas ir kiti. O štai tarp Lietuvos lais
vamanių etinės kultūros draugijos Veliuo
nos skyriaus vienuolikos narių (jų sąrašas 
išliko LLEK draugijos centro valdybos ar
chyve) antras įrašytas jau pagarsėjęs „Pir
mųjų mišių" autorius Petras Cvirka. Nuos
tabos tai nekelia: busimasis rašytojas jau 
mokyklos suole, pažangių pedagogų pa
dedamas, pažino ir objektyviai įvertino 
bažnyčios ir jos tarnų ^antiliaudinę veiklą, 
jos užmačias palaikyti socialinę nelygybę, 
kovoti prieš pažangą.
nuotaikos atsispindėjo Ir P. Cvirkos eilė
raščių rinkinyje „Pirmosios mišios", kur 
religinius įvaizdžius jis traktavo gan iro
niškai. Rašytojas, nors ir gyveno Kaune, 
bet Klangiuose, Veliuonoje, pas savo vai
kystės dienų bičiulius ir pažįstamus lanky
davosi dažnai. Tai liudija ir šilti P. Cvirką 
pažinojusiųjų prisiminimai knygoje „Atsi
minimai apie Petrą Cvirką" (1969). Tačiau 
reikia apgailestauti, kad neturime prisimi-

gydytojas L. Vaineikis, 
retose veikė ligonių 
Gedvilas, šios kasos

profesoriai V. Ce- 
P. Gudavičius-Gudas,

objektyviai

Anfiklerikalinės

manį, kuris, įsijungęs į Veliuonos laisva
manių eiles, matyt, neliko abejingas jų 
veiklai, savo ėutoritefu rėmė pažangiai 
mąstančius žemiečius.

Būtų labai gražu, kad vietos kraštoty
rininkai iŠ P. Cvirką pažinojusių veliuoniš
kių užrašytų pasakojimų apie jo bendra
vimą su vietos laisvamaniais.

ANTANAS MARTINIONIS 
v n 1 u 9 “Literatūra ir Menas”

i♦



PENKTADIENIS, KOVO [MARCH] 25,1983 “LAISVĖ 5-TAS PUSLAPIS
J--------- -------------------------------------

KANADOS ŽINIOS

Montreal, Quebec
Paminėjo Moters Dieną
Kovo 12 į rusų salę susi- | 

rinko gausus būrys tautie
čių atžymėti Tarptautinę 
Moters Dieną —Kovo Aš
tuntąją, kurią suruošė Mo
terų klubo komitetas. Jį 
sudaro—A. Šuplevičienė, 
0. Veršinskienė ir naujai 
išrinkta labai darbšti ir 
nuoširdi A. Skrupskienė. 0 
joms labai gražiai talkino 
Julė Kaušakienė ir Birutė 
Palardy-Juraitytė.

Paminėjimas praėjo labai 
gražiai, įspūdingai, su tai 
dienai pritaikytomis kalbo-

štai dabar—neteko ir myli
mo sūnaus!

* * *
Kovo 12 d. per keletą me

tų iškankinta sunkios ligos, 
mirė Elzbieta Daugėlienė - 
Draskiniūtė, senosios kar
tos moteris. Paliko sesutę 
Bajorienę Californijoj. 
Taipgi liko sūnus ir dukra 

: su šeimomis, kurie visą lai
ką labai rūpinosi savo ma
myte kilusia iš Šunskų, da
bartinio Kapsuko raj.

Velionė, kol jai sveikata 
leido, visuomet buvo pa
vyzdinga Moterų klubo na-

mis, kurias sakė visa eilė 
moterų ir vyrų. Buvo pa
tiekti šilti įvairūs pietūs. 
Buvo ir gausi loterija. Sve
čių nuotaika buvo labai pa
kili. Visi toki draugiški, at
rodė, kad susirinko viena 
darni šeima. Netrūko ir 
dainų, primenančių Tėvynę 
brangią.

Žinoma, daugiausia teko 
nukentėti, tai rengėjoms, 
kurios įdėjo nemažai trūso 
ir rūpesčio. Jos betgi 
džiaugiasi ir dėkoja visiems 
už atsilankymą ir tiems, 
kurie atėjo ne tuščiomis, o 
atnešė laimėjimams dova- , 
nėlių ir skanėsių.

Puikiai praleidę popietį, 
svečiai nerangiai skubinosi 
namo.

Daug mirčių
Po ilgos ir sunkios ligos 

kovo 4 d., Royal Victoria 
ligoninėje mirė Julius 
Anioliauskas, sulaukęs 61 
metų amžiaus. Paliko žmo
ną Klarisą Raikovską, uoš
vę su vyru Sofiją ir Feliksą 
Spaičius ir kitus gimines T. 
Lietuvoje. Kilęs nuo dabar
tinio Kapsuko iš Tabaraus- 
kų kaimo.

* * *
Kovo 8 d. sunkios ligos 

iškankintas, mirė Jonas Mi- 
kaliūnas, sulaukęs vos 
57-erių metų amžiaus. Pali
ko liūdinčius žmoną, dukrą, ! 
sūnų, brolį ir sesutę su i 
šeimoms, o skaudžiausias 
smūgis krito—per daugelį 
metų ligų ir operacijų iš
kankintai mamytei Onutei 
Mikaliūnienei, Moterų Klu
bo narei, kuri prieš keletą 
mėnesių neteko kojos, o

rė. Visada dalyvaudavo su
sirinkimuose. Visuomet pri
sidėdavo aukomis, net sirg
dama rūpinosi Klubo reika
lais.

Jos karstą puošė gražus 
Moterų klubo gėlių vaini
kas. 

* * *
Jungtinėse Amerikos Val

stijose mirė buvęs mon- 
trealietis Petras Ūsas, su
laukęs 69 metų amžiaus. 
Paliko žmoną, dukrą su šei
ma ir tris sesutes Montrea- 
le, kurios buvo nuvykusios 
į brolio laidotuves.

* * *
V. Vekterienė gavo liūd

ną žinią iš T. Lietuvos, kad 
ten mirė jos brolis—Stasys 
Pacevičius.

Visų virš minėtų mirusių 
šeimoms ir artimiesiems gi
li užuojauta.

Ligoniai
Abu verduniečiai Lignu- 

gariai jau seniai kaip sun
kioj sveikatos padėtyje, o 
neseniai M. Lignugarienę 
ištiko širdies smūgis. Am- 
bulansu nuvežta į Montreal 
General ligoninę.

* * *
Vilasalietį Antaną Ali

šauską ištiko paralyžius, jis 
gydosi Royal Victoria ligo
ninėje. 

* * *
Vilasalietė M. Semijonie- 

nė krito ir labai skaudžiai 
užsigavo nugarą. Lanko gy
dytoją.

Vagys įsilaužė į Bažnyčią
Ir šv. Kazimiero bažnyčia 

nukentėjo nuo vagių, kurie 
išlaužę duris, paėmė keletą 
daiktų ir svarbius raktus. P.

MONTREAL, QUE., CANADA I

Mirus I

Jonui Mikaliūnui
Giliai atjaučiame Moterų Klubo narę Onutę

Mikaliūnienę ir šeimą mirus jos mylimam sūnui.
J. Braknys N. Venskaitienė
H. J ura it ie nė V. O. Verbylai
J. Urbanavičius S. Petronienė
L. P. Kisieliai E. Vilkis
J. S. Čičinskai V. Rudinskas
K. A. Juškai J. Norris
J. P. Taruškai J. J. Vilkeliai
V. Zavišienė M. Tamkevičienė
M. Janušienė B. Tamošaitis
E. A. Monkevičiai A. Šuplevičienė
0. Veršinskienė E. Petrauskienė

EKSKURSIJA I LIETUVA
“Laisvės” Bendrovės direktorių taryba ruošia 

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

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

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

Visais reikalais kreipkitės į
“LAISVES” ADMINISTRACIJĄ

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

ĮVAIRIOS ŽINIOS
MIRĖ ARTHUR GODFREY

Arthur Godfrey

RELIGINIŲ 
BENDRUOMENIŲ 
ATSTOVAI KRITIKUOJA 
PREZ. REAGANĄ

Washington. — Visa eilė 
religinių bendruomenių ly
derių kritiškai atsiliepia 
apie prez. Reagano kalbą, 
pasakytą konservatyvie
siems krikščionims, kvie
čiančią priešintis tiems dva
sininkams, kurie pasisako 
už branduolinių ginklų įšal
dymą. Prez. Reagan kalbė
jo Orlando miete, Fla., vy
kusios protestantų konven
cijos dalyviams kovo 8 d.

Amerikos liuteronų vys
kupas David Freus pareiš
kė, kad tie prez. Reagano 
kritikai nė nemano, jog 
Amerika turėtų nusigin
kluoti iki laipsnio, pavojin-

New York. —Čia kovo 16 d. 
mirė 1940-50-aisiais metais 
buvęs populiarus radio ir 
TV programų vedėjas ir 
aktorius Arthur Godfrey, 
79 m. amžiaus.

Prieš 25 metus jis sėk
mingai nugalėjo gerklės vė
žį, o dabar numirė nuo 
plaučių uždegimo ir emfize
mos. Dar ir dabar daugelis 
prisimena jį dainuojantį su 
Havajų gitara. Jis buvo gi
męs New Yorke, o užaugęs 
Hasbrouck Heights, N. J. 
Dirbo visokį darbą nuo 15, 
metų amžiaus, kai turėjo 
palikti mokyklą dėl finansi
nių šeimos sunkumų.

, Prasisiekęs radio ir TV 
' srityje, jis pats uždirbo mi- 
l lijonus dol. ir sudarė progą 
iškilti daugeliui gabių vyrų 
ir moterų.
Pastaruoju laiku jis retai 

bepasirodydavo publikai, 
nebent su mažais skelbi
mais. Didžiumą laiko leido 
savo ūkyje Virginijoje, ten 
augindamas arklius.

Paliko žmoną, du sūnus ir 
dukrą. Šeimos nutarimu jo 
akys atiduotos Akių Ban
kui. Asmuo, kuriam perso
dinta jo akių ragena, tik
riausiai nežinos, kad jis žiū
ri Arthuro Godfrey akimis.

Guatemala. — Kovo 14 d. 
Gvatemalos prez. Efrain 
Rios Montt, pripažindamas, 
kad vyriausybė yra praei
tyje padariusi klaidų, pa
skelbė amnestiją sukilė
liams ir karinio stovio dali
nį nuėmimą. Naujas, švel
nesnis įstatymas dėl vidaus 
tvarkos būsiąs išleistas ko
vo 23 d., kada bus minima 
sukaktis nuo pučo, kurio 
pasėkoje gen. Rios Montt 
atėjo į valdžią.

Amnestija skelbiama kai
riesiems sukilėliams, kurie 
jau 20 metų kovoja prieš 
vyriausybę. Kalbėdamas 
per TV apie amnestiją, 
gen. Montt pabrėžė, kad 
asmenys, kurie darys nuo
stolius gyventojams, bus 
baudžiami.

ANGLIAKASIAI PRIEŠ 
GINKLAVIMĄSI

N ik o šia, Kipras. — Čia 
įvykusiame Tarptautinėse 
Angliakasių Sąjungos admi
nistracinio komiteto suva
žiavime pareikštas susirūpi
nimas dėl blogėjančios an
gliakasių padėties kapitalis
tinėse šalyse. Buvo pabrėž
ta didėjantis nedarbas, ma
siniai kasyklų uždarinėjimai 
ir visa kita, kas gilina eko
nominę krizę.

Ypač pasisakyta prieš di
dėjantį ginklavimąsi. Komi
tetas reikalavo, kad ginkla
vimuisi skiriamos sumos 
būtų perleidžiamos tikram 
socialiniam ir ekonominiai 
vystymuisi.

Komitetas paskelbė ba
landžio mėnesį anglies ka
syklų saugumo mėnesiu ir 
kvietė visus pasaulio an
gliakasius tą mėnesį atitin
kamai atžymėti.

go JAV egzistavimui.
Kitas dvasininkas, 11 mi

lijonų Southern Baptist 
Convention bendruomenei 
atstovaujantis Ronald D. 
Sisk pareiškė, kad prez. 
Reagan esąs teisus, kai jis 
bažnyčių bendruomenes 
kviečia svarstyti taikos 
klausimus, bet jis klysta, 
kai tvirtina, jog branduoli
nių ginklų įšaldymas pasta
tytų Ameriką į silpnesnę 
poziciją.

Prez. Reaganą kritikavo 
ir keletas žydų bendruome
nių vadovų. Tuo tarpu 
Amerikos Rymo katalikų 
vyskupai rengiasi diskutuo
ti pastoracinį laišką dėl 
branduolinio nusiginklavimo 
savo posėdžiuose, kurie 
įvyks gegužės mėnesį.

Anksčiau minėtoje savo 
kalboje prez. Reagan Tary
bų Sąjungos komunizmą 
pavadino nūdienio moder
niojo pasaulio “blogybių ži
dinių”. Netrukus į jo kalbą 
reagavo ir Tarybų Sąjun
ga, kurios oficiali žinių 
agentūra Tass tą kalbą pa
vadino dar vietia provoka
cija, rodančia, kad Reaga
no administracija tegali 
galvoti tik konfrontacijos ir 
lunatiško antikomunizmo 
sąvokomis.

TERORAS ČILĖJE
Geneva. — Tuo tarpu, kai 

Jungtinių Tautų Žmogaus 
teisių komisija, JAV, Fed. 
Vokietijai ir D. Britanijai 
balsuojant prieš, čia priė
mė rezoliuciją, smerkiančią 
Salvadoro karinę vyriausy
bę už žmogaus teisių laužy
mą, ir kita karinė diktatū
ra, remiama JAV, buvo ap
kaltinta už sistemingą kan
kinimą, areštus ir savo 
žmonių žudymą.

JT pranešime buvo tei
giama, kad fašistinis Pino- 
cheto režimas Cileje savo 
terorą pastaruoju lauku nu
kreipęs prieš darbo unijų 
veikėjus, studentus ir kitus 
darbo žmonių atstovus.

Vien 1982 m. pirmųjų de
vynių mėnesių laikotarpyje 
buvę suimta daugiau kaip 
24 tūkstančiai žmonių.

1973 m., kaip žinia, JAV 
vyriausybė, dirbusi iš vien 
su Čilėje įsikūrusiomis 
Amerikos korporacijomis, 
prisidėjo prie išrinktos Sal
vadoro Allende vyriausy
bės nuvertimo ir ten įkūrė 
karinę Pinocheto diktatūrą.

New York. — Buvęs New 
Yorko valstijos gubernato
rius Hugh L. Carey, ryšium 
su čia susidariusia kontro
versija dėl miesto, valstijos 
ir bažnyčios bei visuomenės 
atstovų dalyvavimo šv. Pa- 
tricko parade, organizuoja 
grupę gegužės mėnesį su
ruošti demonstracijai prie 
Jungtinių Tautų. Tada, jis 
sako, bus siekiama sudaryti 
planą, pagal kurį būtų su
vesti prie pasitarimų išrink
tieji Airijos ir Šiaurinės 
Airijos atstovai.

NAUJASIS SOCIAL 
SECURITY PLANAS ■ 
SENATE

Washington. — Ateinan
čią savaitę Senato pilnatis 
svarstys socialinio draudi-1 
mo pensijų planą, kuris pir
ma buvo patvirtintas Sena
to komiteto. Dar prieš tai 
tą planą buvo patvirtinę 
Atstovų Rūmai 282-148 bal
sų santykiu.

Pagal tą planą sudaroma 
socialinio draudimo pensi
joms užtikrinti $165.3 bilijo- i 
nų fondas. Atstovų Rūmai 
buvo siūlę pensijon išėjimo 
amžių palaipsniui kelti nuo 
65 iki 67 apie 2027 metus. 
Senato komitetas patvirtino 
pensijon išėjimo amžių pa
kelti iki 66 tarp 2000 ir 
2015 metų. Bet visiems 
tiems, kurie išeis į pensiją 
2000 m. ir vėliau bus pensi
ja sumažinta 5 proc.

Vidutiniškai pensininkai 
dabar gauna pensijos, kuri 
sudaro 42 proc. jo algos, 
bet Senato komitetas numa
to tik 40 proc. Senato įsta
tymo versijoje yra ir kitų 
įvairių pakeitimų, bet pa
grinde palieka tie patys da
lykai, kuriuos patvirtino 
Atstovų Rūmai—tai 6 mė
nesių laukimo laikotarpis 
gauti pragyvenimo išlaidų 
■priedui; mokesčiai ant pu
sės pensijos pasiturintiems 
pensininkams; aukštesni at
lyginimų mokesčiai ypatin
gai tiems, kurie laikomi 
“self-employed” kategorijo
je.

Be viso to, Senato įstaty
mas numato papildomas aš- 
tuonias savaites bedarbių 
pašalpai, kai tuo tarpu At
stovų Rūmai buvo patvirti
nę 10 savaičių.

Visi tie nauji dalykai pa
lies Amerikos gyventojus, 
gimusius nuo 1938 m. Anks
čiau gimusiems galioja lig
šioliniai įstatymai.

ARTHUR GOLDBERG 
PRAŠO VIZOS

Washington. — Hortensia 
Allende, nužudytojo Čilės 
prezidento Salvador Allen
de žmona Kalifornijos baž
nyčių grupės ir universitetų 
buvo pakviesta su paskai
tomis. Tačiau jai JAV val
stybės departamentas atsi
sakė išduoti vizą.

Dabar čia paaiškėjo, kad 
Arthur Goldberg, 1962-1965 
metais buvęs JAV Vyriau
siojo Teismo teisėju, para
šė Teisingumo ministerijai 
laišką, ragindamas Horten- 
siai Allende vizą išduoti.

Hortensia Allende

Savo trijų puslapių laiške 
Teisingumo ministrui Gold
berg įrodinėja, kad Ameri
ka elgiasi negarbingai, bi
jodama įsileisti asmenį, ku
ris gali savo paskaitose pa
reikšti skirtingą ideologinę 
pažiūrą.

Washington. —Prez. Rea
gan paskelbė 200 mylių plo
čio jūros zoną, kurioje JAV 
turės išimtines teises eks- 
plotuoti įvairius jūros dug
no turtus. Ta proklamacija 
paliečia daugiau kaip ketu
ris milijonus jūros mylių 
aplink kontinentinę Ameri
ką ir Pacifiko salas.

St. Petersburg, Fla.
IŠ KLUBO VEIKLOS |

Žiemos metu mūsų orga- | 
nizacijų renginiai pasekmin- į 
gi, nes žiemą suvažiuoja 
daug svečių iš įvairių val
stijų. Floridoje dabar gra
žus oras kas nori gali jūro
je pasimaudyti, nes dieną 
šilta.

Kovo 5 dieną savoje salė
je įvyko klubiečių susirinki
mas. Jį pravedė Klubo 
prez. V. Bunkus.

Klubo valdybos taip pat 
iš renginių komisijos buvo 
pranešimai. V. Bunkus pra-; 
nešė kad į Klubą įsirašė Į 
naujų narių: Helen ir Felix ' 
Habala iš St. Pete. Albert1 
Dupsha iš Mass. Ačiū 
jiems.

V. Bunkus kalbėjo, kad; 
šią vasarą atostogų laiku 
reikės sutvarkyti salės vidų 
bei namo kiemą.
Viceprezidentas Stasys 

Kuzmickas pranešė, kad di
rektorių posėdyje buvo kal
bėta apie vasaros atosto
gas ir pasiūlyta šią vasarą 
Klubą uždaryti trims mėne
siams, nes vasaros metu 
daug organizacijos narių iš- 
važinėja į įvairias vietas. O 
be to, kurie dirba Klube 
prie įvairių darbų ir jiems 
reikia pailsėti, ypatingai 
šeimininkėms.

Susirinkimas pasiūlymą 
užgyrė.

Pabaigus susirinkimą šei
mininkės pateikė pietus.

Po pietų svečias Al. Dup
sha gražiai padainavo ke
lias dzūkiškas dainelės. 
Jam pianu akomponavo 
Helena Janulytė. Širdingas 
ačiū. Programą pabaigė 
Dainos Mylėtojų choras. 
Jam vadovavo Helena Ja
nulytė.

Šį sezoną turime gerą 
muziką. Mėgėjai gerai pasi
šoko iki vėlumos.

Kuopos veikla
Kovo 12 dieną LSC salėje 

įvyko LLD 45 kuopos mė
nesinis susirinkimas.

Jį pravedė kuopos pirm. 
S. Kuzmickas. Kuopos val
dyba bei renginių komisija 
pateikė pranešimą iš kuo
pos veiklos.

Pirm. S. Kuzmickas kal
bėjo kad kuopa gerai gy
vuoja. Praeitą mėnesį kuo
pos renginiai buvo sėkmin
gi, nes į St. Pete, šiuo 
metu yra daug suvažiavu
siu žiemavot. Jie atsilanko 
į mūsų pobūvius.

Mūsų vajininkai rūpestin
gai darbuojasi mūsų spau
dos gerovei.

Gera žinia, kad Floridos 
vajininkai laimės pirmąją 
vietą — Alekna “Laisvės”, 
Julė Andriulienė “Vilnies”.

Susirinkimas nutarė pa
sveikinti “Laisvės” ir “Vil
nies” suvažiavimus nuo 
LLD 45 kuopos ir abiem 
laikraščiam paskyrė po 
$500.

igus susirinkimą po 
tžymėta tarptautinė 
diena—kovo 8-toji.

Paba 
pietų a 
Moters

Programą pradėjo Stasys
Kuzmickas. Jis pasveikino 
moteris kovo 8-osios proga, 
joms Ii 
tos.

Vėlia 
mos ve 
nę. Ji 
sveikin 
tautine 
kėjo viso geriausio ir pri
statė dienos kalbėtoją He- 

eskevičiūtę. Helena 
pagrindinę kalbą, 

j kovo 8-os įsikūri-

nkėjo geros sveika -

u pristatė progra- 
dėją Bronę Vaitkie- 
trumpai kalbėjo, pa- 
o moteris su tarp- 

moters diena, lin-

leną J 
pasakė 
Primin 
mą, mėterų kovas už lygia
teisiškumą, jų atsiekimus.

Šiem 
nę mo 
šia mo 
kinininįą atominio ginklo ir 
už pas 
šaulio

et minint Tarptauti- 
;ers dieną, svarbiau- 
terų kova—už panai-

,ovią taiką visose pa
ralyse.♦ * ♦
os Mylėtojų choro 
sezonas prasidėjo

Dair 
dainų 
pradžioje spalio mėnesio. 
Pamok 
niais.

Mūs 
Choro 
vieną penktadienį susirenka 
į pamc
Helene Janulytė su choris
tais kooperuoja, mokomės 
naujų bei senų dainų.

Mūsų Klube parengimai 
įvyksta šeštadieniais. Hele
nos Janulytės vadovybėje 
visuomet įvyksta dainų 
progra 
kas St: 
re pal

Mes 
rėmėji 
turi fi 
padengti. Svarbu priminti, 
kad inūsų Choras gauna 
naujų 
seniai 
brolia 
Viktor

os vyksta penktadie-

4 choristai laikosi 
nutarimo. Jie kiek-

kas. Choro Mokytoja

,ma. Choro pirminin- 
asys Kuzmickas Cho- 
aiko gerą tvarką.

; ,turime gerų Choro 
ių. Jų dėka Choras 
lansų fondą išlaidoms

narių dainininkų. Ne- 
ir Chorą įstojo du 

i geri dainininkai, 
as ir Edis Tarnai.* ♦ *
ard Janulis buvo su- 

, Jis 6 savaites gulėjo
RicI 

sirgęs 
Bay Fines Veteranų ligoni
nėje—pergyveno dvi ope
racijas, kovo 11 d. grįžo į 
namus 
ir jau j

. Sake jaučiasi gerai 
grįžo-į Chorą.♦ * *

Choristas Walteris Dūda 
taipgi
Community ligoninėje, kur 
pergyyeno operaciją. Ligo
nis si 
negali 
greit 
grįžti

randasi Gateway

pnas, aplankyti dar 
na. Linkiu Walteriui 
ir pilnai susveikti ir 

Chorą. Visi laukiam.

PRANEŠIMAS
Kovo 26 d. kuopos rengi

nys. Balandžio 2 dieną Klu
bo susirinkimas. Balandžio 
9 kuopos susirinkimas.

Balandžio 30 dieną įvyks 
Dainos Mylėtojų Choro me
tinis koncertas. Bus graži 
programa. Prašom visus
dalyvauti—įvyks Klubo sa
lėje, 314-15 Avė. South.

‘ V. Bunkienė

J. Andropovo brošiūra 
esperanto kalba

Iš Maskvos pranešama, 
kad išėjo iš spaudos TSKP 
CK generalinio sekreto
riaus Jurijaus Andropovo 
brošiūra esperanto kalba 
“Tarybų Sąjungai—60 me
tų” ir Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos Aukš
čiausiosios Tarybos bei Ta
rybų Sąjungos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto 
kreipimasis į pasaulio par
lamentus, vyriausybes, po
litines partijas ir tautas dėl 
stabilios taikos. Jame ragi
nama kuo greičiau vėl pra
dėti nutrauktas derybas vi
sais ginkluotės apribojimo 
ir sumažinimo klausimais, 
aktyviai prisidėti prie kon
fliktinių situacijų suregulia
vimo ir įtempimo židinių

likvidavimo. Kviečiama
bendradarbiauti su visomis
pasaulio valstybėmis nepri
klausomai nuo jų politinių •
ir socialinių sistemų.

Kre 
šiais 
žmonės įsitikinę, kad val
stybės ir tautos, suvieniju
sios s 
likviduoti karo grėsmę, iš
saugo 
Žemėje, garantuoti žmo
gaus t<

ipimasis baigiamas 
žodžiais: Tarybiniai

avo pastangas, galės

i ir įtvirtinti taiką

eisę gyventi.
Brošiūra gražiai išleista, 

toriaus spalvotu at- 
i. Ją pardavinėja 

Maskvos “Progreso” knygy
nas ir platina šalies espe
rantininkų klubai.

Vandalinas Junevičius

su au 
vaizd



6-TAS PUSLAPIS

Didelį profilaktinį darbą Parkuojo rajono Lygumų 
apylinkės gyventojų tarpe dirba vietos ambulatorijos 
darbuotojai. Medicinos seserys lankosi kolūkiečių butuo
se, aiškina gyventojams sanitarijos taisykles. Lygumų 
apylinkės Tarybos deputatė ambulatorijos felčerė Vale
rija Dauparienė, per aštuoniolika darbo metų aplankė 
beveik visas šeimas Žemaitės ir Lygumų kolūkiuose, 
Kontaičių tarybiniame ūkyje.

Nuotraukoje: Felčerė V. Dauparienė apžiūri jaunąjį 
pacientą. G. Svitojaus nuotrauka

Gediminas GRI5KEVICIUS 

yaeamm
Nuo ribos — lig ribos.
Nuo — iki.
Ar sugrįžtam visi,
Pasakyk?

Atrandi — prarandi.
Vėl brendi.
Kę paliksi širdy,
Ar girdi?

Juozas JARAS

PRIE OBELISKO
Prie obelisko takas veda —
Tai sielvartas visų žmonių.
Tyla pagerbkime narsuolį vadą, 
Užmigusį miegu giliu.

Paseno nuotakos. Sulinko.
Kas tvirtą ranką joms išties?
Leisk prisiglausti prie paminklo,
Kaip kitados tau prie peties.

EAST BRUNSWICK, N. J.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Motiejus Klimas
mirė 1976 m. kovo 26 d.

Kiekvieną dieną prisi
mename mūsų mylimą 
Tėvą ir jo nueitą teisingą 
kelią.

Ilsėkis ramiai, mylimas 
tėveli, mes tavęs niekad 
neužmiršime.

Duktė-EMILY 
ir jos vyras —

JOSEPH KRUPSKI
anūkė — WANDA

BINGHAMTON, N. Y.

Mirus

Polly Maldaikis
Reiškiame gilią užuoujautą jos dukrom Helen 

Horsky ir Cicele Lepay, anūkei Andrea, anūkui 
David, seseriai Stephie Motužis, jų šeimoms ir 
visiems giminėms bei draugams Amerikoje ir 
Tarybų Lietuvoje. Lai būna jai lengva Amerikos 
žemelė.

K. Klikonaitė
K. Mičal
A. Kazinienė
J. Baka
A. Baka
A. Kumpan
A. Yudikaitienė
W. Yudikaitis (Sūnus)
A. Yudikaitis (Sūnus)
A. Žemaitienė
J. Žemaitis
E. Žemaičių (Dukra)

P.

N.

ir H. Pagiegalai 
ir A. Masukai 
Kaminski 
Strolė 
Kirelienė 
Kastravickas

S. Dainys
A. Moschak
D. Kundrat
K. Gudauskienė
K. Thomas
F. Thomas

U. Šimoliūnienė

SANTA CLARA, CAL.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jonas Ginaitis
Mirė 1978 kovo 26-tą dieną. Liūdnai praėjo 

mums be jo tie penkeri metai ir su giliu 
gailesčiu prisimenam jį kasdieną.

MARY GINAITIS-žmona 
LOUISE LANGLOIN-dukra 

su šeima

Detroit, Michigan
Vėl ligoninėje

Detroito Lietuvių klubo 
sekretorius ir LDS Centro 
prezidentas Servit Gugas, 
kovo 4 d. vėl atsidūrė į 
Providence ligoninę. Kaip 
jau žinote, jis pergyveno 
sunkią širdies operaciją ir 
jau namuose ėjo sveikyn; 
net dalyvavo LDS 21 kp. ir 
Klubo susirinkimuose. Bet 
širdis ir vėl sušlubavo, tu
rėjo sugrįžti į ligoninę. Li
goninėj prikibo kita liga: 
kepenų uždegimas (hepati
tis).

Gaila Servito ir jo susirū
pinusios žmonos Ruth. Visi 
linkime Servitui greit nu
galėt nesmagumus ir su
grįžt prie savo organizaci
nių pareigų, o Rūtai linki
me ištvermės.

Kiti ligoniai
Su artričiu nugaroj, skau

dančiai kenčia Eddie Bal- 
chūnas, negali net nieko 
dirbt. Jis yra Detroito Lie
tuvių klubo narys, LDS 
bowleris ir darbštus organi
zacijose. Linkime, kad jam 
skausmai greit praeitų ir, 
kad jis vėl mums visuose 
darbuose galėtų pagelbėti, 
pagelbėti.

* * *
Kitas Klubo narys, Clem 

Patocki, susirūpinęs, nes 
sunkiai serga jo žmona He
len. Ją užpuolė Parkinsons 
liga. Vyras Clem labai nu
liūdęs.

Cepelinai
Kovo 2 d. į Klubą susi

rinko valdyba peržiūrėt ba
ro reikalų. Buvo staigme
na, kai į Klubą atėjo baro 
patarnautoja Frances Tele- 
vičienė ir visiems patiekė 
šiltų cepelinų. Vieni valgė 
su gretiene, o kiti su spir
gintais lašiniukais. Po dar
bo, valdyba pasidžiaugė to
kia staigmena. Dėkui Pran
ciška!

Sveikiname
Sužinojau, kad kovo 4 d. 

Detroito Moterų Pažangos 
klubo narė ir “Laisvės” 
skaitytoja bei rėmėja—Eva 
Yuodaitis—minėjo savo 
91-erių metų gimtadienį. Ji 
taipgi pergyvena skaudantį 
artritą ir negali dalyvaut 
tarpe mūsų, bet jos dukre
lė Bertha Rye ir vyras 
Tony Rye ją gražiai pager
bė. Ir mes visi sveikiname 
ją ir linkime jai geros svei
katos ir linksmų dienų atei
tyje.

Išvažiavo
Kovo 15 d. į Floridą išva

žiavo laisviečiai Chuck ir 
Minnie Tvaskai. Jų kiti na
mai yra St. Petersburge. 
Sakė, ten bus apie dvi sa
vaites ir vėl grįš į Detroitą 
nes abu Tvaskai dirba or
ganizacijose ir nenori jų 
palikt. Grįždami, sakė par
veš iš viešnagės detroitietį 
Vincą Kirvelą, kuris Flori
doj buvo per visą žiemą.

LDS 21 kp.
LDS 21 kp. mėnesinis su

sirinkimas įvyko sekmadie
nį, kovo 13 d. Detroito 
Lietuvių klubo patalpose. 
Susirinko geras būrys na
rių. Pirmininkas Tony Va
saris susirinkimą gabiai 
tvarkė. Gaila, dalyvavo du 
valdybos nariai: iždo globė
ja Minnie Tvaska ir sekre- 
torius-iždininkas Servit Gu
gas.

Reikia valdybą ir komisi
jos narius, pasveikint, nes 
visa eiga buvo lietuvių kal
boje. Geriausia vieta mo
kytis tėvų kalbą.

Raportą apie bowlerius ir 
jų veiklą davė komiteto 
sekretorius Alfons Rye. 
Turnyro komiteto pirminin
kė Bertha Rye taipgi davė 
platų raportą apie ateinan
tį turnyrą. Be kitų praneši
mų, ji sakė, kad tikslu su
kelti daugiau finansų, ruo-

“LAISVĖ”

Įšiamas “garažo” visokių 
daiktų išpardavimas balan
džio 21, 22, 23 ir 24 jos 

s namuose. Prašė visų prista- 
į tyt bet visokius daiktus iš- 
i pardavimui į jos namus ba- 
| landžio 13, 16 ir 17 d. 
Taipgi pranešė, jog nacio- 
nalis LDS turnyras prasi
dės gegužės 27 d. ir tęsis 
iki gegužės 28 d. Maple 
Lanes, 22688 Michigan Ave
nue, Dearborn. Priėmimas 
svečių ir pasilinksminimas 
bus šeštadienį, gegužės 28 
d. Detroito Lietuvių klubo 
patalpose kuomet pasibaigs 
turnyras.

Banketas įvyks sekmadie
nį, gegužės 29 d. Chamber- 
tin valgykloje, o visi svečiai 
apsigyvens Holiday Inn, 
22900 Michigan Avenue. 
Viskas įvyks vienoj vietoj— 
nereikės važinėt, išskyrus 
atvažiavimą į Klubą. Ji 
taipgi prašė norintiems 
daugiau informacijų apie 
turnyrą kreiptis į Bertha 
Rye, 8971 San Jose, Red
ford, Michigan 48239; jos 
telefonas (313) 937-8713.

Buvo pakeltas klausimas, 
kur dingo LDS albumas, 
kuriam išleisti visi aukojo 
ir visi albumo tebelaukia. 
Atrodo, kad albumo klausi
mas nejuda. Valdyba nieko 
negalėjo paaiškint.

Į kuopą įsirašė trys nauji 
nariai: Donna Rye Tomes 
ir jos dvi dukrelės: Marsha 
7 metų amžiaus, ir Daria 5 
metų amžiaus.

Moters Diena
Detroito Moterų Pažan

gos klubas posėdžiavo kovo 
13 d. Į susirinkimą atėjo 
daug narių ir išklausė meti
nį raportą apie Klubo fi
nansus, nutarta pasveikint 
“Laisvės” ir “Vilnies” šėri- 
ninkų suvažiavimus po 
$25.00.

Baigus susirinkimą, sek
retorė iždininkė St. Masytė 
kalbėjo apie Tarptautinę 
Moters Dieną; paaiškino 
kada ir kur ji prasidėjo ir 
kodėl, ir kaip kovo 8-oji pa
saulyje švenčiama. Visi aty- 
džiai klausėsi. Vėliau buvo 
vaišės. Pat Stunskas pa
ruošė skanias vaišes. Prie 
dešreliu, kopūstų ir kavu
tės buvo jos iškeptas tortas 
ir kugelis su gretine.

Su Pat Stunskiene virtu
vėje patarnavo Klubo sek
retorė Mary Norush ir jos 
draugė Josephine Paroske.

Tarptautinė Moters Die
na buvo gražiai paminėta.

Kitas banketas
Artėja Motinų Diena. 

Detroito Lietuvių klubas ir 
vėl rengia kitą banketą 
joms pagerbti. Banketas 
įvyks sekmadienį, gegužės 
8 d., 1 vai. po pietų. Moti
nų dienos banketas buna 
sėkmingas, nes su motino
mis į Klubą atvyksta jų 
giminės: sūnūs ir dukros su 
šeimomis. Tikimės, kad ir 
šį metą bus didelis, gražus 
banketas. Stefanija

Washington. — Federali- 
niame teisme japonų orga
nizacijos užvedė bylą prieš 
Amerikos vyriausybę, rei
kalaudamos $25.2 bilijono 
kompensacijos už tai, kad II 
Pas. karo metu amerikiečių 
kilmės japonai buvo inter
nuoti. Ieškinys keliamas 25 
asmenų, kurie išvardinti, ir 
120 tūkstančių vardu, kurie 
neidentifikuoti, bet kurie 
prez. Roosevelto adminis
traciniu potvarkiu buvo in
ternuoti.

Varšuva. — Lenkijos vy
riausybės kalbėtojas Jerzy 
Urban apkaltino Vakarų 
šalių korespondentus nesą
žiningumu. Jis spaudos 
konferencijoj pareiškė, 
kad, jeigu jau jie nieko 
gero negali pranešti, tai 
tegul sėdi namie.

Užuojauta
A. Rainienei, 
mirus jos sesutei

“Laisvės” direktorės ir 
Moterų klubo narės Adelės 
Rainienės sesutė Ieva Bu
kauskienė Lietuvoje, mirė. 
Ji buvo sulaukusi 80 metų, 
pensininkė, gyveno Papilės 
miestelyje, Akmenės Rajo
ne.

Jauna būdama ji buvo 
grožio saliono savininke ta
me miestelyje. A. Rainie
nei išreiškiame gilią užuo
jautą. P. V.

LDS 1 ir 13 kuopy 
nariams

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

Kviečiame visus narius 
pribūti. Komitetas

Westwood, Mass.
Beatrice (Petronė) Žu

kauskienė mirė 1982 m. 
gruodžio 24-ta, sulaukus 88 
metų amžiaus. Nuliūdime li
ko dukra ir žentas. Helen 
ir Wilfred Bond, anūkas dr. 
Rodney Bond ir žmona 
Barbora. Taipgi dvi dukte
rėčios Emily ir Matilda ir 
giminės Lietuvoje.

Ji į Ameriką atvyko 1913 
metais būdama 19 metų, 
kilusi iš Biržų. Po kelių 
metų susituokė su Kazimie
ru Žukausku, susilaukė šei
mos.

Ilgus metus dirbo Ander
son Florist Shop. Augino 
gėles ir labai jai sekėsi 
daryti “flower gardens”. Ji 
mylėjo “Laisvę” ir rėmė ją. 
Iš Lietuvos atsivežė tris 
dukterėčias-—Anna (jau mi
rus) Emily ir Matilda Ba- 
niutes. Vėliau atsivežė ir 
sūnėną. Alfred Banis (jau 
miręs). Visiems pagelbėjo 
įsikurt, kiek pajėgė.

Buvo į Lietuvą nuvykusi 
du kartu. Per antrą pasau
linį karą buvo numezgus; 
virš 100 porų kojinių ir 
pirštinių. Dovanos buvo pa
siustos į Lietuvą.

Gyveno South Bostone ir 
daug metų Dorchesteryj. 
Dukra ištekėjusi, anūkas. 
Rodney čia gimė, kuris su
teikė jai daug džiaugsmo. 
Jie labai mylėjo viens kitą. 
Dr. Rodney pasakė pasku
tinius žodžius šermenyse, 
gerbdamas savo senelę.

Paskui jie persikėlė gy
venti į Westwood, kuomet 
žentas ten pasistatė savo 
namą. Tuo laiku jos vyras, 
Kazimieras, pradėjo sirgti, 
reikėjo daug priežiūros, o 
ji viena jo negalėjo prižiū
rėti jo. Jis mirė 1963 me
tais.

Ji daug dirbo parengi
muose, piknikuose ir kas 
šeštadienį atvykdavo į 
Whist Party So. Bostono 
klube pagelbėti ar pašeimi
ninkauti.

Ji buvo geros širdies vi
siems, ypatingai man. Iš 
Westwood atvažiuodavo 
beveik kasdien aplankyti 
mano mamą. S. Šukienę, 
kai ji buvo Nursing Home, 
So. Bostone. Buvo mano 
mylima antroji mamytė.

1982 m. sausio 7 d. ji 
pergyveno širdies priepuolį, 
kuris jai suparaližiavo deši
nį šoną ir atėmė kalbą. 
Nepagerėjo.

Paskutinės savaites buvo 
jau be sąmones, ir gruodžio 
24-tą mirė. Mes kurie ją 
labai mylėjome—niekados 
jos neužmiršim!

Turėjai didelę širdį, Pe- 
troniuk. Visiems pagelbė
ja!, kiek galėjai. Atėjo lai
kas—širdis nustojo plakti, 
ir skausmai pasibaigė.

Ilsėkis ramiai, Petroniuk, 
amžinai užmigus. Olga G.
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“Laisvės” suvažiavimas 
ir banketas

Sekmadienį, balandžio 17 d., Rietuvių Koope- 
ratyvinės Bendrovės (“Laisvės”) 
žiavimas įvyks 10 vai. ryto, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

* * *
Po suvažiavimo, 2 vai. bus pietūs. Kviečiame 

visus New Yorko ir apylinkės lie
Auka: $12.

uvius atvykti.

Nesaugu namuose nei gatvėje
Šeštadienį, kovo 19 d., 

po pietų Nastė Buknienė 
buvo išėjusi į Aido choro 
pamokas. Apie 6 vai. vaka
re grįžus namo, rado buto 
duris išlaužtas, sugadinti 
užraktai. Įėjus į vidų rado 
visus daiktus išverstus, va
gys viską vertė draskė ieš
kodami pinigų, ar vertingų 
daiktų.

BRIEFS
A postage stamp devoted 

to the memory of Danielle 
Casanova —a heroine of 
the French resistance 
movement, was issued in 
France on International 
Women’s Day.

When the Nazis occupied 
France, she fought heroi
cally against the invaders. 
On January 15, 1942, Ges
tapo men captured the pa
triot and tortured her. She 
died in Aushwitz concentra
tion camp. 

* * *
El Salvador —another 

Vietnam?
* * *

International symposium 
of scientists took place in 
Vietnam recently. Over 70 
nations participated. On 
agenda was chemical war 
which Americans conducted 
in Vietnam and its results. 
American officials do not 
deny that 100,000 tons of 
chemicals were sprayed on 
Vietnam which destroyed 
1,3 million hectars of land 
and took 2 million lives.

Participants of symposi
um visited hospitals and 
homes where thousands of 
children were being taken 
care of, children disabled by 
the war. 

* * *
Sister Joan Chittister has 

become one of the well 
known fighters for peace in 
religious circles. In an arti
cle in The New York Times 
it says:

“She was a sensitive and 
bright child growing up in a 
world that had just experi
enced the Holocaust and the 
dropping of the bomb on 
Hiroshima. She remembers 
being told when she was in 
fifth grade that if a bomb 

Recent World Figure Skating Championships, three
best pairs stand at the podium. From left to right: 
Sabine Baess and Tassilo Thierback of the German
Democratic Republic won second p 
and Oleg Vasiliev of the Soviet Uni 
Champions title; and Barbara U 
Martini of Canada came in third.

dalininkų suva- 
Laisvės salėje,

Labai apgailestaujame, 
kad mtsų veikėjai ir gerai 
draugei Nastei taip įvyko.

o o o

artimas kaimynas, 
grįžo iš 

uvės su pirkiniu; du 
gatvėje jį 

, pritrenkė ir atėmė
dolerių. P. V.

Mūsų 
senyva^ žmogus, 
parduo 
jauni Vyriukai, 
užpuolė 
keletą 

were dropped, there would 
be no dscaping it.”

And then her teacher had

only ones who have
And she 

rs thinking, ‘No, 
we dropped it.” 
ay, whenever
that we will never

re- 
be- 
to 

she

said, ‘Isn’t it lucky that we 
are the 
the bpmb? 
membe 
cause 
this c 
hears 
use nūclear weapons, she 
always 
we did.

“We 
culture 
Nazis 
Jews,”

thinks: ‘But we did,

can now eliminate a 
as easily as the 

exterminated the 
she comments. 

* * *
L. tyL Feuer stein from 

Brooklyn, N. Y. writes in

itrary coming from 
lite House to the ef-

the recession and 
e have licked the

lard evidence shows 
s is not so.

ming_ rate. The cost 
as well as the costs

Despite loud protests to 
the co 
the W1 
feet that we have bottomed 
out of 
that xx 
inflation which is now way 
down, 
that th

EverV week more people 
I knoxy are laid off from 
their jbbs. In my middle
class neighborhood, stores 
are goipg out of business at 
an alar 
of food 
of services such as cleaning 
and shde repair keep going 
up.

Either someone is playing 
with the statistics and jug
gling the numbers or we 
are givęn a pack of lies as a 
political expedient.

* * *
In aiiy competition in 

sports the Soviet Union and 
East Germany are getting 
the top awards, like we see 
once more on the picture 
below. Specialist system 
must have something to do 
with that. Use 

lace; Elena Valova 
ion won the World 
nderhill and Paul




