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KRISLAI
Illinois valstijos bedarbiai 

žygiuos j sostinę 
Springfield

Kongreso nariai įspėja
Reaganą dėl
EI Salvadorui pagalbos 

Izraelio moterys 
reikalauja taikos 

“Laisvės” Bendrovės 
suvažiavimas ir banketas 

Mūsų ekskursija j Lietuvą
IEVA MIZARIENĖ

Gegužės 25 d. Illinois val
stijos bedarbiai ir benamiai 
planuoja žygiuoti į valstijos 
sostinę Springfield, reika
lauti pagalbos, išvengti kri
tiškos padėties. Dabartiniu 
laiku Illinois valstijoj bedar
bių skaičius pasiekė virš 13 
procentų. Valstijoje bena
mių yra virš 25,000, o iš to 
skaičiaus 17,000—Chicagoje.

Atskiri žygiai prasidės iš 
keturių miestų —Chicago, 
Peoria, East St. Louis ir 
Moline, kurie Springfielde 
susitiks gegužės 25 d.

Aštuoniasdešimt kongres- 
manų pasirašė laišką įspė
janti prezidentą Reagan 
prieš bandymą EI Salvadore 
gelbėt tos šalies diktatoriui. 
Reaganas nori pakelti pa
galbą iki $110 milijonų per 
šiuos metus EI Salvadoro 
militarinėms jėgoms.

Michael Barnes iš Mary
land valstijos atstovas, pa
sakė: “pavojus karo Centra- 
linėje Amerikoje dabartiniu 
laiku didesnis nei kada nors 
buvo nuo to laiko, kaip 
Reaganas pradėjo eiti prezi
dento pareigas”.

□
Izraelyje kovo 11-13 įvyko 

aštuntasis Izraelio demo
kračių moterų judėjimo kon
gresas. Haifoje susirinko 
žydžių ir arabių apie 400 
delegačių, kurios šioje orga
nizacijoje aktyvios.

Taika, arabų ir izraeliečių 
draugystė ir lygios teisės 
Izraelio moterims (žydėms 
ir arabėms) buvo pagrindinė 
kongreso tema.

Kongresas priėmė rezoliu
cijas, apeliojant į žydes ir 
arabes susivienyti į kovą, 
reikalaujant teisingos tai
kos. Kongresas pasisakė už 
greitą ir besąlyginį Izraelio 
pasitraukimą iš Lebano ir 
užbaigti okupaciją Arabų te
ritorijų, kurias Izraelis už
grobęs nuo 1967-ųjų metų.

“Laisvės” Bendrovės su
važiavimas įvyks tik už kelių 
savaičių—balandžio 17 d. Po 
suvažiavimo bus banketas, 
kuriame dalyvauti kviečia
me visus mūsų rėmėjus, 
skaitytojus ir draugus. Su
važiavimas prasidės 10 vai. 
ryto, o banketas 2 vai. po 
pietų.

Infliacija, palietusi ne tik 
mūsų etninių grupių laikraš
čius. Užsidarė, arba dauge
lyje miestų susivienijo 
Amerikoje dideli komerci
niai laikraščiai. Tad, jeigu 
mums rupi išlaikyti mūsų 
laikraštį, turime rūpintis ir 
jo finansiniu išlaikymu.

Mūsų korespondentė ir 
vajininkė Stefanija Masytė 
Detroite jau renka suvažia
vimui sveikinimus. Už tai jai 
dėkojame. Mažai girdėt to
kių raginimų iš kitų koloni
jų .. . □

Mūsų ruošiamoji ekskursi-

Numirė Barney Clark— 
didžiausias pionierius 

medicinos pažangos srityje
Salt Lake City, Utah. — 

Kovo 23 d. vėlyvą naktį čia 
numirė Dr. Barney Clark, 
112 dienų išgyvenęs su dirb
tine širdimi, kuri jam buvo 
įstatyta pereitų metų gruo
džio 2 d.

Medicinos biuletenyje, iš
leistame jį prižiūrėjusių gy
dytojų, pasakyta, kad mirtis 
jį ištiko visiems organams 
nustojus veikti, išskyrus šir
dį, kuri taip pat buvo išjung
ta, kai paaiškėjo, jog kiti 
organai neveikia.

Dr. DeVries, kuris velio
niui buvo tą dirbtinę širdį 
įsodinęs ir visą laiką vado
vavęs gydytojų vienetui, 
besirūpinusiam ligonio svei
kata, pareiškė, kad dirbtinė 
širdis, kai ją išėmė, rasta 
pilnoje tvarkoje, neapsivė- 
lusi ir be jokios infekcijos. 
Širdis veikė 112 dienų, kas 
sudarė 2,668 valandas ir 
suplakė beveik 13 milijonų 
<artų.

Per savo buvimą ligoninė
je, iš kurios jis niekad nebu
vo išėjęs, dr. Clark pergy
veno visą eilę nesėkmių, 
jam buvo darytos įvairios 
operacijos, o numirė, kai 
kiti jo organai, paveikti jo 
ligos ir antibiotikų, sustojo 
veikę.

Barney Clark, dentistas, 
62 m. amžiaus, jau buvo 
visiškai prie mirties, kai 
gydytojai jam įsodino dirbti
nę širdį. Dabar tie patys 
gydytojai sako, kad sekan
tys jų bandymai turėtų būti 
daromi su geresnės sveika
tos pacientais, nei dr. Clark.

Medikų pasaulis ir paties 
velionio šeima, kurioje yra 
ir vienas gydytojas, velionio 
sūnus, tvirtina, kad velionis 
padaręs milžinišką patarna
vimą žmonijai, leidęs tokį 
eksperimentą su juo pada
ryti. Esą jis esąs didžiausias 
pionierius medicinos pažan
gos srityje.

Velionio šeimos nariai, jų 
tarpe jo žmona, dukra ir 
sūnus, spaudos pasikalbėji
muose ragino ir kitus ligonis 
nesibaiminti eksperimento, 
nes jis esąs vertas ir skaus-

Dr. Barney B. Clark

ja į Lietuvą jau artėja prie 
pabaigos. Dar yra vietos 
dviem-trim žmonėm. Kurie 
manote prisidėti prie mūsų 
ekskursantų birželio 11-25 
dienomis, turėtumėt grei
čiau susisiekti su “Laisvės” 
administracija, prisiusdami 
užstato $150. Kitaip gali būti 
pervėlu.

mo ir pastangų. Velionis 
visada tvirtinęs, kad jis esąs 
tikras, jog pasielgęs teisin
gai, pasirinkdamas tokį ke
lią.

Utah universiteto medikai 
sako, kad jie kiekvieną die
ną patirdavę vis ką nors 
naujo, kas yra labai svarbu 
jų moksliniame eksperimen
te, siekiant žmogui suteikti 
dirbtinę širdį.

Utah universiteto medici
nos skyriaus vicepreziden
tas Dr. Chase Peterson pra
nešė, kad ligoninės sąskai
tą, kuri sieks tarp $150,000- 
$200,000, padengs privačios 
aukos, kas, žinoma, neįjun
gia daugiau kaip aštuonių 
milijonų dol., kurie išleisti 
per pastaruosius du dešimt
mečius vystant dirbtinę širdį 
Jarvik-7.

Velionis palaidotas netoli 
Seattle, kur mormonų kop
lyčioje įvyko pamaldos, da
lyvaujant šeimos nariams, 
Utah universiteto medikams 
ir daugeliui velionio draugų 
ir pažįstamų.

Popiežius lankysis 
Lenkijoje 
birželio mėn.

Varšuva. — Čia paskelbta, 
kad popiežius Jonas Paulius 
lankysis Lenkijoje birželio 
16-22 dienomis. Jo lankysi
mų miestų sąraše yra Vro
clavas, anksčiau buvęs Vo
kietijos Breslau, piligrimų 
miestelis Piekary Sląskie, 
netoli Katovicų, Čenstaka
vas, kur yra Juodosios Ma
donos paveikslas Jasna kal
ne esančioje koplyčioje. 
Pernai Lenkija minėjo 600 
metų sukaktį nuo to pa
veikslo atsiradimo, bet Len
kijos vyriausybė nedavė lei
dimo popiežiui atvykti.

Dabar, kaip skelbia Vati
kano ir Lenkijos sluoksniai, 
jau viskas sutarta dėl popie
žiaus atvykimo. Tik jam 
nebus leista lankytis uosta
miestyje Gdansk, kur 1980 
m. susiorganizavo liūdnos 
atminties darbininkų unija 
Solidarnosc, ilgainiui prive- 
dusi Lenkiją prie ekonomi
nio kracho. Vizitas prasidės 
Varšuva ir baigsis Krokuva.

Tuo tarpu Lenkijos vy
riausybė, kviesdama lenkus 
sunkiau dirbti, parlamentui 
pateikė savo ekonominį pla
ną ateinantiems trejiems 
metams. Jame nurodoma, 
kad Lenkija esanti įsiskoli
nusi užsieniui $26 bilijonus ir 
pabrėžiama, kad dėl Vakarų 
sankcijų gyvenimas nebū
siąs rožėmis klotas.

Olympia, Wash. — The 
Daily Olympian, cituodamas 
nenurodytus informacijos 
šaltinius, parašė, kad tasai 
traukinys, apie kurį buvo 
sakoma, jog vežęs atomi
nius užtaisus Tridento sub- 
marinui, buvęs triukas. Esą 
tie užtaisai buvę nuskraidin
ti lėktuvais, o traukinys 
keliavęs šiaip sau, kaip eks
perimentas, norint patirti, 
kokia bus publikos reakcija. 
Tie, kurie protestavo dėl to 
traukinio, tokiai žiniai neno
ri tikėti.

Andrejus Gromyko

Gromykai pridėjo 
naujas pareigas

Maskva. — Tass praneši
mu TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumas pasky
rė ilgametį užsienių reikalų 
ministrą ir TSR^ Komunistų 
partijos politbiųro narį An
drejų Gromyką pirmuoju 
premjero Tichdhovo pava
duotoju. Ten sakoma, kad 
tos pareigos esančios papil
domos prie jo kaip užsienio 
reikalų ministro pareigų, 
kurias jis eina nuo 1957 m.

Gromyka yra trečias pir
masis premjero pavaduoto
jas. Panašiose, pareigose 
yra Geidar A. Alijev, kuris 
buvo paskirtas tuojau pat, 
kai Jurijus Andropovas tapo 
CK gen. sekretorium ir rū
pinasi transporto reikalais. 
Kitas pirmasis pavaduotojas 
yra Ivan V. Archipov, kuris 
rūpinasi ekonominiais reika
lais.

Gromyka, kuriam dabar 
73 m. amžiaus, Tichonovo 
vadovaujamame ministrų 
kabinete rūpinsis užsienio 
politikos klausimais. Šalia 
trijų pirmųjų pavaduotojų, 
ministrų kabinete dar yra 16 
premjero pavaduotojų.

Vakariečių spauda spėlio
ja, kad gal dabar paaukš
tintas pareigose Gromyka 
galįs būti atstatytas iš už
sienio reikalų ministro pa
reigų, o naujuoju užs. reik, 
ministru būsiąs paskirtas 
dabartinis TSRS ambasado
rius Washingtone Anatolijus 
Dobryninas. Bet TSRS am
basada net kelis kartus yra 
dementavusi paskalus, kad 
Dobryninas po 21 metų tar
nybos Washingtone dabar 
sugrįžtų į Maskvą.

Neleido kalbėti
Amerikos ambasadorė 

prie Jungtinių Tautų Jeane 
J. Kirkpatrick buvo sutruk
dyta protestuotojų, kai ji
nai kalbėjo Kalifornijos 
universitete prie Berkeley.

Jos pirmoji kalbos dalis 
“Žmogaus teisės ir netvar
ka Jungtinėse Amerikos 
Valstijose” buvo nutraukta 
šauksmų ir protestų grupės 
klausytojų, kurie protesta
vo prieš Amerikos inter
venciją EI Salvadore.

Antroji kalba, kurios te
ma buvo “Žmogaus teisės 
ir netvarka Jungtinėse 
Tautose” turėjo būti sekan
čią dieną, bet buvo atšauk
ta ir neįvyko.

Studentų grupė pasivadi
nusi “Studentai prieš inter
venciją į El Salvador” išda
lino lapelius—atsišaukimus, 
reikalaujančius protestuoti 

kalbos.

Prancūzai turės 
susiveržti 
savo diržus

Paryžius. — Prancūzijos 
socialistinė vyriausybė, no
rėdama išvengti ekonomi
nės krizės, paskelbė naujus 
potvarkius, kurie palies 
kiekvieną pilietį, o ypač 
tuos, kurie šiemet susipla
navę kur nors keliauti.

Pagal naują tvarką nuo 
balandžio 1 d. įsigalioja įsta
tymas, draudžiantis prancū
zams užsieniuose naudotis 
kredito kortelėmis, o namie 
uždedami nauji taksai gazo
linui, alkoholiniams gėri
mams, tabako gaminiams ir 
kt.

Šalia to visko, taksų mo
kėtojai dar turės valdžiai 
teikti “privalomą paskolą”, 
kuri sudarys apie 10 proc. 
apmokestinamų pajamų. Tą 
paskolą valdžia sugrąžin
sianti po trejų metų su 
palūkanomis. Tomis priemo
nėmis vyriausybė numato 
sumažinti gyventojų išlaidas 
65 bilijonais frankų ($9 bilijo
nais), kas savaime sumažins 
ir prekybos deficitą.

Labiausiai triukšmą kelia 
dėl tų naujų potvarkių turiz
mo agentūros. Jos tvirtina, 
kad Prancūzijos turizmo biz
niui bus didelis smūgis, nes 
turistai ne tik negalės nau
dotis kredito kortelėmis, 
bet ir per metus jiems nelei
džiama į užsienį išsivežti 
daugiau kaip 1,000 frankų 
($143) ir nedaugiau kaip 
2,000 frankų ($286) svetima 
valiuta. Vienas tūkst frankų 
leidžiama vaikams. Biznie
riams leidžiama pasiimti po 
1 tūkst. frankų į dieną. 
Suvaržymai betgi negalioja 
tiems keliautojams, kurie 
vyks į užjūrio prancūzišką
sias teritorijas—Kaledoniją 
Pacifike ir Karibų sritis. 
Taip pat ir 12 Afrikos šalių, 
kurios yra unijoje su pran
cūzų monetarine sistema.

Ta pačia proga prez. Mit- 
terrant pertvarkė ir savo 
vyriausybę, sumažindamas 
ministerijų skaičių iki 14-os, 
o kitas paversdamas pami- 
nisterijomis. Komunistai ir 
dabar turi keturias vietas, 
bet vadovauja dviem minis
terijom, o kitos dvi—pami- 
nisterijos.

Prez. Reagano nauji 
nusiginklavimo planai

Washington. — Prieš išei
nant laikraščiui į spaudą, 
buvo žinoma, kad prez. 
Reagan netrukus žada pa
skelbti naują nusiginklavimo 
planą, kuris prieš porą die
nų JAV atstovo buvęs pa
teiktas Tarybų Sąjungos at
stovui jų pasitarime Gene- 
voje.

Pagal tą planą, prez. Rea
gan, nors neatsisakąs savo 
vadinamojo “zero option” 
plano, sakoma, esąs linkęs 
pradžiai sumažinti siūlomų 
išmontuoti vidutinio veikimo 
branduolinių raketų skaičių 
Vakarų Europoje.

Pereitą savaitę prez. Rea
gan sujudino pasaulį pa
skelbdamas, kad gal iš viso 
nereikės ateityje tartis dėl 
raketų išmontavimo, nes 
Amerika esanti sumaniusi 
suburti savo mokslininkus,

Saugumo Taryboje kaltinama
Amerika dėl agresijos 

prieš Nikaragvą

sėdžių metu.

Nikaragvos atstovas — užs. reik, ministro pavaduotojas 
Victor Hugo Tinoco su Julio Icaza Gallard, kairėje, 
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos po

Jungtinės Tautos. — Nika
ragvos prašymu Saugumo 
Taryba čia keletą dienų 
svarstė skundą, kad infiltra
cija iš Hondūro gali privesti 
prie karo veiksmų su ta 
šalimi. Kaip žinia, pereitą 
savaitę įvyko ginkluotų susi
rėmimų tarp Nikaragvos ka
riuomenės ir iš Hondūro 
prasiveržusių ginkluotų dali
nių, pasivadinusių nikara- 
gviečiais egzilais.

Nikaragva neprašė, kad 
būtų priimta kokia nors re
zoliucija, tik norėjo atkreip
ti Saugumo Tarybos dėmesį 
į susidariusią padėtį.

Diskusijų metu pasisakė 
visai Saugumo Tarybos na
riai. Šalia penkių nuolatinių 
narių, kuriais yra JAV, Bri
tanija, Kinija, Prancūzija ir 
Tarybų Sąjunga, kitais Sau
gumo Tarybos nariais šie
met yra Nikaragva, Lenki
ja, Zaire, Togo, Pakistanas, 
Guyana, Zimbabve, Jorda
nas, Malta ir Olandija.

Diskusijų metu paaiškėjo, 
kad Amerika pasiliko visiš
kai izoliuota, kai Saugumo 
Tarybos nariai tiesiogiai ar 
netiesiogiai vienas po kito 

kad jie sugalvotų sukurti 
tokią elektroninę uždangą, 
kuri erdvėje sunaikintų 
priešo raketas, dar nepasie
kusias Amerikos pozicijų.

Peking.—JAV Atstovų rū
mų spykeris Thomas P. 
O’Neill Jr. su kitais dvylika 
kongresmanų devyniom die
nom atvyko į Kiniją. Ameri
kiečius priima Kinijos Na
cionalinio Liaudies Kongre
so vadovybė.

Vienna. — Bulgarijos ofi
ciali spaudos agentūra kalti
na Vakaru žvalgybą, kad ji 
inspiravusi neseniai The 
New York Times dienrašty
je atspausdintą pranešimą, 
jog Tarybų Sąjungos ir Bul
garijos slaptosios žvalgybos 
konspiravusios prieš popie
žiaus gyvybę.

ją kaltinti dėl para-pradėjo 
mos agresoriams.

Nieką 
ambasa 
Patrick 
bės poziciją, jog bet kokia 
sukilėlių veikla esanti atsi
radusi ryšium su Nikaragvo
je didėjančiu nusivylimu dėl 
sand inkstų revoliucijos 
nesėkmės.

Amerikos pusę čia palaikė 
tik Hondūras ir Salvadoras, 
kurie, kad ir nenariai, gali 
dalyvauti ir kalbėti Saugu
mo Tarybos posėdžiuose. 
Jie aiškino, kad nikaragvie- 
čiai koyoją prieš nikarag- 

Nikaragvos teritori- 
ilvadoro atstovas 
mdėsi, jog Nikarag- 
iausybė ginklais re- 
alvadoro sukilėlius.

s netikėjo, kai JAV 
dorė Jeane J. Kirk- 
dėstė savo vyriausy-

<altino JAV dėl pa

961 m. JAV remta 
egzilų “ekspedicija” 
dabar istorijoje pa- 
Bay of Pigs vardu, 

žino, kad tiek tada,

finansuoto-
kurstytojas esanti

AV palankių kraštų 
susilaukė kalbų, iš

viečius 1 
joje. S 
dar sku 
vos vyr 
mianti S

Socialistinių šalių blokas 
atvirai 
dėties Nikaragvoje. Kubos 
atstovas dabartinę karinę 
infiltraciją į Nikaragvą lygi
no su 1 
kubiečių 
į Kubą, 
silikusią 
Jis tvin 
tiek dabar visų tų dalykų 
organizatorius, 
jas ir
JAV, Pentagonas ir Centri
nė Žvalgyba.

Bet labiausiai Amerikos 
ambasadorę jaudino tai, 
kad iš i 
atstovų 
kurių buvo galima lengvai 
suprasti, kad jie kaltina 
Ameriką už ketinimą nu
versti Nikaragvos vyriausy
bę, teikiant paramą Hondū
re ginkluojamiems egzilams.

Oland 
kišta no 
sakė, k 
versijai 
lumbijos atstovai tvirtino, 
jog visk 
destabilizuoti padėtį”, 
rint nuv 
riausybę. Net ir Prancūzija 
gyrė Meksikos pasiūlymą, 
kad tos 
šoriai a 
vojingo

Diskusijos Saugumo Tary
boje pa 
žolinei ją
Hondūrą ir Nikaragvą pasi
tarimų 
ginčą.

ijos, Ispanijos ir Pa 
atstovai aiškiai pasi 
ad jie netiki JAV 

o Meksikos ir Ko-

as rodo “pastangas 
no- 

ersti Nikaragvos vy-

egzilų akcijos spon- 
tsisakytų savo “pa- 
sumanymo”.

sibaigė priėmus re- 
, kurioje kviečiama

keliu išspręsti savo
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P.L.O. ir Palestina
Palestinos Išsilaisvinimo organizacija, angliškai žino

ma kaip P.L.O. jau prie apsisprendimo slenksčio. Prieš 
ją pamatiniai atsiveria dvi galimybės: ji gali sutikti su 
Amerikos siūlymu bendradarbiauti su Jordano karalium 
Huseinu, kas reiškia,—su Vakarais bendrai, arba ji gali 
tęsti žūtbūtinę kovą už tikrai nepriklausomą arabiškąją 
Palestiną.

Pirmas pasirinkimas reikštų, kad P.L.O. sutinka, kad 
busimoji Palestinos valstybė sudarytų federaciją su 
Jordanu, kitaip sakant—faktinai taptų Jordano dalimi. 
Tas labai patiktų Washingtonui: Jordano valdžia yra 
gan ištikima JAV sąjungininkė. Karalius Huseinas laiks 
nuo laiko dėl akių prakalba kaip arabiškas nacionalis
tas, bet faktinai jis yra šimtais gijų susirišęs su JAV 
Valstybės departmento politika, panašiai, kaip jo sene
lis karalius Abdulus buvo susirišęs su Londonu.

Kitas pasirinkimas būtų sunkesnis, bet jam labiau 
pritartų palestiniečių masės ir arabų nacionalistai ben
drai, bet jam nepritartų konservatyvės arabų valsty
bės, kaip tai Saudi-Arabija, Marokas, Egiptas, Jorda
nas, Sudanas, Tunisija, Kuveitas . . .

Kokį kelią pasirinks P.L.O.? Matyti, kad pačiame 
palestiniečių judėjime vyksta gan aštri kova dėl ateities 
taktikos. Labiau radikališkos grupės reikalauja nedaryti 
nuolaidų, bet paties Arafato nusistatymas ne taip jau 
aiškus. Netolima ateitis turės parodyti, kurlink einama.

Prieš apsileidėlius
Sprendžiant pagal pranešimus Tarybų Sąjungos spau

doje, ten vis energingiau vedama kova prieš apsileidė
lius, visuomeninio gerbūvio nepaisytojus, tinginius, si- 
muliuotojus ir t. t. Prieš juos kovojama labai paprastu, 
bet ir labai tinkamu būdu: jų veiksmai keliami viešu
mon, aprašomi spaudos puslapiuose, dažnai su labai 
taikliu humoru—ir tas iškėlimas į dienos šviesą neša 
rezultatų,—kaip mes matome iš tos pačios spaudos, 
kuri paskui praneša, kaip į kritiką reaguota.

Anti-visuomeninių gaivalų yra visame pasaulyje. Gali
ma pasakyti, kad kapitalistinėje visuomenėje tai ne 
išimtis, bet norma. Juk pats kapitalizmo etinis pamatas 
yra savanaudiškumas, kuris pridengtas gražiu “laisvos 
iniciatyvos” pavadinimu. Bet socializmo santvarkoje 
savanaudiškumui neturėtų ir neturi būti vietos. Kova 
prieš savanaudiškumą yra sveikintina, nes ji pamatiniai 
yra sveikas liaudies instinktas gintis nuo “gudruolių”, 
išnaudotojų. '

Byrne jau pasitraukė
Dabartinė Chicagos miesto merė Byrne buvo paskel

busi, kad ji kandidatuos kaip “nepriklausoma”. Nors H. 
Washingtonui laimėjus Demokratų partijos nominaciją, 
ji buvo pasižadėjusi jam padėti, ji sulaužė savo paža
dą,—mat, ji manė, kad rasistams pasiseks sukaupti 
aplink ją nemažai jėgų. Dabar ji vėl pakeitė taktiką—ji 
jau nekandidatuoja. Mat, greit pasidarė aišku, kad 
baltieji Chicagos žmonės ne toki jau rasistai, kaip 
įsivaizduota: nors rasistų yra tiek ir tiek, bet didi 
dauguma demokratų pradėjo viens po kito poniai Byrne 
signaluoti, kad jie nesispies aplink jos vėliavą, kad jie 
balsuos už juodąjį kandidatą Washingtoną. Tad, Byrne 
jau nekandidatuoja. Bet, ar ji dabar rems Washingto- 
ną? O gal ji numes kaukę ir rems republikonų kandida
tą? Kol kas ji tyli, nes, kaip matyti, jai dabar nepatogu 
užimti dar trečią poziciją. Tai taip ji ir išnyks iš 
Chicagos politinės padangės. Gaila, nes iš pradžios 
atrodė, kad ji gal bus gan gera reformistinė pareigūnė, 
ir taipgi buvo sveikintinas faktas, kad moteris užima 
tokią svarbią vietą. Bet ji dabar tas visas galimybes 
prarado.

Santykiai prie Amūro . . .
Tarybų Sąjunga ir Liaudies Kinija dar nėra sugrįžu- 

sios prie tų broliškų santykių, kurie egzistavo per pirmą 
dešimtmetį po Kinijos revoliucijos laimėjimo. Bet, iš 
kitos pusės, tie santykiai žymiai geresni, negu buvo 
prieš kelerius metus. Kaip praneša spauda, dalykai prie 
Amūro dabar gan geri,—buvo laikai, kai Kinijos ir 
TSRS pasienio karinės sargybos patruliavo rubežių 
beveik be jokių tarpusaviu ryšių, kuomet net vyko 
kruvini susirėmimai . . . Dabar, sako spauda, abiejų 
pusių kariai ne tik vieni kitus saliutuoja, bet dargi 
apsilanko kitoje upės pusėje, pavieši, pasišneka . . .

Tai, aišku, geras ženklas. Tarybų Sąjungos spauda 
sako, kad po viso ko, po visų kritikų, Kinija vis vien 
lieka socialistine šalimi. Būtų gerai, jeigu Kinija nustotų 
kartoti savo kritiką apie “revizionizmą”, “hegemonizmą” 
ir tą patį pripažintų apie Tarybų Sąjungą. Tada tikrai 
galima būtų eiti prie abiejų socialistinių milžinų suartėji
mo .. .

Skaitau JAV leidžiamą 
lietuvišką laikraštį “Dirva” 
(1982 m. rugsėjo 2 d., Nr. 
34) ir stebiuosi: nejaugi toje 
mūsų lietuviškoje išeivijoje, 
kuri vadinama “dipukais”, 
dar yra žmonių, nepraradu
sių realybės jausmo? Laik
raštis straipsnyje “Nuideo- 
logintoji bendruomenė” pa
teikia skaitytojų nuomones 
ir pastabas apie lietuviško
sios išeivijos bendruomenės 
veiklą. Jos labai įdomios, 
nes rodo, jog daugelis tau
tiečių skaito nerealiomis 
dabartinės reakcinės lietu
viškosios išeivijos “veiks
nių” ir “vaduotojų” prielai
das, raginančias tęsti buvu
sios buržuazinės Lietuvos 
politinių partijų veiklą. 
VLIKą, ALTą ir kitas “va
duotojų” organizacijas, 
skelbiančias buržuazinės 
Lietuvos politinių partijų 
veiklos tęstinumą, “Dirvos” 
skaitytojai vadina “nuideo- 
logintu, biednėjančiu lietu
vių susigrupa vimu”. 
Straipsnyje sakoma: “Šitą 
mintį kelia jau praeitin 
einanti mūsų vyresnioji 
karta, kuri jau nebegali 
“atsiplėšti” nuo jaunystėje 
pamėgto žaidimo, nors 
žaisti darosi vis sunkiau”. 
Argi gali dar kas abejoti, 
kad buvusių buržuazinės 
Lietuvos politinių partijų 
veiklos ir rietenų žaidimą 
VLIKo, ALTo ir PLB eilė
se atgaivinti neįmanoma, 
nes jaunoji lietuviškosios 
išeivijos atžala jau nebeturi 
“jokių partinių ambicijų ar
ba ideologinių kontraversi- 
jū”-

Po šių “Dirvos” laikraščio 
skaitytojų teiginių, minėto 
straipsnio autorius prime
na, kad lietuviškųjų “trem
tinių” senoji karta, tuoj po 
karo, dar vadinamųjų “di
pukų” stovyklose, svarstė 
ir planavo “atsikuriančios” 
Lietuvos vaizdus, kur “Lie
tuva bus kraštas, kurioje 
valdžia bus žmonių renka
ma, visi piliečiai lygiateisiai 
ir niekas nebus išskiriamas

TRUMPI KOMENTARAI

“PAŠALINIAI” EFEKTAI

Vatikanas. — Kovo 25 d. 
popiežius Jonas Paulius II 
oficialiai pradėjo šventuo
sius metus, kurie tęsis iki

1984 m. Velykų. Metai skirti 
atžymėti 1950 Kristaus nu
kryžiavimo metinėms ir pa
vadinti Atpirkimo metais.

Tokį reiškinį, kaip nedar
bas, be abejo, geriausiai 
apibūdina skaičiai. Štai ir 
dabar šioje šalyje priskai
čiuojama apie 12 milijonų 
bedarbių, ir tai tragiškas 
rekordas, kuris konkuruoja 
nebent tik su didžiosios de
presijos laikais.

Tačiau nedarbas, kaip vis 
dažniau rašoma ir Ameri
kos spaudoje, turi ne tik 
tiesioginį poveikį žmogaus 
gyvenimui, bet ir daugybę 
“pašalinių” efektų. Jie ne
mažiau tragiški.

Su nedarbu tiesiogiai sie
jami nusikaltimai. Štai ką 
įtakingam Jungtinių Valsti
jų žurnale “United States 
News and World Report” 
rašo žinomas turto apsau
gos ekspertas Lipmanas:

“Atleistas iš darbo žmo
gus gali padaryti dalykų, 
kurių jis iš vis niekada 
nepadarytų kitomis sąlygo
mis. Daugumas dabartinių 
bankų plėšikų yra bedar
biai”.

Nedarbas ar nuolatinė, 
lyg Damoklo kardas paki
busi jo grėsmė, turi didelį 
poveikį visuomeninei mora
lei. Šioje šalyje jau apskri
tai ne be skaitoma blogu da
lyku (jau nekalbant apie 
tokią pasenusią sąvoką, 
kaip kad nuodėmė) vogti ar 
grobti—svarbu, kad nepa
gautų. Šia tema prieš kiek 
laiko yra labai įdomiai pa- 
sąmprotavęs ir “Draugo” 
laikraštis, kuris patarė Lie
tuvos žmonėms masiškai

“LAISVĖ”

dėl pasaulėžiūros ar politi
nių pažiūrų, ar tauty
bės . . .”

Šitą pracitavęs, straips
nio autorius nedviprasmiš
kai pareiškė: tai gryna uto
pija, nes Lietuvoje “bus vėl 
seimai, muštynės, nesutari
mai ir t. t.” Žinoma, “Dir
va” minėtame straipsnyje 
nepasakė, kad po 2-jo pa
saulinio karo tikrai buvo at
kurta tokia Lietuva, kur 
valdžia žmonių renkama, 
kur visi piliečiai lygiatei
siai, kur Lietuvos darbo 
žmonės, išrinkę savo val
džios organus—Tarybas, 
patys tvarkosi be seimų, 
“muštynių”, dvasinės prie
spaudos ir medžiaginio 
skurdo”. O juk tokia Lietu
va yra, realiai egzistuoja ir 
vadinasi—Tarybų Lietuva. 
Užtenka paklausti bet kokį 
tautietį, aplankiusį Tarybų 
Lietuvą, ir tas pasakys, 
kad savo akimis matė da
bartinį lietuvių tautos gy
venimą, visiškai panašų į 
tą, apie kurį svajojo ne 
vienas “Dirvos” skaityto
jas, būdamas “dipukų” sto
vykloje ir net svajoja iki 
šiol!

Deja, ne visi tautiečiai, 
ypač lietuviškosios išeivijos 
jaunesniosios kartos atsto
vai gali atvykti į Tarybų 
Lietuvą ir pamatyti lietuvių 
tautos dabartinį gyvenimą, 
kurį “Dirva” vadina utopi
ja. Todėl “Tėviškės” drau
gija ir “Gimtojo krašto” re
dakcija, norėdamos parody
ti išeivijai tikrąjį lietuvių 
tautos gyvenimą, jos meno, 
mokslo ir kultūros suklestė
jimą, jos vietą pasaulio 
tautų kultūros lobyne, ir 
šiemet išleido specialiai 
tam skintą f kalendorių. Ja
me tautiečiai, gyvenantys 
išeivijoje ras gausią rašyti
nę ir vaizdinę informaciją 
apie lietuvių tautos kūry
bingą ir dinamišką gyveni
mą. Tą kalendorių arti
miausiu laiku gaus visi 
“Gimtojo krašto” prenume
ratoriai.

tapti vagimis, bet tai jau 
kita tema.

Ši liga paliečia visus 
amerikietiškos visuomenės 
sluoksnius—skirtumas tik 
tarp būdų bei priemonių ir 
maštabų. Tas pats žurnalas 
yra pastebėjęs “While the 
average bank robber steals 
$8,000, the average stake in 
a computer crime is 
$500,000”.

Taigi, kartu su vis tobu
lesne “high technology” į 
kasdienio gyvenimo kasdie
nybę ateina ir vis tobulesni 
nusikaltimai. Lyg šungry
biai po lietaus plečiasi pi
liečių turto apsaugos firmos 
ir agentūros. Taip atsirado 
elektroniniai bankų plėši
mai—kai į seifą įsilaužiama 
ne visrakčio, o kompiuterio 
pagalba. Taip iš karto gimė 
nauja verslo šaka: juristai, 
kurie specializuojasi tokių 
plėšimų srityje, ir dabar 
“Computer Law Associa
tion” dirba jau apie 8,000 
šios srities specialistų.

Žodžiu, veikia senas dės
nis: paklausa gimdo pasiū
lą.

Deja, vis mažiau reikia 
paprastų sąžiningų darbo 
rankų, žinių, išsilavinimo. 
Ir tą skaudžiausiai jaučia 
jaunoji karta. Kaip jau bu
vo skelbta, šiemet Jungti
nėse Amerikos Valstijose 
reikės 17 procentų mažiau 
su bakalauro laipsnių ir 12 
procentų su “masters de
gree”, negu pernai. Tokie 
skaičiai. O juk už jų—tūks

Ne tik “Dirvos” skaityto
jams, bet ir visiems tautie
čiams, gyvenantiems išeivi
joje, rekomenduoju pasido
mėti šiuo kalendoriumi. Iš 
jo Jūs neblogai pamatysite, 
ką atnešė, ką davė lietuvių 
tautai Tarybų valdžia, ku
rią sudaro visų, be jokių 
apribojimų, Tarybų Lietu
vos piliečių išrinkti deputa
tai. O tie deputatai—tai 
tokie patys, kaip ir visi 
darbo žmonės! Jie atsakin
gi prieš savo rinkėjus, to
dėl ir rūpinasi jų reikalais.

“Dirvos” laikraščio “Nui- 
deologinta bendruomenė” 
straipsnio autorius stengia
si paaiškinti, kas yra ideo
logija. Jis cituoja prof. Šal
kauskio ideologijos apibūdi
nimą: ideologija “nustato 
praktinę žmogaus, gyveni
mo bei veikimo liniją . . .” 
Nesiginčydamas su prof. 
Šalkauskiu galiu pasakyti: 
Tarybų Lietuvoje darbo 
žmonių ideologija kaip tik 
nustato praktinę visų lietu
vių tautos darbo žmonių 
gyvenimo ir veiklos liniją. 
Tik noriu perspėti: visų 
darbo žmonių, o ne išnau
dotojų ir buržuazijos veik
los liniją, nes jų Tarybų 
Lietuvoje jau nėra.

Todėl ponams iš “Dirvos” 
redakcijos noriu pasakyti: 
Tarybų valdžia Lietuvoje 
nėra nei vizija, nei utopija. 
Tai reali, jau virš 40 metų 
egzistuojanti visuomeninė 
santvarka, sukurta remian
tis marksizmo-leninizmo 
mokslu. Jos laimėjimus ir 
pasiekimus mato ne tik 
tautiečiai iš įvairių pasaulio 
šalių, bet ir svetimtaučiai. 
Tų pasiekimų nenori matyti 
“Dirvos” redakcija ir visi 
“vaduotojai”, vis dar svajo
jantys grąžinti buržuazijos 
valdžią į Lietuvą, o kartu 
ir įvairių partijų rietenas. 
Ar tai ne utopija, turint 
galvoje buvusios buržuazi
nės Lietuvos partijų veikė
jus?

tančiai jaunų žmonių, kurių 
tėvams (ar jiems patiems) 
tie laipsniai, be pastangų, 
dar kainavo didžiulius pini
gus.

Tai gimdo žiaurią konku
renciją, norą gauti darbo, 
prasimušti bet kokia kaina 
ir bet kokiomis priemonė
mis. Vienas ekspertų pata
ria, kad “pradžioje svar
biausia įkišti koją tarp du
rų, ir reikia imtis bet kokio 
darbo”.

Kaip rašoma, bakalauras 
“kainuoja” žymiai pigiau, 
nei “masters degree”, tai 
kai kada verta nuslėpti sa
vo tikrąsias žinias, na, o 
“atsigriebti” jau vėliau, pa
sitaikius progai.

Ir dar siūloma viena 
“išeitis”: reikia, kaip rašo
ma oficialioje studijoje, 
dviem asmenim dirbti vieno 
žmogaus darbą—aišku, už 
tai atitinkamai mažiau ir 
mokant. Bet juk tai pasity
čiojimas ir iš darbo, ir iš jį 
atliekančio žmogaus.
... Be abejonės: keičian

tis padėčiai, eilės prie ame
rikiečių darbo biržų gali 
kiek ir sumažėti (tai, kad 
jos bus visada—žinome iš 
visos šio krašto istorijos 
patirties, tačiau kas ir ka
da pašalins “pašalinius” ne
darbo efektus žmonių liki
muose ir jų sielose? Niekas 
ir niekada. J. L.

SKAITYKITE 
IR REMKITE “LAISVĘ,”

PENKTADIENIS, BALANDŽIO (APRIL] 1, 1983

Sparčiai statoma Vilniaus trečioji termofikacinė elek
trinė. Iškilo aukštas elektrinės kaminas, statomas pa
grindinis korpusas, ruošiami pamatai turbinoms. Šio 
objekto darbininkai ir inžinieriai pasiryžo paleisti elek
trinės pirmuosius energoblokus šių metų gruodžio 30 
dieną. Trečioji šiluminė elektrinė tiekia šilumą naujiems 
Vilniaus gyvenamiesiems mikrorajonams ir elektros 
energiją pramonės objektams.

Nuotraukoje: Vilniaus trečiosios termofikacinės elek
trinės statybos bendras vaizdas.

M. Baranausko nuotrauka

DIDVYRĖS ATMINIMAS GYVAS
Jos vardu pavadintos gat

vės, įmonės ir laivai, pionie
rių būriai ir draugovės, jai 
skirti šviesūs poetų posmai. 
Partizanė Tarybų Sąjungos 
Didvyrė Marytė Melnikaitė, 
atidavusi savo gyvybę už Tė
vynės laisvę, už mūsų šian
dieną, — visuomet gyvųjų 
širdyse.

VILNIUS. Lietuvos TSR re
voliucijos muziejuje, pažy
mint ML Melnikaitės gimimo 
60-ąsias ir žuvimo 40-ąsias 
metines, atidaryta paroda, 
skirta narsiajai partizanei. 
Dokumentai, nuotraukos, ki
ta archyvinė medžiaga atku
ria didvyriškumo istoriją. Ji 
trumpa, kaip ir vos dvidešim
tojo pavasario sulaukusios 
merginos gyvenimas. Šykš
čios autobiografijos eilutės, 
rašytos stojant į speckuopą 
Balachnos rajone. Komjauni
mo bilietas. Kovos lapelis su 
straipsniu apie M. Melnikai
tės pasižymėjimą kovinėse 
pratybose. Jos pasirašyta 
priesaika-..

— M. Melnikaitė įvykdė 
duotą priesaiką, — mu
ziejuje įvykusiame susiti
kime su respublikos sostines 
jaunimu kalbėjo didvyres 
bendražygė, buvusi partizanė 
V. Apyvalienė. — Karštai 
mylėjusi savo gimtąjį kraštą, 
Marytė kaip didvyrė už jį 
kovojo ir už jo ateitį žuvo.

ZARASAI. Ant ežero kran
to stovi bronzinė merginos 
su automatu rankose ir gra
natomis už diržo skulptūra. 
Tai paminklas bebaimei Ma

LAIŠKAI
Gerbiama drg. Mizariene, 
mieli laisviečiai!

Praėjusių metų pabaiga ir 
šių metų pradžia kupinos 
įvairių svarbių renginių. 
1982 m. pabaigoje atšven- 
tėm buvusio mano muzikos 
istorijos dėstytojo, kompozi
toriaus docento J. Nabažo 
jubiliejų, apie ką rašau at
skiru straipsniu, pridėdamas 
porą nuotraukų. Sausis, 
ypač pabaiga, nebuvo labai 
linksmas, kadangi netikėtai 
mirė buvusi mano fortepijo
no dėstytoja Z. Naujalytė- 
Didenkienė.

Vilniaus konservatorija 
kovo mėnesį švenčia savo 
50-tį, kuriame tur būt teks 
dalyvauti. Tada parašysiu 
platesnį foto-reportažą. Po 
kelių dienų M. K. Čiurlionio 
valst. styginis kvartetas iš
kilmingai švęs savo veiklos 
15-metį, tuo pačiu sugros ir 
savo 1,000-jį koncertą. Da
lyvauti taip pat teks, su 
medžiaga pasistengsiu neuž
trukti. Prieš keletą dienų 
kvartetas grojo pas mus 
Kapsuke 'savo jubiliejinę 
programą. Tai tikrai gražus, 
labai muzikalus kolektyvas,

rytei, komjaunuolei ir parti-

Kovo 18 d. prie M. Mel
nikaitės kapo ir paminklo 
susirinko rajono visuomenės 
atstovai, kovų bendražygiai, 
črtimieji. Čia įvyko mitingas, 
Skirtas narsios ežerų krašto 
dukros atminimui.

— Marytė Melnikaitė žu
vo, bet jos žygdarbis amži
nas, — pasakė buvęs „Kęs
tučio" partizanų būrio komi
saras J. Strelcovas. — Jos 
gyvenimas — tai šviesus pa
vyzdys jaunimui, kaip rei
kia tarnauti Tėvynei, liau- 
cžiai.

Apie šventai saugomą did
vyrės * atminimą kalbėjo 
LLKJS rajono komiteto pir- 
ipasis sekretorius L Prosnia- 
Sovas- Jaunieji leniniečiai, 

omjaunuoliai davė priesai
ką Tėvynei. Mitingo dalyviai 
ant M. Melnikaitės kapo, 
prie paminklo padėjo gėlių.

M. Melnikaitės vidurinėje 
Mokykloje įvyko iškilmin
gas minėjimas, skirtas nar
sios mūsų krašto dukros at
minimui.

Atnaujinta ekspozicija, ati
daryta M. Melnikaitės me
morialiniame muziejuje. Ne
maža medžiagos jai atsiuntė 
Alma Atos, Minsko, Tašken
to miestų, kurių gatvės pa
vadintos lietuvių partizanes 
vąrdu, darbo žmones, Juodo
joje jūroje plaukiojančio lai
vo „Marytė Melnikaitė“ jū
reiviai.

R. CtSNA
Eito* kortsp.

ka

da 
mą

mi 
tai

gylvenąs vien kvartetu.
£inoma, jei palyginsim, 
p atrodė muzikinis gyve

nimas Kapsuke prieš karą ir 
bar, rasime didelį skirtu - 

. Kiekvieną trečiadienį 
koncertai pedagoginėje arba 
mūzikos mokyklose, arba 

zikos svetainėje, kas yra 
p pat nauja rimtos muzi

kos propagandos forma, ku- 
nūsuose labai populiari ir ri

prieina gana įdomiai.
&iaip-darbų netrūksta. Tik 

spėk suktis. Žiema, atrodo, 
pradėjo rodyti savas teises, 
gana nemažai prisnigo, šal
vena.

O dabar-širdingiausi linkė
jimai. V. Gulmanas

po 
nuž 
bie 
zanjis.
nemėgę 
pra

Dayton, Ohio. — Vietos 
laikraštis rašo, kad čia gy
venantis buvęs JAV armijos 
seržantas Gene Bramel tvir
tina, jog Amerikos kariuo
menės kontražvalgybos va
dovybė vienu metu, tuojau 

II Pas. karo, planavusi 
ūdyti nacistą Klaus Bar- 

negu jį išduoti prancū- 
Jis sako, kad jie 

ir nepasitikėję 
ncūzų agentais.
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IN THE UNION OF

SOVIET NATIONS

MOTERYS PRIES 
BRANDUOLINĮ PAVOJŲ

PASTARŲJŲ METŲ ANTIKARINIO
JUDĖJIMO KRONIKA

Petras Griškevičius, General Secretary of the Central Committee of the 
Communist Party of Lithuania, has written a 208 page book about Soviet Lithuania in 
English which is entitled “In the Union of Soviet Nations”. It is a very informative 
book about the present Lithuania with many colorful illustrations.

We are sorry we cannot reprint the book in full through our “Laisvė” but we will 
give some excerpts from the book.

In the chapter “Industrial Socialist Lithuania” we read:
The economy of Soviet Lithuania like of the whole Soviet Union has 

been developing at an accelerated tempo. During the three last five-year 
periods the average annual increase in the national income of the 
republic amounted to 8 per cent as against 6.6 per cent in the whole 
country. In post-war years industrial production in Soviet Lithuania 
annually went up by 13 per cent and in this respect the republic has 
outstripped both other republics ofjhe Soviet Union and other European 
countries. In 1980 the output of Soviet Lithuania's industry exceeded 
that of 1940 over 58 times. In other words, at the present time Lith
uania's weekly industrial output exceeds the annual industrial output 
of 1940.

The speedy development tempos of industry in the republic were 
conditioned by the fact that at the moment of being admitted into the 
Union of Soviet Socialist Republics Lithuania had, as it has already 
been stated, a rather limited economic and especially industrial potential 
and therefore was lagging behind the other Union republics and the 
Soviet Union in general. It should be emphasized in this respect that 
raising the economic, social and cultural standards of backward repub
lics and regions has always been the fundamental principle of the Len
inist national policy of the Communist Party of the Soviet Union. As 
a result of this policy undeviatingly pursued by the Communist Party 
of the USSR Soviet Lithuania has got over its economic backwardness 
and is now further developing alongside other equally industrialized 
Soviet republics.

Lithuania, having at its disposal the powerful material-technical basis 
of the USSR and relying upon the experience in socialist construction 
accumulated by other Soviet republics had all the neccessary conditions 
for accelerating the tempos of industrial production. However, what 
mattered most in this relation was the fact that Soviet power provided 
the working people with boundless possibilities for creative work, turned 
them into real masters of their country and their own fate.

In chapter “Social welfare—the aim of the CPSU” we read:
The achievements of all branches of the economy provide the basis for 
an adequate rise in social welfare. This is the consistent course of the 
Communist Party. At the 25th Party Congress Leonid Brezhnev outlining 
the economic strategy of the CPSU and its long-term aims noted that 
"The most important of these has been and remains a steady rise of the 
people's living standards and cultural level."

In Soviet Lithuania, as in the whole country, very important meas
ures have been introduced in this sphere during the post-war five-year 
periods. In the non-industrial sphere there has been great development 
and the cultural, consumer and social services have been expanded and 
improved.

The Party’s and the state's interest in social welfare is reflected pri
marily in the increase of the national income and in the ways it has 
been used. In 1980 the national income of the republic increased 2.3 
times as compared with 1965. The average per capita [income is 1,700 
roubles, which is slightly mqre than in Italy and about the level of 
Great Britain. The part of the national income allotted for national con
sumption is constantly growing. During the tenth five-year period it went 
up to 80 per cent against 72 per cent in 1975. In comparison with 1965 
the total amount of national consumption .funds in 1980 had increased 
2.5 times.

One of the most important indices of the living standards is the real 
income of the population. In our republic, as in the whole of the Soviet 
Union, it is constantly growing with the increase of wages of workers, 
employees and collective farmers, and with the extension of payments 
and benefits from the social consumption funds. In 1980 the average 
monthly salary of workers and employees was 166.1 roubles, an increase 
of 1.9 times as compared with 1965. If we include the payments and ben
efits from social consumption funds it makes up 229 roubles. The earn
ings of collective farmers increased 2.7 times between 1965 and 1980.

The growth of the real (income of the population is manifest in the 
steady rise in the level of consumption, which is in its turn reflected in 
the development dynamics of the retail trade.

Thus at all stages of development of our society the Communist Par
ty and the Soviet state devoted much attention to the trade service and 
social-consumer services for the population.

The constant support of the Party and the government, the close co
operation of Union republics, and the efforts of the republic's Party or
gans, of Soviet, economic and public organizations, of all work collec
tives in expanding industry and agriculture, provided the possibility to 
speedily increase the production of consumer goods. The monetary in
come of the inhabitants has been growing constantly. Due to that, trade 
was further strengthened and its material and technical basis expanded, 
thus increasing commodity circulation and better satisfying the popula
tion's needs.

The trading organizations of the republic successfully tackled the 
tasks set down by the Party concerning the improvement of the com
mercial services for working people. In this respect the example of the 
republic’s capital, Vilnius, is characteristic.

Taikos žygis—82. Tai bu
vo vienas didžiausių įvykių 
kovoje už taiką Europos 
žemyne. Jo iniciatorės — 
Skandinavijos moterys. 
Daugelio Europos šalių ke
liais įvairių tautybių, politi
nių pažiūrų, tikybinių įsiti
kinimų moterys pražygiavo 
su antikariniais šūkiais, rei
kalaudamos neleisti dislo
kuoti naujų JAV branduoli
nių raketų Vakarų Europo
je.
Pasaulinis moterų kongre
sas. Prahoje susirinko apie 
tūkstantis delegačių iš 133 
pasaulio šalių. Jos paragino 
pažangiąją pasaulio visuo
menę mobilizuoti jėgas ko
voje už neutroninio ginklo 
uždraudimą, prieš naujas 
branduolines raketas Euro
poje.

Taikos paštas. Tarptauti
nės demokratinės moterų 
federacijos grupės narių ini
ciatyva buvo organizuota 
masinė kampanija, kurios 
metu į Baltuosius rūmus 
buvo siunčiami laiškai, tele
gramos, peticijos, reikalau
jančios uždrausti neutroni
nio ginklo gamybą.

Anglija. Per šalį nuvilnijo 
daugiadienis taikos maršas 
nuo Cardiff miesto iki 
Greenham Common karinės 
bazės, kur konservatorių 
vyriausybė numatė įkurdinti 
apie šimtą branduolinių 
Pentagono raketų. Britani
jos moterys surinko milijo
ną parašų po peticija “Spar
nuotosioms raketoms nėra 
vietos Anglijoje”.

Vakarų' Berlynas. Demo
kratinės moterų sąjungos 
narės suorganizavo pažan
giųjų jėgų' forumą, kurio 
šūkis—“Kartą ir visiems lai
kams uždrausti neutroninio 
ginklo gamybą”. Buvo su
rinkta daugybė parašų.

Olandija. Daugelyje šalies 
miestų buvo pravesta Mo
terų veiksmų diena. Hagoje 
prieš parlamento rūmus 
įvyko stambi protesto de
monstracija prieš amerikie
tiškas sparnuotąsias rake
tas.

Graikija. Šalį sudrebino 
galingas taikos žygis, kuris 
baigėsi Atėnuose. “Mums 
reikalingos mokyklos ir vai
kų darželiai”. “Ne—NATO 
ir ginklams”,—reikalavo žy
gio dalyvės.

Prancūzija. Šalies mote
rys su Prancūzijos moterų 
sąjunga priešakyje įsijungė 
į Veiksmų prieš nusiginkla
vimą savaitę. Moterų dele
gacija aplankė JAV ambasa
dą Paryžiuje, kur visų 
prancūzių vardu pareiškė

i protestą prieš neutroninio 
ginklo gamybą.

JAV. 24 moterų organiza
cijų, profsąjungų, jaunimo 
organizacijų ir antikarinių 
grupių nariai pasirašė atvirą 
laišką prezidentui R. Rea- 
ganui, kuriame reikalauja
ma uždrausti neutroninį 
ginklą.

VFR. Pažangiųjų moterų 
organizacijų paraginti, ša
lies kovotojai už taiką pra
dėjo karinės bazės Hailbro- 
ne blokadą. Ten jau, prasi
dėjo starto aikštelių statyba 
naujoms amerikietiškoms 
branduolinėms raketoms.

Italija. Šimtas moterų už
blokavo karines bazės Ko- 
mize statybą. Statybos dar
bai yra laikinai nutraukti. 
Solidarizuodamosios su An
glijos moterimis, su kurio
mis susidorojo policija prie 
Greenham Common karinės 
bazės, italės suruošė taikos 
maršą Katanija—Komizas. 
Sicilijoje, kur planuojama 
“įkurdinti” branduolines ra
ketas, moterys įkūrė pala
pinių miestelį. Pavasarį 
prie naujai statomos kari
nės bazės bus įkurtas tarp
tautinis palapinių miestelis. 
Laukiama svečių iš Europos 
ir Skandinavijos šalių.

Japonija. Šalyje įkurta 
nauja antikarinė moterų or
ganizacija “Komizo drau
gai”. Organizacijos narės 
paragino Anglijos, Šveicari
jos, Vakarų Vokietijos, Is
panijos, Olandijos ir Šveica
rijos moteris aktyviai įsi
jungti į kovą prieš milita- 
rizmą.

Rinkinį paruošė
Vidas Rachlevičius

“Vilniaus Tiesa”

San Salvador. — Arkivys
kupas augziliaras Gregorio 
Rosa Chavez pereitą sek
madienį katedroje per pa
mokslą pranešė, kad suma
žėjo žmonių žudynės ir din
gimai nuo to laiko, kai 
Salvadore apsilankė popie
žius Jonas Paulius II. Popie
žius savo apsilankymo metu 
kvietė užbaigti “brolžudišką 
karą”.

Peking. — Oficiali spaudos 
agentūra paskelbė, kad 
nauju šio miesto burmistru 
esąs paskirtas 53 metų am
žiaus komunistų partijos 
darbuotojas Chen Xitong. 
Jis pakeitęs 67 metų am
žiaus burmistrą Jiao Ruoyu. 
Agentūra pranešė, kad ir 
kituose miestuose burmis
trais paskirti jaunesni ir la
biau išmokslinti partijos vei
kėjai.

[To be continued]

“Naminė”, “krūminė”, iš d 
slavų pasiskolinta “sama- į r< 
gonka”,— tai vis žodžiai, j n 
kurie apibūdina vieną daly- į 
ką: nelegaliai pagamintą 1 k 
degtinę, “baltąją”. . . Kasi u
atsitinka su žmonėmis, ku
rie dabartinėje Lietuvoje 
nepamiršta tos nelemtos 
tradicijos? Apie tai Lietu
vos spaudoje rašo Pakruojo 
liaudies teismo pirmininkas 
Jonas Nekrašius.

Pakruojo rajono Links
mučių kaimo gyventojas 
Virginijus Benetis pasidarė 
aparatą naminei degtinei 
gaminti ir sumanė prisila- 
šinti baltakės. Kartą, išvy
kus žmonai pas gimines, 
jis, likęs namuose vienas, 
išvarė 9 litrus naminės. 
Apie degtindarį sužinojo 
milicija ir konfiskavo jo 
aparatą bei naminę. V. Be
netis buvo patrauktas bau
džiamojon atsakomybėn pa
gal Lietuvos TSR Baudžia
mojo kodekso 163 str. I 
dalį ir nubaustas viene- 
riems metams pataisos dar
bų darbavietėje, atskaitant 
iš jo atlyginimo 10 procentų 
valstybei.

Panašiai elgėsi ir Pakruo
jo rajono Stačiūnų kaimo

n

’augovininkai, ir degtinda- 
j buvo patraukta baudžia- 
ojon atsakomybėn.
Kai kurie teisiamieji aiš- 
na, kad jie nežinoję, jog 

5 naminės degtinės gami-
mą ir laikymą namuose 
ludžiama įstatymu. Įsta- 

ymų
džia nuo atsakomybės. 
Pirkti i 
minti
sę—vadinasi, pažeisti įsta
tymą. Pravartu tai įsidė
mėti visiems svaigalų mė
gėjams ir jų tiekėjams, nes 
Statymas nuolaidų nedaro.
Pagal Lietuvos TSR Bau- 
žiamojo kodekso 163 
raipsnio pirmąją dalį na

rvinės degtinės ar kitokių 
amų gamybos stiprių alko- 
olinių gėrimų gaminimas 
r laikymas be tikslo par
joti, taip pat jiems ga- 

gaminimas 
rba jų laikymas be tikslo 
•Urduoti,—baudžiamas pa-

nežinojimas neatlei-

naminę, taip pat ga- 
ar laikyt ją namuo-

d 
si

n 
! h
a
d
įminti aparatų 
a 
P
tdisos darbais iki dvejų me
tų, arba bauda iki trijų 
šimtų rublių. Už tuos pa
čius nusižengimus, padary
tus pakartotinai, baudžiami 
laisvės atėmimu iki dvejų 
metų, arba pataisos dar
bais tam pačiam laikui.

Dar didesnės bausmės
gyventoja Emilija Pranie- 
nė. 1982 m. rugpjūčio 27 
dieną ji savo namuose pasi
gamino naminės degtinės. 
Ją besidarbuojančią užklu
po Stačiūnų tarybinio ūkio

yra numatytos, jeigu stip
rūs naminiai gėrimai, taip 
pat tų gėrimų gaminimo 
aparatai gaminami, laikomi 
arba superkami, turint tiks
lą parduoti.

JONAS LAPAŠINSKAS

ŽAVU MŪSŲ 
VILNIUJ
Žavu mūsų Vilniuj pavasario metą,. 
Kai saulė virš bokštų pakyla aukštai 
Ir žarsto sidabrą, 

ant skersgatvių meta, 
Sumirga Neries ir Vilnelės krantai.

žavus mūsų Vilnius.

Žavu mūsų Vilniuj, kai vasara lanko 
Senamiesčio liepas, Žirmūnų skverus, 
Kai Vingio estrados vaivorykštės lankas 
Apglėbia linksmų dainorėlių būrius.

Žavus mūsų Vilnius.

Žavu mūsų Vilniuj, kai rudenio auksu 
Nuauksina šalnos medžius ištisai. 
Užkopęs dairais ant piliakalnio aukšto, 
O katedra gaudžia vargonų garsais. . .

Žavus mūsų Vilnius,

žavu mūsų Vilniuj ir žiemai atėjus 
Baltais Sapieginės pušynų takais, 
Kur skraido jaunystė ant slidžių su vėjais, 
Kol šviesūs veideliai nuo saulės nukais...

žavus mūsų Vilnius .

žavus mūsų Vilnius, kas me+ai gražėja, 
Nuo seno jj puošia vainikas šlovės— 
Prie mūrų žilųjų kils rūmai naujieji, 
O meilė kiekvieno širdy neatvės 
Žaviem mūsų Vilniuj.

MUZIKA VAIKUI-LYG SPARNAI
Vaiko kelias į muzikos pa

sauli prasideda dar daržely
je. Vilniaus 56-ojo lopšelio- 
darželio muzikos mokytoja 
Lionė Rakauskienė jau de
šimti metų moko mažuosius 
dainuoti, šokti, lavina jų 
muzikinę klausų. Visada 
linksma, nuotaikinga peda
gogė užsikariavo mažųjų 
auklėtinių širdis.

— Meilė dainai, muzikos 
garsams lavina vaikų kalbą, 
turtina dvasinį pasaulį, 
emocijas,—sako Lionė Ra
kauskienė.

Darželinukų, abejingų mu
zikai, grožiui, nėra. Kiek
vienas susitikimas su myli
ma mokytoja Lione Rakaus
kiene tiesia kelią į grožio 
pasaulį.

Stefa Jasudėnienė
Vilniaus 56-ojo 

lopšelio-darželio vedėja
“Vilniaus tiesa”

Vilniaus 56-ojo lopšelio-darželio muzikos mokytoja Lionė Rakauskienė su savo 
auklėtine, “Dainų daineJės-82” konkurso laureate Giedre Lukaityte. A. Gylio nuotr.
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JUOZAS MACEVIČIUS

Jautri aukštaičio siela
JONUI LA.PAŠINSKUI — 60

Taip jau susiklostė, kad nelengvo, o kartu ir gražaus šešiasdešimt
mečio, kurį kovo 4 dieną atšventė Jonas Lapašinskas, daugiau kaip 
pusę praleidome kartu. Todėl taip daug kas artima, suprantama ir 
brangu: tie patys mokytojai, tie patys draugai ir darbas. Vienu metu 
net mūsų rašomieji stalai stovėjo greta: kūrėsi ,,Švyturio" redakcija, 
į kurią abu atėjome iš Vilniaus universiteto. Tiesa, iš skirtingų fa
kultetų, bet iš tos pačios pradedančiųjų rašytojų šeimos. Beje, šiek 
tiek skyrėsi darbo stalas ir patirtis.

Joną Lapašinską į naujo nepažįstamo gyvenimo sūkurį sviedė 
1940-ųjų įvykiai. Iš tolimos provincijos atsidūręs Kaune, septyniolik
metis jaunuolis savo akimis stebėjo tuos pasikeitimus, kurie vyko 
gyvenime ir žmoguje. Ne tik matė, bet ir privalėjo savotiškai fiksuoti 
juos: jis — Kauno radijo komiteto korespondentas. Tai buvo didelė 
laimė ir didelė atsakomybė. Juk kaip tik tais metais busimasis poetas 
susitiko su T. Tilvyčiu, P. Cvirka, juk tada iš pačios Salomėjos Nėries 
lūpų išgirdo žodžius: ,,Rašyk. Dainingi tavo posmai. .." Aišku, nuo 
visko svaigo galva, bet, poeto laimė, visiškai neapsisuko. Gal kaip tik 
tie pirmieji susitikimai ir parodė, kaip rimtai turi žiūrėti į savo darbą 
žmogus, kuris paėmė į rankas plunksną. Turbūt tie metai buvo ne tik 
atsakomybės, bet ir nepalaužiamo optimizmo pamokos, kurios ne kar
tą jaunam poetui padėjo gyvenime.

Pirmasis toks išbandymas buvo Didysis Tėvynės karas, netikėtai 
užklupęs jauną tarybinę respubliką, sugriovęs naujam gyvenimui pa
kilusių žmonių laimę. J. Lapašinskas iš arti matė jo žiaurumą, pats 
ėjo sunkiais atsitraukimo keliais, kol pasiekė tėviškę. Tačiau niekas 
negalėjo užbraukti pragyventų prasmingų ir kūrybingą pirmųjų tary
binio gyvenimo metų puslapių. Susumuodamas optimistiškąją ir tra
giškąją gyvenimo patirtį eilėraštyje „Liepsnos", pirmenybę turbūt jis 
vis dėlto atiduos pirmajai:

Mes jaunystėj pražilome
Kaip tos obelys senos. 
O vis degam ir mylime, 
Ir jaunyste gyvenam. ..

O juk iš tikrųjų, rašydamas šias eilutes, poetas nemelavo: man 
rodos, jis ir šiandien liko joms ištikimas. Pagaliau J. Lapašinsko op
timizmas niekada nebuvo veršiškas, o gilus ir įtikinamas. Tai ne kar
tą patyrė jo draugai, susitikdami su juo tiek jaunystės metais, tiek 
dabar. Visur ir visada jis sugebėjo įžiūrėti pagrindinę, aukštyn ky
lančią mūsų gyvenimo liniją, kurios negali užgožti net patys didžiausi 
sunkumai. O su jais darbe ir gyvenime poetas susidūrė ne kartą.

Nuo pat pirmos Tarybų Lietuvos išvadavimo dienos J. Lapašinskas 
stojo į darbą, mokėdamas ne tik paklusti laiko reikalavimams, bet ir 
sąžiningai atlikti savo pareigą. Kur tik jis dirbo — Rokiškio apskrities 
laikraštyje ar redaktoriavo „Švyturyje", už jam patikėtą darbo barą 
galėdavai būti ramus. Ir vadovauti mokėjo ramiai, nesikarščiuodamas,

Kas tai—gerumas ar kvailumas? PARODO CHIRURGIJA
Jeigu dabar antitarybinė 

emigracinė spauda neatsi
lieps apie naują vertingą 
Justino Marcinkevičiaus, 
Juozo Baltušio, Marcelijaus 
Martinaičio, Janinos Degu
tytės, Juozo Grušo, Juozo 
Apučio ar kito Lietuvos ra
šytojo knygą, jeigu šių 
autorių kūryba nesusilauks 
palankaus vertinimo, tai 
nenustebkite ir nesijaudin
kite: visa tai “Draugo”, 
“Aidų” arba kito išeivijos 
leidinio redaktorių gali būti 
daroma iš pačios didžiau
sios meilės . . . tiems rašy
tojams. Kodėl?—gali pa
klausti skaitytojas.—Juk jei 
žmogus kalba už kiekvieno 
kampo ir kiekviena proga, 
kad jis labiausiai rūpinasi 
lietuviška kultūra, kad jis 
ja ir tegyvena, vadinas, jis 
turi džiaugtis kiekvienu sa
vo gimtojo krašto kūrybos 
laimėjimu, siūlyti jį ir ki
tiems savo tautiečiams, po
puliarinti jį. Bet kas skaito 
antitarybinę mūsų tautiečių 
spaudą, lengvai gali atsa
kyti tokiam skaitytojui, kad 
jis yra tikras naivuolis, ne
suprantantis “didžiosios” 
lietuviškos politikos.

P. Visvydas per užsienio 
lietuvių rašytojų suvažiavi
mą Clevelande mokė savo 
kolegas, kad jie turi domė
tis dabartine Lietuvos ra
šytojų kūryba, bet: “Nepa
tarta kai kuriuos iš jų per 
daug girti, kad jiems ten 
nepakenkus”. Jei patikėsi
me “Pasaulio lietuvio” ko
respondento žodžiais, taip 
ir išeis: jei tik “Draugas” 
ar “Dirva” bus priversti 
pripažinti, kad Lietuvoje 
išėjo gera Justino Marcin
kevičiaus knyga, o “Akira
čiai” palankiai aptars Mar
celijaus Martinaičio kūrybą, 
tai jau ir klius Lietuvoje 
tiems rašytojams, kad jie 
rašo taip, jog ir antitarybi
nė spauda priversta juos 
pagirti už meninių vertybių 
kūrimą.

Visa tai patiems šios “po
litikos” Lietuvos rašytojų 
atžvilgiu “kūrėjams” turbūt 
atrodo labai gudru, išmin
tinga: atseit žiūrėkite, kaip 
išeivijos antitarybininkai 
supranta santykių su kraš
tu problemas, kokie jie 
įžvalgūs ir sumanūs.

Tikriausia P. Visvydas ir 
jo, kaip pranešėjo, klausy
tojai taip tik ir galvoja, jog 
kaip tik jie yra sukūrę la
bai reikšmingas išvadas, 
kone istorines šiam laiko
tarpiui. Tą ir galima pajus
ti iš pamokslininkiško, di
rektyvinio P. Visvydo tono.

Tikriausiai P. Visvydui ir 
jo mąstymo būdo kolegoms 
rodosi, kad jie viešai de
monstruoja didelį gerumą, 
patriotinį kilnumą ir išmin
tingą didžiadvasiškumą! . .

0 iš tikrųjų, jeigu į šį 
reikalą pažiūrėsime ne teo
riškai, bet realiai, tuoj pat 
pamatysime, kad tai—joks 
gerumas. Ir taip yra todėl, 
jog P. Visvydo pamokymai 
yra tik jam ir jo pobūdžio 
politikieriams reikalingi, 
bet neturi nieko bendro su 
realybe.

Kiek jau P. Visvydo ben
draminčiai yra gyrę tuos ar 
kitus Tarybų Lietuvos ra
šytojus ne tiek kūrybiniais 
motyvais, kiek mėgindami 
dėl turinio paversti juos 
kone opozicionieriais socia
listiniam gyvenimui, o kas 
iš to išėjo? Kaip dirbo tie 
rašytojai, taip ir dirba, 
kaip leido jų knygas Vilniu
je, taip ir leidžia.

0 gal P. Visvydas turėjo 
galvoje tokį atvejį, kai kurį 
nors nepasisekusį kūrinį 
Lietuvos literatūros kritikai 
pagrįstai papeikia, bet an
titarybinė spauda šokasi 
ginti politiniais sumetimais, 
nors paties rašytojo politi
niame įsitikinimams visai 
nesiflS$atizuoja? Išmėgintas 
būdas, nieko geidžiamo ne
davęs ir šio pigaus metodo 

mėgėjams. Jeigu, pavyz
džiui, tarybinė spauda pa
kritikuoja kurį nors litera
tūriškai silpnesnį kūrinį, o 
išeiviška ima girti jį, mė
gindama pavaizduoti, kad 
būtent ji suprantanti ir pri
tarianti autoriui, tokio 
autoriaus pažiūros ir padė
tis visuomenėje nesikeičia, 
vadinas, ir antitarybiniai 
gudruoliai nieko nelaimi. 
Štai Lietuvos kritikai pada
rė pastabų dėl rimtų, jų 
nuomone, trūkumų J. Avy
žiaus “Degimuose”. P. Vis
vydas turi progą šokti girti 
romaną. Ir kas iš to? J. 
Avyžius vis tiek lieka ko
munistas, tarybinis rašyto
jas, neinantis į jokią sąjun
gą su P. Visvydu ir jo 
kompanija.

Apskritai, P. Visvydas 
yra iš tų antitarybininkų, 
kurie savo nuomonei dėl 
Lietuvos literatūros skiria 
pernelyg didelę reikšmę. 
Štai Lietuvoje iškyla jau
nas rašytojas. Jis spausdi
namas, vertinamas, apdo
vanojamas. Bet pagal P. 
Visvydą, jis dar nėra žino
mas rašytojas, jeigu jo ne
pagyrė P. Visvydas. 0 kai 
pagyrė, tai, matot, pasiro
do yra jau Lietuvoje rašy
tojas. Koks gerumas!

P. Visvydas patarinėja, 
kaip turi išeivijos rašytojai 
bendrauti su Lietuva —ir 
vėl taip pat “reikšmingai”, 
ir vėl taip pat pretenzingai: 
pasirodo nuo jo priklauso 
ne tik tai, kaip reikia ver
tinti tą ar kitą Lietuvos 
rašytoją, bet ir kokius išei
vijos autorius turi leisti 
Lietuvos leidyklos, jei jos 
nori, kad P. Visvydas pri
pažintų (!) išeivijos kultūri
nius ryšius su šiandienine 
Lietuva.

Ko jau ko, bet realybės 
jausmo šis žmogus tikrai 
neturi. Ką jau čia apie 
kuklumą bekalbėti . . .

V. Kaunietis
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nekeldamas balso, ir garbingam rašytojui, ir pradedančiam poetui ne
pataikaudamas, nenuolaidžiaudamas. Juo labiau nepripažino jokių nuo
laidų sau, nors nuo 1949 m. ligi šiol nuolat galynėjasi su sunkiomis 
ligomis, kuriomis galėtų daug ką pateisinti. Tačiau pasiteisinimas
J. Lapašinskui — pralaimėjimas, o pralaimėti jis nelinkęs. Todėl jis 
ligi šiol atsakingų darbų ir kūrybos rikiuotėje: redaguoja „Žvaigždu
tę" ir leidžia knygas suaugusiems ir mažiesiems.

Be abejo, ir darbai, ir negalios trukdė poetui. Tačiau mes girdime 
ir jo žodžiais sukurtas dainas, džiaugiamės jo poezijos rinkiniais „Jau
nystės daina" (1953), „Žemė ilgisi meilės" (1968), mūsų vaikus ir anū
kus palydi į gyvenimą jo knygutės „Raketa" (1960), „Groja dūdos" 
(1962), „Želmenėliai" (1971), „Duonutė žydi" (1982). Didelis ar mažas 
poeto kūrybos kraitis, spręskime patys, kai nejučiomis užtraukiame 
jo dainos posmą ar kai prie naujametinės eglutės išgirstame mažiukus 
deklamuojant jo eiles.

Pagaliau argi galima išmesti iš J. Lapašinsko kūrybos balanso ilgus 
redaktoriavimo metus, kai nuo jo dosnios rankos priklausė ne vieno 
šiandien pagarsėjusio poeto kelias? Turbūt negalima. Kaip negalima 
užmiršti ir jo žmogiškos šilumos, ypatingo mokėjimo draugauti. Tai 
didelė dovana. Ir ne veltui tarp poeto draugų tiek daug įvairių as
menybių, pradedant valstybės veikėjais ir baigiant jo kūrybos drau
gais. O juk tarp jų ir K. Pivoriūnas, ir A. Gudaitis-Guzevičius, ir
K. Kubilinskas, ir A. Jonynas, kurie draugystei kėlė aukštus reikala
vimus. Kiek gerų, šiltų žodžių ir sunkią, ir laimingą minutę yra pa
sakęs savo draugams J. Lapašinskas. Juk nepasversi jų, neišmatuosi. 
O kiek kartais duoda toks žodis, yra patyręs ir šių eilučių autorius.

Taip nejučiomis atėjo gražus J. Lapašinsko jubiliejus, kad kartais 
ir tiki, ir netiki, jog taip greitai bėga laikas. Juk, rodos, viskas buvo 
dar taip neseniai — ir pirmieji žingsniai, ir pirmieji džiaugsmai. Ir 
staiga — grįžtame iš jomarko, kaip pasakytų amžinos atminties Anta
nas Jonynas. Ką gi, grįžtame, tai grįžtame. Tegu Tau, brangus Jonai, 
tas grįžimas bus dosnus ir kūrybingas. Tegu jį lydi Tavo geras ir 
gilus optimizmas. Ir ačiū Tau už draugystę. Ir buvusiųjų, ir esančiųjų 
Tavo draugų vardu.

Neseniai turėjau progos 
aplankyti Vilniaus sveika
tos skyriaus vedėją Juozą 
Šapoką, daug metų atida
vusį sveikatos įstaigų orga
nizavimo darbui Lietuvos 
sostinėje. Šiuokart pasidali
jome dar teatrinėmis nau
jienomis. Prisiminėme, kad 
teatrai darbui turi naujus 
ir apynaujus rūmus! 0 kaip 
su gydymo įstaigomis?” Vėl 
lenkėme pirštus ir vienos 
rankos pirštų neužteko: tik 
per pastaruosius dvejus 
metus pastatytos dvi klini
kos Santariškių rajone, iš
plėsta 1-oji Tarybinė arba 
buvusi Jokūbo ligoninė, 4- 
ta, 5-ta, Pramonės įmonių, 
statybininkų poliklini
kos . . . Persikėlė į erdvias 
patalpas “Greitoji pagal
ba”, kuri pripažinta viena 
geriausių Tarybų Sąjungo
je. 135 tūkstančiai—tiek 
kartų per metus išvažiuoja 
jos brigados pas vilniečius. 
Arti pusės brigadų speciali
zuotos—kardiologinės, vai
kų ligų ir pan.

Bet gal geriausiai parodo 
kiekvieno krašto mediciną 
chirurgijos lygis. Čia Lietu
va turi tikrų aukso rankų. 
Prof. Vladas Kuzma 1930 
m. Kauno universiteto klini
kose atliko tiems laikams 
tikrą stebuklą—transplan
tavo bandomiems gyvu
liams dalį inksto. Dabar 
Lietuvoje gyvena keli šim
tai žmonių su persodintu 
inkstu Vilniaus klinikų dirb
tinio inksto laboratorijoje. 
Yra pacientų, kurie gyvena 
su svetimu inkstu 7 metus. 
Pasauliniu mąstu, tai vie
nas geriausių rezultatų. La
boratorijai vadovauja doc. 
Vytautas Kleiza. Gal būtų 
mūsų skaitytojams įdomu 
sužinoti, kad inksto perso
dinimo operacija kainuoja 
2000 rublių. Vytauto Klei
zos pacientams, žinoma, 
nekainuoja nei operacija, 
nei pooperacinė priežiūra.

I Paminėjus vieną Vilniaus 

klinikų laboratoriją, būtų 
negražu apeiti kitą chirur
gijos centrą, veikiantį čia 
jau antrą dešimtį metų. Tai 
prof. Algimanto Marcinke
vičiaus Vilniaus valstybinio 
universiteto širdies chirur
gijos katedra. Per tuos me
tus atlikta tūkstančiai šir
dies vožtuvų portezavimo 
ir panašių operacijų. Algi
manto Marcinkevičiaus pa
galbininkai ir buvę moki
niai—prof. Vytautas Sirvy
das, jauni mokslų daktarai 
Vytautas Triponis ir Egidi
jus Narkauskas dažnai su
laukia užsienio kolegų ir 
patys važinėja į mokslines 
konferencijas USA, Angli
joje, Prancūzijoje. Pasta
čius Respublikinės kliniki
nės ligoninės Santariškėse 
antrąją eilę, ten persikėlusi 
į naujas patalpas ir prof. 
Algimanto Marcinkevičiaus 
katedra.

Viena iš šiuometinių nau
jovių—Vilniuje, Santariškė
se atidaryta Respublikinė 
konsultacinė poliklinika, 
kur atvyksta žmonės iš vi
sos Lietuvos su savo gydy
tojų siuntimais. Čia geriau
si specialistai apžiūri pa
cientą ir sprendžia jo liki
mą. Esant reikalui žmogus 
tuojau pat nukreipiamas į 
vieną iš daugelio sostinės 
klinikų. Kitaip tariant, 
žmogui, gyvenančiam, tar
kim, Mažeikiuose dabar nė
ra problemos pakliūti pas 
geriausius Lietuvos medi
kus. Taip praktiškai įgy
vendinta konstitucinė teisė 
į nemokamą sveikatos ap
saugą. V. Liauška

ne-

mir-
pra-

Frankfurt. — Volkswagen- 
werk A. G. paskelbė, kad 
pasirašyta sutartis su Ispa
nijos valdžios žinioje dirban
čia automobilių Sociedad 
Espanola de Automoviles 
de Turismo įmone dėl VW 
modelių gamybos Ispanijo.- 
je.

0 pasirodo vis tik 
Po to, kai buvo 
jau cituoti JAV 

Salvadore žodžiai,

vienuolės, kurių 
vienos būta lietuviškos kil
mės. Tad apie kokią mora
lę ir demokratiją čia galima 
kalbėti? 
galima, 
pasakyti 
atstovo 
chunta nepasikeitė. Priešin
gai—patirdama vieną pra
laimėjimą po kito, ji grie
biasi dar žiauresnių, dar 
beprasmiškesnių represijų, 
kurių tikslas vienas: įbau
ginti žmones.

Atrodytų, “žmogaus tei
sių gynėjai” iš Washingtono 
turėtų įvykdyti savo paža
dą ir nutraukti pagalbą 
chuntai. Bet kur 
niai teko girdėti 
balso” vedamąjį 
kuris, kaip buvo 
“atitinka” Jungtinių Ameri
kos Valstijų vyriausybės 
požiūrį. Jo mintys tikrai 
įdomios, 
vadeivos 
pastangą 

ten! Nese- 
“Amerikos 
(editorial), 
paskelbta,

Kokia skirtinga ta moralė!
Išties: nėra, atrodo, to- j tos galvažudžių rankos žu- 

kių kitų žodžių, kaip “mora- ' vo netgi amerikiečių, tame 
lė” ar “žmogaus teisės” ku- i tarpe 
rie taip plačiai būtų naudo
jami Vakarų propagandos, 
įdomiausia, kad tie žodžiai 
ir sąvokos jau tapę elastin
gi, tarsi geras plastikas, ir 
pritaikomi bet kokiam rei
kalui.

Štai Madride atnaujinti 
pasitarimai šalių, pasirašiu
sių Helsinkio sutartį, ir 
buržuazinė propaganda (ar 
bereikia sakyti —pirmoje 
vietoje jai talkininkaują na
cio na lista i!) pragysta 
apie . . . “žmogaus teises”. 
Anot jų, socialistinėse šaly
se jos “pažeidžiamos”, ir 
kalba gali būti tik viena—iš 
jėgos pozicijos.

Tokiomis progomis kar
tais minima ir Lietuva, tei
singiau, tie keletas asme
nų, kurie ten pažeidė įsta
tymus ir privalo už tai at
sakyti. Minimos kitos tary
binės respublikos. Supran
tama: socializmo priešai 
neturi jiems reikalingų fak
tų, kadangi jų nėra ir ten- 'žmogaus 
ka griebtis neapibrėžtų są
vokų. Nesvarbu, kad jos 
nieko neįrodo, nesvarbu, 
kad vieni faktai sufalsikuo- 
jami, kiti paprasčiausiai nu
tylimi.

Ta tema prieš kiek laiko 
atvirai išsitarė įnirtingas 
sutanuotas antitarybininkas 
Juozas Prunskis “Draugo” 
lapuose:

“Kova prieš komunizmą 
taip svarbi, kad reikia pa
naudoti visas galimas prie
mones tiems reikalams”.

Ir panaudojama. Ir toli 
gražu ne tik galimas, bet ir 
negalimas priemones. Ta
me tarpe—melą ir speku
liaciją moralės bei žmogaus 
teisių klausimais.

Kaip paprastai būna, na
cionalistiniai propagandistai 
čia neoriginalūs, jie neiš
randa nieko naujo: tik ko
pijuojama didžioji buržuazi
nė propaganda, pritaikant 
jos metodus saviems, taip 
sakant, parapijiniams rei
kalams”. Moralės, “žmo
gaus teisių” klausimai mini
mi ir “tikroje” amerikietiš
koje spaudoje, ir TV, kur 
tos sąvokos tiesiog įžūliai 
pritaikomos saviems tiks
lams.

Metų gale žurnale 
'‘Newsweek” buvo išspaus
dinti tokie žodžiai: “if more 
progress is not made soon 
in ending abuses and pu
nishing the guilty, in spite 
of our commitment to 
struggle against commu
nism could be forced to 
deny assistance to El Sal
vador”. Šie žodžiai buvo 
pasakyti ne ko nors kito— 
Jungtinių Valstijų atstovo 
Salvadore ir nuo tada, kai 
jie buvo tarti, praėjo 
mažai laiko.

Salvadoras ir toliau 
ga pasaulinės spaudos
nešimuose, radijo ir TV lai
dose: už savo gyvybinį rei
kalą kovojanti Salvadoro 
liaudis pasiekia vieną lai
mėjimą po kito. Matyt, nė 
kiek nebus perdėta pasa
kius: jei ne dėdės Šamo 
(teisingiau: jo mokesčių | mas aktyviai 
mokėtojų) pinigai, ginklai, 
kariniai patarėjai—tos ša
lies karinė chunta jau būtų 
seniai žlugusi, daug kentė- 
jusios varganos šalies žmo
nės galėtų pradėti normalų 
gyvenimą. Tačiau J. Valsti
jos ir toliau palaiko griū
vantį režimą. Tą palaikymą 
reikia įteisinti tiek plačio
sios visuomenės, tiek įsta
tymų leidėjų akyse. Kaip 
tokiu atveju būna kalbama 
apie “Amerikos moralinę 
pareigą ginti demokratiją”. 
Tačiau visame pasaulyje ži
noma, kas dedasi Salvado
re, žinoma, kad nuo chun-

Esą, Salvadoro 
padarę didžiulę 
demokratijos ir 
teisių gerbimo

link. Dar daugiau. Ten 
vykdoma žemės reforma. 
Anot to vedamojo išeitų: 
jei ne sukilėlių—tame ne
laimingame krašte viskas 
būtų idealu ir gražu. Suki
lėliai tięsiog trukdą įvykdy
ti socialines reformas, ir— 
viskas! Na, kaip po to ne
padėsi karinei chuntai, kuri 
tokia
taip linki gero savo žmo
nėms . . . Tiesa, išklausius 
panašius ciniškus samprota
vimus, vis tik lieka neaiš
ku—kodėl sukilimas Salva
dore toks masiškas, jei 
chunta tokia gera?!

Buržuazinės propagandos 
dirigentai, gerai žino tikrą-

‘demokratiška” ir

Bet juk ši propa- 
kirta masiniam var- 
ir į produkcijos ko- 
elabai kreipiamas

e valdančioms kla- 
plačiajai publikai.

Burzu; 
dirigent 
ją padėtį—kaip ir bet koks 
galvojantis šiuolaikinis 
žmogus, 
ganda s 
tojimui, 
kybę n 
dėmesys. Juk moralė—są
voka n 
sems, o

Kai kalbama rimtai, da
bartinis imperializmas visiš
kai neslepia savo veido. 
Štai atvirai pareiškiama, 
kad kovai prieš komunizmą 
geros visos priemonės, 
skelbiamas tikras “kryžiaus 
žygis”.

Taip vadinamieji “Ameri
kos gyvybiniai interesai” iš
keliami kaip vėliava. Jie ir 
yra vėliava: Amerikos mo
nopolijų, karinio-pramoni
nio kapitalo vėliava. Ta 
prasme -* ----
išspaus 
žurnalas “Newsweek”. Ra
šoma: “The U. S. claims to 
have a global responsibility 
for the people of the 
world. But what counts are 
its own strategic interests 
and coijnmercial and com
mercial

Trumpiau ir tiksliau ne
pasakys 
pridėti, 
Salvado 
nas iš 
moderni 
Tektų paminėti 
ir Čilę, kur taip

tikrai įdomų laišką 
dino jau minėtas

market”.

. Galima dar tik 
kad čia minėtas 

pavyzdys—vie- 
daugybės 
istorijoje. 
Vietnamą 

imperializ- 
i “gynė žmo

gaus teises”, daugybę kitų 
pasaulio regionų. Na, o 
ten, kur negali įžengti jū
ros pėstininkai—“žmogaus 
teisės ginamos” kitaip: ra
dijo bangomis, spausdinta 
propaganda, filmais, konfe
rencijomis . .

Labai 
tapo sąvokos 
“žmogau

ro 
didžiulės 
ų laikų

jau elastingomis 
moralė” ir 

s teisės”.
Jonas Žemaitis
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KANADOS ŽINIOS
Šeši tūkstančiai 

“Lietuvos” koncertų

Montreal, Quebec
Išskrido i Tarybų Sąjungą
Kovo pabaigoje turistine 

grupe dviem savaitėm tu
ru į Tarybų Sąjungą išskri
do Janina Hettel, E. Jurai- 
tienės dukrelė. Grupė lan
kysis didžiuosiuose tos ša
lies miestuose: Leningrade, 
Maskvoj, Kieve, Odesoj ir 
kitur. Janiną kaip didelę 
meno mylėtoją ir turinčių 
meninių gabumų daugiau
siai vilioja susipažinti su 
tos šalies menu, kultūra ir 
bendrai su tos šalies gyve
nimu.

Linkiu Janinai ir jos gru
pei sėkmingos viešnagės ir 
laimingai sugrįžti namo.

B. ir A. Alenskų dukrelė 
Branda išskrido į Vancouver 
aplankyti savo sesutę ir 
švogerį.

Arturas Šneideris ir Ele- 
nutė Monstavičienė išvyko į 
Jungtines Amerikos Valsti

jas aplankyti gimines.
Aldona Alenskienė pasta

ruoju laiku nesijaučia. Pri- 
seina dažniau lankyti gydy
toją. Linkiu greit sutvirtėti.

Mirė tautietė

Kovo 19 d. mirė senosios 
kartos tautietė—Magdalena 
Daniliauskienė - Montvilaitė, 
sulaukusi 87 metų amžiaus. 
Velionė paliko du sūnus ir 
dukrą su šeimomis. Šeimai 
gili užuojauta.

Kazys Baltuške vičius 
Royal Victoria ligoninėje 
pergyveno dvi sunkias ope
racijas. Ligonis sveiksta.

Jau seniai mūsų parengi
muose nei susirinkimuose 
nedalyvauja buvę organiza
cijų veikėjai—Adolfas ir 
Elenutė Morkevičiai. Juodu 
kamuoja nesveikata. Nepa
mirškime juos laiks nuo lai
ko prisiminti. P.

R. Eilunavičiaus nuotrauka. 6,000-ojo koncerto vaizdas.

Svarbiausia — 
prasmingas gyvenimas

Kovo 8-oji—Tarptautinė 
moters diena—pažymima vi
suose žemynuose. Ypač iš
kilmingai ji švenčiama Tary
bų Sąjungoje. O su kokio
mis mintimis pasitinka 
Tarptautinę moters dieną 
Jungtinių Valstijų gyvento
jai? Vilnietis žurnalistas Si
gitas Krivickas kreipėsi į 
dvi žinomas amerikietes, 
gyvenančias New Yorke, 
prašydamas papasakoti, 
kaip joms sekasi įgyvendinti 
savo gyvenimo tikslus.

Elizabeta Bodžor, Hunter 
koledžo rusų literatūros 
dėstytoja:

— Aš labai patenkinta, 
būdama dėstytoja. Pirmiau
sia todėl, kad labai domiuosi 
rusų literatūra. Neseniai pa
rašiau straipsnį apie ryšį 
tarp architektūros ir rusų 
literatūros. Aš labai paten
kinta, kad dukart lankiausi 
Tarybų Sąjungoje. Gaila, 
kad neilgam. Bet tų kelio
nių, viešėjimo Maskvoje, 
Kijeve, Vilniuje, susitikimų 
su puikiais žmonėmis, lite
ratūros specialistais, aš nie
kada nepamiršiu. Mane la
bai domina šiuolaikinė tary
binė literatūra, bet mano 
pirmoji ir amžina meilė yra 
šiek tiek vyresnės kartos 
tarybinių rašytojų, pavyz
džiui, Venjamino Kaverino, 
kūryba.

Aš manau, kad literatūra 
turi padėti rasti būdus, kaip 
mums išlikti gyviems. Ji 
turi prisidėti prie judėjimo 
už taiką, ji negali likti abe
jinga kovai už visuotinį nu
siginklavimą. Šiame judėji
me privalo dalyvauti visi 
žmonės. Dėstytojai taip pat.

Ieva Mizarienė, pažangaus 
savaitrašio “Laisvė” redak
torė, lietuvių moterų klubo 
prezidentė:

— Aš gyvenau įvairiais 
laikais. Dar būdama visiškai 
jauna, mačiau Palmerio gau
dynes. Bet šios gaudynės

nesustabdė nei apskritai pa
žangaus judėjimo, nei mote
rų judėjimo. Aš taip pat 
labai gerai prisimenu Antro
jo pasaulinio karo laikotar
pį. Tuo metu mes, suteikę 
visą savo energiją, rinkome 
pinigus ir drabužius, kad 
padėtume Raudonajai Armi
jai ir jos sąjungininkams. 
Todėl, pažymint mūšio prie 
Stalingrado 40-metį, buvo 
labai malonu prisiminti ben
drą Tarybinės Armijos ir 
sąjungininkų kovą prieš fa
šizmą? ■*'

Aš niekada neslepiu savo 
politinių pažiūri^, nes jos 
negali būti atskirtos nuo 
kasdieninio gyvenimo. Tik 
būdama darbininkų klasės 
judėjimo dalyvė, aš jaučiuo
si esanti naudinga. Šiuo me
tu visas jėgas atiduodu mū
sų savaitraščiui “Laisvė”. 
Jis leidžiamas iš skaitytojų 
ir mūsų šalininkų aukų. Ta
čiau jokie sunkumai negali 
priversti mūsų nutraukti 
kovą prieš kapitalistinį iš
naudojimą. Mes taip pat in
formuojame skaitytojus, 
kaip gyvena pirmoji pasau
lyje socialistinė šalis—Tary
bų Sąjunga, kurioje yra ma
no tėvo ir motinos gimtinė 
Lietuva.

Visa tai suteikia mano gy
venimui prasmę.

“Vilniaus Tiesa”

NAUJA RAŠYMO 
LENTA

Ar galima ant rašymo 
lentos nenutrinant rašyti 
tris kartus? Ne, Mokslinių 
diskusijų metu dažnai pri
trūksta vietos, ir užrašytas 
formules arba mintis tenka 
nutrinti, o tai trukdo Įrody
mų nuoseklumui bei akivaiz
dumui. Maskvos inžinieriai 
sukonstravo prizminę rašy
mo lentą, sudarytą iš besi
sukančiu prizminių dėžučių. 
Kiekviena jų sukama atski
rai elektromotoro. Naudin
gas lentos plotas padidėjo 
tris kartus. Iškilus bet ko
kiam neaiškumui, tuojau ga
lima parodyti ankstesnius 
teiginius.

Pilnutėliai Vilniaus sporto 
rūmai. Nuaidi daudytės, 
prasiveria uždanga. Sceno
je—“Lietuvos” ansamblis. 
Šešitūkstantasis koncertas. 
Kiekviena daina, kiekvie
nas šokis tokiame koncerte 
įgauna ypatingą prasmę, 
sukelia daug brangių prisi
minimų apie kolektyvo ke
lią nuo pirmojo koncerto, 
įvykusio 1941 metų vasario 
22 dieną. Apie ansamblio 
pradžią pasakojo ir jaudi
nantys kino kadrai.

“Lietuva” žinoma, laukia
ma visoje Lietuvoje, broliš
kose respublikose, užsienio 
šalyse. Pastarųjų žiūro
vams ansamblis dažnai bū
na pirma emocinga pažintis 
su mūsų kraštu, tarybine

lietuvių kultūra.
Koncertas atspindėjo an

samblio ištakas—skambėjo 
lietuvių liaudies dainos, py
nėsi šokiai, kuriems muziką 
parašė pirmasis ansamblio 
vadovas TSRS liaudies ar
tistas J. Švedas, o choreo
grafiją sukūrė TSRS liau
dies artistas J. Lingys. Tai 
ansamblio aukso fondas. 
Lietuvos šiandiena ir šiuo
laikinė kompozitorių kūry
ba atsiskleidė vokalinėse 
choreografinėse kompozici
jose, siuitose.

Ilgai netilo plojimai. 
Brangus žmonėms liaudies 
menas, visų laukiamas jo 
puoselėtojas “Lietuvos” an
samblis.

A. Stanevičius

Klaipėdos “Trinyčių” medvilnės verpimo fabriko kolek
tyvas Tarybų šalies lengvosios pramonės įmonėms per 
du šių metų mėnesius pateikė apie pusantro tūkstančio 
tonų aukštos kokybės verpalų.

Nuotraukoje: Pirmaujančios “Trinyčių” verpėjos Regi
na Stankutė ir Ynesa Vasiljeva.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

Generalinis streikas Argentinoje

EKSKURSIJA Į LIETUVA
“Laisvės” Bendrovės direktorių taryba ruošia 

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

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

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

Visais reikalais kreipkitės į
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ

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

Buenos Aires.—Nepaisant 
karinės vyriausybės įspėji
mo, kad streikas laikomas 
nelegaliu, kovo 28 d. darbo 
unijos suorganizavo 24 vai. 
streiką, kuris buvo supara- 
lyžavęs visą kraštą. Buvo 
sustabdytos viešojo susisie
kimo priemonės, ir į darbą 
nenuvyko apie 90 proc. dar
bininkų.

Streiką suorganizavo Ge
neralinė darbo konferedaci- 
ja, reikalaudama didesnių 
atlyginimų ir protestuoda
ma prieš prez. Reynaldo 
Bignone vyriausybės ekono
minę politiką. Vyriausybė 
norėjo išvengti streiko ir 
siūlė pakelti atlyginimus 12 
proc., bet unijos reikalavo 15 
proc. Vienas unijos sekreto
rių, Saul Ubaldini, streiką 
pavadino pasisekusiu ir pa
sakė, kad jisai pilnai pavaiz
davo visų Argentinos žmo
nių nuotaikas. Radio pasi
kalbėjime jis streiką pavadi
no “nacionaliniu plebiscitu”.

Šis streikas jau buvo an
tras iš eilės nuo to laiko, kai 
karinė vadovybė pereitų 
metu birželio mėn. pažadėjo 
sugrįžti prie demokratinių 
principų 1984 m. Ateinančios 
savaitės Argentinoje gali 
būti neramios, nes tos pa
čios darbo unijos organizuo
ja protesto žygius. Balan
džio 4 d. bus oficialiai prisi
mintos Falkland-Malvinų sa

lų karo metinės. Be to, 
kariniai šaltiniai informavo, 
kad vyriausybė ketina iš
leisti oficialų pranešimą 
apie tai, kaip 1970-aisiais 
metais saugumo policija per
sekiodavo kairiųjų judėjimą. 
Manoma, kad tas praneši
mas vėl sukels neramumų, 
nes opozicijos grupės kalti
na, kad kariuomenė ir sau
gumo policija Argentinoje 
nužudžiusi apie 30 tūkst. 
žmonių.

Tuo tarpu karinė komisija 
apklausinėjo buvusį prezi
dentą gen. Leopoldo Galtie- 
rį, kuriam vadovaujant Ar
gentinos karinė chunta įsi
vėlė į Falkland-Malvinų ka
rą ir paskui kapituliavo 
prieš britus pereitų metų 
birželio 14 d. Apklausinėji
mas vyko prie uždarų durų. 
Manoma, kad buvusiam pre
zidentui bus pritaikyta ko
kia nors bausmė.

Belgradas. — Jungtiniame 
komunikate, išleistame čia 
pasibaigus Tarybų Sąjungos 
premjero Tichonovo penkių 
dienų vizitui, TSRS ir Jugo
slavija pasisako sutarusios 
padidinti ekonominį bendra
darbiavimą. Tarybų Sąjun
ga padidins naftos eksportą 
į Jugoslaviją 20 proc., kas 
sudarys apie 5.35 milijonus 
metrinių tonų.

Sielos aiškinimas
Religija teigia, kad dievas 

įkvepia žmogui sielą jam 
gimstant. Siela esanti sava
rankiška dvasinė būtybė. 
Žmogui mirštant, siela atsi
skiria nuo kūno ir gyvena 
“per amžius” dievo paskirto
je vietoje: danguje ar praga
re. Toks aiškinimas priešta
rauja mokslui.

Mokslo įrodyta, kad žmo
gaus psichinės veiklos bei 
jutimo centrai yra smege
nys. Žmogaus galios, kaip 
jutimas, protavimas, atmin
tis, ką religija priskiria sie
lai, yra smegenų veiklos re
zultatas. Pažeidus tam tikrą 
smegenų dalį, sutrinka kai 
kuris reguliarus organizmo 
darbas, žmogus praranda at
mintį, negali mąstyti, išeina 
iš proto, apanka . . . Argi 
tada ir siela suserga? Religi
ja šiais klausimais nutyli. 
Tolimesni komentarai nerei
kalingi.

Kita vertus, besiaiškinda
mi žodžio siela prasmę, su
randame, jog senovės slavai 
ir baltai sielą siejo su kvėpa
vimu: dychanije, dyšat, du
šą. Latviai sielą vadina dve- 
sele—iškvėpimu. Sanskrite 
siela—atman —reiškė irgi 
maždaug tą patį, kas susiję 
su kvėpavimu ir su gyvybe. 
Romėnams siela—animus, 
anima—atrodė slapta jėga— 
stiprumas, kuris užvaldo 
žmogų. Romėnai tikėjo, kad 
esančios vyriškos ir moteriš
kos sielos—animus, anima. 
Jei paimsime ir kitas tautas, 
tai beveik visur siela tapati
nama su svarbiais gyvybės 
reiškiniais. Jie valdo kūną, 
yra kūno varikliai, judinto
jai—siela. Be to, užmigę 
žmonės sapnuodavo seniai 
mirusius ar toli esančius gi
minaičius ar draugus. Todėl 
žmonės tikėjo, kad kažkas 
nuo kūno atsiskiria ir kaip to 
žmogaus šešėlis gali klajoti. 
Senovės egiptiečiai tikėjo 
esant kūno antrininką, vadi
namą Ka.

Kaip matome, jokios sava
rankiškos dvasinės būtybės 
sielos—nėra. Siela yra vidi
nis psichinis žmogaus pasau
lis, jo sąmonė, protavimas.

B. Jauniškis

Reikalaus pinigų iš 
Vatikano banko

London. — The Sunday 
Times of London rašo, kad 
80 tarptautinių bankų,kurie 
prarado apie $300 milijonų, 
subankrutavus Italijos di
džiausiam privačiam Banco 
Ambrosiano, dabar nori sa
vo nuostolius išieškoti iš 
Vatikano banko.

Laikraštis rašo, kad, ne
paisant, jog Vatikano I.O.R. 
(Religinės Veiklos Institu
tas), kuriam vadovavo ark. 
Paulius Marcinkus, panei
gia, tačiau vis atsiranda 
daugiau įrodymų. kad tas( 
Institutas turėjęs ryšį su 
Roberto Calfi, Banco Am
brosiano prezidentu.

Be to, Londono laikraščiai 
rašo, kad Roberto Calfi šei
ma kreipėsi į teismą, prašy
dami peržiūrėti iš naujo ap
linkybes, kuriomis Calvi mi
ręs. Pernai birželio mėn. 
Calfi buvo rastas pakartas 
ar pasikoręs ant Blackfriars 
tilto Londone. Pradžioje 
teismas nusprenęs, jog tai 
buvusi savižudybė, bet da
bar šeima sako, kad atsira
dę naujos įrodomosios me
džiagos, ir tvirtina, kad jis 
buvęs nužudytas.

Copenhagen. —Kovo 27 d. 
apie 6 tūkstančiai Danijos 
sostinės gyventojų susirinko 
miesto rotušės aikštėje ir 
protestavo prieš ginklavi
mosi varžybas bei planus 
Vakarų Europoje dislokuoti 
Amerikos branduolines ra
ketas. Jie čia atžygiavo nuo 
Danijos krašto gynybos mi
nisterijos, padarydami 
apie 13 mylių kelio.

SUSITI KIMAI

PIKNIKAS
Mūsų buvo apie dvide-< ir kAd ją būtinai kažkas 

šimt žmonių, ir tik gidė ! ištaisys. Štai pašauks: ėgi,
Nijolė ir aš—vietiniai: Lie-i 
tuvoje gimę, užaugę ir sve
timus kraštus pamatę tik 
kaip turistai. Visi kiti—išei
viai iš Lietuvos ir štai da
bar, pasiilgę, keliauja po ją 
kas pirmą, kas antrą ar 
kelintą kartą. Dažnokai at
siduriu tarp šių žmonių ir1 
beveik visuomet atsitinka, ■ 
kad kažkas nustebina, pra-1 
džiugina ar kitaip sujaukia 1 
sielą, palieka pėdsakus at-' 
mintyje.

Tada grįžome iš Nėries, 
kolūkio, esančio netoli1 
Kauno. Nors ten buvome 
pasodinti prie ilgo, vaišėms 
apkrauto stalo, tačiau žino
jome, kad kol sugrįšime į 
Vilnių, dar kartą sėsime 
pietauti, tik jau ne prie 
stalo, o gamtos prieglobs
tyje. Kiekvienas su savimi 
turėjome sumuštinį, o daž
nas—limonado, alaus, vyno 
ar viskio bonką.

— Darysime pikniką,— 
dar iš anksto žadėjo svečiai 
ir tą dieną savo pažadą 
tęsėjo.

O diena—kad paieškoti 
tokių! Ir gidė Nijolė susirū
pinusiai suko galvą, kur vi
siems mums prisiglausti, 
,kad būtume truputį toliau 
nuo žmonių ir—svarbiau
sia—kad aplinka būtų tokia 
jauki, turtinga, kaip kad 
būna turtingi ir jaukūs Lie
tuvos žmonių susibūrimai. 
Jau senokai žinojau, ką 
reiškia žodis piknikas ir, 
žinoma, džiaugiasi, kad pa
sitaikė graži proga pasižiū
rėti, kaip atrodys jis iš 
arti, ką kalbės, ko linkės, 
už ką kels tostus mūsų 
tautiečiai.

— Reikia pavėsio, kad 
neiškeptum su visais savo 
sumuštiniais,—pasakiau gi
dei.

— Kol auga tokie me
džiai, surasime ir pavėsį,— 
nusišypsojo Nijolė, o netru
kus autobusas išsuko iš 
automagistralės Kaunas- 
Vilnius, ir, kiek pavažiavęs, 
sustojo prie žalia veja 
apaugusios apvalios aikšte
lės, kur pakraščiais kerojo
si lapuočių medžių miši
nys—beržai, alksniai, dre
bulės, žilvičiai . . . Gražaus 
reginio gražus džiaugsmas 
šildė akis ir krūtinę. Na ir 
šaunuolė tu, Nijole,—norė
josi garsiai pasakyti teisy
bę, tačiau vietoje tokių žo
džių, visi šypsojomės ir bu
vome patenkinti, kad tokia 
gera pradžia.

Svečiai lipo iš autobuso ir 
po vieną, po du skirstėsi 
kas sau, kur pagal savo 
skonį suradę vietelę, sėdosi 
ant žemės, savaip ištiesda
mi ar surangydami kojas. 
Nemažas žmonių būrelis su
siskaldę, sutrupėjo į guru
lius ir reikėjo tik nusistebė
ti, kad 
krauti į 
niai ir 
ruoštas
kėjau, kad visa tai, ką re
giu—tik nedarnus atsitikti
numas, nesąmoninga klaida

čia ar ten nesu- 
krūvą visi sumušti- 
kitas piknikui pa- 
turtas. Dar vis ti-

kur jūs, mieli žmonės! Pra
šom 
kad inksmiau, kad daugiau 
išmohės ir kalbų, kad visi 
būtufne kartu . . .

Tačiau taip neatsitiko ir 
aš klydau, galvodamas, kad 
įvykūsi klaida. Jau regė
jau, kaip sumuštiniai praei
na p ’o svečių dantis ir pa
jutau 
vyksi 
dieni
žmon 
toks 
tokiu 
čia stebėtis—tai tik gidė ir

vaš, žmonės
užgimę, išaugę, išmokę būti 
su žmonėmis ir gerbti juos 
savo draugyste ir bendravi- 

Kai paskui griaudžiai

čia—į vieną kupetą,

, kad tai, kas čia 
,a—taip natūralu, kas- 
ška, kaip ir visas šitų 
ių gyvenimas. Jis ki- 
negu mūsų, ir jeigu 
pikniku galėjo kažkas

vietiniai, čia

cukrus dantis. Būna, 
raumenys nepaklusta 
aus valiai ir gal todėl

mu.
pasižiūrėjau į Nijolę, ji šyp
telėję ir ilgai rodė baltus 
kaip 
kai 
žmoi
mergina užtruko šypsotis 
daugiau negu reikėjo.

— Piknikas ir balius—tai 
ne tas pats, — pasakiau 
merginai, ir tokį įsitikinimą 
nešiojausi iki šiolei . . . Tik 
dabar prie jo prisidėjo ir 
kažkokios tai padrikos min
tys, rodančios, kad lietuvių 
gyvenimas Lietuvoje ir lie
tuviu gyvenimas svetur, 
skirih juos ne tik myliomis 
ar kilometrais kelio, bet ir 
situacijomis elgsenos, tuo 
supratimu, jog netgi nevie
nodai žinome, kaip skaniau 
ir maloniau suvalgyti kad ir 
tuos piknikui paruoštus su
muštinius. Dabar, many
čiau, giliau suprantu, kodėl 
sako, kad meistrą iš darbo 
pažinsi. Štai jis, tas meis
tras, vadinamas gyvenimo 
būdu. Užjūrio šalyse jis la
bai nepanašus į mūsiškį,— 
ir buvo nesmagu regėti, 
kaip jis žmonėms pastoja 
kelią į suartėjimą ir drau
gystę ....

Pranas Kartonas

Cape Canaveral, Fla. — 
Kovo 28 d. JAV armija 
sėkmingai išbandė Pershing 
2 tolimojo siekimo raketą, 
kuri per 11 minučių nulėkė 
850 mylių. Šitokio modelio 
raketos, 35 pėdų ilgio, nu
matomos dislokuoti Vakarų 
Europoje šių metų pabaigo
je. Prieš jų dislokavimą su
bruzdo žmonės Vakarų 
Europoje, ir ateinančią sa
vaitę tikimasi daug kur pro
testo žygių ir mitingų.

Washington. — Nepaisant 
to, kad prez. Reagan ir 
tvirtina, jog Tarybų Sąjun
ga manipuliuojanti Ameri
kos aktyvistų veiklą, sie
kiant branduolinio nusigin
klavimo, FBI parengė studi
ją, kuri tvirtina, kad taip 
nesą. “Remdamiesi turima 
informacija, mes netikime, 
jog Tarybų Sąjunga yra 
turėjusi kokios nors įtakos į 
amerikiečių veiklą”,—sako
ma toje studijoje.

ST. PETERSBURG, FLA.

LIŪDNAS MIRTIES PRISIMINIMAS

Robert Bruwer
Su skaudančia širdimi prisimenu, kuomet 1973 

m. kovo 4 d. mano mylimas vyras užmigo amžinu 
miegu, liūdesy kartoju poetės Salomėjos Neries 
sekamus žodžius.

Užgeso laimės šypsena, 
Nutilo nebaigta dainą. 
Visų apleista, vis liūdna, 
Aš klaidžioju vienų viena . . .

Liūdinti žmona —ALMA
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SAN FRANCISCO- 
OAKLAND, CAL.

Svečiai iš Lietuvos
Kovo pradžioj San Fran- 

ciske iš Tarybų Sąjungos 
lankėsi turistų grupė —19 
įvairių specialybių bei moks
lo asmenų, kurių tarpe buvo 
2 lietuviai: Vilniaus TSR 
žurnalistų Sąjungos Valdy
bos atsakingasis sekretorius 
Danielius Mickevičius ir 
Kauno vyriausias dailininkas 
Vytautas Krasauskas.

Ši turistų grupė į Kalifor
niją atvyko per Meksiką. 
Pirmoji jų Amerikoje stotis 
buvo San Diego ir Los An
geles didmiesčiai, tad turis
tai gavo progą pabuvoti ir 
pasižvalgyti po plačiąją pie
tinę Kaliforniją. Gaila, kad 
ši mūsų Kalifornijos žiema 
buvo nuostabiai lietinga. 
Padaryta daug nuostolių. 
Tad ir Sovietų turistams 
nelabai buvo malonu keliau
ti po Kaliforniją didžiai lie
tingomis dienomis.

Džiugu, kad San Francis- 
ke ir jo apylinkėje turistai 
buvo puikiai priimti ir pa
vaišinti, ypač žymiame 
Stanford universitete. Kal
bėjo Stanford žymus profe
sorius. Jis, pasveikinęs So
vietų turistus pareiškė: “Šis 
Stanford universitetas yra 
pasižymėjęs už taiką profe
soriais. Didžiuma studentų 
taip pat už pasaulinę taiką. 
Mes džiaugiamės, kad turė
jome progą priimti už taiką 
kovojančius Sovietų turis
tus.“

San Francisco Amerikos- 
Sovietų Instituto pirmininkė 
Ksavera Karosienė pasakė 
įdomią kalbą apie S. F. 
Institutą, kuris per daugelį 
metų skleidė pasauliui tai
kos mintis. (Jos kalba tilps 
atskirai.) Taip pat kalbėjo 
keli turistai, kurių kalbas 
vertė turistė iš Maskvos.

Kalbėjo žurnalistas Danie
lius Mickevičius. Jis tarpkit- 
ko priminė veiklią San 
Francisco Instituto prezi
dentės Ks. Karosienės, ir 
ta proga ją apjuosė Lietu
vos gražiąją juosta.

Vėliau svečiai buvo pa

kviesti į didesnę Stanford 
universiteto salę. Joje turis
tai kalbėjo trumpai. Pasisa
kė savo specialybes. 3 šau
nūs turistai muzikantai įs
pūdingai pagrojo ir visa pu
blika buvo sužavėta sovieti
ne gražia muzika. Tos pa
čios dienos vakare Menlo 
Park bažnyčios salėje vėl 
buvo šaunios vaišės, kurias 
paruošė Menlo Park taikos 
šalininkai ir Amerikos-Rusi- 
jos Institutas. Čia dalyvavo 
kviesti svečiai ir buvo kal
bų, kaip turistų taip ir vie
tinių. Ypač visiems labai 
patiko bažnyčios kunigo kal
ba. Jis kalbėjo už pasaulinę 
taiką, kalboje suteikė daug 
humoro. Taipgi šios mielo
se dienelėse Stanfordo uni
versiteto renginiuose buvo 
malonu sutikti Margaret ir 
Rimą Poškaičius, kurie 
praėjusią vasarą Vilniuje 
susituokė.

Kalifornietės Margaret 
Hume-Poškaitis profesija 
bei specialybė—advokatūra, 
o Rimo Poškaičio—Vilniaus 
Kino režisūra. Šauniems 
jaunavedžiams tenka palin
kėti viso geriausio jų gyve
nime. Šiuo kartu lankėsi ir 
daugiau gerbiamų svečių, 
tai žurnalistas prie Jungti
nių Tautų-Sigitas Krivickas, 
kuris San Franciske pabu
vojo porą dienų ir susitiko 
su turistais, o ypač savo 
asmeninius draugus Danie
lių Mickevičių ir Vytautą 
Krasauską. Ogi praėjusį va
sario mėn. San Francisce 
lankėsi gerbiamas svečias iš 
Washington, D. C. TSRS 
ambasados Konsulas Vaclo
vas Sakalauskas.

Susirinkimas
Vasario mėn. Ksaveros 

Karosienės pastogėje įvyko 
LLD 198 kp. susirinkimas. 
Susirinkimą atidarė F. Ma- 
chulis, tvarką pravedė Vio
let Taraškienė, M. Mozūrai- 
tienė skaitė praėjusio posė
džio protokolą, kuris buvo 
priimtas. Finansų sekretorė 
Ks. Karosienė pateikė platų

Tarp lietuvių
MIRĖ

Šeštadienį, kovo 26 d., 
mirė buvęs ilgametis Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mo daktaras kvotėjas dak
taras Petras Gustaitis. Lai
dojimas įvyko pirmadienį.

SERGA
Frank Bražinskas, Sofijos 

Stasiukaitienės sūnus, ko
vo 19 d. pergyveno apendi
cito operaciją. Dabar gydo
si namuose.

Television for Sale
Zenith—good condition, 

19”, black-white
table model. Price $150.00 
Call in the afternoon 12—6

VI 9-5428

finansinį metinį raportą. Po 
valdybos raportų įnešta 
paaukoti $25 šiaurės Kali
fornijos laikraščiui “People’s 
World”. Kuopos valdyba 
perrinkta 1983 metams. 
LLD šaunus narys Ray
mond Machulis pranešė ir 
kuopos narius pakviečia ko
vo mėn. pabaigoje prie vai
šių. Nors Raymond nepasa
kė vaišių priežasties, bet 
sužinota, kad tai bus jo 
gimtadienio sukaktis. Vardu 
kp. narių Raymondui linki
me ilgiausių metų! Beje, 
Raymond yra šios kuopos 
pirmininko Prano ir Doro
thy Machulių sūnus.

Baigiant posėdį įnešta pa
sveikinti buvusiuosius veik
lius draugus, tai Onutę ir 
Jurgę Bernotus, kurie da
bar yra Los Angeles slau
gymo namuose. Antras 
sveikinimas buvo Ksaveros 
Karosienės mielai dukrai 
Eugenijai ir jos vyrui Euge
nijui Staneliams, jų 37 metų 
vedybų sukakties proga.

LLD kuopos posėdyje la
bai pasigesta mielo Juozo 
Karoso, kuris iš gyvųjų tar
po išsiskyrė praėjusį gegu
žės mėnesį.

Po posėdžio buvo drau
giškos vaišės, kurias paruo
šė Ks. Karosienė. Kuopos 
narių vardu mielai Ksaverai 
nuoširdi padėka. M. B-tė

Detroit, Michigan

K. KAROSIENĖS KALBA 
STANFORD UNIVERSITETE:

American Russian Institute
American Russian Insti

tute is a Corporation orga
nized under the laws of the 
State of California. Among 
its organizers and early 
supporters in 1931 were 
doctors, teachers and other 
professionals. Professor 
Harriet Eddy of University 
of California at Berkeley 
was a prime mover who 
acted in consultation with 
peace and friendship wor
kers in USSR. She started 
to build the American Rus
sian Institute seeking to de
velop cultural relations. She 
donated many books and 
held lectures. Professor 
Kahn gave his library. Isa
bel Copeland donated her 
books. This started a len
ding library. Other Ameri
cans were Dr. Holland Ro
berts of Stanford Universi
ty. Mrs. Rose Isac was the 
first secretary and she, in 
consultation with others, or
ganized many activities du
ring the early difficult 
years.

Thus our American Rus
sian Institute in which our 
staff has worked for the 
past 52 years was organized 
a year before the recogni
tion of the USSR by the 
USA. Therefore San Fran
cisco has to be thankful 
that we were the first to 
start cultural relations with 
the Soviet Union. From the 
beginning of its work it 
maintained a library and

exchanged literature with 
cultural organizations. Much 
literature from USSR has 
been distributed to schools, 
colleges, universities and 
other organizations through
out the USA. Works of 
Art, reproduction of famous 
Soviet paintings and arti
facts have been collected 
and have always been on 
exhibit in San Francisco 
and other cities, to help 
inform Americans of the 
people’s creative works in 
different republics and na
tionality groups. These 
were purchased from Soviet 
sources and are either do
nated or are sold to help 
defray the expenses of the 
Institute. Thus the Institute 
always maintained a book
store where hundreds of 
pamphlets and books were 
available to the public. Ma
ny Soviet films were distri
buted not only in San Fran
cisco various peace organi
zations but mailed to other 
cities in the USA over the 
years of Institute’s exis
tence. American Russian 
Institute has been the only 
friendship society in the 
USA which maintained a 
bookstore.

ARI fostered tourism to 
the USSR and welcomed 
Soviet visitors to S. F. By 
constantly working to ac
quaint our two people’ with 
each other we strived to 
enrich and enjoy fruits of

victory that were won in 
the Hitler war. We know 
that without that victory 
our Institute would not 
have existed. Fighting to
gether against dark forces, 
inits historic fight against 
fascism, the ARI played an 
outstanding role in drawing 
the two great allies togeth
er through cultural under
standing.

Immediately after the 
war, the Institute gathered 
6,000 books of American 
authors and sent them to 
replenish the USSR libra
ries destroyed by the war.

Over the years the Insti
tute has published nume
rous books, periodicals, 
pamphlets and brochures, 
such as “Spirit of the Soviet 
Union”, “Soviet War Car
toons”, etc. The list from 
the Institute archives shows 
120 such books and pam
phlets. This means that 
more than two per year 
were published by our In
stitute. It is also well 
known that ARI over the 
years has been a host to 
various delegations from 
the USSR, such as the first 
one in the early years, of 
citrus fruit scientists. Hos
ted and arranged Shostako
vich musical festival, hosted 
Alexander Troyanovsky, al
so first Consul Gaikovich. 
During the birth of the 
United Nations ARI hosted 
Molotov and entire USSR 
delegation with a dinner at 
St. Francis Hotel, which 
also included city officials 
and other USA dignitaries.

Pagerbsime motinas
Jau per daug metų kiek

vienais metais Detroito 
Lietuvių klubas pagerbia 
motinas motinų dienos ban
ketu. Taip bus ir šiais me
tais. Motinų Diena įvyks 
gegužės 8 d. sekmadienį. Ta 
proga Detroito Lietuvių 
klubas rengia motinoms pa
gerbti banketą. Banketas 
įvyks 1 vai. po pietų Klubo 
patalpose, 4114 West Ver- 
nor Highway, Detroit. Bus 
ir programa.

Aplankėme
Sužinojome jog sunkiai 

serga klubietis Mikas Yuš- 
ka. Kovo 16 d. jį aplankė 
Alice Sharkienė, Teofilė 
Masienė ir Stefanija. Jis gy
vena Williamsburg Conva
lescent Center, 21017 Mid
dlebelt Road, Farmington, 
Michigan prie aštuntosios 
mylios, kambary 34. Būtų 
gerai, kad draugai jam pa
siųstų atviruką į namus: 
20325 Fairview, Dearborn 
Heights, Michigan 48127. Jo 
žmonai Uršulei Yuškienei, 
švogeriui ir švogerkai 
Adolfui ir Teresei Merkevi- 
čiams ir visai giminei linki
me daug ištvermės.

Kas nežino
Kai Detroito Moterų Pa

žangos klubas minėjo Tarp
tautinę Moters Dieną kovo 
13 d. Detroito Lietuvių klu
bo patalpose buvo senųjų 
amerikiečių ir čiagimusiųjų, 
kurie nežinojo, ką toji diena 
reiškia. Tai nors trumpai 
paaiškinsiu.

Net 1896-aisiais metais 
Clara Cetkin Vokietijoj or
ganizavo komisijas darbui 
tarpe moterų darbininkių. 
1905-aisiais metais Clara 
Cetkin per spaudą ir atsi
šaukimus ragino Rusijos 
moteris jungtis prie revoliu
cinio judėjimo, o 1907-ai- 
siais metais, jos sumanymu, 
įvyko pirmasis viso pasaulio 
socialisčių moterų suvažiavi
mas Stuttgarte, Vokietijoje, 
kur buvo priimta rezoliucija 
kovoti už moterims lygias 
teises.

New Yorko siuvyklų dar-

Hosted Dr. Parin secretary 
general of the USSR Medi
cal Sciences and many oth
ers of that type. In 1946 
the Dean of Canterbury 
spoke on the subject “must 
there be a war” to an 
audience of 7,000 people in 
S. F. Civic Auditorium un
der the auspices of the 
ARI. Over the years many 
dignitaries were hosted, 
plus many musical groups. 
That alone would make up 
a book.

Prof. Holland Roberts, 
its staunchest supporter, 
worked to bring about un
derstanding of Soviet life to 
USA and above all among 
the youth. This he saw as 
the guarantee of friendship 
between our two countries, 
and peace to the world. He 
helped many young people 
to attend Artek youth camp 
in USSR and youth groups 
to visit USSR. He had a 
dream of establishing a 
friendship center where 
young people and adult 
groups could meet their So
viet counterparts. When 
Doctor Holland Roberts 
died an attempt to foster 
that dream was the opening 
of Holland Roberts Center. 
One of the highlights there 
was establishing a Russian 
class with a teacher from 
USSR Elena Zelton, who 
was here for three years.

We were very proud of 
Holland Roberts when he 
received the Friendship Me
dal from the USSR and a 
letter of Congratulation 
from USA President Ford.

bininkės 1908 metais su
streikavo. Nors tada policija 
žiauriai elgėsi, bet streikas 
buvo laimėtas. 8,000 darbi
ninkių moterų demonstravo. 
Jos reikalavo lygių balsavi
mo teisių, lygių su vyrais 
darbo sąlygų.

Tarp darbininkių moterų 
kilo mintis, kad reikia 
įsteigti specialią visos šalies 
moters dieną, kurioje galės 
prieš joms visas skriaudas 
demonstruoti. Vėliau Ko
penhagoje, Danijoj 1910-ai- 
siais metais įvyko socialistų 
kongresas. Jame Clara Cet
kin įnešė, kad Kovo aštun
toji būtų paskirta kaip 
Tarptautinė Moters Diena. 
Nuo to laiko pradėta minėti 
Amerikoje ir Europoje 
Tarptautinė Moters Diena.

Dabar didelė dalis pasau
lio tą dieną jau švenčia, o 
Amerikoje toji šventė lyg ir 
užmiršta, todėl ir čiagimu- 
sieji lietuviai mažai apie tą 
šventę težino.

Iškilmingiausiai Moters 
Diena minima socialistinėse 
šalyse. Ši šventė tapo labai 
miela ir brangi Lietuvoj. Ta 
diena tapo nedarbo diena. 
Motina namuose negamina 
maisto; šeima valgo restora
ne. Kovo 8-ąją visos mote
rys džiaugsmingai ir laimin
gai švenčia Tarptautinę Mo
ters Dieną.

Tikiu jog kitais metais 
čia gimusios lietuvės mote
rys pagelbės Detroito Mo
terų Pažangos klubui šią 
šventę švęst.

Sunkiai serga
Detroito Moterų Pažangos 

klubo narė Mary Shivok, 
jau trys metai yra Fairlane 
Memorial Convalescent 
Home, 15750 Joy Road, Ne
toli Greenfield. Ji tik 71 
metų amžiaus, bet jos myli
mas vyras Bruno negali jos 
namuose aptvarkyt; jis tuo
se gydimo namuose ją ap
lanko kiekvieną dieną. Bru
no dabar gyvena vienas su 
šuniuku. Jis savo žmonos 
labai gailisi. Kai įvyko mo
terų Klubo susirinkimas, jis 
vardu savo mylimos žmonos 
moterų Klubui prisiuntė de
šimtį dolerių ir prašė, kad 
jos išsigertų kavutės, bet 
moterų Klubas tuos pinigus 
padėjo į iždą. Ačiū Bruno 
Shivok už gerą širdį. Mote
rys linki daug ištvermės 
liūdnose dienose.

Viešnia
Gerai žinomi klubiečiai 

LDS nariai ir bowlininkai, 
Al ir Alice Stacey (Stasiu- 
kėnai) susilaukė viešnios, 
Frances Butėnas, iš Tucson, 
Arizona. Ji atvažiavo pas 
Stasiukėnus kovo 16 d. 
Viešnia—Alice Stacey sesu
tė ir sesutė sergančio Clem 
Butėno, kuris dabar randasi 
Rehabilitation Institute su 
reumatišku artritu. Jam 
duoja kojų ir rankų terapi
ją. Viešnia mano grįžo na
mo kovo 23 d.

Laisvės suvažiavimas
Laikraščio “Laisvės” šėri- 

ninkų suvažiavimas įvyks 
New Yorke balandžio 17 d. 
Laisvės salėje. Būtų gerai, 
kad ten dalyvautų ir detroi- 
tiečiai, bet geriausiai, kad 
detroitiečiai suvažiavimą pa
sveikintų pinigine auka. St. 
Masytė tuos sveikinimus 
renka, ir jei jos negalite 
sutikti, tuos sveikinimus pa
siųskite į Detroito Lietuvių 
klubą,arba į namus. Šiame 
suvažiavime Detroitas turi 
gerai pasirodyt. Stefanija

Working with the late 
Holland Roberts at the ARI 
since 1931, this organization 
was a steady moving force 
and constructive principle 
for building a world of jus
tice and peace.

Sonia B. Kaross, Pres.

“Laisvės” suvažiavimas
ir banketas

7 d., Lietuvių Koope-Sekmadienį, balandžio 1 
ratyvinės Bendrovės (“La svės”) dalininkų suva
žiavimas įvyks 10 vai.
102-02 Liberty Ave., Ozon^ Park, N. Y.

* *
Po suvažiavimo, 2 vai.

ryto, Laisvės salėje,

*
bus pietūs. Kviečiame 

visus New Yorko ir apylinkės lietuvius atvykti.
Auka: $12.

BRIEFS
They say that American 

officials don’t seem very 
upset that $25 million lent 
to El Salvador’s land-reform 
program has vanished with
out a trace; they’re writing 
it off as a bad debt. But 
hold on. The American pub
lic deserves more than a 
shrug and a smile when it 
asks where its hard-earned 
tax dollars went.

* * *
January 1983 population 

in the Soviet Union was 
271,200,000.

* * *
April 10 to 16 has been 

declared National Jobs with 
Peace Week by a broad 
coalition of peace organiza
tions. 

* * *
John Taylor from Man

hattan, N. Y. writes in the 
New York Post:

“The freeze on COLA be
nefits is totally unaccepta
ble to senior citizens.

I am 75-years-old and last 
year’s Social Security in
crease covered the rent on 
my two-bedroom apartment 
for the first time.

That still left me no mo
ney for electricity, phone or 
food.

Even if they allowed the 
pitiful 5 per cent increase 
(which they now say will be 
deferred till next January), 
it would still not cover my 
basic needs.

I am hungry, I am cold, 
(I c ’nnot afford to turn on 
the eiectric heater), I can
not afford any warm 
clothes, and most of all I 
am angry.

For this I worked hard 
for 50 years?”

* * ♦
Artist May Stevens is 

back from her lecturing trip 
in England and is very 
pleased with the results. 

* * *
New York Aido Chorus 

“Welcome Spring” party af
ter the rehearsal was very 
nice. Nellie Venta, our food 
specialist made a very good 
dinner and she must have 
worked very hard for it. 
Our big thanks to her.

There were a lot of eggs 
too, decorated and plain for 
everyone to enjoy.

A happy 40th wedding 
anniversary was wished to 
John and Aldana Katinas. 
They have joined our cho
rus this season and we are 
very happy to have them.

Another new member— 
Florence Kazakevich came 
to the chorus recently and 
we are very happy about 
that too. Florence is well 
known to us. Her brother 
George Kazakevich was 
New York Aido chorus

leader in previous years. 
Florence is very talented. 
She plays accordion beauti
fully.

New York Aido Chorus 
Spring Concert will take 
p ace May 15 and we areace May 15 and we are 
hard at work preparing for 
it. * * *

| Heard from Helen Esker. 
She and her sister Amelia 
will be back from 
very soon. Hope 
them at “Laisve’s”

on April 17.
Helen says that they had 
very successful meeting in

Florida 
to see 
conven-

ti

a
Siint Petersburg for March 
8th. —International Wom
an’s Day. Amelia sang and 
Helen made a speech about 
wpmen in 
welcoming 
Nėw York.
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back to
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From Anthony
Diary:

June 22, 1942
One year anniversary of 

the nazi attack upon the 
viet Union. Greetings to

the valiant Red Army are 
being voiced from freedom 
loving people of the world.

Went to the Madison 
Square Garden meeting. 
The place was packed. La 

ardia, Litvinov, Hopkins,
and Green spoke.

Green’s speech was mar- 
ous. He called for a se- 
d front immediately, and 
mised all aid to the So

viet Union.
June 26, 1942
Today leaving for Mon

treal to attend All-Canada 
Lithuanian congress.

July 2, 1942
Tonight Independence 

Day Rally at Madison Sq. 
Garden.

July 22, 1942
Big Second Front demon

stration in the Madison 
k, New York, many pro
ent men spoke —La 
rdia, Senator Pepper, 
id, Charlie Chaplin.

vel
COL' 
pre 
vie

Par 
min 
Gua 
Mež.

July 23, 1942
Roosevelt had a confe

rence with Litvinov.
July 28, 1942
N

and

man 
tors’

azis captured Rostov, 
are pushing ahead.
jgust 4, 1942

Red Army holding Ger- 
tide back in most sec- 

(Times). Use

CORRECTION

Briefs” it

ecialist system must 
something to do with 
Should be: Socialist

March 25 in 
was:

Sp 
have 
that,
system must have some
thing to do with that.

Anthony Bimba [left] with Lithuanian American well 
known writer Philip Bonoski [centerl and late Justas 
Paleckis, one of the leaders of Soviet Lithuania in 1967.
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