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REZOLIUCIJA
Priimta Lietuvių Kooperatyvinės Spaudos Bendrovės 

dalininkų metiniame suvažiavime 1983 m. balandžio 17 d., 
Ozone Park, N. Y.

“Laisvės” dalininkų suvažiavimas, įvykęs balandžio 
mėnesio 17-tą dieną “Laisvės” bendrovės namuose New 
Yorke, reiškia savo pasitenkinimą, kad nežiūrint vis 
sunkėjančių sąlygų, mūsų laikraščio nuolatinis ir pamatinis 
tikslas, informuoti, mobilizuoti ir šviesti Amerikos darbo 
lietuvius kovoje už demokratiją, socialinį teisingumą ir 
taiką, siekiamas su įprastu pasiryžimu ir pasitikėjimu 
ateitimi.

Mes konstantuojame, kad mūsų laikraščio nusistatymo 
širdis sutampa su didžios daugumos Amerikos žmonių ir 
visų padoriųjų pasaulinių jėgų siekiu: neleisti karo rengė
jams įstumti pasaulį į naujo pasibaisėtino termobranduoli
nio karo pragarą.

Mes taipgi žinome, kad kova už taiką yra integrale dalis 
kovos už žmonių gerbūvį, už naują socialinę santvarką, 
prie kurios jau eina žmonijos didžiuma—už socializmą. Mes 
manome, kad mūsų laikraštis atneša savo indėlį į Amerikos 
darbo žmonių kovą prieš Reagano administracijos pastan
gas paneigti jų teises, aprėžti jų socialinius laimėjimus, 
susilpninti darbo unijas, neigti rasinių mažumų teises.

Mes manome, kad “Laisvės” rolė toje kovoje yra 
glaudžiai susijusi su geresniu atspindėjimu, kas vyksta 
senosios kartos Amerikos lietuvių darbo žmonių gyvenime, 
jų kasdieninėse kovose darbovietėse, kolonijose, pensinin
kų kovose už geresnį socialinį aptarnavimą, medicinišką 
aprūpinimą. Mes turime nuodugniau aiškinti mūsų skaity
tojams, kaip jų kovos ir siekiai yra šimtais gyjų surišti su 
darbo unijų, bedarbių, juodųjų amerikiečių, moterų ir 
jaunimo kovomis už savo teises.

Mes laikome rudeninį vajų gerai pavykusiu ir patariame 
Direktorių Tarybai taip pat ir per šių metų būsimą vajų 
stengtis sukelti laikraščio išlaikymui mažiausia $20,000. 
Mes nuoširdžiai dėkojame vajininkams JAV ir Kanadoje ir 
visiems skaitytojams bei rėmėjams, kurie kuomi nors 
prisidėjote prie praėjusių metų vajaus pravedimo.

Mes nuoširdžiai dėkojame visiems “Laisvės” bendradar
biams ir korespondentams tiek šioje šalyje, tiek Tarybų" 
Lietuvoje. Širdingai prašome jus padėti “Laisvei” kores
pondencijoms bei raštais ir ateityje. Tik jūsų talkos dėka 
“Laisvė” gali didžiuotis savo populiarumu ir autoritetu 
lietuviuose.

Mes nulenkiame galvas prieš praėjusiais metais mirusius 
laisviečius ir reiškiame giliausią užuojautą liūdintiems jų 
artimiesiems.

Mes ryžtamės tęsti mūsų teigiamą rolę teisingai 
informuojant Amerikos lietuvius apie mūsų senosios 
gimtinės, socialistinės Lietuvos, gyvenimą. Ranka rankon 
su realiu Lietuvos gyvenimo atspindėjimu eina ryžtas 
atremti ir demaskuoti tuos melus, kuriais ideoliginiai 
priešai vis juodina Lietuvą. Socialistinių kraštų rolės ir 
gyvenimo teisingas supratimas yra dalis pastangų gerinti 
tarptautinius santykius, tautų sugyvenimą ir apsaugoti 
pasaulinę taiką.

o o o o

Per ilgus dešimtmečius “Laisvė” nešė tiesos žodį 
Amerikos lietuvių darbo žmonėms, susispietusiems prie 
Naujosios Anglijos audyklų, Pennsylvanijos anglies kasyk
lų, Pittsburgho plieno liejyklų, New Yorko siuvyklų. Mūsų 
gretos suretėjo, mūsų laikraštis išvysta dienos šviesą 
rečiau negu praeityje. Bet kasdieną tas pats paštas atneša 
šviežią “Laisvės” numerį į tas pačias ir kitas vietoves. Mes 
šio suvažiavimo proga sveikiname visus mūsų atsidavusius 
skaitytojus, kurie su meile savo rankose laiko kiekvieną 
mūsų laikraščio numerį; mes sveikiname atsidavusius 
bendradarbius, rėmėjus, redakcijos ir spaustuvės darbuo
tojus ir mes su gilia pagarbą prisimename visus draugus, 
kurie mus paliko per praeitus metus, pirmoje eilėje 
ilgametį vyriausią redaktorių Antaną Bimbą. Mes pašven- 
čiame mūsų ateities kovas jo ir jų visų atminčiai.

KOMISIJA: P. VENTA
A. YUSKOVIC
A. YAKSTIS

Kaltina dėl karo prieš Nikaragvą

Tarptautinis susitikimas 
pasaulio taikos reikalu

Managua. — Septyni tarp
tautinio masto rašytojai, jų 
tarpe ir amerikietis roma
nistas William Styron, kalti
na prez. Reagan, kad jis 
pradėjęs “nemoralų, pavo
jingą ir nežmonišką karą 
prieš Nikaragvą”. J ų pro
testo laiškas buvo atspaus
dintas Nikaragvos sostinės 
laikraštyje Nuevo Diario. 
Pereitą sekmadienį to laiško 
tekstas, kaip skelbimas, bu
vo atspausdintas ir New 
Yorke Times dienraštyje.

Pasirašiųjų tarpe, be ame
rikiečio Styron, yra Nobelio 
premijos laureatai Gabriel 
Garcia Marquez iš Kolumbi

jos ir Heinrich Boil iš Fed. 
Vokietijos, Julio Cortazar iš 
Argentinos, Carlos Fuentes 
iš Meksikos, Gunter Grass iš 
Fed. Vokietijos ir Graham 
Greene iš D. Britanijos.

Madrid. — Arabų Lygos 
generalinis sekretorius 
Chedli Klibi Čia pareiškė, 
kad prez. Reagano planas 
taikai Artimuosiuose Ry
tuose dėl savo silpnų pusių 
esąs neįgyvendinamas. Pre
zidentas siūlo įsteigti auto
nominę Palestiną Vakarų 
Krante ir Gazoje, sąjungoje 
su Jordanu.

Vaizdas iš Albany, Oregon, mitingo, kur kalbėtojai smerkė prez. Reagano 
ginklavimosi politiką, reikalavo įšaldyti branduolinius ginklus ir skirti daugiau lėšų 
švietimui ir sveikatos reikalams.

TAIKOS SAVAITĖ
New York. — Balandžio 

10-16 dienomis čia vyko eilė 
parengimų su paskaitomis, 
filmų rodymais, koncertais 
ir kitokiomis pramogomis, 
pasisakant už taiką ir nusi
ginklavimą. Šitaip šis mies
tas prisidėjo prie kitų poros 
šimtų Amerikos miestų, ku
rie atžymėjo “Jobs with 
Peace Week”. Daugelyje 
vietų parengimams vadova
vo religinės ir taikos judėji
mo veikėjai. Riverside 
Disarmament Campaign ba
landžio 17-19 dienomis su
rengė paskaitas “Making 
Peace Possible” tema. Kal
bėtojų tarpe buvo Tarybų 
Sąjungos ambasadorius Vla
dimir Šustov, Greenham 
Common iš D. Britanijos, 
taikos veikėjai iš Italijos, 
JAV kongresmanas William 
Gray, New Yorko miesto 
tarybos narė Ruth Messin
ger ir kt.

Patvirtino kontroversinį 
nusiginklavimo pareigūną

Washington. — Senatas 57 
balsais prieš 42 patvirtino 
prez. Reagano kandidatą 
Kenneth Adelman vadovau
ti Ginklų kontrolės ir nusi
ginklavimo agentūrai.

Prezidentas šį 36 metų 
vyruką, anksčiau buvusį 
JAV ambasadorės Jungtinė
se Tautose Jeane Kirkpa
trick pavaduotoją, šiam pos
tui buvo parinkęs sausio 12 
d., bet susilaukė griežtos 
kritikos dėl jo tinkamumo. 
Adelman pakeičia Eugene 
Rostow, 69 m. amžiaus, kurį 
prez. Reagan atleido dėl 
nuomonių skirtumo su kitais 
administracijos pareigūnais.

Sen. Paul Tsongas, demo
kratas iš Massachusetts, ku
ris vadovavo opozicijai prieš 
prezidentą, po balsavimo 
pareiškė, kad prez. Reagan 
gailėsis šio žygio, nes Adel
man neturi nei pakankamo 
pasirengimo, nei patyrimo 
tokiai svarbiai įstaigai vado-

Daug kur priimtos rezoliu
cijos, pasisakant prieš prez. 
Reagano karines išlaidas, 
raginant daugiau dėmesio 
skirti švietimui ir sveikatos 
reikalams.

Protestuoja turku 
mokslininkai

Ankara. — Turkijos kari
nė valdžia vis labiau reiškia
si, norėdama palaužti spau
dos ir universitetų laisves. 
Mokslininkai protestuoja 
dėl valdžios žygio, savo ži
nion perimant dvi kultūrines 
institucijas—Turkijos kalbos 
sąjungą ir Turkijos istorijos 
draugiją. Šios institucijos 
buvo įkurtos pagal Kemal 
Ataturko valią prieš pen
kiasdešimt metų. Mokslinin
kai sako, kad tas priešinasi 
buvusio prezidento ir mo
derniosios Turkijos kūrėjo 
originaliam planui.

Kenneth Adehnan

vauti. Senatas jį patvirtino, 
nepaisydamas savo užsienio 
reikalų komiteto rekomen
dacijos. Tas komitetas 
Adelmaną apklausinėjo ir 
priėjo išvados, kad jis nesąs 
tinkamas tam postui.

Pasirengimai 
ekonominei 
viršūnių 
konferencijai

Washington. — Fed. Vo
kietijos kancleris Helmut 
Kohl, lydimas savo užsienio 
reikalų ministro Dietrich 
Genscher, pereitą savaitgalį 
lankėsi pas prez. Reagan ir 
aptarė gegužės 28-30 dieno
mis Williamsburg, Va., įvyk
siančios ekonominės viršū
nių konferencijos reikalus.

Panašiais tikslais su prez. 
Reaganu susitiks ir Gaston 
Thorn, Europos Ekonomi
nės Komisijos pirmininkas, 
kuris čia lankysis balandžio 
21 d. ir Kanados premjeras 
Pierre Elliott Trudeau, kuris 
atvyksta balandžio 28 d.

Britai rodo 
savo jėgą

Gibraltaras. — Šešiolika 
D. Britanijos karo laivų 
įplaukė į uostą, sukeldami 
didelį pasipiktinimą Ispani
joje. Ispanijos vyriausybė 
įteikė britams protesto no
tą. Joje sakoma, kad toks 
laivų lankymasis yra “nepa
geidaujamas” ir kelia “neri
mą bei susirūpinimą”.

Ispanija kartu pareiškė 
savo norą Gibraltaro klausi
mą išspręsti pagal Jungtinių 
Tautų rezoliuciją, pripažįs
tančią Ispanijos teritorialinį 
integralumą. Ispanija, kuri 
Gibraltarą laiko savo dali
mi, jį Britanijai perleido 
1713 m. Utrechto sutartimi.

Ispanų spauda rašo, kad 
britų karo laivų lankymasis 
Gibraltare yra Gibraltaro 
gynybos bandymas, ką bri
tai paneigia.

Havana. — Čia paskelbta, 
kad J AV atsisakė išduoti 
vizą Kubos kultūros vicemi
nistrui Julio Garcia Espino- 
zai, kuris turėjo šia^ savaitę 
atvykti į Los Angeles daly
vauti filmų festivaly. Tame 
festivalyje rodomi mažai 
kam žinomi amerikiečių ir 
kitų kraštų filmai.

Praga. — Čia eina plataus 
masto pasirengimai birželio 
21-26 dienomis įvyksiančiam 
tarptautiniam susitikimui, 
kuriame bus diskutuojami 
pasaulio taikos klausimai.

Pragos darbininkai ir uni
versiteto studentai savo su
sirinkimuose priėmė rezoliu
cijas, kuriose pasisakoma už 
taiką ir raginama darbuotis 
taikos išlaikymui pasaulyje. 
Dar daugiau—raginama fi
nansiniai paremti tą didžiulį 
taikos renginį, kuriame da
lyvaus visa eilė stambiųjų 
organizacijų, kovojančių už 
taiką pasaulyje.

Tikimasi, kad į konferen
ciją atvyks apie pora tūks
tančių taikos veikėjų iš dau
giau kaip 125 kraštų. Konfe
rencija ypatingai įgauna 
reikšmės akivaizdoje prez. 
Reagano administracijos 
planavimų dislokuoti Vaka
rų Europoje branduolines 
raketas ir sukurti priešrake- 
tinio ginklo kompleksą.

Anksčiau panašios konfe-

Kreipiasi į viso pasaulio 
mokslininkus

Maskva. — Daugiau kaip 
šimtas Tarybų Sąjungos 
mokslininkų atvirame laiške 
į visus pasaulio mokslinin
kus pasisakė prieš prez. 
Reagano pasiūlymą sukurti 
naują milžinišką priešraketi- 
nio ginklo kompleksą, sie
kiant užtikrinti visišką sau
gumą Amerikai globalinio 
branduolinio konflikto atve
ju.

Tarybų Sąjungos moksli
ninkai pabrėžia, kad dar 
niekada nebuvo toks aktua
lus uždavinys išsaugoti gy
vybę ir taiką Žemėje, kaip 
dabar, ir kad visi, kurie 
susipažinę su gyvenamojo 
laikotarpio realybėmis, ge
rai žino, ką reiškia nuolati
nis mintinio ginklo kaupimas 
ir vis naujų, baisesnių masi
nio žmonių naikinimo prie
monių kūrimas.

KAIP IŠVENGTI GRĖSMĖS EUROPAI

Tarybų Sąjungos Komunistų Partijos Centro Komiteto 
narys ir TSRS Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Alek
sei Šytikov tarptautinei spaudai duoda pasikalbėjimą apie 
naujai išleistą studiją, pavadintą “Kaip išvengti grėsmės 
Europai”. Šią studiją parengė Tarybų Sąjungos Komite
tas Europos saugumo ir kooperatimo reikalams ir 
mokslinio tyrimo taryba taikai ir nusiginklavimui.

, Kopenhagoje ir 
Konferencijai 

kretariatas dar- 
nevoje, o jį koor-

rencijos yra buvusios Pary
žiuje, Berlyne, Maskvoje, 
Helsinkyje 
Sofijoje. 
rengti se 
buojasi Gt
dinuoja Edith Ballantyne, 
Women’s ' 
gue of Pe
generalinė sekretorė. Sek- 
retariate dalyvauja Čeko
slovakijos komitetas, Pa
saulio Bažnyčių Tarybos ko
misija, Tarptautinė Taikos 
Taryba, Šveicarijos Taikos 
Komitetas, Tarptautinė

international Lea- 
ace and Freedom

enų delegacija.

Taryba, Sh 
Komitetas, 
Jungtinių Tautų Sąjunga ir 
tarptautiųė YWCA. Iš Ame
rikos į konferenciją vyks 
šimto asrrt

Šalia oficialių posėdžių, 
planuojama visa eilė rengi
nių, jų 
festivalis, 
nimo susitikimai ir kt. Pati 

,arpe kino filmų 
Foto paroda, jau-

didžiausia demonstracija už 
taiką įvyks Pragoję, bet ir 
kituose Čekoslovakijos 
miestuose bus rengiami su
sitikimai, kuriuose dalyvaus 
svečiai iš [užsienių.

Remdamiesi žiniomis, ku
rios mokslininkams yra 
prieinamos, mokslininkai 
pareiškia, kad branduolinia
me kare efektyvių gynybi
nių priemonių nėra ir kad 
praktiškai jas neįmanoma 
sukurti. Todėl jie tvirtina, 
kad moralinė mokslininkų 
pareiga žmonijai yra kvieti
mas prie ginklavimosi var
žybų apribojimo, vedančio į 
galutinį nusiginklavimą.

Ši tarybinių mokslininkų 
nuomonė visiškai sutampa 
su įvairių pasaulio šalių 
Mokslų Akademijų prezi
dentų ir atstovų pareiškimu, 
kurį neseniai pasirašė JAV 
nacionalinės mokslų akade
mijos, D. Britanijos, Pran
cūzijos ir Tarybų Sąjungos 
Mokslų Akademijos atsto
vai.

i
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Washington laimėjimas
Visi pripažįsta, kad Haroldo Washington© laimėjimas 

Chicagoje turi nacionalinę, visšalinę svarbą. Svarbu, kad 
pirmą kartą šalies istorijoje negrų rasės žmogus tapo 
antrojo Amerikos didmiesčio galva, jo meru. Bet dar 
svarbiau yra, ką tas faktorius rodo bendroje politinėje 
prasmėje. Rinkimai parodė, kad juodieji mūsų šalies 
gyventojai yra aukštai politizuoti: jie ėjo prie rinkimų 
urnų didesniu nuošimčiu, labiau pasiryžę ir aiškiau 
susipratę, negu baltieji gyventojai,—juoduose Chicagos 
rajonuose virš 90% balsavo, tuo tarpu, kai baltųjų tarpe 
tik apie 70%.

Tas rodo, kad kuomet jie mato tikro reikalo, juodieji 
amerikiečiai gali tapti nulemiama jėga Jungtinių Valsty
bių rinkiminėje santvarkoje. Prieš Demokratų partiją 
dabar atsiveria labai plačios galimybės: Chicagoje 
juodieji balsavo taip masiniai už demokratinį kandidatą, 
nes jis jiems buvo nuosavas, nors pats partijos senasis 
aparatas už jį nesidarbavo. Bet jeigu prezidentiniuose 
rinkimuose Demokratų partija užimtų pažangesnes pozi
cijas, jeigu juodosios masės pajustų, kad demokratai 
tikrai stoja prieš nedarbą, prieš skurdą, prieš pamišėlišką 
ginklavimąsi, prieš rasizmą, juodieji mestųsi į rinkiminę 
kovą su tokia pat energija, kurią jie parodė Chicagoje. Ir 
jie be abejo gąlėtų padėti užtikrinti, kad Reaganas bus 
ištrenktas iš Baltojo namo ....

Beginąs, Huseinas, PLO . . . .
Palestinos išsilaisvinimo organizacija (PLO), kaip tai 

buvo galima tikėtis, atsisakė leisti Jordano karaliui 
Huseinui atstovauti ją ir palestiniečius bendrai derybose 
su Izraeliu ir JAV. PLO logika labai paprasta ir ją lengva 
suprasti: PLO sutinka derėtis šalia Jordano delegacijos, 
bet negali sutikti, kad Jordanas ją atstovautų. Juk 
Jordano karalius nėra Palestinos tautos vadas, juk jis net 
ne visuomet pritarė palestiniečių išsilaisvinimo kovai, juk 
daugiau negu prieš dešimtmetį jo armija net ginklu 
susirėmė su PLO daliniais ir ištrenkė juos iš Jordano.

Tad, kaip atrodo, derybų iš viso nebus. O kaip Izraelio 
valdžia? Ar ji susirūpinusi, kad nebus taikos derybų? Kaip 
tik atbulai,—kaip tai sako pasaulinė spauda, Beginąs, 
Samiras ir jų sėbrai nesitveria džiaugsmu, nors bando tą 
slėpti. Mat, kuo ilgiau atidedamos derybos, tuo geriau iš 
jų taško,—jie gali vis labiau kolonizuoti Vakarinį 
pakraštį, užtikrinti, kad ten neįsikurs nepriklausoma 
palestiniečių valstybė .... Derybos apie Libaną irgi 
velkasi čerepoko greičiu, ir izraeliečių karinės jėgos vis 
labiau įsitvirtina Pietiniame Libane, o Amerikos marinai 
tvirtina savo pozicijas pačiame Beirute.

Antras Internacionalas
Ne visiems žinoma, kad Antrasis (socialistų, socialde

mokratų, ar kaip jie besivadintų) Internacionalas ne tik 
gyvas, bet suruošia tarptautinius suvažiavimus, priima 
rezoliucijas ir t. t. Štai to Internacionalo suvažiavimas tik 
pasibaigė Portugalijoje. Skaitant aprašinėjimus darosi 
aišku, kad pagal pavadinimą tai tas pats Internacionalas, 
prie kurio iki skilimo Pirmojo pasaulinio karo metu 
priklausė visi marksistai, bet faktinai tai visai kitokio 
pobūdžio organizacija. Kas ten dalyvauja? Iš vienos pusės 
ten priklauso kai kurios tradicinės socialdemokratinės 
partijos, kaip tai Vakarų Vokietijos, Austrijos, Švedijos. 
Taipgi priklauso Italijos, Graikijos, Portugalijos, Ispani
jos socialistai. Po jų—Britanijos, Norvegijos darbiečiai. 
Bet tai tik pradžia,—prie Antrojo, socialistinio interna
cionalo priklauso tokios skirtingos grupės, kaip Egipto 
valdančioji partija, taip vadinama “Egipto socialistinė 
sąjunga”, kuri nieko bendro su socializmu neturi, panaši 
valdžios partija iš Dominikos respublikos, dalis PLO 
nacionalistų, Izraelio darbiečiai, kai kurios Indijos neu- 
tralistinės grupuotės, bent trys JAV grupės ir t. t. ir t. t.

Nors organizacija save vadina internacionalu, bet ji net 
nebando skleisti tikrai internacionalistines idėjas. Taip, 
pavyzdžiui, Portugalijos suvažiavime dalyvavo delegacija 
iš palestiniečių PLO (ne pati vadovybė) ir delegacija iš 
Izraelio darbo partijos. Internacionalas nė nebandė 
abiejų grupių suvesti į pasitarimus—net koridoriuose 
susitikdami tų dviejų delegacijų nariai tarpysavyje 
nesikalbėjo.

Bet ne viskas neigiama tame internacionale. Reikia 
pripažinti, kad nors ne energingai ir ne visu balsu, bet 
socialistinis internacionalas visgi pasisako už taiką ir 
nusiginklavimą.

Ispanija nubalsuos ....
1984-ais metais Ispanijoje įvyks referendumas, kuriame 

žmonės pasisakys: pasilikti arba nepasilikti Šiaurės 
Atlanto pakto santarvėje, kitaip sakant—NATO eilėse. 
Tai bene pirma NATO šalis, kurioje vyks toks balsavi
mas. Jis ten vyks, nes Ispanijoje vis labiau auga 
judėjimas už neutralizmą, už nusiginklavimą, už pasitrau
kimą iš karinių blokų. Toks sentimentas auga visoje 
Vakarų Europoje, bet ten apie referendumus dar 
nekalbama. Bet jeigu Ispanija po referendumo tikrai 
pasitrauktų iš NATO, kitos šalys, ypatingai Italija ir 
Graikija, gal imtųsi panašius referendumus surengti.

Miesto žmonės Lietuvoje 
tada dauguma kalbėjo ru
siškai ar lenkiškai. Lietuvių 
kalba mokyklų nebuvo. Ru
sijos carai draudė lietuviš
ką spaudą. Už kiekvieną 
lietuvių kalba rašytą žodį 
grėsė kalėjimas ar Sibiro 
tremtis. Juoda naktis buvo 
aprėmusi Lietuvą, lietuvių 
kultūrą. Ir štai, Jonas Ba
sanavičius 1883 metais kovo 
mėnesį Ragainėje (Rytų 
Prūsijoje) išleidžia pirmą 
lietuviško laikraščio “Auš
ra” numerį. Tai buvo ryš
kus žiburys tamsioje nakty
je, kuris rodė lietuviams 
kelią į tautiškumą, į šviesą, 
į grožį, kuris rodė, kokia 
garbinga lietuvių tautos 
praeitis, kokia graži lietu
vių kalba, kuris priminė lie
tuviams, kas jie yra ir 
švietė kelią į laisvą ateitį, 
ragino mesti svetimą šydą 
ir būti senos aisčių tautos 
atstovais. Taigi, šiemet visi 
lietuviai mini šimtą metų 
nuo pirmojo lietuviško laik
raščio “Aušra” pasirodymo. 
Tai buvo tikrai lietuviškos 
tautiškos krypties laikraš
tis. Jonas Basanavičius at
liko didelį darbą, organi
zuodamas “Aušros” leidi
mą, platinimą. Juk tada 
lietuvišką spaudą Lietuvoje 
rusai draudė. “Aušrą” per 
sieną nešė slapta knygne
šiai, rizikuodami savo gy
vybe ar laisve, platino ją 
Lietuvoje. Lietuvoje inteli
gentų lietuvių tada buvo 
nedaug. “Aušros” tiražas 
tūkstantis egzempliorių ta
da buvo didelis ir leidžia 
manyti, kad “Aušra” noriai 
buvo skaitoma. Dažniausiai 
vieną laikraščio numerį 
skaitydavo daug žmonių, 
susirinkę vakarais pas švie

sesnį ūkininką, arba laik
raštis keliaudavo per ran
kas, kol perskaitydavo jį 
daugelis žmonių. Ne tūks
tantis lietuvių, dažniausia 
kaimo žmonių, bet daugelis 
tūkstančių perskaitydavo 
kiekvieną “Aušros” numerį. 
Ir daugelis, paskaitę, su
prasdavo, kas jie esą, kad 
jų protėviai buvo narsūs 
kariai, sulaikę kryžiuočių 
bei kitų priešų veržimąsi į 
Nemuno kraštą, o jų kuni
gaikščiai valdė keliasdešimt 
kartų didesnius žemių plo
tus už Lietuvą. Ir nutautė
ję lietuviai atbudo. “Aušra” 
nurodė kelius į tautinį nu
budimą. Nors “Aušros” išė
jo tik keturiasdešimt nume
rių, bet ji savo misiją atli
ko.

“Aušra” kėlė Lietuvos 
gyventojų švietimo klausi
mą, jaunimą ragino švies
tis. Ji kritikąvo lietuviškos 
spaudos draudimą. Joje at
sispindėjo Lietuvos gyveni
mas. Jeigu ne “Aušra”, tai 
šiandien gal būt nežinotu
me kai kurių lietuvių rašy
tojų kūrinių. “Aušroje” sa
vo kūrybą, pasirašinėdami 
slapyvardžiais, spausdino 
rašytojai A. Vištelis, S. 
Dagilis, K. Sakalauskas- 
Vangėlis, J. Zauerveinas, 
J. Andriulaitis-Kalnėnas, 
V. Kudirka, J. Mačiulis- 
Maironis, J. Mačys-Kėkštas 
ir kt. Daug savo kūrybos 
“Aušroje” publikavo ir jos 
leidėjas bei redaktorius, 
lietuvių tautos patriarchas 
Jonas Basanavičius. “Auš
ros” redaktoriais taip pat 
buvo J. Šliūpas, J. Mikšas, 
M. Jankus, J. Andziulaitis- 
Kalnėnas. “Aušra” buvo 
leidžiama, aukštaičių vaka
riečių tarme (J. Basanavi

čius ir kt. iš ten buvo kilę). 
“Aušra” nagrinėjo lietuvių 
kalbą, platino naujadarius, 
kurie buvo įteisinti lietuvių 
kalboje. Joje buvo ragina
ma kalboje mažiau vartoti 
svetimybių “Aušra” nusipel
nė ir lietuvių kalbai.

“Aušros” nuveiktas dar
bas buvo labai didelis ir 
naudingas. Jis uždegė kitus 
dirbti savo tėvynės, savo 
liaudies labui. Prasidėjo 
tautinis atgimimas. Ryt- 
priūsiuose pasirodė V. Ku
dirkos leidžiamas laikraštis 
“Varpas”, kuris kvietė į 
darbą tautos labui, kovai 
su carine priespauda. Atsi
rado ir daugiau laikraščių 
leidžiamų Rytpriūsiuose ir 
slapta per sieną nešamų į 
Lietuvą. Dėka “Aušros” 
lietuvių kalba nežuvo. Ji 
gyva. Ja šiandien domisi 
ne tik Lietuvos, bet viso 
pasaulio kalbininkai, nes 
lietuvių kalba yra sena in
doeuropiečių kalba, ma
žiausiai pakitusi.

Šiandien, praėjus šimtui 
metų nuo “Aušros” pasiro
dymo, ją visi įvertina tei
giamai, žavisi jos tuometi
niu drąsumu, jos užsibrėžtu 
tikslu. Mokslininkai nagri
nėja “Aušros” nuopelnus 
lietuvių kalbai (straipsnis 
profesoriaus Jono Palionio 
“Aušros” nuopelnai gimta
jai kalbai “žurnale “Moks
las ir gyvenimas” Nr. 3— 
1983 m.), nagrinėja jos kal
bą, stilių, semiasi žinių apie 
Lietuvos senovę, apie tuo
laikinę Lietuvą. Kol bus 
gyva lietuvių kalba, tol 
neužges “Aušros” nuopelnai 
gimtajai kalbai, istorijai, 
etnografijai, literatūrai . . .

Plečiami linų perdirbimo pajėgumai Panevėžyje. Seno
jo linų fabriko bazėje išaugo moderni, kelis kartus 
pajėgesnė įmonė. Atiduotas eksploatuoti pirminio linų 
apdirbimo keturių technologinių Unijų 
sas. Čia per metus bus paruošiama da 
tūkstančiai tonų pluošto. Statybinink 
gruodžio 1 dienos atiduoti 20,5 tūkstančio tonų Unų 
stiebelių perdirbimo pajėgumus. Baubiamas derinti ir 
valdymo dispečerinis pultas. Jis kontroliuos visus techno
loginius režimus.

Nuotraukoje: Naujame linų fabrike Laime Jokūbaitie- 
nė derina centrinį valdymo pultą.

Laižuvos gyventojas Si
monas Baranauskas yra ge
ras naminių staklių audėjas, 
nepaisydamas nusigyvenu
sių tradicijų apie “vyriškus” 
ir “moteriškus” darbus. Ir 
audžia ne jis vienas, o visa 
šeimyna. Jonas Stankus iš 
Mažeikių tą aprašo Lietuvos 
spaudoje.

Mažeikių rajoniniuose kul
tūros namuose vyko Laižu
vos apylinkės dienos rengi
niai. Parodoje gėrėtasi 
Augutės Tupikienės, Almos 
Zubienės, Birutės Lūžienės 
bei kitų moterų margaraš
čiais audiniais, dailiu siuvi
nėjimu, mezginiais.

— Nejau šias lovatieses 
vyras išaudė?—stebėjosi bū-

TIKINCIAJAM ir ateistui

Įstaty II as ir religija
TSR Sąjungos ir Lietuvos 

TSR Konstitucijos garan
tuoja piliečiams sąžinės lais
vę, tai yra teisę išpažinti bet 
kurią religiją arba neišpa
žinti jokios. Kad ši garantija 
nebūtų pažeidinėjama, val
stybė yra išleidusi religinių 
kultų įstatymus, kontroliuo
ja, kaip jie vykdomi.

Bažnyčia buvo atskirta 
nuo valstybės ir mokykla— 
nuo bažnyčios jau pirmosio
mis Tarybų valdžios dieno
mis. Tačiau ir dabar klerika
liniai ekstremistai tebeban
do neteisingai aiškinti bei 
pažeidinėti šią svarbią kon
stitucinę nuostatą. Dažnai 
religija panaudojama tik 
kaip priedanga politiniams 
išpuoliams, siekiama kartu 
su užsienio imperialistais 
plėsti ideologinę kovą prieš 
socializmą.

Tarybų šalyje valstybė 
nesikiša į bažnyčios vidaus 
reikalus, kulto tarnautojų 
kanonę veiklą, o bažnyčiai ir 
dvasininkams neleidžiama 
kištis į valstybės reikalus. 
Jų paskirtis—tenkinti tikin
čiųjų religinius poreikius. 
Valstybės įstatymai ir jų 
pagrindu duodami valdžios 
nurodymai bei patvarkymai 
yra privalomi visoms orga
nizacijoms, visiems pilie
čiams ir pareigūnams. Paga
liau kulto tarnai, kokios jie 
bebūtų konfesijos, yra 
TSRS piliečiai. Kaip ir kiti, 
jie lygūs prieš įstatymą, 
kaip ir kitus, juos liečia 
Konstitucijoje, įrašytos 
TSRS piliečių teisės, laisvės 
ir pareigos.

Konstitucija draudžia kur
styti nesantaiką ir neapy
kantą ryšium su religiniais 
tikėjimais, organizuoti anti
visuomeninius reiškinius, 
skatinti priešiškas socialisti
nei visuomenei nuotaikas.

Klerikaliniai ekstremistai 
nesilaiko šių Konstitucijos 
reikalavimų, pažeidinėja 
TSRS pagrindinį įstatymą. 
Jų pamokslai dažniausiai 
būna ne religinio, o politinio 
pobūdžio. Vieni jų šį pobūdį 
užmaskuoja vingriais, rafi
nuotais išvedžiojimais, kiti 
nevengia ir atvirų politinių 
išpuolių. Antai buvęs Viduk
lės bažnyčios (Raseinių raj.) 
klebonas A. Svarinskas sa
vo “pamoksluose” raginda
vo tikinčiuosius klausytis už
sienio imperialistų propa
gandinių diversantų—Vati
kano radijo laidų, “Ameri
kos balso”, juodindavo so
cializmą, skleisdavo provo
kacinius prasimanymus, kad 
komunistai neva uždarys vi
sas bažnyčias, fiziškai sunai
kins kunigus ir t. t. Jis 
ragindavo tikinčiuosius nesi
laikyti tarybinių įstatymų, 
šmeiždavo partinį ir tarybinį 
aktyvą, mokytojus, ateis
tus.

Antitarybinės propagan
dos tikslais A. Svarinskas 
“gastroliavo” po kitų kunigų 
aptarnaujamas parapijas, 
sakė ten savo “pamokslus”. 
Tuo tarpu pagal galiojančius 
įstatymus kunigas aptarnau
ja tik tą religinę bendruo
menę, kuriai jis yra skirtas, 
ir visa jo veikla, supranta
ma, gali būti susijusi tik su 
tikinčiųjų religinių reikmių 
tenkinimu.

A. Svarinskas ne kartą 
buvo perspėtas, kad nepa
žeidinėtų tarybinių įstaty
mų. Tačiau jis nepaisė per
spėjimų ir už antitarybinę 
propagandą patrauktas bau
džiamojon atsakomybėn.

Įstatymas draudžia užsii
minėti antivisuomenine 
veikla kiekvienam piliečiui. 
Taip pat ir kulto tarnams.

Teisininkas H. Olšauskas

JUDITA VAIČIŪNAITĖ

Jazminų krūmas
Gu/ naktį švytintis žiedų baltybe 

įis įskris pro langą 
į tuščią trobą, kurioje girdi 

kukuojančią gegutę,

Mečislovo Ščepavičiaus nu&tr.

kur dvasios mirusių jaunėlių seserų 
tamsoj — tegu

apsvaigus nuo kvepėjimo
palinksi prie ugnies-------
nublankdamas

prieš gležną jo žvaigždyną
tekantis mėnulis apibrėžia 

vėl ratą — ženklina sodybą,
kur sena nudžiūvus kriaušė 

žydės, kur juodžemį išknr, šernai
ties ąžuolu ant kriaušio, 

ir kur apgrauš viduržiemiais
trobos rąstus atklydę briedžiai,..

Stoties kavinukėje
Byrant baltai erškėtrožei žiedlapiais, 
suodino) stoties kavinukėj 
perlamutro puodely žiebiąs 
vaivorinė žara, o apniukęs

spindulys pro tinklinę užuolaidą 
tuščią lapą išmargina raštais------
aš tave mylėsiu, užuot
užmaršty nugramzdinus, bekraštis,

begalinis, beribis švelnumas 
verčia piešti tamsoj tavo antakius,-------
bus erškėtrožė nuo šalnų
ašarota, o naktys tvankios...

gamybinis korpu- 
.ugiau kaip keturi 
ai pasižadėjo iki

A. Dilio nuotrauka

etciua
relis lan
kelių lov 
lapelyje
Baranausko pavardė.

?, austi išmokau 
xysteje. Augome 
iai, sesers neturė- 
aš pasidariau ge- 

mamos pagalbinin-

kytojų. Mat prie 
atiesių prisegtame 
buvo užrašyta S.

- Tai 
dar vai 
trys bro 
jo me, ir 
riausias 
kas,—šypsodamasis prisi
mena Sįmonas Baranaus
kas.—Pa 
sam gyvenimui.
- Ne 

bas, audžia visi namiškiai,— 
sako šeimininkas.

Barana 
metėje 
Janina 
vyras rūpinasi, kad šilta 
būtų klas
Dukra Sigutė—aštuntokė, o

mėgau stakles vi-

vien mano šis dar-

uskai dirba aštuon- 
nokykloje. Žmona 
moko pradinukus,

ėse ir kabinetuose.

Ramutė jau paliko Laižuvą, 
mokosi Mažeikiuose. Ir ma-
ma, ir abi mergaitės įval- 
džiusios sudėtingą, daug 
kantrybės reikalaujantį
audimo meną.
- Dūk 

susikrau 
vas.—Rainutė dar antroje 
klasėje mokėsi, kai dailius 
rankšluosi
Juos nunešėm kartą į moky
kloje surengtą parodą, o 
didelė ra
Alma Zubienė niekaip neno
rėjo patikėti, kad čia tokios 
mažylės čfarbas . . .

Gražus 
pomėgis, 
kas sept 
namudinihku Plungės “Mini
jos” meno dirbinių įmonėje, 
buvo ten įsidarbinusi ir žmo

ros neblogą kraitį 
s,—juokauja tė-

čius išsiausdavo.

nkdarbių mylėtoja

laižuviškės šeimos 
Pats S. Baranaus- 

ynetą metų dirbo

na. Jiedu audė, dukros šei
vas trynė . . . Dabar dirba 
vien savo malonumui. Pasi
tardami, gražesnių raštų pa
ieškodami.

. . . Pykši senos staklės 
Baranauskų namuose. Jas 
padovanojo Simono motina, 
garsi Purplių kaimo audėja. 
Nagingos 
lią lovatiesę, kurioje dau
giau kai 
siūlų, ir 
įdėmiai ž

rankos audžia dai-

j trys tūkstančiai 
į kiekvieną reikia 
urėti . . .

vador. — Pasitrau- 
eigų Salvadoro gy- 
inistras gen. Jose

San Sa 
kė iš pari 
nybos m 
Guillermp Garcia, kurį Sal
vadoro v 
kavo dėl 
su kairi 
Nauju m 
cionalinė 
gen. Caijlos Eugenio Vides 
Casanova.

aidžia ir J AV kriti- 
blogo karo vedimo 
lisiais sukilėliais, 
nistru paskirtac na- 

■u gvardijos vadas

Bangkck. — Ministro pir
mininko Prem Tinsulanond
trijų partijų koalicija pereitą 
sekmadienį per rinkimus lai
mėjo 221 vietą 324 vietas 
turinčianįe parlamente. Bu
vusio premjero socialinės 
veiklos partija laimėjo 92 
vietas.
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IN THE UNION OF

SOVIET NATIONS

(Tąsa iš praeito num.)

LIETUVOS DRAUGYSTĖS IR KULTŪRINIU 
RYŠIU SU UŽSIENIO ŠALIMIS DRAUGIJOJE

J. MACKEVIČIUS

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 chapter “Social welfare —the aim of the CPSU” we read:

After the restoration of Soviet power in Lithuania, great attention 
was given to social security and the welfare of the working people. 
On November 23, 1940, the Presidium of the Supreme Soviet of the 
Lithuanian SSR adopted a law introducing social insurance for all peo
ple. The new law concerning retirement pensions came into force on 
January 1st, 1941. These historic documents laid the foundation for the 
improvement of the social services for the people of Lithuania.

The social services which made their first steps in 1940-1941, saw 
further improvements in the post-war years. An important event was 
the new law of state pensions adopted on July 14, 1956. It widened 
the number of categories of people eligible for pensions and provided 
many additional privileges resulting in a considerable improvement in 
social services for the working people. After the law came into force, 
the number of people receiving pensions within the social security sys
tem grew from 29,100 in 1945 to 63,500 in 1956. The new law of pensions 
and benefits for members of collective farms, adopted on July 15, 1964, 
was a notable advance in improving the social security of rural workers. 
This was truly a historic event for it was for the first time that the 
position of farmers within the social security system was legally con
firmed. In 1965 alone, over 172,000 rural workers got pensions and in 
1980, the figure was 236,000. Concern for the well-being of people has 
led to numerous amendments in laws relating to pensions, providing 
higher pensions and benefits. Over the recent decade such amendments 
have been made several times resulting in the rise of pensioners' 
incomes.

Minimal pensions for collective farmers have been raised, a new 
benefit has been added to collective farmers who are invalids of the 
first category, higher benefits are now paid to permanent invalids, and 
new benefits are available to handicapped children up to 16 years of 
age.

No other country in the world allocates such funds for social secu
rity as the Soviet Union and these funds are growing with each year. 
Let us compare the following figures: in 1945, the spendings for social 
security amounted to 8.4 million roubles, in 1965 the figure was 75.7 
million roubles, and in 1981 they reached 335 million roubles.

By way of comparison let us look back upon the year 1928 when 
under the pressure of the working people a social security law was 
adopted, which provided for the establishment of sick-benefit societies. 
Though the greater part of the social insurance fund was contributed 
by the workers, these societies gave but little assistance to them, while 
agricultural workers and many other people had no right to use the 
services of sick-benefit societies. During the years of bourgeois rule the 
pension laws were accessible to civil servants and jnembers of the armed 
forces. Even those who enjoyed pensions had to contribute 6 per cent 
of their monthly pay to the pension fund. In 1939, only 6,426 people 
received pensions. Soviet social security embraces all sections of the 
employees and is available to all people and is paid out of state funds, 
not from private funds.

The new Constitution of the Soviet Union guarantees to every Soviet 
citizen the right to material maintenance in old age, in the case of 
illness or in the case of loss of ability to work or in the case of loss of 
the main wage earner. Men with a required minimum of work record 
are eligible for an old-age pension at the age of 60, women — at the 
age of 55. For certain categories of workers and office employees, also 
mothers of large families and war invalids the pensionable age is re
duced by from 5 to 10 years. In developed capitalist countries people are 
eligible for an old-age pension at the age of 65 or even older, irre
spective of the sex. Besides, high security taxes have to be paid for the 
future pension or disability benefit.

From the very first days of Soviet power, the attitude towards mother 
and child care has changed radically. Mothers of large families 
and unmarried mothers receive a single block and monthly benefit and 
their living and working conditions are being constantly improved. With 
the growth of state help to families, special benefits for children of low 
income families have been introduced.

Hardly anyone in the Soviet Union enjoys a greater respect than 
veterans of the World War II. He who has sacrificed his health for 
our bright future feels the firm support of the state. Pensions for war 
veterans have been increased several times, they pay lower taxes for 
municipal services, they get medicines free of charge and receive vouch
ers to sanatoriums and holiday homes. Disabled people get free cars 
and other means of transport. Work invalids and old age pensioners 
are provided with residential medical treatment. Many other facilities 
in municipal services, domestic services and employment are provided 
for these people.

People who have lost the ability to work find it difficult to manage1 
if there is no one to look after them. In the years of bourgeois rule such 
people had to beg to be able to support themselves. Begging was a kind 
of profession. In socialist society these people are the concern of the 
state. There are 32 well equipped and reconstructed homes for 8,500 peo
ple in the republic. Inmates of these homes are looked after by 3,000 
personnel. The state provision for such homes increases yearly.

Neglect, poverty and lack of facilities for the blind were fully elimi
nated in Lithuania after the restoration of Soviet power. The Organizing

Metų pradžioje susumuoti 
jau septintą kartą rengiamos 
viktorinos “Bendradarbiauja 
draugai” rezultatai. Viktori
na skirta Tarybų Lietuvos ir 
Čekoslovakijos bendradar
biavimui išryškinti.

Ta proga Vilniuje lankėsi 
Cekoslovakijos-Tarybų Są
jungos draugystės draugijos 
Brno skyriaus atstovai K. 
Krivij ir J. Dutek, kurie 
įteikė apdovanojimus vikto
rinos nugalėtojams. Penki 
Tarybų Lietuvos atstovai ne
mokamai aplankys svetingą 
Čekoslovakijos žemę.

Viktoriną organizavo Lie
tuvos draugystės ir kultūri
nių ryšių su užsienio šalimis
draugija, Vilniaus laikraštis 
“Vakarinės naujienos” ir 
Brno (CSSR) laikraštis “Rov- 
nost”.

• • •
Tris dienas Lietuvoje vie

šėjo VFR-TSRS” draugijų 
federacijos delegacija, vado
vaujama šios federacijos kul
tūros skyriaus vedėjo Eduar
do Kriugerio.

Lietuvos draugystės ir kul-
tūrinių ryšių su užsienio šali
mis draugijoje delegacija ta
rėsi dėl parodos “Žvilgsnis į
VFR” organizavimo.

Susitarta, jog minėta paro
da bus atidaryta šių metų 
rudenį Vilniuje. Paroda lan
kytojus supažindins su 
“VFR-TSRS” draugijų fede
racijos veikla, šalies miestų 
architektūra, šiandienine Vo
kietijos Federatyvinėje Res
publikoje leidžiama grožine 
literatūra.

• • •
Tarybų Sąjungos-Lenkijos 

draugystės draugijos Lietu
vos skyrius suderino šių me
tų savo veiklos ir kultūrinių 
mainų planą su Lenkijds-Ta- 
rybų Sąjungos draugystės 
draugijos Lomžos, Suvalkų 
ir Bialystoko vaivadijų sky
riais. Numatoma pasikeisti 
parodomis, mokslo darbuoto
jais, organizuoti draugijos 
aktyvistams seminarus, keis
tis lektoriais.• • •

Kovo mėnesį įvyko Tarybų
Sąjungos draugystės draugi
jos su Vokietijos Demokrati
ne Respublika Lietuvos sky
riaus valdybos posėdis, kurio 
metu aptarti 1983 m. rengi
niai.

Tarybų Lietuvos ir Erfurto 
apygardos darbo žmonės 
šiais metais pažymi draugys
tės ir bendradarbiavimo dvi
dešimtmetį. Ta proga numa
tyta surengti kultūros dienas 
Erfurte ir Lietuvoje.

Išrinktas naujas Tarybų 
Sąjungos draugystės draugi
jos su VDR Lietuvos sky
riaus prezidiumo pirminin
kas. Juo tapo Lietuvos TSR ,

Švietimo ministras V. Spur
ga. 

• • •
7000 egz. įvairios lietuvių 

grožinės ir informacinės lite
ratūros apie Tarybų Lietu
vos kultūrą, mokslą, švieti
mą, istorinius ir architektū
rinius paminklus į 18 pasau
lio šalių bibliotekas pasiuntė 
Lietuvos draugystės ir kul
tūrinių ryšių su užsienio šali
mis draugija.

Draugija kasmet tokiomis 
siuntomis aprūpina per 600 
adresatų 62-jose valstybėse.

• • •
Tarybinių draugystės 

draugijų Sąjungos speciali
zuotose turistinėse grupėse į
JAV, Prancūziją, Kamerūną 
su paskaitomis buvo išvykę 
Tarybų Lietuvos mokslo ir 
kultūros darbuotojai, Didžio
jo Tėvynės karo veteranai.

Gydytojai 
ir pacientai

Gydytojas:
— Aš turiu jums puikią

naujieną, madam.
Pacientė:
— Atsiprašau, madmua-

želė.
Gydytojas:
— Atleiskite, tokiu atveju 

tai labai bloga naujiena.* * *
Namų šeimininkė, atėjusi 

į konsultaciją pas rentgeno
logą, klausia:

— Jūs darote rentgeną?
— Žinoma, aš, —atsako 

gydytojas.
— Tuomet patikrinkite 

šią konservų dėžutę. Atsi
klijavo etiketė, ir aš neži
nau, ar joje kondensuotas 
pienas, ar žirneliai.* * *

Moteris skundžiasi psi
chiatrui:

— Gydytojau, mano vy
ras laiko mane nenormalia, 
nes aš labai mėgstu blynus.

— Na ką jūs, madam, čia 
nėra nieko nenormalaus: aš 
taip pat mėgstu blynus.

Apsidžiaugusi moteriškė 
sako:

— Iš tikrųjų? Tai ateikite 
pas mane, mano visos spin
tos ir stalčiai pilni blynų.* * *

— Sinjorina, ar davėte 
deguonies ligoniui, gulin
čiam 20-toje lovoje?

— Taip gydytojau.
— Na, ir kaip jis dabar 

atrodo?
— Jo plaukai tapo visai 

šviesūs, bet pats jau merdė
ja.

Iš italų ir prancūzų 
kalbų vertė

B. Žindžiūtė 
ir L. Matuolis 

“Komjaunimo Tiesos”
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Nuotraukoje: “Vėtrungės” meno vadovas ir vyriausia
sis baletmeisteris profesorius Juozas Gudavičius dešinė
je; kartu su baletmeistere vyresniąja dėstytoja Jūrate 
Čepaite ir kapelos vadovu vyresniuoju dėstytoju Vytautu 
Alenskiu aptaria koncertinę programą.

“Vėtrungė”—žvejų kaimelių skiriamasis ženklas nuo 
seno yra Kuršių Nerijos atributas. Jis virto žvejų žmonų 
ir motinų laukimo simboliu. “Vėtrunge” pasivadino ir 
Lietuvos TSR Valstybinės konservatorijos Klaipėdos 
fakultetų pavyzdinis choreografijos ansamblis, taip 
pat visų laukiamas. Štai jau antrą dešimtmetį kolektyvo 
šokėjai supažindina žiūrovus su lietuvių liaudies šokiais, 
savitomis dainomis, daugelio Tarybų šalies, pasaulio 
tautų muzika ir šokio menu. Jaunų “Vėtrungės” dalyvių 
meistriškai atliekami kūriniai pelnė ansambliui didelį 
pasisekimą. Jis ne kartą koncertavo įvairiuose Tarybų
Sąjungos miestuose ir kaimuose, Maskvos olimpiandoje, 
gastroliavo Čekoslovakijoje, Vokietijos Demokratinėje 
Respublikoje, Jugoslavijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje.
Kipre.

Nuotraukoje: “Vėtrungės” ansambliečiai, sušokę
“Klumpakojį”. B. Aleknavičiaus nuotraukos

O KALTININKAS 
AR SUPRATO?

Mažas ga’delis kas rytą 
švintant pernelyg garsiu „ka
karieku" žadindavo ne tik 
savo šeimininką — skulptorių 
Ansgarą Nirhofą, bet ir visus 
Kelno (VFR) kvartalo gyven
tojus.

Pagaliau kaimynai kreipėsi 
j teismą ir apskundė... gaidį. 
Šios bylos nagrinėjimui buvo 
skirti keli te:smo posėdžiai. 
Ir štai teisėjai paskelbė 
sprendimą: uždraust: gaidžiu: 
giedoti anksčiau negu 7 va
landą 30 minučių ryto. Tik 
nežinia, ar šis sprendimas pa
siekė patj visuomenės ra
mybės drumstėją.

KAIP 
KUPRANUGARIAI 
TAUPO DREGMf

Kupranugariai, deja, ne
kaupia vandens atsargų sa
vo kuproje ar kuprose. Jie 
sutaupo drėgmę kvėpuodami, 
neprakaituodami ir netgi ypa

tingai paskirstydami organix- 
me kraują.

labai svarbus kurpranuga- 
rio organas yra didelis jo 
snukis, teigia biologai. Vidi
nė jo nosies gleivinė rin- 
giuota, su vidun palinkusiais 
užraitais. Dėl to susidaro
labai didelis paviršius, pro 
kurį turi praeiti įkvepiamas

Bureau of the Lithuanian Society for the Blind was established on Octo
ber 4, 1944. The Bureau became the organizing centre of the Society.

The blind can get both secondary and higher education. In the 1980/ 
1981 academic year 45 blind people studied at higher or special secon
dary educational institutions. The number of students at the schools and 
boarding schools for the blind, and the adult secondary schools and the 
Rehabilitation Centre for the Blind was 915. 145 blind people in Lithua
nia have higher education degrees.

Before the war, the blind people were employed at two small facto
ries. At present, the Society for the Blind runs five industrial teaching 
centres, an experimental factory, a printing house and the sound record-
ing studio.

Cultural work with the members of the Society is the responsibility 
Of five inter-regional community centres, the National Library of Lith
uania and its four branches. The publishing house of the Society an
nually issues about 200 new books in Braille or recorded books. The So
ciety publishes its monthly magazine Mūsų žodis.

While World War II was still going on, the Society for the Deaf was
established. Since that time the position of the deaf has changed beyond 
recognition. They have special boarding and evening schools. Deaf peo
ple with higher, special secondary and eight-year secondary education 
work in various fields of the country's national economy. 5 special inter
regional boards, 5 community centres and 9 clubs cater to the cultural 
needs of deaf people.

People's health and their social welfare have always been one of the 
main concerns of Soviet power.

oras. Naktį toji gleivinė su
geria vandenį iš įkvepiamo 
oro Ir jį sulaiko. Mokslinin
kai nežino kito tokio gyvū
no, kuris galėtų imti vande
nį iš įkvėpto oro. Nosies 
užraitai taip pat atšaldo kup
ranugario kvėpuojamąjį orą 
iki 1S10 žejniau jo kūno tem
peratūros. Saitas oras tu’i 
daugiau drėgmės negu šil
tas, ir tuo būdu kupranugaris 
taip pat taupo drėgmę.

Dėl tų dviejų savo suge
bėjimų kupranugaris gali su
taupyti 70% drėgmės, kurią 
jis prarastų, jeigu kvėpuotų 
taip, kaip žmogus.

Kitas vandens taupymo bū
das — kupranugaris leidža 
savo kūno temperatūrai pa-
kilti i-ki 4f® C, tik tada 
vėsinasi prakaitavimu. O nak
tį jo kūno temperatūra nu
krinta net 34° žemiau tos, 
IcKiri būna dieną — kad il
giau kiltų iki reikės prakai
tuoti.

žmogus 
moję, pr

i, trokštantis dyku- 
aranda vandenį iŠ 

kraujo, dėlto šis sutirštėja ir 
sulėtėja jo tekėjimas. Širdis 
turi stipriau susitraukinėti, ir
vid; nė ši 
pakankam 
j odą ir 
Dėl to

staigiai p 
žūva.

urna negali būti 
ai greitai nunešta 
paskleista išorėn, 

kūno temperatūra
adidėja, ir žmogus

Kupranugaris, kad ir kaip 
nętektų vandens, iš 
j? 
y ta 
or

daug 
kraujo 
kol jo 
kitame

neatiduoda tol, 
bent viename 

gano.



“LAISVĖ'

Vasario mėnesio viduryje Maskvoje vyko Ta
rybinių moterų komiteto plenumas. Pranešimą 
„Tarybinių moterų Indėlis kovoje už talkų pa
saulyje" skaitė TMK pirmininkė Valentina Te- 
reškova.

TMK plenumo dalyvės priėmė keletą doku
mentų talkos pasaulyje stiprinimo klausimais. 
Spausdiname vieną jų. ė
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ATVIRAS LAIŠKAS EUROPOS IR ŠIAURĖS AMERIKOS MOTERIMS
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Europos, JAV Ir Kanados moterys!
Brangios seserys!
Giliai susirūpinusios mūsą; dabartinės ir ateinančių kar

tų. gyvenimu, mes, Tarybinių moterų komiteto plenumo 
dalyvės, kreipiamės | jus.

Europai gresia rimtas pavojus. Balsūs NATO kėslai 
dislokuoti Europoje naują amerikietiškąjį branduolinį gink
lą kelia grėsmę sukelti kokybiškai naują ginklavimosi 
varžybų etapą, kuris tik pablogintų tarptautinius santy
kius ne tik Europos šalyse, bet ir visame pasaulyje. Tai 
priverstų be saiko didinti karinius biudžetus, tuo pačiu 
mažinti asignavimus socialinėms reikmėms.

1983 metai yra lemiami kovos už taiką metai.
Dabar dar yra realios galimybės sustabdyti ginklavi

mosi varžybas, sulaikyti branduolinės katastrofos grėsmę.
Milijonų tarybinių moterų vardu mes kreipiamės j jus, 

prašydamos suaktyvinti kovą:
— už branduolinių arsenalų įšaldymą ir laipsnišką Jų 

sumažinimą, remiantis lygybės bei vienodo saugumo prin
cipais, pagaliau pasiekiant ir visišką branduolinio ginklo 
sunaikinimą;

— kad Europoje nebūtų dislokuoti nauji branduoliniai 
ginklai, siekiant sumažinti jau Ir taip besaikį branduolinį 
apsiginklavimą;

— už nebranduolinės zonos Europoje sukūrimą;
— už Europą be branduolinių ginklų, kaip vidutinio 

nuotolio, taip ir taktinių;
— už visišką branduolinių bandymų uždraudimą;
— už tarpusavio susitarimą nepradėti karo veiksmų 

Ir stengtis palaikyti talką tarp valstybių — Varšuvos Su
tarties dalyvių ir NATO šalių.

Stenkimės bendromis Jėgomis, kad valstybės, turinčios 
branduolinį ginklą, priimtų įsipareigojimus Tarybų Sąjun
gos pavyzdžiu — pirmosios jo nepanaudoti. Nebus pirmo
jo branduolinio smūgio — nebus branduolinio karo!

žmonijai reikėjo tūkstantmečių, kad nuo akmens amžiaus 
ateitų Iki branduolinio, o dabar per kelias valandas gali
ma sunaikinti žemėje visa, kas gyva. To negalime leisti!

Mes norime taikaus bendradarbiavimo ir tiesiame drau
gystės ranką tiems, kas kelia balsą prieš branduolinį karą.

Mes privalome dirbti ir dirbti talkos Žemėje vardan!
PLENUMO DALYVES 
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Svarbiausia—išsaugoti taiką

O

Balandžio pradžioje dauge
lyje Vakarų Europos šalių ir 
Jungtinėse Valstijose įvyko 
daug masinių antikarinių de
monstracijų. Ypač platų už
mojį pavasario taikos žygiai 
įgavo visoje Vokietijos Fede
ratyvinėje Respublikoje — 
nuo Baltijos jūros pakrantės 
iki Bavarijos Alpių. Miestų ir 
gyvenviečių gatves užliejo 
žmonių jūra—iš viso daugiau 
kaip 700 tūkstančių žmonų— 
komunistų ir socialdemokra
tų, profsąjungų aktyvistų, 
jaunų darbininkų ir studen
tų. Juos vienijo tvirtas pasi
ryžimas neleisti, kad Vakarų 
Vokietijoje būtų dislokuotas 
naujas Amerikos raketinis 
branduolinis ginklas, protes
tuoti prieš nekonstruktyvią 
NATO valstybių pažiūrą į 
taikius Tarybų Sąjungos pa
siūlymus.

Saulėtomis ir darganos 
dienomis vyko demonstraci
jos Olandijoje, Belgijoje, Ita
lijoje, Šveicarijoje. Vakarų 
Berlyne.

Amerikos ir Vakarų Euro
pos kovotojų už taiką tikslai 
atitinka didingą Taikos pro
gramą, kurią dabar realizuo
ja TSKP ir Tarybų Sąjungos 
vyriausybė. Jos esmę pasta
ruoju metu ne kartą labai 
aiškiai ir konkrečiai išdėstė 
TSKP CK Generalinis Sek
retorius J. Andropovas, taip 
pat visai neseniai—atsakyda
mas į “Pravdos” korespon
dento klausimus. Trumpai 
prisiminsime svarbiausias 
Tarybų Sąjungos iniciatyvas. 
Tarybų Sąjunga, veikdama 
drąsiai ir ryžtingai, vienaša
liškai įsipareigojo nepanau
doti pirmoji branduolinio 
ginklo. Ji nelaukė, kol su tuo 
sutiks kitos valstybės. Kartu 

su sąjungininkėmis—Varšu
vos sutarties valstybėmis 
TSRS pasiūlė NATO Šalims 
sudaryti sutartį, numatan
čią, kad šalys nepanaudos 
vienos prieš kitas nei bran
duolinio, nei įprastinio gin
klo. Kitaip tariant, kad Var
šuvos sutarties ir NATO 
valstybių santykiuose ap
skritai nebus naudojama jė
gos.

Atrodytų, niekas negali, 
neturi teisės ignoruoti šių 
priemonių. Tačiau Vakarai ir 
pirmiausia Jungtinės Valsti
jos jas ignoruoja. Jos atvirai 
neatmeta Tarybų Sąjungos 
iniciatyvų, pareiškia, kad 
šios iniciatyvos nagrinėja
mos. Ir kartu kelia savo “ini
ciatyvas”, grindžiamas mėgi
nimais nuginkluoti Tarybų 
Sąjungą, pažeisti susidariusį 
apytikrį strateginių pajėgų 
paritetą, nepaisyti šalių ly
gybės ir vienodo saugumo 
principo. Tokia pažiūra ypač 
atvirai buvo pareikšta pasta
rosiose JAV prezidento R. 
Reagano kalbose, kuriose 
buvo visaip reklamuojamas 
“nulinis sprendimas” ir jo da
rinys—“tarpinis variantas”. 
Reaganas teigė, jog kuo di
desnis spaudimas bus daro
mas Tarybų Sąjungai, tuo 
daugiau šansų, kad šalys 
susitars, t. y. tiesiogiai ragi
no daryti Tarybų Sąjungai 
vis didesnį spaudimą.

Deramas atkirtis šioms pa
stangoms buvo duotas spau
dos konferencijoje, kurią 
Maskvoje surengė TSKP CK 
Politinio biuro narys, TSRS 
Ministrų Tarybos Pirmininko 
pirmasis pavaduotojas, 
TSRS užsienio reikalų minis
tras A. Gromyka. Jis pabrė
žė, kad dabartinė linija, ku

rios Jungtinės Valstijos lai
kosi Ženevos derybose,—tai 
“tolima nuo susitarimo linija, 
linija į padėties sukomplika- 
vimą, į tai, kad dar labiau 
suintensyvėtų ginklavimosi 
varžybos, kad dar labiau pa
blogėtų santykiai su Tarybų 
Sąjunga, kad dar daugiau 
būtų padidinti kariniai biu
džetai, dar labiau būtų su
kaustytos tos jėgos, kurios 
stoja už tai, kad būtų rasta 
bendra kalba su Tarybų Są
junga ir išspręstos nusigin
klavimo problemos”.

Konkrečiai Reagano “tar
pinis variantas” buvo atmes
tas dėl tų priežasčių, kad 
jame neatsižvelgiama į Ang
lijos ir Prancūzijos vidutinio 
nuotolio priemones, jų tarpe 
į 162 raketas, neatsižvelgia
ma į daugelį šimtų Amerikos 
lėktuvų—branduolinio ginklo 
nešėjų, bazuojamų Vakarų 
Europoje ir lėktuvnešiuose. 
Apskritai pagal šį “pasiūly
mą” NATO turėtų beveik 2,5 
karto daugiau vidutinio nuo
tolio branduolinių užtaisų už 
Varšuvos sutarties valsty
bes.

Besiruošiantiems branduo
liniam karui, kuris būtų ka
tastrofa Žemės civilizacijai, 
Tarybų šalis priešpastato 
taikingumą, aktyvias pastan
gas stiprinti taiką, o kartu 
tvirtą pasiryžimą atremti im
perialistų pinkles.

V. Burbulis

Paryžius. — Jau du mėne
siai, kaip čia streikuoja me
dicinos studentai, priešinda
miesi valdžios įvestam kur
sų pakeitimui. Pereitą penk
tadienį su plakatais buvo 
užlipę į Triumfo arką.

KALBA IR VAIKAI
— Kodėl man duodi tiek 

daug saldainių?—stebisi ma
ma—Ar negaila?

— Negaila, — paaiškina 
Valdas,—nes, mamyte, vis 
tiek jų nevalgysi, man ati
duosi.

— Kai papūčiau, kodėl 
langas aprasojo?—paklausė 
brolis Valdo.

— Prileidai karšto oro ir 
stiklas suprakaitavo?

J. Laurinavičius
— Kviesk tėvelį pusry

čių,—sako mama Dariukui.
— Tėvelis dabar neturi 

laiko!—atbėgęs sako berniu
kas.

— Ką daro?
— Tėvelis barzdą drožia!

A. Armalis
Mariukas pirmą kartą pa

teko į baletą ir po spektaklio 
klausia:

— Mamyte, kodėl neprii
ma aukštesnio ūgio šokėjų— 
šitos visą laiką turi šokti ant 
pirštų galų.

L Skeivelienė

Athens. — Graikijos prez. 
Constantine Karamanlis 
priėmė Kipro prezidento 
Spyros Kyprianu kvietimą 
apsilankyti Kipre. Šis vizitas 
įvyksta po Graikijos prem
jero Andreas Papandreou 
apsilankymo Kipre pereitais 
metais. Tas apsilankymas 
patiko graikų kilmės kiprie- 
čiams, bet supykdė Turkiją, 
kurios kariuomenė nuo 1974 
m. laiko okupavusi šiaurinę 
Kipro dalį.

Maskva. — Kia Tabatabai, 
naujas Irano ambasadorius, 
įteikė savo kredencialus. 
Iranas čia neturėjo aukšto 
rango diplomato nuo 1981 
m. vidurio.

PENKTADIENIS, BALANDŽIO IAPRIL1 22. 1983
------------------------------------------------------------------- ------------- —---------------- ------ —4----- - --------------------------- ,------------------------ ------

VIRTO KORTŲ NAMELIAI. . . .
“Politinių grupių kovos su

daro beveik nuolat besitęsian
čią tokią valstybės viduje at
mosferą, kad atitinkami val
stybės organai, dažniausiai 
krašto apsaugos ir vidaus 
reikalų ministerijos, yra nuo
latinėj baimėj sulaukti sukili
mų. Ši sukilimų baimė mūsų 
valstybiniame gyvenime yra 
virtusi permanentine”. Šiuos 
žodžius superslaptame me
morandume 1939 m. rašė 
tuometinis Valstybės saugu
mo departamento direkto
rius A. Povilaitis. Kas kas, o 
jis tikrai turėjo žinoti bur
žuazinės Lietuvos vidaus pa
dėtį.

Per visą Lietuvos buržua
zinės valstybės laikotarpį ta
riamoji “tautinės vienybės” 
plėvelė nuolat trūkinėjo. Iš 
esmės visą laiką vyko nenu
tylanti, atkakli kova tarp 
darbo žmonių bei valdžios ir 
tarp pačių valdančiųjų 
sluoksnių atskirų grupių.

Apie vieną tos kovos rūšių 
pasakoja neseniai Vilniuje iš
leista žinomo žurnalisto O. 
Aleksos knyga “Kortų name
liai”. Joje dokumentiniais re
portažais atskleidžiama išda
vikiška buržuazijos politika, 
pasireiškusi dažnais sąmoks
lais, perversmais ikikarinėje 
Lietuvoje (1919-1940 m.). Nė 
viename tų suokalbių nebuvo 
atsiklausta liaudies nuomo
nės, nors visuose demagogiš
kai apeliuota į tautinius jaus
mus. Suokalbininkai mieliau 
ieškojo pagalbos Vokietijoje 
ir Lenkijoje, stengdamiesi 
antikomunistiniais lozungais 
įgyti jų palankumą.

Liaudies neremiami, tie 
kortų nameliai griūdavo vie
nas po kito. Po vienintelio 
pavykusio bandymo užgrobti 
valdžią—1926 m. gruodžio 
pučo—beveik 14 metų įsiga
lėjo fašizmo tvarka.

Apybraižų autorius surin
ko daug įdomios medžiagos 
apie palyginti netolimą bur
žuazijos valdymo Lietuvoje 
laikotarpį, ta medžiaga ver
čia skaitytoją naujomis aki
mis pažvelgti į kai kuriuos 
istorijos faktus, pakoreguoti 
žinias apie atskirus įvykius, 
asmenis, reiškinius.

Kaip rašo “Kortų namelių” 
pratarmėje G. Zimanas, kny
goje aprašyti sukilimai daž
niausiai yra vieno tipo—tai 
rietenos tarp vienų tautinin
kų su kitais, tarp smetoni- 
ninkų ir voldemarininkų, 
tarp įvairių reakcinių grupių 
ir grupuočių. Kodėl tų sukili
mų buvo tiek daug? Iš kur 
rekrutavosi visi tie avantiū
ristai? Koks jų socialinis pa
grindas?

Nelengva į tuos klausimus 
atsakyti. Tai, matyt, dar 
turėtų giliau paaiškinti Lie
tuvos istorikai. Bet viena yra 
žinoma—dažniausiai sukilda
vo vienos pakraipos tautinin
kai prieš kitos pakraipos 
tautininkus. Dvi priežastys 
lėmė jų gausumą. Viena: 
tautininkus vienus prieš ki
tus kurstė hitlerininkai, nes 
daugelio voldemarininkų su
rengtų pučų siūlai driekėsi į 
Vokietiją. Antra: sąmokslus 
lengvino tai, kad pučininkai 
faktiškai buvo nebaudžiami. 
Išaiškinti maištininkai buvo 
paprastai teisiami ir iš karto 
gana griežtai baudžiami, ta
čiau tos bausmės buvo labai 
greitai dovanojamos, o maiš
tininkai vėl atsidurdavo lais
vėje.

Nuomonių skirtumas pa
čiuose valdančiuosiuose 
sluoksniuose iš pradžių buvo 
didesnis: smetonininkai buvo 
atsargesni ir nenorėjo dėtis 
su hitlerininkais, visiškai su 
jais susilieti tiek idėjiniu, 
tiek organizaciniu požiūriu, 
jie daugiau orientavosi į 
Angliją ir Prancūziją. Tuo 
tarpu A. Voldemaras ir jo 
pakalikai, kurie atstovavo 
stambiausiam kapitalui ir 

reakciniams karininkams, 
siekė didesnio artumo kaip 
tik su hitlerininkais. Bet ne
trukus visas šis skirtumas 
sudilo. Karo išvakarėse pats 
A. Smetona, siųsdamas A. 
Povilaitį į Vokietiją, jau bu
vo apsisprendęs dėtis su Hit
leriu. Povilaitis pasakojo sa
vo atsiminimuose, kuriuos 
pateikia autorius, jog “Sme
tona priėjo išvadą, kad Lie
tuvos vyriausybės politinė 
orientacija į Angliją ir Pran
cūziją yra klaidinga ir net 
žalinga”. Kai A. Povilaitis 
jam papasakojo apie hitleri
ninkų išvadą, jog Vokietija 
“ryšium su įvykiais Vaka
ruose negali kištis į derybų 
eigą Pabaltijyje”, A. Smeto
na pasakė, kad jis “nėra 
nusistatęs prieš nacionalso
cialistinių principų įgyvendi
nimą Lietuvoje, t. y. prieš 
fašistinio perversmo įvykdy
mą”. Reikalas čia, matyt, jau 
lietė A. Smetonos politikos 
posūkį besikeičiančioje isto
rinėje situacijoje, nes prieš 
tai jis ne vieną kartą buvo 
pareiškęs, jog nestos į nacio
nalsocialistų kelią. Šis pa
reiškimas, beje, įdomus dar 
tuo požiūriu, jog tuo laiku, 
kai tarybinė vyriausybė prie
kaištavo A. Smetonai ir jo 
vyriausybei už flirtą su hitle
rininkais, buržuaziniai Lietu
vos nacionalistai tvirtino, 
kad tai esąs prasimanymas. 
Jie, įsikūrę, svetur ir ligi šiol 
sako, jog visa tai buvę išgal
vota. Bet yla išlenda iš mai
šo.

Nepabaigiamus kivirčus 
tarp smetonininkų ir volde
marininkų iš esmės generavo 
bendra liaudies neapykanta 
tiek vieniem, tiek antriems, 
rašo G. Zimanas. Plačiausi 
liaudies sluoksniai nekentė 
jų visų. Jų nekentė ne tik 
darbininkai, kuriuos tauti
ninkai pasmerkė skurdui ir 
nedarbui. Jų nekentė inteli
gentija už tai, kad amžinai 
“nebuvo” pinigų kultūrai 
plėsti, net svarbiausiems jos 
poreikiams. Visos valdžios 
kalbos apie kultūros plėtimą 
tiktai kalbomis ir likdavo. 
Fašistų ir jų talkininkų paga
liau nekentė kantriausias ir 
paskutinis Lietuvos pilietis— 
valstietis. Tai ant jo spran-

do krito visos bėdos. Tai 
jisai, pats Vargdamas, turėjo 
parūpinti lėšų užsieniniams 
limuzinams, kuriais važinėjo 
įvairūs tautos parazitai. Tai 
jisai turėjo nupirkti Lietuvos 
buržuazijos ir jos tarnų vi
loms marmuro. O pats val
stietis gyveno antisanitarinė
mis sąlygomis, net pusba
džiu, negalėdamas pasirūpin
ti savo vaikų mokslu, jų 
ateitimi, ir šie turėjo kitur 
ieškoti duknos kąsnio.

Tautininkai, norėdami sa
vo valdymu pasigirti, dažnai 
griebiasi tokio argumento: 
esą, Lietuvoje maisto pro
duktų buvo daug ir pigių. 
Girdi, net žąsis vertę pirkti. 
Jie tiktai užmiršta pridėti, 
jog tasai tariamas pigumas 
buvo pragaištingas kaimie
čiui, vis labiau veržė kilpą 
valstiečiui ant kaklo, rodė 
jam, jog jo sunkus darbas 
yra visiškai nevertinamas.

Pučai ne tik reiškė visuoti
nę liaudies neapykantą tauti- 
ninkams-rjie taip pat rodė 
plačiausioms masėms, jog 
nieko negalima laukti iš tau
tininkų, jog visi jie yra vie
nodi engėjai, čiulpiantys 
liaudies Kraują, ir jog tėra 
viena išeitis—vyti lauk vi
sus.

Gal perdėtume sakydami, 
kad visi Lietuvos darbo žmo
nės tai visiškai aiškiai politiš
kai ir ideologiškai tada buvo 
įsisąmoninę. Tačiau negalima 
abejoti, jog ši bendroji 
neapykanta labai daug padė
jo Lietuvos Komunistų parti
jai sukelti mases į vieningą 
kovą prieš visą tautininkų 
šutvę. Neapykanta išėjo 
aikštėn pirmomis revoliuci
jos dienomis, tad viskas vy
ko be vieno šūvio. Revoliuci- 
'ją rėmė plačiosios masės. Tai 
ligi šiol negali ir nenori su
prasti ne tik tautininkai, bet 
ir kai kurie buržuaziniai libe
ralai užsienyje.

Knyga “Kortų nameliai” 
jos autorius pakėlė praeities 
uždangą. Lietuvos buržuazi
nės praeities garbintojais po
stringavo, o tie, kur įsikūrė 
antitarybinėje emigracijoje, 
tebepostringauja apie rimtį, 
gerovę anais laikais. Visa tai 
tebūta kortų namelio.

Vilniaus Dailės parodų rūmuose surengta dailininkės M. 
Rožanskaitės kūrybos paroda, kurioje eksponuojama še
šiasdešimt tapybos ir dekoratyvinės plastikos kūrinių.

Daugiau kaip prieš du dešimtmečius baigusi Vilniaus 
dailės institutą M. Rožanskaitė tapo eksperimentinio 
pobūdžio kompozicijas. Daug darbų dailininkė paskyrė 
medicinos temai.

Nuotraukoje: Dailininkė M. Rožanskaitė parodos atidary
mo metu. K. Jankausko nuotrauka
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Trumpai Paminėjo “Aušros” sukaktį

Montreal, Quebec
Mirtys-ligoniai.

Balandžio 13 d. Montreal 
General ligoninėje mirė 
Olimpija Martusevičienė- 
Aleksandravičiūtė, sulaukusi 
84-erių metų amžiaus. Dide
liame liūdesyje paliko savo 
sergantį vyrą, vienturtę 
dukterį, brolį Edvardą Alek
sandravičių, jo šeimą ir kitus 
tolimesnius gimines.

Velionė kilusi iš Panevėžio 
apskr., Raguvos valsč., Ge- 
nitinių kaimo.

Velionė per daugelį metų 
buvo kankinama romatų, ar
tritų, o vėliau atsirado ir 
kitų negalavimų. Savaitę 
prieš mirtį sunkiai susirgo, 
Ambulansu nuvežta į ligoni
nę, jai skubiai padaryta ope
raciją, bet jau pavėluotai.

Į šermenis ir palydėti į 
kapus susirinko artimi 
gai, kurie po palydų 
pakviesti pietums.

Likusiai šeimai gili 
jauta.

drau- 
buvo

užuo-

Verdunietis Ch. Lignuga- 
ris išvežtas į Verdun General 
ligoninę. Neseniai grįžo iš 
ligoninės jo žmona. Labai 
blogai, kai abu suserga. Lin
kiu greit pasveikti.

♦ * *
Grįžo patenkintos

.........Nesenai iš Hawa- 
jų sugrįžo Valė Vekterytė, 
Juozo ir Stasės Čičinskų ir 
Vekterienės anūkėlė, ten la
bai įspūdingai ir linksmai 
praleidusi laiką. Tiesa, jai 
pasitaikė stebėti ir rūstų 
gamtos įvykį, kai tuo laiku 
įsiveržė vulkanas.

Jos sesutė Dana taip pat 
grįžo iš New Yorko pilna 
malonių įspūdžių, praleidus 
ten savo atostogas.

Susilaukė dukrytės

Stanley ir Ida Knistautai 
susilaukė gražios dukrytės. 
Tėvai, o ypatingai grandpa ir 
grandma džiaugiasi šia gar
nio dovana.

Įrašė į vyrus

Leonas ir Kristina Simonė- 
liai, sukakus sūnui Erikui 21 
m., tai sukakčiai atžymėti 
suruošė gražią puotą.

Atšventė sukaktį

Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčios 75 sukaktis buvo 
labai iškilmingai atžymėta 
puikiu koncertu ir vaišėmis.

P.

Dainuoja ir šoka “Lietuva”
500 dienų ir naktų ištisai 

praleido scenoje Valstybinio 
akademinio nusipelniusio 
dainų ir šokių liaudies an
samblio “Lietuva” artistai. 
Tai paskaičiavo šio kolektyvo 
metraštininkai ansamblio 
6000-ojo koncerto išvakarė
se. Jubiliejinis koncertas 
įvyko Vilniuje ir susilaukė 
gausaus liaudies meno mylė
tojų būrio iš visų respublikos 
kampelių.

Žiūrovams, kuriuos vos su
talpino didžiuliai sporto rū
mai, pradžioje buvo parody
ta filmas apie pirmąjį “Lietu
vos” koncertą, įvykusį 1941 
metų vasario 22-ąją ir pradė
jusį gražią daugiau kaip ke
turių dešimtmečių ansamblio 
istoriją. 0 per tą laiką ne 
vien tik repeticijų ir koncer
tų būta. Tai ir sunkus išmė
ginimų metas—Antrasis pa
saulinis karas, ir ne ką leng
vesnis pokario laikotarpis, 
kai ansambliečiai dieną su 
kastuvais ir laužtuvais ran
kose ardė griuvėsius, statė 
naujus namus, o vakare, ne 
mažiau už kitus pavargę, 
koncertavo. Tai ir atmintini 
1957-ieji—pirmoji “Lietuvos” 
išvyka į užsienį—didžiulis 
pasisekimas Varšuvoje. Visi 
šie metai glaudžiai susiję su 
ansamblio pirmojo vadovo, 
TSRS liaudies artisto kom
pozitoriaus Jono Švedo ir 
baletmeisterio TSRS liaudies 
artisto Juozo Lingio vardais. 
Jie kruopelytė po kruopely
tės rinko iš didžiulės lietuvių 
liaudies meno skrynios dai
nas ir šokius, liaudiškus žai
dimus. Jau dešimtmečius 
“gieda” scenoje “Gaidys”, 
trinksi “Klumpakojis”, skam
ba senovinės dzūkų ir aukš
taičių, suvalkiečių ir žemai
čių dainos, o jau ir pokario 
metais gimęs žaidimas “Mūs 
kolūkio pirmininkas vidury 
ratelio” visada susilaukia 
karštų plojimų.

Žinia, šiandien ansamblis 
jau nebe tas, koks buvo pir
maisiais gyvavimo metais. 
Tai tikras lietuviškas sūku
rys. Lietuvos TSR liaudies 
artistas Vladas Bartusevičius 
išmokė visus artistus judėti. 
Polką šoka dainininkas, dai
ną traukia šokėjas, o vieną ir 
kitą drauge—muzikantas. 
Neišpasakytas kostiumų gra

žumėlis. Visomis vaivorykš
tės spalvomis švyti ilgi mer
ginų sijonai, auksu žiba jų 
karūnos, kaip liepsnų liežu
viai po sceną driekiasi tauti
nės juostos. Jau šešiolika 
metų artistams drabužius 
kuria profesorius Juozas Bal
čikonis ir docentė Regina 
Songailaitė-Balčikonienė.

Ir ploja lietuviškai dainai ir 
šokiui visas pasaulis. Kur tik 
nenusidriekė “Lietuvos” 
maršrutai—Italija, Japonija, 
Graikija, Prancūzija, Skandi
navija ir daug daug kitų 
šalių.

— Tačiau,—sako dabarti
nis ansamblio meno vadovas, 
Lietuvos TSR nusipelnęs 
meno veikėjas Pranas Bud
rius, beje, pats daugelį metų 
jame pūtęs birbynę,—bran
giausias žiūrovas mums na
muose—koncertai ošiant Bal
tijai Palangoje, ant Dubysos 
kranto, po dienos nuvargu- 
siems šienpjoviams ar prie 
Šešupės—rugių kirtėjams. Ir 
sukirdusių delnų plojimas— 
didžiausias atpildas mums už 
valandų valandas praleistas 
repeticijose.

Gal būt todėl ir savo 
60000-ąjį pasirodymą “Lietu
va” baigė “Derliaus daina”.

Algimantas Degutis

Beirut. — Balandžio 18 d. 
teroristai padėjo bombą prie 
J AV ambasados. Per spro
gimą žuvo 33 asmenys, su
žeista per 80. Iranui palanki 
muzulmonų grupė prisiėmė 
atsakomybę. Prez. Reagan 
šį aktą pavadino “bailių dar
bu” ir pareiškė, kad tokie 
žygiai nesutrukdys Amerikai 
siekti taikos Artimuosiuose 
Rytuose. Spauda rašo, kad 
teroristai greičiausia norėję 
nužudyti prez. Reagano pa
siuntinį Philip Habib, kuris 
tuo laiku kaip tik turėjęs 
ankytis ambasadoje, bet pa
vėlavęs atvykti.

San Salvador. — Vietos 
arkivyskupas Arturo Rivera 
Damas pereitą sekmadienį 
pamoksle reikalavo, kad 
tūkstančių žmonių žudikai 
būtų patraukti atsakomybėn 
ir tinkamai nubausti. Jis pa
reiškė, kad vien tik pereitą 
savaitę žuvo 114 žmonių, o 
daugiau kaip 30 tūkstančių 
yra žuvę Amerikos remia
mam kare prieš sukilėlius. 
Esą, kai buvę paliesti Š. 
Amerikos piliečiai, tai val
džia iškart šoko ieškoti kalti
ninkų, bet nieko nedaroma, 
kai tūkstančiai savų žmonių 
žūsta.

Cologne, Fed. Vokietija. — 
Trijuose miestuose spalio 22 
d. bus organizuojami protes
tai prieš J AV branduolinių 
raketų dislokavimą. Čia įvy
kusiame susirinkime daugiau 
kaip tūkstantis veikėjų ap
siėmė organizuoti tokius 
protestus.

Bonn. — Išsiliejusios Rei
no ir Moselle upės apsėmė 
miestus ir miestelius, o Ko
blenz mieste, kuris stovi tų 
abiejų upių santakoje, tokių 
potvynių nebuvę per pasta
ruosius 57 metus.

Washington. — Aštuonių 
asmenų grupė, kurioje buvo 
demokratų ir respublikonų 
kongresmanai ir Robert 
White, buvęs J A V ambasa
dorius Salvadore, sugrįžusi 
iš Nikaragvos ir Hondūro, 
kaltina prez. Reaganą, kad 
jis remia slaptą veiklą, sie
kiančią nuversti Nikaragvos 
vyriausybę. Jie sako, kad 
Reagano tvirtinimas, jog Ni
karagva remia Salvadoro su
kilėlius, neatlaiko kritikos.

Nuotraukoje: Lietuvos TSR Mokslų Akademijos vicepre
zidentas Juras Požėla į fizikų šventę atskrido sreigtaspar- 
niu.

Vilniaus V. Kapsuko universiteto studentų šventė—Fizi
ko diena—šiemet jau penkioliktoji savo mastu pranoko 
visas ankstesniąsias. Ji prasidėjo studentų miestelyje, 
Saulėtekio alėjoje. Čia veikė ištisas atrakcionų miestelis 
Fizlendas; pačių fizikų sukonstruoti elektroniniai žaidimai, 
loterijos, parodos. Vaidino trys teatrai, studentus pasi
linksminti kvietė kelios diskotekos. O kiek buvo nuostabos 
susirinkusiems, kai Fizikos fakulteto prodekanas Saulius 
Vengris ir respublikos Mokslų Akademijos viceprezidentas 
Juras Požėla nusileido straigtasparniu.

Svarbiausiu šventės akcentu tapo karnavalinė eisena iš 
Saulėtekio alėjos į Filologijos fakultetą, esantį riaumoda
mas, purkšdamas iš nasrų 
didžiulis dinozauras.

vandenį ant gausių žiūrovų

Nuotraukoje: Spalvinga šventės eisena, kurios priekyje 
važiavo dinozauras.

PRANAS ŠKLĖRIUS
* * ♦

Nemeluok, gegele, 
Nežinai
Ir nežino niekas, o miela, 
Kiek pavasarių atoš beržai, 
Kiek dar burną man 
Skalaus daina.

Visko buvo—
Skausmo ir džiaugsmų,
Bet nenugalėtas—
Štai-ESU,
Kaip akmuo prie slenksčio,
Prie namų,
Kaip rugelis duonai 
Štai-ESU.

Neramink, gegele,—
AŠ-NAMIE,
Su šaknim ir varpom—
VISAS ČIA,
Ne su tuo paskutiniu
“Sudie”,-
Mano,
Mūsų
Nebūties pradžia.

Papeete, Tahiti. — Perei
tą savaitgalį šalį nusiaubęs 
uraganas paliko daugiau kaip 
26 tūkst. gyventojų be pa
stogės. Apskaičiuojama, kad 
padaryta apie $47 milijonai 
nuostolių.

Bonn. — Trim mėnesiam 
uždėtas draudimas gyvento
jų surašymui Fed. Vokieti
joje. Prieš surašymą, kuris 
turėjo įvykti balandžio 27 d., 
išėjo opozicijos partija—so
cialdemokratai—ir daug uni
jų veikėjų bei studentų ir 
teisininkų. Jie tvirtina, kad 
patiektieji klausimai pažei
džia privatiškumo teisę. 
Daugiau kaip pusė milijono 
veikėjų darbavosi, raginda
mi gyventojus tą surašymą 
boikotuoti.

Islamabad, Pakistanas. — 
Karo teismas Karachi mies
te nuteisė 111 asmenų, daly
vavusių pereitą savaitę sek- 
tarinėse riaušėse. Dalis gavo 
sunkaus darbo bausmes, o 
108 buvo nuplakti rykštėmis.

Mexico City. — Apie trys 
tūkstančiai demonstrantų 
triukšmavo prie J AV amba
sados ir sudegino Amerikos 
vėliavą, šaukdami “jankiai 
šalin iš Salvadoro!” Demon
stracijos surengtos ryšium 
su J AV valstybės sekreto
riaus George Shultz dviejų 
dienų vizitu Meksikoje.

Trenton. — Čia nuteisti 28 
asmenys, varę ginklų preky
bą su Artimaisiais Rytais. 
Mainais jie gaudavę narko
tikų.

K. Jankausko nuotraukos

/C Wil MM

Prieš šimtą metų, 1883 m. 
kovo mėnesį Lietuvos mylė
tojų vardu Rytų Prūsijoje 
buvo pradėtas leisti pirma
sis visuomeninis politinis ir 
literatūrinis lietuviškas pe
riodinis leidinys lotynišku 
šriftu—laikraštis “Aušra”. 
Ši sukaktis gražiai paminėta 
Tarybų Lietuvoje. Jai buvo 
skirtas kovo 10 d. įvykęs 
respublikos Mokslų akade
mijos Istorijos instituto 
mokslinės tarybos iškilmin
gas posėdis.

Pradėdamas posėdį, insti
tuto direktorius, respubli
kos Mokslų akademijos na
rys korespondentas istorijos 
daktaras profesorius Bro
nius Vaitkevičius pasakė, 
kad “Aušra” dienos šviesą 
išvydo beaugančio naciona
linio išsivadavimo judėjimo 
sąlygomis. Ji atspindėjo 
bendrą lietuvių buržuazijos 
ir liaudies nepasitenkinimą 
carine priespauda. Laikraš
tyje buvo kritikuojama cari
nė lietuvių spaudos draudi
mo politika, reikalaujama 
teisių lietuvių kalbai ir kul
tūrai, keliami liaudies švie
timo klausimai, aukštinamos 
lietuvių kovos prieš kryžiuo
čius. Būtent demokratiniais 
reikalavimais “Aušra” prisi
dėjo prie nacionalinio išsiva
davimo kovos plėtotės, 
užimdama šios kovos, taip 
pat ir kultūros istorijoje 
reikšmingą vietą.

“Aušros” leidimo ir plati

nimo klausimus, ano meto 
ekonomines ir socialines gy 
venimo sąlygas, reakcijos 
priemones prieš šį leidinį 
išgvildeno savo pranešimuo
se istorijos daktarai Leonas 
Mulevičius ir Vytautas Mer
kys, istorijos kandidatas 
Edvardas Vidmantas. Kal
bėjusieji šiltais žodžiais pa
minėjo pasiaukojamą “Auš 
ros” redaktorių J. Basanavi
čiaus, J. Šliupo, J. Mikšo, 
M. Jankaus, J. Andziulaičio 
organizacinę ir literatūrinę 
veiklą. Jie buvo sutelkę 
gana platų bendradarbių ra 
tą, daugiausia inteligentijos 
atstovus. Bemaž visi bend 
radarbiai, romantinio pat
riotizmo veikiami, domėjosi 
gimtosios kalbos dalykais, 
nors beveik pusė jų gyveno 
už Lietuvos ribų. Laikraštis 
buvo leidžiamas sunkiomis 
sąlygomis ir 1886 metais dėl 
lėšų stokos nustojo ėjęs. 
Geriausiu metu “Aušra” tu
rėjo vos 300 prenumerato
rių. Jos tiražas siekė tūks
tantį egzempliorių. Ir tik 
pusė jo būdavo išplatinama.

Nepaisant kai kurių įdėji 
nių nenuoseklumų, lietuvių 
tarybiniai istorikai vertina 
“Aušrą” kaip pozityvų fak 
torių, prisidėjusį prie lietu 
vių nacijos ir jos lite ra turi 
nės kalbės formavimo, prie 
nacionalinės kultūros verty 
bių išsaugojimo.

J. Žukauskas

DIDŽIAUSIAME LIETUVOS
Vienas didžiausių ir mo

derniausių Lietuvos paukšty
nų įsikūręs netoli Vievio 
miesto. 46 hektarų teritorijo
je įrengtose paukštidėse lai
koma apie 180 tūkstančių 
dedeklių.

Šioje modernioje įmonėje 
žmogaus ranka paliečia pro
dukciją tik rūšiavimo ir įpa
kavimo ceche. Į jį kas minutę 
konvejeris atgabena po pusę 
tūkstančio kiaušinių. Taigi 
per metus jų surenkama 
daugiau kaip 155 milijonai. 
Be to, iš Vievio į kitus 
respublikos paukštynus siun
čiami veisliniai kiaušiniai.

Tad neatsitiktinai Vievio 
paukštynas, būdamas vienas 
rentabiliausių visoje šalyje, 
yra nuolatinis TSRS liaudies 
ūkio pasiekimų parodos 
Maskvoje dalyvis. Didelis 
kolektyvo darbuotojų būrys 
pelnė šios parodos apdovano
jimus.

Šiemet paukštyno kolekty
vas, pardavęs savo produkci
ją valstybei, tikisi gauti dau
giau kaip septynis milijonus 
rublių gryno pelno, kurio 
nemaža dalis skiriama darbi
ninkų darbo ir buities sąlygų 
gerinimui. Be to, nuoširdžiai 
triūsdami, paukštininkai ne 
tik didina produkcijos gamy
bą, duoda įmonei pelną, bet 
ir patys neblogai uždirba.

PAUKŠTYNE
paukščių operato- 

nesinis atlyginimas 
) ir daugiau rublių.

Vidutinis 
riaus mė 
siekia 30l 
O kur dar premijos už garny 
binių užduočių įvykdymą, 
nemokanti kelialapiai į poilsio 
namus, e 
skatos.

Paukštynas nuolat plečia 
mas, rekbnstruojami senesni 
pastatai 
zoninės paukštininkystės 
bandymų stoties, įsikūrusios 
Staniūniuose, netoli Panevė
žio, bei kitų respublikų 
mokslininkams, ieškoma bū
dų, kaip 
lumą, ve 
lės.

— Pau 
respublikos 
tės treste 
nas VAI 
ir rentabiliausia žemės ūkio 
šaka, kurioje gamyba visiš 
kai industrializuota. Ji turi 
savo pilnaverčių kombinuo 
tųjų pašarų gamybos pramo 
nę, mec 
paukščių 
publikos paukštininkai surin
ko rekotdinį—vieno milijar
do kiaušinių kiekį. Taigi 
kiaušinių pakanka. Dabar tik 
ginčijamąsi dėl jų spalvos— 
baltas ar rudas kiaušinis 
maistingesnis. Į šį klausimą 
mokslininkai atsako: balti ir 
rudi kiašiniai — vienodai 
maistingi. Adolfas Uža

kskursijos, kitos pa

Talkinant Pabaltijo

padidinti vištų dės 
isiamos naujos veis-

kštin i n k y stė,—sak o
Paukštininkys- 

o direktorius Anta 
ŠVILA,—jauniausia

hanizuotas veislinių 
fermas. Pernai res-

Prieš šešiasdešimt metų kompozitoriaus Stasio Šimkaus 
rūpesčiu buvo įsteigta Klaipėdos aukštesnioji muzikos 
mokykla, šiandien vadinama įkūrėjo vardu. Šios mokyklos 
vardas minimas daugelio lietuvių muzikų biografijoje. Čia 
dirbo kompozitoriai Juozas Karosas, Klemensas Griauzdė, 
mokėsi ir dirbo Jonas Švedas. Pokario metais Klaipėdos 
St. Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloje specialų 
vidurinį išsilavinimą įsigijo žinomi meno darbuotojai. Jų 
tarpe—Lietuvos TSR Valstybinės filharmonijos simfoninio 
orkestro vyriausiasis dirigentas, respublikos liaudies artis
tas Juozas Domarkas, “Lietuvos” akademinio dainų ir 
šokių liaudies ansamblio meno vadovas, Lietuvos TSR 
nusipelnęs meno veikėjas Pranas Budrius, respublikos 
liaudies artistės Elena Saulevičiūtė, Stasė Rapalienė ir 
daugelis kitų.

Dabar mokykla ruošia fortepijono, styginių, pučiamųjų 
bei liaudies instrumentų, solinio dainavimo, chorinio 
dirigavimo ir muzikos teorijos specialistus. Mokykloje daug 
dėmesio skiriama koncertinei veiklai. Tarp įvairių muziki
nių kolektyvų plačiai pagarsėjo liaudies instrumentų 
ansamblis, vadovaujamas dėstytojos Janinos Turauskie- 
nės. Šis ansamblis tarybinei muzikinei kultūrai atstovavo 
tarptautinėje vaikų ir jaunimo muzikinio auklėjimo konfe
rencijoje Kanadoje.

Nuotraukoje: Mokyklos liaudies instrumentų orkestras.
B. Aleknavičiaus nuotrauka

»•»« « -K Hfe

Vilniaus rajono tarpūkinė “Nėr 
įmonė pernai viršijo projektinį paj 
milijoną rublių pelno. Pajininkams 
trečdaliai įnašų. Įmonėje kiekviena 
kai prižiūri po 1200 penimų kiaulįi 
priauga po 610 gramų. Racionaliai 
plotą, vietoj aštuonių tūkstančių 
tūkstančių kiaulių. To dėka “Neries’ 
papildomai parduos daugiau kaip 500 centnerių kiaulie

les” gyvulininkystės 
ėgumą ir gavo apie 
au grąžinta apie du 
operatorė vidutiniš- 
ų, kurios per parą 
naudojant gamybinį 
čia auginama 9,5 
kolektyvas šiemet

nos.
Nuotraukoje: Tarpūkinė “Neries” gyvulininkystės įmo

nė. A. Sabaliausko nuotrauka
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Važiuosime
Sekmadienį, gegužės 15 d. 

Chicagoje įvyks laikraščio 
“Vilnies” dalininkų suvažia
vimas. Detroitiečiai ruošiasi 
ten dalyvaut, ypatingai ka
dangi detroitietis Albinas 
Bubnelis ir jo žmona Susan 
parodys savo susuktą filmą 
iš jų viešnagės Tar. Lietu
voj 1982 m. Albinas Bubnelis 
tą filmą detroitiečiams paro
dė Detroito Lietuvių klube 
vasario mėn. Visiems nepa
prastai patiko. Tikimės, jog 
filmas patiks ir chicagie- 
čiams.

Važiuojant į Chicagą į 
“Vilnies” dalininkų suvažia
vimą, būtinai reikia nuvež
ti detroitiečių sveikinimus. 
St. Masytė sveikinimus jau 
renka. Susitikite ją Detroito 
Lietuvių klube, o ypatingai 
motinų pagerbimo bankete 
gegužės 8 d.

Detroitas visuomet su 
sveikinimais gražiai pasiro
dė, todėl negali kitaip būt ir 
šįmet.

Į suvažiavimą vyks Albi
nas ir Susan Bubnelis, klubo 
iždininkė Ruby Jeske, Julius 
ir Stefanija.

Ar žinote?
Ar žinote, kad sunku rasti 

Tarybų Lietuvoje šeimą, ku
rios nelankytų bent keli pe
riodiniai? Ten išleidžiami 
102 laikraščiai, 32 žurnalai, 
96 literatūriniai ir informaci
niai. Bendras Tarybų Lietu
vos periodinės spaudos tira
žas—apie pusė milijono eg
zempliorių. Pas mus JAV 
redaktoriai vargsta, išleis
dami du pažangiuosius laik
raščius; tiražas taipgi nepa
lyginamai mažesnis kaip 
Tar. Lietuvoj, todėl kad 
seni lietuviai pavargo skai
tyt, o jauni lietuviškai ne
moka: jauniems daugiau rū
pi sportas ir baliai. Todėl 
susirinkimuose reikia moky
tis kalbėt lietuviškai ir susi- 
domėt lietuviškais laikraš
čiais ir knygomis, ypatingai 
iš Tar. Lietuvos.

Pasveikinom “Laisvę”

gūs, palyginant su JAV. 
Mes pavydime Tar. Lietu
vos žmonėms!

Žaidimas su vardais
Mūsų valstijose pasidarė 

populiarus žaidimas vardais. 
Bendrovė-kompanija uždaro 
savo duris, paleidžia darbi
ninkus ir panaikina profsą- 
jungos-unijos sutartį-kon- 
traktą. Vėliau ta kompanija 
atsidaro, bet be profsąjun
gos ir su naujais darbinin
kais, kuriems mokama ma
žiau kaip seniems darbinin
kams.

Daugiausia skelbiamas 
tam tikras “pardavimas” ir 
kompanijos vardo permai
nymas. Naujieji savininkai 
dažniausiai artimai susitarę 
su senais savininkais, arba 
naujieji savininkai yra tie 
patys senieji savininkai, tik 
su tam tikra priedanga.

Nuo tokių apgavysčių, 
darbininkų skaičius didėja, 
kai kompanijos bando pasi- 
liuosuot iš unijų sutarčių. Ir 
kadangi kompanijos negali 
panaikint sutarčių su unija 
ir išmest darbininkus, jos 
pradėjo tokį žaidimą, keis
dami kompanijų vardus. 
Darbininkai per savo unijas 
su tokiais įvykiais kovoja 
teismuose, gatvėse ir mies
to rotušėse. Pav. Roblin 
Industries iš Buffalo, New 
York “pardavė” savo United 
Steel & Wire Division, kuri 
randasi Battle Creek, Michi
gan, “naujai” kompanijai 
vardu United Wire su nau
jais darbininkais, be profsą
jungos. Unijos nariai pradė
jo teismuose bylinėtis, orga
nizavo demonstracijas ir 
prikalbėjo naujus skebus 
nedirbt. Jiems pasisekė, nes 
po septynių mėnesių po to 
“pardavimo”, skebai buvo 
paleisti iš darbo, unijos na
riai sugrįžo atgal ir UAW 
vėl yra pripažinta kaip dery
bų agentas. Bet tokios kla
sių kovos tebėra Louisville, 
Kentucky; Hayetsville, Ala
bama; Flint, Saginaw ir De
troit, Michigan. Stefanija

Is "laisves" 
bendroves 
suvažiavimo 
ir banketo

Suvažiavimas ir banketas 
gražiai pasisekė. Aprašymas 
bus sekamam numeryje; 
taipgi bus visų aukų sąrašas 
su sveikinimais, kurie įplau
kė laiškais bei per suvažiavi
mą. Adm. ir Red.

Vestuves
Šeštadienį, balandžio 23 

d., Administracijos pagalbi
ninkės Sofijos Stasiukaitie
nės sūnaus Frank ir Janet 
Brazinskių dukra Tamara iš
tekės už daktaro Christoph 
Wehrmuller.

Daktaras Wehrumuller gi
męs Jungtinėse Valstijose, 
bet užaugo Basile, Šveicari
joje. Tamara susitiko su 
Christoph, kuomet ji buvo 
išvykusi į Šveicariją mokslo 
reikalais prieš kelias vasa
ras.

Linkime jaunavedžiams 
daug laimės. Red.

Gegužes Pirmosios 
paradas

New York. — Gegužės Pir
moji šiemet čia bus švenčia
ma šeštadienį, balandžio 30 
d. Žygiuotojai renkasi prie 
Tompkins Square parko, 
Avenue A tarp 7 ir 10 St. 
Bus žygiuojama į Union 
Square, kur vyks mitingas. 
Balandžio 9 d. įvyko konfe
rencija, kurioje buvo aptarti 
parado reikalai ir išdalinti 
informaciniai lapeliai.

Vancouver. — Šio didžiau
sio Kanados Vakarinio 
kranto miesto atstovai ruo
šiasi Kanados miestų fede
racijos suvažiavime birželio 
mėn. įnešti rezoliuciją, pa
skelbiančią Kanadą laisva 
zona nuo branduolinių gink
lų. Ta pati rezoliucija siūlys 
pasmerkti JAV branduolinių 
ginklų bandymus Kanados 
teritorijoje.

Sveikinimai “Laisvės” 
bendrovės suvažiavimui

Gerbiama “Laisvės” Adm.:
Sveikiname “Laisvės” Bendrovės suvažiavimą ir linki

me jo dalyviams gerų tarimų, kad laikraštis gyvuotų ir 
nesustotų mus lankyti ateityje.

“Laisvės” paramai siunčiame piniginę pašto perlaidą— 
$20.00 nuo: Vladas Raila, Hemet, Cal.....................$10.00

Petras Žilinskas, Sun City, Cal...........$10.00
P. Zline

ST. PETERSBURG, FLA.
Sveikiname “Laisvės” dalininkų 83-čiąjį suvažiavimą, 

direktorių tarybą, redaktorius, rėmėjus, korespondentus.
Linkime, kad suvažiavimas pravestų gerus tarimus, kad 

“Laisvė” ilgai gyvuotų ir skleistų tiesos žodį darbo 
žmonėms. Šia proga “Laisvei” siunčiame $100.00 para
mos. Tegyvuoja “Laisvė ir taika pasaulyje.”

VALYS IR VERUTĖ BUNKAI

Gerbiami Draugai ir Draugės:
Sveikiname “LAISVĖS” dalininkų suvažiavimą, “LAIS

VĖS” štabui, skaitytojams ir rėmėjams. Linkime, kad 
“LAISVĖ” per ilgus metus gyvuotų.

Siunčiame su pasveikinimų aukų sekamai: 
LLD 198-ta kp. Oakland, Cal.............
Ks. Karosienė, San Leandro, Cal. . . 
M. Baltulionytė, San Leandro, Cal. 
M. Mozūraitienė, San Leandro, Cal. 
Telda Kino, San Leandro, Cal...........
A. ir V. Taraškai, San Leandro, Cal. 
K. Mugianienė, Oakland, Cal............

Viso............................................
Su geriausiais linkėjimais,

.$50.00 

. .20.00 

..20.00 

. .20.00 

. .20.00 

. .20.00 

..20.00 
$170.00

V. TARAŠKIENĖ

Aido Choras, Ozone Park, N. Y. per P. Ventą . . . .$100.00 
J. ir C. Sisevich, Chicago, Ill., per N. DeSchaaf......... 50.00

Binghamton, N. Y
LDS 6 kuopos susirinkimas 

įvyko kovo 11 d. Narių 
atsilankė nemažai. Susirin
kimą atidarė ir pravedė lai
kinai išrinkta pirmininkė K. 
Thomas.

Tylos minute pagerbta mi
rusi pirmininkė Polly Mal- 
daikis.

Dalyvavo visi valdybos 
nariai. Jų raportai priimti.

misija 
Anna

knygoms
Kirelis ir

buvo vai-

Išrinkta ko 
peržiūrėti; 
Helen Horsky.

Po susirinkimo
šės, kurias priruošė Helen 
Horsky su talkininkėmis. 
Sekantis susirinkimas 
gegužės 13 
Prašau vis 
vauti.

BRIEFS

ba
the

and

d., 3 vai.
js narius

įvyks 
P- P- 
daly-

K. Thomas

U. S. donated $82 million for 
violent poli 
Salvador? 
they now 
Reagan is

voted this year? 
let’s hear about

tical arms to El 
And where are 
that President 
circumventing

St. Petersburg, Fla

veržiasi

“Laisvės” dalininkų suva
žiavimas įvyko balandžio 17 
d. New Yorke. Nors detroi
tiečiai negalėjo ten daly
vaut, bet visų širdys ir 
linkėjimai buvo suvažiavi
me. Sveikinimų pasiųsta su
moje $500 ir aukotojų vardai 
tilpo praėjusiam “Laisvės” 
numeryje.

Lietuvos teatrai
Rašytojas-pensininkas 

Juozas Chlivickas dažnai pa
rašo laiškų į Detroitą. Mat, 
jis yra susipažinęs su dauge
liu jų ir rašo įspūdingus 
laiškus. Štai aną dieną pa
rašė apie teatrus Lietuvoj. 
Sako: “Į teatrus Lietuvoje 
žmonės dabar
smarkiau negu į bažnyčias. 
Dažnai labai sunku gauti 
bilietą, nes norinčių daug. 
Organizacijos, kolūkiai ir ki
ti užperka spektaklius iš 
anksto, tai tik jie ir gali 
matyti naujausius pastaty
mus. Teatrai dažnai išva
žiuoja patys į kolūkius ir 
didesnius rajoninius mieste
lius, kuriuose jau yra pui
kios salės vaidinimams, 
daug kultūros namų. Plečia
si Lietuvoje ir liaudies teat
rų skaičius. Žmonės nori net 
ne tik pamatyti kitus vaidi
nant, bet nori ir save iš
reikšti, išbandyti savo ta
lentus. O vakarais, prieš 
spektaklių pradžią, prie 
kiekvieno teatro durų visa
da pamatysi besisukaliojan
čius, kurie sutiktųjų vis 
klausinėja, ar kartais neturi 
atliekamo bilieto.”

Mes JAV taipgi turime 
teatrus, bet ne visi turi 
pinigų užsimokėt už bilietą; 
gera sėdynė kainuoja ma
žiausia $25, o aš ypatiškai 
žinau, kad Lietuvoj bilietai į 
teatrus yra nepaprastai pi-

Sausio 19 d. Nursing 
Home, po ilgos ir sunkios 
ligos mirė Waite ris Kelly, 90 
metų amžiaus. Liko didžiai 
giliame liūdesyje žmona 
Kleofasa, sūnus Norman su 
šeimat kuris yra išvykęs dir
ba ir gyvena Arabijoje, duk
tė Roberta Persson su šei
ma Bridgewater, Mass., se
sutė Joana Navulis, Gulf
port, Fla. Šeši anūkai ir trys 
proanūkiai. Palaidotas 
Brockton, Mass, kapinėse.

Velionis buvo gimęs Joniš
kėlio apylinkėje Biržų rajo
ne. Jam esant 8 metų tėvai 
su šeima išvyko į Latviją, 
tad jam vaikystės dienos 
teko praleisti Rygoje.

1910 metais visa šeima 
atvyko į Binghamton, N. Y. 
Tuo laiku Binghamtone buvo 
apsigyvenę nemažai lietu
vių, buvo gyvas visuomeni
nis veikimas. Walteris dar 
būdamas jaunuolis įstojo į 
pažangiųjų lietuvių eiles. 
Mėgo dainą, įsirašė į “Auš
ros” chorą, dalyvavo opere
čių pastatymuose.

Vėliau persikėlė gyventi į 
Brockton, Mass. Čia dirbo 
batų industrijoje. Šioje ko
lonijoje rado daug lietuvių 
ir stiprią pažangią veiklą. 
Walteris jau buvo susipaži
nęs su organizacine veikla. 
Dainavo “Liuosybės” Chore, 
vyrų sekstete, vaidino “Vie
sulas” ratelyje. Chorui tuo 
metu vadovavo Mikas Pe
trauskas. Choro sąstatą su
darė šimtas dainininkų. Sta
tė operetes, rengė koncer
tus.

1966 m. sulaukę pensijos 
metų juodu apsigyveno St. 
Petersburge, Floridoje.

Jautėsi laimingi pasirinktu 
žygiu—malonia Floridos 
gamta. Bet daugiausia 
džiaugėsi patekę tarp savo 
vienminčių draugų, kurie 
trokšta pasaulinės taikos ir 
darbo žmogui šviesesnės 
ateities. Tuojau abu persi
kėlė į LLD 45 kuopą, įstojo į 
“Dainos Mylėtojų” chorą ir 
iki sveikata leido jame daly
vavo. Susiorganizavus Pilie
čių klubui pirmieji tapo na
riais.

Jie skaitė pažangią spaudą 
“Laisvę” ir “Vilnį” ir rėmė 
finansiškai. Walterį liga 
kankino apie tris metus. 
Žmona Kleofasa jį slaugė 
prižiūrėjo ir pati labai su
vargo, liko silpnos sveika
tos. Artimo žmogaus mirtis 
skaudu pergyventi ir likti 
vienai . . .

Gili užuojauta artimie
siems ir draugams.

Aldona Aleknienė

PRANEŠIMAS
Balandžio 30 dieną įvyks 

Dainos Mylėtojų Choro meti
nis koncertas. Bus graži pro
grama. Prašom visus daly
vauti—įvyks Klubo salėje, 
314-15 Avė. South.

V. Bunkienė

Pasukite 
laikrodžius pirmyn

Šeštadienį, balandžio 23 
d. prieš eidami gulti pasuki
te laikrodžius vieną valandą 
pirmyn, nes iš šeštadienio į 
sekmadienį įeisime į dienos 
šviesos taupymo laiką (day
light saving time).

Miami, Fla.
Ieškome mirusiųjų L.S. klubo narių artimių gimimų

L. S. K. nori surasti narių artimuosius gimines sekamų 
mirusių Klubo narių:
Adelė Biršton, gyveno 7224 S. W. 53 Place, Miami, 
Peter Skeberdis, adresas nežinomas.
Niek Sireika, adresas nežinomas.
Joseph Giraitis, 13910, Lake Success Pl., Hialeah, Fl.
Peter Gasper, 2281, S. W. 5 St., Miami, Fl.
Katrina Simon, 65 Washington Ave., Miami Beach, 
Blanche Novichk, 301 Jefferson Ave., Miami, Beach. 
Antony Kairys, adresas nežinomas, Chicago, Ill.
John & Clarence Ivanovsky, 3268 S.W. 25th Terr.,

Miami, Fl.
Nellie Grybas, 44 Chapel Ct., Norwood, Mass.
Stanley John, St. Petersburg, Fl.
Marijona Lideika, 11600—108 St., N. Largo, Fl.
Chas. Savickas, 71 School St., Roxbury, Mass.
Joseph—Veronika Zuperko. Liko sūnus John. Adresas 

nežinomas.
Joseph Aleksaitis, Essex, Conn.
Joana Grigas, 1630 Greenewood Ave., Hot Springs, Ark.

Prašome čia pažymėtuosius mirusiųjų L.S.K. narių 
gimines arba kas žino į šį paieškojimą atsiliepti. Būsime 
dėkingi už informacijas. Taip pat visus L.S.Klubo narius 
kurie turite Certifikatus prašome greit atsiliepti, nes 
Klubas galutinai eina prie likvidacijos. Rašykit - šiuo 
adresu:

The popular nursery 
rhyme says that girls are 
made of sugar and spice— 
but they say calcium and 
magnesium may be calcium 
and closer to the truth.

Amazing new research 
shows that couples can 
choose the sex of their 
bies simply by eating 
right foods.

Studies in Canada
France reveal that mothers- 
to-be who eat diets high in 
calcium and magnesium have 
a better than 80 percent 
chance of having girls, while 
diets rich in sodium and 
potassium almost invariably 
produce boys. 

* * ♦
CSREA health Plan Admi

nistrator Rita Somers said 
that she was horrified at the 
sweeping changes for the 
Social Security Act under 
the Budget Reconciliation 
Bill, sponsored by the Repu
blicans 
Reagan.

Congress 
Come on, 
the anti-viplent political ac
tion on this 
only suffering country that 
should hav 
oppression 
heads and

. Or is Ireland the

e to take violent 
i with bowed 

no assistance?”

From Anthony Bimbas 
Diary:

November 8, 1942
Big day!
At 2 p. m. went to the 

Madison Square Garden.— 
Russian Revolution celebra
tion. Davies, Lehman, La 
Guardia, Green, Thomas of 
the C. I 
Litvinov 
meeting.

Later went to “Laisve’s” 
concert. Attendance good. 
The Ukrainian dancers very 
good. Miiss Ramoška sang 
well.

O., Wallace, and 
spoke. Overflown

Fl.

Fl.

and by President

*
say

* * 
that loneliness 

work has

Lithuanian Social Club 
2610 N. W. 119th St. 
Miami, Florida 33167

JONAS JAKŠTAS

Viskas iš pradžių
Ko tylit, eglės, ir ko tylite, laukai? 
Nejaugi jūs dar čia, sakykite, nejaugi? 
O tu? Zinai, ar ne, kaip šičia patekai? 
/ atmintį įstrigo ir su ja suaugo

skaudus bejėgiškumas — lyg rakštis 
aštri, —— 

kai blaškė bombų sūkuriai vaikystės 
namą.

Ir šlama šiandien medžiai, vėl ataugę, 
šlama, 

kad vien iš ten, kur nebuvai, lengvai 
grįžti.

Per beprotybės priepuolius, klastas — 
lėkte!

Save, matyt, ir vėl supainiojai su vėju, 
kurio jau nebėra, o gal — su minute 
laimingos užmiršties, kuri dar neatėjo.

Susitikimai su kitais — tokie trumpi. 
O su savim — tokie ilgi išsiskyrimai. 
Bet ko tu rymai,

jei ašaroto veido

ko pernakt prie stalo 
rymai,

likimu tampi?

atspindi jau tave.Ir visos valandos
O Tu — tik atspindi drugiais nusėtas 

sienas.
Tebūna jau teisus, atsidūsti, kiekvienas, 
kas ašarą pamatė, žvilgančią purve.

Po liek žiaurių netikėtumų, įžūlių 
apgaulių ko gi tylite, laukai, eglynai? 
Staiga tu taip suspaudi rankoje stiklinę, 
kad vėl pavirsta ji smėliu.

They 
and being out of 
reached epidemic propor
tions in the United States 
and it is a major cause of 
sickness, mental illness, al
coholism and of drug addic
tion.

Some authorities believe 
that fully one-fourth of all 
Americans—a staggering 50 
million people—suffer the 
aching pangs and longing 
emptiness of chronic loneli
ness.

These things contribute to 
the sense of being cut off 
from others. Research points 
to the fact that a sense of 
isolation of rejection is really 
widespread. 

* * *
Ida Delage from Clifton, 

N. J. writes in the Daily 
News “Voice of the People” 
column:

“Where were The News’ 
and Cardinal Cooke’s anti
political editorials when the

November 9, 1942
Meeting of leading people 

in the afternoon. A confe
rence to be called November 
29th of the National Commit
tee.

At the educational meet
ing read the review of “Vic
tory and After.”

November 10, 1942
Translating Wallace’s 

speech delivered in Madison 
Square Garden.

November 11, 1942
Nazis occupied France!
November 14, 1942
Going to Martin Luther’s 

Society banquet tonight.
Educational meeting. Next 

Monday I am to introduce 
our book “Amerikos Demo
kratijos steigėjai”.

Received a letter 
Siurba. He is 
New Jersey.

in Camp
from 
Dix,

Use

1976. From right:At the “Laisve’s” convention in 
Anthony Bimba, Nastė Buck and Adelė Rainis.




