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KRISTAI
Iš Amerikos valdžios reikia 

laukti konkrečių darbų.
Kaip ir prieš 30 metų Lietu

voj, taip ir dabar Ame
rikoje fermos parduo
damos iš varžytynių.

Politika, kuri nepatinka net 
sąjungininkams.

Jeigu jau rūpintis lietuviais 
katalikais . . .

IEVA MIZARIENĖ

Mus pasiekusiuose Lietu
vos laikraščiuose rašoma, su 
kokiu pakilimu Tarybų Są
jungoje praėjo rinkimai į 
TSRS Aukščiausiąją Tarybą. 
Šventiškai praėjo ir rinkimi
niai mitingai, kandidatų susi
tikimai su rinkėjais. Tąrybų 
Sąjungos vadovams tai buvo 
ir proga išsakyti savo nuo
monę svarbiais tarptautiniais 
klausimais ir pirmiausia — 
dėl santykių su Amerika. 
Apie ' tai kalbėjo ir naujas 
Tarybų Sąjungos Komunistų 
partijos lyderis Konstantinas 
Černenka.

Padėtis pasaulyje dabar 
nėra linksma, o abiejų di
džiųjų valstybių santykiai 
normalūs. Kas dėl to kaltas? 
Konstantinas Černenka sa
ko, kad už tai turi atsakyti 
Amerikos valdžia. Tai į 
Europą atvežtos atominės 
raketos tapo kliūtimi visoms 
deryboms, ir kol jos nebus 
išvežtos atgal, blogi santykiai 
politikoje matyt laikysis.

TSKP CK generalinis sek
retorius pasakė, kad “pasta
ruoju metu JAV administra
cija ėmė skelbti taikiai skam
bančius pareiškimus, ragin
dama pradėti “dialogą”. Jei
gu Reaganas tikrai nori susi
tarti, kalbėjo Černenka, tai 
kodėl Amerika nesiima daly
kiškų žingsnių. Juk Maskva 
jau anksčiau siūlė abiems 
pusėms drauge įsipareigoti 
pirmąjai nepanaudoti bran
duolinio ginklo, Varšuvos 
Sutarčiai ir NATO pasirašyti 
sutartį pirmajai nenaudoti 
jėgos, įšaldyti branduolinę 
ginkluotę, drauge uždrausti 
cheminį ginklą, apriboti ir 
uždrausti atominio ginklo 
bandymus.

Dabar daug kalbama apie 
galimą Ęeagano ir Černen
kos susitikimą. Negi prezi
dentas vyks į jį tuščiomis 
rankomis?1

Prieš kelias dienas “New 
York Times” išspausdino 
straipsnį, kaip Palmeryje, 
Neb.,’iš varžytynių buvo par
duotas Elmer Stone ūkis. 
Daugiau kaip septynis de
šimtmečius ferma priklausė 
vienai šeimai. Trys kartos 
dirbo čia nuo ankstaus ryto 
ligi nakties. Ir ką uždirbo? 
Tik skolas bankui.

Per septynias valandas 
viskas buvo parduota. Už 
techniką buvo gauta $80,000, 
už žemę ir pastatus — dar 
$385,500. O skola bankui dar 
didesnė — $700,000. Štai ir 
visas džiaugsmas.

Kažkada Lietuvos valstie
čiai bėgo iš savo žemės nuo 
tokių varžytynių į Ameriką. 
O čia dar tas tęsiasi ir po 50 
metų. Nejau smulkios ir vi? 
dutinės fermos Amerikoje 
neturi ateities? Tada kur 
dėtis žmonėms, palikusiems 
ūkyje visas jėgas ir sveika
tą?

Tąsa 4-am pusi.

Lankėsi Sirijoje
Damascus. — Čia tris die

nas lankėsi Tarybų Sąjungos 
delegacija, vadovaujama 
premjero pirmojo pavaduo
tojo Geidar A. Alijevo. Pasi
tarimų ^metu buvo aptarta 
bendra padėtis Artimuo
siuose Rytuose ir abiejų šalių 
santykiai. Sirijos pranešimu 
abi pusės priėjo vieningos 
nuomonės dėl padėties page
rinimo Artimuosiuose Ry
tuose.

Spauda praneša, kad per 
pietus, skirtus jo garbei, 
Alijevas kritikavo JAV poli
tiką Artimuosiuose Rytuose, 
ypatingai intervenciją Liba
ne ir grasinimus Sirijai.

Sirija ir Tarybų Sąjunga 
1980 m. pasirašė 20-ies metų 
draugystės ir bendradarbia
vimo sutartį, įskaitant ir ka
rinę pagalbą. Sirija yra ar
timiausia Tarybų Sąjungos 
sąjungininkė ' Artimuosiuose 
Rytuose.

Gerėja santykiai 
tarp Graikijos 
irTSRS

Athens. — Graikijos prem
jeras Andreas Papandreou, 
kalbėdamas su spauda ry
šium su 60 metų sukaktimi 
nuo diplomatinių santykių 
užmezgimo su Tarybų Sąjun
gą, pabrėžė, kad ryšiai tarp 
šių dviejų šalių kaskart gerė
ja •

Premjeras daug dėmesio 
skyrė taikos reikalams, tar
damas, jog pasaulis niekad 
prieš tai dar nebuvo buvęs 
taip arti prie katastrofos, 
kaip dabar. Draugiškų ryšių 
buvimą tarp Graikijos ir Ta
rybų ^ąjungos jis laiko pozi
tyviu formavimu palankaus 
klimato, kuris gali būti pa- 
vyzdžiu ir kitiems.

Kanadiečiai nepatenkinti dėl 
JAV raketų bandymo

Toronto. — Nepaisant di
dėjančio pasipriešinimo prieš 
JAV raketų bandymą, kovo* 
6| d. Kanados oro erdvėje 
JAV atliko pirmąjį aktą — 
B-52 bombonšėsis, pakilęs iš 
North Dakotos, su keturio
mis raketomis pasuko prie 
Beaufort jūros. Per tris su 
puse valandos, automatiškai 
vairuojamas, jis praskrido 
pro Britų Kolumbiją ir Al
bertą ir atsirado prie Prim
rose Lake, kur yra bandymo 
vieta. Ji yra prie Kanados 
karinių pajėgų bazės Cold 
Lake vietoje, kur • apie 
pusantro šimto vietos gyven
tojų ir atvykusių iš kitų Ka
nados miestų, reiškė savo 
opoziciją.

Šie bandymai vykdomi pa
gal Kanados-JAV sutartį, ta
čiau jie sukėlė didelę nepasi
tenkinimų bangą. Protesto 
demonstracijos pereitą sa
vaitgalį įvyko Vancouver, 
Calgary, Edmonton, Regina, 
Saskatchewan, Winnipeg, 
Ottawa, Montreal ir Halifax 
miestuose.
į Šis bandymas yra vieninte
lis šiais metais. Kitas numa
tytas 1985-iems. Bet kana
diečiai jų nenori. Demokratų 
partijos narys Polly iJdwett 
tą dieną, kai vyko bandy
mas, parlamente pąreiške, 
kad tai esanti pati juodžiau
sia diena Kanados istorijoje.

ŠToronto Nusiginklavimo

Sutrukdė buvusio diktatoriaus kalbą Tarptautinė Moters Diena 
Tarybų Sąjungoje

Buvęs Gvatemalos diktatorius gen. Efrain Rios Montt pereitą savaitę lankėsi Chicagoje
ir buvo pakviestas pasakyti kalbą. Tačiau prie Northside Christian Church susirinkę 
demonstrantai, apsiginklavę plakatais ir šaukdami jam tą pasirodymą Sutrukdė. Gen. 
Montt valdė tik 17 mėnesių, bet per tą laiką tapo nužudyta arti dešimties tūkstančių jo 
valdžios oponentų.

Užblokavo Pietų 
Afrikos importų

New York. — Prieš apar- 
teidą kovoti sudalytojo unijų 
komiteto veikėjų dėka New 
Yorko mažmenų prekiautojai 
buvo priversti sustabdyti 
pardavinėjimą Pietų Afriko
je pagamintų kepurių.

Šis žygis yra laimėjimas ne 
tik Amerikos unijoms, bet ir 
rasinę diskriminaciją ken
čiantiems juodiems darbinin
kams Pietų Afrikoje.

tinklo kalbėtojas David Craft 
spaudai pareiškė, kad pro
testai bus tęsiami ir toliau. 
Tam tinklui priklauso 55 or
ganizacijos. Tinklo rūpesčiu 
Toronte surengtoje demon
stracijoje kovo 9 d. kalbėjo 
United Auto Workers unijos 
direktorius Kanadai Bob 
White.

Tarp kitų organizacijų, ku
rios yra išėjusios prieš ban
dymus ir bendrai prieš 
branduolinius ginklus, yra 
Physicians for Social Re
sponsibility, apjungianti du 
tūkstančius Kanados gydyto
ju.

Kanados federalinė valdžia 
argumentuoja, kad tokie 
bandymai yra reikalingi, nes 
Kanada priklauso NATO blo
kui. Opozicija tuo tarpu tvir
tina, kad nieko panašaus, 
nes Kanada sutartį pasira
šiusi tik su JAV.

Kanados komunistų parti
jos gen. sekretorius William 
Kashtam savo pareiškime 
nurodė, kad vyriausybė tuos 
bandymus daryti leidžia vien 
tik todėl, kad nori padidinti 
JAV ir Kanados karinio in
dustrinio komplekso pelną. 
Esą Kanadai reikia taikos 
meto ekonomijos ir nepri
klausomos užsienio politikos, 
vedančios prie detantės ir 
nusiginklavimo, o ne milita
rizuotos ekonomijos, susietos 
su JAV karo mašina.

BRITAI NENORI "KARO" LIGONIU
> I i ; .'h S i

London. — D. Britanijoje 
prasidėjo' nauja akcija prieš 
JAV planuojamas “karo” li
gonines, į kurių pastatymui 
JAV karinės pajėgos nori 
išleisti $450 milijonų. Tai 
nebūtų paprastos ligoninės, 
bet pritaikytos gydyti JAV 
kariams, kurie būtų sužeisti 
kovos laukuose Centrinėje 
Europoje.

Pirmoji tokių ligoninių tu
rės apie pusantro tūkstančio 
lovų ir bus pavadinta 
“NATO Sandby Hospital”. 
Ji’ bus pilnai įrengta, bet 
nebus naudojama, ligi prasi
dėtų karas. z

Prie akcijos prieš tokias 
ligonines prisideda ir britai, 
bendrai kovojantys už JAV 
branduolinių raketų atitrau
kimą iš D. Britanijos. Prie 

I
Moterys ir jaunimas D. Britanijoje • priešinasi JAV 
branduolinių raketų dislokavimui. Pereitą savaitę jie buvo 
apsupti britų policininkų, kad iš Greenham Common 
raketos galėtų būti išvežtos pratyboms.

Cotswold apskrityje numaty
tos statyti ligoninės pradėjo 
organizuotis vadinamos tai
kos stovyklos, kuriose jauni
mas .ir moterys protestuoja 
bendrai prieš premjerės 
Margaret Thatcher politiką. 
Žmonės pasipiktinę, kad tos 
“karo”'^ligoninės bus stato
mos tokiu laiku, kai pačioje 
Britanijoje drastiškai suma
žėjo medicinos patarnavimas 
ir dėl fondų stokos užsidarė 
155 ligoninės. To rezultate 
šalyje atsirado ilgos eilės, 
laukiant ipedicininio patarna
vimo. -Wi- ;

Taikos,, sentimentą ir didi
na pasipriešinimą^, prieš mili
jonus, išleidžiamus kari
niams reikalams, pamirštant 
pagrindinius gyventojų aprū
pinimo reikalus.

Maskva. — Kovo aštunto
sios — tarptautinės moters 
dienos minėjimas čia sekė po 
rinkimų į Tarybų Sąjungos 
Aukščiausiąją Tarybą, kurio
je arti trečdalio sudaro mo
terys.

Šį faktą iškėlė tarybinių 
draugystės organizacijų pir
mininkė Zinaida Kruglova, 
kalbėdama minėjime, įvyku
siame kovo 7 d. Bolšoj teat
re. Prie garbės prezidiumo 
sėdėjo Tarybų Sąjungos Ko
munistų Partijos ir vyriausy
bės atstovai su Konstantinu 
Černenka priešakyje.

Kalbėtoja nurodė, kad Ta
rybų . Sąjunga savo Aukš
čiausiojoje Taryboje turi 
daugiau moterų, negu visi 
kapitalistinių šalių parlamen
tai kartu paėmus. Tarptauti
nės moters dienos šventė 
Tarybų Sąjungoje yra oficiali 
šventė ir ji panaudojama 
peržvelgti vis didėjančiai 
moters reikšmei socialistinė
je santvarkoje.

Kruglova padarė bendrą 
apžvalgą ir pabrėžė, kad šiuo 
metu Tarybų Sąjungoje, 
Spalio revoliucijos dėka, mo
teriai suteikiamos lygios tei
sės visose gyvenimo srityse. 
Ji nurodė, kad aukštosiose 
mokyklose moterys sudaro 
59 procentus studentų; 45 
procentai inžinierių yra mo
terys; 50 procentų moterų 
užima atsakingas vietas vie
tinėse tarybose; daugelyje

Peking. — Fenyand ap
skrities ligoninėje, Shansi 
provincijoje, 84 metų am
žiaus moteris pagimdė duk
rą. Tėvo amžius — 76 metai. 
Gydytojai tvirtina, kad 
Chen-loo yra seniausia mote
ris, pagimdžiusi kūdikį Kini
joje.

Pradžioje gydytojai buvo 
manę, kad ta moteris turinti 
naviką ir kadangi buvo labai 
neturtinga, tai ją pasiuntė 
atgal į kaimą, kur ji būtų ir 
numirusi. Tik vėliau reikalai 
pakitėjo, kai paaiškėjo, kad 
moteris esanti nėščia.

Vakarų Berlynas. — Kovo 
11 d. šio miesto senatas 
priėmė nutarimą vieną gatvę 
pavadinti Jesse Owens var
du. Šis Amerikos sportinin
kas negras 1936 m. laimėjo 
keturis aukso medalius, kas 
taip įskaudino Hitlerį, jog 
tasai išėjo iš stadiono. Mat 
Owens laimėjimas sugriovė 
Hitlerio skelbiamą savo tau
tos rasės pranašumą.

Iškilmėse dabar dalyvavo 
tarptautinių sporto organiza
cijų vadovybė ir Owens našlė 
Ruth Owens su dukromis 
Gloria, Beverly ir Marlene, 
ir daug atletų iš įvairių 
pasaulio šalių.

Toronto. — Kanados 
mokslininkams pavyko su
rasti priemones prieš diabe
tą. Šiaurinėje Toronto dalyje 
Connaugth laboratorijose 
mokslininkai sukūrė plonytes 
plastikines celes, kurios, įs
kiepytos į organizmą atlieka 
darbą sveikos, insuliną gami
nančios kasos. Pirmieji ban
dymai atlikti su pelėmis, bet 
mokslininkai, mano, kad tai 
galima bus atlikti ir su žmo
nėmis. Tyrimai užtruko apie 
15 metų.

vietų moterys yra teisėjos, 
profesinių sąjungų pareigū
nės.

Tuo tarpu, kai Jungtinėse 
Amerikos Valstijose prez. 
Reagan ir Kongresas atmetė 
Lygių teisių papildymą, tai 
Tarybų Sąjungos konstituci
jos 35-asis paragrafas užtik
rina ir papildo lygias teises, 
kuriomis tarybinės moterys 
naudojasi nuo Spalio revoliu
cijos pergalės.

Išskaičiavusi tarybinės mo
ters teises, kalbėtoja primi
nė ir jos pareigas, kurių 
svarbiausios šiuo metu yra 
suintensyvinti kovą už žmo
nijos išlikimą, kovą už bran
duolinių ginklų suvaldymą ir 
visuotinį nusiginklavimą.

Kaip kur minėta 
T arptautinė Moters 

Diena
Washington. — Prie Kapi- 

toliaus laiptų daugiau kaip 
pora šimtų moterų demon
stravo už lygias teises JAV. 
Daugelis nešiojo plakatus, 
sakančius “Mes turime pasi
ryžimo ir jėgos padaryti pa
keitimus šioje šalyje”.

Čilės sostinėje Santiago 
policija, apsiginklavusi tran- 
.šėjomis, ašarų dujomis ir 
vandens patrankomis, suėmė 
apie 20 moterų, kai tos, 
susirinkusios prie vyriausy
bės rūmų, pradėjo giedoti 
tautos himną.

Už taiką ir lygias teises 
demonstravo moterys Italijo
je. Demonstracijos įvyko Ro
moje, Florencijoje, Genoa ir 
kituose miestuose. Apie 
tūkstantis moterų demon
stravo Švedijoje, Stockhol- 
me, kur šiuo metu vyksta 
Europos šalių nusiginklavi
mo konferencija.

Šveicarijoje apie pora šim
tų Šiaurės Amerikos ir Euro
pos taikos veikėjų demon
stravo Genevoje prie patal
pų, kur vyksta 40 valstybių 
nusiginklavimo konferencija. 
Jos kvietė imtis skubių žygių 
išgelbėti žmonijai iš bran
duolinio susinaikinimo.

Amerikos moterys 
protestuoja

New York. — Pereitą šeš
tadienį, minėdamos Tarptau
tinę Moters dieną, moterys 
buvo susirinkusios prie In
trepid lėktuvnešio, stovinčio 
Hudson upės prieplaukoje. 
Tas laivas dabar yra pavers
tas erdvės muziejumi.

Nepaisydamos šalto oro, 
jos demonstravo prieš prez. 
Reagano administracijos di
dėjančias išlaidas kariniams 
reikalams.

Prieš atvykdamos prie lai
vo, jos buvo surengusios 
diskusijas, kurių tema buvo 
“Moterys, vienykitės žmo
giškiems reikalams, bet ne 
karui!”

Demonstraciją surengė 
moterų koalicija, kurią remia 
apie 40 organizacijų. Koalici
jos kalbėtoja Shelly Kern 
nurodė, kad šių metų de
monstracijos tikslas yra at
kreipti dėmesį į kaskart di
dėjančias išlaidas karo reika
lams, kas nutraukia fondus 
nuo kitų būtinų socialinių 
programų.
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Kandidatas be programos?
%

•Šiuos žodžius rašant, Gary Hart pralenkė visur kandida
tą Mondale. Dar prieš kelias savaites Mondale, buvęs 
vice-prezidentas, buvo skaitomas rimčiausiu kkndidatu ir 
visiems atrodė, kad nėra abejonės, kad tai jis kandidatuos 
prieš Reaganą. Bet įvyko nelaukta staigmena: Naujosios 
Anglijos rinkimuose į kandidatus Hart pralenkė Mondale, 
ir ne tik pralenkė, bet paliko jį toli užpakalyje. Ir dar kita 
staigmena: statistiniai apklausinėjimai iki visai neseniai 
rodė, kad Reaganas lengvai nugalėtų Mondale, bet dabar 
tie apklausinėjimai rodo, kad jeigu šiandien įvyktų 
rinkimai ir Hart kandidatuotų, jis nugalėtų Reaganą!

Kaip tas pakaita įvyko? Visi bando analizuoti reikalą, bet 
sunku prieiti prie išvados. Hart yra energingas, jaunyvo 
amžiaus simpatingas žmogus. Jis pajėgia sudaryti 
įspūdį, kad, jeigu jis Būtų išrinktas, jis įvestų daug *ko 
naujo, viltingo . . . Bet įdomu, kad jis atsargiai vengia-ką 
nors aiškinti detališkai. Jis tik sako, kad mums reikia 
“naujų idėjų“ . . . Haęt faktinai yra kandidatas be 
programos. Sunku pasakyti, koks yra jo atsinešimas link 
darbo unijų, link taikos klausimo. Mondale, iš kitos pusės^ 
turi beveik visų darbo unijų paramą. Jį taipgi remia dalis 
negrų vadovybės, kaip tai Kingo našlė Corita King.

Šiuos žodžius rašant rezultatai iš pietinių valstijų 
pirminių rinkimų dar nežinomi. Bet vienas dalykas jau 
aiškus: Mondale ne būtinai bus kandidatu; Glenn, buvęs 
astronautas, kuris tikėjosi tapti JAV prezidentu, jau 
prarado viltį tą atsiekti. Galimas dalykas, kad kandidatu 
bus naujokas Gary Hart. Amerikos balsuotojai yra pilni 
su^pryzų.

Milijonas žuvusių ....
Apskaičiuojama, kad beveik milijonas jaunų vyrų krito 

mūšiuose tarp Irako ir Irano. Nelegalus kairiečių paskleis
tas lapelis Teherane sako:

“Šimtai tūkstančių mūsų tautos biednuomenės sūnų, 
kaimo bernai ir miesto darbininkai, įskaitant jaunuolius, 
kurie dar beveik vaikai, siunčiami į frohtą. Iš kitos pusės, 
Šimtai tūkstančių biednų jaunuolių Irake mobilizuojami 
prieš mus. Bet juk tie abiejų pušų biednuomenės sūnūs 
nieko pikto neturėtų jausti prieš viens kitą. Juk juos jungia 
bendri klasiniai interesai!’*

Iš tikro, kas vyksta toje pasaulio dalyje, yra tragedija. 
Abi šalys, Irakas ir Iranas, yra ekonominiai atsilikusios. 

/Skurdas ten begalinis.7 Chomeinio valdomame Irane 
pažangiečiai žiauriai persekiojami ir net teisiami mirti 
kartuvėse. Irakas save vadina pažahgiu kraštu, bet padėtis 
ten ne daug geresnė. O tarpusavis karas vedamas dėl 
sunkiai suprantamų sumetimų/Tad, dar tragiškiau, kad 
fronte ten dabar naudojama ir nuodingų dujų. Sakoma, kad 
tokias dujas vyriausiai naudoja irakiečiai. Abiejose pusėse, 
sakoma, jau yra tūkstančiai invaljdų, kurie užsinuodijo 
tomis dujomis fronte. Mums atrodo, kad visas taip 
vadinamas Trečiasis pasaulis, neutrališkieji kraštai, musul
moniški kraštai, turėtų paveikti Iraką ir Iraną, kad jie 
sustabdytų tą barbarizmą. j

Opozicija Nikaragvoje

SVARBI KNYGA
Lietuvoje pasirodė nauja 

knyga, kuri svarbi visiems, 
kurie domisi Lietuvos istori
ja.. Knygos autorius yra 
gerai žinomas istorikas pro
fesorius Robertas Žitigžda ir 
ji vadinasi “Lietuva imperi 
listinių valstybių plafyuo^e 
1917-1940.

Pats knygos pavadinimas 
rodo temos įdomumą. Trum
pos apžvalgos Lietuvos spau
doje taip ją apibūdina:

“Knygoje autorius apžvel
gia Lietuvos buržuazinių vy
riausybių santykius su Vo
kietijos, Lenkijos valdančiais 
sluoksniais įvertina Lietu
vos vaidmenį Antantės šalių 
antitarybinėse avantiūrose, 
dar kartą parodo TSRS pa
galbą kritiškais Lietuvos res
publikai užsienio politikos 
momentais. Autorius faktinę 
medžiagą rinko ne tik Lietu
vos bei kituose tarybiniuose 
archyvuose, bet iš Didžiosios 
Britanijos, JAV, Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
archyvų fonduose.”

Amerikos lietuviai gerai 
pažįsta Robertą Žiugždą kaip 
rimtą mokslininką. Ta knyga 
mums ypatingai svarbi, nes 
nereikia abejoti, kad joje bus 
iškelta daug faktų, kurias 
buržuazinės lietuvių srovės 
čia labai norėtų^užtylėti. Bet 
nieko nepadarysi — didelė 
dalis senųjų Lietuvos archy
vų paliko liaudies rankose. 
Tai juose dabar knisasi jauni 
istorikai, surasdami tiek ir 
tiek medžiagos, kuri paremia 
mūsų seniai skelbtą nuomo
nę, kad buržuazinės Lietuvos 
valdžios, pradedant 1917 bai
giant 1920, dažnai išdavė 
savo tautos ir šalies reikalus, 
nes jų klasiniai interesai nu
lemdavo.

Apie naująją Žiugždos 
knygą teks plačiau rašyti.

Amerikos žinių agentūros pranešė, kad dar trys 
opozicinės partijos pasitraukė iš Nikaragvos Valstybinėj 
tarybos: Socialinė krikščionių partija, Socialdemokratų 
partija, Konservatyviai demokratai ir Konstituciniai libera
lai. Esą, Valstybės taryboje dabar liko tik vieni kairieji, 
sandinistai. . .

Nikaragvos valstybės taryba yra ‘kaip ir laikinas parla
mentas, kuris pataria valdančiai chuntai. JAV spaudos 
pranešimai lyg duoda suprasti, kad Nikaragva dabar 
valdoma vienos partijos — Sandinistipio fronto. Bet taip 
nėra. Reikia atsiminti, kad Sandinistihis frontas pats nėra 
vienlytis, kad jis susideda iš įvairių politinių grupuočių. 
Pavyzdžiui, vienas Sandinistų fronto Vadovų yra apšvietos 
reikalų ministras kunigas, poetas Cardinal. Jis save skaito 
ir socialistu ir krikščioniu demokratu. Ir jis n (^vienintelis.

Vienaip ar kitaip, Nikaragvoje rengiamasi prie parlamen
tinių rinkimų. Visų partijų atstovai turės teisę kandidatuo
ti, ar jos įeina ar neįeina į Sandinistinį frontą. Nikaragvoje 
gilinama tikra demokratija.

Maldos mokyklose 
y ' »

Rėagano administracija bando mobilizuoti labiausiai 
konservatyvius gyventojų sluoksnius, kad užtikrinti sau 
laimėjimą ateinančio rudens rinkimuose. Tam Reaganas 
naudoja visokeriopą taktiką, Viena tos taktikos dalis yra 
pamaldos mokyklose. Kaip mes visi žinome, bažnyčia 
Amerikoje yra atskirta nuo valstybės. Viešosios mokyklos 
tokiu būdu yra pasaulietiškos —t tam mes jau turime ilgą 
tradiciją. Bet konservatyvus gaivalas niekad su tuo 
nesutiko ir kur tik galima, bandė ir tebebando įvesti 
maldas į viešąsias mokyklas.

Reagano administracija sako, kad įvesti maldas į 
mokyklų klases būtų “moralinio atgimimo simptomas”. Yra 
nemažai atsilikusių žmonių, kurie tam tiki/ Reagano 
žmonės dabar skelbia, kad tie demokratai, kurie stoja prieš 
maldas mokyklose, faktinai yra “ateistai’’^ kad jie nori 
“sovietinėm santvarkos mokyklose” ir t. t. Faktinai,

DESPERACIJOS 
ŽODŽIAI . . .

Vienas buržuazinės kryp
ties lietuviškas laikraštis 
taip samprotauja:

“Dezertyrais paprastai yra 
vadinami pabėgėliai iš ka
riuomenės. Tai vienas pačių 
negarbingiausių žingsnių. 
Karinė tarnyba yra steigia; 
ma ginti savo tėvynei nuo 
priešo užpuolimo. Pabėgimas 
iš josį reiškia nusikaltimą 
savo tėvynei ir tautai. Val
stybių įstatymai tokius de
zertyrus baudžia net mirties 
bausme.” \ \

Kokiems galams tas laik
raštis patiekia šią rūsčią pa
moką lyg mokindamas pra
džios mokyklos vaikus? Pasi
rodo, kad tikslas labai prak
tiškas. Laikraštis tęsia:

“Dezertyrų yra ne tiktai 

Mėnesiu anksčiau negu buvo planuota stojo rikiuotėn 
vienas didžiausių Pabaltijyje Alytaus grūdų produktų 
kombinatas. Jis per dieną paruošia ūkiams tūkstantį tonų 
kombinuotų pašarų. Visi gamybos procesai mechanizuoti ir 
automatizuoti.

Nuotraukoje: Alytaus grūdų produktų kombinato bend
ras vaizdas. A. Sabaliausko nuotrauka

žinoma, taip nėra. Faktinai dauguma tų, kurie nori, kad 
valdžia liktų atskirta nuo bažnyčios, patys yra religingi 
žmonės. Jie laikosi nuomonės, kad “religija yra privatus 
dalykas” ir kad nuosprendis ar melstis ar nesimelsti turi 
būti padarytas kiekvieno žmogaus individualiai, be valdžios 
užmetamų religinių ceremonijų.

kariuomenėje — jų netrūks
ta ir kitose srityse. * Šiuo 
atveju mums rūpi lietuviš
koji išeivijos spauda. Jau 
esame rašę, kad mūsoji 
spauda laikosi savanorių dė
ka. Dėl to ji yra gaji, iš
tverminga, nežiūrint sunkių 
sąlygų. Deja, turime pripa
žinti, kad šalia pasiaukojan
čių savanorių šioje srityje 
yra ir dezertyrų ... . .”

Kas tie “dezertyrai”? Laik
raštis sako, kad tai žmonės, 
kuriems asmeniška karjera 
labiau rūpi negu spauda. 
Esą, “Matome visą eilę pro- 
f esi jonalų, puikiai įsikūrusių, 
įsigijusių erdvias rezidenci
jas, turinčių vasarnamius, 
laivus, automobilius, bet ne
prenumeruojančių lietuviš
kos spaudos.”

Mes patartume to laikraš
čio redaktoriams nesikarš
čiuoti ir nesvajoti apie mir
ties bausmę dezertyrams .ne
sikarščiuoti ir nesvajoti apie 
mirties bausmę dezerty
rams. Į Jeigu jie pagalvotų 
logiškai, jie gal paklaustų 
savęs:

O gal tiems skaitytojams 
įgrįso iki gyvo kaulo nuolati
nis dabartinės Lietuvos 
šmeižimas, jos don-kichotiš- 
kas “vadavimas”? Gal tie 
profesionalai nori palaikyti 
ryšius su savo gimtine arbą 
tėvų kalba, bet norėtų laik
raščio, kuris turi kiek plates
nius interesus, kuris apžvel
gia visą pasaulį, o ne tik 
siaurą imigracinių ratelių gy
venimą? Gal jie nori laikraš
čio, kuris kalbėtų be pagie
žos, be desperacijos, be 
keiksmo ir grasinimo?

SUSIRINKO ŠTABAS
Georgetown universiteto 

patalpose prie Washingtono 
įvyko ypatinga konferencija. 
Į ją suvažiavo apie 20 pačių 
reakcingiausių estų, latvių, 
lietuvių, ukrainiečių, rusų, 
baltarusių, kroatų ir rumunų 
atstovų. Jie pasikvietė ultra- 
reakcinius amerikiečius žur
nalistus, kaip tai Warren 
Rogers ir Patrick Buchanan, 
ir jie kartu tarėsi, kaip prie
šintis OSI veiklai.

O SI (Office of Special In
vestigations — Specialių Ty
rinėjimų Biuras) yra Teisin
gumo department© sekcija, 
kuri deda pastangas, kad ir 
pavėluotai, demaskuoti kari
nius kriminalistus, kurie už
simaskavę gyvena mūsų ša
lyje. Konferencijos atviras 
tikslas buvo tai akcijai prie
šintis. Jos posėdžiuose buvo 
rėžiamos kalbos apie tai, kad 
OSI esanti “Tarybų Sąjungos 
agentūra”.

Tai prie tokių nesąmonių 
prieinama desperacijoje.

Žmonėms 
reikia 
taikos

Istorijos bėgyje į laimę 
besiveržiančiai žmonijai daug 
kartų yra tekę\ grumtis su 
įvairiomis negandomis ir bė
domis. Netgi pažinęs ir su
tramdęs daugeli gamtos jė
gų, civilizuotas [Žmogus turi 
kovoti su nenumatytomis ne
sėkmėmis. Jų nestinga ir tai
kioje ramioje mūsų l^sdie- 
nybėje: tai ir sunkios, nepa
gydomos ligos, ir artimų 
žmonių netekimas, ir įvairūs 
buities, darbo rūpesčiai ir 
nesklandumai, kurie neretai 
pasiglemžia daug laiko, jėgų, 
sveikatos. Žmogaus gyveni
mas kas akimirką reikalauja 
didelių pastangų, net didvy
riškumo. Š

Ir net taip dažnai mūsų 
laikų žmonėms, ypač jaunes
niems, begyvenantiems sa
vo džiaugsmai^, rūpesčiais, 
dingteli mintis, kad pasauly
je yra buvę ir dar gali būti 
daug didesnių, visuotinių ne
laimių. Tokių kaip karas. Ko
kios būtų trečiojo pasaulinio 
karo — jeigu jis kiltų — 
žaizdos, mes dar negalime 
įsivaizduoti, nors mokslo 
žmonės ir masinės informaci
jos priemonės pateikia už
tektinai duomenų, kad galė
tume susidaryti baisią jd 
viziją. Ir su rūpesčiu galvoja
me apie savo ir savo vaikų 
likimą, apie savo lietuvių 
tautą, per ilgus amžius išsau
gojusią gyvastį ir kultūrą, 
apie mūsų socialistinę šalį, 
kurioje po Spalio revoliucijos 
tiek daug pasiekta ir sukur
ta, apie visą žmonių planetą 
Žemę. Galvojame apie viską, 
kas gyva, kas joje gimsta ir 
auga.

Pastaruoju metu padidėju
si įtampa pasaulyje, kuriame 
sukauptos tokioj didelės ma
sinio naikinimo ginklo atsar
gos, verčia tiesiai, be užuo
lanką kalbėti apie naujo karo 
pavojų.

Istorinis patyrimas įgalina 
mūsų protą suvokti, kad į 
praeitį nueinančių visuome
nės formacijų jėgos, norėda
mos pratęsti savo viešpatavi
mą, gali griebtis pačios be
protiškiausios ir beviltiškiau
sios agresijos. Tai mes dabar 
matome įvairiausiuose pa
saulio kampeliuose. Tačiau 
žmogus — protinga, mąstan
ti, jaučianti būtybė. Mes vi
si — tiek šioje, socializmo, 
tiek anoje, kapitalizmo, pu
sėje — esame žmonės, todėl 
nenoromis kyla klausimas: ar 
toks paprastas, bet svarbus 
mūsų1 laik^> rūpestis — būti 
ar nebūti?j 
karų šalių politinių veikėjų 
sąžinės? Ar jie negirdi savo 
tautų, jų tauriausių žmonių 
balso? Ar jie patys turi 
sveiko proto? Rodos, kiek
vieno žmogaus sąžinė turėtų 
padiktuoti tokius žodžius, 
kuriuos ištarė Tarybų Sąjun
gos vyriausybė: nepanaudoti 
pirmiems baisaus, visa 
griaunančio mūsų amžiaus 
ginklo/Kaip lengviau būtų 
galima atsidusti, jei tokie 
žodžiai pasigirstų ir iš kitos 
pusės!

Taiką gina ne vien Euro
pos, viso pasaulio dori žmo
nės, ite vien atkaklios mote
rys, apgulusios amerikiečių 
raketų bazes Anglijoje. Ją 
savo didele galia saugo Tary
bų Sąjunga ir visa socializmo 
stovykla. Istorijos patirtis 
moko — nuogomis rankomis 
gėrio neapginsi; prieš jėgą 
tenka pastatyti jėgą. Tačiau 
svarbiausias žmonijos rūpes
tis — kaip išvengti šių jėgų 
susidūrimo. Tar visų mūsų 
rūpestis. .

Neramių nuojautų, grės
mės išvargintam pasauliui 
taip reikia aiškios, ramios ir 
taikios ateities.

nekamuoja Va-

Raimondas Kašauskas 
rašytojas

^Kultūros dvigarsiai
Minint Mažosios Lietuvos 

vieno kultūrinio atgimimo 
pradininkų, Martyno Jan
kaus, gimimo 125-ąsias meti
nes, Lietuvos spaudoje prisi
mintas ir pirmasis lietuvių 
kalbos satyros laikraštis. Tai 
buvo “Tetutė”, “Satyriszkas 
Laiszkelis iszeinantis nepa
skirtais laikais”. Jankus tą 
laikraštuką Įeidinėjo nepil
nus trejus metus, pradedant 
1892-ais metais. Įdomu, kad 
“Tetutė” to laiko naudojo 
Prūsų lietuvių leidiniai, nors 
retkarčiais pasitaikė ir 
straipsnelių, kurie buvo su
statysi gotišku šriftui

Martynas Jankus pats pri
rašydavo visą laikraštuką, 
nors pasirašydavo įvairiais 
slapyvardžiais. Bet laikraš
tukas palaikė glaudžius ry
šius su Amerikos lietuviais: 
buvo minimas koresponden
tas iš Baltimorės, kuris pasi
rašydavo slapyvardžiu “Ba
landis”. “Tetulė” satyriškai 
kritikavo klerikaliją, išjuokė 
kunigų gobšumą, sulenkėji- 
mą, davatkų bei kitų bažny
čios tarnų apsimestinį pa
maldumą, didelį jų dvasinį ir 
moralinį palaidumą.

Vilniškėje “Pergalėje” V. 
Kazakevičius rašo apie Ro
moje išleistą Vlado Kulboko 
knygą “Lietuvių literatūrinė 
kritika tremtyje”. Kazakevi
čius nurodo, kad į knygą 
įdėta labai daug darbo, bet 
taipgi pažymi, kad autorius 
savo temos imasi mėgėjiškai, 
kitaip sakant, nėra pakanka
mai moksliniai kvalifikuotas.

Tą, kaip matyti, suprato ir 
patys knygos leidėjai, kurie 
įdėjo “leidėjų pastabą”, ku
rioje sakoma:

“Didelį darbą atliko auto
rius ir labai nusipelnė lietu
vių literatūros istorijai, su
rinkdamas medžiagą ir sure- 
dabuodamas tomą. Labai 
gaila, labai dažnai apleido 
citatų šaltinių nuorodas,, ir 
nedovanotina, kad tuojau su
naikino surinktąją medžia
gą • •

Pasirodo, kad leidėjai, taip 
vadinamoji lietuvių katalikų 
mokslo akademija Romoje, 
reikalavo iš autoriaus papil
domos medžiagos, bet jis 
kartais ją patiekdavo, kar
tais ne, aiškindamas, kad 
nėra laiko.

Klausimas gali kilti: ar tai 
ne keistas mokslinės knygos 
leidimo būdas? Bet viskas 
išsiaiškina, kai pagalvojame, 
kokiose nenormalėse sąlygo
se knygos leidžiamos tremty
je. Leidėjai, kaip matyti, 
neturėjo pilnos kontrolės, 
nes- pats autorius apmokėjo 
už knygos spausdinimą (kny
goje pažymėta, kad “spau
stuvės išlaidos apmokėtos 
Veronikos ir Vlado Kulbokų 
lėšomis”.) Knyga spausdinta 
ne pačioje Romoje, o mažiu
ko Perudžios provincijos Sel- 
ci Umbro miestelio spaustu
vėje. Kitaip sakant, kaipgi 
akademija ginčysis su auto
rium, kuris pats apmoka už 
knygos spausdinimą? . . .

Vienas liętuvių laikraštis 
primena, kaip Donelaičio 
raštai, ypatingai jo klasikinis 
kūrinys “Metai”, versti į 
daugybę kalbų. Pažymima, 
kad Donelaičio raštų vertimų 
galima rasti rusų, vokiečių, 
ukrainų, latvių, estų, balta
rusių, gruzinų azerbaidžia- 
niečių, čekų, lenkų, vengrų, 
rumunų, anglų, italų, lotynų, 
japonų kalbose. Perskaitant 
tą sąrašą gal būtų verta 
pagalvoti ne tik apie kalbas, 
bet ir vietas. Kur Donelaičio 
raštai daugiausia verčiami? 
Ogi, šalyse, kur vyrauja so
cialistinės santvarkos: Tary
bų Sąjungoje (į rusų, ukrai
nų, latvių, estų, baltarusių, 
gruzinų, azerbaidžianiečių 
kalbas) taipgi Lenkijoje, 
Vengrijoje, Rumunijoje, Vo
kietijos Demokratinėje res
publikoje). <

Skaitant labiau vulgariš- 
kus Amerikos lietuvių reak
cinius leidinius, įspūdis susi
daro, kad kultūrinis gyveni
mas Lietuvoje pilnai “tvar
komas iš viršaus”. Tie leidi
niai teigia, kad visi kultūri
niai reiškiniai tarybinėje Lie
tuvoje praeina pro griežtą 
ideologinę šerengą, kad nie
kas riepasirodo spontaniškai, 
kad net nėra nuomonių skir
tumo ....

Tie atsilikę žurnalistai be 
abejo neskaito kultūrinių 
Lietuvos leidinių, nes jie 
jiems neįkandami: įsivaiz
duokime Čikagos buvusių so
cialdemokratų laikraščio re
daktorius bandant suprasti, 
ką rašo “Pergalė”, “Literatū
ra ir Menas”, “Nemu
nas” .... Įsivaizduokime 
tuos redaktorius kreipiant 
galvą skaitant “Literatūra ir 
Menas” puslapiuose Egmon- 
to Jansono nuomonę, kad 
pastatydamas V. Majakovs- 
kio veikalą “Blakę” Šiauliuo
se S. Varnas Majakovskį 
sterilizavo ....

“Draugas” atspausdino Eg
lės Juodvalkės verstą į lietu
vių kalbą Adrienne Rich poe
mą “Anita”. Čia parodyta 
didžiulė pažanga: katalikų 
vienuolių leidžiamas laikraš
tis nesidrovi pažymėti, kad 
Adrienne Rich yra lesbie- 
tė, — juk tai žodis, kuris 
praeityje “respektingoje” 
spaudoje neturėjo vietos. Šis 
eilėraštis (angliškai “Mother- 
in-law”) yra iš atvirai lesbiš- 
ko taškiaregio rašyta elegija. 
Gal verta paminėti ir dar kai 
ką: Rich yra ne tik feministė, 
bet ir kovotoja už taiką ir 
socializmo simpatikė. R.B.

Laiškai

SVEIKINA
Sveikiname visas laisvietes 
Tarptautinės Moters Dienos 
proga TSK

ELTOS žurnalistai
Vilnius
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Aleksandro Sartaiisko 
likimas

Gana nelengva išpuolė val
stiečiams 1936 metų žiema. 
Dar ir šiandien ją su gėla 
širdyje prisimena senukas 
Aleksandras Sartauskas, gy
venantis Alytaus rajono 
“Obelijos” kolūkyje.

Tų metų “Ūkininko patarė
jo“ sausio 16 dienos numery
je buvo paskelbta, kad “. . . 
iš varžytynių parduodamas 
Aleksandro Sartausko nekil
nojamas turtas 10.43 hektaro 
žemės su trobesiais ir visais 
priklausymais Alytaus ap
skrityje Miroslavo valsčiuje 
Bendrių kaime. Ūkis įkeistas 
žemės bankui 4500 litų. Var
žytynių dieną ši skola lygi 
5527.45 lito“.

Tokioje sunkioje padėtyje 
buvęs buržuazinės Lietuvos 
kariuomenės savanoris A. 
Sartauskas atsidūrė po to, 
kai, parceliuojant dvarininko 
F. Skaržinsko dvarą, gavo 
žemės sklypą. Buržuazinė 
valdžia savanoriui tartum 
padėjo. Davė 4500 litų pa
skolą, leidimą pirktis 100 
kietmetrių miško medžiagos. 
Kurdinkis, gyvenk!

d Darbštus žmogus, giminių 
padedamas, susirentė būti
nus pastatus, įsigijo gyvulių. 
Tačiau neleihta skola kasmet 
ne mažėjo, o didėjo. Nepadė
jo nei darbas nuo tamsos iki 
tamsos, nei uždarbiavimas 
prie kelių, vežant žiemos 
metu savo arkliais į Alytų 
mišką.

— Sunku tada buvo net 
būtinas palūkanas sumokė
ti, — pasakoja A. Sartaus
kas. — Pusbadžiu mitome, 
vis litą stengėmės išspausti, 
kad tik anstolio ar kokio 
valsčiaus pareigūno nesu
lauktume.

Tėvui pritaria jo vyriau
sioji duktė, dabar- jau irgi 
kolūkio pensininkė Ona' VaitJ 
kevičienė. ' '

— Ganydavome paukščius 
ir skaičiuodavome, kiek juos 
pardavus bus litų, centų. 
Niekam net nekildavo min
tis, kad paukštieną, kaip 
dabar, galima suvalgyti. Visi 
apie turgų, skolas, varžyty
nes tik ir tekalbėdavome.

Tos dienos “Ūkininko pata
rėjo” numeryje buvo ir dau
giau Alytaus valsčiaus ūkių, 
paskelbtų iš varžytynių. Tai 
buvo įprasta. Daugelį jų iš
varžė, o valstiečiams teko 
eiti kumečiauti arba pas buo
žes bernauti. Per 10 paskuti
niųjų buržuazijos valdymo 

Didelio pasisekimo susilaukė neseniai Maskvoje ekspo
nuoti klaipėdietės liaudies meistrės Joanos Martinkienės 
sukurti papuošalai iš jūros kriauklelių. J. Martinkienės 
išradingumu taip pat gėrėjosi Čekoslovakijos, Vengrijos, 
Indijos, Belgijos ir Norvegijos moterys.

Nuotraukoje: Klaipėdietės liaudies meistrės Joanos 
Martinkienės iš jūros kriauklelių sukurti papuošalai.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

metų Lietuvoje buvo išvar
žytas 66,591 valstiečių ūkis, 
nors žemės bankas tik 1939 
metais .turėjo 792,439 litus 
gryno pelno. Taigi šis bankas 
tarnavo ne valstiečiams, o 
dvarininkams.

. . . Lietuvos kariuomenės 
savanorio A. Sartausko tą
syk neišvaržė. Pardavęs vi
sus gyvulius ir paukščius, 
dalį sėklai paliktų javų, jis 
teįstengė sumokėti paskolos 
procentus, baudas. Siek tiek 
pinigų dar paskolino gimi
nės, turtingesni kaimynai.

— Ubagauti tąsyk neišėjo
me, — prisimena A. Sar- 
tauskas, — tačiau nežinia, 
kas būtų buvę, jeigu ne 
Tarybų valdžia . . .

Tarybų ^valdžia išgelbėjo ir 
dešimtis kitų valstiečių, bu
vusių A. Sartausko kaimynų. 
Šiandien jiems nebebaisios 
varžytynės, nebegąsdina 
antstoliai. Susibūrę į kolek
tyvinius ūkius, buvę biednio- 
kai gyvena pasiturinčiai ir 
laimingai. 1 ' ■

A. Sartauskas, išauginęs 
kelis vaikus, turi daug anūkų 
ir proanūkų. Ir kaip smagu 
būna, kai visi susirenka į 
senelio trobą arba vasarą se
name sode susėda prie stalo, 
nukrauto įvairiomis gėrybė
mis.

— Dažnai senelis, — kalba 
0. Vaitkevičienė, — pasako
ja savo anūkams apie sunkų 
valstiečio gyvenimą buržua
zinėje Lietuvoje, lygina jį su 
dabartimi. Jaunimas nenori 
tikėti, kad net pieno sočiai 
negalėdavo atsigerti, ska
niau pavalgyti, kad visa tai 
tekdavo parduoti.

— Mėgsta senelis pasi
džiaugti nauju gyvenimu, pa
sididžiuoti savuoju “Obeli
jos” kolūkiu. Anąkart išsi
ruošė 'pasižvalgyta po ūkį i ■

— Net pustrečio tūkstan
čio kiaulių, — stebėjosi su
grįžęs iš kiaulidžių. — Kaip 
gyvas tiek jų nebuvau ma
tęs.

Domisi, kaip be rankų mel
žiama 600 kolūkio karvių ir 
visai nesistebi kieme stovin
čiais namiškių lengvaisiais 
automobiliais. • 

1

Įdomu pasikalbėti su žmo
gumi, kuriam greit sukaks 
devynios dešimtys metų. Jo 
gyvenimas —- tai tūkstančių 
buvusių Lietuvos mažažemių 
valstiečių likimas.

Stanislovas Pleskus

I

“LAISVĖ”

Šilutės baldų kombinato vadovai ir organizacijos dideĮį dėmesį skiria dirbančiųjų 
poilsiui, gerai jų darbinei nuotaikai palaikyti. Kombinate veikįū sanatorija-profilakto- 
riumas, kuriame per metus gali pailsėti 560 žmonių. Profilaktoriume yra baseinas su 
kaskadinėmis maudyklėmis, suomiška pirtim, gydomosios mankštos kabinetas, 
gydomosios vonios.

Nudtraukoje: Baldų kombinato sanatorijos-profilaktoriųmo poilsio kambaryje.
■ B. Aleknavičiaus nuotrauka

*' ■

Istorija—pagal užsakymą
Neseniai sukako 120 metų 

nuo 1863-1864 m. sukilimo 
Lietuvoje pradžios. Tai ženk
lus puslapis lietuvių tautos 
istorijoje. Todėl lietuvių išei
vijos istorikų domėjimasis 
tais tęlimais įvykiais irgi yra 
suprantamas. 1983 m. gruo
džio 28 d. sukako 120 m. nuo 
vieno iš sukilimo vadovų — 
Antano Mackevičiaus mir
ties. Šią datą lietuvių išeivi
jos istorikai taip pat nepra
leido,, o “Amerikos balsas“ 
perskaitė tai progai skirtas 
istorikės Vandos Sruogienės 
pastabas.

Lietuvių buržuaziniai iste
rikai anksčiau nerodė tiek 
dėmesio 1863-1864 metų įvy
kiams Lietuvoje. Politinis re- 
žimas<bėrfeuažiJiėje Lietuvoje; 
neskatino domėjifnbsi sukili
mu, nes buvo svarbu; kad 
liaudies * inasių neveiktų re
voliucinės įtakos, jokios re
voliucinės tradicijos apskri
tai. Dėl to anuomet nebuvo 
Lietuvoje suinteresuotų, kad 
lietuvių liaudis per daug mi
nėtų 18634864 m. sukilimo 
įvykius, ypač jų revoliucinę, 
internacionalinę esmę. Ry
šium su tuo ir buržuaziniai 
istorikai stengėsi atsiriboti 
nuo 1863-1864 m. sukilimo 
tradicijų. Įvairiais atvejais 
buvo skelbiama, kad 1863- 
1864 m. sukilimas esą netu
rėjęs nieko bendra su lietu
vių liaudies reikalais, iš viso 
buvo svetimas lietuvių tau
tos reikalams. Ypač su dide
lio priešiškumo išraiška ne

PASAULIO MOTERYS-UŽ TAIKĄ
SOCIALINI PAŽANGĄ
Pašalinti
BERLYNAS. Šiuo metu, 

kaip niekada anksčiau, būti
na suvienyti visas pažangią
sias jėgas kovoje prieš im
perialistinę ginklavimosi var
žybų politiką, už tautų teisę 
į taikų ir laimingą gyveni
mą, sakoma čia išplatintame 
Tarptautinės' demokratinės 
moterų federacijos pareiški
me Tarptautinės moters die
nos — Kovo 8-oslos proga.

Dar niekada gyvybei mūsų 
planetoje negrėsė toks dide
lis sunaikinimo pavojūs, pa
žymima dokumente. Bran
duolinio karo Rrėemę galima 
pašalinti vieningais ir ryž
tingais visų geros valios 
žmonių veiksmais. Dabar mi
lijonai moterų aktyvina pas
tangas Žmonijai nuo karo 
pavojau^ išgelbėti, aktyviai 
įsijungia l kovą prieš naujų 
Amerikoi branduolinių rake
tų dislokavimą Vakarų Eu- 

karta sukilimą minėjo stam
bus klerikalų ideologas A. 
Dambrauskas-Jakštas. A. 
Jakštui 1863-1864 m. sukili
mas tai tiktai lietuviams sve
timas “lenkmetis”. Esą 
“lenkmečio veikėjai”, net ir 
daugiau už kitus atsižymėju
sieji kunigai Maskvevičius, 
Lukošiūnas ir kiti, visai nėra 
pas mus Lietuvoje garbina
mi. Net ir patys vardai 
žmonių atminty išdilo. Lenk
metis, rašė A. Jakštas, kaip 
lenkiškai poniškas sumany
mas — visados buvo ir bus 
lietuviams svetimas. Kitu at
veju tas pats A. Jakštas 
pažymi, kad “išskyrus keletą 
sulenkintų fanatikų, ' a la 
kuų. Mackevičius ir Lukošiū- 
hasji Liūtu vos liaudis 1863 m. 
lenkmetyje nedalyvavo”. 
Buržuazinėje Lietuvos spau
doje buvo.ne kartą skelbiami 
griežti, prieš 1863 m. sukili
mą Lietuvoje nukreipti ver
tinimai, tokie, kaip buvusio 
sukilimo dalyvio Miliausko- 
Miglovaros atsiliepimas. Jis 
savanoriškai pasidavė caro 
policijai ir vėliau policijoje 
tarnavo. “Karo archyvo” II 
t. 1925 metais šis nusenęs 
rusų caro I šnipas rašė: 
“Mums, lietuviams, vadina
masis lenkmetis politikoje 
neturi --jokios reikšmės. Jis 
galėtų rasti sau vietos lenkų 
istorijoje, nes buvo ne lietu
vių, o lenkų darbas”. Iš viso 
Lietuvos buržuazinė istorio
grafija daugiausia nuosekliai 
laikėsi 1863-1864 m. sukilimo

karo pavojų
ropoję ir jau atgabentų ra
ketų likvidavimą. TDMF ryž
tingai remia moteris, reika
laujančias sumažinti ir visiš
kai likviduoti visų rūšių 
branduolinio ir kitokio masi
nio naikinimo ginklo atsar
gas.

SOFIJA. Dabartinėmis įtem
ptomis tarptautinėmis sąlygo
mis Bulgarijos moterys savo 
pagrindiniu uždaviniu laiko 
kovą už taikos išsaugojimą ir 
stiprinimą, už kelio užkirti
mą pasauliniam karui, pasa
kė TASS-o korespondentui 
Bulgarijos moterų komiteto 
pirmininkė Jelena Lagadino- 
va. Kaip tik todėl, pabrėžė 
ji, mes karštai remiame tai
kingas Tarybų Sąjungos ir 
kitų socialistinės sandraugos 
šalių iniciatyvas, kurios ati-. 
tinka visų planetos tautų lū
kesčius.

menkinimo tendencijos. Pa
gal tą istoriografiją Lietuvo
je jokių pasirengimų sukili
mui, jokių organizacijų ne
buvę. Taip rašoma ir 1936 m. 
išleistoje Kaune A. Šapokos 
redaguotoje Lietuvos istori
joje . . .

Kaip pastebime iš paskuti
niųjų “Amerikos balso” lietu
vių kalba laidų, išeivijos bur
žuaziniai istorikai ir konkre
čiai Vanda Sruogienė pakeitė 
savo nuomonę apie 1863-1864 
m. sukilimą Lietuvoje, žodį 
“lenkmetis”, kuris buvo toks 
populiarus anksčiau, pamiršo 
visiškai. Dabar pažymima, 
kadi sukilimo vadai su sukilė
liais kalbėjo “tiktai lietuviš
kai”, netgi perdedamas suki
limo vadovų vaidmuo. Pa
vyzdžiui, šiandien yra tiksliai 
žinoma, kad Antano Macke
vičiaus būryje buvo kiek 
daugiau kaip 250 žmonių, o 
V. Sruogienė šį skaičių išpu
čia du kartus . . .

1863-1864 m. sukilėliai, jų 
vadai, kurie buržuazinių is
torikų buvo ilgus metus 
menkinami ir tiesiog nepa
stebimi, dabar išaukštinti, o 
kartais jų vaidmuo, kaip ma
tėme, net perdedamas. Iš 
vieno kraštutinumo nusirista 
į kitą ir šiuo atveju, kaip ir 
prieš II-jį pasaulinį karą, 
buržuaziniai istorikai besąly
giškai tarnauja politinei in
trigai, dabar kaip ir anuomet 
bandoma kurstyti nacionalis
tines, nesveikas nuotaikas. 
Taip eilinį kartą parodoma, 
kad buržuazinė Lietuvos is
toriografija visada tarnavo 
siauriems politiniams intere
sams. V. Liauška

TOKIJAS. Aktyvi kova 
prieš Japonijos salų paverti
mą Amerikos branduolinių 
raketų starto aikštele, už tai
ką, demokratiją ir moterų 
lygiateisiškumą Japonijoje — 
tokia šalies demokratinių 
moterų organizacijų pavasa
rio veiksmų programa. Dau- 
gelyje miestų jų iniciatyva 
vyksta protesto mitingai ir 
demonstracijos prieš Japoni
jos ir Amerikos militaristinio 
aljanso stiprinimą.

Naujosios Japonijos mote
rų taryba Tokijyje ir Klotė
surengė dideles antikarines 
manifestacijas, skirtas Tarp
tautinei moters dienai — Ko
vo 8-ajal. Jos vyko su šū
kiais: „Amerikos „Tomahau
kams" — ne!", „Apginsime 
taikią mūsų vaikų ateitį!"

TASS-ELTA, kovo 7 d.

Kalendoriuje |au kelinis die
na 1984-ieji. Kulfūt^įs renginiai 
vėl keičia renginiui, daugelio 
meno kolektyvų kūrybinis se
zonas persirita j antrąją pusę... 
Ką girdime, ką matome, stebė
dami naujųjų metų žingsnius! 
Pirmiausia —

GRAŽŲ KŪRYBOS 
PAGERBIMĄ...

Visą savaitę Lietuvos TSR 
valstybiniame akademiniame dra
mos teatre rodomi TSRS liau
dies artisto H. Vancevičiaus re
žisuoti spektakliai. Kolektyvas 
jais pažymėjo vyriausiojo režisie
riaus 60-tles metų sukaktį. Po ke
lių dienų Lietuvos TSR valstybi
niame akademiniame operos ir 
baleto teatre jvyks dirigento ir 
pianisto respublikos nusipelniu
sio meno veikėjo Ch. Potašlnsko 
60-ajam gimtadieniui skirtas 
spektaklis „Žizel".„

(vairiose organizacijose (vai
riomis progomis Iškilmingai ir 
išmoningai sveikinami visuome
nei nusipelnę žmonės. Neapsi- 
rikslmę pasakę, kad sukaktuvi
ninkams maloniausias iš visų — 
kolektyvinis jų kūrybos pager
bimas.

...NUOSEKLŲ TRADICIJŲ 
TĘSIMĄ

Lietuvos TSR meno darbuo
tojų rūmų Raudonojoje salėje 
anądien skambėjo suomių ka
merinė muzika. Bendradarbiau
dami su Suomijos , muzikės In
formacijos centru Helsinkyje, 
naują pažint] su J. Sibelijaus tau
tiečių kūriniais paruoš^ entuzias
tai, populiarinantys mūsų lalles 
ir kitų kraštų kompozitorių me
ną. Tai buvo jau šeštaifs 4 ciklo 
„Iš šiuolaikinės muzlįtoi“ va
karas.

Tradicija tęsiama. JI gyva, 
kai puoselėjama nuoširdžiai ir 
nuosekliai.

...SENO PASIŪLYMO 
PRIMINIMĄ

— Kaip vadinasi l| skulptūrai 
Kas jos autorius! — ir senuo
siuose, ir naujuosiuose Vilniaus 
kvartaluose domhl dažnas. Ypač

Vėl “Tarybinė grės II

Vasario pabaigoje Šiaurės 
Atlante ir Šiaurės Norvegi
joje prasidėjo didžiausi pa
starojo meto NATO kombi
nuotieji manevrai, kurie 
vyks iki kovo 22 dienos. 
Juose dalyvauja apie 40 
tūkstančių kareivių ir kari- 
pinkų, 150 karo laivų ir 300 
lėktuvų bei sraigtasparnių, 
kurie priklauso devynioms 
valstybėms — NATO bloko 
narėms, tarp jų — JAV, 
Kanadai, Anglijai ir VFR.

NATO karštligiškas milita
ristinis aktyvumas rodo pa
didėjusį Washington© admi
nistracijos ir Šiaurės Atlanto 
bloko vadovybės dėmesį 
Norvegijai — “NATO sargy
binei šiaurėje”. Eilinės 
NATO bloko “raumenų de
monstracijos” Norvegijoje, 
kuri ribojasi su Tarybų Są
junga, tikslas aiškus. Tai 
akivaizdi ir toli siekianti pro
vokacija, kurios esmė — 
didinti karo pavojų.

Kyla teisėtas klausimas: 
kaip reaguotų Jungtinės Val
stijos, jeigu kitos valstybės 
vykdytų panašaus pobūdžio 
karinius manevrus, sakysim, 
Šiaurės Meksikos teritorijoje 
arba Kanadoje? Militaristinė 
JAV-NATO akcija Europos 
šiaurėje išryškina ir Wa
shington© administracijos 
negražią poziciją Stokholme. 
Jungtinės Valstijos visoke
riopai trukdo priimti Švedi
jos sostinėje paskelbtus rim
bus ir realius pasiūlymus, 
kurių tikslas — stiprinti pa
sitikėjimą, ypač karinėje sri
tyje. JAV ir NATO bloko 
politika bei veiksmai rimtai 
kenkia tarptautinio pasitikė
jimo atmosferai. Vis labiau 
aiškėja, kad Washingtonas 
nori turėti laisvas rankas ir 
toliau eksportuoti į Europą 
militarizmą, karinę psichozę 
ir nesantaiką tarp tautų.

Dangstydamiesi stereotipi
niais prasimanymais apie 
liūdnai pagarsėjusią “karinę 
Tarybų S-gos grėsmę”. Pen
tagono vadeivos ir NATO 
generolai atkakliai siekia gi
liau įtraukti Norvegiją į mili
taristinių pasirengimų liūną, 
kad būtų niekais paversti
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ęlabar, kai moksleivių žiemos 
ątostogų dienomis respublikos 
sostinę užplūdo Ištisi Jaunų
jų turistų srautai.

Ne kiekvienai lankytojų gru
pei ar pavieniam praeiviai 
tai išaiškinti suspėja ekskursi
jų vadovas ar kuris kitas mies
to architektūrinių bei dailės pa
minklų žinovas. O ir daugelis to 
ar gretimo Vilniaus rajono gy
ventojų, išgirdę panašų klau
simą, tik pečiais gūžteli.

Džiaugiamės, . kad miestas 
puošiamas, kad jo aikštėse' ar 
skveruose, prie gatvių ar kie
muose, kitur atidengiami di
dingi monumentai, dekoratyvi
nės skulptūros, kad visuomeni
nių pastatų išorę Ir vidų paj- 
valrlna meniniai akcentai. Bet 
ne kiekvienas informacinis lei
dinukas apie sostinę, ne kiek- 
vieras turistinis prospektas sus
kuba išvardyti Šias naujienas, 
nurodyti jų autorius ir 1. f. O 
miesto svečiai, ir ne tik jie, nuo
lat primena: argi sunku šiuos 
kūrybinius darbus paženklin
ti metalinę ar kitokia lentele 
su atitinkamu jrašu! Laikas bė
ga, tik j Šj pagrjstą pageidavimą 
kažkodėl neatsižvelgiama.

...IR NAUJO — 
PAKARTOJIMĄ

Daug rimtų, daug pramoginių 
renginių sulaukė vilniečiai Nau
jųjų metų Išvakarėse. Ir, kaip 
paprastai, buvo daug norėju
sių, bet negalėjusių j juos 
patekti — pristigo vietų po 
vienos ar kitos salės skliau
tais. štai „Lazdynų" kino te
atre {vyko šventinis koncertas, 
kuriame vaidino, šoko ir daina
vo populiarūs aktoriai — ekra
no herojų kūrėjai. Gavome sig
nalų, kad čia už durų taip pat 
liko ne vienas ir ne du žiūro
vai...

Peršasi Išvada: gal (manoma 
tokius kino vakarus ar koncer
tus pakartoti! Ne syk], o kelis, 
no vieną, o keletą dienų ir ne 
vienoje, o keliose vietose! Kaip 
sakoma, geriau netgi vėliau, 
negu kartą, ir tiktai prieš Nau
juosius metus...

Leonas BRAZIULIS

Norvegijos gynybinės politi
kos principai—neleisti taikos 
metu dislokuoti šalies terito
rijoje užsienio kariuomenės 
ir atominio ginklo. Šias klas
tingas užmačias demaskuoja 
ir spaudoje pasirodę praneši
mai apie Pentagono planus 
dislokuoti Skandinavijos val
stybėse, kurios priklauso 
NATO blokui, sparnuotąsias 
raketas.

Tie Norvegijos sluoksniai, 
kurie sąmoningai remia 
NATO rezgiamus provokaci
nius karinius “žaidimus” ir 
kitas prieš taika, nukreiptas 
akcijas, pernelyg greitai už^ 
miršo istorijos pamokas. 
Bandymai įtraukti Norvegiją 
į militaristinį JAV kursą, 
kuris kelia rimtą grėsmę 
taikai, aiškiai neatitinka na
cionalinių šios Šiaurės Euro
pos valstybės interesų. Šių 
interesų išdavimas, kaip ži
noma, Antrojo pasaulinio ka
ro metais pasibaigė skaudžia 
tragedija — Norvegijos oku
pacija. Iš svetimšalių jungo 
norvegų tautą tuomet išgel
bėjo Tarybų Sąjunga.

Vladas Burbulis

KAPITALISTINĖS 
ANGLIJOS IR 
KOMUNISTINĖS KINIJOS 
ATSTOVAI SVARSTO 
HONG KONGO LIKIMĄ

London. — Čia baigėsi 
Anglijos ir Kinijos atstovų 
derybos nepriklausomo Hong 
Kongo klausimu. Pranešime 
sakomą, kad tuodvi šalys 
toliau svarstys Hongkongo 
klausimą Pekine. Kitas dery
bas numatyta surengti Peki
ne kovo pabaigoj.

Informuoti sluoksniai pažy
mi, jog Londonas nereikalau
ja dalyvauti Hongkongą ad
ministraciniai valdyti po 
1997 metų ta sąlyga, kad 
Kinija ištesės savo paža
dus — neliesti kapitalistinės 
santvarkos Hongkonge po 
šios datos 50 metų. Tie patys 
šaltiniai teigia, kad jeigu šių 
sąlygų bus laikomasi, tai 
derybos gali sėkmingai baig
tis iki metų pabaigos.
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VATIKANO
ANTAUSIS

dėtį, pats gyvai domėjosi . konkordatu Ir sekė 
derybas“.

„Dzenlk Vllenskl“ 41 • numeryje, triuinfuoda 
mas dėl Lenkijos konkordato su Vatikanu, kariu 
paliečia ir Lietuvos derybas dėl konkordato ir 
piktai šaiposi:

„Matyt, lietuviai (norėdami sudaryti konkor
datą) norėjo pasiekti politinių tikslų, pažymėti 
žemėlapy Išsvajotos „Didžiosios Lietuvos“ sienas. 
Reikėjo gi būti tokiems kvailiems Ir atbukusiems 
norint įsivaizduoti, jog Apaštališkasis soslas, 
turįs geriausių diplomatų, pasiduos tokiam pras
tam darbui“.

Taigi be reikalo Vygandas teisina popiežių pa. 
dėties nežinojimu.

skaito-

Matęs 
ties jė- 
motcrą,

KLERAS TRAUKIASI

LIETUVAI
JULIUS BUTĖNAS

Vatikano radijas savo laidose, adresuotose Lietuvai, tai liūdi, kad „daugelio lie
tuvių širdyse užgeso tikėjimas Ir meilė dievui“, tai vėl, nesiskaitydamas su realia 
materialistinės minties pažanga mūsų respublikoje, savo norus deklaruoja kaip 
esamybę — „visa lietuvių tauta Ištikima Apaštalų sostui“. Iš tiesų Vatikano „mei
lė“ Lietuvai visada buvo ir tebėra savanaudiška.

Tos „meilės“ vedini Romos popiežiai skelbė kryžiaus žygius | lietuvių žemes — 
taip buvo sunaikintas milijonas mūsų protėvių. Vėliau, įvedus krikščionybę, baž
nyčia ujo lietuvių liaudies tradicijas, naikino „pagoniškąją“ kultūrą, sakralizavo 
baudžiavinį išnaudojimą. Dar vėliau* tautai pakilus į nacionalinio išsivadavimo ju
dėjimą, kunigai nesiliovė raginę melstis už „Rosljos ciesorių“. ,

Nesuko sau galvos dėl lietuvių katalikų, vilkusių carizmo jungą, Ir Romos po
piežiai. Kai 1893 m. caro žandarai žiauriai susidorojo su Kražių valstiečiais, popie- 

’ žiu* Leonas XIH Uetuvos katalikus subarė Ir paragino „viernal tarnaujant Dievui, 
būti viernieras Ir Ištikimiem* dauggallngam ciesoriui“.

Egoistišką meilę Lietuvai Vatikanas reiškė ir buržuazijos valdymo metais. Rem
damasi* 1927 m. sudarytu Konkordatu, Vatikanas kišosi į Lietuvos vidaus ir užsie
nio politiką. Šiuo konkordatu, kaip žinia, buvo {teisinta Išskirtinė katalikų baž
nyčios padėtis Lietuvos valstybėje, gausio* ja! telktos privilegijos.

Minimas konkordatas turi savo priešlstoriją. Vatikanas tik 1922 metų pabai
goje, tai yra paskutini* Iš buržuazinių valstybių, pripažino Lietuvą de jure, 
daugiau — Romos popiežius laimino Vilniaus ir Vilniaus krašto atplėšimą 
Lietuvos — 1025 metų Lenkijos ir Vatikano konkordatu Vilniaus vyskupija 

' vo pajungta bažnytinei Varšuvos arkivyskupijos Jurisdikcijai.
čia spausdinamame rašytojo Juliaus Būtėno straipsnyje pasakojama 

<’ įvairių anuometinės Lietuvos gyventojų sluoksnių, pasipiktinimą

Pažymėtina, jog klerikalai apie kon II Ik tą su 
Vatikanu plačiau rašė tiktai „Ryto“ dienraštyje, 
o daugumoje savaitraščių tatai nutylėjo. 
Ir rašė, tai tiktai teisindami popiežių, 
„žvaigždė" 3 numeryje atvirai 
kas puola Vatikaną Ir popiežių:

„Kad Lenkija padarė sutartį su Apaš. Sostu 
apie bažnytinę tvarką jos valdomuose kr 
tai sukėlė pas mus didelio nepasitenkinsiu 

' tuo dalyku tuoj ėmė naudotis mūsų bed 
socialistai ir laisvamaniai, kad nusilpninti žmo
nėse prisirišimą prie tikėjimo. „Popiežius parda
vė Lenkijai Vilnių!“ trlūbija Jie žmonėms j 
sis. Netiesa. Popiežius nepardavė Vilniaus 
kams ir negalėjo parduoti, Savo ta sutartimi 
Ir nepripažino Vilnių esant lenkų . teisingai 

ginčus

o jeigu 
Jėzuitų 

piktinosi tais',

aštuose, 
įmo. Si- 

lievlai,

Panelė siūliusi delegacijai rezoliuciją pasiųsti 
^aštu, tačiau delegacija per pravertų durų plyšį 
ezolluciją įteikė Cechinlo adjutantui".

O to paties laikraščio 57 numeryje 
me tokią kronikos informaciją:

„Neleistinas pasielgimas, 
asmuo pasakoja, kad kovo 9 d. vakarą 
zulto Cechinlo būstine susirinkęs būrys
kurtos energingai kalbėjusios ir grasinusios Va
tikano adresu.' Moterys ką tai mėčiusios ) Ce
chinlo būstinę. Vėliau pasirodė, kad Cechinlo gy
venamame name išdaužyti langai. Esą kambarin 
įmesta akmenų“.

Dėl to incl&ento „Rytas“ 58 numerio įžangi
niame „Netaktas“ rašė: „Are. Zecchinl, Žinoma, 
turės išvažiuoti Iš Lietuvos. Bet jo išvažiavimas 
privalo būti atliktas tam tikroje tvarkoje. Kiauši
niams čia ne vieta“.

Po kelių dienų „Lietuvos žinios“ savo įžangi
niame straipsnyje „Valstybės nuo bažnyčios ne 
priklausomybė“ pripažino: „Cechlnį pačios da- 
vatkišklaustos zltletės taip gausiai senais kiauši
niais pasveikino, kad žmogus vos nesusirgo ir 
ketina, kaip girdėtis, tuoj kraustytis Iš lietu- 
vos“.

Dar 
nuo 
bu-

apie
< įvairių anuometinės Lietuvos gyventojų sluoksnių, pasipiktinimų veidmainiška 

Vatikano politika. Skelbiama medžiaga padeda suprasti, kodėl Vatikano ir Lie
tuvos konkordatas galėjo būti pasirašytas tik. ap ribojus demokratines laisves Lie
tuvoje, tik po 1926 m. fašistinio perversmo, kurį įvykdė tautininkai krikščionių 

, demokratų remiami. ;

SENĄJĄ SPAUDĄ PAVARČIUS

t025 metais Vatikanas pasirašė su Lenkija kon- 
kordatą, pagal kurį Lietuvos istorinė sostinė Vil
nius ir Vilniaus kraštas buvo pripažinti Lenkijai. 
Prieš tai buržuazinė Lenkija, kaip žinome, buvo 
smurtu atplėšusi Vilnių Ir jo sritį nuo Lietuvos, 
o, popiežius Pijus XI tą grobikišką žygį įteisino 
— palaimino.

Dė| to visoje Lietuvoje tuomet nuvilnijo protes
tų banga prieš Vatikaną ir popiežių, drauge ir 
prieš klerą. Lietuvos piliečiai susirinkimuose, mi
tinguose griežtai smerkė šį lietuvių tautą labai 
įžeidžiantį Vatikano aktą. Ypač gyvai tie įvykiai 
buvo komentuojami įvairių krypčių periodinėje 
spaudoje. - : Lr

Pakalbėsime ištraukomis iš tų metų laikraščių. 
aStal klerikalų dienraštis „Rytas“ 51 numerio įžan
giniame straipsnyje „Bažnytinis Lietuvos padali
jimas“ graudulingai rašė:

„Nedoromis kyla mintis: neturime žemėje, net 
Romoje Tėvo, tik vien danguje... Toje 'tautos 
nelaimėje vien į dangiškąjį Tėvą norisi šaukti: 
„O Dievulėli, susimylėk! Tos Lietuvos pasigailėk, 
kuri Tau šventas Dieve gieda!“

Kaip čia atsitiko: nejaugi Lietuvos klerikalai 
apsižioplino? Visi vyriausybės nariai buvo uolūs 
katalikai, žemės ūkio ministras buvo kunigas M. 
Krupavičius, užsienio reikalų ministrais pakaito
mis buvo kunigai — JK Purickis, V. Jurgutis ir 
M. Reinys. Kodėl jie nepasistengė užbėgti len
kams už akių Ir pirmiau nesudarė konkordato? 
Kas gi jiems neleido to padaryti?

Pasirodo, katalikiška vyriausybė „stengėsi“, no
rėdama įspėti Vatikaną nedaryti Lietuvos katali
kams ir visai tautai skriaudos. Bet popiežius ne
norėjo su Lietuvos katalikų vyriausybės pasiųsta 
delegacija kalbėtis. Tame pat straipsriyje „Rytas“ 
toliau aimanuoja:

„Važiuoja Išrinktieji tautos sūnūs pas šventą 
Tėvą pasiguosti. Tėvas neranda paguodos žodžio, 
paklupdęs tylomis žegnoja ir kviečia Mišių iš
klausyti už Lietuvą, kurios kruviną širdį rengiasi 
dovanoti lenkams“.

O tai tau neklaidingasis, šventosios dvasios ap
šviestasis Kristaus įpėdinis!

a

bosi .. Taip, taip. „Rytas“ ten pat paaiškina: „At
siųstas bažnytiniams Lietuvos reikalams Romos 
delegatas nesirūpina iš pamatų tvarkyti Bažnyčios 
dalykus, tiktai nustatinėjo, ar po Vardan Dievo 
prieš „Tėvą“ reikia dėti brūkšnel), ar „Tėve mū
sų" maldoje privalu kalbėti „ant žemės" ar „Že
mėje“. ..

Na, o „Ryto“ 52 numerio įžanginiame „Dėl Va
tikano konkordato su Lenkija“ daroma tokia Iš
vada:

„Viską suglaudus, reikia pasakyti, kad Vatika
no konkordatas su Lenkija nesustiprins kataliky
bės. Šioji nauja šv. Tėvo sutartis gali būti įver
tinta kaip didelis katalikybės smūgis.^. Dėl šio 
konkordato liūdės ne tik giliai užgauia lietuvių 
tauta, bet viso pasaulio katalikai negalės juo 
pasidžiaugti ir gal istorija užrašys šį dokumentą, 
kaip vieną katalikybės pralaimėjimų Ir Vatikano 
politikos klaidą.“

KAS TEISINO POPIEŽIŲ!

PASIPIKTINIMAS POPIEŽIAUS 
ŠALIŠKUMU

Imtą. S. tėvas paprastai nesikiša j 
valstybių ribų; ne jo tai dalykas“.

O pabaigoje „Žvaigždė'* drąsina 
„Bet mes atsiimkim Iš Lenkijos tą 
turim būtinai padaryti ir padarysim)

au> 
len- 
net 
pa
dėt

ramina:

KRISLAI
[Tąsa iš 1-mo pus!.]

Net stambioji Amerikos 
spauda sunerimusi, kad Wa- 
shingtonas su neapdairia po
litika gali atstumti dar turi
mus sąjungininkus. Tame 
pačiame “New York Times” 
paskelbta įdomi studija apie 
Amerikos draugus Jungtinė
se Tautose i

Vis mažiau pasaulio valsty
bių laikosi vienodos su Ame
rika nuomonės, kai J. T. 
delegatai balsuoja įvairiais 
didžiosios politikos klausi
mais. Ištikimiausiu Ameri
kos valdžios draugu vis dar 
lieka Izraelis, parėmęs Ame
rikos pozicija net 93 atvejais 
iš šimto. Kas link Vakarų 
Europos valstybių, tai čia 
vidurkis gerokai mažesnis — 
tik 53 iš šimto. Draugiškiau
sia Amerikai iš Vakarų 
Europos valstybių yra Angli
ja — 84 iš šimto, labiausiai 
Washingtoną kritikuoja Mal
ta, parėmusi Ameriką tik 21 
atvejyje iš šimto.

Iš jaunų Azijos ir Ąfrikos 
valstybių pusės pritarimo 
dar mažiau. Tokie stambaus 
laikraščio pateikti skaičiai 
turėtų įspėti valdžios vyrus, 
kad dabar vykdoma politika 
nepatinka užsienio valsty
bėms ir kad reikia kažką 
daryti griaunant savo paties 
pastatyta izoliacijos mūrą.

Romoje buvo iškilmingai 
paminėta šv. Kazimiero su
kaktis. Į Italiją buvo nuvy
kęs nemažas būrys ir Ameri
kos lietuvių, kurie sugrįžę 
pasakoja apie iškilmes, po
piežiaus kalbą. Joje katalikų 
bažnyčios galva kalbėjo apie 
meilę Lietuvai ir lietuviams. 
Popiežius jau seniai galėjo tą 
meilę įrodyti, padėdamas ti
kintiems Seinų lietuviams, 
ar Lietuvos bažnyčios prašy
mu galų gale sutvarkydamas 
Vilniaus arkivyskupijos sie
nas. Gražius žodžius dalinti 
nėra sunku. O kaip su dar
bais? _________

Streikuoja 
angliakasiai

London. — Protestuodami 
dėl anglių kasyklų uždary
mo, britų angliakasiai išėjo į 
streiką. Jie priešinasi anglies 
tarybos pirmininko Ian Mac
Gregor planui, pagal kurį 
ateinančių metų laikotarpyje 
būtų panaikinti apie 20 tūks
tančių darbininkų darbai. 
Apie tiek pat darbų panai
kinta pereitais metais, norint 
atgaivinti nepelningą pramo
nę. Šiuo metu turima apie 48 
milijonai tonų anglies, ko 
gali užtekti ligi rudens.

< Tautinė angliakasių unija, 
kuri prieš 10 metų savo 
streiku buvo suparalyžavusi 
britų pramonę ir prisidėjo 
prie premjero Heath minis
trų kabineto nuvertimo, da
vė įsakymą savo nariams 
streikuoti.

Studijos apie 
Eisenhower)

New York. — Kovo pabai
goje Hofstra universitete su
sirinks istorikų konferencija 
įvertinti buvusį prez. Eisen- 
howerį. Bus skaitoma 30 
įvairių studijų, apžvelgiančių 
jį kaip karo vadą ir 34-ąjį 
JAV prezidentą. Tarp moks
lininkų bus du Nobelio lau
reatai fizikai, buvęs Prancū
zijos premjeras Edgar Faure 
ir buvęs D. Britanijos prem
jeras Harold Wilson.

Dalyvių tarpe bus ir Ro
bert F. Ivanov, istorijos pro
fesorius iš Maskvos, dirban
tis TSRS Mokslų Akademi
jos Mokslo institute.

SKAITYKITE

IR REMKITE

“LAISVĘ”

„Lletuvos žinios“ šia proga taip pat kėlė klau
simą, Jog reikia atskirti bažnyčią nuo valstybės, 
kaip padaryta Prancūzijoje ir kitose Europos 
šalyse. Valstiečių liaudininkų frakcija seime 
įteikė interpeliaciją ministrui pirmininkui dėl 
Vatikano veiksmų, kaltindama klerikalų vyriau
sybę nesugebant tvarkyti Lietuvos diplomatinių 
reikalų.

Katalikų dvasininkija, aišku, jaudinosi, kad 
Lietuvoje taip smarkiai pašlijo bažnyčios galvos 
autoritetas. Stengėsi protestus švelninti. Kad ne
prarastų masėse visiško pasitikėjimo, klerikalai 
irgi sakėsi kovoją prieš neteisingus Vatikano 
veiksmus.

„Tėvynės sargo" 14 numeryje atpasakojama 
seimo atstovo kunigo A. Šmulkščio (kuris titu
luojamas tik p. A. Šmulkščiu) paskaita Marijam
polėje kovo 22 dieną. Jisai toje paskaitoįe kal
bėjęs: „Lenkams padarius konkordatą, mūsų 
vyriausybė Vatikanui pareiškė griežtą notą, mū- 
sų pasiuntinys prie Vatikano atsistatydino, Ir 
mūsų vyriausybei reikalaujant ark. Zecchinl >tu- 
rės Išvažiuoti greitu laiku iš Lietuvos“.

Supuvusiais kiaušiniais ir akmenimis apmėty
tas, Vatikano atstovas arkivyskupas Cechlnls iš 
Kauno išvažiavo j Rygą. Bet Ir Rygoje jis nebu
vo išskėstomis rankomis sutiktas. Latviai jį laikė 
prolenkiškos ir antilatvlškos orientacijos politi
ku. Tada Cechlnls įsikūrė Estijoje — Taline.

Ir 
kraštą (ką

— ir Popie
žius vien tik džiaugsis Ir vyskupijų ribas išves 
tada, kaip mes norėsim“.

Ta proga norėtųsi paklausti, kaip čia išeina; 
Jau eina 45 metai, kai Vilnius ir Vilniaus kraš
tas priklauso Lietuvai, o popiežius iki šiol nepa
rodė jokio „džiaugsmo" — vyskupijų r 
žemėlapiuose tebėra tos pačios, kurias nusibrėžė 
1925 metais...

(Krikščionių demokratų partijos organo „Tė
vynės sargas" 10 numeryje kunigas M 
pasirašęs tik profesoriumi, pripažino: „Konkor 
date yra skaudžių mums, lietuviams, dalykų, bū 
tent, kad į kunigų paskyrimą per daug gali 
kištis lenkų vyriausybė. Tas gali skaudžiai atsi
liepti ant lietuvių ir gudų kunigų Vllhljoje“..

Pažiūrėkime, kas buvo kalbama viešuose mi
tinguose, ko reikalaujama rezoliucijose.

1925 metų kovo 8 dieną Kaune, Rotušės aikš
tėje, taip pat Liaudies namuose jvyko dideli pro
testo prieš Vatikaną mitingai. Juose kalbėjo 

daugiausia liaudininkų ir tautininkų atstovai. 
Suprantama, Jie ta proga naudojosi ir apskritai 
kritikavo krikščionių demokratų politiką. Juk 
ateinančiais, 1926 metais turėjo būti naujo sei
mo rinkimai. Buvo priimtos rezoliucijos, reika
laujančios atitaisyti padarytą skriaudą, o jei ne, 
tat nutraukti visokius santykius su Vatikanu, iš
siųsti jo atstovą iš Lietuvos.

, „Lietuvos žinių“ 62 nr. rašoma apie' liberalinės 
studentų „Varpo“ draugijos suorganizuotas pas
kaitas Rotušės salėje konkordato klausimu. Ten 
kalbėjo universiteto profesoriai. Prof. A. Janu
laitis apibrėžė konkordato juridinę prasmę, pla
čiai ir vaizdžiai papasakojo apie Vatikano poli
tiką istorijoje. Vatikanas savo politikoje neužs
tojęs skriaudžiamųjų, bet visad palaikąs kovoje 
stipriuosius. Prelegentas nurodė: sudarytas kon
kordatas su Lenkija sunkiai gula ant Vilniaus 
krašto lietuvių nutautinimo atžvilgiu. Vyskupai Ir 
kunigai, pasiremdami konkordato priesaikos 
tekstu, privalo būti paklusnūs savo vyriausybei, 
ištikimi Lenkijos valdžiai. Tokiomis aplinkybėmis 
ir Vilniaus Išvadavimo klausimas liekąs gerokai 
apsunkintas, kol bendra politinė * padėtis nepasi
keista nti.

Sutikdamas su prof. A. Janulaičiu, kitas kal
bėtojas — prof. M. Biržiška savo ilgoje kalboje 
vaizdžiai parodė, kaip neigiama! konkordatas at
silieps lietuvių kalbai Vilnijoje ir kad tik stip
rios dvasios pajėgomis vilniečiai lietuviai tega
lėsią atsilaikyti nuo nutautinimo.

TasaO studentų varpininkų suorganizuotas su
kuri siūlė kelti 

visur,

ibos jo

Reinys,

ATSKIRTI BAŽNYČIĄ 
NUO VALSTYBĖS!

Pogrindyje veikusios Lietuvos Komunistų 
partijos žurnalas „Komunistas“ 1925 metais 2 
numeryje išspausdintame straipsnyje „Apie kon
kordatą su Rymu“ rašė:

„Konkordatas paprastai naudingas kunigams, 
o ne plačiosioms masėms. Dar jis naudingas ir 
buržuazijai, nes kunigai už konkordatą prižada 
geriau mulkinti katalikų liaudį“. Straipsnio pa
baigoje siūloma: „Pirmučiausia, darbininkai turi 
reikalaut bažnyčios atskyrimo nuo valstybės. 
Iš valstybės lėšų neturi būt duodama nė vieno 
cento nei katalikų, nei žydų, nei pravoslavų, nei 
kalvinų, net kitai kokiai bažnyčiai. Konkorda
tas gi uždeda ant darbo žmonių dar naujas sun
kenybes pavidale padidintų mokesčių. Dėl to 
darbininkų obalsis turi būti: „Salin konkordatas 
su Rymu! Darbininkų reikalavimas turi būti: 
atskyrimas bažnyčios nuo valstybės“.

Istorikas P. Pakarklis savo knygoje „Popie
žiai — lietuvių tautos priešai“, išleistoje 1948 
metais, šitaip rašo:

„Popiežiaus nedraugingumas Lietuvos atžvil
giu po Spalio revoliucijos buvo susijęs su tuo, 
kad i o politika visą laiką buvo priešiška Tary
bų Sąjungai, ir jis poniškąją Lenkiją, o ne ma
žą buržuazinę Lietuvą laikė realia jėga antitary
biniams planams įgyvendinti. Iš čia ir plaukė 
popiežiaus nusistatymas visur remti Lenkiją, au
kojant Lietuvių tautos interesus, siekiant lietu
vių tautą pavergti Lenkijai“.

Konkordatas tarp Lietuvos Ir Vatikano tebuvo 
sudarytas po fašistinio perversmo 1927 metais. 
Fašistinis ministras pirmininkas A. Voldemaras 
nuvyko į Romą be jokio projekto. Sklido kalbos, 

. jog tautininkų valdžios pasirašytasis konkorda- 
las buvęs nurašytas nuo Lenkijos konkordato. 
Popiežiaus atstovai kišosi j vidaus reikalus, 
ypač švietimo, jaunimo auklėjimo srityje. Kle- 
ras, remdamasis konkordatu, skiepijo religinį fa
natizmą ir persekiojo netikinčiuosius. Tatai ypač 
lietė metrikacijos reikalus. Nesant civilinės met
rikacijos, netikintieji buvo priversti tuoktis reli
giškai — bažnyčioje, ir čia dvasininkai turėjo 
progą Iš jų pasityčioti — versti juos atlikti iš
pažintį iš viso gyvenimo Ir pan. Tas pat buvo ir 
su naujagimių registracija — krikštu.

Tiktai 1940 metais, kai Lietuvoje buvo atku
riama Tarybų valdžia, buvo nutrauktas konkor
datas su Vatikanu, bažnyčia atskirta nuo valsty
bės ir mokykla nuo bažnyčios. Taip buvo įgy
vendinta tikroji sąžinės laisvė.

jų metų buržuazinėje spaudoje randame ne 
tiktai pačių redakcijų žodžius, bet ir atskirų ak
menų pareiškimų. Antai „Lietuvio“ 11 numeryje 
straipsniu „Lietuvos skriaudos dėl lenkų konkor
dato“ prabilo rašytojas Romas Strlupas:

„Mūsų valstybės atgimimo Istorijos lapai daug 
užfiksavo neteisėtumų Iš galingųjų pusės, tačiau 
nė vienas jų nebuvo toks skaudus, kaip šis, kon
kordatinis. . . Kada Bažnyčios galva prideda savo 
ranką prie gėdos akto, pripažindama galingojo tei
sę kruvinam kumščiui, ne šventą tiesą silpnajam, 
tada ne tik katalikybės priešai, bet ir jos prlete- 
llai ima manyti, kad ir po švento Petro uola ga-

‘ 11 vaisytls nuodingos piktybės..į
O laisvamanis Jonas Ilgūnas „Lietuvoj žinių“ 

56 numeryje įdėtame straipsnyje „Popiežius ir 
tauta“ siūlo atsimesti nuo Romos, organizuoti tau
tinę, nepriklausomą nuo Romos bažnyčią:

„Kitų tautų dvasininkai panašiuose atsitikimuo
se’ turėjo drąsos atsimesti nuo Rymo popiežiaus. 
Pažiūrėsime, kaip pasielgs mūsų kunigai*'.

Clonal J. Ilgūnas turėjo galvoje anglų, paskiau 
čekų dvasininkų pavyzd) — kadaise Jie, nesutik
dami su Vatikano politika, sukūrė atskiras, tau
tines bažnyčias.

Buržuazinės valdžios oficioze „Lietuvos“ dien
raštyje kun. J. Purickis, prisidengęs Vygando 
slapyvardžiu, įžanginiame straipsnyje „Kas gi da
ryti?" stengėsi aušinti karštuolius, teisindamas po
piežių ir siūlydamas kelius, kuriais reikėtų elM, 
norint pasiekti norimą tikslą. s

Teisindamas Vatikaną ir popiežių, Vygandas , 
sako, jog be reikalo mes vaizduojamės Vatikane 
sėdint šventąjį tėvą popiežiaus soste su tiara'ant 
galvos, ties kuria skraidanti šventoji dvasia ba
landžio pavidalų, ir kad tos dvasios vedamas jis 

'v tvarkąs visus reikalus. IŠ tikrųjų padėtis visai ki
tokia. Popiežiai dažniausiai esti seni žmonės, jų 
valdomoji bažnyčia apima nė vieną kitą valstybę, 
o visą pasaulį, užtat jie tegalį patys spręsti Ir 
tvarkyti svarbius bažnytinius reikalus, ir tai ap
graibomis. Visa kita tvarkąs įvairių valdininkų 
štabas. Na, o valdininkai kartais elgiasi ne taip, 

x kaip šventoji* dvasia, net Ir paprasta sąžinė rel-

sirlnklmas priėmė rezoliuciją, 
protestą prieš konkordatą $ Lietuvoje Ir 
kur tik reikalinga, reviduoti Lietuvos respubli
kos tarpvalstybinės orlentbdjos klausimą, apšauk
ti iš Vatikano mūsų atstovą, esant) Lietuvoje Jo 
pasiuntinį Cechln) išsiųsti, kovoti su Vaitlkanu, 
Lenkija, kol bus atgautas Vilnius...

DAVATKŲ,LUISTAS"
Susirinkimuose priimtų rezoliucijų 

neleido viešai skelbti.
„Lietuvos žinios“ 55
„Teko patirti, kad ši rezoliucija Jau Cf< 

(duota atsilankiusios pas jį delegacijos. Delegaci
jos Cechlnls nepriėmė ir ilgai tekę sk;

numeryje rašo:

policija

chinlui

Jais laikais dar Ir tautininkai buvo klerika
lams opozicijoje. Jų organas „Lietuvis“ 11 nu
meryje išspausdintame straipsnyje „Vatikanas, 
Vilnius, Lietuva“ piktinosi:

„... Mūsų tautos atstovai buvo priimti taip, 
kaip esti priimama paprasčiausia davatkėlė, ki
taip sakant, buvo sulyginti su davatkėlėmis. To
kioje rolėje atsidurti tautos atstovui, pavaduojan
čiam Lietuvos Prezidentą, reiškia ne 
kaip labai nužeminti Lietuvos garbę 
dą“.

Ten pat randame Ir tokias eilutes:

„... Protestantų šalyje, Latvijoje,
200 tūkstančių katalikų, įsteigta (ar __ ~____ _____
arkivyskupija, o laisvajai Lietuvai, kurioje yra ~ kaIauja geriau moka prie Jų prieiti, tas Ir 
apie pusantro milijono katalikų, Vatikanas nesi- R
teikė atsiųsti atskiro atstovo“.

Kodėl? Mat arkivyskupas A., Cechlnls tuomet ' 
buvo paskirtas Vatikano atstovu visam Pabaltijui.

Perverskime Istorijos puslapius. Ar iš tikrųjų 
tuometinė Lietuvos valdžia nedarė žygių pasira
šyti su Vatikanu konkordatą? Pasirodo, darė, 
ruošė konkordato projektą. Minėtasis „Rytas“ aiš
kinasi:

„...Lietuvos valdžia mėgina daryti konkorda
tą, siūlo sudaryti bažnytinę Lietuvos p<ovlnci- 
Ją... Romos delegatas arkivyskupas Cechlnls su
stabdo pradėtas derybas, pasiima paruošti kontra 
projektą, suskumba tačiau pasisiūlyti pats valdy
siąs tam tikras Lietuvos dalis...“

Užuot ruošęs konkordato projektą, arkivysku
pas Imasi mokyti kunigus lietuvių kalbos rašy-

ką daugiau, 
ir jos var-

teturinčioje 
atgaivinta)

gauna, ko jam reikia. Todėl Vygandas siūlo ir 
, Lietuva! siųsti į Vatikaną apsukrius, drąsius de

legatus, atstovus ginti savo tautos interesų.
Taigi, kai J. Purlckls-Vygandas mokė lietuvius 

„apsukrumo“, lenkų klerikalai tuo metu nesnau
dė. Kaip informuoja „Lietuvos žinių“ 51 nr., Len
kijos ministras pirmininkas Grabskls laikraščio 
„ Gaze ta VarŠavska“ bendradarbiui pareiškė, jog 
derybos su popiežiumi buvusios nuostabiai 
lengvos: ę

„Derybos taip smarkiai ėjo, — didžiavosi 
Grabskls, — kad kardinolų kongregacija, kuri 
paprastai projektus žiūri po kelis mėnesius, šiuo 
kartu reikalą užbaigė per vieną posėd|.

Tas atsitiko todėl, kad taip norėjo šventas tė
vas^ kuris labai gerai žino Lenkijos reikalų pa

ambln- 
tl, kol koks ta! vyras (galbūt Jo sekretorius) pra
vėrė retežiu perskersuotas duris, bet vidun ne-, 
įsileido. Vėliau pasirodė gan padoriai atrodanti 
panelė (I), kuri kalbėjosi lenkiškai. „ŠVYTURYS“ 1904-3
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Montreal, Quebec
i

Netekome dviejų tautiečių
Vasario 24 d., įžengęs į 

aštuoniasdešimts penktuo
sius metus, širdies smūgio 
ištiktas staigiai mirė Jonas 
Braknys. Paliko vienturtį sū
nų, du anūkėlius, žmonos 
sesutę V. Zavišienę su šeima 
ir T. Lietuvoje puseserę, 
kurią 1978 metais aplankė. 
Velionio žmona mirė prieš 
tris metus.

Apgailėtina, kad laike šer
menų ir laidojimo dieną, pa
sitaikė labai blogas oras, 
buvo vėtra ir labai daug 
prisnigo. Apsunkino susisie
kimą, bet vistiek atsilankė 
gana gražus būrys tautiečių į 
šermenis ir laidotuvių dieną.

Atsisveikinant su velioniu, 
koplyčioje J. Urbanavičius 
tarė žodį; taip pat kalbėjo 
ministras. Į kapus palydėjo 
tik velionio artimieji, nes 
buvo labai blogas važiavi
mas, o kiti dalyviai buvo 
pakviesti pietums į salę.

Velionis į šią šalį, į Mon- 
trealą atvyko iš Cekuolių 
kaimo. Anykščių rajono, 
prieš virš penkiasdešimts 
metų ir visą laiką išgyveno 
Montreale, todėl įsigijo ne
mažai draugų ir pažįstamų, 
nes nebuvo užsidaręs. La-

žinomas 
Sūnų ir 
nariams, 
valdyboj

blausiai jis buvo 
Montrealo lietuvių 
Dukterų draugijos 
nes tos draugijos 
dirbo apie 30 metų, pirmiau
kaip protokolų raštininkas, o 
vėliau,ir ilgiausiai kaip vice
pirmininkas. Buvo labai pa
reigingas. Velionį pažinoję 
tautiečiai prisimins geru žo
džiu.

Vasario 28 d., po sunkios 
ligos, mirė Siprijonas Rep
šys, sulaukęs 71 metų am
žiaus. Dideliame liūdesyje 
paliko žmoną ir dukrą. Buvo 
vokiečių tautybės. Po antro
jo pasaujinio karo atvyko į 
šią šalį.

Abiejų velionių šeimoms ir 
artimiesiems gili užuojauta, 
o velioniems amžina ramybė.

Staigiai susirgo
A. ■ Girdauskienė staigiai 

susirgo. Nuvežta į St< Gabri
ui ligoninę. Jį j

Taipgi staigiai susirgo 
Evaldas Vilkis. Ambulansu 
nuvežtas į ligoninę. Dabar 
gydosi namie.

Pas Marytę Šalčiūnienę 
svečiavosi brolio duktė su 
savo dviem dukterim iš 
Jungtinių Amerikos Valstijų.

IN MEMORIAM

Joseph and Jennie 
-į Shinkūnas

In loving memory of our dear parents and grand 
parents, Joseph, who passed away in March, 1983, 
and Jennie, who passed away in August, 1976.

Sadly missed by their childrenK Irene and Herb 
Cievents, and grandson Richard.

TORONTO, ONTARIO, CANADA

VERDUN, QUE., CANADA

MIRUS

Jonui Brakniui
Reiškiame gilia užuojautą jo sūnui Viktorui ir jo 

visai šeimai ir visiems artimiesiems, tkip pat 
visiems draugams gyvenantiems Kanadoj, U.S.A, 
ir Tarybų Lietuvoj, o tau, Drauge Jonai tegu būna 
lengva Kanados žemė.

MONTREALO L.L.D. KUOPOS VALDYBA

VERDUN, QUE., CANADA

MIRUS

j Jonui Brakniui —
Reiškiame gilią užuojauta jo sūnui Viktorui ir 

visai jo šeimai taip pat visiems giminėms ir 
draugams gyvenantiems Kanadoj iį Tarybų Lietu
voj, o Tau brangusis 
Kanados žemė.

Jonai, tegu būna lengva

Ekskursija į Lietuvą
Organizuojame lietuvių — 

grupę j T. Lietuvą. Gegužės 
14 dieną T. Lietuvoje, 10 d. 
Lankymasis Maskvoj ir Le-, 
ningrade. Kaina $1,675 kana- 
diškais.

Vietos darig turime, jeigu

kas norėtų drauge vykti, ra
šykite: J. Vilkelis, 1016 
Belleville Ave., Laval, Que. 
#7C—2C1. Tel. 661-8697.

Laukiame, nes laikas greit 
bėga. i J.V.

Numatomi pasikeitimai 
Kanadoje 

J. YLA
Atrodo, kad mes kanadie

čiai turėsirųe didelį politinį 
pasikeitimą^

P. E. Trudeau, išbuvęs 16 
metų premjeru Liberalų Par
tijos nacionalinio komiteto 
pirmininku įteikė laišką, ku
riame sako, kad jis nori iš 
partijos vadovybės pasi
traukti, o taip pat ir iš 
premjero pareigų. Tai nebu
vo jokia staigmena. Jau ilgo
ką laiką tokio posūkio buvo 
laukiama. Konservatai nori 
jo pasitraukimo todėl, kad 
Trudeau jiems stovi ant kelio 
prie valstybės vairo. O pačių 
liberalų eilėse atsirado niur
nėjimas, kad Trudeau jau 
neteko įtakos ir nebus gali
ma laimėti rinkimų, jeigu jis 
ir toliau pasiliks liberalų ly
deriu.

Liberalų pirmininkė tuojau 
sušaukė nacionalio komiteto 
pasitarimą, kuriame nutarta, 
kad naujo lyderio rinkimams 
konvencija būtų sušaukta 
birželio 14-16 dienomis.

Trudeau vietai tuojau pasi
rodė galimi kandidatai. Kol 
kas oficialiai pasisakė tik 
vienas, bet neoficialiai jų yra 
virš tuzino. Spauda ir televi
zija pirmoj vietoj siūlo J. 
Turnerį, kurs savo l^iku bu
vo finansų ministras, bet 
oficialiai šiuo metu jis dar 
nepasisakė, kad bus kandida
tu. Kaip ten bebūtų, jau 
aišku, kad liberalai turės 
naują lyderį. Taipgi aišku, 
kad liberalai nesuras tokio 
tvirto žmogaus, koks buvo 
Trudeau. Jis sugebėjo atsi
kirsti ne tik konšervatams ir 
naujiesiems demokratams, 
bet ir suvaldyti liberalus.

Yra manoma, kad per atei
nančius parlameįito rinkimus 
liberalai gali pralaimėti. Vie
na, per tiek metų liberalai 
žmonėms nusibodo. Ypatin
gai Trudeau politika nepatin
ka korporacijoms. Mat, Tru
deau linkęs daugiau prie na
cionalizmo, kompanijų suka- 
nadinimo. Jis subūrė valsty
binę kompaniją alyvai išgauti 
ir pardavinėti.

Konservatai, kurie valdo 
veik visas provincijas, dažnai 
nesutinka sū federates val
džios politika.

aimėti. Vie-

/ .. . , . .. . provincijų vyriausybes linku
sios leisti ligoninėms ir atski
riems gydytojams prie val
stybinių išmokėjimų imti 
tam tikrą priedą. Federate 
sveikatos ir gerbūvio minis
trė pagrūmojo bausti provin
cijas, atskaitant iš paskyri
mų tiek, kiek ligoninės ir 
gydytojai paims virš nusta
tyto mokesčio. Kai kurios 
provincijos numato padidinti 
takus, gydytojų reikalauja
mam priedui padengi. į

Aplamai, korporacijos (ir 
finansieriai nori, kad laimėtų 
konservatai. Girdi, jie suma
žintų valstybės kišimąsi į jų 
reikalus.

Bet paprastiems žmonėms, 
bedarbiams, įvairią socialinę 
pagalbą gaunantiems, nesi
norėtų, kad konserVatai lai
mėtų. Jie apkarpytų sociali
nę pagalbą. Vienas konser- 
vatų politikierius#piLrlamen- 
to narys, viešai pasakė, kad 
konservatų valdžia įvestų to
kią sistemą, kad būrų tikri
nami visi, neatsižvelgiant, 
kokios jų pajamos, nustatant 
socialinę pagalbą. Tur būt 
apkarpytų ir pensijas.

Jei spaudos ir televizijos 
pranašavimai išsipildys, tai 
per sekančius rinkimūs libe
ralai greičiausiai neteks ga
lios. Yra ir liberalų tarpe 
tokių, kurie teigia, kad būtų 
gerai, jeigu liberalai nebūtų 
visai nušluoti. Girdi, kad 
nors būtų galima išrinkti 
tvirtą opoziciją.

Nauji demokratai (social
demokratai) visą liberalų 
valdymo laikotarpį buvo kaip 
ir konservatų pagalbininkai. 
Jie visuomet neatsiliko nuo 
konservatų Trudeau vyriau
sybės kritikoj. Jie tuomi nė 
kiek savo padėties nepageri
no, be>> labai daug padėjo 
konservatams.

Kas bus toliau, gal dar 
šiais metais pamatysime. Bet 
jau aišku, kad taip vadinama 
“Trudomanija” eina prie ga
lo. Gal daug kas vėliau gailė
sis, bet jau nebus galima 
atitaisyti. Vienaip, ar kitaip, 
Kanada pasuks į dešinę. Ka
nada taps didesniu JAV ir 
NATO satelitu.

Tuščios pastangos
Antitarybininkąi, bandy

dami paaiškinti savo pastan
gų neefektyvumą, vis daž
niau ima šaukti apie būtinu
mą susivienyti. Šia idėja 
susidomėjo ir lietuvių reak
cingoji išeivija. Antai Londo
ne leidžiamas “Europos lietu
vis” skyrelyje “Skaitytojų 
laiškai” patalpino Stasio 
Kuzminsko straipsnį, kuria
me karštai raginama lietu
vius nacionalistus paremti 
šią, jo supratimu, labai našią 
idėją ir susivienyti su kito
mis atplaišomis į vadinamąjį 
“rezistencijos internaciona
lą”. Straipsnis įdomus dvejo
pu požiūriu. Jau pats jo 
atsiradimo faktas liudija, jog 
ilgametė buržuazinių nacio
nalistų kova nedavė apčiuo
piamų rezultatų, ir jie patys 
tai supranta. Totfėl būtina 
kažką keisti, tačiau keisti, 
žinoma, ne veiklos turinį, o 
jos formą. Tai ką gi nauja

jų nesėk-

<uzminsko

rašo S.

siūlo autorius tąutiečiams? 
Kaip jis aiškina 
mes?

Veltui Stasio
straipsnyje ieškotume dipu
kų nesėkmių priežasčių. Nė
ra ten ir nors kiek gilesnės 
analizės, veltui ieškotume 
nors kiek brandesnių išvadų.

Pokario laikais
Kuzminskas, egzistavo daug 
įvairių antitarybinių sambū
rių, kurių vieni gana greitai 
likvidavosi, o kiti išliko iki 
mūsų dienų. Visi tie išlikėliai 
šiandien veikia bė reikiamo 
bendradarbiavimo, konku
ruodami tarpusavyje ir ban
dydami sau bei kitiems įro
dyti, jog tik jie. geriausiai 
moka kovoti prieš komuniz
mą. O nuveikė jie labai ir 
labai mažai, be jokio jumoro 
jausmo rašo S. i Kuzmins
kas, — išleido gausybę atsi
šaukimų, kreipimųsi, knygų 
bei kitokios antįsovietinės 
makulatūros. Nepamirškime 
dar daugybės kaip vandens 
lašai panašių kongresų, kon-

ferencijų, suvažiavimų bei 
paprasčiausių susirinkimų. 
Na, o rezultatai?

Čia jau prasčiau, prisipa
žįsta autorius. Kiekvienas 
toks antitarybininkų sambū
ris gavo, kaip vaizdingai išsi
reiškė Kuzminskis, “tik as
mens liudijimą”, bet nė viena 
valstybė jiems nėra suteikusi 
“pilnateisio paso”. Kitaip ta
riant, nesulaukėme nei gei
džiamo pripažinimo, nei tin
kamo įvertinimo, dūsauja 
autorius. Todėl tokia ir veik
la: “Visi šie sambūriai, ruoš
dami konferencijas, skelbda
mi skambias ir kovingas re
zoliucijas, veikė kažkaip pa
saulio pakraščiuose, vaikš
čiojo, kopdami pasaulio at
brailomis, čia kiek pakopda
mi, čia vėl nuslysdami . . .” 
Ginkluotai kovai yra NATO, 
reikia panašios organizacijos 
ir propagandos srityje, siūlo 
S. Kuzminskas. Va tada sėk
mė bus garantuota . . .

Kiekvienas, kaip sakoma, 
žiūri iš savo varpinės. Bet iš 
Stasio Kuzminsko varpinės 
kažkodėl labai netoli matyti. 
It pradinės klasės mokslei
vis, primityviai išdėstęs anti
komunistinių organizacijų is
torijos” savąjį supratimą, 
autorius, kaip ir daugelis 
reakcingosios išeivijos veikė
jų, demonstruoja menkoką 
išprusimą bei visišką nesio- 
rientavimą šiandieninėje si
tuacijoje.

Prisiminkimei kova su 
marksizmu vyksta nuo pat 
pirmosios jo atsiradimo die
nos. Antantės šalys, tarp jų 
ir Junginės Amerikos Valsti
jos, kadaise negailėjo pa
stangų, bandydamos tiesiogi
ne blokada, intervencija bei 
pilietinio karo kurstymu pa
smaugti ką tik gimusią pir
mąją pasaulyje socializmo 
valstybę. Kova su socializmu 
nesiliovė nė minutei. Tarybų 
šaliai sutriuškinus vieną ga
lingiausių priešų — fašizmą,

prasidėjo naujas kovos eta
pas, žinomas “šaltojo karo” 
vardu. 1983 metais, kalbėda
mas Anglijos parlamente, 
Ronaldas Reaganas tarsi 
perima simbolišką estafetę iš 
Churchįjio ir pareiškia pada
rysiąs viską, kad “marksiz- 
mas-leninizmas atsidurtų is
torijos šiukšlyne”. Bandyda
mi įveikti socializmą, valdan
tieji USA sluoksniai pradėjo 
naują nežabotų ginklavimosi 
varžybų etapą. 263 bilijonai 
dolerių — toks buvo 1983 
metų Amerikos karinis biu
džetas. 1984-1988 m. šiems <* 
tikslams žadama skirti arti 2 
trilijomį dolerių. Nereikėtų 
nė pusės šių lėšų, ir pasauly
je būtų visiškai likviduotas 
badas, išspręstos sveikatos 
apsaugos problemos bei ne
raštingumas. Vien ideologi
nei kovai su socializmu JAV 
kasmet išmeta daugiau nei 7 
bilijonus dolerių . . .

Atrodytų, net prabėgomis 
apžvelgus situaciją, išaiškė
ja, jog.. Stasiams kuzmins- 
kams nėra ko sielvartauti. Ir 
iš tiesų — septyni bilijonai 
antikomunistinei veiklai yra 
labai ir labai daug. Antitary- 
bininkai šiandien JAV klesti. 
Tai ko gi dipukai skundžiasi? 
Ko jiems trūksta?

Pinigų antikomunistinei 
veiklai šiandien Amerikoje 
negailima, tas tiesa. Ta
čiau — tik gabiems antitary- 
.bininkams, turintiems švie
žesnių idėjų, energijos ir 
sveikatos . . . Antai, kiek 
metų su socializmu kovoja 
galingiausi • Vakarų protai, 
kiek į tai pinigų jau įdėta, 
kiek įvairiausių “kryžiaus žy
gių” organizuota, o rezultatų 
kaip nėr, taip nėr ... Ir ne 
“vaduotojų” nosiai tai pa
keisti . . .

Todėl — nori nenori — 
teks visiems šiems sumaraz- 
mėjusiams veiksniams pasi
tenkinti retkarčiais nubyran
čiais trupiniais, nes vėliau 
gali neduoti nė jų. Tada 
nepadės nė jokie autsaiderių 
internacionalai . . .

Kazys Bagdonavičius

„TIESAI" — 15 JAV

Amerikietės:
„Norime dirbti!“
H V

Įžymi kovotoja už socialinę pažangą ir taiką, amerikietė An- 
džela Dėvįs neseniai Niujorke išleido knygą „Jvfoterys, rasė ir 
klasė". Vleną\jos egzempliorių autorė atsiuntė „Tiesos" redakci
jai. Knygoje -U Andželos Dėvi autografas.

Spausdiname iMrąuką iš knygos „Moterys, rasė Ir klasė".

J. L. Urbanavičiai 
M. Karalevičienė
E. Monstavičienė 
G. P. Taruškai 
A. Naubarienė
R. Adakauskienė 
J. Balčiūnas
A. O. Ališauskas 
V. Rudinskas 
A. M. Simijonai 
C. A. Yuškai
C. Lošius 

,M. Jonušienė
F. Spaičiai 
J. Norris
D. E. Skardžiai 
Ona Keršulienė 
J. S. Chičinskai 
V. Vekterienė
S. Petronienė

E. Petrauskienė
V. J. Knystautai
M. Lignugarienė

J. J. Vilkeliai
L. P. Kisieliai
M. O. Piragiai
E. Vilkis
P. M. Kiaurai
M. ŠalČiūnienė
M. M. Laurinaičiai
A. E. Jugelevičiai
J. Ambrozevičienė
A. Z. Yuzilaičiai
P. M. Barzdieniai
A. Suplevičienė
B. Džiaugienė
V. J. Gurkliai
A. T. Kreiviai
O. Viršinskienė
V. Zavičienė
E. Vilimas ir šeima
M. Gyvis ir šeima
J. Graibienė
M. Gudienė
V. Moskaliūnienė
V. Krukauskas
M. K. Šimkai,

Pavyzdžiui,

Maskva, Leningradas, Lvovas, Kijevas, Kišiniovas — 
štai adresai, kuriais siunčiami Klaipėdos “Dailės” kombina
to gintaro cecho pagaminti dirbiniai.’ Tai daugiausia 
gintariniai papuošalai moterims, suvenyrai. Šiemet klaipė
diečiai numatė pagaminti šios unikalios produkcijos už 770 
tūkstančių rublių.

Nuotraukoje:' Gintaro cecho darbuotojos Violeta Mocku- 
vienė ir Vida Tėvėlavičiūtė surenka gintaro vėrinius.

B. ALEKNAVIČIAUS nuotrauka

Jungtinėse Amerikos Vals
tijose šiandien dirba per 50 
procentų visų moterų, jos su
daro 41 procentą palies dar
bo jėgos. Likusios amerikie- 
lės — vien tiktai namų šei
mininkės, o iš tikrųjų — be
darbės. Rasių ir lyties diskri
minacija yra pagrindinė di
delio moterų nedarbo prie-
minacija ’ 
d olio moterų 
žastis.

Kai kurios moterų judėji
mo atstovės aiškina, kad ir 
dujančios moterys, patekda
mos į vergiją prte konveje-
rio, neišsivaduoja 
jos prie virtuvės
Jų nuomone, niekam nerūpi, 
kiek laiko moteris praleir 
džia, atlikdamos įvairius na
mų ruošos darbus ir kaip 
sunkiai joms tenka dirbti.

Imonininkai paprastai įdie7

iš vergi- 
kriauklės.

gia naują technologiją tada, 
kai, darbininkams, išsikovo
jus didesnės algas, reikalin
ga sumažinti gamybos kaš
tus. Jeigu moterų darbas na
muose būtų apmokamas ir 
jos nuolat reikalautų didinti 
apmokėjimą — visą tai tap
tų valstybei neekonomiška, 
ir, matyt, tiktai tuomet kapi-
talistai ieškotų būdų, kaip 
sumažinti šio darbo savikai
ną, t. y. jį labiau automati
zuoti ir mechanizuoti. Tačiau 
narnų šeimininkės
jaustųsi nepilnavertės ir ne- 
kompensuotos už tą monoto
nišką ir nuobodtI darbą.

Sociologiniai tyrimai rodo

vis tiek

didelį moterų — namų šei
mininkių nusivylimą savo 
padėtimi. Mokslininkė Mira
Fery kalbėjosi su šimtu dar
bininkų gyvenvietės netoli
Bostono moterų. Dvigubai

daugiau namų šeimininkių 
nei dirbančių moterų pareiš
kė, kad jos nepatenkintos 
savo gyvenimu. Nors daugu
ma apklaustų dirbančių mo
terų atlieka nesudėtingą, jų 
visų galimybių neatsklei
džiant j darbą (tai padavėjos, 
mašininkės, darbininkės, par- 
davėjosh-'jos jaučiasi laimin- 
jįtesnės/ galėdamos- matyti‘ki
tus žmonas, susitikti su jais 
kitoje aplinkoje nei namuo
se. LaikoĮna, kad moterų po
reikis beHfirauti yra tol^ pat 
svarbus Vėikrnys jų gyveni
me, kaip ir jų uždarbis.

Sociologai mano, kad mo
teris, nors ir gautų atlygini-' 
mą už namų darbą, psicholo
giškai nebūtų patenkinta. 
Argi tos namų šeimininkės, 
kurios jaučiasi, kad kasdie-
nis namų apyvokos darbas 
diena iš dienos jas slegia, 
sutiks būti apmokamos už 
tai, kas jas varo iš proto? O 
ir kitos, kurios skundžiasi, 
kad buvimas visą dieną na
muose tolygus įkalinimui, ar 
patikės, kad pinigai išvaduos 
jas iŠ kalėjimo?

Kai kurios JAV moterų 
aktyvistės siūlo surengti na
mų šeimininkių streiką, sa
kydamos, kad palikti namus 
tai irgi yra kovos forma. Bet. 
kur eiti, kaip susivienyti? Ar 
nebūtų daug realesnė alter
natyva. reikalauti tinkamo 
darbo ir ten, darbe, da
lyvauti masiškose kampani-
jose už vienodai apmokamą 
vyrų ir moterų darbą, už vi
suotinų ir valstybės subsidi-
juojamų ikimokyklinių vai
kų auklėjimo įstaigų bei ki
tų visuomeninių institucijų,

pavaduojančių namų šeimi
ninkę, steigimą.

Kiekviena J iš 50 procentų 
dirbančių JAV moterų yra 
svatllš" argumentas reikalau
jant, kad moterims būtų pa
lengvinta namų ruošos naš
ta. Beje, įvairių firmų atsto-i 
vai jau pasinaudojo nauju 
istorinės- reikšmės turinčiu 
moterų poreikiu išsiva
duoti iš namų šeimininkės 
vaidmens. Jie nemažai pasi
pelnė, sukūrę būdus greitai 
pagaminti maistą. Deja, jų 
siūlomas maistas negardus ir 
nemaistingas.

Moterys, kovojančios už 
savo, emansipaciją, siekia, 
kad būtų atsikratyta įsitikini
mo, jog šeimininkauti na
muose yrą tik jų pareiga. 
Jei, įsteigus visuomenines įs
taigas, vaikų priežiūros lt 
maitinimo problemos bus iš
spręstos, tai tuo pačiu bus 
užkirstas kelias monopoli
joms vaikytis didesnio pelno 
ekonomikoje. ’

Tiktai socialistinėse šalyse 
iš tikrųjų imtasi reikšmingų 
priemonių išvaduoti moterį 
iš namų vergijos. Žinoma, ir 
kapitalizmo sąlygomis mote
rų judėjimas už savo teises 
yra stiprus revoliucinis už
taisas kovojant prieš mono
polinį kapitalizmą.

Andžela DĖVĮS
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Detroit, Michigan Moters Dienos minėjimas Laisvės salėje
b Pasikeitė radijo

Lietuviškų Melodijų Radijo 
Valandėlės programos vedė
jas Algis Zaparackas prane
ša, kad pakeistas lietuvių 
radijo transliavimo laikas. 
Tikslu suvienodintij pirma
dienių ir trečiadienių trans
liavimo laiką, abiejų dienų 
programos nuo vasario 27 d. 
perduodamos nuo 2 iki 3 vai. 
p. p. Penktadienio programų 
laikas lieka tas pats — nuo 6 
iki 7 vai. vakaro iš Tautybių
Stoties, WPON, AM banga
1460. ' . I

Trys mirtys
Heretage ligoninėje, Tay

lor, Michigan nuo dūsavimo 
komplikacijų vasario 2 d. 
mirė Clara Steponkevičienė. 
Sukremuota, pelenai palaido
ti Evergreen kapinėse prie 
jos vyro George Steponkevi- 
čiaus, mirusio 1962 m. Dide
liame nuliūdime paliko sūnų 
Frank Horb ir marčią Eve
lyn; sesutę Eugenia Perry, 
gyv. Pittston, Pennsylvania 
if daug anūkų, gyvenančių 
Pennsylvanijoj.

Laidotuves tvarkė Charles 
Step (Stepanauckas) 18425 
Beech-Daly Road, Detroite. 
Pagrabas buvo tik šeimos 
nariams.

Velionė per daug metų 
buvo Detroito Moterų Pa
žangos Klubo narė ir šiaip 
pažangi lietuvė.

V *
Mirė širdies priepuolio iš

tiktas vasario 29 d. Juozas 
Daržininkas, sulaukęs 96 m. 
amžiaus. Jį rado mirusį lovo
je sesutė Elizabeth Ulinskie- 
nė su kuria velionis gyveno.

Jis gyveno su “pacer”, kurį 
gavo prieš du mėnesiu.

Laidotuves tvarkė velionio 
anūkas Peter G. Darz, gyv. 
Malvern, Pennsylvania. Lai
dotuvių direktorius Charles 
Step (Stepanauskas). Laido
tuvės buvo privatiškos, tik 
šeimos nariams. .Palaidotas 
kovo 2 d. Woodmere kapinė
se prie velionio. mirusios 
žmonos Onos, kuri mirė 1966 
m. Velionio sesutei Elizabeth 
Ulinskienei reiškiame didelę 
užuojautą. Ji visų pažangiųjų 
organizacijų narė ir laikraš
čių “Laisvės” ir “Vilnies” 
skaitytoja bei rėmėja.

♦ * ♦

Kovo 3 d. širdies priepuo
lio ištikta mirė Rožė Senesky 
(Steponkevičienė), sulaukus 
90 metų amžiaus. Ji gyveno 
viena. Ją rado mirusią ant 
grindų jos nuomininkai. Bu
vo pašarvota Vai Bauža lai
dotuvių namuose, 1930—25th 
Street, Detroite.’Velionė pa
laidota kovo 6 d. Woodmere 
kapinėse. Laidotuvės gražiai 
tvarkė laidotuvių direktorė 
Yolanda Bauža Zaparackas. 
Maldas atliko $v. Antano 
bažnyčios klebonas A. Babo- 
nas.

Velionė nuliūdime paliko 
savo marčią Mary Steppon 
gyv. Jackson, Michigan; 
anūkę Rosemary Albright ir 
vyrą Charles gyv. Arlington 
Heights, Illinois; tris proanū
kius Patrick, David ir Betsy 
Albright; taipgi anūką John 
Steppon.

Velionė į JAV atvyko 1909 
į Connecticut valstiją, vėliau 
persikėlė į Detroitą, kur gy
veno 23-čiojoj gatvėj iki mir
ties. Jos vienturtis sūnus 
taip pat mirė prieš kelis 
metus stipraus širdies smū
gio ištiktas. Ji buvo Detroito 
Lietuvių Klubo, Lt)S 21 kp. 
ir Detroito Moterų Pažangos 
Klubo narė. Visą gyvenimą 
priklausė prie pažangiųjų lie
tuvių; skaitė pažangiųjų laik
raščius ir ypatingai rėmė ir 
skaitė “Vilnį”.

Susirinkimai
Vasario mėn. jauni ir seni 

pažangiečiai lietuviai atlaikė 
kelis susirinkimus. ,

Moterys investatorės susi

rinko Magic Pan valgykloj 
vasario’ 11 d. pietums ir 
atlaikė susirinkimą.

Vyrai biznieriai-investato- 
riai susirinko vasario 11 d. 
vakare į Kęstučio Garelio 
namus ir ten turėjo pasek
mingą susirinkimą. Po susi
rinkimo, šeimininkė Anto- 
nette Garelis patiekė skanią 
vakarienę,' šeimininkas Kęs-' 
tutis Garelis — vaišino gėri
mais.

* * *

Vasario 13 d. Detroito Lie
tuvių Klubo patalpose įvyko 
LDS 21 kp. susirinkimas. 
Išrinkta valdybą 1984 me
tams: pirmininku Tony Vasa
ris; vicepirmininku Chuck 
Tvaska; užrašų sekretore 
Ruth Gugas; finansų sekre
torium ir iždininku Servit 
Gugas; iždo globėjai Emma 
Rye ir Minnie Tvaska. Vyko 
nominacijos į Centro valdy
bą. Nominuoti iš Detroito 
kuopos sekanti iždo globė
jai: Janice Brazas ir Bertha 
Rye ; pirmojo viceprezidento 
pareigoms Janice Brazas; an
trojo viceprezidento — Ka
ren Arndt; prezidento parei
goms Servit Gugas ir dakta
ru kvotėjų Dr. John Gerald 
Geraltauskas. Susirinkimą 
sklandžiai pravedė kuopos 
pirmininkas Tony Vasaris.

* * *
Jaunos moterys (sorority) 

susirinko vasario 24 d. į 
Josephine Milus namus. Po 
susirinkimo vaišes patiekė 
namų šeimininkė Josię Milus 
pagelbstint sesutei Aldai Li- 
minsky ir Minnie Tvaska.

* * *

Detroito Lietuvių Klubo 
mėnesinis susirinkimas įvyko 
vasario 26 d. Kadangi pirmi
ninkė St.^Masytė buvo išvy
kus į Ejoridą, susirinki
mą pravedė vicepirmininkas 
Tony Vasaris.

Iždo globėjas Kęstutis Ga
relis, davė platų raportą apie 
pečių skiepe su nauju ♦boile
riu. Kęstutis surado pačių 
įstaiga ir visą darbą prižiūrė
jo, ir pats daug pagelbėjo. 
Dabar klubo pečius veikia 
gerai: žiemą šildo, o vasarą 
šaldo. Išreikštos padėkos 
Vytautui Petrui ir Alphonse 
Rye už Klube atliktus dar
bus. Tony ir Bertha Rye 
paaukojo Klubui lentą žaidi
mams: strėlėms mėtyti į tai
kinį (dart board): Tą lentą 
pakabino broliai Tony ir Al
phonse Rye. Po susirinkimo 
vaišes paruošė nuolatinės 
šeimininkės: Antonette Ga
relis, jos sesutė Estelle 
Smith ir Emma Rye.

Nepamirškite!
Nepamirškite, jog Lietu

viškųjų Melodijų Radijo Va
landėlės transliavimo laikas 
pakeistas. Pirmadienį ir Tre
čiadienį programos perduo
damos nuo 2 iki 3 vai. po pie
tų, o penktadienį nuo 6 iki 7 
vai. vąkare iš Tautybių Sto
ties, WP0N, AM banga 1460.

■ d

Detroit, Mich.
LDS 21 KUOPA

Nuo balandžio mėnesio 
LDS 21 kuopa, Detroit, 
Mich., laikys susirinkimus 
kiekvieno mėnesio pirmąjį 
sekmadienį. Nepamirškite, 
balandžio mėnesį susirinki
mas įvyks 1 dieną, 11 valan- 
dąryte, 4114 W. Vernor Hwy.

Ruth Gugas, Sekretorė

ŽUVELĖS 15 
SINGAPŪRO

Bene pelningiausia Singa
pūro eksporto šaka — auksi
nės žuvelės. Vien 1983 me
tais užsienio užsakovams jų 
buvo parduota už 56 milijo
nus Singapūro dolerių. Pa
gal tropinių akvariumo žuvų 
prekyba Singapūras užima 
pirmą vietą pasaulyje.

Kovo 4 dieną vėl nemažas 
sujudimas buvo “Laisvės” 
salėje. Laisviečiai ir gausiai 
susirinkę svečiai taip pami
nėjo Tarptautinę moters die
ną. į ’

Iškilmingą vakarą pradėjo 
“Laisvės” laikraščio redakto
rė Ieva Mizarienė. Ji pasakė, 
kad šis pažangiečių susibūri
mas skirtas ir dar vienai 
progai — beveik penkerius 
metus New Yorke išdirbusio, 
laisviečiams ir daugeliui kitų 

< Amerikos lietuvių gerai pa
žįstamo Tarybų Liėtuvos 
žurhalisto Sigito Krivicko ir 
jo puikios šeimos palydėtu
vėms. Sigitas Krivickas New 
Yorke atstovavo tarybiniam 
savaitraščiui “Moscow 
News” kuris dar leidžiamas 
ir rusų, prancūzų, ispanų, 
arabų kalbomis, o vienkarti
nis tiražas viršija 1 milijoną 
egzempliorių. Sigito Krivic
ko straipsniai (jų tarpe — ir 
apie Amerikos lietuvių pa
žangųjį judėjimą) buvo regu
liariai spausdinami vilniškėje 
“Tiesoje”, kituose Tarybų 
Lietuvos laikraščiuose. Ieva 
Mizarienė pasakė, kad lais
viečiams bus gaila skirtis su 
Sigitu Krivicku, jo žmona 
Irena, dalyvavusiems visuo
se “Laisvės” renginiuose, jo 
vaikais Jurga bei Jonuku, ne 
kartą koncertavusiems dais- 
viečiams.

Kartu “Laisvės” redaktorė 
pranešė, kad pakeisti Sigitą 
Krivicką į New Yorką atvy
ko jaunas, bet Lietuvoje jau 
žinomas žurnalistas Vilius 
Kavaliauskas. Jis ligi šiol 
dirbo Vilniaus “Tiesos” laik
raštyje, ir nemaža laisviečių 
jį pažįsta iš kelionų į Tarybų 

^Lietuvą.

- Jūratė Sakalauskienė
Moters dienos minėjimą 

pradėjo iš Washingtono at
vykusi Jūratė Sakalauskie
nė. Ji papasakojo apie šios 
gražios viso pasaulio moterų 
šventės ištakas, kas-pasauly
je žinoma apie Amerikos mo
terų kovos už lygias teises 
istoriją, kaip ši šventė pažy
mima Tarybų šalyje, Tarybų 
Lietuvoje. Jūratė Sakalaus
kienė tvirtino, kad šiandien 
pasaulio moterys kaip nieka
da turi aktyviai kovoti už 
savo šeimų, vaikų ir ahūkų 
laimę, už taiką žemėje. Mo
terų balsas galingai skamba, 
kai reikalaujama nutraukti 
pasaulį prie branduolinės 
prarajos stumiančias ginkla
vimosi varžybas, kai siūloma 
normalizuoti santykius tarp 
dviejų didžiųjų planetos! val
stybių — Jungtinių Valstijų 
ir Tarybų Sąjungos.

Po kalbėtojos I. Mizarienė 
žodį suteikė žurnalistui Sigi
tui Krivickui. Jis padėkojo Į

Žurnalistas Vilius Kavaliauskas su žmona Ramune

Aido Choras vadovybėje Mildred Stensler.
laisviečiams už nuoširdumą 
ir pagalbą, kurią jis nuolat 
juto dirbdamas Jungtinėse 
Valstijose. S. Krivickas kal
bėjo. kad beveik per pen-

Žurnalistas Sigitas Krivickas
kerius metus jis pamatė di
delę ir žurnalistui tikrai įdo
mią šalį. Šie įspūdžiai kėlė 
pirmiausia pagarbą Ameri
kos darbo žmonėms, kurių 
rankomis sukurti visi Jungti
nių Valstijų turtai. Kartu 
negalima buvo nepastebėti 
Amerikos darbo žmonių rū
pesčių ir problemų, jų noro 
gyventi taikiai ir laimingai.

Minėjime koncertavo Mil
dred Stensler vadovaujamas 
“Aidp” choras, dainavo solis
tas Victor Becker. Baigiama
jam koncertui aidiečiai į savo 
gretas vėl pakvietė Ireną ir 
Sigitą Krivickus, kurie akty
viai dalyvavo choro repetici
jose bei pasirodymuose.

Irena Krivickienė taip pat 
padėkojo pažangiečiams už 
rūpestį ir širdingumą, rodytą 
jiems šiais nelengvais jų šei
mai metais. I. Krivickienė 
tarė šiltus žodžius apie Ame-

Irena Krivickienė
rikos moteris kurios nori 
taikos, giedros padangės virš 
visos planetos.

“Laisvės” redaktorė pri
statė naują New Yorko pa
žangiečių svečią — naują 
laikraščio “Moscow News” 
korespondentą Vilių Kava
liauską. Jis perdavė laisvie
čiams geriausius sveikinimus 
nuo Tarybų Lietuvos bičiu

lių, palinkėjo geriausios svei
katos bei laimės visoms mo
terims. V. Kąvaliauskas pa
sakė, kad atvyko į Jungtines 
Valstijas, kad plačiau papa- 
šakotų tarybiniams skaityto
jams apie Amerikos gyveni
mą, šios šalibs žmones ir 
tikisi jog šis žurnalistinis 
darbas padės stiprinti savi
tarpio supratimą tarp abiejų 
didžiųjų valstybių ir tuo pa
sitarnaus taikos visoje žemė
je reikalui. Žurnalistas iš 
Lietuvos pasakė, kad respu
blikoje gerai žinome, kokį 
svarbų "darbą taikos ir gero
vės labui atlieka “Laisvės” 
laikraštis, kitos pažangiečių 
organizacijos.

Po. tėvelio kalbos padaina
vo 4-metis Paulius Kava
liauskas “Kur lygūs laukai”. 
Tai buvo viena iš programos 
pažibų. Ir Paulius susilaukė 
daug, daug įvertinimo.

Taipgi dainavo visiems 
miela ir žinoma solistė Aldo
na Klimaitė-DeVetsco, o jai 
akompanavo buvusi ilgametė 
aidietė, Choro mokytoja Al
dona Žilinskaitė Anderson.

Moters dienos minėjime 
taip pat kalbėjo “Laisvės” 
direktorių tarybos pirminin
kas Povilas Venta, eiles skai
tė Sakalauskų vaikai Marius 
ir Jurga.

Ukrainų laikraščio 
redaktorius Mike Hanusiak

Į susirinkusius kreipėsi 
Jungtinių Valstijų Komunis
tų partijos Centro Komiteto 
narys Michael Hanusiak, ku
ris kalbėjo apie moterų vaid1 
menį visame pažangiajame 
Amerikos žmonių judėjime, 
apie būtinumą tęsti kovą už 
socialines bei pilietines tei-
sės, prieš ginklavimosi var
žybas, prieš atominio karo 
grėsmę.

Konsulas
Vaclovas Sakalauskas

Minėjimo oficialiąją dalį 
užbaigė Tarybų Sąjungos 
ambasados Washingtone pir
masis sekretorius, konsulas 
Vaclovas Sakalauskas.

Po to Niujorko Lietuvių 
Moterų Klubo moterys su
rengė skanius piėtus.
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Trumpai apie gerus 
laisviečius

Jau buvo “Laisvėje” rašy
ta apie ilgametį pažangiųjų 
organizacijų judėjimo veikė
ją ir ilgamečio “Aido” choro 
pirmininką Joną Grybą. Jau 
apie pora metų, kai Jonas 
randasi Rockaway senelių 
prieglaudoje.

Amilija .Juskovic gavo iš 
Jono Grybo dukters Olgos 
pranešimą, kad jos tėvui 
buvo padaryta gerklės ope
racija. Darę operaciją dakta
rai sako, kad gerklėj nebuvo 
vėžio.
. Po operacijos už kiek laiko 
apsirgo plaučių uždegimu, ir 
vėl buvo paguldytas į ligoni
nę. Dabartiniu laiku neteko 
sužinoti kaip Jonas Grybas 
jaučiasi. Labai gaila, kad 
nežinome jo tikro adreso. 
Negalime parašyti net užuo
jautos laiškelio. Labai gaila 
buvusio aktyvaus judėjimo 
veterano.

• • •
Jau kuris laikas susirinki

muose ir parengimuose nesi
mato Adelės Rainienės.

Adelė Rainienė (Raibušy- 
tė) gimė Barstyčiuose, augo 
Telšiuose. Į Ameriką atvyko 
1913 m. Greitu laiku įstojo į 
Lietuvių Literatūros Draugi
ją.

BRIEFS
In comparison with the 

Somoza regime and contem
porary El Salvador and Gua
temala, Sandinista Nicara
gua has a, vastly superior 
human rights record, in al
most every respect. 

♦ * ♦
A trip around the world 

has been planned by the 
Florida Friendship Society. 
29 days from July 19 to 
August 16, 1984 for the 
all-inclusive price of $3,200 
per person, double occupan
cy. Highlights will be Mos
cow, Tashkent, Trans-Sibe
rian Railroad, Lake Baikal, 
Mongolia, Peking, Shanghai 
and Hong Kong.

For more information call 
(212) 686-4832.

* * *
Arthur Ernst, from Man

hattan, N. Y. writes in his 
letter to the Editor of New 
York Post:

“PRESIDENT Reagan 
should be known as the 
“Welfare President,” since 
he — the one who so often 
railed against those “on wel
fare” — has caused through 
his economical policies many 
thousands of people to be 
added to the welfare rolls, 
people who never “dreamed” 
it could ever happen to 
them.” * * *

No wonder so many people 
are still dying of cancer. We 
are being fed chemicals that 
cause cancer. Many products 
are being called back from 
stores — cake mixes, cere
als, pop-corn, even baby 
foods.

They have used the harm
ful preservative called E D B 
since 1948. Can you imagine 
that? They have been push
ing us closer to death, slowly 
but surely.

Why can’t they use a 
preservative that would lose

Adelė buvo 2-osios apskri
ties veikėja, ilgametė jos 
sekretorė^nuo 1927 m. pri
klausė Lietuvių Meno Sąjun
gai. Aktyvi veikėja, ilgai 
vaidino mėgėjų Liaudies 
Teatro grupėje. Taipgi buvo 
Moterų Apšvietos Klubo 
vicepirmininkė.

A. Rainienė daug metų 
buvo renkama į “Laisvės” 
Direktorių Tarybą, kurį lai
ką ėjo sekretorės pareigas.

Adelė per visą savo ilgą 
išgyventą amžių buvo aktyvi 
pažangiosios visuomenės or
ganizacijų veikloje. Sulaukus 
90 metų amžiaus sveikata 
pradėjo šlubuoti, turėjo pasi
duoti į ligoninę sveikatai 
pasitikrinti.

Linkime A. Rainienei at
gauti sveikatą ir sustiprėti. 
Visuomet tave„Adele gerbia
me už visuomenei atliktuo
sius darbus. P. Sausis

Laisvės 
direktoriams

“Laisvės” B-vės direktorių 
susirinkimas įv^ks antradie
nį, kovo 20 d., 2 v. p. p. 
Prašom visus dalyvauti.

N. Buknienė
Sekretorė

its harmful effect by cooking 
or washing it off vegetables 
before eating them?

Billions and billions are 
being spent for research in 
space and for many less 
important things than our 
health.

Big corporations are kill
ing people for profits.

* * *
Cancer Research Institute 

reports that deaths from 
cancer are on the rise.

* * ♦
Women have always had a 

special relationship '-to the 
peace movement. One does 
not need to endorse the idea 
of natural passivity in wom
en to see that it is women 
who give life, and for the 
most part, it is women who 
nurture life to adulhood. 
Because of this, women have 
formed the backbone of 
peace organizations.
“I dream of soldiers going 

home for good 
bread baking in love’s 

opulent oven 
children safe asleep in bed 
a woman undressing 
in the light

of her man’s eyes;
I dream of an incessant trip 

to the stars.”
Use

The backbone 
of the peace 

movement




