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A. BIMBA
Kuba šiandien yra viena 

mažiausių šalių pasaulyje, 
bet jos vardas garsiai skam
ba po visus šios planetos 
kampus. Paimkime kad ir 
šiomis dienomis jos sostinėje 
įvykusį Neprisijungusiųjų 
Judėjimo suvažiavimą, kuris 
atstovavo 95 šalims. Kokia 
didelė jai garbė, koks puikus 
jai buvo pasigarsinimas!

Dar daugiau: Pačiame su
važiavime jos prezidentas Fi
del Castro vaidino vadovau
jamą vaidmenį. Jo vardas 
skambėjo kiekviename pra
nešime iš suvažiavimo. Kiek
vienas jo išsireiškimas buvo 
pastebėtas ir užrašytas.

Ir dar daugiau: Fidel Cas
tro yra šio Neprisijungusiųjų 
Judėjimo koordinatorius- 
pirmininkas.

Šiandien vargiai rasi tokią 
šalį, kuri šios šlovės socialis
tinei Kubai nepavydėtų.

□
Mūsų miestuose krimina

listų siautėjimas nebetenka 
jokių ribų. Paimkime mūsų 
New Yorką. Niekados jis dar 
nebuvo turėjęs tiek užmuši
mų ir apiplėšimų. Čia jau 
pavojinga susisiekimui nau
dotis ir požeminiais trauki- 
niai-subvėmis.

Padėtis tokia pavojinga, 
kad jau ir miesto valdžia 
priversta ieškoti būdų jai 
padaryti galą. Linkime me
rui pasisekimo kuo greičiau
siai juos surasti ir panaudoti.

Be jokio pasigailėjimo šian
dien Amerikos automobi
liams gaminti pramonės dar
bininkus smaugia nedarbas. 
Dešimtys tūkstančių jų jau 
yra atsidūrę bedarbių greto
se, o atleidimai iš darbo dar 
vis nesustoja.

Ta pati istorija ir su Angli
jos automobilių gaminimo 
pramonės darbininkais. Štai 
rugsėjo 11 dieną pranešimas 
iš Londono, kad ten yra 
nutraukiamas gaminimas 
"MG” automobilių ir iš darbo 
paleidžiama 25,000 darbinin
kų!

Žinoma, stebėtis nereikia, 
nes čia nieko naujo: Anglija 
serga ta pačia nedarbo liga 
kaip ir mūsų Jungtinės Val
stijos, kaip ir visos kitos 
kapitalistinės šalys. Visose 
jose darbininkai yra plakami 
nedarbo rykšte.

Kitaip su socialistiniais 
kraštais. Juose niekas nesi
skundžia nedarbu. Juose 
kiekvienam darbininkui teisė 
į darbą yra užtikrinta.

□
Viskas rodo, kad tie mūsų 

nelaimingi “vaduotojai,” vi
sokio plauko reakcininkai, 
yra atsidūrę didžiausioje be
viltėje. Viskas, ką jie skelbė, 
pasakojo ir pranašavo apie 
Tarybų Lietuvą, nuėjo vė
jais. Jie to nebegali paslėpti 
nuo žmonių akių.

Tas beviltiškumas įvedė 
juos į didelę desperaciją. Jie 
savo spaudą bei radijus pa
vertė mūsų gražiai klestinčio 
gimtojo krašto šlamštais 
šmeižimui ir niekinimui.

Mūsų “vaduotojus” labai 
nervina ir tos vasarinės eks
kursijos į Lietuvą. Kaip žino-

Policija puola ir areštuoja Pridarė labai daug nuostolių
Praeitą savaitę, rugsėjo 5 ir 6 dienomis, labai siautėjusį 

neapsakomai didelė audra daugelyje vietų pridarė daug 
nuostolių. Kaip dabar paaiški, tai jinai nusinešė ir keletą 
gyvybių.

Audra neaplenkė ir mūsų didžiojo New Yorko plačiausios 
apylinkės. Daugelyje vietų buvo nutraukta elektra ir keli 
šimtai tūkstančių gyventojų per porą dienų turėjo apsieiti 
be šviesos.

Ši šalis jau seniai buvo patyrus tokią nuostolingą audrą. 
Dar laimė, kad ji į rytus atslinko gana lėtai, tai žmonės 
turėjo laiko pasiruošti jai sutikti, nuo jos kiek galima 
apsisaugoti.

Darbininkų klasės kovotojui 
paminklas

Ragina darbuotis už 
padidinimą šios šalies 
militarinio biudžeto

Boston, Mass. — Rugpjūčio 30 d. bostoniečiai suruošė 
protesto sėdėjimo demonstraciją Bostono First National 
Banke, kuris 50 proc. finansuoja Seabrook, N. Y., 
branduolinę jėgainę. Nuotraukoje parodoma, kaip policija 
demonstrantus puola ir areštuoja.

Mirtimi nubausti ukrainiečiai 
nacionalistai karo 

kriminalistai
“The Ukrainian News’’ 

(rugs. 6 d.) praneša iš Tary
bų Ukrainos sostinės Kievo, 
kad ten šiomis dienomis tapo 
mirtimi nubausti penki na
cionalistai karo kriminalistai, 
kurie padėjo naciams Antro
jo pasaulinio karo metu 
skersti žydus ir šiaip tarybi
nius žmones, jų tarpe ir 
ukrainiečius. Teismas tęsėsi 
gana ilgai. Prieš juos buvo 
120 liudytojų.

SĖKMINGAS APGAVIKAS

Francis Murphy
Dublin, Airija. — Francis 

Murphy, 30 metų, nebaigęs 
jokio medicinos mokslo, įtiki
no net dviejų ligoninių virši
ninkus, kad jis yra chirur
gas. Jam buvo pavesta ir jis 
atliko net 17 operacijų. Ir jis 
jas visas atliko sėkmingai, 
nors kai kurios buvo gana 
sudėtingos.

LENKIJOS VADO 
VIZITAS

Paryžius. — Praeitą savai
tę su oficialiu vizitu Prancū
zijoje lankėsi Lenkijos Ko
munistų Partijos vadas Ed
ward Gierek. Čia jis tarėsi 
su Prancūzijos prezidentu 
Valery d’Estaingu abiem ša
lim bendrais reikalais.

ma, didelė dauguma ypač 
antrosios ir trečiosios kartos 
ekskursantų sugrįžta labai 
pasitenkinę savo viešnage 
Lietuvoje. Jie labai džiaugia
si nesiskaitę su “vaduotojų” 
draudimais ir gąsdinimais ir 
savo akimis pamatę, kaip 
energingai ir sėkmingai Lie
tuvos liaudis stato sau naują 
rytojų.

Jau girdėt balsų už ruoši
mąsi ekskursijoms ateinan
čiais metais.

Iš anksto galima užtikrinti, 
kad norinčiųjų jose dalyvauti 
ižteks visoms įstaigoms, ku
rios jas norės ruošti.

Be to, jų balsų nusikaltimą 
taipgi pilniausiai įrodė rasti 
įvairūs dokumentai. Pav., 
viename 1941 m. lapkričio 3 
dienos Vokiečių komandos 
dokumente sakoma: “Specia- 
liška akcija tebetęsiama. 
Myrhorode sušaudyti 45 par
tizanai ir 168 žmonių už 
palaikymą ryšių su partiza
nais.” Myrhorodo okupacijos 
metu buvo kankinta ir sušau
dyta 500 tarybinių piliečių!

Prispirti neginčijamų jų 
nusikaltimų įrodymų, teisia
mieji prisipažino skerdynėse 
dalyvavę. Žudomi buvo net 
ir vaikai. Antai teisėjo pa
klaustas, ar jis dalyvavo žy- 
dyme net ir vaikų, kaltina
mais Havrysh atsakė: “Taip. 
Kai mes atidarėme prieš juos 
ugnį, žmonės krito į duobę. 
Aš išgirdau vaiko balsą. Kai 
į duobę pažiūrėjau, joje pa
mačiau dar gyvą berniuką. 
Aš jį nušoviau.”

Santa Domingo. — Rugsė
jo 7 dieną Domininkonų Res
publikoje Jungtinių Valstijų 
kopteris nukrito žemėn ir 
nelaimėje žuvo trys žmonės. 
Nelaimės priežastis neišaiš
kinta.

Teheranas. — Irano sosti
nėje pradėjo siautėti gana 
pavojinga cholera. Žmonės 
labai susirūpinę.

Dr. Agostino Neto
Maskva. — Antradienį, 

rugsėjo 11 d., po sunkios 
operacijos mirė Angolos 
Liaudies Respublikos prezi
dentas Agostinbo Neto dar 
tik 56 metų amžiaus. Tai 
nuostolis jaunutės respubli
kos liaudžiai. Velionis buvo 
poetas, gydytojas, marksis
tas ir revoliucijonierius.

Washingtonas. — Senato
rius Sam Numm, demokra
tas iš Georgia valstijos, yra 
vienas iš “vanagų.” Jis norė
tų, kad valdžia likviduotų 
visus socialiniams liaudies 
reikalams skirtus projektus, 
o visas lėšas, visus iš žmonių 
surinktus mokesčius pavesti

Jis vėl išsiskubino 
j Vidurio Rytus

Robert Strauss

Tik prieš kelias dienas Ro
bert Strauss, prezidento 
Carterio ambasadorius Vidu
rio Rytuose, iš ten sugrįžo, 
bet ir vėl tapo pasiųstas 
atgal. Dabar jam pavesta 
sužinoti iš Izraelio premjero 
Begino ir Egipto prezidento 
Sadato, ką jiedu nutarė tik 
dabar įvykusiose derybose. 
Sakoma, kad be kitų klausi
mų, Beginąs ir Sadatas pla
čiai kalbėjosi apie Egipto-Iz- 
raelio santykius su palesti
niečiais.

Ragina daugiau 
rūpintis pasaulio 
alkanaisiais

Ottawa, Canada. — Rug
sėjo 7 d. čia baigėsi Pasauli
nės Maisto Tarybos 5-oji 
sesija. Taryba yra Jungtinių 
Tautų Generalinės Asamblė
jos sudaryta iš 36 narių. 
Kaip pirmesnėse sesijose, 
taip šioje daugiausia dėmesio 
buvo skiriama pasaulio alka
nųjų maitinimo klausimui. O 
tų alkanų žmonių šiandien 
pasaulyje yra neapsakomai 
daug: priskaitoma iki 
600,000,000! Daugiausia jų, 
žinoma, randasi dar neišsi- 
vysčiusiose šalyse. Konfe
rencija nutarė paraginti išsi
vysčiusias, turtingiausias ša
lis daugiau rūpintis alkanų 
likimu, daugiau aukoti į alka
niesiems šelpti fondą.

ginklavimuisi, ginklavimosi 
varžybų reikalams.

Senatorius Nunn yra Sena
to Ginkluotos Tarnybos Ko
miteto narys. Rugsėjo 7 die
ną kalbėdamas Senate jis 
pareiškė, kad jis esąs labai 
nepatenkintas dabartiniu mi- 
litariniu biudžetu. Jis ragino 
prezidentą Carterį tuojau 
pradėti smarkiausią kampa
niją už įtikinimą Kongreso ir 
visuomenės sutikti labai žy
miai pakelti militarinį biu
džetą. Jis sako, kad origina
liai prezidento Kongresui pa
siūlytas militarinis biudžetas 
turi būti padidintas nuo 60 
iki 80 bilijonų dolerių!

Plieno darbinininkai
už sutarti

Jungtinės Plieno Darbinin
kų Unijos vice prezidentas 
Leon Lynch spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad ši 
unija su 1,400,000 narių vie
ningai pritaria SALT II su
tarčiai su Tarybų Sąjunga ir 
energingai darbuojasi, kad ją 
Senatas ratifikuotų. Jis pa
smerkė tuos, kurie sutarčiai 
priešinasi.

Plieno darbininkų vadas 
sako, kad ši sutartis dėl 
branduolinio ginklavimosi 
apribojimo yra abiem šalim 
lygiai reikalinga.

Jau gavo 
pakvietimų

Viceprezidentas Walter 
Mondale, kuris tik prieš ke
lias dienas sugrįžo iš Kinijos, 
pranešė prezidentui Carte- 
riui, kad ir jis yra kviečia
mas apsilankyti Kinijoje su 
vizitu. Prezidentas pakvieti
mą priėmė. Lankymosi data 
dar nenustatyta.

Komunistų vadui 
sveikinimas

New Yorkas. — Dėl pa
skutinėmis dienomis sveika
tos pašlijimo, ilgametis Ame
rikos Komunistų Partijos ge
neralinis sekretorius Gus 
Hali rugpjūčio 23-6 dienomis 
Detroite 22-roje įvykusioje 
partijos konvencijoje asme
niškai negalėjo dalyvauti. Jo 
paruoštą Centro Komiteto 
raportą konvencijai kitas tu
rėjo perskaityti. Sakoma, 
kad delegatai jo labai pasige
do. Bus Hali gi negalėjimą 
konvencijoje dalyvauti labai 
sunkiai pergyveno.

Bet konvencijos delegatai 
vienbalsiai priėmė ir pasiun
tė sekretoriui šilčiausius 
sveikinimus ir nuoširdžiau
sius linkėjimus greitai ir pil
nai susveikti.

Šio šimtmečio pradžioje savo drąsa ir revoliucine veikla 
labai pasižymėjo Airijos darbininkų veikėjas Jim Larkin. 
Jo vardas skambėjo visame pasaulyje. Jis ir mirė Airijos 
darbininkų didvyriu.

Bet tiktai šių [1979] metų birželio 5 d. jam tapo 
atidengtas jo atminimui paminklas Airijos sostinėje 
Dubline O’Connell gatvėje. Jam paminklą sukurė skulpto
rius Oisin Kelly.

Ir anglikonai jau turi 
naują popiežių

Arkivyskupas Robert Buncie 
su žmona ir vaikais

Nedarbas rugpjūčio mėnesį 
labai padidėjo

Washingtonas. — Darbo 
Statistikų Biuras raportuoja, 
kad šioje šalyje nedarbas per 
rugpjūčio mėn. pakilo 1.2 
procento. Tai šiemet aukš
čiausias mėnesinis nedarbo 
pakilimas. Ypatingai pakilo 
energijos—gazolino ir kitų 
naftos produktų kaina. Taip
gi labai aukštai pakilo maisto 
produktų kaina. Tas reiškia, 
kad ekonominė recesija tebe- 
gilėja, taipgi infliacija tebe
kyla ir liaudies perkamoji 
jėga toliau kritinta.

Washingtonas. — Kongre
sinis komitetas raportuoja, 
kad šioje šalyje nepilnamečių 
mergaičių gimdymų skaičius 
šiandien yra dvigubai dides
nis, negu buvo prieš 1960 
metus.

Londonas. — Kaip Romos 
katalikų, taip anglikonų baž
nyčia turi savo “neklaidingą” 
dvasinį vadą. Tiktai katalikai 
jį vadina Popiežiumi arba 
šventuoju Tėvu, o anglikonai 
Canterburio Arkivyskupu 
arba Anglijos bažnyčios pri
matu. Dabartinis primatas. 
Canterburio arkivyskupas 
1978 metų sausio mėnesį 
sulauks 70 amžiaus ir iš tos 
vietos pasitrauks. Jo vieton 
rugsėjo 7 dieną jau išrinktas 
naujas arkivyskupas jo vietai 
užimti. Juo yra 57 metų 
vyskupas Robert Buncie. 
Naujasis vadas yra vedęs ir 
augina du vaikus.

Anglikonų bažnyčia šian
dien turi 65 milijonų pasekė
jų visame pasaulyje. Dau
giausia jų gyvena Anglijoje.

Jis eina drąsaus 
kovotojo pėdomis

Washingtonas. — Šiomis 
dienomis Senato užsienio rei
kalų komitete liudijo Coretta 
Scott King, velionio Martin 
Luther King, rasistų nužu
dyto, žmona. Ji griežčiausiai 
pasmerkė šaltojo karo šali
ninkus, reakcininkus, kur
stytojus ir ruošėjus provaka- 
cijų prieš Tarybų Sąjungą ir 
kitus socialistinius kraštus. 
Ji karštai ragino Senatą rati
fikuoti SALT II sutartį su 
Tarybų Sąjunga.

Mrs. Coretta Scott King, 
kaip ir jos gyvenimo drau
gas, yra nenuilstanti kovoto
ja prieš rasinę diskriminaciją 
ir už pasaulį be karų.
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Neprisijungusių šalių kelias 
ir tikslai

Jau seniai pasaulyje gyvuoja ir veikia du šalių blokai, 
arba mili tarinės sąjungos. Viena jų, ir seniausia, angliškai 
vadinasi North Atlantic Treaty Organization (NATO). Ją 
sudaro aukštai išsivysčiusios kapitalistinės šalys su Jungti
nėmis Amerikos Valstijomis priešakyje. Kita sąjunga 
vadinasi Warsaw Pact Alliance. Ją sudaro socialistinės 
Šalys su Tarybų Sąjunga priešakyje.

Betgi šiame pasaulyje yra daug kartų daugiau šalių bei 
valstybių, negu priklauso šioms sąjungoms. Tai tos visos 
šaly n ir vadinasi arba yra vadinamos neprisijungusiomis 
bei “trečiojo pasaulio" šalimis. Didelėje daugumoje jas 
sudaro dar tebesivystančios, neturtingosios šalys.

Bet laikui bėgant ir šiose šalyse kilo mintis kokioje nors 
formoje laikas nuo laiko susieiti ir pasitarti visoms 
bendrais reikalais. Ir štai 1961 metais gimsta taip 
vadinamas Neprisijungusiųjų Judėjimas kuris šiandien jau 
turi net 95 narius! Prieš kelias dienas socialistinės Kubos 
sostinėje įvyko jo 6-asis suvažiavimas. Susirinkę keli šimtai 
delegatu posėdžiavo visą savaitę. Paskutinė sesija įvyko 
praeitą sekmadienį, rugsėjo 9 dieną.

Pasirodo, kad šiame suvažiavime kai kuriais klausimais 
buvo gana aštrių diskusijų ir ginčų. Bet tenka skaudžiai 
nus’vilti tiems, kurie pranašavo Neprisijungusiųjų Judėji
me pasidalijimą, susiskaldymą ir pakrikimą. Suvažiavimas 
baigėsi vieningai. Tai parodo jo priimtoji deklaracija.

Mus labai sudomino šios deklaracijos pirmoji pastraipa. 
Pirmą kartą ji mus supažindina su Neprisijungusiųjų 
Judėjimo tikslais. Jie įdomūs.

“Valstybių arba valdžių galvų šeštoji konferencija,” sako 
deklaracija, “ragina visus pasaulio žmones dalyvauti 
pastangose paliuosuoti pasaulį nuo karo, jėgos politikos, 
militarinių bazių, militarinių sutarčių ir sąjungų, dominavi
mo (valdymo) politikos ir hegemonijos, nelygybės ir 
priespaudos, neteisingumo ir skurdo, ir sukurti naują 
tvarką, pagrįstą taikingu sugyvenimu, abipusiu bendradar
biavimu ir draugyste, tvarką, kurioje žmonės galėtų 
nuspręsti savo pačių ateitį, atsiekti savo politinę nepriklau
somybę ir plėsti savo laisvą ekonomiką ir socialinį 
vystymąsi be jokio iš kitur kišimosi, spaudimo arba 
gąsdinimo.”

Kaip tik už tokį pasaulį kovoja ir visi pasaulio pažangieji 
žmonės. Kaip tik tokius šūkius į savo vėliavą yra įrašęs 
socialistinis pasaulis.

Atdari ar uždari teismai?
Šiuo laiku spaudoje eina gana plačios diskusijos apie šios 

šalies teismų sistemą. Yra teisėjų kurie sako, kad 
teismuose bylos turėtų būti vedamos prie uždarytų durų, 
kad į juos būtų įsileidžiami tiktai kaltinamieji, jų advokatai 
ir liudininkai. Ypatingai daug teisėjų priešingų įsileidimus į 
teismus spaudos reporterių-korespondentų. Jie, girdi, 
žmogų apkaltina ir nuteisia arba išteisina pirma, negu 
džiurės arba teisėjai.

Tuo klausimu esama nuomonių pasidalijimo ir “Aukščiau
siajame Teisme. Vieni jo nariai stoja už uždarus, o kiti už 
atdarus teismus. Kuri sistema būtų teisingesnė ir žmoniš
kesnė?

Tai įdomus ir svarbus klausimas.

LIETUVOS SPAUDOJE APIE AMERIKOS 
KOMUNISTŲ PARTIJOS SUVAŽIAVIMĄ

Darbo žmonių kovos 
avangarde

Detroit, Mich. VIII. 27. 
(TASS ELTA). Baigė darbą 
JAV komunistų partijos, šio
mis dienomis švenčiančios 
savo 60 mėtį, XXII naciona
linis suvažiavimas.

Pirmą kartą JAV komunis
tų partijos suvažiavime daly
vavo TSKP Ir kitų proliškų 
komunistų ir darbininkų par
tijų atstovai, liaudies išsiva
davimo judėjimų pasiunti
niai. Kaip pabrėžė partijos 
nacionalinis pirmininkas 
Henry Winston, tai —reikš
mingas, jaudinantis įvykis, 
ryškiai demonstruojantis re
voliucinį solidarumą.

Baigiamajame posėdyje 
delegatai pritarė Komunistų 
partijos CK politiniam pra
nešimui, kuris buvo padary
tas suvažiavimui ir kuriame 
nusakyti pirmaeiliai Ameri
kos komunistų uždaviniai. 
Delegatai patvirtino pagrin
dinę suvažiavimo politinę re
zoliuciją, kuri buvo parengta 
ne tik forumo dalyvių, bet ir 
plataus partijos aktyvo ko- 
lek ty v i nėmis pastangomis,

United States, per 6 months... $6.50 
Canada, Lat. Amer., 6 months. $8.00 
Foreign countries, 6 months , . . $8.00

į vadovaujantis didžiuoju 
marksizmo-leninizmo moky
mu. Dokumente griežtai 
smerkiamos Amerikos “va
nagų” — karinio-pramoninio 
komplekso statybinių—kurs
tomos ginklavimosi varžy
bos. JAV agresyvus kursas 
tarptautinėje arenoje, politi
ka “patrankos vietoj svies
to,” nurodoma rezoliucijoje, 
sąlygoja tai, kad kova už 
taiką yra pagrindinis šalies 
judėjimo už socialinių ir eko
nominių problemų išsprendi
mą uždavinys. Didžiulę 
reikšmę įgavo kova už toles
nį įtempimo mažinimą ir Ta
rybų Sąjungos ir Amerikos 
sutarties SALT II ratifikavi
mą.

Delegatai griežtai pa
smerkė skaldytojišką maois- 
tų veiklą, kvalifikuodami ją 
kaip pasaulinio socializmo in
teresų išdavystę. Dabartiniai 
Kinijos maoistiniai valdovai, 
pažymima suvažiavimo nuta
rimuose, tapo ištikimais im
perializmo bendrininkais.

Amerikos komunistų foru

Kas ką rašo ir sako TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Pavojus vidurio rytuose
APIE KOMUNISTUS IR 
KOVĄ UŽ PASAULINĘ 
TAIKĄ

Tarybų Sąjungos dienraš
tis “Pravda” savo vedamaja
me “Komunistai ir detentė” 
rašo:

“Komunistai įėjo į istorijos 
areną pilnai pasiryžę pasta
tyti visuomenę, kurios užsie
ninės politikos pagrindinis 
principas bus puoselėjimas 
taikos pašalinti plėšikiškus 
karus jie laiko savo istorine 
misija iš žmonijos gyvenimo.

Nurodžius, kad kaip tik 
tokios linijos nūdien ir laikosi 
socialistinės šalys savo užsie
ninėje politikoje, “Pravda” 
sako:

“Komunistai nepasiduoda 
iliūzijoms. Jie puikiai žino, 
kad pasaulinė taika dar nėra 
užtikrinta. Dar yra tvirtų 
jėgų, veikiančių imperialisti
nėje stovykloje, kurios ban
do užkirsti kelią tarptauti
niam gyvenimui ta linkme 
vystytis. Tačiau taipgi veikia 
objektyviškos sąlygos, ku
rios tokius kriminališkus tai
kos ir progreso priešų planus 
paverčia niekais.

Savo visa veikla komunis
tai yra įrodę, kad jie yra 
žmoniškiausios ir pažangiau
sios pasaulinės pažiūros puo
selėtojai. Jie yra griežtai 
įsitikinę, kad šiame pasauly
je bus sukurta pastovi demo
kratinė taika.”

TAI KELIAS I NAUJĄ, 
ŠVIESESNĮ RYTOJŲ

Klerikalų “Draugas” 
(rugpj. 28) vedamajame 
“Centro Amerika skurde ir 
dideliame pavojuje” dejuoja:

“Iš tolo žiūrint, nelengva 
spręsti ateities Centro Ame
rikos valstybių, kuriose nuo
lat verda neramumai. Nica
ragua, Guatemala, Salvado
ras, taip, pat Costa Rica, 
Honduras ir net Panama šiuo 
metu stovi ant bedugnės 
krašto. Nicaraguoje jau nu
versta Samozos diktatūra, 
dar vadinama Samozų dinas
tija, nes visa ši valstybė 
buvo lyg vienos šeimos dva
ras. Tačiau, neteisinant dik
tatūros, nežiūrint į nesuskai
tomus kraštui padarytus 
nuostolius žmonių gyvybės ir 
turto sunaikinimo, ši valsty
bė tuo tarpu yra prietiltis 
komunizmui plėstis kaimy
nuose ir visoje Centro Ame
rikoje. O komunizmo laimėji
mas perkirstų Šiaurės ir Pie
tų Ameriką į dvi skirtingas 

mas pabrėžė, kad JAV ko
munistų partija, kaip darbi
ninkų klasės revoliucinė par
tija, ir toliau bus kovos už 
socialinę pažangą ir socializ
mą avangarde.

Suvažiavimas išrinko naują 
partijos Centro komitetą. 
Savo posėdyje Centro komi
tetas perrinko partijos nacio
naliniu pirmininku Henry 
Winstoną ir generaliniu sek
retoriumi Gus Hali.

Paskutinę suvažiavimo 
darbo dieną įvyko daugia
tūkstantinis mitingas, į kurį 
susirinko darbininkų judėji
mo veteranai, žinomi visuo
menės ir profsąjungų veikė
jai, judėjimo už pilietines 
teises aktyvistai. Kreipimesi 
į mitingo dalyvius Gus Hali 
paragino visus Amerikos 
darbo žmonių būrius siekti 
vienybės ir susitelkimo. Mes 
reikalaujame ratifikuoti su
tartį SALT H, pareiškė jis. 
Mes reikalaujame sumažinti 
karinį biudžetą ir atlikusias 
lėšas skirti smunkantiems 
miestams atkurti, naujiems 
gyvenamiesiems namams, 
mokykloms, ligoninėms sta
tyti. Mes raginame visus 
doruosius amerikiečius akty
viau įsijungti į kovą už socia
linę pažangą, demokratiją ir 
taiką. “Tiesa” V. Matiašas 

dalis, kurios jau būtų pri
verstos vesti skirtingus gy
venimus.

Čia ir yra likiminis Centro 
ir Pietų Amerikos kelias, 
kuris galėtų nuvesti Lotynų 
Ameriką visiškai svetima 
kryptimi, skurdų gyvenimą 
dar labiau suskurdinti, šio 
kontinento politinę pusiau
svyrą kraštutinai pakeisti. 
Ar taip bus ir ar greitai 
įvyks, negalima net spėlioti. 
Bet rūpestis vis dėlto kyla 
jau dabar JAV-bėms, Meksi
kai ir kitiems šiaurinio konti
nento kraštams ir laisvie
siems kraštams Europoje ir 
Azijoje.

Komunizmo išsiplėtimas 
yra labai pavojingas bandy
mas gyvenimo pusiausvyrai 
sudrumsti.”

Kaip tik priešingai: Šiais 
Lotynų Amerikoje įvykiais 
reikia nesusirūpinti, bet jais 
džiaugtis ir juos sveikinti. 
Jie veda tų šalių liaudį į 
naują, šviesų rytojų. Jie ve
da ne į didesnį skurdą, bet 
laukan iš skurdo. Jau čia pat 
yra ir pavyzdys. Jį duoda 
Kuba. Iš atsilikusio, skurde 
ir priespaudoje skęstančio 
krašto, Kuba palyginti trum
pu laiku pasirinkdama naują, 
socialistinį kelią, tapo laisva 
visose gyvenimo klestinčia 
srityse šalimi.

REVOLIUCINIO 
JUDĖJIMO DALYVIAI 
NIEKADOS NEBUS 
PAMIRŠTI

Žurnale “Laikas ir įvykiai” 
(1979-16) mokytojas A. Poš
kus rašo:

“Mažeikių rajone, Tirk
šliuose, atidengtas pamink
las revoliucinio judėjimo da
lyvių atminimui.

Niekas nepamirš Lietuvos 
Komunistų Partijos Centro 
Komiteto sekretoriaus, be
baimio kovotojo už naują 
gyvenimą Juozo Garelio, gi
musio netoli Tirkšlių. Čia 
takus išmynę žymūs revoliu
cinio judėjimo veikėjai Karo
lis Požėla, Juozas Greifen- 
bergeris, Aleksandra Draba- 
vičiūtė, Vladas Rekašius, 
Eugenija Tautkaitė, Matilda 
Domeikienė, Ignas Gaška, 
Karolis Didžiulis.

Tirkšlių apylinkėje gimė 
arba pradėjo revoliucinę vei
klą daug žinomų kovotojų. 
Čia revoliucinio judėjimo 
centru buvo valstiečio Jono 
Taurinsko sodyba, kurioje 
užuovėją rasdavo ne vienas 
pogrindininkas. Pats Jonas 
Taurinskas gimė Plienakiuo- 
se. Jis platino politinę litera
tūrą, 1918-19 metais su ki
tais kūrė Tarybų Valdžią 
Tirkšliuose ir Mažeikiuose, 
buvo LKP Mažeikių parajo- 
nio komiteto narys, padėjo 
Lietuvos KP CK darbuoto
jams palaikyti ryšius su Že
maitijos partinėmis organiza
cijomis.

Didelį kovų už Tarybų val
džią kelią yra praėję komu
nistai pogrindininkai broliai 
Vladas ir Mečys Taurinskai, 
Pranas Taurinskas, Benedik
tas Balsys, Eugenija Balsie- 
nė-Taurinskaitė, Alfonsas 
Kondratas, Liudas Dapkus, 
Apolinaras Gabalis, Kazys 
Pocius, kurių pogrindinė vei
kla buvo susijusi su Tikrš- 
liais.

Dabar įmonėse, kolūkiuo
se, mokyklose vyksta susiti
kimai su kovų už Tarybų 
valdžią veteranais, mokyklų 
kraštotyrininkai renka apie 
juos medžiagą. Visi gerbia 
komunistes pogrindininkes 
Pranę Žigulytę, Barborą 
Dargienę, Kotryną Jankaus
kaitę, Joną Žibiką, gyvenan
čius rajone ir padedančius 
auklėti darbo žmones revo
liucinėmis tradicijomis.

Rajone nuoširdžiai puose
lėjamos revoliucinės tradici
jos, šventai saugomas kovų 
už Tarybų valdžią dalyvių

Praėjo dvylika metų, kai 
Izraelis okupavo nemažus 
kelių arabų valstybių plotus. 
Tel Avivo kariuomenė įsi
tvirtino per šimtą kilometrų 
nuo Sirijos sostinės Damas
ko, kontroliuoja strateginį 
Šarm aš Šeicho rajoną, uži
ma labai patogias pozicijas 
vakariniame Jordano upės 
krante, Sinajaus pusiasalyje, 
kurio “išvadavimą’’ pagal 
Kemp Devido susitarimus 
neseniai atšventė Kairas. Jei 
šiose vietose laikina ramybė, 
tai Libano pietuose “Fanto
mai” degina arabų žemę, iki 
pamatų griaunami miestai ir 
kaimai, žudomi taikūs gy
ventojai. Izraeliui prireikė 
dar išplėsti valdas. Vakarų 
spauda rašo, kad ten vyksta 
“mini karas,” o iš tiesų—tai 
pavojingas karas.

Izraelio karo mašina toliau 
stiprėja. Gaminami reaktyvi
niai lėktuvai “Kfir,” raketos 
“Gabriel,” tankai “Merkava.”

JAV parduoda šiuolaikinės 
ginkluotės Izraeliui už šim
tus milijonų dolerių. Izraelio 
vyrams ir moterims kasdien 
kartojama, kad jie būtų pasi
ruošę bet kuriuo metu visuo
tinei mobilizacijai. Jokios 
kalbos apie taiką ir ramybę.

Sionistai vykdo savo pro
gramą, apie kurią dabartinis 
Izraelio premjeras Menachi- 
mas Beginąs yra pasakęs: 
“Atkreipę savo žvilgsnį į 
šiaurę, mes matome derlin
gas Sirijos ir Libano žemu- 
nas . . . rytuose—išsidėstę 
turtingo Tigro ir Eufrato slė
niai ... ir Irako nafta, vaka
ruose—egiptiečių žemė. Mes 
neturėsime galimybių vysty
tis, kol iš jėgos pozicijos 
neišspręsime mūsų teritori
nių problemų, kol nepriversi
me arabus visiškai paklusti.”

Užtat Tel Avivo minimalio
je programoje griežtai' pasi
sakoma prieš tai, kad Pales
tinos arabams būtų suteikta 
galimybė sukurti savo nepri
klausomą valstybę. Maksi- 

atminimas. Pievėnuose 
įrengtas J. Garelio memoria
linis muziejus. Paminklais 
įamžintos revoliucinių kovų 
vietos Mažeikiuose ir Sedoje, 
kovų už Tarybų valdžią daly
vių atminimui paminkliniai 
akmenys pastatyti Pievėnuo
se, Balėnuose, Židikuose ir 
Buknaičiuose, o antkapiniai 
paminklai—J. Žilakauskui, 
J. Jabonskiui, K. Petroškai, 
D. Jasmantui ir kitiems. 
Numatyta įrengti memoriali
nę lentą prie buvusio J. 
Krampio namo Mažeikiuose, 
Žemaitės 7, kuriame 1930- 
1940 m. vyko komunistų po
grindininkų susirinkimai, bu
vo slepiama nelegali literatū
ra.”
LIETUVIAI VISUR 
PUIKIAI PASIŽYMI

Neseniai Lietuvoje skaitė
me trumpą, bet labai įdomią 
žinutę “Lietuvos vaizdai 
Prancūzijoje,” kurioje sako
ma:

“Aktyviai mūsų respubli
kos fotomenininkai dalyvauja 
Prancūzijoje organizuoja
muose tarptautiniuose foto- 
forumuose. Neseniai Lietu
vos fotomeno draugiją pasie
kė katalogai iš III tarptauti
nės parodos Orleane, kur 28 
šalių autoriai atsiuntė apie 
1600 fotografijų. A. Maci
jauskas už seriją “Veterina
rijos klinikose” apdovanotas 
FIAP-o sidabro medaliu.

Prancūzijos mieste Reimse 
XIII tarptautinėje parodoje 
jaunas mūsų respublikos fo
tografas iš Nidos Kazimieras 
Mizgiris už darbų ciklą “Ko
pos” apdovanotas Tarptauti
nės fotografijos federacijos 
aukso medaliu. Reimso mies
to medaliu už darbus “Ref- 
ro,” “Etiudas,” “Forma” ap
dovanotas ir vilnietis, jaunas 
meistras K. Kostiukas.” 

malioji programa—-genoci
das, fizinis Palestinos arabų 
sunaikinimas. Kemp Devido 
susitarimai dėl tariamos 
“autonomijos’’ Palestinos 
arabams okupuotose žemėse 
lieka tuščiomis kalbomis. Tel 
Avivas ne tik nenori jų 
girdėti, bet masiškai naikina 
iš Palestinos išvarytų arabų 
stovyklas Libano pietuose. 
Tai daroma JAV “Fanto
mais.” Pentagonas, be abejo, 
patenkintas, “Libano poligo
ne’’ galėdamas išbandyti 
F-15. Washingtonas naudoja
si “mini-karu” savo ginkluo
tei tobulinti.

Tai, suprantama, anaiptol 
ne vienintelis motyvas, kodėl 
vienas iš Kemp Devido poli
tikos autorių—JAV grasina 
SNO Saugumo Tarybai, kad 
uždės veto bet kokiai rezoliu
cijai, kurioje bus užsiminta 
apie Palestinos arabų teises, 
net ir minimaliausias—“auto
nomines,” dėl kurių buvo 
susitarta Kemp Devide. Wa
shingtonas atvirai remia Tel 
Avivą ir jo planus nušluoti 
nuo žemės paviršiaus Pales
tinos arabus, sunaikinti vie
nintelę teisėtą kovotoją už jų 
interesus—Palestinos išsiva
davimo organizaciją.

JAV karinio-pramoninio 
komplekso tarpnacionalinės 
monopolijos intensyviai gin
kluoja Izraelį—savo žandarą, 
kad jis apgintų jų interesus 
Artimuosiuose Rytuose ir 
Afrikoje. Tos pačios jėgos 
remia ir sionistinius Tel Avi
vo kėslus šiame rajone. Su
prantama, kodėl Izraelio ne
vykdo SNO rezoliucijų ir 
neišveda kariuomenės iš 
okupuotų arabų žemių, anek
suoja jas, nesiskaito su Pa
lestinos arabų teisėtais rei
kalavimais. JAV remiamas 
Tel Avivas vilkina teisingą ir 
radikalų Artimųjų Rytų pro
blemų sprendimą, sabotuoja 
Ženevos taikos konferenciją, 
sukūrė vieną iš karščiausių 
taškų pasaulyje, kuris kelia 
nuolatinę grėsmę pasaulinei 
taikai.

Amerikos sionistų sureži
suota separatinė Izraelio ir 
Egipto taikos sutartis Kemp 
Devide ne tik neišsprendė 
Artimųjų Rytų problemų—ji 
sukomplikavo ir paaštrino 
prieštaravimus tarp suinte
resuotų šalių ir valstybių. 
Kemp Devidas atitolino tei
singą, pastovią taiką šiame 
rajone ir neišvengiamai kelia 
naujus pavojus.

Apolinaras Sinkevičius

IZRAELIS SUAREŠTAVO 
70 ARABŲ

Tel Aviv. — Izraelio vy
riausybė jos okupuotoje ara
bų Gaza srityje suareštavo 
70 arabų ir juos įkalino. 
Izraelio vyriausybė sako, 
kad suimtieji yra teroristai, 
kad jie bendradarbiauja su 
Palestinos Išsilaisvinimo Or
ganizacija.

UŽ UNIJISTĄ
MIESTO MERU

Philadelphia, Pa. — Dela
ware Valley Taikos Taryba 
užgyrė kandidatu į miesto 
merus unijų veikėją Lucien 
Blackwell. Taryba taipgi ra
gina visus Philadelphijos pi
liečius ne tik šio unijisto 
kandidatūrą į miesto merus 
užgirti, bet ir aktyviai daly
vauti pastangose jį išrinkti. 
Ypač raginamos įvairios liau
diškos organizacijos padėti 
jam rinkimus laimėti.

KEISTAS REIŠKINYS
Net keletas pravestų stu

dijų parodo, kad valdžios 
įspėjimai apie cigarečių rū
kymo pavojų tiktai paskati
na, ypač jaunus žmones, jas 

e

rūkyti. Barimas bei draudi
mas žmoguje pagimdo susi
domėjimą. Jis nori pats iš
bandyti, kaip rūkymas jame 
veiks, kaip jis jausis cigare
tę surūkęs. Sakoma, tokia 
jau žmogaus prigimtis!

GERINA SANTYKIUS 
SU LENKIJA

Bonn. — Vokiečių Federa
tyvinės Respublikos (Vakarų 
Vokietijos) premjeras Hel
mut Schmidt rugpjūčio 17-18 
d. d. su oficialiu vizitu lankė
si socialistinėje Lenkijoje. Jo 
misijos tikslas—pagerinti ir 
praplėsti santykius su Lenki
ja. Tuo tarpu Vokietijos so
stinėje Bonnoje Vokiečių- 
Lenkų Draugija paskelbė at
sišaukimą į abiejų šalių val
džias ir žmones, kuriame 
sakoma: “Šalyn karus! “Lai 
gyvuoja draugystė su Lenki
ja!”

Roma. — Rugpjūčio pra
džioje Italijos darbininkai 
pravedė ištisos savaitės boi
kotą prieš visus laivus, kurie 
priklauso Čilės savininkams. 
Tuomi jie išreiškė pasipikti
nimą Čilės fašistiniu režimu.

Damascus.*— ArAbų Dar
bo Unijų Konfederacija ragi
na visus arabų kraštus griež
tai smerkti Jungtinių Valsti
jų imperializmą už drąsinimą 
Izraelio ginkluotų įsiveržimų 
į Libaną.

t

IŠ LAIŠKŲ
Po dviejų įdomių dienį Le

ningrade, jau mes svečiuoja- 
mės Vilniuj. Petronis šią sa
vaitę dar atostogauja, tai 
Monika tvarko mūsų progra
mą. Sekm. bus atidarymas 
operos ir matysime “Travia
tą” su Noreika.

Jau matosi daug kas su
tvarkyta ir naujų pastatų, ir 
“traffic jams.” Gyvenam pui
kiai “Neringos” viešbutyje. 
Susitikom kubiečius muzikus 
kurie jau Kaune koncertavo 
3 dienas. Išvažiavo į Tallin- 
ną, po to vyks į Maskva kur 
gal mums pasiseks juos gir
dėt.

Viso gero,
Mildred Stensler 
ir Viktoras Bekeris »
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SUSITIKIMASI SU ĮDOMIAIS ŽMONĖMIS

“LAISVĖ” 3-IAS PUSLAPIS

Rūpesčių kupinos dienos

Mečislovas Gedvilas [dešinėje] ir žurnalistas Henrikas 
Vencevičius.

Dažnai prisimenu saulėtą 
ir karštą keturiasdešimtųjų 
metų vasarą, kai retkarčiais, 
padangėje susikaupę juodi 
debesys, nuplaudavo Kau
no—Zarasų plento dulkes. Ir 
vėliau daug vasaros saulių 
ridinėjusi mūsų žeme. Gi 
labiausiai įsiminė anoji vasa
ra, kraštui atnešusi revoliu
cines permainas. Tą birželio 
rytą Kauno radijas pakvietė 
po pietų klausyti svarbų pra
nešimą. Pas mus susirinko 
artimiausieji kaimynai.

Sodrus diktoriaus balsas 
pranešė:

— Kalbės Liaudies vyriau
sybės vidaus reikalų minis
tras Mečislovas Gedvilas . . .

Ministras liaudies vyriau
sybės vardu Lietuvos Respu
blikos piliečiams pranešė, 
kad žlugus senajam režimui, 
visame krašte vyrauja tvar
ka bei rimtis ir gaunamos 
gausios telegramos, raštai 
bei žodiniai sveikinimai iš
reiškia plačių liaudies sluoks
nių pritarimą ir paramą.

Toliau ministras sakė:
— Ryšium su valstybės 

gyvenimo posūkiu nauja 
kryptimi, skleidžiama daug 
įvairiausių gandų, šmeižtų, 
visiškai niekuo nepagrįstų ir 
dažniausiai perdėm fantastiš
kų. Būtų beprasmiška juos 
visus čiaidemaskuoti. Užten
ka tik pareikšti, kad jie visi 
daugiausia skleidžiami nesą
moningiems žmonėms. Jų 
tikslas — sudrumsti krašto 
rimtį ir išstumti gyvenimą iš 
normalios, nuoseklios persi
tvarkymo vagos. . .

Kalbėtojas aiškiai tarė žo
džius ir buvo malonu ji klau
syti.

— Matyti, šio naujo minis
tro šviesi galva ir mokslo 
gerai ragavęs,—garsiai tarė 
Bistramo dvaro kalvis K. 
Šmatavičius.

Vėliau daug kartų per ra
diją ir salėse teko girdėti M. 
Gedvilo kalbas. Įvairiomis 
iškilmingomis progomis ir 
rūsčiais karo ir pokario me
tais, kai Lietuvos patriotai 
buvo kviečiami kovoti ir gy
dyti okupacijos žaizdas. Gi 
pirmoji saulėta tų metų va
saros popietę girdėta kalba 
labiausiai įsiminė.

Jau pirmos Lietuvos kraš
to pertvarkymų dienos il
giems metams išryškino tris 
respublikos vadovus: Antaną 
Sniečkų, Justą Paleckį, Me
čislovą Gedvilą.

Kaip žmogus, 
revoliucionierius ir 

publicistas
Mano kartos žmonės, ir 

visi tie, kas domisi Tarybų 
Lietuvos istorija, gerai žino 
Gedvilo pavardę, žmogų, ku
rį gerbia visa respublika. 
Tie, kurie M. Gedvilą pažįsta 
ne vien enciklopedijų, įvairių 
istorinių dokumentų, knygų 
ar gausių straipsnių pusla
piuose, gali daug papasakoti 
apie jo tiesų ir sveiką požiūrį 
sudėtinguose klausimuose ir 
mokėjimą apginti, savo po
žiūriu kitus įtikinti, o kur 
būtinai reikėdavo—likti labai 
atkakliu. Kai kas net mėgda
vo patylomis replikuoti: 
Taip, jis gimė žemaičiu, o 
reikalo labui mokėjo pasaky
ti ir ginti savo nuomonę. Ir 
veik visuomet tolimesnių 
įvykių raida patvirtindayo jo 
žodžius.

Įdomus ir pamokantis Me- 

čislavo Gedvilo gyvenimas. 
Prieš 78 metus gimė Bubiuo- 
se, netoli Šiaulių. Aleksan
dras Gedvilas sąskaitininka- 
vo žinomo grafo Zubovo dva
re. 1904 m. carinė žandarme
rija iššniukštinėjo, kad Zubo
vo tarnautojas skaito drau
džiamą literatūrą. Kauno gu
bernatoriaus įsakymu Gedvi
lai iš Lietuvos ištremiami. 
Nežinia kur būtų atsidūrusi 
Elena ir Aleksandras Gedvi
lai su dvimečiu kūdikiu, jei 
ne liberalaus grafo Zubovo 
ryšiai. Jiems buvo leista iš
vykti pas gimines. Rybinske, 
šeimos galva gavo darbą 
geležinkelio buhalterijoje. 
Vėliau gyveno sostinėje ir 
Pavlovsko mieste. Į darbą 
Petrograde 25 kilometrus 
važinėjo traukiniu.

1911 m. jaunasis Gedvilas 
pradėjo lankyti Carskoje Se
lo (dabar Puškinas) gimnazi
ją, kurią baigė audringais 
devynioliktaisiais. Daug ne
pamirštamų įspūdžių paliko 
Vasario ir Spalio revoliucijos 
dienos. Keletą mėnesių dirbo 
geležinkelio valdybos politi
nio skyriaus agitacijos pro
pagandos poskyryje raštve
džiu. Įstojo į Petrogrado 
technologijos institutą ir bai
gė tris mechanikos fakulteto 
kursus.

Nesvetingai 1922 m. Lietu
va sutiko Gedvilų šeimą. Tik 
pažangių žmonių pažinčių dė
ka tėvas gavo Palangoje “Žu
vies ir gintaro” bendrovėje 
buhalterio tarnybą, o sūnus 
tapo progimnazijos mokyto
ju. Mečys greit tapo aktyviu 
visuomenininku, kovingu 
laisvamaniu.

Po 1926 m. gruodžio 17 d. 
perversmo fašistiniai ir kleri
kaliniai elementai su Gedvilu 
susidorojo—atleido iš darbo. 
Buržuazijos valdymo metais 
M. Gedvilas administracinė
mis bausmėmis baustas net 
devynis kartus, paragavo 
karčią koncentracijos stovy
klų duoną.

1931-1940 metais buvo ren
kamas Telšių apygardos ligo
nių kasų direktoriumi. 1934 
m., išrinktas į Telšių miesto 
tarybą, gynė darbo žmonių 
reikalus.

M. Gedvilas į pogrindinę 
Lietuvos kompartiją įstojo 
1934 m. liepos mėn.

1940 m. liepos 25-26 dieno
mis įvykusi nepaprastoji 
Liaudies seimo sesija sudarė 
Tarybų Lietuvos Liaudies 
Komisarų Tarybą. M. Gedvi
las buvo išrinktas pirminin
ku. Šiose atsakingose parei
gose buvo visą karo laikotar
pį. Dar apie 10 metų dirbo 
Ministrų Tarybos pirminin
ku. Lietuvos pedagogai labai 
šiltai prisimena 1957-1973 
metus, kai M. Gedvilas buvo 
respublikos švietimo minis
tru, visomis išgalėmis rėmė 
ir skatino naujų vidurinių 
mokyklų statybą, ieškojo 
naujų kelių šviečiant ir auk
lėjant jaunąją kartą. Tais 
metais švietimo ministro 
automobilį galėjai sutikti 
atokiausių mokyklų keliuose.

Jis žinomas publicistas, 
pirmąjį savo kūrinį atspaus
dino Telšių savaitraštyje 
“Žemaitis.” “Valdžia, ne
snausk!”—tokio pavadinimo 
straipsnis aštriai kritikavo 
liaudininkų ir socialdemokra
tų valdžios nuolaidžiavimą 
tautininkams, krikščio

nims—demokratams ir viso
kiems fašistuojantiems ele
mentams. 1926 m. rugpjūčio 
16 d. pasirodęs straipsnis 
pridarė daug triukšmo. Greit j 
įvykęs fašistinis perversmas 
patvirtino jauno publicisto 
prognozes.

1928-1931 m. Gedvilas Tel
šiuose redagavo opozicinį 
“Žemaičio” savaitraštį. Vė
liau padėjo redaguoti telšie
čių savaitraščius “Darbo že
maitį,” “Žibintą,” “Naują ži
bintą,” išleisti tris antifašis
tinio liaudies fronto komiteto 
nelegalaus laikraščio “Liau
dies frontas” numerius, rašė 
pogrindinei “Tiesai.”

Neseniai Mečislovas Ged
vilas savo bute rodė spintą, 
kur gausiose papkėse surink
tas daugelio metų publicisto 
darbas—per du tūkstančiai 
įvairiuose žurnaluose bei 
laikraščiuose publikuotų 
straipsnių, atsiminimų.

Telšiečiai prieš Tūbelį 
ir Lapeną

Kadaise, prieš 53 metus, 
Varnių koncentracijos sto
vykloje susipažino su Alek
sandru Tornau—“Žemaitū- 
kio” įkūrėju ir valdybos pir
mininku. Jo pakviestas M. 
Gedvilas, baigęs kalėti, nu
vyko į Telšius ir dirbo buhal
teriu. “Žemaitūkio” laiko
tarpis skaitytojams beveik 
nežinomas.

Kaune “Lietūkiui” vadova
vo tautininkų šulas ir prezi
dento Smetonos giminaitis J. 
Tūbelis ir vėliau didelėmis 
aferomis pagarsėjęs Lape
nas. Jų rankose buvo dideli 
kapitalai, kuriais “Lietūkis” 
rėmė buožiją bei naujus dva
rininkus. Gi “Žemaitūkis”— 
Žemaitijos kooperatinių 
draugijų sąjunga—buvo pa
žangi, neturtingus valstie
čius ginanti kooperatinė or
ganizacija, veikianti nuo 
1925 m. Po trejų metų “Že
maitūkis” jungė 70 koopera
tyvų, savarankiškai užsieny
je užpirkdavo žemės ūkio 
inventorių, cementą, trąšas. 
Jas su įvairiomis lengvato
mis parduodavo nepasiturin
tiems, ekonominės krizės 
nualintiems valstiečiams. Ši 
organizacija buvo rimtas pri
vatininkų ir įvairių prekybos 
savivaliautojų konkurentas. 
Todėl “Lietūkio” vadovai, 
kuriems “Žemaitūkis” forma
liai priklausė, stengėsi vado
vus sukompromituoti, o 
draugiją pasmaugti.

“Žemaitūkiui” vadovavo 
kairiųjų pažiūrų žmonės. Tai 
Aleksandras Tornau, Pranas 
Daumantas, alsėdiškis Ed
vardas Normantas, vyžantiš- 
kiai broliai Antanas, Juozas 
ir Leonas Milvydai—žinomi 
Žemaitijos revoliucionieriai, 
žuvę kovose su klasiniais 
priešais. Jie valstiečių tarpe 
platino antifašistinius atsi
šaukimus.

Tuomet “Žemaičio” savait
raštis, kurį “Žemaitūkis” fi
nansiniai rėmė, smerkė tau
tininkų ir jų pakalikų veiks
mus, sakė, kad tokiu būdu ir 
geriausias įmones galima su
žlugdyti.

Tornau, Daumantas ir 
Gedvilas buvo areštuoti. 
Kerštingi “Lietūkio” vadei
vos, iškeldami baudžiamą 
bylą, siekė politinio kapitalo. 
Tačiau kaltės nebuvo rasta ir 
teismas priverstas juos ištei
sinti.

AMERICAN WORKERS IN A STRAITJACKET

Oli II pinės Lietuvos viltysSvečiuose pas darbštų 
šeimininką

Keletas metų, kai Mečislo
vas Gedvilas yra pensinin
kas. Tačiau šis žodis įgauna 
kitą skambesį, kai apsilankai 
Vilniuje, Donelaičio gatvėje 
ir pamatai eilinę jaukaus 
namo šeimininko darbo die
ną, išgirsti apie rūpesčius ir 
sumanymus.

Lietuvos gyventojai M. 
Gedvilą šešis kartus rinko 
Tarybų Sąjungos Aukščiau
siosios Tarybos deputatu. 
1940 m. vasarą jis buvo 
išrinktas Liaudies seimo at
stovu. Ir, nuo to laiko yra 
respublikos Aukščiausios Ta
rybos deputatas.

Dabar Lietuvos parlamen
te M. Gedvilas atstovauja 
Kupiškio rajono Subačiaus 
apylinkių rinkėjus. Dažnai 
ten nuvyksta. Į sostinę atvy
kę kupiškėnai nepamiršta 
aplankyti deputatą, kuris pa
dėjo išspręsti keletą vietos 
gyventojams svarbių proble
mų.

Dažnai bute skamba telefo
nas. Mokyklos ir mokslo įs
taigos, įvairūs kolektyvai 
kviečia šeimininką susitiki
mams. Gedvilas labai vertina 
pokalbius su jaunimu, ir įvai
rių kartų atstovais. Ir daž
niausiai nuvyksta. Išanksti
nių tekstų nerašo, gi vieną ir 
kitą valandą tenka praleisti 
savo bibliotekoje ir archyve, 
patikslinant kurių tai įvykių 
datas, veikėjų vardus.

1975 m. pasirodė Mečislo
vo Gedvilo atsiminimų knyga 
“Lemiamas posūkis.” Auto
rius papasakojo apie audrin
gą 1940-1915 metų laikotar
pį. Šiais metais “Vagos” lei
dykla šią knygą išleidžia ru
sų kalba ir su svarbiais mūsų 
krašto revoliuciniais įvykiais 
turės progos susipažinti kitų 
respublikų skaitytojai.

M. Gedvilas rašo naują 
knygą, kurioje papasakos 
apie savo jaunystėje pergy
ventus revoliucinius Petro
grado įvykius. Čia girdėjo 
kalbantį Leniną, susidrauga
vo su revoliuciniais jūrinin
kais, daug ką miesto gatvėse1 
pamatė kartu su gimnazijos 
bendraklasiu, dabar žino
muoju Michailu Cariovu— 
TSRS Liaudies artistu, So
cialistinio darbo didvyriu, 
Maskvos Mažojo teatro di
rektoriumi . . .

— Ką dar planuojate nu
veikti?

Mečislovas Gedvilas šypso
damasis sako:

— Mano gyvenime didelį 
vaidmenį turi 17 metų laiko
tarpis. 17 metų mokiausi 
įvairiose mokyklose, 17 metų 
dalyvavau antifašistinėje ko
voje, 17 metų buvau respu
blikos Liaudies Komisarų 
Tarybos ir Ministrų Tarybos 
pirmininku, 17 metų buvau 
švietimo ministru. Dabar ti
kiuosi 17 metų rašyti atsimi
nimus, o paskui dar 17 metų 
juos skaityti ir taisyti. Ka
daise Palangos progimnazijo
je mano buvę mokiniai Jonas 
Šimkus ir Aleksandras Guze- 
vičius, vėliau tapo žinomais 
rašytojais. Gal jau ir vėloka 
svajoti apie rašytojo karjerą. 
O papasakoti tikrai ką tu
riu .. .

Henrikas Vencevičius

Kaunietis krepšininkas 
Voldemaras Chomičius— 
naujas vardas Lietuvos spor
to padangėje. Dar prieš me
tus jis žaidė antrojoje Kauno 
“Žalgirio” komandoje, iš ku
rios gabų vaikiną TSRS rink
tinės treneriai pakvietė ruoš
tis 1979 metų Europos pir
menybėms. Gerai pasirodęs 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose, Voldemaras įsitvirtino 
šalies rinktinėje. Iš Italijos 
jis atvežė Lietuvai * pirmąjį 
šiais metais Europos čempio
no aukso medalį. V. Chomi
čius turi visas galimybes 
dalyvauti ateinančiais metais 
Maskvoje įvyksiančiose olim
pinėse žaidynėse.

Populiariausios Tarybų 
Lietuvos sporto šakos — 
krepšinio atstovų Olimpiado
je tikimės pamatyti ir dau-
giau. Kartu su Voldemaru tą. Ąr pavyks tai kauniečiui 
Chomičiumi šalies krepšinio Vladimirui Jerofejevui arba 
rinktinės kandidatais yra vilniečiui Algirdui Jančiaus- 
kaunietis Sergejus Jovaiša kui—parodys artėjantis šios 
bei puolėjas iš Vilniaus “Sta- vyriškos sporto šakos pasau- 
tybos” komandos Algimantas lio čempionatas.
Pavilonis. Buvęs vienu ge- Beveik 30 metų praėjo nuo 
riaušių Lietuvos plaukikų, žymiausio Lietuvos dvirati-

jo domėtis prieš septyneris pasirodymų, jo pergalių dau- 
metus. giadienėse lenktynėse šalies

Montrealio olimpinių žai- keliais. Ir štai lietuviai—vėl

Algimantas krepšiniu prade- ninko—Kazimiero Paršaičio kiai labai draugiški.

dynių bei pasaulio čempionė, šalies dviračių rinktinėje. Į iškilmėse dalyvauti.
TSRS moterų krepšinio rink
tinės kapitonė Angelė Rup
šienė taip pat ruošiasi star
tuoti Maskvos olimpiadoje. 
Dideles viltis Lietuvos spor-
to mėgėjai sieja su kita
Vilniaus “Kibirkšties” ko
mandos lydere, taip pat bu
vusia plaukike Vida Beselie- 
ne. Neseniai paskelbtame 
Tarybų Sąjungos geriausių 
krepšininkų sąraše ji yra 
ketvirtoji.

Šiek tiek mažiau atstovų 
šalies rinktinėse turi Lietu
vos rankininkai. Montrealio 
“auksą” papildyti Maskvos 
olimpinėse ■ žaidynėse tikisi
Kauno žalgirietė, pasaulio vi
cečempione Aldona Nenėnie- 
nė. Dėl aukso medalio šalies 
rinktinės sudėtyje kovos ir 

.studentė iš Vilniaus Sigita 
Mažeikaitė. Voldemaras Na- 
vickis iš Kauno “Granito” 
komandos stengsis padėti 
TSRS rinktinei išlaikyti 
prieš ketverius metus iško
votus olimpinių čempionų 
vardus.

Šuoliai į tolį ir ilgų nuotolių 
bėgimas. Kai kalbame apie 
mūsų respublikos atstovus 
šiose lengvosios atletikos 
rungtynėse, pirmiausia mini
me Vilniaus pedagoginio in
stituto studentės, pasaulio 
šuolių į tolį rekordininkės 
Vilhelminos Bardauskienės 
bei jos komandos draugo 
Aleksandro Antipovo pavar
des. Praeitų metų Europos 
pirmenybėse Čekoslovakijoje 
dešimties kilometrų bėgime 
Aleksandras užėmė trečiąją 
vietą. Kandidatais į Olimpia
dą taip pat įrašyti 400 metrų 
bėgimo Lietuvos rekordinin
kas Remigijus Valiulis bei 
rutulio stūmike Rima Muzi- 
kevičienė.

Jau įpratome Lietuvos pa
siuntinių pavardes matyti ir 
šalies irklavimo rinktinės są
rašuose. Atsisveikinus su di
džiuoju sportu kelių olimpia
dų dalyviams ir prizininkams 
Zigmui Juknai, Juozui Jage- 
lavičiui, Antanui Bagdonavi
čiui, Genovaitei Ramoškie- 
nei, olimpiniam čempionui 
Vladui Cesiūnui ir kitiems 
visame pasaulyje žinomiems 
sportininkams, jų tradicijas 
tęsia pasaulio vicečempionės 
Eleonora Kaminskaitė ir Na
talija Kalašnikova, Vytautas 
Butkus.

Krepšinis, irklavimas, ran
kinis, lengvoji atletika. Šių 
sporto* šakų atstovai iš Lietu
vos dalyvauja beveik kiek
vienose olimpinėse žaidynė
se, tampa jų nugalėtojais, 
prizininkais. O štai pastarai
siais metais, ir ypač po to, 
kai Montrealyje vilnietis Ar

vydas Juozaitis pirmą kartą 
Lietuvos plaukimo sporto is
torijoje iškovojo Olimpiados 
medalį, pasaulio sportinėje 
spaudoje nuolat minimi Lie
tuvos plaukikai. Lietuvos 
vardą plačiai išgarsino mok
sleivė iš Vilniaus—pasaulio 
plaukimo čempionė ir rekor
dininkė Lina Kačiušytė, ku
riai štai jau dveji metai nėra 
lygių plaukimo takeliuose. 
Pirmą kartą į pasaulio plau
kikų elitą pateko ir vilnietis 
Robertas Žulpa—jo pasiek
tas šalies rekordas dabar yra 
vienas geriausių rezultatų 
planetoje.

Du sportininkai siekia 
užimti TSRS rinktinėje pir
mojo Lietuvos olimpinio 
čempiono Dano Pozniako vie
tą. Ar pavyks tai kauniečiui 
čempiono Dano Pozniako vie- 

Tarybų Lietuvos žvejybos 
laivai Atlante

Smarkiai išaugo Tarybų Lietuvos žvejybos laivynas.
Dabar Klaipėdoje yra trys—transportinių refrižeratorių, 

tralerių laivyno ir okeaninio žvejybos laivyno bazės. 
Klaipėdiečių žvejų žinioje—mažieji, vidutiniai ir didieji 
žvejybos traleriai, plaukiojančios bazės, transportiniai 
refrižeratoriai ir naftovežiai.

Klaipėdos žvejų laivai raižo Baltijos, Barenco, Šiaurės 
jūras, Atlanto vandenyną. Žvejybos laivai arpūpinti 
tobulais navigaciniais įrengimais, juose yra aparatūra, 
skirta žuvų telkiniams nustatyti. Žuvis gaudo tralais, 
gaubiamaisiais tinklais. Vyrai meta tinklus, ir žiemos 
vėjams siaučiant, ir kepinant karštai Afrikos saulei.

Žvejybos tralerio “Varėna” jūreiviai traukia tinklus.
M. Baranausko nuotr.

Klaipėdos žvejų laivai Atlanto vandehyne.

olimpinę Maskvą pedalus mi
na kaunietis Algimantas Gu- 
zevičius ir klaipėdietis Algis 
Mockus.

Daugiau kaip 20 Lietuvos 
sportininkų intensyviai ruo
šiasi Maskvos olimpiados 
startams. Tačiau respublikai 
XXII olimpinėse žaidynėse 
bus atstovaujama žymiai 
gausiau. Daug praeityje ži
nomų Lietuvos sportininkų 
teisėjaus varžyboms, respu
blikos atstovų pasirodymą 
Olimpiadoje nušvies dešim
tys Lietuvos žurnalistų, radi
jo bei televizijos komentato
rių. Meninėje Olimpiados 
programoje žaidynių daly
viams pasirodys respublikos 
nusipelnę artistai, šokių, dai
nų, pučiamųjų instrumentų 
kolektyvai.

Vytautas Žemaitis

VYKS Į ETIJOPIJĄ
Maskva. — Šį mėnesį Eti- 

jopijoje įvyks didelės iškil
mės paminėjimui penkerių 
metų sukakties, kaip buvo 
nuversta monarchija ir įs
teigta pažangi respublika. 
Nuo to laiko tarp Tarybų 
Sąjungos ir Etijopijos santy-

Tarybų Sąjungos premje
ras Aleksei Kosygin yra ga
vęs pakvietimą ir įvyks tose



4-TAS PUSLAPIS “LAISVĖ”
KRISLAI “LAISVEI”

“Literatūra” ir kalba”
apie a II erikiečius

Vilniuje Lietuvos TSR 
Mokslu akademijos Lietuvių 
kalbos ir literatūros institu
tas leidžia mokslinį tęstinį 
leidinį “Literatūra ir kalba" 
(vyr. redaktorius akad. K. 
Korsakas).

Dabar pasirodė penkiolik
tasis (15) tomas, kuriame 
nušviečiama kova už pažan
giąją antifašistinę lietuvių li
teratūrą buržuazinės san
tvarkos Lietuvoje laikotar 
piu. Jame tarp kitų spausdi
nami ir straipsniai apie žur
nalus “Trečią frontą" (1930- 
1931 m.), “Literatūrą" (1936 
m.), “Raketą” (1929 m.), 
“Darbą” (1932 m.) ir “Pro
švaistę (1937-1940 m.). Be 
to, skelbiama gausi archyvi
nė medžiaga apie juos, dau
giausia epistolinis palikimas.

Amerikos lietuvių ir “Lais
vės" skaitytojams, tikriau
sia, įdomu tai, kad šiame 
“Literatūros ir kalbos" tome 
yra medžiagos, kuri liečia 
JAV lietuvių bei apskritai 
amerikiečių literatūrą ir 
autorius.

1. JAV lietuvių ir 
amerikiečių rašytojų 

kūriniai
Minėtieji žurnalai ir alma

nachai, kuriuos leido ir ap
link kuriuos būrėsi tų laikų 
pažangieji lietuvių rašytojai, 
visų pirma, K. Korsakas, A. 
Venclova, J. Šimkus, S. Nė
ris, P. Cvirka, K. Boruta, V. 
Montvila, K. Jakubėnas, J. 
Baltušis ir kiti, gana atidžiai 
ir intensyviai domėjosi JAV 
literatūra, ypač pažangiąja, 
iš dalies proletarine literatū
ra.

Neatsitiktina kad tų laidi
nių puslapiuose buvo skelbia
mi į lietuvių kalbą išversti 
įžymiųjų amerikiečių rašyto
jų kūriniai. Štai “Kultūros” 
žurnale 1923-1940 metų lai
kotarpiu buvo išspausdinta 
J. Londono, Luiso S. (Lew
is), U. Sinclair, M. Goldo 
kūrinių. “Trečiojo fronto" 
leidinyje (1930-1931), pasiro
dė garsiojo Amerikos demo
kratijos poeto V. Whitman. 
(1930, Nr. 2 vertė A. Venclo
va), negrų poeto L. Hughes 
(1930, Nr. 2) eilėraščių verti-

: jis nurodė “žurnalo platini- 
I mas eina labai sunkiai.”

A. Margeris 1931.vas. 8 d. 
■ laiške “Trečiam frontui” sa

kėsi siunčiąs vieną “šiurkšto- 
j ko stiliaus” apsakymą. Ma- 
l tyt, tai buvo kūrinys “Mūsų 

oda juoda,” kuris ir buvo 
tame žurnale išspausdintas 
(1931, Nr. 5). Tuo laiku 

i užsimezgė ir A. Margerio 
Į ryšiai su “Kultūros” žurnalu, 
į kurio literatūros skyrių tvar- 
1 kė K. Korsakas. Šiame leidi- 
| nyje 1931-193-m buvo pa- 
I skelbti trys A. Margerio 

kūriniai Amerikos gyvenimo 
tematika (“Sumašininta mu
zika,” “Amerika žydi” ir “Jis 
kasė anglį”).

“Kultūros” žurnalas spaus
dino ir A. Petrikos raštus, jų 
tarpe nekrologą apie rašyto
ją Z. Grey (1939, Nr. 12).

Su “Trečio fronto” žurnalu 
buvo kiek susijęs ir Antanas 
Tulys (1898-1977). 1930 m. 
laiške K. Korsakui jis nuro
do, kad jam “gal būtų sunku 
prie jo (t. y. prie “Trečio 
fronto”) prisitaikyti arba į jo 
ribas sutilpti,” bet ketinąs 
žurnalui pasiųsti baigiamą 
rašyti apysakaitę apie ang
liakasius. “Trečias frontas” 
išspausdino vieną A. Tūlio 
apsakymą “Bankas užsidarė” 
(1930, Nr. 3), turintį sociali
nių motyvų. Du jo apsaky
mus paskelbė “Kultūros” 
žurnalas (“Salomėjos žiedas” 
1931 ir “Aušra,” 1933 m.).

2. Apie U. Sinclair,
R. Mizarą ir kitus

Čia apžvelgiama pažangi 
antifašistinė lietuvių litera
tūrinė periodika atidžiai sekė 
Amerikos literatūros ir rašy
tojų, ypač pažangiųjų, veik
lą. Kritikos raštuose minė
tieji leidiniai dažnai lietė 
amerikiečių literatūros reiš
kinius, žymiausių jos atstovų 
kūrybą.

Antai, “Trečiame fronte” 
(1931, Nr. 5) A. Venclova 
išspausdino straipsnį “Ame
rikos proletarinė literatūra.” 
Tai, beje, rodė stiprėjantį 
“trečiafrontininkų” interesą 
jau proletarinei literatūrai, 
jų orientaciją į darbininkų 
klasės meną. Su naujais to 
laiko amerikiečių literatūros

recenzija “Amerikiečio at
vaizduoti krukai”—apie R. 
Mizaros romaną “Povilas 
Jurka.” Tai bene pirmasis 
atsiliepimas apie šį rašytoją 
apskritai to laiko Lietuvos 
spaudoje. J. Būtėnas “Pro
švaistės” almanacho IV Kny
goje (1940 m.) paskelbė jau 
monografinio pobūdžio 
straipsnį apie R. Mizarą 
(“Apie Amerikos lietuvių ra
šytoją”).

Tas pats J. Būtėnas “Kul
tūros” žurnale (1939, Nr. 10) 
recenzavo LLD išleistą A. 
Petrikos knygą “Lietuvių 
tautinio atbudimo pionie- • • Mriai.

Jau minėto A. Tūlio dra
maturginę kūrybą apžvengė 
K. Korsakas straipsnyje 
“Tūlio dramos,” 1929, Nr. 
6/7-8. Su A. Tūlio nuomone 
dėl “Frank Kruko” polemiza
vo P. Cvirka (“Kultūra,” 
1935, Nr. 5).

Baigdami šias pastabas no
rėtume dar pabrėžti, kad 
JAV lietuvių periodikoje, jos 
tarpe “Laisvės” laikraštyje, 
taip pat buvo paskelbta me
džiagos apie gimtojo kraš
to—Lietuvos pažangiuosius 
antifašistinius žurnalus ir al
manachus, tos krypties rašy
tojų kūrybą. L. Antanaitis

PASIKEIS KALINIAIS
Washingtonas. — Prezi

dentas Carteris nutarė dova
noti keturiems ilgų metų 
kalėjimu nubaustiems puer- 
torikiečiams nacionalistams 
likusią bausmę ir juos pa
leisti iš kalėjimo. Jie buvo 
įkalinti 1954 metais. Vadina
si, jie jau išbuvo už grotų 25 
metus. Prezidentas mano, 
kad jie jau yra pakankamai 
už tuos nusikaltimus nubaus
ti.

Iš Kubos sostinės Havana 
pranešama, kad Prezidentas 
Castro ketina dovanoti baus
mę ir paleisti iš kalėjimo 
keturis įkalintus amerikie
čius.

Tel Aviv. — Izraelio val
džia sako, kad jos armijai 
prieš kelias dienas pavyko 
išvyti atgal už Jordano upės 
grupę palestiniečių partiza
nų, kurie buvę įsiveržę į 
Izraelio valdomą teritoriją.

Garsiosios Kamajų mugės
Iš Kamajų “respublikos” istorijos 

A. GUClUNIETIS

Iš Kamajų “respublikos” 
istorijos

Senovėje mugės buvo ski
riamos kurio nors šventojo, 
parapijos bažnyčios globėjo, 
dieną. Jos sutapdavo su baž
nytiniais atlaidais ir trukda
vo 3-4 dienas.

Kamajuose vykdavo trys 
mugės: per šv. Joną—birže
lio 24 d., Kazimierą—kovo 4 
d. ir rudenyje per ražanca- 
vos atlaidus.

Mugėms ruošdavosi visi 
kamajiečiai. Pirkliai privež- 
davo daugiau įvairių prekių, 
papuošdavo parduotuvių pa
talpas ir užkviesdavo kitų 
miestų pirklius.

Prieš dvi savaites iš anksto 
atvažiuodavo pirkliai ir užim
davo geresnes vietas.

Kamajiečiai valstiečiai 
taipgi laukdavo mugių, pada
rydavo skanaus alaus, įvairių 
valgių ir pakviesdavo į sve
čius gimines. Į mugę vežda
vo parduoti: gražiai iššukuo
tus linus, arklius, karves, 
paukščius ir grūdus.

Jaunimas mugių laukdavo 
ne tiek pirkinių pirkti, kiek 
susitikti su pažįstamais jau
nuoliais ir pasižmonėti.

Mergaitės vykdamos į mu
gę gražiai pasipuošdavo, kad 
skaisčiau atrodytų tai pasi
dažydavo veidus su raudono 
popierio dažais.

Vaikinai išsivalydavo dra
bužius, išsiblizgindavo auli
nius batus, nusiskųsdavo 
barzdą, užsukdavo aukštyn 
ūsus, pakreipdavo kepures ir 
važiuodavo į mugę ieškoti 
patinkamų nuotakų.

Pirkliai pradėdavo važiuoti 
prieš 10-15 dienų. Jie vykda
vo į Kamajus iš Kauno, 
Šiaulių. Rygos, Vilniaus, 
Daugpilio ir net iš Rytprū
sių. Visais kėliais klegėdavo 
šimtai vežimų pilni prekių. Į 
arklių turgų iš anksto suva
žiuodavo čigonų, kurie prieš 
savaitę pradėdavo jodinėti, 
mankštinti ir važinėti savo 
arklius.

Į mugę priveždavo daugy
bę: vežimų, rogių, ratų, ka- 
lamašku. lineiku. statiniu,

įvairių pakinktų, odų, batų, 
naginių ir įvairių padargų.

Šimtai pardavėjų įvairiai 
siūlydavo pirkti jų prekes.

Į bažnyčios pusę stovėdavo 
daug kioskų, kur parduodavo 
maldaknyges, kantičkas, ka
lendorius, sapnininkus, bur
tų knygeles, “pragaro gar
są,” rąžančius, “peklos kny
gą,” škaplierius, šventųjų 
paveikslus, kryžius, kryže
lius ir įvairius dievocianalus. 
Už šių kioską prasidėdavo 
liūdnas vaizdas, nes čia sėdė
davo daug aklų ir raišų 
elgetų, kurie įvairiais balsais 
giedodami, atkišę rankas ar
ba žaizdotas kojas maldauda
vo, prašydavo paaukoti kele 
tą kapeikų.

Kamajiečiai sakydavo, kad 
mugėje viską galima nusi
pirkti tik kito tėvo ir motinos 
negalima rasti. Valstiečiai 
mugėse susipažindavo su 
naujomis žemės ūkio dirbimo 
priemonėmis bet padargais ir 
įsigydavo jų.

Kamajiečiai čia sutikdavo 
darbininkų ir valstiečių iš 
Rygos, Daugpilio, Petrogra
do ir kitų miestų, kurie 
papasakodavo apie 1905 me
tų Kruvinąjį sekmadienį ir 
atveždavo’ slaptos socialisti
nės literatūros, tas skatinda
vo į kovą ir mūsų kampelio 
darbo žmones. Dažnai į Ka
majų muges atvykdavo so
cialistai: Jurgis Smalstis, 
Jurgis Šlapelis, Pranas Ma
žylis ir kiti, kurie suruošda
vo slaptus susirinkimus ir 
aptardavo kaip sėkmingiau 
kovoti prieš caro valdžią. 
1905-1907 m. Kamajų mugė
se plačiai buvo platinama V. 
Kapsuko knyga “Šalin caro 
valdžia” ir kita socialistinė 
literatūra.

Kamajiečiai / su didele pa
garba ir dėkingumu mini 
1905-1907 metų socialistus: 
Jurgį Smalstį, Balį Smalstį, 
Jurgį Šlapelį, Praną Mažylį, 
Joną Zakarevičių, Stanislovą 
Didžiulį, Liudą Didžiulienę, 
Joną Jurkštą, Antaną Šatą ir 
kitus kovojusius už darbo 
žmonių laisvę ir demokratiją.
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Gražioje Kauno marių įlankoje įsikūręs jachtklubas. Čia 
dažni svečiai P. Ziberto šilko, Kauno Spalio 50-mečio 
dirbtinio pluošto kombinatų, Radijo bei kitų gamyklų, 
organizacijų dirbantieji, taip pat aukštųjų mokyklų studen
tai, dėstytojai. Jachtas įsigijo įmonės ir organizacijos už 
savo lėšas.

Dabar buriuotojų paslaugoms 73 laivai, gerai įrengtas 
jacht klubas. Kauno marių platybės, vaizdingais pušynais 
apaugusios pakrantės. Labiau prityrę patraukia Nemunu 
žemyn link Baltijos jūros.

Nuotraukoje: Kauno jachtklubas. A. Palionio nuotr.

VAŽIUOJAM . . .
Tolyn skuba kelio juosta, 
Bėga medžiai ir laukai. 
Ežerėlį mes apjuosiam, 
Moja mums žali miškai.

Jau palikom Leipalingį,
Liekas toly Seirijai. . .
Motors ūžia ir . . . užspringo . . . 
Ir vėl tiesiasi keliai.

Greit Alytų privažiuojam— 
Dzūkų sostinė šauni;
Rieda ratai . . . Gluosniai moja— 
Vėl paskęstame kely . . .

Kęstutis Balčiūnas

TARYBŲ LIETUVOS IŠVADAVIMO 35-MEČIUI Alfred Kazlauskas “GIMTASIS KRAŠTAS” nlų Hetuvių SUvažiavimų iš Tarybų Sąjun
gos sveikino lietuviai raudonai miečiai ir

mų.
V. Whitman kūrybos popu

liarumą liudijo ir literatūros 
almanache “Audra” (1928 
m.) paskelbti jo eilėraščiai, 
versti A. Venclovos ir K. 
Borutos.

Lietuvių Komunistų parti
jos iniciatyva suorganizuota
me ir leistame “Literatūros” 
žurnale išspausdintas E. He
mingway apsakymas (1936, 
Nr. 1). Fašistinė Lietuvos 
valdžia, išgąsdinta šio žurna
lo marksistinės krypties idė
jų, po dviejų numerių už
gniaužė jo leidimą. Beje, 
vienas iš aršiausių jo puolėjų 
ir skundėjų buvo “Trečio 
fronto” renegatas B. Raila. 
Trečiajame numeryje, kuris 
nebeišvydo šviesos, turėjo 
pasirodyti T. Draizer inter
viu prancūzų laikraščiui ver
timas.

“Kultūros” bei “Trečio 
fronto” redaktoriai rūpinosi 
žurnalų bendradarbiais pri
traukti ir Amerikos lietuvių 
autorius. Kai JAV pasiekė 
“Trečio fronto” žurnalas, A. 
Margeris (1889-1977), gyve
nęs Chicagoje, nusiuntė lei
dinio kolektyvui kelis laiš
kus, kuriuose išdėstė savo 
nuomonę ir norą dalyvauti 
žurnale.

“Jūsų gazieta —rašė A. 
Margeris,—bene tai pirmuti
nis literatūros žurnalas, ku
ris naudoja dailiąją literatūrą 
kilniausiam tikslui: gynimui, 
laisvinimui, švietimui ir, 
bendrai, kultūrinimui nu
skriaustųjų.” Autorius, beje, 
mėgino platinti “Trečią fron
tą” Chicagos lietuvių, ypač 
inteligentų, tarpe, bet kaip

reiškiniais Lietuvos skaityto
jus supažindino P. Cvirkos 
straipsnis “Šių dienų Ameri
kos literatūra” (“Kultūra” 
1931, Nr. 6/7).

Iš Amerikos tuolaikinių ra
šytojų didžiausio dėmesio su
silaukė U. Sinclair ir jo 
kūryba. Visų pirma čia pažy
mėtina A. Venclovos studija 
“Upton Sinclair. Gyvenimo ir 
kūrybos bruožai” paskelbta 
“Kultūroje” (1931, Nr. 3-5), 
o netrukus išleista atskirai. 
Tai buvo pirmasis ir kol kas 
vienintelis tokio pobūdžio ir 
apimties darbas lietuviškai 
apie U. Sinclair. Tas pats 
žurnalas išspausdino K. Kor
sako recenzijas apie U. Sin
clair romanus—(“100% (lie
tuviškai pavadintas “Provo
katorius”—1937, Nr. 3 ir 
“Automobilių karalius“ 
(1939, Nr. 12).

“Kultūros” bei “Literatū
ros” žurnaluose buvo aptarta 
Sinclair Lewis kūryba—K. 
Korsako straipsnyje (“Kultū
ra,” 1931, Nr. 6/7) bei kitų 
autorių, jų tarpe A. Venclo
vos, recenzijose apie to rašy
tojo romanus (“Literatūra,” 
1936, Nr. 1).

Pažangioji literatūrinė pe
riodika taip pat atsiliepė į D. 
Londono, T. Dreiserio ir kitų 
amerikiečių knygas, išleistas 
Lietuvoje.

Josios skiltyse paskelbta 
raštų ir apie Amerikos lietu
vių rašytojų kūrybą. Būtent 
pažangioji kritika pirmoji at
kreipė dėmesį į R. Mizaros 
kūrinius. Antifašistinės 
marksistinės pakraipos “Li
teratūros” žurnale 1936 m. 
(Nr. 1) pasirodė J. Šimkaus

Antrasis pasaulinis karas prasidėjo 1939 
m., hitlerinei Vokietijai užpuolus Lenki
ją. 194) m birželio 22 d. hitlerinė ka
riauna įsiveržė i Tarybų Sąjungų. Tarybų 
Lietuvos teritorija jau pačiomis pirmomis 
Didžiojo Tėvynės karo valandomis tapo 
mūšių arena.

Pažangieji JAV lietuviai gerai suprato, 
kad hitlerininkų -agresija neša pražūtį de
mokratijai, vergovę tautoms.

Dešiniosios JAV lietuvių srovės — kle
rikalai, tautininkai, dešinieji socialistai, jų 
spauda („Draugas", „Dirva", „Naujienos" 
ir kt.) — atvirkščiai — palankiai vertino 
prasidėjusį karų. kalbėjo apie Lietuvos 
„išvadavimų". Jų atviras antitarybiškumas 
kiek aprimo, kai 1941 m. pabaigoje JAV 
pradėjo karo veiksmus su militaristine Ja
ponija, paskelbė karų Vokietijai ir Italijai. 
JAV tapo natūraliu Tarybų Sąjungos są
jungininku.

Jau pirmųjų Didžiojo Tėvynės karo die
nų, birželio 22-ųjų, Lietuvių literatūros 
draugijos (LLD) surengto pikniko dalyviai 
— keli šimtai žmonių — pareiškė: „Mes, 
Niujorko ir Niudžersio lietuviai, griežtai 
smerkiame Smetonos—Hitlerio agentus, 
kurie Amerikoje skaldo lietuvių vieny
bę. .. ardo demokratinį frontų, tarnauja 
Hitleriui ir Musoliniui prieš Ameriką".

Išreikšdamas to meto JAV lietuvių nuo
laikas, A. Bimba rašė: „Krauju apsipylė 
Amerikos lietuvių — savo tolimosios Tė
vynės patriotų — širdys, kai nacistai už
puolė Tarybų Lietuvą. Skaudžiai pergyve
nome visas žinias, gaunamas apie vokie
čių piktadarybes Lietuvoje!"

Į antihitlerinę kovų įsijungė Lietuvių 
literatūros draugija. Jau 194L m. liepos 
7 d. LLD Centro komitetas savo pranešime 
apie klastingų hitlerinės Vokietijos agre
siją ir Lietuvos gyventojų masines žudy
nes skelbe, kad būtina „priimti visur rezo
liucijas dėkojant prez. Ruzveltui už pa
galbą Sovietų Sąjungai jos kovoj prieš 
brutališkų fašizmų ir reikalauti, kad toji 
pagalba kuo greičiausiai būtų teikia
ma. .." Pranešimas baigiamas šūkiais: „Su
mušti fašizmų, kad išlaisvinti Lietuvą! Su
valdyti fašistus — penktosios kolonos 
agentus Amerikojel Teikti pagalbų Sovietų 
Sąjungai, kaip vyriausiai jėgai kovoje 
prieš brutališkų fašizmą!"

Praėjus keliems mėnesiams po karo pra
džios, JAV lietuviai antifašistai ir antimi- 
litaristai pradėjo vienyti savo jėgas ko-

..PAŽADAM PAGALBA 
DIDVYRIŠKOJ KOVOJ ."
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JAV PAŽANGIEJI LIETUVIAI ANTIFAŠISTINIAME 
FRONTE ANTROJO PASAULINIO KARO METAIS

voje prieš hitlerinės koalicijos agresorius. 
Bruklino lietuviai šiai veiklai koordinuoti 
įkūrė Lietuvių tarybą (pirmininkas — J. 
Siurba). Netrukus buvo įsteigtas Medici
ninės pagalbos teikimo Tarybų Sąjungai 
komitetas, kurio veiklų rėmė ir tam rei
kalui sudaryta pažangiųjų lietuvių orga
nizacijų komisija (pirm. — J. Kaškaitis). 
Iš aukų, surinktų iš lietuvių (keli tūkstan
čiai dolerių) į Tarybų Sąjungų buvo nu
siųsta medikamentų.

Rugsėjo mėn., vykstant Maskvoje anti
fašistinio jaunimo suvažiavimui, LLD CK 
pasiuntė jam sveikinimo telegramų: „J jus 
su viltimi žiūri visos fašistų pavergtos 
tautos, tame skaičiuje ir lietuvių tauta.... 
Mes pažadame savo visokių pagalbų Jū
sų didvyriškoj kovoj prieš fašistų barba
rus". Panašius sveikinimus tarybiniam jau
nimui nusiuntė ir kitos pažangiosios mūsų 
išeivijos organizacijos — Lietuvių darbi
ninkų susivienijimo Jaunimo komitetas, 
Lietuvių meno sąjunga. Atsakomojoje tele
gramoje iš Maskvos buvo sakoma: „Šir
dingai dėkojame Jums' už šiltus sveikini
mus. Artinasi diena, kada pasaulio tautos 
bus išvaduotos. Prašome perduoti mūsų 
sveikinimus lietuvių jaunimui Jungtinėse 
Valstijose."

J antifašistinį frontą būrėsi vis daugiau 
pažangiųjų lietuvių organizacijų.

1941 m. lapkričio 28 d. įvyko Lietuvių 
tarybos sušaukta Niujorko/ apylinkių pa
žangiųjų lietuvių konferenciją Joje daly
vavo 102 delegatai, atstovavę 35 organi
zacijoms, kuriose buvo per 4 tūkst. na
rių. Priimtoje rezoliucijoje pabrėžta: „Bro
liai lietuviai! Šių taip svarbių valandų pa
mirškite visus tikybinius ir srovinius 
skirtumus ir stokite vienybėn, sfčkite bend-

ran darban. Stokite talkon prezidentui Ruz
veltui. Stokite talkon visoms šalims ir vi
siems žmonėms, kovojantiems prieš Hitle
rį ir jo naciškas jėgas." Taigi jau 1941 
m. pažangieji lietuviai ėmėsi iniciatyvos 
konsoliduoti visas JAV lietuvių antihitle
rines jėgas.

1942 m. JAV pažangieji lietuviai akty
viai teikė materialinę paramų Tarybų Są
jungai. LLD CK ir Bruklino lietuvių mote
rų apšvietos klubas įkūrė specialų centrą, 
kuris rūpinosi įsigyti, numegzti šiltų dra
bužių ir siuntė juos i Europą tarybiniams 
kariams. Bruklino lietuviai už savo lėšas 
JAV Raudonajam v Kryžiui nupirko sanita
rinį automobili, buvo renkamos lėšos me
dikamentams įsigyti. 1943 m. gruodžio 
mėn. Niujorke įvyko Demokratinių lietu
vių suvažiavimas. Jame dalyvavo 312 de
legatų, atstovavusių J 86 mūsų tautiečių 
organizacijoms, kurios vienijo apie 100 
tūkst. narių. Suvažiavime buvo delegatų 
ne tik iš daugelio JAV valstijų, bet ir iš 
Kanados.' Jo priimtas revoliucijas rėmė 
Pietų Amerikos lietuviai. Suvažiavime bu
vo išrinkta Amerikos demokratinių lietu
vių taryba (ADLT).

Suvažiavimas priėmė kreipimąsi į Ame
rikos lietuvius, sveikino Tarybų Lietuvos 
vyriausybę, tautiečius — Tarybinės Armi
jos karius ir partizanus. „Mes puikiai ži
nom, — sakoma sveikinime, — kad jūsų 
garbinga kova yia ne tik dėl greitesnio 

i Lietuvos išvadavimo iš vokiškojo okupan- 
* to priespaudos, bet ir dėl laisvės visų tau

tų, visų laisvę ir demokratijų mylinčių 
kraštų, taigi ir dėl Amerikos". Suvažiavi
mas nusiuntė telegramų JAV prezidentui 
D. Ruzveltui, kurioje pareiškė pritarimą 
vyriausybės kursui. Amerikos demokrati-

partizanai; visuomenininkai, literatai. Jie 
dėkojo už amerikiečių pagalbų, reiškė tvir
tą pasiryžimą kuo gieičiau išvaduoti hit
lerininkų okupuotą Tarybų Lietuvą.

1944 m ADLT, remdamasi suvažiavimo 
nutarimu, įsteigė Lietuvai pagalbos teikimo 
komitetą (LPTK). Jo pirmininku buvo iš
rinktas žymus JAV pažangiųjų lietuvių 
veikėjas A. Bimba Jkūrus šį komitetą, 
kuris rūpinosi materialinės paramos teiki
mu Raudonosios Armijos kariams, tarybi
niams parti..anams ir pasitraukusiems į Ta
rybų Sąjungą Lietuvos gyventojams, visas 
darbas labai pagyvėjo, jis pasidarė žymiai 

' organizuotesnis.
ADL suvažiavime buvo pranešta, jog 

dešimties siuntų Lietuvos darbo žmonėms 
vertė buvo 229 966 doleriai. Jau pasibai
gus karui, 1946 m., į išvaduotą Tarybų 
Lietuvą buvo išsiųsta paskutinioji, — li
eji materialinių vertybių siunta. Jos ver
tė — apie 30 tūkst. dolerių. Be to, kaip 
žinome, mūsų tautiečiai iš Amerikos siun
tė daug medicinos reikmenų, medikamen
tų, sanitarinių automobilių — iš viso dau
giau kaip už 450 tūkst. dolerių.

1944 m. JAV lietuviai aktyviai pasireiš
kė, pirkdami JAV vidaus paskolos karo 
reikalams bonus — paskolos lakštus. Čia, 
veikliausi buvo Lietuvių darbininkų susi
vienijimo nariai. Tokių paskolos lakštų 
buvo įsigyta už kelis milijonus dolerių.

1944 m. rugpjūčio men. iš išvaduoto 
Vilniaus buvo gautas Tarybų Lietuvos vy
riausybėj ir žymiausių visuomenės veikė
jų sveikinimas. Jame buvo sakoma: „Mes 
sveikiname Jus, mūsų broliai ir sesės Ame
rikoje, ir dėkojame Jums už visa gera, ką 
Jūs esate padarę mūsų tautai. Veikdami 
petys į petį iš vieno, mes prikelsi me mū
sų brangiąją Lietuvą".

Pažangioji JAV lietuvių spauda džiu
gino savo skaitytojus pranešimais apie vis 
naujų Tarybų Lietuvos vietovių išvadavi
mų. Pagaliau 1945 m. sausio pabaigoje 
buvo išvaduotas ir paskutinis gimtosios 
žemės miestas — Klaipėda. Tai buvo isto
rinis įvykis — Lietuvos tarybinėje respub
likoje pagaliau buvo suburtos lietuviško
sios žemės su sostine Vilniumi ir uosta
miesčiu Klaipėda.

JAV pažangiųjų lietuvių visuomeninis 
veikimas Antrojo pasaulinio karo metais 
— ryškus ir garbingas puslapis jų kovoje 
už demokratijų, prieš fašizmo agresijų, už 
socializmų, Tarybų Lietuvos laisvę ir lai
mę.
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Montreal, Quebec

METINIS BALIUS
Montrealo Lietuvių Sūnų ir Dukterų Pašalpinė dr-ja 

rengia metinį balių, rugsėjo (September) 29 d., 7 vai. vak. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje.

Kviečiame visus narius dalyvauti ir atsivesti savo 
draugus. Nesigailėkite paaukoti dovanėlių ar saldumynų. 
Turėsime gerą muziką, galėsime linskmai pasišokti. 0 
mūsų malonios šeimininkės skaniai pavaišins.

Sykį į metus paaukokit tą dieną baliui, susitikit su 
draugais.

Lauksime visų. Iki pasimatymo. Valdyba

MONTREAL, QUEBEC

Mirtis, nelaimės, ligos
Ir vėl netekome tautiečio, 

tai Stanley Gargaso, kuris 
ilgos ir sunkios ligos iškan
kintas, rugpjūčio 30 d. amži
nai užgeso, vos sulaukęs 60 
metų amžiaus. Kiek anksčiau 
mirė jo žmona—Julė Savic
kaitė. Liūdesyje liko velionio 
duktė Madeleine Poirier su 
šeima ir brolienė Juliette 
Kruklis-Gargasienė.

Sunkiai susirgęs Jonas Te- 
resevičius. Gydosi Montreal 
“General” ligoninėje.

Stasys Remeikis ištiktas 
širdies smūgio. Guli St. Ca- 
brini ligoninėje.

F. Kušleika pergyveno ko
jos operaciją, Royal Victoria 
ligoninėje.

Tony Kreivys sunkiai užsi
gavo koją. Gydosi namie.

Viešnia iš T. Lietuvos
Pastaruoju laiku daug 

žmonių atvyksta iš Tarybų 
Lietuvos pasisvečiuoti. Ne 
apie visus begalima sužinoti. 
Pastaruoju laiku teko nugirs
ti, kad yra atvykusi Geležiu- 
nienės sesutė, kuri čia mano 
paviešėti ilgesnį laiką.

Sukūrė šeimą
D. Bagatavičius su kitatau

te mergina, rodos, rumune, 
sukūrė šeimyninį gyvenimą 
rugpjūčio 18 d. Vestuvės 
buvo labai šaunios.

Sėkmingai užsibaigė
Čia vykusi paroda “Man 

and His World” užsidarė 
rugsėjo 3 d. Šiemet per visą 
laiką atsilankė daugiau lan

TORONTO, ONTARIO

PASKUTINĖ GEGUŽINĖ
Rugsėjo 2-tą d., sekmadie

nį įvyko paskutinė šių metų 
sezono gegužinė J. Cibirkos 
sodyboje, kurią surengė Sū
nų ir Dukterų Pensininkų 
Klubas.

Nors oras buvo šiltas, bet 
apylinkės debesiavo ir, ma
tomai, daugelis susilaikė ir 
neatvažiavo į parengimą. 
Nebuvo daug susirinkusių, 
bet visi smagiai ir draugiškai 
laiką praleido. Klubo pirmi
ninkas J. Morkis dėjo pa
stangas visus gražiai priimti 
kad atvykusieji nenuobo
džiautų.

Buvo įrengtas sviedinių 
mėtymas (lawn bowling). J. 
Morkis išvirė skanių kukurū
zų, šviežiai nuskintų nuo 
savininkų daržo. Savininkė 
Cibirkienė visus pavaišino 
skaniais pyragaičiais.

Frank ir E. Laurusevi- 
čiams jų 44 metų sukaktuvių

TORONTO, ONT., CANADA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Zigmo Janausko
Mirusio

1977 m. rugsėjo 18 d.
Praėjo dvieji metai kai mane palikai, mielas 

Zigmai. Su širdgėla ir liūdesiu prisimenu Tave.

Žmona—BRONĖ

kytojų, negu anksčiau. Ypač 
lankytojų patirštėjo į paro
dos pabaigą, o jau paskuti
nes dienas, nors ir oras 
nelabai gerai kooperavo, at
silankė masės žmonių. Ne
mažai turėjome ir meninin
kų, ne tik vietinių, bet nema
žai buvo atvykusių ir iš 
užsienio. Labai populiariai 
atžymėti vaikų metai. Jiems 
daug visokių pramogų skyrė 
pavilionuose. Sekančiais me
tais paroda, sako, bus labai 
prašmatni. Vyks ir pasaulinė 
gelių paroda. Tad jau dabar 
ruoškimės. P.

MONTREAL, QUE.
Vėl netekome vieno tautie

čio. Sunkiai pasirgęs rugpjū
čio 5 d. mirė Antanas Kaza
kevičius. Paliko liūdinčią my
limą žmoną Ievutę, kuri jį 
slaugė, kiek jos jėgos leido. 
Ievutei buvo nelengva su 
tękiu sunkiai sergančiu ligo
niu.

Antanui mirus, Ievutė jo 
palaidojimui nesigailėjo kad 
ir didžiausių išlaidų. Į bažny
čios salę sukvietė daug paly
dovų ir visus puikiai pavaiši
no.

Ievutė širdingai dėkoja vi
siems, kurie atvyko velionį 
palydėti bei laiškais, telegra
momis arba asmeniškai jai 
šiame didžiausiame liūdesyje 
išreiškė užuojautas arba kuo 
nors prisidėjo prie laidotuvių 
suruošimo. Ji jų niekados 
nepamiršianti.

P. B. Grandma

proga buvo sudainuota “Il
giausių Metų” ir palinkėta 
ilgo ir laimingo gyvenimo.

Loterijai dovanojo maisto 
ir gėrimų A. R. Antanavičiai 
ir V. Masienė.

Darbavosi: pirmininkas J. 
Morkis, M. Daugėlienė, A. 
Guobienė, J. Kuisys ir O. 
Strolienė.

Ligoniai
Susirgęs R. Kukteris ran

dasi North Western ligoninė
je, Ben Daugėla (Karpavičių 
žentas) buvo operuotas, ran
dasi Etobicoke ligoninėj. An
na Grinevičiūtė (Grinevičių 
duktė) buvo sužeista auto 
nelaimėj.

Pasimirė
Rugpjūčio mėn. pabaigoje 

mirė Ona Lukošienė (Lukas). 
Palaidota prie savo mirusio 
vyro Sarnijoj. Nuliūdime pa
liko sūnų, dukterį ir du 
anūkus. J. Narusevičienė

Atžymint Tarptautinius 
Vaikų Metus

H. FEIFERIENĖ
Jungtinių Tautų nutarimu, 

šie 1979-ieji metai paskelbti 
Tarptautiniais Vaikų Metais. 
Pats pirmas žingsnis atžy
mėti šį giliai humanišką nu
tarimą, buvo sukurti šiuo 
atveju reikšmingą emblemą. 
Šimtas septyniasdešimt dai
lininkų iš įvairių pasaulio 
šalių, pateikė savo piešinius 
specialiai šiuo reikalu įsipa
reigojusiai UNESCO (United 
Nations Educational, Scienti
fic and Cultural Organiza
tion) komisijai. Iš šio gau
saus skaičiaus dailininkų, no
rinčių prisidėti prie vaikų 
metų paminėjimo, komisija 
išrinko danų dailininko pieši
nį—emblemą, kurią matome 
įvarioje spaudoje prie apra
šymų apie Tarptautinius Vai
kų Metus.
Kanadoje, Montrealio mieste 
vyksta dvylikta iš eilės paro
da “Man and his world,” 
kurioje šiemet atžymima 
Tarptautiniai Vaikų Metai. 
Pavilijone “La Ronde” (kur 
įvyko Expo-67 paroda ir kur 
Tarybų Lietuva įspūdingai 
pasirodė), vyksta specialūs 
renginiai vaikams. Pavilijo- 
nas gausiai žmonių lanko
mas, kur vaikams įžangos 
bilietų kainos sumažintos.

Gegužės mėnesyje pasiro
dė Jungtinių Tautų pašto 
ženklai minint Tarptautinius 
Vaikų Metus. Daugelis pa
saulio šalių išleidžia pašto 
ženklus su vaikų piešiniais, 
tačiau kai kur pašto adminis
tracijos sulaiko šių pašto 
ženklų išleidimą iki žiemos 
švenčių siuntinėti metiniams 
sveikinimams.

Tarptautinių Vaikų Metų 
proga Lietuvoje vyksta dai
nų šventės, festivaliai, są- 
skridžiai ir susitikimai su 
darbo veteranais. Vyksta 
jaunimo teatrų premjeros ir 
vaikų sportinės varžybos. 
Šių renginių devizas:—“Vi
sa, kas geriausia—vaikams.”

Gegužės ir birželio mėne
siais vyko įvairiuose Lietu
vos miestuose ir rajonuose 
dainų ir šokių šventės. Šven
čių repertuarai buvo sudary
ti iš busimosios .kituose me
tuose Respublikinės dainų 
šventės repertuaro. Ryšium 
su Tarptautiniais Vaikų Me
tais šiose dainų ir šokių 
šventėse daugumą sudarė 
vaikų chorai: vyresnieji 
moksleiviai, spaliukai bei 
darželiukai. Gausus vaikų 
pasirodymas jaudino žiūro
vus. Kiekvienas dalyvis pa
juto šiltą artimumą, tarytum 
tai būtų jo vaikai ar anūkai.

Tarybų Lietuvos rašytojai 
pasitiko Tarptautinius Vaikų 
Metus su reikšmingais kūry
biniais laimėjimais. Nė vie
nais ankstesniais metais ne
buvo tiek daug vaikams įvai
rių leidinių. Vaikai su malo
numu ir nauda skaito naujas 
apysakas, eilėraščius, pje
ses. Birželio mėnesį įvyku
siame L. T. S. R. rašytojų 
sąjungos valdybos prezidiu
mo posėdyje, tarp kitko, 
buvo apžvelgti Tarptautinių 
Vaikų Metų renginiai ir nu
tarta spalio mėnesį kartu su 
L. T. S. R. savanoriška 
knygos bičiulių draugija su
rengti Panevėžio mieste ir 
rajone vaikų knygos savaitę.

Gegužės 19-oji diena yra 
Lenino pionierių diena. Vil
niuje, Kutuzovo aikštėje įvy
ko įspūdinga vaikų knygos 
mugė, kurioje dalyvavo ne 
tik rašytojai, skaitovai, šokė
jai ir dainininkai, bet ir 
pasakoriai — mėgstamiausių 
pasakų veikėjai. Iš Dzūkijos 
atvykęs poetas Anzelmas 
Matutis autografavo—pasi
rašinėjo vaikams savo eilė
raščių knygeles.

Šių metų rugsėjo 7-11 die
nomis Maskvoje susirinks 
apie 700 pasaulio šalių atsto
vų į konferenciją “Už taiką ir

“LAISVĖ”

Tarptautinių Vaikų Metų 
emblema

laimingą visų vaikų ateitį.” 
Ten susirinkę atstovai turės 
plačias galimybes susipažinti 
su Tarybų Sąjungos vaikų 
gyvenimu, žinant, kad pa
saulis domisi Tarybų Sąjun
gos ir kitų socialistinių šalių 
gyvenimu.

Argentinoje, Buenos Aires 
mieste, pažangiųjų lietuvių 
laikraštis “Vaga” skelbia, 
kad rugpjūčio mėnesyje, di
džiajame “Luna Park” sta
dione įvyko Tarptautinių 
Vaikų Metų atžymėjimas, o 
“Vagos” pastogėje, pažan
gieji lietuviai taip pat atžy
mėjo vaikų metus, kur buvo 
eksponuoti vaikų piešiniai ir 
kiti vaikų atlikti darbai. Jų 
motinos, senelės ir artimieji 
džiaugėsi sulaukę tokio dė
mesio. Tarptautinių Vaikų 
Metų šventėje dalyvavo ir 
Tarybų Sąjungos pasiuntiny
bės konsulas K. Vezbickas su 
žmona, bei kiti tarybiniai 
atstovai. Šių metų pradžioje, 
“St. Petersbrug Times” laik
raštyje pasirodė Earl Hali 
straipsnis “Year of the 
Child ... in Florida, too,” 
kuriame autorius rašo apie 
atžymėjimą Tarptautinių 
Vaikų Metų ir plačiai kalba 
apie įvairias vaikų proble
mas. Jis ypatingai pabrėžia 
piktnaudžiavimą: vaikų mu
šimą, blogą maitinimą, fizinį 
bei seksualinį išnaudojimą. 
Pabaigoje Earl Hali pabrė
žia, kad šie Tarptautiniai 

50 mažylių — Kapsuko rajono Želsvelės kolūkio žemdirbių 
vaikų gavo puikią dovaną—jaukų vaikų darželį.

Baigtas rekonstruoti Kauno stadionas. Jame įrengti 
šiuolaikiniai bėgimo takai, puiki veja futbolininkams. 
Vietoj medinių išmūrytos gelžbetoninės tribūnos, galinčios 
sutalpinti 12 tūkstančių žiūrovų. Po tribūnomis—treniruo
čių salės sunkiaatlečiams, fechtuotojams, šachmatininkams 
ir kitų sporto šakų mėgėjams. Erdvios rūbinės ir dušai gali
aptarnauti 500 sportininkų.

Pirmoje rugpjūčio pusėje Kauno stadione įvyko stambios 
TSRS lengvaatlečių varžybos—brolių Znamenskių memo
rialas. Sporto specialistai labai gerai įvertino rekonstruoto- 
jų darbą, varžybose pasiekti aukšti rezultatai.

Nuotraukoje: XXII brolių Znamenskių memorialo atida
rymo iškilmės rekonstruotame Kauno stadione.

V. Gulevičiaus nuotr.

Vaikų Metai, tai tik pradžia. 
Per metus laiko nepasitaisys 
visos vaikų problemos, bet 
neatidėliojant, kiekvienais 
metais šios svarbios proble
mos turi būti išspręstos.

Suprantama, kad vykstan
tieji atžymėjimai įvairiose 
šalyse duos skirtingus rezul
tatus todėl, kad kiekviena 
šalis tvarkosi pagal savo įs
tatymus. Svarbu, kad su 
šiais vaikų metais jau at
kreiptas dėmesys į pasaulio 
vaikų problemas. Matome, 
kad šalia prabangos ir persi
sotinusių vaikų yra milijonai 
alkanų ir nuskriaustų. Tikė
kime, kad šie Tarptautiniai 
Vaikų Metai paragins pasau
lio šalis kreipti dėmesį į 
busimuosius žmonijos tėvus 
ir motinas.

Mums svarbu išlaikyti tai
ką; svarbų kad pasaulio vai
kai imtų į rankas pieštuką ir 
knygą, vieton žaislinio šautu
vo arba automato. Juk kas
dien matome, kaip mažieji 
vaikučiai dar nepradėję mo
kintis skaityti ir rašyti, jau 
gatvėse žaidžia—mokosi būti 
kareiviais arba dar blogiau— 
gangsteriais. Teigiama, kad 
apie 100 milijonų pasaulio 
vaikų dar neturi galimybės 
mokytis.

Trumpai pabrėžiau spau
doje minėtus Tarptautinių 
Vaikų Metų atžymėjimus. 
Pravartu būtų atžymėti 
šiuos vaikų metus ir mūsų 
tarpe. Juk mes irgi užaugi
nome vaikus ir daugelis jau 
džiaugiamės savo anūkais. 
Mes taip pat turėjome rūpes
čių, bet stengėmės užauginti 
juos dorais žmonėmis.

Taigi, Jungtinių Tautų nu
tarimas paskelbti šiuos me
tus Tarptautiniais Vaikų Me
tais buvo labai geras. Tą 
pripažįsta žymūs pasaulio 
pareigūnai. Pasaulio žmonių 
pareiga yra visomis galimo
mis priemonėmis kovoti už 
taiką, kad vaikai nežinotų 
kas yra karas . . .
Te visad šviečia saulė, 
Lai dangus būna giedras, 
Lai vaikai auga pasaulyje 

taikoj!

Kas garbę gynė,
kas gėdą darė

[Laiškas iš Vilniaus]
Lietuvių reakciniai buržua

zijos sluoksniai minėjo Lietu
vos kariuomenės įsteigimo 
60-metį. Tai tiesa, kad 1918 
m. lapkričio 23 d. buvo 
išleistas nutarimas dėl Lietu
vos kariuomenės organizavi
mo. Tačiau pats tuometinis 
pirmosios buržuazinės vy
riausybės premjeras Volde
maras abejojo kariuomenės 
reikalingumu, nes jis buvo 
tikras, kad Antantei įsakius 
vokiečiams išlaikyti frontą 
prieš Raudonąją armiją, ir 
kitus reikalus apgins Antan
tė.

Būdingas faktas, apie kurį 
nutyli reakciniai propagan
distai, kad kariuomenės stei
gimas nesulaukė Lietuvos 
liaudies masių pritarimo. Ne
žiūrint visų pastangų ir ragi
nimų iki 1918 m. gruodžio 
pabaigos į Vilnių tesusirinko 
tik 133 kareiviai. Kariauti 
prieš Tarybų Lietuvos Rau
donąją armiją darbo žmonės 
nenorėjo. Priešingai, jie ak
tyviai parėmė Tarybas, ku
rios 1918 m. lapkričio ir 
gruodžio mėnesiais paplito 
didžiojoje Lietuvos dalyje li
gi Kalvarijos, Liudvinavo 
Šunskų, Kazlų Rūdos. Ap 
link Tarybas tuoj pradėjo 
telktis darbininkų ir valstie
čių ginkluoti būriai. Pavyz
džiui, Panevėžyje lapkričio 
mėnesį susitelkė Raudono
sios Gvardijos būrys iš 700 
karių. O Šiauliuose gruodžio 
mėnesį liaudies raudongvar- 
diečiai patys išvarė vokiš
kuosius okupantus iš miesto 
net užgrobė šarvuotą trauki
nį. Iš to raudongvardiečių 
būrio susidarė Žemaičių pul
kas, kuriam vadovavo F. 
Baltušis-Žemaitis (vėlesnysis 
Tarybinės Armijos genero
las).

Lietuvos buržuazinės val
džios kūrimas ir stiprėjimas 
vyko dar už nepakrikusių 
arba naujai sutelktų vokiečių 
karinių dalinių, apgynusių 
Kauną ir užėmusių frontą.

Lietuvos buržuazinės ka
riuomenės organizavimas 
pradėjo plisti kai Sleževi
čiaus vyriausybė paskelbė 
demagoginius pažadus, kad 
Lietuva bus demokratinė, vi
si piliečiai bus lygūs ir laisvi, 
o savanoriai bus aprūpinti 
žeme. Tačiau ir po tų pažadų 
nedaug savanorių teatsirado 
ir teko paskelbti priverstiną 
mobiliaziją. Tuo tarpu, Vil
nių užgrobus Pilsudskio le
gionams apsupimui išvengti 
Tarybų Lietuvos armija tu
rėjo trauktis iki Panevėžio, 
paskui iki Zarasų, o 1919 m. 
rugpjūčio mėnesį visai iš 
Lietuvos pasitraukė.

Taigi, fanfariškai vėliau is
torikų skelbtos žinios apie 
“didvyriškas kovas prieš bol
ševikus” yra iš esmės legen
dos ir pasakos. Tik kai kilo 
pavojus iš lenkų agresijos, 
nuotaika pasikeitė ir Lietu
vos žmonės suprato reikalą 
ginti savo šalį nuo pavergimą 
ir naują baudžiavą nešusių 
ponų. Kovos prieš lenkiškuo
sius agresorius bei Lietuvą 
piešusius ir niokojusius bal
tagvardiečius bermontinin
kus sudaro teigiamus ir gar
bingus puslapius Lietuvos 
kariuomenės istorijoje. Ta
čiau nedaug tokių puslapių 
buvo. Lietuvos buržuazija 
daugiausiai panaudojo ka
riuomenę savo diktatūrai 
stiprinti, Lietuvos liaudžiai 
pavergti.

Reakciniai rašeivos nutyli 
tokį reikšmingą įvykį, kaip 
Panemunės kareivių sukili
mą prieš buržuazijos viešpa
tavimą ir jo žiaurų numalši
nimą, kuris garbės kariuo
menei nesudaro. O ką kalbėti 
apie 1926 m. gruodžio 17 d. 
fašistinį perversmą, kuris 
dengiams Lietuvos kariuo
menės vardu. Tai vienas 
gėdingiausių puslapių Lietu
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vos istorijoje, nes t m y < r 
versmu Lietuvos ha m n

•vo paversta 14 metų i/uip 
susios fašistinės žiarn : -p 
tatūros auka.

Ar tai ne bjam ų -ė-1, o 
puslapį sudaro Tam a p/ s 
kilimo malšinimo m ; p. 
Prieš saujelę sukilę]-,: ,
ginusiai nepilname’ ; 
zistų, siunčiama km;..,] . 

l nes dalinvs, kur* kummoa < i .priemonėmis su p ■ . n, 
roja, keliolika nušm.; ,: r(l
lauko teismo >pr<-. ■ , o

I kelis šimtus spn;.\
| ilgiems metams kai or •>

Savo garbę 1 .iešmas 
: riuomenė atgavo pp 
i tais, vieningai p. -■ 
fašistinės sant vaike 
nimą ir pasiskelbiu 

s Liaudies karinome u , , , 
i liau įeidama į K?
Armijos, tos 11 k r •. - < 
žmonių interesų g , • , , 
eiles.

Buržuaziniai na< i p. 
ieškod am i pa vyzd/.: i 
vos k ar i u om mus >■ 
kelti, skelbia, kad i- 
vyzdžiai buvę jo- m- 
vavimas šlykščiose <i ,>< , j 
se, kurios įvyko 
birželio-liepos mene-: n p-, 
le r i n i n k a m s į s i v * • r ž > - 
vą. Jei talkinmkav ima I. ; Į. 
rininkams ir dalyvavimą m. 
siose žudynėse, k. ui Tu 
vyko Lietuvoje, mmiąp g;i; 
bingu žygiu,” tai jau u'Kėią 
ko kalbėti. Tai buvo i ai e 
gėdingi darbai, kure 
žiams užtraukė pbc •; 
žiaurių nusikali imu dah- 
viams. Nejaugi Li< i . p .

| rio vardą galėjo p (.m > p , 
j Impulevičiaus ir jam oana- .> 
! “žygiai,” kurių pusėj..,.:,. , o
dešimtys lukštam’m ; ti 
žmonių, vykdant hp.--, ; 
genocido planum

Taip pal "i-;"’ -; .in
giais” nacionaTa 
dalyvavimą pokari 
nėse, kurias pradėjo no- g,!S. 
kitas, kaip hit I* rinėje • ;(:T . 
boję buvę < l i \ * m . • t. ; p(, 
mesti i Tarybine ■. k n 
nės užnugarį. Tai j . , pa
telkę išnaudo pi 
kanas, apgautu- >■< mmp
gus jaunuoliu'-, i i s ■;
diską darbą. Nu u t. To’m 
ir smaugikų raukų /e 
Lietuvos Jarno 
tarpe kūdikių ir bo • 
nelių, nes tie s-m;u 
niausiai žudyda\ u
mas. Ir tie bestiah i ; 
nacionalistų vadium.. . 
vos kariuomenės ’ , \ p(p 
biais.” Ar bereiks. mdesmo 
niekšiškumo ir u i m s m o

Garbingu keliu mnpio ir 
tikrai lietuvių laum: pr|1(. 
sudaro tie Lietuvos kuriuo 
menės kareiviai ir earimu
kai, kurie atsuko sm. g)r? 
klus prieš lutlerinmki;-. p. <1S 
tikruosius liet uv ių 
tautų priešus. Lietuvių um 
tos istorijoje aukso : r v.
įrašyti 16-sios kietumo din 
zijos karo žygiai ties Oriom 
bei Baltarusijoj*1. pa- 
tu vos žemėj*1 ligi p-ii norp,; 
lės prieš fašist ine \’->k-, p1;r 
Niekada neišblės žygiai p; 
Lietuvos sūnų ir dūki orų, 
kurie Tėvynės kare pąsižv 
mėjo įvairiuose Fromuose ligi 
pat Berlyno paėmmm ligi 
reichstago šturmo. kuriame 
dalyvavo daug imu 
tarpe buvo Vytautas i br/rns 
kas, su pergale grįžęs į 
gimtąją Sėtą, o ten žuvęs 
nuo nacionalžudik ų. kurio 
negalėjo jam dovanoti didvy 
riškos kovos prieš hitierinių 
kus. Tad kieno darbais liet u 
vių tautai didžiumtis, ar 
reichstago šturmuotojo \'Y 
TAUTO DUZINSKO,’ ar to 
niekšo, kuris is pasalų jį 
nužudė?

Tuščios pastangos buržua 
žinių nacionalistų sukeisti są 
vokas. Kiekvienas, kas t u ą 
sveiką galvą, gerai sripranla, 
kad gynė garbę tautos, o kas 
jai gėdą darė! Justas Paleckis



Detroit,
* Piknikas po stogu

Nors vasara jau baigiasi, 
bet visi turime būtinai daly- 
vaut piknike, kuris bus po 

| stogu ir parėmimui mūsų 
I spaudos “Laisvės” ir “Vil- 
I nies.” Piknikas įvyks Detroi- 
I to Lietuvių Klubo patalpose, 
Į 4114 W. Vernor Highway, 
I sekmadienį, rugsėjo 23 d. 1 

! v. p. p. Iš ryto bus klubo 
mėnesinis susirinkimas, o po 

Į pietų piknikas po stogu.
| Mūsų šeimininkės su An

toinette Garelis priešakyje 
rengia skanius pietus, o pik
niko pirmininkas Alfons Rye 
žada padaryt pikniką įspū
dingu. Tikimės svečių iš kitų 
miestų, o ypatingai iš Kana
dos. Jau žinome, kad piknike 
dalyvaus buvusi detroitietė 
Amelia Korsakienė iš Wa- 
shingtono valstijos.

Laikraščių vajus jau prasi
dėjo ir mes detroitiečiai vi
suomet turime būt priekyje. 
Taigi, iki pasimatymo pikni
ke po stogu, rugsėjo 23 d. 
klube.

Užuojauta
Reiškiame užuojautą mūsų 

draugui Pranui Jočioniui ir 
jo žmonai, mirus jo broliui 
Juozui Jočioniui ir anūkei 
Elizabeth Crowder. Brolis 
mirė rugpjūčio 23 d., sulau
kęs 95 m. amžiaus, o anūkė 
rugpjūčio 21 d., sulaukusi 68 
m. amžiaus. Velionis Juozas 
paliko dar dvi dukras—Fran
ces ir Amelia ir daug kitų 
giminių.

LDS golfininkai

6-TAS PUSLAPIS

4#®

.« 
gĮąįį|M

Nidos kampelis, kur kasmet savo atostogas praleidžia 
dešimtys tūkstančių darbo žmonių.

Tarybiniai vaikai, vadovaujami mokytojos, lanko Maskvoje 
parodų salėje suruoštą tarptautinę knygos ekspoziciją. 
Kaip žinia, ekspozicijoje su savo išleistomis knygomis 
dalyvauja daug ir Jungtinių Valstijų leidyklų.

GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 
ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 

PRENUMERATŲ

VAJUS PRASIDĖS RUGSĖJO 1 IR TĘSIS TRIS 
MĖNESIUS IKI ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO 30.

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir 

labai laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorgani
zuokime šiam darbui ir veikime su pirma vajaus 
dieną. Rūpinkimės aplankyti kuo daugiausia namų 
vajaus reikalu ir kalbinti žmones užsisakyti “Lais
vę.”

DOVANOS VAJININKAMS 
1-ma $50; 2-ra $45; 3-čia $40; 4-ta $35; 5-ta $30; 
6-tą $25; 7-ta $20; 8-ta $15; 9-ta $12; 10-ta $10.

Nežinau, kas pradėjo golfo 
turnyrą tarpe LDS narių, 
bet nacionalis prezidentas 
Servit Gugas pranešė, jog 
L. D. S. golfo turnyras įvyko 
Darbo Dienos sąvaitgalyje 
Elgin, Illinois Villa Olivia 
golfo klubo pievose. Turnyre 
dalyvavo 27 lošėjai, didelė 
didiuma LDS nariai. Iš De
troito golfą lošė LDS nariai: 
Servit Gugas, Vito Petrui, 
Tony Rye, Bertha Rye, o 
pritarimo šūksmą pateikė 
Aldona Petrui ir Ruth Gu
gas. Servitas sakė, kad diena 
buvo nepaprastai graži: visi 
gerai lošė ir Detroitas per 
Vito Petrui laimėjo trofeją. 
Po turnyro, visi skaniai pa
vaišinti golfo klube, ir visa
me kame golfo turnyras bu
vo pasekmingas. Atrodo kad 
ateityje LDS turės ne tik 
nacionalį kėglio, bet ir golfo 
turnyrus.

$20,000 FONDAS

SAN LEANDRO, CAL.

Pranas Simonas Balčiūnas
Mirė

1979 m. rugpjūčio 30 d.
Liūdime mirus mylimam patėviui ir seneliui.

KSAVERA ir JUOZAS KAROSAS 
EUGENIJA KAROSlUTĖ-STANELIENĖ ir Šeima

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Leo Valančiui

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už at
naujintas prenumeratas 1 punktas nuo 25 centų. 
Už aukas arba pelnus nuo parengimų 1 punktas 
50 centų.

KREDITĄ UŽ AUKAS DUOSIME KONTESTAN- 
TAMS (VAJININKAMS) TIK JEIGU JIE PATYS 
PRISIUS PINIGUS. PINIGAI GAUTI PER KI
TUS NEBUS KREDITUOJAMI VAJININKAMS.

Apart įeigų už prenumeratas ir skelbimus, 
turime ieškoti kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui, 
kad “Laisvė” gyvuotų. Per šį vajų sieksime ir vėl 
šiam svarbiam reikalui sukelti $20,000 fondą. Tai 
padarykime aukomis ir pelnu nuo parengimų.

Užsakykite “Laisvę” 
Savo Giminėms Ar 

Draugams Į Lietuvą. Jie 
Bus Jums Dėkingi Už Tą 

Dovaną 
* * *

LAISVES” KAINOS AMERIKOJE 
IR UŽSIENIUOSE:

Reiškiame gilią užuojautą jo artimiesiems.
M. Strižauskas 
Mr. J. Rigely 
Mrs. J. Rigely
A. Yakštis
Draugas
T. Šolūnienė

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Amerikoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų.
Kanadoje $15.00 metams, $8.00 pusei metų. 
Lietuvoje $15.00 metams, $8.00 pusei metų 
Kitur užsieniuose $15.00 metams, $8.00 
pusei metų.

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

Visais vajaus reikalais rašykite:

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

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC. 
’01-38 Jamaica Ave.. Richmond Hill, Y. 11418

Telefonas: 846-1970

“LAISVĖ”

Michigan
Užbaigė mokslą

I Visiems laisviečiams gerai • 
žinomas Tony Vasaris ir jo 
žmona Mildred pagerbė savo 
dukrą Eileen Gay Vasaris, 
surengdami savo sode didelį 
balių, kuriame dalyvavo 
daug lietuvių ir kitų tautų 
žmonių. Jų dukra Eileen Gay 
užbaigė mokslą, laimėdama 
Doctor of Philosophy in Bio
chemistry laipsnį. Garbė tė
vams turėti tokią dukrą.

Tony Vasaris prieš kiek 
metų buvo nacionalis LDS 
vice-prezidentas; dabar jis ir 
jo žmona aktyviai dalyvauja 
LDS 21 kuopoje. Tony yra 
kuopos vice-pirmininkas ir 
LDS komitete paruošti albu
mą LDS 50 m. gyvavimo 
paminėjimui.

Atvyksta svečiai
Pranešama, jog 400 meno 

darbai iš Tarybų S-gos Her- j 
mitge Muziejaus Leningrade 
bus rodomi ir Detroito Meno 
Institute (Detroit Institute 
of Arts) 1982 metais sausio 
mėn. Pirm to buvo pranešta, 
kad Detroitas bus apleistas, 
bet dabar Instituto direkto
rius Frederick J. Cummings 
praneša, jog Detroitas bus 
vienas iš penkių Amerikos 
miestų, kur šis menas bus 
rodomas. Šie 400 meno dar
bai būk esą geriausi iš Her
mitage kolekcijos, kurioje 
yra net du ir puse milijonai 
eksponatų. Be Detroito, šis 
menas bus pirmiausia Wa
shingtone ir vėliau New Yor
ke, Minneapolis ir San Fran
cisco. Mes detroitiečiai būsi
me laimingi, turėsime progos 
eksponatus pamatyt.

Klubo metinis banketas

Klubo Metinis Banketas 
įvyks spalio (October 28 d. 1 
vai. po pietų Klubo patalpo: 
se, 4114 W. Vernor High“ 
way. Kaip kiekvienais me
tais, tai taip ir šiemet tiki
mės, jog banketas bus pui
kus, tik visi įsitėmykime die
ną ir dalyvaukime.

Piknikas Po Stogu
Dar sykį primenu visiems 

jog Spaudos Piknikas Po 
Stogu Detroite bus sekma
dieni, rugsėjo 23 d. Detroito 
Lietuvių Klubo patalpose, 1 
vai. po pietų. Laikraščių va
jus jau prasidėjo ir mes, 
detroitiečiai, neatsilikime 
nuo kitų miestų. Būtinai visi 
dalyvaukime ir paremkime 
pažangią spaudą. Stefanija

M. Arison 
MR. Mureika 
Mrs. Mureika 
M. Valatkienė 
A. Niezabitowski 
W. ir A. Yuskovic

Miami, Fla.
ATOSTOGŲ SEZONAS 
JAU PRABĖGO

Liepos ir rugpjūčio mėne
siai, ypač Floridoje, būna 
karščiausi. Tad floridiečiai, 
kurie tik gali, šiais mėnesiais 
atostogauja iš įvairių darbų 
ir organizacinės veiklos. Jie 
vyksta į vadinamus “nortus,” 
kur oras vėsesnis. Tad suma
žėja ir organizacinė veikla. 
Sakysime, taip ir Miamyje— 
LSK ir LLD 75 kuopos veik
la per porą karštųjų mėnesių 
sustoja. Bet reikia tikėti, 
kad draugės ir draugai, grįžę 
iš atostogų, imsis vėl akty
vaus darbo. Vyks LSK pie
tūs sekmadieniais ir LLD 
kuopos veikla. Ypač “Lais
vės” ir “Vilnies” vajai reika
lauja aktyvaus mūsą darbo.

Turėjome ir kitų bėdų. 
Paskutinėmis rugpjūčio ir 
pirmomis dienomis rugsėjo 
mus gązdino gamtos baisū
nas uraganas David. Televi
zorius, radijas, spauda per 
keletą dienų skelbė, kokią 
destrukciją ir mirtį savo ke
lyje daro uraganas David ir 
artėja link Miami. Miamyje 
ir mūs namuose vyko pasi
ruošimas sutikti tą gamtos 
baisūną. Tačiau buvome lai
mingi—uraganas nelietė
Miami.

Mano “Atostogos” 
ligoninėje

Sakome, tobulai yra išsi
vystęs medicinos mokslas. 
Bet jokia medicina dar neap
saugoja žmogaus nuo ligų ir 
nelaikinės mirties. Taip ir 
man pačiam nuo liepos 
16-osios iki rugpjūčio 
18-os—34 dienas teko išgulė
ti Mercy ligoninėje. Ši liga 
sutrukdė visas mano visuo
meninės veiklos užduotis, 
kurias turėjau atlikti. Būtų 
gerai, kad ligoninėje būtum 
apvalytas nuo tų visokių li
gų. Bet taip nėra—grįžęs iš 
ligoninės dar tebesi ligonis.

Širdingai dėkoju draugėms 
ir draugams, kurie laiškais ir 
gyvu žodžiu linkite man grei
tos ir stiprios sveikatos.

V. Bovinas

ELENA
PIMPYTĖ

Kadai tai buvo: 
atėjo ruduo, 
bėgo bėgo gatvėmis 
sušlapęs vanduo 
ir pasiklydo.
Dairės sustojęs, 
j kur jam bėgti, — 
ir negalėjo suprasti.

&
Slapia žemė, 

šlapia žiema, 
šlapias vanduo.

Bėga vėjas 
rudenio pėdom 

langų stiklais, 
išgėręs auksinį 

vasaros vyną, 
šlama ruduo

mūsų lauk r os.
Oras sunkus, 

labai drėgnas, 
rūsčiai liūdnas.

Saulė pro spinduli 
žiūri į vandenį.

Tu nesijuok 
iš jos spindulių, 
ji sugaus tave, 
akmenėliu pavers, 
parsineš į namus, 
iš tamsos padarys 
kibirą — 
ir reikės tau 
iš rytmetinės dainos, 
iš pražilusių samanų 
nešioti kibiru 
akmenų garsus.

Tu atsigerk 
iš saulės ąsočio, 
nuramink 
rugiapjūtės troškulį. 
Aš surišiu 
tavo prakaitą 
į didelį didelį pėdą 
ir atiduosiu 
į vėjo rankas, 
kad išdžiovintų 
tarp drėgnų pirštų. 
O tavo 
prakaituoti skruostai 
skaisčiai švyti ir žiba - 
kaip nakties žvilgsnis.
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MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

Rugsėjo 16 d. sekmadieni, New Yorko Lietuvių Moterų 
Klubo pirmas šio sezono susirinkimas įvyks draugų 
Keršulių sodelyje, 292 Lincoln Ave., Brooklyn, N. Y. 
Keršulių namas tik už kampo nuo Atlantic Avenue, labai 
lengvai privažiuoti Jamaica Ave. subway ir Atlantic Ave. 
autobusu.
° Narės kviečiamos dalyvauti ir atsivesti draugę bei 
draugą. Pradžia 1 vai. po pietų. Valdyba

DORCHESTER, MASS.
LIGONIAI

L. Plutienė, “Laisvės” 
skaitytoja ir rėmėja, jau 2 
savaitės guli ligoninėje. Turi 
dvi dukteris, kurios ją kas
dien lanko. Kalbėjaus su 
jomis per telefoną. Sakė, kad 
jų motina jau eina geryn. 
Mat, jai buvo suparaližavę 
kairąją ranką, koją ir kiek 
palietę veidą. Bet proto ir 
kalbos nesugadino. Visos jos 
draugės linki jai greit pa
sveikti.

* * *
Aplankiau Oną Zinskienę. 

Ji mažai beišeina iš namų. Ji 
mane prašė, kad aš jai gau
čiau katytę. Mat, ji gyvena 
viena 5 kambariuos. Tai ir 
nuvežiau jai baltą, gražią 
“peržian” katytę. Ji sako: 
“Man nebus taip nuobodu,

1 ........... - BRIEFS ' —
The only Estonian pro

gressive newspaper in the 
United States, Uus Ilm (New 
World) is celebrating its 70th 
anniversary in New York 
Saturday, Sep. 22, at Lotus 
Restaurant Hall, 228 East 
86th St. It will be a concert 
and Banquet. In the program 
you can see and hear enter
tainers from the Estonian 
SSR. Starts 5 p. m.

Donation: Adult $10, 
Children—half price. You 
can get tickets from Use 
Bimba or‘at the door.

* * *
As many as 23 million 

adult Americans cannot per
form such everyday tasks as 
filling out a check, addres
sing an envelope or reading 
a job application form be
cause they are functionally 
illiterate, says a new Ford 
Foundation report released 
this month.

* * *
Most people would live 

longer and suffer fewer “old- 
age” diseases if they ate 
less, reports The Medical 
Post.

Dr. Robert Good of New 
York’s Sloan-Kettering Can
cer Center says that the 
average person consuming 
2,800 calories a day would 
live longer and be better 
equipped to fight off old-age 
diseases such as rheumatoid 
arthritis if he cut his calories 
by one-third and cuts his fats 
by one-half.

* * *
The two Soviet astronauts 

who lived for six months 200 
miles above the earth in a 
compartment the size of a 
small house trailer are ex
pected to provide biologists 
and physicians with a wealth 
of scientific data about living 
and working in space. But 
eager American space scien

Patrick and Luci Nugent

kai namie bus gyvas daiktas.
Tuo pačiu sykiu ji ir atsi

naujino “Laisvę.”
* * *

Ta senatvė ir ligos yra 
nelaukiamas priešas. Aš ir 
pati nusipirkau tikietus į KP 
pikniką ir Faire Share šo
kius, bet negalėjau dalyvaut. 
Pasakiau rengėjėmas užva
žiuoti ir pasiimti pinigus, tai 
nors tiek parėmiau.

Elizabeth Repšienė

26 PROCENTAI 
AUTOMOBILIŲ SU 

DEFEKTAIS
Californijos Valstijos Aso

ciacija ištyrė 5,000 automobi
lių ir surado, kad net 26 
procentai jų yra su defek
tais. Dar laimė, kad daugu
moje tie defektai esą nepavo
jingi, bet, girdi, vistiek jie 
turėtų būti pataisyti.

tists likely will have to wait 
until the end of October to 
learn of any new Soviet 
findings. 

* * ♦
Someone writes in Daily 

News:
Still Simmering

Pearl River: Let’s face it, 
the only thing the United 
Nations has produced in 
years is its collection of 
unpaid parking tickets, huge 
security bills for New Yor
kers and a shortage of par
king spaces for taxpayers. 
Who cares about Andy 
Young’s position? History 
shows that anyone who has 
dared to speak his mind will 
be banished. We can always 
get another White House 
yes-man in any size, shape 
and color. The real folly lies 
in the fact that we kow-tow 
to international pressure 
groups who have raped, loot
ed and plundered in the 
name of race, religion and 
territorial boundaries.

The Owl
I saw it in the newspapers 

that Lady Bird Johnson has 
swooped down like an aven
ging angel on her wayward 
son-in-law Patrick Nugent 
(he is supposed to be from 
Lithuanian parents) for shat
tering her daughter Luci’s 
heart.

Luci has been left 
“crushed” by the breakup of 
her 13-year marriage, her 
friends had said and now 
Nugent’s life has been 
smashed by Lady Bird. In a 
power play right out of TV’s 
“Dallas,” she fired him as 
general manager of her Aus
tin, Tex., radio station; got 
him booted off the board of 
directors of an Austin bank 
and made his name mud in 
local society circles. Use

' I4 ‘I




