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GEGUŽĖS PIRMOJI—TARPTAUTINĖ DARBININKŲ SOLIDARUMO ŠVENTĖ
KRISLAI

Gegužės 1-moji
Po “Laisvės” Bendrovės 

dalininkų suvažiavimo 
Ekskursija į Tarybų Lietuvą 
Prezidento kalbos išvakarėse 
Vilniečių suvažiavimas

IEVA MIZARIENĖ
Jau šį sekmadienį bus Ge

gužės Pirmoji, pasaulyje mi
nima tarptautinė darbo žmo
nių šventė. Šventė bus mini
ma išvakarėse, šeštadienį, 
balandžio 30 d. veik visame 
pasaulyje, o daugiausia—so
cialistinėse šalyse.

Kas tik galime, savo mies
tuose ir gyvenvietėse daly
vaukime demonstracijose. 
Juk tai mūsų—darbo žmonių 
šventė.

New Yorke demonstracija 
ruošiama 12:30 vai. p. p. Ji 
prasidės nuo Tompkins 
Square žygiuos į Union 
Square, kur 2 vai. p. p. vyks 
susirinkimas. Šios demon
stracijos šūkiai: už taiką, 
darbus ir lygybę.

Praėjusį sekmadienį daly
vavę “Laisvės” Bendrovės 
dalininkų suvažiavime, o vė
liau bankete, dieną praleido 
gražiai. Atrodo, kad dalinin
kai laikraščio politine krypti
mi pasitenkinę ir nori laik
raštį kuoilgiausiai išlaikyti.

Mano prašymas: visi drau
gai suglauskime jėgas, dirb
kime kiekvienas, pagal savo 
išgalę. Kitais žodžiais: Neieš
kokime priekabių iš tų, kurie 
dirba, bet patys įsitraukime į 
tą taip svarbų mūsų judėji
mo darbą!

Dar yra vietos porai žmo
nių “Laisvės” Bendrovės 
ruošiamoj ekskursijoj, vykti 
iš New Yorko birželio 11 d. į 
Lietuvą. Ekskursiją grįš į 
New Yorką birželio 25 d. 
Lietuvoje išbus 10 dienų.

Sustojimai — Helsinkyje, 
Suomijoje ir Maskvoje.

Rašant šiuos krislus, prezi
dento Reagano kalbos per 
televiziją dar neteko girdėti. 
Bet galime iš anksto spręsti, 
ką jis mums šį vakarą, balan
džio 27 d. pasakys.

Kadangi jam nesiseka su 
Kongresu ir Senatu susitar
ti, prezidentas kreipsis į vi
suomenę, norėdamas užtari
mo jo vedamai propagandai 
prieš socialistines šalis. Jis 
kalbės bendrame Kongreso 
ir Senato susirinkime, o jo 
kalba bus pasauliui perduota 
per televiziją.

Prez. Reagan nori patei
sinti administracijos užpuo
lius prieš Centrinės Ameri
kos šalis, užpuolius prieš 
Tarybų Sąjungą. Svarbiausia, 
jis nori pasiteisinti savo ato
minį ginklavimąsi.

Neatrodo, kad prezidentui 
ir jo administracijai pasi
seks. Visame pasulyje už 
taiką, už užšaldymą atominių 
ginklų demonstracijos vis di
dėja ir didėja.

Gegužės 15 d. šaukiamas 
“Vilnies” dalininkų suvažia
vimas. Tikėkime, kad ir jis 
sėkmingai praeis, kad laik
raščio kryptis bus užgirta ir, 
kad dalininkai dirbs už laik
raščio palaikymą dar per 
ilgus metus.

Valstybės sekr. 
Shultz keliauja 
su taikos misija

George Shultz
Cairo. — Prez. Reagano 

išsiųstas į Artimuosius Ry
tus ieškoti taikos, Valstybės 
sekretorius George Shultz 
pirmiausia susitiko su Egip
to prezidentu. Iš čia jis 
vyksta į Izraelį ir Libaną. 
Jis dar gali lankytis ir Siri
joje, Jordane ir Saudi Ara
bijoje.

Jo kelionės tikslas—pa
siekti susitarimo dėl užsie
nio karinių pajėgų išvedimo 
iš Libano. Pirmiausia—Iz
raelio, o paskui Sirijos ir 
PLO.

Numatyta, kad kelionė už
truksianti savaitę, bet pats 
Shultz spaudai pareiškė, 
kad jis paskirs ir dar kitą 
savaitę, kad tik tikslas būtų 
pasiektas. Tai pirmoji 
Shultz kelionė į Artimuosius 
Rytus nuo to laiko, kai jis 
prieš devynis mėnesius tapo 
Valstybės sekretorium.

Lisbon. — Po penkerių 
metų pertraukos socialistai 
vėl sugrįžo į valdžią pereitą 
savaitgalį įvykusių visuotinių 
rinkimų metu. Kadangi jie 
vis dėlto nesurinko daugu
mos balsų, tai laukiama, kad 
jų vadas Mario Soares būsiąs 
paskirtas sudaryti koalicinį 
kabinetą.

Taipei, Taiwan. — Taiwano 
gynybos ministerija paneigė 
Pekingo tvirtinimą, kad į Ki
niją pabėgo Taiwano lakū
nas. Ji sako, kad lakūnas 
“paklydęs” esant miglotam 
orui.

Laimingai sugrįžo
Maskva. — Trys Tarybų 

Sąjungos kosmonautai balan
džio 22 d. sėkmingai sugrįžo 
iš erdvės tik po dviejų dienų. 
Jie turėjo nuskristi prie orbi
toje esančios Saliut stoties ir 
joje pasilikti apie pusmetį.

Kadangi jų erdvėlaiviui ne
pavyko susijungti su stotimi, 
jiems teko sugrįžti atgal į 
Žemę.

Amerikos spauda ta proga 
nepagailėjo kritikos Tarybų 
Sąjungos vykdomai erdvės 
tyrinėjimo programai, bet 
pamiršo, kad ir jų pačių 
satelitas, kurį erdvėlaivis 
Challenger paleido į orbitą, 
taip pat pateko į sunkumus 
ir dar nežinia, kaip jį atsta
tys į tikrąją orbitą.

Prašome suvažiavimo daly
viams priimti mūsų nuoširdų 
sveikinimą.

Nuoširdžiausiai sveikiname visus mūsų 
mieluosius skaitytojus ir rėmėjus!

Tegyvuoja pasaulio dirbančiųjų 
solidarumas! Tegyvuoja pasaulinė 

taika ir tautų draugystė!

Tarybų Sąjungos komunistų 
partijos CK šūkiai 
Gegužės Pirmajai

Maskva. —.Kaip kasmet, 
taip ir šiemet Gegužės Pir
mosios proga išleistuosiuose 
Tarybų Sąjungos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto 
šūkiuose atsispindi Tarybų 
Sąjungos vidaus ir užsienio 
politika.

Iš viso paskelbta 56 šū
kiai. Pačiu pirmuoju skelbia
ma: Tegyvuoja Gegužės 
1-oji—darbo žmonių tarptau
tinio solidarumo kovoje 
prieš imperializmą, už taiką, 
demokratiją ir socializmą 
diena!

Toliau eina sveikinimai 
pasaulio komunistų ir darbi
ninkų partijoms, tautoms, iš 
kolonijinio jungo išsivadavu
sioms, narsiai kovojančioms 
už nacionalinę nepriklauso
mybę ir socialinę pažangą.

Atskirai sveikinamos Afri
kos tautos, kovojančios 
prieš imperializmą, kolonia
lizmą ir rasizmą; Lotynų 
Amerikos tautos; Arabų ša-

AUSTRIJOJE PRALAIMĖJO SOCIALISTAI

Austrijos kancleris Bruno Kreisky, kairėje, šluostosi 
prakaitą, pranešęs oficialiai, kad jis atsistatydina. 
Šalia—jo partijos priešininkas —Alois Mock, liaudies 
partijos vadas.

Viena. — Bruno Kreisky, 
13 metų išbuvęs Austrijos 
kancleriu, paskelbė, kad jis 
rezignuojąs iš savo posto, 
bet pasiliksiąs socialistų par
tijos vadu ir vadovausiąs 
pasitarimams dėl naujos 
koalicinės vyriausybės suda
rymo.

Pereitą sekmadienį įvyku
sių parlamentinių rinkimų 
metu jo partija laimėjo 90 
vietų, kai tuo tarpu absoliu
čiai daugumai reikalinga 92 
balsų 183 vietas turinčiame 
parlamente.

Jo priešininkai—konser
vatorių liaudies partija—lai
mėjo 81 vietą, liberalai—12 
vietų. Kitos mažesnės parti
jos—kurių tarpe buvo aplin
kos saugotojai, vadinamieji 
“žalieji”, ir radikalai—nelai- 

lių tautos, viso pasaulio tau
tos, raginant jas, kad jos 
reikalautų nutraukti Izrae
lio agresiją prieš arabų šalis 
ir kad Artimuosiuose Rytuo
se būtų įvesta tvirta ir 
teisinga taika.

Sveikinamos Europos ša
lys, raginant, kad jos neleis
tų dislokuoti naujo Ameri
kos raketinio branduolinio 
ginklo Vakarų Europoje.

Azijos tautos kviečiamos 
kovoti prieš imperializmą, 
neokolonizmą ir hegemoniz- 
mą, už taiką ir saugumą.

Pasaulio tautos kviečia
mos kovoti už ginklavimosi 
varžybų apribojimą, įtempi
mo mažinimą, už branduoli
nių, neutroninių ir cheminių 
ginklų uždraudimą, už tary
binės Taikos programą.

Šūkiai krašto politikoje 
liečia visas gyvenimo sritis: 
žemės ūkį, pramonę, moks
lus, menus, švietimą, auklė
jimą ir t. t.

mėjo vietų parlamente, bet 
suskaldė balsus, kurie būtų 
patekę socialistams.

Jei dabar socialistai būtų 
laimėję, tai Kreisky būtų 
tapęs kancleriu jau penktą 
kartą iš eilės. Bet jo prieši
ninkai labiausiai agitavo 
prieš jį dėl jo silpnėjančios 
sveikatos. Kreisky yra 72 
m. amžiaus ir dukart per 
savaitę turi eiti pas gydyto
ją inkstų dializei.

Per savo kancleriavimo 
laiką Kreisky, kuris yra 
pats žydas ir netekęs savo 
tėvų bei artimųjų per nacių 
siautėjimo laikus, gana arti
mai susirišo su Palestinos 
Vadavimo Sąjunga. Šitai 
buvo sukėlę triukšmo Izrae
lyje, ypač iš jo premjero 
Menachem Begin pusės.

Tarybų Lietuvoje 
lankėsi JAV 
diplomatai

Vilnius. — Balandžio vidu
ryje čia viešėjo Amerikos 
laikinis reikalų patikėtinis 
Tarybų Sąjungoje U. Zimer- 
man ir JAV gen. konsulato 
Leningrade I-asis sekreto
rius L Silins su šeimomis. 
Svečius globojo Lietuvos 
TSR užsienio reikalų minis
terija.

Jie buvo susitikę su Vil
niaus miesto burmistru Al
girdu Vileikiu, “Tiesos” re
daktorium ir Lietuvos žur
nalistų sąjungos pirm. Al
bertu Laurinčiuku, lankėsi 
Universitete, Dailės institu
te, Rašytojų sąjungoje ir 
kitur.

Didvalstybės 
nesutaria

Madrid. — Tarybų Sąjun
ga ir Amerika čia kaltina 
viena kitą dėl Europos Sau- 
mo ir Kooperavimo konfe
rencijos nesėkmės. Beveik 
jau 30 mėnesių praėjo besita
riant, tačiau nieko konkre
taus nepasiekta.

Tarybų Sąjungos atstovas 
Jurij V. Dubinin tvirtina, 
kad konferencija pasibaigs 
nesėkmingai, jei JAV nepa
keis savo pozicijų. Tuo tarpu 
JAV atstovas Max M. Kam- 
pelman kaltina Tarybų Są
jungą, kad ji intensyvina ak
tyvistų už žmogaus teises 
persekiojimą.

Čia 35 valstybės, 1975 m. 
Helsinkio susitarimų signata
rai, stengiasi apžvelgti, kaip 
tų susitarimų laikomasi, ir 
rūpinasi susitarti dėl naujų 
gairių, taikintinų tiek žmo
gaus teisių, tiek nusiginkla
vimo srityje. Tarybų Sąjun
ga pirmoje eilėje stato nusi
ginklavimo klausimus, kai 
tuo tarpu JAV su savo bloku 
reikalauja nuolaidų žmogaus 
teisių srityje.

Valensa įsidarbino
Gdansk. — Lech Walensa, 

buvusios Solidarnošč unijos 
vadas, prieš trejus metus 
netekęs darbo dėl savo veik
los su unijos organizavimu, 
balandžio 25 d. priimtas at
galios. Jis bus elektriku, 
kaip ir anksčiau.

Jis buvo internuotas be
veik metus laiko, kai Lenki
joje įvesta karinė padėtis 
dėl Solidarnošč unijos sukel
tos ekonominės netvarkos. 
Pastaruoju laiku jis kelis 
kartus buvo policijos klausi
nėjamas dėl jo ryšių su 
progindyje veikiančiais tos 
unijos vadais. Užsienio 
spauda ir TV iš to viso darė 
dideles istorijas ir aprašinė
jo, kaip jis “režimo perse
kiojamas”.

Sensacija dėl Himlerio 
tariamo dienoraščio

Vokiečių žurnalistas Gerd Heidemann spaudos konferen
cijoje Hamburge rodo tris tomus Hitlerio tariamo dien
raščio. Jis tvirtina juos gavęs iš patikimų rankų.

Hamburg, Fed. Vokieti
ja. — Stern, vienas įtakin
giausių Vakarų Vokietijos 
žurnalų, balandžio 22 d. pa
skelbė, kad jo reporteriui 
Gerd Heidemann’ui pavyko 
atrasti 57 Hitlerio slapto die
noraščio tomus. Vėliau pra
dėjo jo ištraukas spausdinti 
ir sušaukė spaudos konferen
ciją. Joje turėjo pasisakyti 
istorikai, kuriems pokario 
metais tekę tyrinėti Hitlerio 
rankraštį ir bendrai doku
mentus, susietus su to 20-ojo 
amžiaus pabaisos gyvenimu 
ir veikla.

Žurnalo vadovybė tvirtina, 
kad tas dienoraštis buvęs 
parašytas paties Hitlerio ir 
kad dabar naujoje šviesoje 
atsistoja visa eilė pasaulinių 
įvykių, dėl ko istorikams 
teks iš naujo perrašyti Hitle
rio biografiją ir nacių eros 
istoriją.

Tariamasis dienoraštis 
prasideda 1932 m. birželio 
22-ąja diena, tai yra, prieš 
šešis mėnesius prieš Hitle
riui tampant kancleriu. Jis 
baigiasi 1945 m. balandžio 
viduriu, tai yra, visiškai 
prieš 1945 m. balandžio 
30-ąją, kada jisai su savo 
Eva Braun nusižudė bunke
ryje, tai jau nebuvo galimy
bės sustabdyti Tarybų Są
jungos armijos, žygiuojan
čios į Berlyną.

Stern informavo, kad tasai 
dienoraštis, kartu su kitais 
nacių svarbiais dokumentais, 
Hitlerio parėdymu, buvęs 
pakrautas į lėktuvą ir turė
jęs būti nuskraidintas į Hit
lerio poilsio vietą Berchtes- 
gadene, Alpių kalnuose. Bet, 
esą, tasai lėktuvas, pilotuo
jamas maj. Friedrich Gundl- 
finger, sudužęs netoli Dres- 
deno esančiame Boerners- 
dorf miestelyje.

Stern reporteris Heide
mann, patyręs apie tų doku
mentų likimą, trejus metus 
tyrinėjęs ir daug kur lankę-

doti to lėktuvo lakū- 
ai jis neskelbia, kaip 
s tuos dokumentus

ai, jų tarpe ir britas 
Roper, “The Last 
' Hitler” autorius, 
uvo lyg ir įsitikinę, 
ai dienoraštis yra

sis, tame tarpe ir miestelyje, 
kur pala: 
nai. Tikt 
ir kur j 
gavęs.

Istorik 
Trevor-^ 
Days o 
pirma b 
kad tas 
autentiškas, bet vėliau pra
dėjo patys abejoti ir kitiems 
tų abejonių įskiepijo. Dabar 
užvirė didelės diskusijos, o 
Stern spausdina dienoraščio 
ištrauka^. Kai užbaigs spaus
dinti, sako, juos atiduos Fed. 
Vokietijos vyriausybei.

Prancūzijos 
vyriausybėje 
komun

Paris, 
džiavęs 
nistų partijos Centro Komi
tetas priėmė savo gen. sek- 
retoriauš Georges Marchais 
rekomendaciją, kad komu
nistų atstovai ir toliau pasi
liktų Prancūzijos vyriausy
bėje. Dabar jie turi dvi mi- 
nisterijąs.

Komit 
vaujančįų radikalų reikalavi
mą pasitraukti iš valdžios ir 
nedalyvauti vykdyme naujos 
ekonominės programos, ku
rią pereitą mėnesį paskelbė 
Prancūz 
riausybę. Komunistai bend
rai pašisakė už stipresnę 
veiklą, ginant žmonių pragy
venimo 
nusistatymus.

istai pasilieka
— Dvi dienas posė- 
Prancūzijos komu-

etas atmetė vado-

ijos socialistinė vy-

lygį ir savo partijos

pareigūnai iškrovė 
ir amuniciją iš Libi-

i pakeliui į Nikarag-

Manaus, Brazilija. — Bra
zilijos 
ginklus 
jos lėktuvų, kurie čia buvo 
sulaikyti pakeliui į Nikarag
vą, ir lęido lėktuvų įguloms 
sugrįžti 
kroviny

i jai “kitdkiu keliu”.

namo. Pranešta, kad 
s bus grąžintas Libi-
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Švenčiant Gegužės Pirmąją
Šių metų Gegužės Pirmoji švenčiama po ypatingu ryžto 

ir pasitikėjimo ateitimi ženklu; tuo pačiu laiku ji 
švenčiama turint mintyje, kad pasaulis randasi rimtame 
branduolinio karo pavojuje, pavojuje baisiausios kata
strofos, kokia gali žmoniją ištikti! Ryžtas ir pasitikėjimas 
ateitimi remiasi laktu, kad žingsnis po žingsnio socializ
mas eina prie laimėjimo pasauliniu mąstu—vis nauji 
kraštai gali būti priskaitomi prie socialistinės stovyklos, 
nors ta stovykla toli ne monolitiška. Centralinėje 
Amerikoje laipsniškai einama prie laimėjimo, nežiūrint 
JAV Pentagono pastangų. Bet Centralinė Amerika tik 
signalas, rodantis, kurlink eina, kad ir visokiais tempais, 
visa žmonija.

Pirmąją Gegužės pasauliui davė mūsų šalies, Amerikos 
darbininkai. Bet nors milijonai į socializmą tikinčių 
amerikiečių ją minės savo širdyse, ir būreliai šen bei ten 
mitinguose ir demonstracijose, negalima pasakyti, kad 
išsilieję į gatves JAV darbininkai ją švęs po savo 
vėliavomis. Tokia yra istorijos dialektika. Bet ir tas 
laikas ateis, laikas, kuomet ši tarptautinė darbininkų 
šventė bus iškilmingiausiai ir labiausiai masiniai švenčia
ma šalyje, kur ji gimė. Tuo tarpu Amerikos žmonės 
mobilizuojasi, stengdamiesi atremti bent tuojautinį pavo
jų—-branduolinio karo. Tame judėjime susitinka visos 
padorosios pro-liaudiškos musų šalies jėgos.

Kandidatai į kandidatus . . .
Senatorius John Glenn iš Ohio paskelbė, kad jis 

pageidauja būti Demokratų partijos kandidatu į preziden
tus. Sen. Glenn yra šeštas iš eilės “kandidatas i 
kandidatus”—o iki partijos suvažiavimo 1984-ais metais 
San Francisco mieste jų be abejo atsiras dar daugiau. Kas 
tie kandidatai?

Pats senatorius Glenn, kaip žinia, buvo pirmas mūsų 
šalies astronautas, kuris kosmose apskriejo žemę. Kaip 
senatorius, kuris atstovauja Ohio, Glenn, reikia pasakyti, 
didvyriškumo bei sumanumo neparodė, j jokius politinius 
kosmosus nekilo, bet žmonių atmintyje jis, visgi, lieka 
didvyriu. Tad, demokratai gari patenkinti, kad jis nori 
būti kandidatu. Mat debatuojant ginklavimosi aprėžimą, 
branduolinių ginklų gamybos užšaldymą, republikonai lyg 
įtaria demokratus esančiais mažiau “patriotingais”. Bet 
jeigu Gienn butų demokratų kandidatu, tą kaltinimą 
primesti būtų sunkiau—juk, buvusio astronauto-kosmo- 
nauto ne apkaltinsi būvimą bailiu . . .

v .J L-j L. J

Glenn, kaip pasakėme, yra šeštasis iš eilės kandidatas. 
Bet jis ne būtinai stipriausias. Kiti yra, iš eilės: buvęs 
Carterio laikų viceprezidentas Walter Fritz Mondale: 
senatorius iš Californijos Alan Cranston; senatorius iš 
Colorado Gary F. Hart: senatorius iš South Carolinos 
Ernest F. Boilings ir buvęs Floridos gubernatorius 
Re u bin Askew.

Mondale, kadangi jis užėmė aukščiausią vietą buvusioje 
demokratinėje administracijoje, skaitomas kaip ir parti
jos lyderiu ir tokiu būdu gal stipriausiu kandidatu. Bet 
partijos suvažiavimas ims dėmesin daug dalykų, ir kas 
tikrai bus nominuotas, dabar jokiu būdu negalima žinoti. 
Daug kas priklausys nuo to, kiek demokratai norės 
pabrėžti nusistatymą —už ginklavimosi kontrolę. Šiuo 
momentu visi šeši kandidatai kritikuoja Reagano admi
nistraciją, o save vadina taikos šalininkais, nors ne visi su 
lygia energija. Aiškiausiai už ginklavimosi kontrolę 
susitariant su Tarybų Sąjunga kol kas pasisako senato
rius Cranston. Visi demokratų kandidatai taipgi smerkia 
reagonomiką, tai yrą, liaudžiai pragaištingą Reagano 
ekonominę politiką, nors nė vienas jų nekritikuoja taip 
aiškiai kaip Ted Kennedy, kuris, deja, nekandidatuoja.

Demokratų partijos suvažiavimas San Francisce įvyks 
1984 metų liepos mėnesį. Laiko dar liko, ir dar daug kas 
gali pasikeisti. Aišku, kad kiek tas suvažiavimas užims 
liberalinių pozicijų priklauso nuo to, kiek bus spaudimo iš 
darbo unijų ir kitų masinių organizacijų.

Apie Varšuvos getą
40 metų praėjo nuo to laiko, kai Varšuvos gete, į kurį 

naciai buvo suvarę Lenkijos sostinės ir aplinkinių mieste
lių gyventojus žydus, įvyko sukilimas. Naciai jau buvo 
išvežę į mirties stovyklas geto gyventojų daugumą, 
didelis skaičius žmonių jau buvo išmirę nuo bado, ligų, 
epidemijų, kai anti-fašistinio žydų pogrindžio vadovauja
mi ginkluoti būreliai, ypatingai jauni vyrai ir moterys, 
stojo į žūtbūtinę kovą prieš okupantus. Kova, žinoma, 
buvo baisiai nelygi: iš vienos pusės Wehrmachto pulkai, 
tankai, artilerija, net orlaiviai, geštapo ir kvislinginės 
policijos daliniai, iš kitos pusės jauni civiliniai kovotojai, 
apsiginklavę revolveriais, vienu kitu—šautuvu, pačių 
pasigamintais “Molotovo kokteiliais” . . . Naciai iš 
pradžios juokėsi, manė, kad numalšins sukilėlius per 
dieną kitą, bet kovos tęsėsi per savaites, žuvo nemažai ir 
vokiečių, kol visas getas paskendo liepsnose.

Lenkijos valdžios surengtas paminėjimas buvo iškilmin
gas ir įspūdingas. Bet jis nepraėjo be incidentų. Prie 
paminklo kritusiems geto kovotojams tarp kitų vainikus 
padėjo diplomatinės įvairių šalių atstovybės, o jų tarpe 
radosi ir Palestinos Išsilaisvinimo organizacijos (PLO)

Brangūs Laisviečiai
ir A id iečiai,

Sveikinu Jus visus su Ge- 
| gūžės Pirmąją, viso pasaulio 
pažangių žmonių švente ir 
linkiu Jums ir toliau sėk
mingai darbuotis savo veik- 

| loję. Noriu padėkoti už man 
■ siunčiamą “Laisvę”, kurią 
reguliariai gaunu. Labai 
malonu paskaityti Jūsų laik
raštį. Iš kart prisimenu Jus 

Į visus, “Aido” choro repetici- 
| jas ir koncertus. Taip buvo- 
| me susidraugavę, kad aš 
i Jūsų pasiilgstu. Perskaičiau 
i “Laisvėje”, kad Onutė Ba

ba rskienė persikėlė gyventi 
į Kalamazoo.

Man viskas sekasi labai 
gerai. Viską, ką išmokau 
New Yorke įdiegėme ir nau
dojame pas save ligoninėje. 
Per šiuos metus tikrai daug 
pasidarbavom. Dėl to ir 
laiškus Jums re toliau para
šau. Tikiuosi, kad iš Jūsų 
kas nors atvyks į Vilnių ir 
turėsime progos susitikti ir 
pasikalbėti.

Manau, kad visi esate 
sveiki ir kaip visada linksmi 
ir turite pavasarinį koncer
tą. Gaila, kad aš randuosiu 
toli nuo Jūsų ir negaliu 
dalyvauti.

Pas mus jau pavasaris. 
Jau žolyte žaliuoja. Žiema 
buvo nepaprastai šilta, snie
gas iškrito gal tiktai vasario 
mėnesi, ir neilgai laikėsi, 
porą savaičių. Per naujus 
metus net purienos kai kur 
geltonavo. Tokiu stebuklų 
man dar nebuvo tekę maty
ti.

Reiškiu savo užuojautą Il
zei Bimbienei jos vyrui, An
tanui Bimbai mirus.

Mano kuo nuoširdžiausi 
sveikinimai Ievutei, Nelei ir 
Povilui Ventams, Mildred ir 
Viktorui, visiems, visiems 
Aidiečiams, tame tarpe ir 
Irenai ir Sigitui Krivickams. 
Geros vasaros, gerų atosto
gų visiems, gerai pailsėti ir 
toliau darbuotis. Na, o tie, 
kurie atvyks į Vilnių, su 
tais turėsime “gerus laikus” 
Vilniuje.

Likit sveiki
Jūsų

Povilas Pauliukas
Vilnius

Nuoširdžiai sveikinu Jus 
su artėjančiomis Gegužės 
1-osios šventėmis!

Linkiu visiems .stiprios 
sveikatos, daug laimės, kuo 
geriausios sėkmės darbe ir 
gyvenime.

Jonas Jurgaitis 
Vilnius, 1983 m.

Gerbiama drg. Mizariene, 
mieli laisviečiai!

Jau pralėkė trys pirmieji 
1983 metų mėnesiai, labai 
greitai, kaip meteoras. Sau
lutė kas kart vis aukščiau 
pakyla, šilčiau šviečia, už 
langų skraido pirmieji pava
sario pranašai.

Penktoji jumoristinės fo
tografijos paroda balandžio 
1 d. praėjo gana neblogai. I 
Daug dalyvių, apie 150 nuo
traukų. Tiek buvo praleista 
į ekspoziciją. Gana origina
lūs buvo pagrindiniai prizai, | 
svėrę po 5 kilogramų, ne
skaitant tradicinių cukraus 
fabriko maišelių su cukrum 
originaliame įpokavime.

Praėjo ir mūsų pedagogi
nės mokyklos merginų dai
nininkių apžūra, prieš vyks
tant į tradicinį šių mokyklų 
konkursą “Dainuoju dainelę 
vaikams” Panevėžyje. Buvo 
parodyta nemažai išradin
gumo, kad darželinukai pa
justų dainos grožį.

Įspūdingai praėjo ir “Auš
ros” minėjimas mūsų kraš
totyros muziejuje. Praneši
mą skaitė buvęs kapsukie- 
tis, Vilniaus pedagoginio in
stituto istorijos dėstytojas, 
istorijos mokslų kandidatas 
A. Visockis, išsamiai nubrė
žęs didžiulę “Aušros” reikš
mę Lietuvai. Tarp kit ko, 
gerbiamas prelegentas ruo
šia daktarinę dizertaciją 
apie dr. J. Basanavičių. 
Siam reikalui jis komandi
ruojamas ilgesniam laikui į 
Bulgariją, išsamiau susipa
žinti su šio žymaus mūsų 
veikėjo veikla šioje šalyje. 
Reikalinga pridurti, kad 
naujasis muziejaus direkto
rius yra užplanavęs daugiau 
tokių įdomių susitikimų su 
mūsų archeologais, istori
kais.

Po poros dienų prasideda 
respublikinė kaimo kapelų 
apžiūra-konkursas. Į Kapsu
ką suvažiuos visos geriau
sios ir pajėgiausios Lietuvos 
kaimo kapelos. Taip, kad 
muzika keletą dienų skam
bės nuo ryto iki vakaro. Tuo 
pačiu laiku Kazlų Rūdoje 
įvyks ir tradicinis Suvalkijos 
etnografinių ansamblių są
skrydis, kurio labai nekan
triai laukiu.

Kaip matot, renginių gana 
daug, tik spėk visur pabuvo
ti, o darbas mokykloje taip 
pat nestovi vietoje, už tave 
niekas kitas nepadirbės. 
Taip laikas nesvietiškai 
greitai ir lekia.

Savo įspūdžius iš šių ren
ginių parašysiu kiek vėliau, 
kaip spėsiu apsisukti.

“Laisvę” gaunu pastoviai, | 
širdingas ačiū už visus rū
pesčius.

Su šiuo laišku siunčiu savo I 
įspūdžius iš susitikimo su 
M. K. Čiurlionio styginiu 
kvartetu. Beje, skaičiau 
“Laisvėje” perspausdintą iš 
“Tiesos” straipsnelį apie šį 
gražų kolektyvą. Manau, jei 
įdėsite dar vieną, laikraščiui 
nepakenks.

Beje, šie metai mūsų Su
valkijai yra lyg ir jubilieji
niai, sukanka 1,000 metų, 
kai Suvalkija-Sūduva buvo 
pirmą kartą paminėta istori
niuose šaltiniuose. Radęs

KREIPIMASIS
į visus pasaulio mokslinink

Mes kreipiamės su Šiuo 
laišku į visus geros valios 
žmones ir pirmiausia į mok
slininkus, nes dar niekada 
toks aktualus nebuvo užda
vinys išsaugoti gyvybę ir 
taiką Žemėje. Visi, kurie 
gerai susipažinę su mūsų 
laiko realybėmis, supranta, 
ką reiškia nuolatinis mirtino 
ginklo kaupimas ir vis nau
jų, dar baisesnių masinio 
žmonių naikinimo priemonių 
kūrimas. Užtikrinti tautų sau
gumą galima tik branduoli
nio nusiginklavimo keliu su
darant kryptingus susitari
mus, pagrįstus savaime su
prantamu lygybės ir vieno
do saugumo principu.

Tačiau savo kalboje 1983 
metų kovo 23 dieną JAV 
prezidentas pasiūlė amerikie
čių tautai kitą pasirinkimą 
— sukurti naują milžinišką 
priešraketinio ginklo komp
leksą, tariamai grynai gyny
binio pobūdžio, dislokuoja
mą žemėje bei kosminėje 
erdvėje ir esą užtikrinantį 
visišką saugumą Jungtinėms 
Valstijoms globalinio bran
duolinio konflikto atveju.

Remdamiesi žiniomis, ku
riomis mes, kaip mokslinin
kai, disponuojame, ir su
prasdami pačią branduolinio 
ginklo prigimtį, mes kuo at
sakingiausiai pareiškiame, 
kad branduoliniame kare 
efektyvių gynybinių priemo
nių nėra ir kad praktiškai

jas neįmanoma sukurti
Ši mūsų nuomonė visiškai 

sutampa su įvairių pasaulio 
šalių 36 Mokslų Akademijų 
prezidentų ir atstovų autori
tetingu ir atsakingu pareiški
mu, kurį pasirašė ir JAV 
nacionalinės mokslų akade
mijos, Didžiosios Britanijos 
karališkosios draugijos, Pran
cūzijos mokslų akademijos, 
TSRS Mokslų Akademijos 
atstovai.

Realybėje mėginimas su
kurti vadinamąjį ,,gynybinį 
ginklą" prieš kitos šalies 
strategines branduolines pa
jėgas, apie kurį kalba JAV 
prezidentas, neišvengiamai 
sąlygotų tai, kad atsiras dar 
vienas elementas, stiprinantis 
Amerikos „pirmojo smūgio* 
potencialą. Neatsitiktinai 
JAV administracijos prakti
niais veiksmais dabar siekia
ma forsuotais tempais vysty
ti kaip tik šį potencialą. 
Toks „gynybinis ginklas" 
beveik nieko negali duoti ša
liai, kuri staiga plačiu mastu 
bus užpulta, nes jis aiškiai 
negali apsaugoti didžiosios 
daugumos gyventojų. Nau
doti priešraketinį ginklą nau
dingiausia kaip tik puolan
čiai šaliai, norinčiai suma
žinti atsakomojo smūgio ga
lingumą. Tačiau visiškai at
remti šį atsakomąjį smūgį 
jis taip pat negali.

Taigi JAV prezidento, ža
dančio sukurti naują pries-

us
raketinį ginklą,
aiškiai
ti esamą strateginį balansą.
Savo pareiškimu prezidentas

iniciatyva
siekiama destabilizuo-

sudaro 
ziją, 
dar

labai pavojingą iliu- 
pastūmėti įkuri gali 

grėsmingesnį ginklavi
mosi varžybų 
tvirtai 
tas la 
tautinį 
pačių Jungtinių Valstijų sau
gumą, 
demonlstruoja kraštutinį 
atsakingumą paties žmonijos 
gy va v: 

Šian 
svarstyklių lėkštės 
musų 
eitis, 
kas, 
žiniom|is ir savo sąžine, pri
valo s 
reikšti 
saulis 
ginklo 
tarpio 
flikto 
ginklą 
jimo i 
vimo keliu. Tai istorinė mo
ralinė 
žmoni.

Mes 
miesi 
šios p 
liže,

etapą. Mes 
įsitikinę, kad šis ak- 

>ai susilpnintų tarp- 
saugumą, taip pat

JAV administracija 
ne-

mo klausimu.
idien, kai ant istorijos 

atsidūrė 
ir mūsų palikuonių at- 
kiekyienas mokslinin- 

vadovaudamasis savo

ąžiningai ir aiškiai pa
kui turi žengti pa- 

— naujų strateginio 
tipų, didinančių savi- 

susinaikinimo kon- 
pavojų, kryptimi ar

avimosį varžybų apribo- 
ir paskesnio nusiginkla-

mokslininkų pareiga 
ai.

sav>? ruožtu, remda- 
griežta moksline visų 
roblemos aspektų ana-

esame tvirtai įsitikinę, 
kad branduolinis nusiginkla- 

yra vienintelis kelias, 
žengdamos, valstybės

vimas
kuriuo
ir tautos gali įgyti tikrą sau
gumą.

A. Aleksandrovas, A. Aleksand-
G Arbatovas, B. Ar
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lekorva, L. Pontriaginas, V. Popkovas, J. Primakovas, A. Prochorovas, J 
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nas, N. Vatolinas, J. Vellchovas. V. Vladimirovas, S. Vonsovsk|s, 
G Zaceplnas, T. Zaslavskaja, J. Zcldovlčlus, V. Zujevas, N. 2avoronko\ 
kovas

G Boreskovas, 
J. Bromlejus, 

M. Chrapčenka, 
Čerškia, J. Ciazovas,
B. Dolgoploskas, A Do- 
Engelgartas, L Fadeje- 

A. Gaponovas-Gre- 
V. Goldanskis, 

IšlinskU, A. Ivanovas, 
Jenlkolopovas, M. Ka- 

, I. Kikoinas, 
Cočetkovas, P. KoČLna, 
tantinovaA, V. KopUu- 

S, Kovaliovas,
S. Kutateiadzė,

M. Livanovas, 
P. Melnikovas, V. Mel- 
kullnas, A. Mllelkovs- 

Mollnas, A. Nadlradzė, 
Nikolajevas,

I. Obrazcovas, A. Obu- 
l’elvė, L Petrlanovas- 

Ponotnarlovas, B. Pon- 
Prochorovas, V. Pu- 
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, R. Sagdejevas, 

S. Severinas, 
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Svlščevas, A. Salnikovas, A. Sčiuklnas, A. Seipdllnas, N. Sila, V. Spa- 
usonas, A. Tlchonovas, 
čkevlčlus, B. Valnštel-

A. Voronovas, B. Vulas, 
as, B. Žukovas, S. Žur-

delegacija. PLO pareiškė, kad palestiniečiai-arabai pa
gerbia geto kovotojus, nes jie kovojo už laisvę “kaip mes 
kovojame dabar”. Tas labai įerzino iš Izraelio atvykusios 
delegacijos dalį, sionistus, ir jie iš Varšuvos išsiskubino 
namo . . .

Gaila, kad žmonės, kurie patys tiek kentėjo nuo 
priespaudos, negali užjausti kitų priespaudai, gaila, kad 
šovinistiniai jausmai nustelbia humanistinius pojūčius.

Tragedija Azijoje
Kinijos-Vietnamo pasienyje vėl liejasi kraujas. Nors 

Kinija neprisipažįsta, kad ji atakavo, bet užsieniečiai 
komentatoriai, įskaitant Amerikos spaudą, sako, kad 
Kinijos artilerija bombardavo Vietnamo postus,—“pamo
kyti” vietnamiečius už jų “intervenciją” Kambodijoje. Ir 
kinai nesigėdi girtis, kad jie nužudė tiek ir tiek 
vietnamiečių.

Kaip jie nesigėdi? Juk maža bet heroiška vietnamiečių 
tauta dar visai neseniai buvo visų pasaulio pažangių 
žmonių užjaučiama, pritariama ir gerbiama, kaip pane- 
šanti didžiausias kančias kovoje už savo laisvę. Juk patys 
kinai tada padėjo vietnamiečiams, ir štai jie dabar 
didžiuojasi, kad lieja daugiau tos didvyriškos tautos 
kraujo!

Mums atrodo, kad Kinijos komunistai, kokių kitų klaidų 
jie bebūtų padarę, kada nors už tą didelį nusikaltimą 
turės atsakyti prieš istoriją.

kiek laisvesnio laiko parašy
siu straipsniuką apie šį įdo
mų ir retą faktą.

Šiaip jau nieko naujesnio. 
Mieste dideli rekonstrukci
jos darbai, statybos, daug 
kas sujaukta, todėl šiuo me
tu nelabai įdomu. Po kelių 
metų viskas atrodys daug 
šauniau.

Širdingiausi linkėjimai 
Jums.

V. Gulmanas 
Kapsukas

Gerb. Prieteliai:
Prijungiu dar $18-čekį, su

spaudęs iš savo menkų pen
sininko pajamų.

Kažin dėlko mane neaplei
džia jausmas, kad mūsų pla
neta (Žemė) artinasi prie 
neapsakomų, tragiškų pasi
keitimų. Aš esu senas. Ma
no gyvenimas yra prie fina
lo. Rodos neturėtų tai rūpė
ti ir jaudinti mane. Iš antros 
pusės, jaučiu didelę garbę 
būdamas jos gyventojas— 
vienintelės Saulės sistemoje 
tokios neapsakomai puikios: 
kur sniegas ir ledai kaitelio- 
jasi su įvairiausiais žalumy
nais ir puikiausiais žiedais, 
kur nesuskaitomų rūšių ir 
formų gyvybė ir, virš vis
ko—žmogus su savo darbo 
mašinomis, fabrikais, didžiu
liais ir mažais pastatais, ir 
kitomis savo darbo gėrybė
mis.

Besidžiaugiant ir bemąs-

Gegužis ☆ taika ☆ draugystėm

tant dėl ko aukščiausias, 
kitaip sakant gamta, pasuko 
žmogaus protą link savižu
dybės, turbūt ir yra kas 
jaudina ir jauną ir seną. Ar 
pervertiname savo jėgą ir 
gamta nori už tai žiauriai 
bausti? Ar iš viso nori išlai
kyti lygsvarą, jos neišma
tuojamose platybėse? Ar 
dėl to, kad jos dovanas, visų 
pirma branduolinės jėgos at
skleidimą, nenaudojame 
kaip pridera?

Mano piniginė parama yra 
lašas jūroje. Ją panaudosit 
tarpe kitų išteklių, bet jaus
čiausi geriau, jei pagelbėtų 
suprasti čia suminėtus 
neaiškumus ir prisidėtų iš
vengti katastrofos mūsų 
brangioje Žemės planetoje.

Su pagarba,
A. Juška 

Brooklyn, N. Y.

MIELI LAISVIEČIAI!

amatau pirmąjį pava- 
iedą, tarsi iš naujo 

O kai išgirstu, kad

Kai p 
sario 2 
gimstu 
karo ve nagai kala baisiausius 
naujus 
rus ir grasina sunaikinti tai
kingas i 
Baisu, 
gyvena 
Norisi t 
išgydys

Nuoš
Jus, mieli laisviečiai, ir visus 
taikingus žmones Gegužės 
pirmosios proga. Linkiu ne- 
nuilsta 
taiką ž 
sąjūdį visus padorius žmo
nes. BUkite sveiki ir ener
gingi.

mirtį nešančius pada-

šalis, suskauda širdį, 
kad pasaulyje dar 

tokie išsigimėliai.
akėti, kad laikas juos

rdžiausiai sveikinu

mai stiprinti tvirtą 
emėje, kviesti į tą

Vandalinas Junevičius
Kaunas
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V. Mickevičiaus—Kapsuko 
premijos laureatai

IRONIŠKOS PASTABOS

MISIJA BAIGTA
Lietuvos TSR žurnalistų 

sąjungos valdybos sekreto
riatas paskyrė 1983 metų V. 
Mickevičiaus-Kapsuko pre
mijas žurnalistams.

Kaišiadorių rajono laikraš
čio “Į komunizmą” skyriaus 
vedėja Ramutė Ona Lazau
skaitė premiją pelnė už ciklą 
apybraižų “Sėti ir augti atė
ję”. Jos kūrinių centre — 
naujo kolūkinio kaimo žmo
gus, jo moralinės savybės. 
Žurnalistė įtaigiu publicisti
niu žodžiu kalba apie atkaklų 
žemdirbio triūsą, operaty
viai atsiliepia į svarbiausias 
nūdienos problemas. Pasta
ruoju metu R. Lazauskaitė 
nemažai rašo ideologinio 
darbo, ateistinėmis temo
mis. Jos straipsniai dažnai 
spausdinami respublikinėje 
spaudoje.

Lietuvos TSR Valstybinio 
televizijos ir radijo komiteto 
Kauno redakcijos skyriaus 
vedėjui Vidui Mačiuliui pre
mija paskirta už televizijos 
laidas tautų draugystės te
momis. Žurnalisto kūryboje 
aistringas publicistinis žodis 
glaudžiai siejasi su prasmin
gu ekrano vaizdu.

Gili ir emocinga šių metų 
V. Mickevičiaus-Kapsuko 
premijos laureato, “Švytu
rio" žurnalo vyriausiojo re
daktoriaus A. VIRŠULIO 
kūryba. Mūsų dienų pras
mės ištakas žurnalistas mato 
jau istorijai priklausančiose 
kovų už Tarybų valdžios 
įtvirtinimą dienose. Pats bu
vęs liaudies gynėjas, A. Vir
šulis vaizdžiai atkuria poka
rio metais vykusią klasių 
kovą, liaudies gynėjų kauty
nes prieš buržuazinių nacio
nalistų gaujas, jaudinančiai 
parodo, kokia brangia kaina 
iškovota ši diena. A. Viršulis 
išleido keturias publicistines 
knygas. Dvi knygos išvers
tos į rusų ir lenkų kalbas. Jo 
straipsniai ir apybraižos ne
retai skelbiamos įvairiuose 
rinkiniuose ir respublikinėje 
spaudoje. V. Petkevičienė

KANADIEČIAI PROTESTUOJA PRIEŠ 
JAV RAKETAS

Yuri Andropov answers questions from a 'Pravda' correspondent

Vaizdas iš kanadiečių Taikos Žygio Toronte. Policininkas 
vieną žygio dalyvį laiko prispaudęs ant grindinio, o kitam 
mosikuoja lazda.
Ottawa. — Pereitą savait

galį čia įvyko dvi didžiulės 
demonstracijos prieš Ame
rikos planus daryti branduo
linių raketų bandymus vaka
rinėje Kanadoje. Vancouve- 
ryje protesto žygyje dalyva
vo apie 50 tūkstančių žmo
nių, Toronte—per 10 tūks
tančių—ir susirėmime su po
licija sužeisti du policininkai

Nuotraukoje:
R. O. Lazauskaitė

Nuotraukoje: V. Mačiulis

Nuotraukoje: A. Viršulis

ir šeši žygio dalyviai suimti.
Pagal JAV su Kanada šių 

metų vasario mėnesį pasira
šytą karinę sutartį Amerikai 
leista pravesti branduolinių 
raketų bandymus šiaurinėje 
Albertoje, nes ta teritorija 
labiausiai panaši į Tarybų 
Sąjungos tereną. Pentago
nas tuos bandymus pradė
siąs ateinančiais metais.

Ukmergietis Antanas Sta- 
siukaitis Lietuvos spaudoje 
vaizdžiai aprašo, kaip dar
buojasi dieną iš dienos to 
Aukštaitijos kampo miški
ninkai,—anksčiau vadinti gi
rininkais. Štai ištraukos.

Šneką su žmogumi šią 
žiemą dažniausiai pradėda
vom nuo jos keistenybių: 
“Kažin, kiek dar lis . . .”. 
“Po paraliais, juk sau
sis . . .”, ir toliau ta pačia 
vaga. Pagaliau užmetė snie
go, naktimis padoresnis šal
tukas grybšteli, ir mums 
rodos, jog šitaip buvo nuo 
pat žiemos pradžios.

Miesto gatves greita ir 
apsnigti, ir nuvalyti ar smė
liu pabarstyti. Kas kita ten, 
kur žmonės diena dienon 
dirbo ir dirba po tuo per
mainingu žiemišku dangumi, 
labiausiai pajusdami visus 
gamtos įnorius. Tokie ir 
miškininkai. Jie dažniausiai 
ne iš pačių kalbiųjų—turbūt 
pačios girios, nuolatinė jų 
darbo aplinka, nuteikia ra
mumui, kantrybei. Juk ne
paskubėsi—reikia atsitrauk
ti per dešimtmečius, kad 
įžiūrėtum, kaip ūgtelėjo ta
vo užveistas jaunuolynas.

Taip buvo ir šį sykį. Uk
mergėje, kai kalbėjomės su 
miškų ūkio gamybinio susi
vienijimo direktoriumi An
tanu Hofmanu. Be pagrindi
nės įmonės, ūkininkaujan
čios Ukmergės rajone, į 
susivienijimą įeina ir nema
žas Širvintų miškų ūkis, su
sivienijimo valdos paliečia ir 
dalį Anykščių, Jonavos, Mo
lėtų, Vilniaus rajonų miškų. 
Iš viso grynų jų susidaro 
kone 48 tūkstančiai hektarų.

Vidurio Lietuvos žemu
ma—ne pušynų kraštas. Ir

It is time they stopped devising one option 
after another in search of the best way to unleash 

a nuclear war in the hope of winning it
Question: On March 23 President 

Reagan made a lengthy speech on 
issues of US military policy. How do 
you evaluate this speech?

Answer: Quite a spate of speeches 
devoted to one and the same topic - 
military preparations, military pro
grammes, and the development of— 
new types of weapons - has been 
coming out from Washington of late. 
This is what the President spoke of 
this last time, too.

This presidential speech was ap
parently conceived in order to try and 
influence the frame of minds in the 
United States, to calm down the 
growing alarm there over the belli
cose course of the administration. Of 
course, it is up to the Americans to 
evaluate the President's address.

However, what the President 
spoke of concerns not only the 
Americans. For the message of the 
speech is that America should hastily 
arm itself and become the world's 
dominant military power. At the 
same time, in a bid to justify these 
hegemonistic claims such impudent 
distortions of the Soviet Union's 
policy are made, such unscrupulous 
stratagems are used, that, frankly 
speaking, the question arises - what 
is the President's idea of the stan
dards for conducting relations with 
other states?

Listen to the President and it 
would seem that the United States is 
inferior to the Soviet Union here, 
there and even in its immediate 
neighbourhood. And all this because 
over the past two decades, the USSR 
has been rapidly building up its 
armed forces, while the United 
States, allegedly, has been sitting with 
its arms folded while its armed forces 
declined.

True, the Soviet Union did 
strengthen its defence capability. 
Faced with a feverish US effort to 
establish military bases near Soviet 
territory, to develop ever new types 
of nuclear and other weapons, the 
USSR was compelled to do so in order 
to eliminate the US military su
periority for which Washington is 
now pining so much. The military- 
strategic parity attained has de
prived the United States of the 
possibility of blackmailing us with the 
nuclear threat. This parity is a re
liable guarantee of peace, and we will 
do everything possible to preserve it.

Ukmergės susivienijimo te
ritorijoje daugiau kaip pusę 
miškų sudaro minkšti lapuo
čiai. Daug beržynų, maž
daug po vienodai pušynų bei 
eglynų, apsčiai rasi ir dre
bulių. Kaip ir kitur, atsilie
pia praėjusio karo, gerokai 
nuniokojusio mūsų krašto 
miškus, padariniai—brandūs 
medynai sudaro tik 11 proc. 
Kiek daugiau pribręstančių, 
vos ne pusė—viduramžiai 
medynai ir penktadalį miškų 
susivienijime dar vadina 
jaunuolynais. Taigi miškas 
tik ugdomas, puoselėjamas, 
nors liaudies ūkiui nuolat 
reikia medienos—staty
boms, baldams ir daug kur 
kitur.

Ne mažai jos pateikia ir 
ukmergiečiai—per metus 
apie 112 tūkstančių kietmet- 
rių, iš kurių pusė—padarinė 
mediena. Susivienijimas 
sėkmingai įvykdė praėjusių 
metų užduotis, neatsilieka- 
ma ir šiais metais. Tarp 
geriausiai besitvarkančių— 
Giedraičių, Pašilės, Vidiš
kių, Siesikų, Veprių, Želvos 
girininkijos. Nepralenkia
mas darbe miškavežės vai
ruotojas Jonas Kalesnykas, 
prie jo derinasi vairuotojai 
Juozas Kisielius, Stasys Bu- 
genis. Nemaža darbščių 
žmonių kiekviename bare, 
užtat gerai klostosi reikalai 
ir visam dideliam kolekty
vui.

Mediena ruošiama nuo
lat—tam juk ir medį pramo
niniuose miškuose augina
me. Laiku jo nepaimsi—per- 
brendę medynai nueis nie
kais, sutrūnys.

Svarbiausia, kad lygia 
greta nuosekliai atstatytu
me mišką.Taip ir yra—nauji

As to the allegations that the 
United States has done nothing over 
the past two decades, only naive 
people can believe that. For con
firmation let us turn to some most 
important facts.

It is known that a qualitative 
breakthrough was achieved in the US 
strategic forces precisely during that 
period. Suffice it to say that the 
United States installed multiple war
heads on its ballistic missiles. And it 
did so, despite our repeated appeals 
to renounce the move in order to 
avoid a new spiral of the race in 
nuclear missiles. If the President had 
taken the trouble to look into the 
briefs on the talks, he would have 
seen for himself that this was really 
so.

What happened as a result can be 
seen from the fact that after such re
equipping each missile based on a US 
submarine acquired the capability of 
hitting 14 targets at once. And every 
submarine carries 16 such missiles. 
Their total yield is equivalent to that 
of almost 500 atomic bombs similar to 
the one dropped on Hiroshima.

On the whole, in this period of 
ostensible US inactivity, which the 
President is talking about, the num
ber of nuclear warheads on US 
strategic armaments grew from four 
thousand to ten-odd thousand. Can 
an increase in a nuclear arsenal by 
a factor of 2.5 be referred to as 
inactivity? No, there is no way it can 
be so called.

And now about Europe where, 
according to the head of the White 
House, the position of the USA and of 
NATO in general is rather difficult. 
And if one again turns to facts, one 
can easily see that the aggregate 
number of US nuclear munitions 
alone there has trebled over the 
period and is now more than seven 
thousand units. Is this also a result of 
inactivity?

The President claims that almost 
a thousand medium-range nuclear 
systems of the USA and of its NATO 
allies do not ostensibly exist in the 
zone of Europe, and that it is 
unknown to him that in the 
aggregate amount of nuclear war
heads on those systems NATO has 
a 1.5-to-l advantage over the USSR.

The President not only keeps silent 
about all that. He tells a deliberate 
lie, asserting that the Soviet Union is

Šiais laikais stambus tarp
tautinis įvykis, konferencija, 
susitikimas sutraukia ne tik 
tiesioginius tų įvykių daly
vius—pačios įvairiausios jė
gos naudojasi proga, kaip 
sakoma, “pažiūrėti į kitus ir 
parodyti save”.

Taip ypač pasakytina apie 
susitikimus Madride, kuriuo
se aptariama, kaip vykdo
mas Helsinkio susitarimo 
Baigiamasis aktas.

Be tiesioginių dalyvių, 
profesionalių žurnalistų bei 
politinių komentatorių tie 
susitikimai visados sutraukia 
būrį pačių margiausių avan
tiūristų, tame tarpe —ir 
Marquette Parko.

Jie mėgina rengti savas 
“spaudos konferencijas”, da
ro visiems įgrįsusius “pa
reiškimus”, dalina lapelius- 
žodžiu, visais įmanomais bū
dais stengiasi patraukti į 
save dėmesį. O tai pavyksta 
vis rečiau ir rečiau. Toje 
margoje kompanijoje laikas 
nuo laiko šmėkšteli ir žmo
nės lietuviškomis pavardė- 

želdiniai vis pralenkia iškirs
tuosius plotus. Ir ukmergie
čiai vien valstybiniuose miš
kuose kasmet užveisia po 
280 hektarų naujų želdinių, 
dar po 40 hektarų pasodina 
žemės ūkiui naudoti netin
kamuose plotuose. Iškerta
ma keliasdešimčia hektarų 
mažiau, tos vietos tuoj vėl 
apželdinamos.

O kaipgi buvo sausyje, tą 
lietingą žiemos mėnesį, kaip 
dabar dirba miškininkai? Di
rektorius santūrus:

— Sunku, žmonės vargs
ta, bet dirbam, neatsilie- 
kam.

not observing its own unilateral 
moratorium on the deployment of 
medium-range missiles.

He also passes over in silence the 
fact that US medium-range arma
ments are not just anywhere but are 
literally right on our doorstep. 
Meanwhile, from this point of view, 
to us there is no difference between 
them and strategic weapons stationed 
on US territory. And this concerns 
not only Europe. Many hundreds of 
US launching vehicles capable of 
delivering a nuclear strike against our 
territory are stationed along the 
entire perimeter of the USSR. And, 
according to officially announced 
plans of the Pentagon, their number 
is to grow many times over. More 
than 12,000 long-range cruise missiles 
alone are to be deployed.

The President showed a pho
tograph of a civilian airport in a Latin 
American country, and managed to 
portray it as a threat to the USA. But 
he did not show photographs showing 
hundreds of runways thousands of 
miles away from the United States, 
runways on which US aircraft with 
nuclear weapons on board are sta
tioned ready to take off at any 
moment.

And all this, it turns out, is not 
enough for the present US admi
nistration. Trillions of dollars are 
being sought in order to have still 
more land-, sea-, and space-based 
weapons. It is planned to sharply 
increase the stocks of all types of 
nuclear armaments. The President 
has also announced large-scale meas
ures to create qualitatively new 
systems of conventional weapons. 
Thereby another direction in the 
arms race is opening up.

However, much the importune talk 
that all this is being done to response 
to a 'Soviet military threat' is 
repeated, it should not fool anyone. 
Everything that the Soviet Union has 
done and is doing is no evidence of an 
aspiration for military superiority. 
Treaties and agreements to which we 
went and are ready to go with the US 
side are aimed at lowering the level of 
nuclear confrontation without up
setting parity, i.e., without detriment 
to the security of either the USSR or 
the USA.

And it does not become those who 
derailed the SALT-2 Treaty, which 

mis. Ar bereikia sakyti, kad 
tai—reakcinės emigracijos 
atstovai, ieškantys progos 
savireklamai?

“Didžiajai” spaudai, netgi 
profesionaliai Vakarų anti
tarybinei propagandai tie 
reiškiniai jau seniai pabo
do—kiek gi galima kartoti 
tuos pačius lėkštus prasima
nymus?!

Kas kita—nacionalistinės 
emigracijos spauda ar Vaka
rų stočių radijo laidos lietu
vių kalba, kurios skirtos 
Tarybų Lietuvos žmonėms 
dezinformuoti.

Žiūrėk, per tokį save tei
sybės apaštalu besiskelbian
tį “Amerikos balsą”, ar—žy
miai dažniau—liūdnai pagar
sėjusią “Liberty” ima ir pa
sigirsta: “Amerikos lietuvių 
atstovas ponas toks ir toks 
lankėsi Madride. Jis susiti
ko su visomis Vakarų šalių 
delegacijomis pasitarime ir 
atliko didžiulį darbą, kelda
mas viešumon Lietuvos rei
kalą”. Taškas.

Keičiasi įvykiai, keičiasi jų 
vietos, skamba ta ar kita 
pavardė, bet esmė išlieka 
vis ta pati: mistinius “Ame
rikos lietuvių atstovus “prii
ma” pačios įvairiausios de
legacijos, jų, išsižioję iš nuo
stabos, klausosi didžiųjų val
stybių pasiuntiniai ir minis
trai.

Žodžiu, sudaroma didelės 
ir prasmingos veiklos įspū
dis, gi pačių “Amerikos lie
tuvių atstovų “vaidmuo 
išauga iki milžiniško dydžio. 
Taip gali pasirodyti blogiau 
informuotam žmogui.

Na, o kaip yra iš tiesų?
Apie tai prieš kiek laiko 

išsitarė vienas to emigraci-

clearly recorded precisely this goal, to 
try to pose as peace-makers now, 
once again. While rejecting our 
proposals which suggest that the 
Soviet Union and NATO have in 
Europe an equal number of missiles, 
an equal number of aircraft, or that 
there be no nuclear weapons there at 
all, neither medium-range nor tacti
cal, they still speak of the USSR's 
striving for superiority. The strata
gems which the present Washington 
leaders resort to in order to denigrate 
the USSR's policy are inadmissible in 
relations between states.

Question: President Reagan do- 
dared that he had devised a new, 
defence concept. What does it boil 
down to in practice?

Answer: This is something that 
needs special mention. After discour
sing to his heart's content on 
a 'Soviet military threat*. President 
Reagan said that it was time to adopt 
a different approach to ensure US 
strategic interests and he announced 
in this connection the commence
ment of a large-scale effort to develop 
highly effective antiballistic missile 
defences.

On the face of it, laymen may even 
find it attractive as the President 
speaks about what seem to be 
defensive measures. But this may 
seem to be so only on the face of it 
and only to those who are not well 
versed in these matters. In fact, the 
strategic offensive forces of the 
United States will continue to be 
developed and upgraded at full tilt 
and along quite a definite line at that, 
namely that of acquiring a first 
nuclear strike capability. Under 
these conditions the intention to 
secure itself the possibility of des
troying with the help of the ABM 
defences the corresponding strategic 
systems of the other side, that is of 
rendering them u.ncapable of deli
vering a retaliatory strike, is a bid to 
disarm the Soviet Union in the face of 
the US nuclear threat. One must see 
this clearly in order to correctly 
appraise the true purport of this 'new 
concept'.

When the USSR and the USA began 
discussing the problem of strategic 
arms, they agreed that there is an 
inseverable interrelationship be 
tween strategic offensive and de

arso dalyvių-lietuvių 
s antitarybininkas,

s kunigas Juozas 
kis, kuris praėjusių 
pabaigoje lankėsi Ma
ir kuris iki šiol trimi-

gi, keliauti šis kunigas 
turi kada; jam virš 
metų, 

lą sau 
kartu 
grožiu

ir tiek sula u- 
galima leisti, 

su pragyventų 
kartais ima ir

pasidalijo savo 
Madride įspū- 

, ir tai viską pasako

nio f 
kilmė 
emigracinės spaudos rašti
ninką
Pruns 
metų 
dride, 
tuoja apie savo atliktą “žyg
darbį’

Ką 
tikrai 
80-ies 
kus, 
Deja, 
metų 
sugrįžta vaikystė, ir Pruns- 
kio atvejis, be abejonės, 
yra labai būdingas. Jis Chi- 
cagos reakcinės lietuviško
sios emigracijos laikraštyje 
dosniai 
“veiklos 
džiais 
tiek ąpie jį patį, tiek apie 
panašią “veiklą”.

Štai smagiausios vietos iš 
tų įspūdžių:

“Užėjau į San Marino de
legacijos būstinę konferen
cijų r 
nėra!
Carasol. Pradėjau jam an
gliškai aiškinti Lietuvos var
gus. “ 
zūzų 
šiek, 
Lietu

ūmuose. Radau jų ge- 
inį konsulą Antonio

‘Ar jūs nekalbate pran- 
kalbos žodžius, kad 
tiek pavaizduočiau 

vos padėtį.
, Beliko man susisiekti

rūmuose. Pravėrė du- 
augi moterėlė kiprietė

i esanti Kipro delegaci-

su Kįpro žemėmis. Pasibel
džiau į jų būstinę konferen
cijos 
ris b
Marija Ylangon. Pasisakė, 
kad
jos patarėjo žmona.

Vi$ tiek ir ji išklausė 
trumpą pranešimą apie Lie
tuvą. Mano misija buvo 
baigta.”

Pąnašių aprašymų būtų 
galima pacituoti labai daug, 
bet, manau, ir šie “diploma
tinės veiklos” puslapiai pa
sako viską.

Jonas Lukoševičius

fensive weapons. And it was not by 
chance that the treaty on limiting 
ABM systems and the first agreement 
on limiting strategic offensive arms 
were signed simultaneously between 
our countries in 1972.

In other words, both sides recogni
zed the fact, and recorded this in the 
above documents, that it is only 
mutual restraint in the field of ABM 
defences that will allow progress in 
limiting and reducing strategic sys
tems, that is, in checking and 
reversing the strategic arms race as 
a whole. Today, however, the United 
States intends to sever this interrela
tionship. Should this concept be 
converted into reality, this would 
actually open the floodgates of 
a runaway race of all types of 
strategic arms, both offensive and 
defensive. Such is the real purport, 
the seamy side, so to speak, of 
Washington's 'defence concept*.

Question: What general conclusion 
should be drawn from the US Presi
dent's speech?

Answer: My answer will be short 
and forthright: the incumbent US 
administration continues to tread an 
extremely perilous path. The issues of 
war and peace must not be treated so 
flippantly. All attempts at achieving 
military superiority over the USSR 
arc futile. The Soviet Union will 
never allow them to succeed. It will 
never be caught defenceless by any 
threat. Let there be no mistake about 
this in Washington. It is time they 
stopped devising one option after 
another in search of the best way to 
unleash a nuclear war in the hope of 
winning it. Engaging in this is not just 
irresponsible, it is insane.

Although the President spoke first 
of all about the Soviet Union, this 
speech affects the interests of all 
states and peoples. One should come 
to realize that today the US leaders 
are trying to turn the European 
countries into their nuclear hostages. 
Washington's actions are putting the 
entire world in jeopardy

Today all efforts must be directed 
towards one goal, that of averting 
nuclear catastrophe. We call vi
gorously on the United States to take 
this path
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Po tūkstantojo koncerto “REA LUS” ŽVILGSNIS 
Į NEREALIUS DALYKUS

KAZYS BAGDONAVIČIUS

Kolūkis . . . mieste

Mūsų jubiliatas —M. K. Čiurlionio styginis kvartetas, 
pedagoginėje mokykloje. S. Lipčius pasakojo apie ansam
blį ir komentuoja programa.

V. Gulmano nuotr.

Kamerinė muzika Lietu
voje dabar pergyvena patį 
savo suklestėjimo laikotar
pį. Turime europejinio mąs
to kamerinį orkestrą, pla
čiai žinomus tris aukšto ly
gio styginius kvartetus, 
bręsta du menininkų rūmų 
merginų styginiai kvartetai, 
sėkmingai darbuojasi Lietu
vos kompozitorių sąjungos 
senosios muzikos ansamblis, 
valst. filharmonijos kolekty
vas “Musica humana”, už 
respublikos ribų pagarsėjęs 
Šiaulių senosios vokalinės 
muzikos ansamblis “Polifoni
ja”. Tai tikrai gražūs pasie
kimai, kuriais pagrįstai gali
me didžiuotis.

Vienas tokių populiariau
sių kolektyvų yra ir M. K. 
Čiurlionio styginis kvarte
tas, kurio augimą stebiu nuo 
pat pirmo viešo pasirodymo 
ir kuris pakvietė mus į savo 
tūkstantąjį koncertą.

Apie M. K. Čiurlionio sty
ginį kvartetą savo metu 
“Laisvėje” keletą kartų ra
šiau, todėl visos kūrybinės 
biografijos nekartosiu. Vie
ną ką galiu pasakyti, kad 
didelė dalis recenzentų, mu
zikos kritikų tiek pas mus, 
tiek užsienyje laiko kolekty
vą amžinai jaunu, judriu. 
Gal todėl, kad jie visą laiką 
gastrolėse tiek Tarybų Są
jungoje, tiek už jos ribų, gal 
ir todėl, kad šis ansamblis, 
fanatiškai dirbdamas, per 
penkioliką metų, nežiūrint 
kai kurių sunkių krizės mo
mentų, išsaugojo tikrą artis
tiškumą, jaunatviškumą, 
nuoširdų muzikavimą. Juk 
jie vien kvartetu gyvena, 
šiam žanrui atiduodami vi
sas savo jėgas, atsisakyda
mi pedagoginio darbo. 0 tai 
labai svarbu.

Viena didžiausių kvarteto 
kūrybinių viršūnių, aišku, 
buvo visų šešių vengrų kla
siko Belos Bartoko kvartetų 
paruošimas ir atlikimas, ką 
pripažino ir patys vengrai, 
po sėkmingo mūsiškių pasi
rodymo Budapešte, muzikos 
akademijoje, skirtoje šiam 
didžiąjam kompozitoriui.

Itin džiugu, kad kvartetis- 
tai, paruošę šį fundamentalų 
ciklą, nesitenkino vien Vil
nium ir užsieniu, bet su juo 
supažindino ir kitų respubli

Nuotraukoje: Prekybos kompleksas naujame Panevėžio 
mikrorajone. A. Dilio nuotrauka

Darniai dirba Panevėžio statybos tresto kolektyvas. 
Neseniai mieste baigtas statyti naujas prekybos komplek
sas, vaizdinė, daug kitų objektų. Šiais metais tresto 
kolektyvas atliks statybos montavimo darbų už kelias 
dešimtis milijonų rublių. Vien per perimąjį ketvirtį 
statybininkai viršijo darbų planus maždaug 160 tūkstančių 
rublių.

kos miestų, t. sk. ir Kapsu
ko, muzikos mėgėjus.

Kadangi M. K. Čiurlionio 
styginis kvartetas savo am
žiumi yra jaunas kolekty
vas, jam arčiau prie širdies 
yra dabartinė muzika, ro
mantikai, impresionistai. 
Todėl ir programose dažnai 
matome S. Prokofjevo, D. 
Šostakovičiaus, K. Debussy, 
M. Ravelio kūrinius. Kvar
teto programinis kūrinys 
yra M. K. Čiurlionio nebaig
tas styginis kvartetas. Aiš
ku, imama ir klasika, ka
dangi be J. Haidno, V. Mo
carto, L. V. Beethoveno, F. 
Schuberto kūrinių neįmano
ma žengti į priekį. Tai yra 
muzikos abėcėlė, gramati
ka, be kurios tobulai neiš
moksi muzikos meno.

Koncerto jubiliejinėje 
programoje buvo tie patys 
M. K. Čiurlionio, D. Šosta
kovičiaus ir M. Ravelio 
kvartetai, su kuriais šis ko
lektyvas viešai pirmą sykį 
pasirodė Vilniaus visuome
nei prieš penkioliką metų. 
Publikai, pageidaujant, mu
zikantai virš programos atli
ko keletą Ch. V. Glucko ir 
B. Bartoko kūrinių.

Šį darbštų ir nesenstantį 
kolektyvą nuoširdžiai svei
kino LTSR nusp. meno vei
kėjas komp. R. Žigaitis, 
LTSR liaudies artistas diri
gentas J. Domarkas, TSRS 
liaudies artistas S. Sondec
kis, Vilniaus ir Lietuvos sty
giniai kvartetai ir eilė kitų 
muzikantų.

Itin džiugu, kad M. K. 
Čiurlionio kvarteto dalyviai 
R. Šiugždinis, S. Kiškis, S. 
Lipčius ir A. Grižas yra 
mūsų konservatorijos auklė
tiniai, tos konservatorijos, 
kuri šiomis dienomis atšven
tė garbingą savo veiklos 
50-tį. Todėl šis koncertas 
sykiu ir simbolizavo šios 
mūsų Alma Matris aukštą 
meninį lygį.

Šiam gabiam ir neramiam 
kolektyvui, ieškančiam vis 
ko nors naujo, norisi iš 
širdies palinkėti neblėstan
čio įkvėpimo, kūrybinės fan
tazijos, ištvermės, pradėjus 
antrąjį kamerinės muzikos 
koncertų tūkstantį.

V. Guhnanas

Grandioziškais darbais už
siėmę žmonės jokių smulk
menų nepastebi. Tai gali 
patvirtinti ir kantriai užjū
riuose triūsiantys mūsų tau
tiečiai, kukliai besitituluo- 
jantys “vaduotojais”. Šis pa
vadinimas nėra tikslus, nes 
jis visai neatskleidžia šio 
darbo maštabiškumo. Nema
nykit, kad taip jau paprasta 
gyvenant Jungtinėse Valsti
jose pakeisti valdžią Tarybų 
Lietuvoje, suderinti būsi
mos valstybės sienas, o po 
to pasidalinti postus. Postus 
pasidalinti lengviausia, gali 
užginčyti paviršutiniškai 
mąstantis žmogėnas, nė neį
tariantis, jog dėmesio vertų 
postų bus labai daug, o 
dėmesio vertų “vaduoto
jų”—tik vienas kitas . . . 
Tačiau nenukrypkim į šalį. 
Net ir labiausiai užsiėmus 
“veiksnius” įkyriai persekio
jo mintis, jog jie kažką 
pamiršo. Kažką svarbaus 
nepadarė. Kažką apleido. 
Bet prisimink, žmogau, ką?

Ogi lituanistinį švietimą, 
pasufleravo ponia Aurelija 
Balašaitienė, išspausdinusi 
Clevelande “Dirvoje” 
straipsnį, pavadintą “Realus 
žvilgsnis į lituanistinę mo
kyklą”. Ko gi tiems vaikams 
trūksta?—perskaitę, ko ge
ro, suirzo kai kurie “vaduo
tojai”. Šeštadienines mokyk
las turim? Nedaug, bet dar 
turim. Veža į jas savo vaiku
čius tėveliai? Noriai—neno
riai, bet veža. Turi jie šio
kius tokius vadovėlius? Ne 
kažin ką, bet turi. Tai gal 
kvalifikuotų pedagogų nepa
kanka? Kvalifikuotų, ko ge
ro, nepakanka, užtat ne
kvalifikuotų—per akis. Tai 
kokio dar dėmesio tiems 
varliams trūksta? O kas 
kiekvieną pavasarį visų abi
turientų nuotraukas vietinė
je spaudoje patalpina? Kas 
reklamuoja? Tataigi . . .

Tarsi visko yra, tačiau 
kažko trūksta, priekabiauja 
ponia Balašaitienė. Girdi, 
dabartinės padėties norma
lia niekaip nepavadinsi. Vi
siškais analfabetais “vaduo
tojų” užvadėliai auga. Diplo
muotais beraščiais. Jai, Ba- 
lašaitienei, irgi ne iškart 
atsivėrė akys. Kartą paėmė

TRUMPAI
Washington. — Pereitą 

trečiadienį prez. Reagan pa
sirašė socialinio draudimo įs
tatymą. Apskaičiuojama, 
kad 36 milijonai amerikiečių 
gaus 3.5 proc. pakėlimą pra
gyvenimo išlaidoms, bet, 
taupymo sumetimais, tasai 
pakėlimas ateis tik po šešių 
mėnesių.

Atmore, Alabama. — Ba
landžio 22 d. čia esančiame 
kalėjime elektros kėdėje nu
žudytas John Louis Evans, 
3rd. Jis buvo nuteistas mirti 
už prekybininko Edward 
Nassar nužudymą 1977 m. 
Velionio advokatas tvirtina, 
kad Evans “nužudytas bar
bariškai”. Jis nenumirė pir
mą sykį elektros srovę pada
vus. Reikėjo dar du kartus 
srovę paduoti, nes buvo nu
slydęs vienas dirželis nuo 
kojos. Tai pirma egzekucija 
Alabamos valstijoje nuo 1965 
metų.

Athens. — Graikijos minis
tras pirmininkas Andreas 
Papandreou pasikalbėjime su 
TV korespondentais pareiš
kė, kad JAV karinių bazių 
likimas Graikijos teritorijoje 
pareina nuo dviejų dalykų: 
nuo sutarties dėl jų buvimo 
laiko ir nuo to, kaip Amerika 
įsipareigos išlaikyti karinę 
pusiausvyrą tame regione. 
Graikai nenori, kad JAV 
ginkluotų Turkiją. 

vyresniųjų klasių mokinių 
rašomuosius darbus, pavar
tė ir griebėsi už galvos. 
Objektyvumo ir vaizdumo 
vardan suteikime žodį pačiai 
poniai Balašaitienei: “Štai 
keletas ištraukų iš visuome
nės mokslo sąsiuvinių, de
šimto skyriaus moksleivių, 
atsakančių į klausimus: “Las 
yra šeima?” ir “Kas yra tau
ta?” Cituoju be pataisymų: 
“Šeimą yra sudaryta iš moti
nos, tėvo ir jų vaikai”. “Šei
ma prasideda su vyru ir 
motiną, kaip šeima susiriša 
su giminė. Su šeima yra 
giminė. Nes yra šeima ir 
giminę yra tauta”. Tautos 
sąvoka: “Visi valgo lietuviš
ką duoną nes čia yra jo 
tautą. Tėvas irgi pridaro 
drausmė šeimoj . . .” “Kąip 
visi užaugę turės vaikai ir 
vėl bus ta pati cycle”. . .

Štai tokios tokelės, ger
biamieji ponai, dūsauja 
Aurelija Balašaitienė. Girdi, 
sukaupus tokį žinių bagažą, 
“apie sąmoningą literatūros 
veikalų nagrinėjimą iš viso 
sunku kalbėti”. . .

Tačiau kaip jaunimas mo
ka, taip ir nagrinėja. Kaip 
supranta juos supantį pa
saulį, taip ir literatūros kū
rinius analizuoja. Štai tame 
pačiame straipsnyje patal
pintas pavyzdys, kaip vie
nuoliktokai nagrinėja Anta
no Vienuolio “Užkeiktuosius 
vienuolius”: “. . . Štai vienas 
rašo tema “Auksas paver
gia”: “Žmogai rūpi pinigai, 
nori daug uždirbti, ir daug 
pirkt. Visko daro kad būtų 
daug”. . .

Kaip matome, tai tipiš
kiausias amerikoniuko mąs
tymas, tačiau Antano Vie
nuolio visvien gaila . . .

Kas gi kaltas? Visi po 
truputį, samprotauja A. Ba
lašaitienė. Ypač jai atrodo 
ydingi dabartiniai vadovė
liai. Kaip gi perduosi jau
niesiems lietuviukams mūsų 
tautosakos lobyno nuotai
kas, jeigu šios nuotaikos 
atsiduoda vos ne socializmu? 
Žodis poniai Balašaitienei: 
“Čia jau susiduriama su ne
tinkama medžiaga vadovė
lyje, perkrautame barbariz
mais, archaizmais, “ponų” ir 
“baudžiauninkų” sutrafareti-

Viena. — Dr. Fred Sino- 
watz, buvęs Austrijos vice
kancleris ir švietimo minis
tras, paskirtas nauju socia
listų kandidatu į kanclerius 
vieton Bruno Kreisky, kuris 
pasiliks Austrijos socialistų 
vadu iki šių metų rudens. 
Tada įvyks partijos suvažia
vimas.

Maskva. — Pravda rašo, 
kad Moskvič modelis pagrin
dinai pertvarkomas, ir apie 
1986 metus išeis naujas mo
delis, kuris turės daug auto
matiškai veikiančių dalių.

pairo. — Čia visą savaitę 
vyko iškilmės, prisimenant 
Sinajaus pusiasalio sugrįžimo 
metines. Prieš metus pagal 
susitarimą Izraelis Egiptui 
sugrąžino Sinajų, kurį buvo 
okupavęs. Buvo paskaitos, 
rodomi filmai ir atidaryti 
nauji žemės ūkio ir pramonės 
projektai Sinajuje. Prez. 
Hosni Mubarak padėjo vaini
kus prie Nežinomo Kareivio 
kapo ir prie prez. Anwar 
Sadat kapo, ?,

Washington. - JAV Val
stybės departamentas pa
skelbė, kad Kubos atstovams 
prie Jungtinių Tautų reikės 
laikytis 25 mylių nuotolio su
varžymų New Yorke. Suvar
žymai neliečia Kubos diplo
matų Washingtone. 

nimu (visi ponai blogi, kvaili, 
žiaurūs, visi baudžiaunikai— 
geri, skurdūs, nelaimingi ir 
gudrūs)”.

Tai kokia čia, atsiprašant, 
liaudies išmintis?—taip ir 
junti besipiktinant autorę, 
nors tiesiogiai ji to ir nepa
sako. Vaikučiams reiktų 
tekstų be jokių socialinių 
implikacijų, moko ji, be viso 
šito niekam “nereikalingo 
balasto” . . . Kelia autorei 
nerimą ir tautosakos žody
nas—visos “tarbos”, “gaspa- 
doriai”, “keželiai” . . . Girdi, 
amerikoniukai niekaip neį
stengia išmokti pačių pa
prasčiausių lietuviškų žo
džių, tai ką kalbėti apie ar
chaizmus ar tarmybes? Kaž
kodėl vadovėlyje jaunimui 
aiškinama, jog kadaise Lie
tuvos kaimas nebuvo su
skirstytas į vienkiemius, 
pyksta ponia Balašaitienė, 
kalbėti apie tai nėra nei 
laiko, nei reikalo. Ir apskri
tai—kam reikalingos tos kal
bos apie meilę ūkiui ir že
mei? Šiandien ūkis—pelnui, 
arba, kaip rašė vienuolikto
kas, “žmogai rūpi, pinigai”, 
todėl ūkis negali ir neturi 
būti sentimentalios meilės 
objektu.

Todėl sudie, senojo žo- 
džiaus lyrika, taip brangi 
lietuvio išeivio širdžiai, 
šiandieninėje Amerikoje tu 
esi bereikalingas archaiz
mas. Atėjo kiti laikai, tvir
tina autorė “atėjo drastiš
kos reformos reikalas ir 
delsti negalima, kad nenu
stotume ir tos saujelės būsi
mų mūsų visuomenės na
rių” . . .

Štai ir visa ponios Balašai- 
tienės “realaus požiūrio” es
mė. Šalin pasenusias pažiū
ras, atsisakykime nerealis
tiškų reikalavimų, kad tik 
išlaikytume jaunąją kartą 
“vadavimo” orbitoje . . . 
Kad tik jie neištrūktų iš 
jiems paruošto slogaus dva
sinio geto . . . Kad tik nesu
stotų tiek metų tuščiai barš
kantis “vadavimo” malū
nas—visa jų egzistavimo 
prasmė . . .

Nes lietuvybė vardan pa
čios lietuvybės ponioms ba- 
lašaitienėms yra visiškai ne
reikalinga . . .

Detroit. — Automobilių 
kompanijos paskelbė, kad, 
lyginant su pereitais metais, 
šiemet automobilių pardavi
mas padidėjo beveik 6 proc.

Bonn. — Fed. Vokietijos 
spauda rašo apie prasidė
siančius pasitarimus tarp Vo
kietijos kompanijų ir Tarybų 
Sąjungos dėl anglies kasyklų 
įtaisymų pardavimo. Mano
ma, kad tai būtų objektas, 
siekiantis arti $15 bilijonų. 
TSRS siekia, kad to susitari
mo finansavime dalyvautų 
Fed. Vokietijos bankai.

Varšuva. —- Oficialiai pa
skelbta, kad Wroclawe 
suimtas buvęs Solidarnosc 
unijos vadas Jozef Pinior. Jis 
kaltinamas tuo, kad dabar 
raginęs žmones priešvalsty
binėms demonstracijoms ge
gužės pirmosios šventės pro
ga.

Buenos Aires. — Noemi La- 
bruna, Teisės ir Socialinių 
Studijų direktorius, paskelbė 
sąrašą stovyklų, kuriose bu
vo laikomi, apklausinėjami ir 
kankinami žmonės 1970-ai- 
siais metais. Tokių stovyklų 
buvę iš viso 17. Šis jo 
vadovaujamas centras renka 
žinias apie dingusius piliečius 
ir reikalauja, kad karinė val
džia suteiktų informaciją 
apie dingusius piliečius, ku
rių priskaitoma apie 30 tūks
tančių.

Nuotraukoje: “Baltijos” žvejų kolūkio laivai.
Aleknavičiaus nuotrauka

“Baltija”—taip vadinasi di
džiausias Lietuvoje žvejų 
kolūkis, įsikūręs prie Kuršių 
marių, pietinėje Klaipėdos 
dalyje. 840 žvejų ir kranto 
darbuotojų čia verčiasi žuvi
ninkyste Baltijos jūroje. Ko
lūkis turi apie pusšimtį ma
žųjų žvejybinių tralerių, re
frižeratorių, seisnerių ir bo
tų, kurie įgalina žvejus per 
metus sugauti iki 17 tūkstan
čių tonų žuvies. Kolūkis gau
na apie 8 milijonus rublių 
metinių pajamų.

Šiam ūkiui vadovauja Pra
nas Žaltauskas—Klaipėdas 
jūreivystės mokyklos auklė
tinis. Kadaise plaukiojo ka
pitonu į tolimąjį Atlantą 
okeaniniais laivais, o dabar, 
sėkmingai vadovaudamas 
“Baltijos” žvejams, neaki
vaizdžiai studijuoja ekono
miką Vilniaus inžineriniame 
statybos institute.

— Dabartinių valkšnų dy
džiai—kokūkiui ne tokia di
delė problema,—sako pirmi
ninkas.—Pastaraisiais me
tais mes anksčiau laiko įvyk
dėme žuvų sugavimo planus. 
Labiausiai mums rūpi žuvų 
atsargų gausėjimas. Baltijos 
žuvininkystės mokslinio ty
rimo instituto specialistai 

Vilniaus apželdinimo tresto gėlininkai šiemet išaugino
apie du milijonus gėlių, kurios per vasarą žydės miesto
gatvėse, parkuose ir aikštėse. 

Nuotraukoje: Vilniaus apželdinimo tresto dekoratyvinių 
augalų ūkio agronomė-oranžuotoja Milda Janulėnaitė.

pagal sutartį su ūkiu nustato 
m ė 
bei 
vie 
vie 
kori
šiuose jūros kvadratuose il
gainiui padidės kelis kartus.

gstamiausias strimelių 
silkių telkinių buvojimo 

Las ir įrengia ten neršta
is. Tikimės, kad žuvų 
centra ei ja ir sugavimas

eks šešias tonas rūkytų 
mėlių ir menkių.

Kol kas žvejai savo laimi
kius perdirba tik stambiuose 
laiv 
peri 
įmc 
uosi 
ma 
baz 
198 
milijonus dėžučių šprotų, 
tūkstantį tonų šaldytos žu
vies produktų, per pamainą 
pat 
stri

Ūkyje darbuojasi daug pri
tyrusių laivų kapitonų, žu
vies 
čia -’etai kas išeina, o įstoti į 
kolūkį toli gražu nėra pa
prasta. Žvejai ir kranto dar
bini 
nan: 
naliniais patogumais, kiti čia 
pasistato nuosavus namus. 
Nuo 
bini

uose, o didžiąją jų dalį 
duoda apdoroti miesto 
nėms. Dabar rytiniame 
tamiečio rajone steigia- 
savo žuvies perdirbimo

Statoma įmonė nuo 
5-ųjų kasmet išleis po du

apdorojimo meistrų. Iš

nkai Klaipėdoje aprūpi- 
i butais su visais komu-

lat gerinamos jūros dar- 
nkų darbo sąlygos.

Alf. Pipiras

A. Sabaliausko nuotrauka
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Gydytojai įspėja
J. YLA

Visas tūkstantis Kanados 
gydytojų kanadiečius įspėja, 
kad jie nesitikėtų gydytojų 
pagalbos nuklinio karo atve
ju. Veikiausiai, jie sako, po 
nuklinės atakos neliks nė 
vieno gyvo.

Jie sako, kad nuklinis ka
ras žmones paverstų garais. 
Kitaip sakant, ugnis sude
gintų ne tik pastatus, bet ir 
žmones. 0 kas dar išliktų 
gyvas, tai nuo radiacijos 
mirtų lėta mirtimi.

“Mes norime įtikinti žmo
nes, kad jie suprastų, kas 
jiems atsitiktų, jų vaikams, 
kaimynams, jų pasauliui”, 
pareiškė Dr. Frank Som
mers, Fizikų Organizacijos 
Socialinės Atsakomybės 
prezidentas.

Jis sako, kad tokiame 
chaose nebūtų galima efek
tyvi medikalė pagalba.

Jis taipgi perspėja, kad 
niekas neturi tikėtis laimėti 
nuklinio karo. Jeigu kurie 
nors ir iš karto nežūtų, tai 
paskui radiacinio užnuodiji- 
mo niekas neišvengtų, jie 
didžiausioj agonijoj mirtų.

Toronte gydytojai konfe
rencijoj svarstė, kokias pa
sėkas nuklinis karas duotų.

Norint išvengti nuklinio 
karo, esą reikalinga, kad 
abi pusės nustotų lenktynia
vusios atominių ginklų ga
myboj.

Konferencija pareiškė, 
kad nuklinis ginklavimasis 
jau dabar užmuša tūkstan
čius žmonių, kadangi atima 
dideles sumas pinigų iš kitų, 
labiau reikalingų žmonių

reikalavimų. Militariniai 
biudžetai, sako gydytojai, 
turi būti sumažinti, kad būtų 
iš ko padėti badaujantiems, 
mirštantiems nuo įvairių li
gų žmonėms.

“Mes kreipiamės į JAV 
prezidentą Reagan, TSRS 
prezidentą Andropovą, pra
šydami mūsų perspėjimo pa
klausyti ir susitikusiam bai
siam nukliniam lenktyniavi
mui, sutarti padaryti galą”, 
sako gydytojai.

Si gydytojų organizacija 
turi 50,000 narių 50-tyje ša
lių, įskaitant ir Tarybų Są
jungą.

* * *
“Christian Initiative for 

Peace” organizacija, sudary
ta iš katalikų, protestantų, 
menonitų ir kitų, įskaitant ir 
Rev. Clarke MacDonald, 
United Church moderatorių, 
taikos klausimu organizuoja 
misiją, 12 asmenų grupė, 
pasiskirsčiusi į tris dalis, po 
4 asmenis, lankysis pas Ta
rybų Sąjungos, JAV ir Ka
nados lyderius ir jiems 
įteiks savo prašymus.

Viena grupė apsilankys 
pas Gromyko, kita pas 
Shultzą, o trečia pas 
MacEacheną. Jos minėtus 
lyderius prašys susilaikyti 
nuklinį ginklavimąsi. Net ir 
konvencinį ginklavimąsi.

Si organizacija kviečia ka
nadiečius siųsti savo pagei
davimus šiuo adresu: Chris
tian Initiative for Peace, 80 
Sackville St., Toronto, Ont. 
M5A 3E5.

VERDUN, QUE., CANADA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Rapolas Karalevičius
Mirė 1982 m. gegužės 27 d.

Prisimenu vienų metų liūdną ir skaudžią sukaktį 
nuo mano mylimo ir brangaus vyro—gero gyveni
mo draugo mirties.

Nors mirtis Tave, mano brangusis, amžinai 
atskyrė nuo manęs, aš Tavęs niekados nepamir
šiu. Tu visuomet būsi mano širdyje. Aš lankysiu 
Tavo kapą, kol būsiu gyva.

Žmona-MALVINA KARALEVlClENE

VERDUN, QUE., CANADA

Mirus

Olimpijai Martusevičienei
Reiškiame širdingiausią užuojautą jos vyrui 

Mikuliui, dukrai Alexandra!, broliui A. Aleksan
dravičiui ir visiems artimiesiems bei giminėms.

Tai, brangioji Olimpija, tegu būna lengva
Kanados žemė.

J. Urbanavičius
M. Karalevičienė
V. Krupauskas
V. Rudinskas
Z. Ambrozevičienė
J. Braknis
A. Z. Yuozilaičiai
J. 0. Venskai
A. M. Simijonai
H. Blažienė

. H. Manstavičienė
E. Petrauskienė

G. P. Taruškai
A. Šuplevičienė 
J. J. Vilkeliai 
J. Graibienė
J. Tamasonienė 
E. Vilkis 
L. Z. Gedraičiai 
J. Balčiūnas 
J. Naruševičius 
C. A. Yuškai
B. Manstavičiūtė
C. M. Lignugaris

TORONTO, ONT.
ŠIRDINGAS AČIŪ

Širdingai dėkojam Toronto Lietuvių Sūnų ir Dukterų 
Klubui, Juozui Mileriui, ir visiems mūsų tėvo brangiems 
draugams ir kaimynams už užuojautą, gėles, paskutinį 
atsisveikinimą ir palydėjimą į amžino poilsio vietą. Jūsų 
visų draugiškumas palengvino mums pergyventi tas 
liūdnas valandas.

Dar kartą širdingai ačiū.

IRENE, HERBERT & RICHARD CLEMENTS

“LAISVĖ”

St. Petersburg, Fla.
Iš Klubo veiklos

Balandžio 2 d. savoje salė
je įvyko LSC klubo susirin
kimas. Jį pravedė Klubo 
prezidentas V. Bunkus.

Tylos minute buvo pa
gerbta mirusi Klubo narė 
Ona Putrimienė.

Sekė Klubo valdybos bei 
renginių komisijos praneši
mai.

Finan, sekr. Mary Bren
nan pateikė Klubo finansų 
stovį. Iždininkė B. Vaitkienė 
su ataskaita sutiko.

V. Bunkus pranešė apie 
įvairius Klubo patvarkymus. 
Dėkojo J. Hamartuk už pa
galbą sutvarkyti darželį prie 
didžiųjų durų. Taip pat pra
nešė, kad gegužės 7 d. mūsų 
salėje čekoslovakų choras 
mūsų publikai koncertuos. 
Prašom visus dalyvauti. 
Taipgi V. Bunkus pranešė, 
kad mūsų renginiuose, vado
vaujant Helenai Janulytei, 
Dainos Mylėtojų choras at
lieka dainų programas. S. 
Kuzmickas padainuoja solo, 
o mūsų šeimininkės paruošia 
pietus ir svečius pavaišina.

Turime gerą muziką, mė
gėjai pasišoka.

* * *
Balandžio 9 d. LSC salėje 

įvyko LLD 45 kuopos susi
rinkimas. Jį pravedė kuopos 
pirm. S. Kuzmickas.

Tylos minute buvo pa
gerbta kuopos narė tylos 
minute mirusi Ona Putri- 
nienė. Kuopos valdyba bei 
renginių komisijos pateikti 
pranešimai.

Pirmininkas S. Kuzmickas 
pranešė, kad kuopa gerai 
gyvuoja. Šiuo metu kuopos 
renginiai pasekmingi, gauna
me ir nauju narių.

Stasys Kuzmickas prane
šė, kad gegužės 8 d. įvyks 
motinoms pagerbti diena. 
Bus kalbų ir dainų progra
ma.

Susirinkimas nutarė kapų 
puošimo dienoje gegužės 30 
d. pagerbti kuopos mirusius 
narius per mūsų spaudą 
“Laisvę” ir “Vilnį”, taip pat 
laikraščiams nuo kuopos pa
siųsti po $25 paramos.

Mūsų ligoniai
Povilas Alekna apie tris 

savaites buvo paguldytas 
Edward H. White memorial 
ligoninėje, kur buvo operuo
tas. Jau grįžo į namus, 
sveiksta žmonos Aldonos 
priežiūroje.

Louis Tvaska ir Jonas 
Mileris taip pat susirgę. 
Linkiu ligoniams greit ir 
pilnai susveikti.* * *

Korespondencijoje apie 
tarptautinės moters dienos 
minėjimą, gaila, nepaminė
ta solistės Amelija Young ir 
solisto Stasio Kuzmicko.

Atsiprašau.
V. Bunkie nė

San Diego, Cal.
Noriu pasveikinti Kazimie

rą Bartnicką proga jo gimi
mo dienos, kurią jis atšven
tė sausio mėnesyje, sulau
kęs 95-erių metų amžiaus. 
Jo žmona Marijona irgi jau 
peržengė 91-erius metus.

Jie atsinaujino “Laisvės” 
prenumeratą ir pridėjo $8 
aukų.

Linkiu abiem draugam su
laukti virš šimto metų.

W. Dorinąs

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

L. S. K. nori surasti narių artimuosius gimines sekamų 
mirusių Klubo narių:
Adelė Biršton, gyveno 7224 S. W. 53 Place, Miami, Fl. 
Peter Skeberdis, adresas nežinomas.
Nick 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, Fl. 
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. Rašykite šiuo 
adresu:

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

Miami, Fla.
Balandžio 13 d. įvyko 

L.S.K. susirinkimas ir vai
šės paminėjimui Klubo mi
rusio nario John Andriaus. 
Pagal jo pageidavimą, po 
vaišių vyko L.S.Klubo susi
rinkimas.

Kaip žinome šiuom kart 
nėra pirmininko, taip pat 
buvo pranešta jog vicepir
mininkas Petras Rušinskas 
atsisakė savo pareigų.

Susirinkimą atidarė ir 
pravedė fin. sekretorė Va
lentina Nevins. Išklausius 
valdybos ir Komisijų prane
šimus, buvo apkalbėti Klubo 
ateities reikalai.

Iš Komisijos narė Hilda 
Stani pranešė,, kad kalbėjo 
šu. advokatu, kuris jau turi 
paruošęs visus Klubo reika
laujamus dokumentus, kurie 
turės pereiti teismo keliu, 
kad Klubą galėtume likvi
duoti. Taip pat pranešė, jog 
jau yra Klubo nuosavybės 
pirkėjas ir duoda narių pra
šomą sumą. Nutarta Klubą, 
uždaryti nuo Motinų dienos 
gegužės 8 d., kur bus patei
kiami pietūs. Visiems Klubo 
nariams ir Socialio Klubo 
nariams įžanga nemokama. 
Prašome visus skaitlingai 
dalyvauti, taip pat prašome 
visus L.S. Klubo narius atsi
liepti, kurie turite certifika
tus. Rašykit adresu: Lithua
nian Social Club, 2610 N. W. 
119th St., Miami, Fla. 33167.

Serga

Buvo sunkiai susirgęs Jo
nas Smolenskas. Klubo kie
me buvo piktadarių užpultas 
ir užgautas. Jam atėmė pi
nigus kuriuos nešė savo čekį 
išsimainęs. Pasėka: turėjo 
pasiduoti į ligoninę, bet mie
la žinoti, kad jau grįžęs 
sveiksta ir vėl Klube dar
buojasi, ligai nepasiduoda.

* * *
Jerome Šukaitis taipgi 

serga. Jis puolė ir susilaužė 
kojos kaulą. Jam teko būti 
ligoninėje ir Nursing Home. 
Girdėjome jog jau grįžo na
mo ir sveiksta gydytojo ir 
kaimynų priežiūroje.

Klubo svečių pristatytoja 
Mary Koch puolė ir susilau
žė klubo kaulą. Jau antras 
mėnuo gydosi namuose.

* * *

Ft. Lauderdale šiomis die
nomis aplankėme gerus lais- 
viečius—Julę ir Steve Jure
vičius, kurie jau retai Klube 
lankosi, nes jų sveikatos jau 
labai sušlubavusios. Prieš 
kiek laiko draugas Jurevi
čius buvo pasidavęs į Mia- 
mio Veteranų ligoninę ope
racijai. Bet ištyrus, dėl am
žiaus ir silpnos sveikatos 
operacija buvo atidėta. Julė 
irgi pergyveno širdies prie
puolį, po kurio turi būti 
gydytojo priežiūroje. Nežiū
rint jų silpnos sveikatos abu 
draugus Jurevičius radome 
geroje nuotaikoje, ir galima 
pasakyti, kad jaunatviški 
prisiminimai praeitimi jiems 
duoda stiprybės. Daugiausia 
darbingų metų Jurevičiai iš
gyveno N. Y. valstijoje. Tad 
mielai prisimena “Laisvės” 
pirmuosius steigėjus.organi- 
zatorius ir leidėjus. Labai 
apgailestauja . kad jų jau 
nėra gyvųjų tarpe. Visuo
met abu Jurevičiai dalyvavo 
pažangiųjų Organizacijų 
veikloje, teikė paramą mū
sų spaudai ir atliko idėjinį 
darbą. Dar geroje sveikato
je būdami prieš daug metų 
jie čia su sūnum, dar moks
leiviu, atvyko gyventi į sau
lėta Floridą, Ft. Lauder
dale. Jie čia įsigijo nuosavą 
namelį. Sūnus baigė Miami 
universitetą. Įsigydamas 
dailininko profesiją šiuo me
tu turi įsigijęs dailės galeri
ja Ft. Lauderdalyje.

Skulptūros motyvais ga
mina statulėles, bei šiaip 
įvairus papuošalus namų bei 
darželių pagražinimai. Jo 
darbo ilgos valandos, bet 
grįžęs į namus rūpinasi pri
žiūrėti savo tėvelius. Jis iš
sireiškė, kad be sūnaus pa
galbos būtu jau sunku gy
venti.

Žinodami jog tą dieną 
vykstą “Laisvės” šerininkų 
suvažiavimas draugas Jure
vičius įdavė $50 “Laisvės” 
išlaikymui, linkėdamas, kad 
dar “Laisvė” ilgai gyvuotų.

Visiems viršminėtiems 
draugams linkime greit su
stiprėti ir būti sveikiems.

* * *
Julė Lazauskienė sveikina 

“Laisvės” šerininkų suvažia- 
vima $10-auka. Nors ir pa
vėluotai linkėdama “Lais
vei” dar ilgų metų.

N. lešmantienė

SKAITYKITE
IR REMKITE 

“LAISVĘ,”

5-TAS PUSLAPIS

“LAISVĖS” REIKALAI

Masytę

SVEIKINIMAI “LAISVĖS” 
bendrovės suvažiaviipui

Walteris ir Bronė Keršuliai, Brooklyn, N. Y. 
Walter ir Amelia Yuskovic, Middletown, N. Y. 
Julė ir Steve Jurevičiai, Ft. Lauderdale, Fla., 
per N. lešmantienę.......................

Sofija Stasiukaitienė, Fairview, N.J. 
Bill Yokubonis, Waterbury, Conn. . . . 
K. J. Yenkelun, Huntington, N. Y. . . 
Vincas Kirvela, Detroit, Mich., per St. 
Anne Yakstis, Bronx, N.Y.................
K. Petrikienė, Elka Park, N.Y..........
E. N. Jeskevičiūtė, Bloomingburg, N. 
Jonas ir Veronika Kazlau, Wethersfie 
B. Briedienė, Park Ridge, N.J...........
K. Benderis, Richmond Hill, N. Y. ...
M. Stripeikienė, Brooklyn, N. Y.......
Vincas Chesnick, Saltsburg, Pa., per A. Cesniką
Robertas ir Helen Feiferiai, St. Petersburg, Fla........ 20.00
Alex Mitchell, Brooklyn, N. Y...... J.........................20.00
Ieva Mizarienė, Jackson Heights, N. x..................... 20.00
J. Lugauskas, Brooklyn, N. Y........... I.. ...................... 20.00
J. Vinikaitis (White)............................  20.00
A. Juška, Brooklyn, N. Y.................. ,.......................... 18.00
John ir Aldona Katinis, Woodhaven, N.Y................... 15.00
Malvina Bručienė, Richmond Hill, N.Y............ 12.00
B. ir N. Skublickai, Richmond Hill, N.Y......................10.00
Julia Lazauskienė, Lauderdale Lakes, Fla
per N. lešmantienę

$200.00 
. .50.00

50.00 
50.00 
50.00 
38.00 
38.00 
35.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
20.00 
20.00

Id, Conn.

10.00
* * *

Iki pabaigos balandžio 25 d. 
sveikinimais gavome $2,976.00

* * *
Aukos prisiųstos nuo kovo 28 d. iki balandžio 25 d.: 

Ąnna Balčiūnas, Hialeah, Fla., prisiminimui
mirusio vyro Juozo ........................... $1000.00

J. Kibildis, Haverhill, Mass., per A. Račkauskienę. . .68.00
N. Kisielius, London, Ont., Canada .. Į......................40.00
P.Yocumskas,Haverhill,Mass.,per A. Račkauskienę. .28.00 
Clements šeima,per J.Ylą,Willowdale, Ont., Canada .20.00 
J. Jordan, Palm Beach Gardens, Fla. ..........
Alma Vaitkus, Seminole, Fla.............. Į..........
A. Antanavičiai, Stroud, Ont., Canada.......
A. Račkauskienė, Miami, Fla........................
William Valiukas, Vancouver, B. C., Canada, 
per A. Grinkų . ......................... .Į.........

Paul Skuja, Bothwell, Ont., Canada . .|.........
A. Juozaitis, Toronto, Ont., Canada. ...........
F. Stapon, Winnipeg, Man., Canada. ...........
Maria Ze akas, Rockville, Md.............. '..........
Ch. M. Bartnick, San Diego, Cal., per W. Doriną....... 8.00
Emil Pamatot, Beaumont, Cal.
M. Sametis, Haverhill, Mass., per A. Račkauskienę . . .5.00 
V. Samuolis, Chicago, Ill...................
Elizabeth Klimas, Manchester, Conn 
prisiminimui vyro Alex Klimo.....

J. Katinis, Easton, Pa.......... 
Frank Nagine, Keene, N.H..............
F. ir V. Budrioniai, Seminole, Fla., per J. Andrulienę .5.00 
A. Juška, Brooklyn, N. Y............................
Charles Markūnas, Methuen, Mass.............
E. Zienius, Mont. St. Hillare, Que., Canada

* * *
Širdingai dėkojame.

20.00
15.00
15.00
10.00

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
.8.94

6.00

5.00

5.00
5.00
5.00

3.00
3.00
2.00

ADMINISTRACIJA

VINCAS GIEDRA

Pobūvis mieste, kur augau
Visi jie buvo jauni.
Jaunesni 
už mano aną išvykimą.
Jų gyvenimai išsiteko 
tarp mano anos 
ir šitos kelionės.
Ir aš supratau, 
kad grįžau

iš kosmoso toliui 
aš — tas pats, 
o čionai
netgi dulkių pirmykščių neliko/ 
Dabar jau žinosiu, 
kad vietos gimtos, 
kaip ir meilės pirmos, 
antrąjį kartą — 

nebūna!

ST. PETERSBURG, F

Mirus

Ona Putrimie
Reiškiame gilią užuojautą veli( 

draugams ir pažįstamiems.

SENIOR CIT
VALDYBj

St. Peter

LA.

nei
>nės giminėms,

1ZENS’ KLUBO
1 ir NARIAI 
“sburg, Fla.

SEBRING, FLA.

Mirus

Onai K. S trauk
Reiškiame širdingą užuojautą 

roms, anūkams, ir proanūkams 
giminėms.

Senior Citizens’ Klubo v
St. Petersburg,

ienei
velionės duk- 

, bei kitiems

aldyba ir nariai
Florida
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Šeštadienį, gegužės 21 d., 2 vai. po pietų Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone. Park, N. Y., rengiamas 
memorialinis atsisveikinimas su Amerikos darbininkų 
judėjimo veikėjo, pažangiųjų lietuvių vado ir “Laisvės” 
laikraščio ilgamečio vyriausiojo redaktoriaus Antano Bim
bos palaikais (urna).

Gegužės 22 d. Ilsė Bimbienė Antano Bimbos palaikus 
išveš į jo gimtąjį kraštą—Tarybų Lietuvą.

Siame išlydėjime kviečiame skaitlingai dalyvauti.
KOMITETAS

<zzzzzzzz>c<x>ckzzxzzzzzxxzzzzxzzxzx<zzz>

A IDO CHORO KONCERTAS 
IR BANKETAS

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Aido Choras vadovaujamas Mildred Stensler

Koncertas prasidės 2 vai. po pietų

Pasibaigus koncertui—banketas

įvyks sekmadienį, gegužės 15 d.

Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Koncertą atliks Aido Choras ir solistai vadovybė
je mokytojos Mildred Stensler. Auka $10.

Kazimiera Bukčienė
Mirė 1966 m. gegužės 4 d.

Su dideliu gailesčiu širdyse prisimename mūsų 
mielą žmoną ir mamytę.

Ilsėkis ramiai, mieloji.
Vyras-CHARLES
Sūnus-ALGERD
Marti-SYLVIA

ASTON, PA.

Napolionas Dudonis
mirė balandžio 18 d.

Reiškiu gilią užuojautą jo žmonai Placidai, sūnui 
Algirdui, sūnaus žmonai, anūkams ir proanūkiams.

p. Šlajus
Chester, Pa.

HAVERHILL, MASS.

William Sametis
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Mary 

Sametis. Mes jam linkime ramiai ilsėtis gražiose 
Gedimino Lietuvių kapinėse, Haverhill, Mass.

A. Račkauskienė
Frank Preibis
Anna Marina

Olga Večkytė 
Afemija ir J. Kodis 
Agnes Adams

Aleksandra Baikienė

Iš “Laisvės” dalininkų
suvažiavimo

Balandžio 17 d. “Laisvės” 
salėje įvyko “Laisvės” Bend
rovės šėrininkų suvažiavi
mas. Direktorių pirmininkas 
P. Venta susirinkimą atidarė 
ir paaiškino kam sušauktas 
susirinkimas. Suvažiavimui 
pravesti pirmininku išrinkta 
Elena Ješkevičiūtė, užrašų 
sekretore Katrina Petrikie- 
nė, abi ilgametės laisviečių 
judėjimo veteranės.

Kadangi dėl ligos sekreto
rė Nastė Buknienė negalėjo 
suvažiavime dalyvauti, Ieva 
Mizarienė perskaitė pereito 
suvažiavimo užrašus. Proto
kolas užgirtas. Direktorių 
Tarybos raportą pateikė P. 
Venta. Pagal dabartinėmis 
sąlygomis direktoriai savo 
veiklos uždavinius atlieka. 
Su mažomis pastabomis ra
portas priimtas.

Pirmininkė E. Ješkevičiūtė 
pakvietė “Laisvės” admini
stratorę Ievą Mizarienę duo
ti “Laisvės” finansinį rapor
tą. Ieva paruošė raštišką 
atskaitą,-kuri buvo “Laisvės” 
šerininkams išdalinta. Ji aiš
kiai perskaitė ir paaiškino 
kokias per metus turime 
pajamas ir kiek susidaro iš
laidų.

Susirinkę atydžiai išklausė 
administratorės finansinio 
raporto, ir davė klausimų, 
dėl dabartiniu laiku susida
riusių didelių išlaidų.

Ieva Mizarienė jau seniai 
dirba administracijoj ir gerai 
paaiškino susidariusias išlai
das ir “Laisvės” finansinius 
sunkumus, 
tas.

Sekantis 
mas buvo
laikraščio turinį. Pranešimą 
padarė “Laisvės” redaktorė 
Ieva Mizarienė. Ieva pasakę: 
“Man užėmus “Laisvės” re-

Raportas priim-

iš eilės praneši-
apie “Laisvės”

daktorės atsakomingas pa
reigas ir tuo pačiu laiku 
atlikti administracijos darbą 
susidarė labai daug darbo”. 
Redaktorė Mizarienė dar pa
sakė: “Aš esu labai dėkinga 
New Yorke gyvenantiems 
bendradarbiams, jie parašo 
gerų žinių ir straipsnių. Esu 
labai dėkinga ir Lietuvos 
rašytojams ir žurnalistams 
nes be jų raštų būtų sunkų 
išleisti laikraštį “Laisvė” o 
taipgi tariu didelį ačiū nuola
tiniams “Laisvės” korespon
dentams, kurie parašo apie 
savo kolonijos progresyvių 
lietuvių veiklą ir žmones”.

Kas liečia “Laisvės” laik
raščio turinį, keli suvažiavi
mo dalyviai davė klausimų 
apie “Laisvėj” talpinamus il
gus straipsnius, ir išreiškė 
pageidavimą, kad būtų dau
giau rašoma apie Amerikos 
darbininkų reikalus.

Diskusijos buvo draugiš
kos ir konstruktyvės.

Po visų diskusijų “Laisvės” 
redaktorė Ieva Mizarienė 
apibendrino pareikštąsias 
pastabas ir pažymėjo, kad 
pagal dabartines mūsų sąly
gas , gana sunku padaryti 
laikraštį, tokį, kad visi skai
tytojai būtų juo pilnai pasi
tenkinu.

Pirmininkė E. Ješkevičiūtė 
paprašė susirinkusiuos atsi
stoti, pagerbti mirusį “Lais
vės” redaktorių Antaną Bim
bą ir kitus laisviečius.

Emilija Yuskovic perskaitė 
rezoliuciją, kuri buvo vien
balsiai užgirta.

Anna Yakstis perskaitė 
“Laisvės” Board direktoriais 
išrinktųjų sąrašą.

Daugiau 
pirmininkė 
darė.

nesant reikalų, 
suvažiavimą už-

Dalyvavęs

Aido choro
pavasarmis 
koncertas

Atėjo pavasaris, prašvito 
saulutė, pragydo paukšte
liai. Ir mes aidiečiai dainuo
sim tradiciniame-pavasari- 
niame koncerte gegužės 15 
d. Laisvės salėje.

“Aido” choras, kuriam va
dovauja Mildred Stensler 
jau daugiau kaip 30 metų, 
per ištisus 71 metus dideliu 
pasišventimu darbavosi dai
lės srityje ir visuomet rėmė 
progresybį darbininkų judė
jimą. Aido choras neišdildi- 
namomis raidėmis į istoriją 
įrašė savo skambų vardą.

Visuomenė pažįsta Aidą, 
vertina jo darbus. Nėra ap- 
šviestesnio žmogaus lietuvių 
tarpe didžiojo New Yorko 
padangėje, kuris nebūtų gir
dėjęs “Aido” chorą dainuo
jant.

Atsilankę į Aido choro pa
vasarinį koncertą girdėsite 
kelias naujas Lietuvos kom
pozitorių sukurtas gražias 
dainas, taipgi girdėsite dar
bininkiškas liaudies dai
nas—linksmas, liūdesio, ko
vos ir geresnės ateities dai
neles.

Dainuos choras ir solistai.
Po koncerto bus pasivaiši- 

nimas, Kviečia
A. Ch.

Žodis išeiviui
Ne piniguočius ašai. 
Ne už dolerius rašau.
Noriu tik dirbti našiai, 
Savo sąmone mąstau.
Trokštu tave paguosti, 
Mielas broli Lietuvos, 
Ir prašau neužgošti 
Skambiausios kalbos savos.
Dovana netur žūti, 
Tai mūsų tėvų galia.
Sakau ir tau, mažuti, 
Niekinti jos nevalia.

Vandalinas Junevičius

DETROIT, MICHIGAN
Mirė M. Smigelskas

Balandžio 13 d. vėžio ligos 
pakirstas mirė Mykolas 
“Mike” Smigelskas, sulaukęs 
88 metų amžiaus. Velionis 
turėjo mažą farmą Rich
mond, Michigan. Buvo pa
šarvotas Hensch Memorial 
Chapel laidotuvių namuose, 
Richmonde; palaidotas ba
landžio 16 d. St. Michael 
kapinėse, Richmond, Michi
gan. Dideliame nuliūdime 
paliko žmoną Albeną Smi
gelskas, daug kitų giminių ir 
savo gerus draugus Pat 
Mike Stunskas.

Atostogos New Yorke
Alfons ir Emma Rye pra

nešė jog jų dukrelė Judy 
Rye ir jos draugė Marji 
Woods per Velykas lankėsi 
New Yorke, nuo balandžio 1 
iki 4 d. Judy Rye yra LDS 
kuopos ir bowleriu bei De
troito Lietuvių klubo narė. 
Sakė New Yorkas joms labai 
patiko, jame norėtų gyven
ti, bet kad, esą, viskas labai 
brangu. Buvo teatruose, 
valgyklose ir šiaip daug ką 
apžiūrėjo. Iš to “fantastiško 
miesto” nenoromis sugrįžo 
namo ir į savo darbus . . .

Žvėriukai
Detroito Lietuvių klubo 

iždininkė Ruby Vegeliūtė 
Jeske, sako turinti daug 
bėdų su mažais žvėriukais— 
raccoons. Ji gyvena prie 
miško Farmington Hills, Mi
chigan. Tie žvėriukai ątbėga 
prie jos namo. Kai kada 
reikia pašaukt net policiją 
juos nubaidyt. Jų naikint 
neleidžiama, nes kailis labai 
brangus.

LDS susirinkimas
LDS 21 kp. mėnesinis su

sirinkimas pirmą kartą įvy
ko vakare prie visų bowle
riu. LDS kuopos susirinki
mai visuomet įvyksta kiek
vieno mėnesio antrąjį sek-

ir

madienį Detroito Lietuvių 
klube. Kadangi jauni čiagi- 
miai bei bowleriai niekad 
sekmadieniais nedalyvauja 
kuopos susirinkimuose, bu
vo pabandyta susirinkti tuoj 
po bowleriu susirinkimo. 
Taip ir buvo. Balandžio 16 d. 
visi (64) susirinko į Mercury 
Lanes, ir po pamokų, suva
žiavo į Detroito Lietuvių 
klubą. Kuopos pirmininkas 
Tony Vasaris padarė staig
meną, kalbėdamas lietuvių ir 
anglų kalbomis, pranešė, 
kad šį vakarą įvyks kuopos 
susirinkimas.

Susirinkimas praėjo sklan
džiai; jauni nariai pirmą kar
tą pamatė, kas kuopos susi
rinkimuose vyksta. Buvo ra
portai apie bowleriu sekan
čias pamokas ir turnyrą.

Iš raportų pasirodė jog 
bowleriai turi turtingą iždą, 
visame kame gerai prasiren- 
gę svečius į turnyrą priimt. 
Turnyras įvyks Detroite ge
gužės 27, 28 ir 29 dienomis. 
Girdėjome, kad pirmą kartą 
atvažiuos būrys net iš 
Yorko. Po susirinkimo 
vaišės.

Sekantis LDS 21 kp.
rinkimas įvyks sekmadienį, 
gegužės 8 d. Detroito Lietu
vių klubo patalpose. Tikima
si, kad šį kartą susirinkime 
turės progą dalyvaut ir se
nieji LDS nariai, kurie nak
timis nedrįsta į Klubą nu
vykti.

Privatiškos gydyklos
Neseniai Detroito laikraš

tyje “Free Press” buvo di
delis aprašymas apie priva
tiškas gydyklas. Jos yra val
stijos sveikatos departa
mento priežiūroj, bet ji 
prasta. Tokių gydyklų išvar
dinta trylika. Jos ateityje 
bus uždarytos, nes jos yra 
blogoj padėtyj, ir seni žmo
nės jose kankinasi. Valstijos 
inspektoriai tuose namuose

New 
buvo

susi-

Pranešimas
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 1-osios ir 13-osios 
kuopų susirinkimai ivyks 
šeštadienį, balandžio 30 d. 1 
vai. po pietų. “Laisvės” salė
je, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Prašome tų kuopų narius 
skaitlingai dalyvauti.

N. Venta
LDS 1-osios kuopos sekr.

Aston, Pa.
Balandžio 18 d. mirė ilga

metis “Laisvės” skaitytojas 
ir rėmėjas ir visų pažangių 
organizacijų veikėjas Napo
lionas Dudonis, sulaukęs 91 
m. amžiaus.

Draugas Dudonis gimė 
Lietuvoje, į Philadelphia at
vyko jaunas vyras, 21 metų 
amžiaus.

Liko žmona Placidą (Kris- 
nitskaitė), sūnus Algirdas ir 
jo žmona, du anūkai ir du 
proanūkiai.

"Lai 
bendrovės 
direl

Antr 
2 vai. 
vės

ves

doriams
adienį, gegužės 3 d., 
po pietų įvyks “Lais- 

Bendrovės direktorių 
posėdis, Laisvės Name.

Būtinai prašome visus da-
Adm.lyvautį

Serga
Gerai visiems žinoma lais- 

vietė ir Moterų klubo narė 
Amilija Liepienė labai nusi- 
skundž 
begali 
lesta u j 
vauti 
choro
čiau su vyru Mykolu Liepa 
niekada nepraleisdavo nė 
vieno parengimo. Reiškia
me n 
Amilij

ia savo sveikata, ne
pavaikščioti. Apgai- 

a, kad nebegali daly- 
“Laisvės” ir “Aido” 
parengimose. Anks-

uoširdžią užuojautą 
ai Liepienei.

N. Venta

BRIEFS
It has been in the newspa

pers that Kazys Palčiauskas, 
a former Lithuanian mayor 
accused of lying on his 1949 
immigration papers to hide 
his collaboration with the 
Nazis, lost his American citi
zenship recently.

The U. S. Justice Depart
ment claimed Palčiauskas, 
75, collaborated with the Na
zis in persecuting thousands 
of Jews while he was mayor 
of German-occupied Kaunas 
during World War II. He 
tried to conceal this on his 
U. S. entry forms by listing 
his job as “clerk” during 
1941-42, prosecutors said.

* * *

□locks for all who care 
. So when you get up 
row to go to work,

with virtual impunity from 
the law, selling dope out of 
the sąme buildings on the 
same
to sec 
tomori 
chump, remember that the 
same
king those taxes out of your 
paych
you l|ow important it is to 
respe 
gover 
these 
fool o

government that’s ta-

eck and which reminds

ct the law is the same 
nment that’s letting 
dope peddlers make a 

tat of you.”
* * *

suranda daug tarakonų, pe
lių, nešvarą. Senų žmonių 
neprižiūri; seni žmonės 
vaikšto pusnuogiai, purvini, 
kai kurie girti, negauna kas 
jiems paduoda maistą, kuo
met jie patys jau negali jo 
pasiimt, yra baudžiami, vi
duje tų gydyklų sienos suby
rėjusios, visur reikia remon
to; lovos nešvarios ir t. t. 
Tie senukai-ės tikrenybėje 
tuose namuose vargsta, ir 
dėl stokos neprižiurėjimo— 
greit miršta.

1982 m. tokių privatiškų 
gydyklų buvę 33. Jos turėjo 
viską pataisyt, ir pagal val
stijos patvarkymus—page
rint, bet jos—ne tik nieko 
nedarė, bet sąraše yra dar 
trylika tokių gydyklų ir jas 
numato uždaryt. Kodėl val
stijos inspektoriai nieko su 
tokiais namais nedarė ir 
kodėl visokiems blogos va
lios savininkams tas gydyk
las laikyt ir senus žmones 
kankint? Valstija atsako, kad 
nėra pinigų išlaikyt daug 
darbininkų-inspektorių, ku
rie tokias privatiškas gydyk
las prižiūrėtų. Gal tas ir 
tiesa, bet yra daug pinigų 
apsiginkluot ir rengtis prie 
karo, kuris sunaikintų visą 
pasaulį!

Labai gaila tų senų žmo
nių, bet gal ateityje tokie 
namai pagerės? Žinau tik 
vieną, nepaisant ateities, 
mano mamytė tuose namuo
se niekad nebus! Stefanija

Helen Harrison, Prof, of 
pedagogics in N. Y. said 
visiting the Soviet Union: 
“Before coming to the Soviet 
Union I was told that some 
of the consumer goods in 
your country lack attractive
ness. Here, I have seen for 
myself that you solve many 
other problems—education, 
medical services, welfare . . 
I believe this is much more 
important than attractive 
goods.”

* * *
“Last month’s Gallup sur

vey reveals 71% of Ameri
can adults favor an agree
ment between the United 
States and the Soviet Union 
for an immediate, verifiable 
freeze on the testing, pro
duction, and deployment of 
nuclear weapons . . . .”

(From an editorial in the 
“Churchman”, January 1983) 

* * *
B. K. from Manhattan, 

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

“Manhattan: As a fed-up 
resident of the dope-plagued 
lower East Side, I have a 
message for every New Yor
ker who goes out and tries to 
make an honest living every 
day: You’re a chump! While 
you’re out busting your butt, 
svores of dope dealers are 
raking in $1,000 a day, tax- 
free, by openly selling hard 
drugs throughout this neigh
borhood. These subhuman 
scum continue to operate

A hippy 1st of May 
This is our Day 
Give me your smile 
Anc 
Ou
whėre are our homes 
And our children 
Lei 
Ou 
An

your hand
s is this beautiful land

us keep safe 
homes
our children.
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President Reagan is 
inventing Congress vo-

Washington. —Demokratai 
savo partijos konvenciją nu
tarė šaukti San Francisco 
mieste. Ji bus šiemet liepos 
16-20 dienomis. Tai pirmoji 
jų konferencija Vakariniame 
Krante nuo 1960 m., kada 
ten buvo nominuotas John F. 
Kennedy. Dėl vietos rungėsi 
Chicaga, Detroitas, New 
Yorkas ir kt.




