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KRISLAI
Dėl įvykusios nelaimės 
Apsileidimas, neatlikimas 

pareigų
Iš Dainų ir šokių šventės 

Lietuvoje
Mes didžiuojamės 
Esąs patenkintas

A. BIMBA
Automobilį vairuoti išmo

kau ir pradėjau 1929 metais 
Cleveland, Ohio, eidamas 
partijos distrikto organiza
toriaus pareigas. Tai buvo 
sunkūs, didelio nedarbo lai
kai. Reikėjo važinėti po pla
čią apylinkę ir organizuoti 
bedarbių tarybas kovai už 
nedarbo apdraudą ir trum
pesne darbo savaitę. Ir nuo 
to laiko iki pat paskutinio 
automobilis, taip sakant, nė 
vienai dienai neišėjo iš mano 
rankų. Labai didžiavausi, 
kad neturėjau nei mažiausio 
nesusipratimo, nei mažiau
sios nelaimės.

Bet aną dieną, kaip “Lais
vės” skaitytojams jau žino
ma, įvyko avarija-nelaimė— 
man sukant į kairę, į mano 
mašiną kirto kita mašina, ir 
mano sveikatai pridarė neap
sakomai daug žalos —tiek 
daug, jog jos ir šiandien dar 
nesu pilnai atgavęs.

Po gana ilgos tylos iš 
Washingtono pranešimų su
žinome, kad, kaip byvo mūsų 
spėta ir numatyta, branduo
linio ginklavimosi varžybos 
tarp Tarybų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų yra pasie
kusios naują etapą, naują 
aukštį, kad naujo branduoli
nio karo pavojus yra labai 
padidėjęs.

Kas pasidarė su taip vadi
nama branduolinio karo apri
bojimo sutartimi SALT II, 
padaryta ir iškilmingai pasi
rašyta tarp Jungtinių Valsti
jų ir Tarybų Sąjungos “vir
šūnių” Maskvoje? Ji dar te
belaukia Kongreso užgyri- 
mo.

Kodėl taikos šalininkai— 
juk tokių Kongrese randa
si—nekovoja už šios sutar
ties ratifikavimą? Tai apsilei
dimas, tai nepaisymas savo 
pareigų.

Šios dienos “Laisvėje” 
skaitytojai rasite keletą labai 
gražių nuotraukų iš Tarybų 
Lietuvoje įvykusios Dainų- 
šokių šventės, kurioje, kaip 
žinia, turėjo laimę dalyvauti 
ir nemaža grupė Amerikos 
lietuvių, jų tarpe irs Onutė 
Keraminienė. Kaip ji, taip 
kiti ekskursantai, sugrįžo 
kupini labai malonių įspū
džių.

□
Mes didžiuojamės mūsų 

gražiais, vaisingais santy
kiais su Lietuva. Ypač lais- 
viečiai didžiuojamės bendra
darbiais Lietuvoje. Jie aprū
pina “Laisvę” straipsniais bei 
korespondencijomis įvairiau
siomis temomis iš nūdienio 
Lietuvos klestinčio kultūri
nio gyvenimo.

Suomijos prezidentas Uro 
Kokkenen spaudai pareiškė, 
kad jis pilnai patenkintas 
santykiais su socialistiniu 
kaimynu, būtent su Tarybų 
Sąjunga. Abi šalys, girdi, 
gerbia viena kitos vidinius 
interesus, į juos nesikiša. 
Prekyba tarp jų esanti labai 
plačiai išsivysčiusi.

PIRMOJI MOTERIS
AFL-CIO VADOVYBĖJE

I

Entuziastingas sutikimas GUS HALL APIE 
STREIKUS LENKIJOJE

Chicago. — Pirmą sykį 
visoje 25-erių metų AFL- 
CIO istorijoje į vykdomąją 
tarybą tapo išrinkta moteris. 
Ji yra Joyce Miller, Coalition

"Ginklo brolybė-80"
Berlynas. — Šių metų rug

sėjo pirmojoje pusėje Vokie
tijos Demokratinės Respubli
kos teritorijoje prie Baltijos 
jūros, vadovaujant Vokieti
jos Demokratinės Respubli
kos nacionalinės gynybos mi
nistrui armijos generolui H. 
Hofmanui, numatoma su
rengti Varšuvos Sutarties 
valstybių jungtinių ginkluo
tųjų pajėgų pratybas, kurių 
sąlyginis pavadinimas “Gink
lo brolybė-80”. Pratybos or
ganizuojamos siekiant išto
bulinti sąjunginių kariuome
nių štabų, junginių ir dalių 
kovinį darnumą ir sąveiką.

Pratybose dalyvaus Bulga
rijos liaudies armijos, Čeko
slovakijos liaudies armijos, 
Lenkijos kariuomenės, TSRS 
ginkluotųjų pajėgų, Vengri
jos liaudies armijos, VDR 
nacionalinės liaudies armijos 
štabai, junginiai ir dalys, 
RSR armijos štabai, taip pat 
dalis LLR karinio jūrų laivy
no, TSRS karinio jūrų laivy
no Baltijos laivyno ir VDR 
liaudies karinio jūrų laivyno 
amfibinių pajėgų, įeinančių 
į Varšuvos Sutarties valsty
bių jungtinių ginkluotųjų pa
jėgų sudėtį.

Numatoma, kad kariuome
nių pratybose dalyvaus apie 
40 tūkstančių žmonių.

Pasaulinis taikos 
kongresas 
Bulgarijoje

Sofija. — Tuo metu, kai 
Carterio administracija to
liau tebevysto branduolinio 
karo strategiją, šiame mieste 
ruošiamasi pasauliniam tai
kos kongresui, kuris įvyks 
rugsėjo 23-27 dienomis. Da
lyvaus arti pusantro tūkstan
čio delegatų iš daugiau kaip 
šimto kraštų.

Kongreso darbotvarkėje 
bus nagrinėjama: nutrauki
mas ginklavimosi varžybų, 
rasizmas ir žmogaus teisės, 
ekonominiai ir energijos 
klausimai, Europos saugu
mas ir solidarumas su Pietų 
Afrikos, Vietnamo, Palesti
nos ir Lotynų Amerikos bei 
Karibų regiono žmonėmis.

Iš JAV toje delegacijoje 
dalyvaus apie 50 asmenų, 
atstovaujančių įvairioms or
ganizacijoms, jų tarpe taikos 
veikėjai, unijistai, dvasinin
kai, valdžios pareigūnai ir 
kt. Iš New Yorko išvyksta
ma rugsėjo 21 d. 

of Labor Union Women pre
zidentė, 52 metų amžiaus, 
trijų vaikų motina. Ji taip 
pat yra ir Amalgamated Clo
thing and Textile Workers 
viceprezidentė.

Jos vadovaujama moterų 
unija, kurioje esama apie 12 
tūkstančių narių, ilgą laiką 
kovoja už moterų dalyvavi
mą politinėje ir unijų veiklo
je. Ji pati kilusi iš Chicagos, 
kur ji baigė universitetą, o 
studentaudama dirbo kram
tomos gumos fabrike, vėliau 
kaip pakuotoja Marshall 
Field & Company ir kitur. Ji 
gyvai dalyvauja veikloje už 
lygių teisių konstitucinę pa
taisą, vaikų globos praplėti
mą, visuotinę sveikatos ap- 
draugą ir už pilnutinį įsidar
binimą. Jos darbas unijose 
buvo daugiausia susietas su 
socialine ir kultūrine veikla, 
o jos Chicagoje vadovautas 
darbininkų vaikų globos cen
tras buvo vadinamas “the 
Rolls-Royce of day care”.

Naujoji unijų federacijos 
pareigūnė, patenkinta savo 
išrinkimu į postą, kur ji 
darbuosis kartu su 34 vyrais, 
pareiškė spaudai, kad ji rū
pinsis visų darbininkų reika
lais, bet ypatingą dėmesį 
skirisianti moterims. Apie 
savo ligšiolinę veiklą ji šitaip 
išsireiškė: “Aš atėjau į darbi
ninkų judėjimą su žvaigždė
mis akyse. Man atrodė, kad 
čia pati tinkamiausia vieta 
socialinių pakeitimų siekti, ir 
aš dar nepakeičiau savo nuo
monės”.

AFL-CIO už Carterį
Chicago. — AFL-CIO vyk

domoji taryba 23 balsais 
prieš vieną, dviem susilai
kius, nutarė rekomenduoti 
balsuoti už Carterį. Tasai jos 
nutarimas bus praneštas 
rugsėjo 4 d. įvyksiančiam tos 
unijų organizacijos direkto
rių valdybai.

Prieš balsavo tik vienas 
William Wimpisinger, Inter
national Association of Ma
chinists prezidentas, tas 
pats, kuris su savo atstovais 
išėjo iš demokratų partijos 
konvencijos, protestuodamas 
prieš Carterio nominavimą. 
Susilaikiusieji buvo Fred 
Kroll, Brotherhood of Rail
way and Airline Clerks pre
zidentas, ir John H. O’Don
nell, Airline Pilots Associa
tion prezidentas.

Reporterių paklaustas, 
kaip galima tokį vykdomo
sios tarybos nutarimą patei
sinti, kai dabar aplinkui tiek 
daug nedarbo ir infliacijos, 
AFL-CIO prezidentas Lane 
Kirkland pareiškė, jog, ne
paisant koks Carteris būtų 
blogas, jis vistiek netoks 
blogas kaip republikonų kan
didatas Ronald Reagan.

Washington. — Food and 
Drug Administration bei 
JAV Agrikultūros departa
mentas paskelbė, kad jie 
neketina uždrausti naudoti 
nitritą maistui prezervuoti. 
Tasai pranešimas ypač pa
lankiai sutiktas galvijų 
augintojų tarpe, nes, kalba
ma, kad jie galės sutaupyti 
bilijonus dolerių. Massachu
setts Technologijos institu
tas buvo ištyręs, kad nitritas 
sukelia vėžio ligą.

Zimbabvės ministras pirm. Robert Mugabe

New Yorkas. — Čia yra 
atvykęs Robert Mugabe, 
Zimbabvės, arba anksčiau ži
nomos Rodezijos vardu, ša
lies ministras pirmininkas. 
Jis dalyvauja specialioje 
Jungtinių Tautų sesijoje, bet 
prieš pradėdamas savo darbą 
tenai, jis susipažino su New 
Yorko miestu, o svarbiausia 
apsilankė Harleme, kur jam 
buvo surengtas entuziastin
gas sutikimas.

Kaip tik pasitaikė šeštoji 
metinė Harlemo šventė, ir 
tinkamesnio kalbėtojo ten 
niekas nebūtų parūpinęs. Jis 
susitiko su Harlemo gyven
tojais ties Harlem State Of
fice patalpomis, 125 St.

Marksistas, buvęs partiza
nų vadas kovoje prieš baltų
jų valdžią, Mugabe pareiškė, 
kad, nepaisant to, kas buvo 
praeityje, jo krašte nebus 
baltieji diskriminuojami. 
Esą, “mes neorganizuojame 
prieš juos (baltuosius) jokių 
Ku Klux Klanų” ir paskui 
papasakojo, kaip jo krašto

Badas graso 
Afrikos tautoms

Jungtinės Tautos. — Food 
and Agriculture Organiza
tion, kuri rūpinasi padėti nuo 
sausros nukentėjusiems Af
rikos kraštams, praneša, kad 
šiuo metu reikia gauti bent 
milijoną su viršum tonų grū
dų. Savo atsišaukime į pa
saulio valstybes, organizacija 
sako, jog dvidešimt viena 
Afrikos šalis esanti paliesta 
sausrų, o kai kuriose jų ir 
politinio pastovumo nebuvi
mas prisideda prie bado 
grėsmės.

Thailando muzulmonai, šaukdami, kad “Jeruzalė nėra 
Izraelio dalis”, degina Izraelio vėliavą prie jos ambasados 
Bangkoke.

juodieji ištvėrė kovoje prieš 
baltuosius, kaip jie dabar 
jaučiasi, laimėję laisvę ir iš
laikę savo orumą. Jis bent 
porą sykių pakartojo “black 
is beautiful”, minios audrin
gai palydėtas.

Zimbabvės ministras pir
mininkas lankysis Washing
tone, kur susitiks su prez. 
Carteriu ir prašys ekonomi
nės pagalbos ilgų karų nunio
kotam savo kraštui.

Speciali JT sesija
Jungtinės Tautos. — Vos 

tik pasibaigė specialioji sesi
ja Palestinos klausimu, o jau 
rugpjūčio 25 d. prasidėjo 
kita speciali sesija. Ji skirta 
diskusijoms dėl ekonominės 
paramos neturtingiems Azi
jos, Afrikos ir Lotynų Ame
rikos šalims.

Laukiama, kad daug žymių 
atstovų čia pasisakys degan
čiais pasaulio reikalais, bet 
nesitikima kokių nors greitų 
rezultatų. Pasaulio tautų 
ekonominiai reikalai ypatin
gai pablogėjo nuo tada, kai 
nuo 1973 m. pakilo naftos 
kainos. Kraštai su pažangia 
pramone pakliuvo į infliacijos 
sūkurius ir nedarbo padidėji
mą, o neturtingos Azijos, 
Afrikos ir Pietų Amerikos 
šalys pateko į skolas. Jos 
dabar nori, kad JAV ir kiti 
kapitalistiniai kraštai joms 
padėtų iš tų skolų išbristi.

Washington. — JAV ir 
Somalija pasirašė sutartį, 
pagal kurią Amerika galės 
naudotis oro bazėmis ir kari
niais įrengimais toje Rytų 
Afrikos šalyje. Somalija mai
nais gausianti JAV dolerių.

New York. — JAV Komu
nistų partijos generalinis 
sekretorius Gus Hali, anali
zuodamas iš Lenkijos atei
nančias žinias apie darbinin
kų streiką, atkreipia dėmesį 
į ribų neturinčią prezidento 
Carterio ir New York Times 
laikraščio veidmainystę. Jis 
sako, kad prez. Carteris, 
kuris pats yra pasirašęs įsa
kymus, draudžiančius strei
kuoti geležinkelininkams, 
maineriams, dokeriams, da
bar reiškia susirūpinimą dėl 
“tikrų unijos teisių Lenkijo- • M je .

The New York Times, laik
raštis, kuris yra prirašęs 
šimtus straipsnių, smerkian
čių streikuojančius Amerikos 
darbininkus, dabar “užgiria 
streiką Lenkijoje”. Šis prezi
dentas ir laikraštis yra rėmę 
visus prieš darbininkiją nu
kreiptus įstatymus, įskaitant 
ir New Yorko valstijos Tay
lor Law, kuris atima milijo
nams darbininkų teisę strei
kuoti. Jie remia streikinin
kus Lenkijoje, nes streikai 
socialistinėje šalyje yra skir
tingi nuo streikų kapitalisti
nėje. Kapitalistinėje šalyje, 
sako Gus Hali, vyksta kova 
tarp išnaudotojiškos kapita
listų klasės ir, išnaudojamų 
darbininkų. Socialistinėse ša
lyse streikai nėra klasių ko
va, nes ten nėra privačios, 
pelną gaudančios nuosavy
bės.

TARIASI ABI PUSĖS LENKIJOJE

Varšuva. — Pereitą sek
madienį Lenkijos Darbininkų 
Jungtinės Partijos pirmasis 
sekretorius Edward Gierek 
paskelbė, kad partija yra 
pasiryžusi su darbininkais 
aptarti bendrus reikalus, su
tinkamai su streikininkų rei
kalavimu. Ta pačia proga jis 
pranešė, jog partijos centro 
komiteto plenume padaryta 
stambių pakeitimų partijos ir 
vyriausybės vadovybėje.

Dar tą pačią dieną Respu
blikos Valstybės Taryba 
priėmė buvusio ministro pir
mininko Edwardo Babiuch 
atsistatydinimą ir paskyrė 
nauju premjeru Jozef Pin- 
kowskį, kurį vėliau dar turės 
patvirtinti seimas.

Taip pat plenume buvo 
plačiai išdiskutuota bendra 
padėtis ir prieita išvados, 
kad reikia surasti tinkamus 
būdus užbaigti tą dramatišką 
konfliktą su darbo žmonė
mis, atstatant abipusį pasiti
kėjimą. Pirmiausia Gierek 
pranešė, kad profsąjungų 
centro valdyba praves nau
jus rinkimus visur ten, kur 
darbininkai to pageidauja, 
slaptu balsavimu ir su neri
botu kandidatų skaičiumi.

Gierek pareiškė, kad į nau
jus partijos ir vyriausybės 
postus yra pakviesta žmonių, 
kurie jau anksčiau buvo pa
stebėję nesklandumus ir 
kvietę juos pašalinti, bet 
kurių balso nebuvo tada pa
klausyta. Tačiau Gierek pa
brėžė, kad nereikia laukti 
tuščių pažadų. “Mes negali
me sutikti su reikalavimais, 
kurie kerta mūsų tautinius ir 
valstybinius pamatus .... 
Tik socialistinė Lenkija gali 
būti nepriklausoma valstybė 
su pastoviomis sienomis ir

onėms, naujai pra- 
naujai technologijai 
turi būti palikta 

kų atlyginimui. Šito-

Tai koks gi streikų tikslas 
socialistinėse šalyse?—klau
sia Gus Hali ir atsako: ten 
esama nuomonių skirtumo 
dėl to, kiek vyriausybė turi 
paimti pinigų investuoti nau
joms įrp 
monei ir 
ir kiek 
darbiniu 
kie nuorponių skirtumai atsi
randa tada, kai vyriausybė 
nevisada 
darbinin 
rokratizmas veda prie nesu
sipratimų, o ir ne visi darbi
ninkai supranta ar nori auko
tis šiandien, norint sukurti 
gražesnę rytdieną.

klauso, ką sako 
kai. Vadovybės biu-

Lenkija iš kapitalis- 
imo yra paveldėjusi 
silikusį ūkį, nedaug

eina 
et, jis sako, straikas 
nėję šalyje reiškia ir

/ra atsakingi, nes jie 
ą savo rolės, neturi 
,mo ryšio su darbo

Pabaidai Gus Hali paaiški
na, kad 
tinio rez 
labai at 
teturi žemės turtų, ir todėl 
pramonės vystymasis 
lėčiau. B 
socialist!
ideologinį atsilikimą, už ką 
lyderiai 
neatliek 
pakanka 
žmonėmis ir nežino jų rūpes
čių, neįt 
procesą, 
joje yra 
bet silp 
iškreipia socialistinius meto
dus ir priėmimą prie proble
mų. Šis Gus Hali komentaras 
buvo atspausdintas “Daily 
World”.

raukia jų į valdymo 
Tad streikas Lenki
nę socializmo kaltė, 

|nų lyderių, nes jie

Edward Gierek praneša len
kams apie pakeitimus partijos 
ir vyriausybės vadovybėje.

tarptautiniu prestižu . . . . 
Mes stipriai ginsime ir sau
gosime tas aukštas vertybes. 
Lenkų tauta praeityje yra 
parodžiusi savo politinį su
brendimą, ir toks subrendi
mas šiuo metu labai reika
lingas”.

Streikas Lenkijoje prasidė
jo prieš porą savaičių Gdans
ko laivų statyklose ir vėliau 
išsiplėtė dar į du Baltijos 
uostus—Szczecin ir Elblag. 
Pirma darbininkai reikalavo 
pakelti atlyginimus, bet vė
liau ugnį kurstant kapitalisti
niams žarstytojams, prie 
ekonominių klausimu prisi
dėjo ir politinių. Viso strei
kuoja apie 15 tūkstančių dar
bininkų.

Washington. — Skelbia
ma, kad Pentagonas turintis 
sukonstruotą ir jau išbandy
tą lėktuvą, kuris gali pralįsti 
pro Tarybų Sąjungos radarų 
tinklą. Esą, tai specialus 
keistos formos lėktuvas, kurį 
sukonstravo Lockheed Air
craft Corporation.

<



2-RAS PUSLAPIS “LAISVĖ” PENKTADIENIS, RUGPJŪČIO [AUGUST] 29, 1980

SUBSCRIPTION RATES:

Platūs ekonomikos žingsniai
PASIKALBĖJIMAS SU ALEKSANDRU DROBNIU

Aleksandras Drobnys, Alytaus apskrities valstiečio 
sūnus, 1931-1940 metais buvo Kauno tarptautinio banko ir 
Lietuvos banko darbuotojas. Pokario metais diplomuotas 
ekonomistas iškilo iki Lietuvos TSR Finansų ministro, 
vėliau Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojo, Valstybi
nio plano komiteto pirmininko ir šiame poste dirba iki šiol. 
Jis puikiai žino Lietuvos ekonomikos raidą ir, pasakodamas 
apie ją, lengvai operuoja skaičiais ir faktais, kuriuos gerai 
prisimena.
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Reakcijos parankiniai
Vakarų spaudoje padažnėjo pranešimų apie tai, kad 

Vakarų Europos neofašistai ruošiasi įkurti savo tarptautinę 
organizaciją. Kaip žinoma, vadinamoji “pasaulinė antiko
munistinė lyga” jau seniai vienija kraštutines reakcines 
jėgas. Austrijos, Belgijos, Olandijos, Norvegijos, Vokieti
jos Federatyvinės Respublikos, Švedijos, Anglijos ir 
Prancūzijos neofašistai aktyviai bendradarbiauja šioje 
“lygoje”. Aršiausios antikomunistinės Vakarų Europos 
jėgos turi paruoštą “pagrindą” savo juodai sąjungai.

Vis dažniau pasiekia žinios apie reakcingų jėgų siautėji
mus. Antai Anglijoje įvykusiose riaušėse neofašistai elgiasi 
taip, kaip tai darė jų pirmtakai iki antrojo pasaulinio karo. 
Paryžiuje neofašistų grupės užpuolė ir išniekino Judėjimo 
prieš rasizmą ir už draugystę tarp tautų organizacijos 
būstinę. Prancūzijos spaudos tvirtinimu, šalies neofašistai 
turi nuolatinius štabus, atvirai leidžia fašistinio turinio 
žurnalus, platina knygas, magnetofoninius įrašus. Ypač 
pagyvėjusi neofašistų veikla Vakarų Vokietijoje, kur šio 
plauko veikėjai net pretenduoja į valdžią. Vakarų Berlyne 
neseniai įvyko teismas. Buvo teisiami dviejų fašistinių 
grupių smogikai. Teismas juos nubaudė sąlyginai, nors abi 
grupės turėjo šaunamųjų ginklų arsenalus.

Neofašizmą šiandien brandina sudėtingos, užsitęsusios 
socialinės-ekonominės kapitalizmo krizės sąlygos. O istorija 
moko, kad fašizmas buvo įvestas tose valstybėse, kur 
buržuazija nesugebėjo išlaikyti savo valdžios įprastinėmis 
“demokratinėmis” priemonėmis. Buržuazija fašizmą laiko 
smaigaliu, nukreiptu prieš komunistų ir darbininkų parti
jas, kitas pažangias organizacijas. Netenka stebėtis, kad 
neofašistų atžvilgiu Vakarų Europos teismai ir policija, 
lygiai taip pat, kaip ir Amerikoje ku-kluks-klano adresu, 
nesiima ryžtingų priemonių.

Ekonominės krizės ir socialinių neramumų laikais neofa
šistai yra parankiausi kapitalistinių šalių administracijų 
tarnai, kurie tarsi atgaivina buržuazijos pastangas išnaudo
ti darbo žmones. Kita vertus, kaip pabrėžta Tarybų 
Sąjungos Komunistų partijos programoje, fašizmas—”. . . 
tai atvira teroristinė reakcingiausių, labiausiai šovinistinių, 
labiausiai imperialistinių finansinio kapitalo elementų 
diktatūra”.

Vakaruose suaktyvėjusioms tarptautinio įtempimo maži
nimo priešininkų jėgoms, kraštutinio šovinizmo ir rasizmo, 
tamsybiškumo ir antihumaniškumo bruožai—apibendrinti 
tarus—fašistinės ideologijos bruožai tapo parankiausiais. 
Ypač tai jaučiama dabartinės Amerikos administracijos 
vykdomoje užsienio politikoje.

Žmonija jau nuo 1922-ųjų metų, kai pirmą kartą fašistinė 
diktatūra buvo įvesta Italijoje, nuo tų dienų, kai vokiečiai 
fašistai bandė pražudyti ištisas tautas, gerai žino kas yra 
fašizmas. Užtat šiandien ji turi būti budri ir remti tas 
jėgas, kurios Vakaruose stojo į ryžtingą kovą prieš fašizmo 
atgaivinimą. Apolinaras Sinkevičius

ŠLOVĖ JUMS, BRANGIEJI 
IR BRANGIOSIOS!

Neapsakomai džiugu, kad mūsų “Laisvė” iki šiol galėjo 
reguliariškai išeiti be mažiausiosios pertraukos ir be mano 
kaip redaktoriaus aktyvaus dalyvavimo jos išleidimo 
sunkiose ir labai atsakingose pastangose. Kaip žinia, šioms 
pastangoms labai gražiai vadovauja Ieva Mizarienė.

Labai gaila, kad mano sveikata dar nėra tiek sustiprėjus, 
jog jau galėčiau sugrįžti prie savo pareigų. Bet tvirtai 
tikiu, kad mūsų “laisvė” ir ateityje be mažiausios 
pertraukos eis, kaip iki šiol ėjo. A. Bimba

— Respublikos liaudies 
ūkyje per* keturiasdešimt 
metų įvyko tokie didžiuliai 
poslinkiai, kad dabartinė 
Lietuvos TSR ekonomika be
veik nepalyginama su prieš
karine,—sako jis.—O juk ne
galima užmiršti, kad į šį 
laikotarpį įeina daugiau kaip 
treji Didžiojo Tėvynės karo 
metai, kurie ne tik sustabdė 
mūsų krašto vystymąsi. Per 
tą laiką buvo sugriauta pu
siau amatininkiška pramonė, 
kurią Tarybų Lietuva pavel
dėjo iš buržuazinio režimo, 
nualintas žemės ūkis.

1940 metais, atkūrus Tary
bų valdžią, Lietuvos darbo 
žmonės gavo nepavydėtiną 
palikimą. .Pramonės įmonės 
buvo pusiau amatininkiškos, 
vystėsi tik lengvoji ir maisto 
industrija. Miestuose buvo 
apie 75 tūkstančius visiškų 
arba dalinių bedarbių. Nors 
buržuazinė vyriausybė visaip 
šlovino žemės ūkio pasieki
mus, reikalai kaime klostėsi 
toli gražu ne kaip. Valstiečiai 
gyveno sunkiomis sąlygomis, 
dirbo žemę primityviausiais 
įrankiais.

Prieš karą Lietuva įsivež- 
davo iš užsienio pačias pa
prasčiausias prekes, o eks
portuodavo tik žaliavą ir 
maisto produktus. Krašto 
ekonomika beveik visiškai 
priklausė nuo išsivysčiusių 
kapitalistinių šalių. Supran
tama, esant tokiai padėčiai, 
nebuvo tinkamų sąlygų vys
tyti liaudies švietimą, moks
lą ir kultūrą.

Lietuva, įstojusi į 'Tarybų 
Socialistinių Respublikų Są
jungą, nesavanaudiškai pa
dedant kitoms broliškoms 
respublikoms, per trumpą 
istorinį laikotarpį įgyvendino 
didžiulius socialistinius per
tvarkymus. Iš kapitalistinių 
valstybių agrarinio priedėlio 
ji virto klestinčia industrine- 
kolūkine respublika su išvys
tyta pramone, stambiu me
chanizuotu ir intensyviu že
mės ūkiu, aukštu kultūros, 
mokslo, meno lygiu, prieša
kine švietimo bei sveikatos 
apsaugos sistema.

— Kokia šiandien Tarybų 
Lietuvos pramonė? Kaip mes 
atrodome kitų broliškųjų 
respublikų, užsienio šalių 
tarpe?

— Lemiamą vaidmenį res
publikos ekonominiam vysty
mui turėjo liaudies ūkio in
dustrializavimas. Pakanka 
pasakyti, kad 1941-1980 me
tais pramonės produkcijos 
gamyba Lietuvoje išaugo 56 
įkartus! O juk per dvidešimt 
buržuazijos valdymo metų 
pramonės gamyba išaugo vos 
dvigubai. Šiandien vien tik 
Alytaus įmonės pagamina 
pramoninės produkcijos dau
giau, negu visa Lietuva 1940 
metais.

Talkininkaujant visoms 
broliškoms tarybinėms res
publikoms, pokario metais 
Lietuvoje pastatyta daugiau 
kaip 220 pramonės įmonių^ 
sukurtos visiškai naujos pra
monės šakos, atitinkančios 
respublikos ekonomines ir 
gamtines sąlygas.

Vyresnės kartos žmonės, 
tikriausiai, gerai prisimena 
1933 metais Kaune įvykusį 
streiką, kai miesto gyvento
jai reikalavo sumažinti mo
kestį už elektrą. Bet elektros 
energija buvo ne tik brangi, 
jos ir gaminama buvo labai 
mažai. Palyginimo toli ieško
ti netenka: šiemet respubli
kos elektrinės pagamins 
elektros energijos 140 kartų 

daugiau, negu paskutiniai
siais buržuazijos valdymo 
metais. Ne tik pagamins, ją 
visą ir sunaudos, ir dar iš 
kaimyninių respublikų gaus. 
Štai kodėl atsižvelgiant į 
perspektyvą, į vis augančius 
respublikos poreikius, Igna
linos rajone jau statoma vie
na galingiausių pasaulyje 
atominių elektrinių.

Kiekvieni metai, kiekvie
nas penkmetis rašė respubli
kos industrializacijos biogra
fiją. Naujojoje Vilnioje pa
statyta “Žalgirio” staklių ga
mykla davė pradžią moder
niai staklių gamybai . . . 
Karpėnai, nedidelis žemaičių 
kaimelis, išaugo į didelį 
miestą—Naująją Akmenę. 
Čia pastatyta viena didžiau
sių Tarybų Sąjungoje cemen
to gamyklų . . . Kėdainių 
chemijos gamykla, po to— 
Jonavos azotinių trąšų ga
mykla . . . Dvi pastarosios 
suteikė respublikai naują— 
“didžiosios chemijos” profesi
ją. Dabar Tarybų Lietuva 
mineralinių trąšų gamina ge
rokai daugiau negu tokios 
išsivysčiusios industrinės— 
agrarinės Vakarų Europos 
šalys, kaip Austrija, Danija, 
Švedija. O štai neseniai susi
laukėme ir naftos perdirbimo 
pramonės: Mažeikiuose stojo 
rikiuotėn didelė naftos per
dirbimo gamykla.

Šiandieninė industrinė Lie
tuvos produkcija—tai įvairūs 
pramonės įrengimai, elektro
ninės skaičiavimo mašinos, 
elektros varikliai, žemės 
ūkio technika, okeaniniai 
žvejybos laivai, televizoriai, 
šaldytuvai ir daugelis kitų 
dirbinių. Pagal staklių gamy
bą tūkstančiui gyventojų 
mes užimame vieną pirmųjų 
vietų pasaulyje.

Tarybų Lietuvos pramonės 
gaminiai dabar eksportuoja
mi daugiau kaip į aštuonias
dešimt pasaulio šalių.

— O kokie pasikeitimai 
respublikos kaime?

— Labai dideli. Sukūrus 
stambią socialistinę gamybą, 
nepaprastai pasikeitė žemės 
ūkio materialinė-techninė ba
zė. Šiandien visiškai mecha
nizuotas žemės apdirbimas, 
grūdinių kultūrų sėja ir der
liaus nuėmimas, žymia dali
mi mechanizmų pagalba at
liekami sunkūs rankų darbai 
fermose. Energetiniai pajė
gumai žemės ūkio gamyboje 
per pokario metus išaugo 27 
kartus. Dabar respublikos 
kaime yra 50 tūkstančių 
traktorių, 10 tūkstančių javų 
kombainų, beveik 30 tūks
tančių sunkvežimių ir daug 
kitos šiuolaikinės technikos. 
Atlikta milžiniška melioraci
jos darbų programa: dabar 
kasmet nusausinama po 120- 
130 tūkstančių hektarų drėg
nų ir pelkėtų žemių. Palygin
kime: daugiau kaip per dvi
dešimt buržuazijos valdymo 
metų buvo numelioruota dre
nažu vos 12 tūkstančių 
ha . . .

Dabar respublikoje gauna
mi dvigubai didesni javų 
derliai negu derlingiausiais 
metais, esant buržuazinei 
santvarkai. O gyvulininkys
tės produkcijos gaminama 
beveik tris kartus daugiau, 
negu anais laikais. Pagal 
šiuos rodiklius respublika 
užima vieną pirmųjų vietų 
Europoje.

— Kaip atsiliepė respubli
kos ekonominis augimas dar
bo žmonių gerovei, jų kultū
riniam lygiui?

— Spartus pramonės vys

tymas, žemės ūkio gamybos 
mechanizavimas sudarė gali
mybę sparčiai augti naciona
linėms pajamoms. Štai vien 
1961-1978 metais jos padidė
jo Š,5 karto ir pernai jau 
sudaro beveik 5,9 milijono 
rublių. Maždaug trys ketvir
tadaliai nacionalinių pajamų 
panaudojama vartojimui.

Būdinga Tarybų Lietuvos 
detalė —statybų pastoliai. 
Du trečdaliai dabar turimo 
gyvenamojo ploto pastatyti 
pokario metais. Ir didžioji 
dalis—valstybės lėšomis. Tik 
viename kitame kaime, kaip 
liūdnas prisiminimas apie 
praeities laikus, kaip muzie- 
niai eksponatai liko samano
tos bakūžės. Kasmet vis dau
giau kaimKžmonių persikelia 
iš vienkiemių į gyvenvietes, 
o iki 1990 metų jose apsigy
vens visos šeimos. Gerai 
išplanuotos, tinkamai sutvar
kytos gyvenvietės suteikia 
žymiai daugiau galimybių 
spartinti socialinę pažangą 
kaime, pertvarkyti valstiečių 
buitį, suartinti miesto ir kai
mo gyventojų darbo ir bui
ties sąlygas.

Dabar respublikoje mokosi 
kas trečias žmogus. Specia
listų su aukštuoju ir specia
liuoju viduriniu išsilavinimu 
skaičius Tarybų valdžios me
tas išaugo beveik 18 kartų. 
Vien tik mokytojų skaičius 
bendrojo lavinimo ir specia
liose vidurinėse mokyklose 
viršija prieškarinį moksleivių 
skaičių. Aukštosiose mokyk
lose viršija prieškarinį moks
leivių skaičių. Aukštosiose 
mokyklose mokosi beveik 12 
kartų daugiau studentų, ne
gu paskutiniaisiais buržuazi
jos valdymo metais. Visų 
specialybių gydytojų skaičius 
išaugo daugiau kaip 6 kar
tus, o viduriniojo medicinos 
personalo—15 kartų. Dešim
čiai tūkstančių gyventojų li
goninėse tenka 117 vietos,— 
daugiau negu daugumoje 
Europos šalių.

Tarybų valdžios metais 
respublikoje suklestėjo 
mokslas. Įkurta Mokslų aka
demija, įvairios mokslinio ty
rimo įstaigos atlieka didelį 
darbą, spręsdamos aktualias 
respublikos problemas. Da
bartiniu metu mokslinių dar
buotojų yra daugiau, negu 
prieš karą buvo specialistų 
su aukštuoju mokslu.

Visa tai, baigdamas pa
brėžė Aleksandras Drobnys, 
pasiekta pasiaukojamo Tary
bų Lietuvos žmonių darbo, 
neįkainojamos broliškųjų 
respubliko paramos dėka. 
Mes tvirtai žinome: geriau 
dirbsime, geriau gyvensime.

Romualdas Cėsna 
Zenonas Juodka

Laiškai
Neliuke ir Paul (Ventams),

Sveikinu Jus ir kitus pažįs
tamus iš šiaurės—Kanados 
gilumos, Elk Point ir St. 
Paul miestelių. Oras čia ne
patogus, šlapias, vėsus, per 
dvi savaites kasdien palyja. 
Gamta labai graži, gyveni
mas kaubojiškas.

Lietuvių čia maža dalelė ir 
jokio veikimo nėra.išskiriant 
ėjimą į bažnyčią. Mano Jono 
sesutė dabar gyvena St. 
Paul nursing home.

Prašau pasveikinti visus 
aidiečius. Julia Lazauskienė 
Labas, Eva!

Štai ir vėl aš įpareigotas 
nuo St. Petersburg, Fla. 
LLD 45 kp. “Laisvės” vaji- 
ninkų. Jau 12 metai, kaip 
mielajai “Laisvei” dirbu pla
tinimo darbą. Ypatingai šis 
vajus yra labai reikšmingas, 
kadangi ateinančiais metais 
įvyks “Laisvės” 70 metų ju
biliejus.

Šiame vajuje “Laisvės” pa
triotai ir geri rėmėjai—šį 
vajų turi gerai paremti su
kelti dvidešimts tūkstančių 
dolerių.

Tikime, kad Antano Bim
bos svęikata pagerėjo.

Viso gero Tau. P. Alekna

LAIŠKAS IŠ KAPSUKO

Kapsuko m. kultūros namų tautinių šokių jaunimo grupė, 
laimėjusi konkurse I vietą. V. Gulmano nuotr.

Tolminkiemio bažnyčia, kur pastoriavo Kr. Donelaitis.
. V. Gulmano nuotr.

Kapsukas
1980 m. liepos mėn. 25 d.

Gerbiamas Redaktoriau, 
mieli laisviečiai!

Užtrukau su savo kores
pondencijom, bet šiemet bu
vo karšta vasara ta prasme, 
kad turėjome daug renginių. 
Čia ir aktas mokykloje, eks
pediciją Rusnėje, jubiliejinė 
dainų šventė, išvyka į Tol
minkiemį, pažiūrėti, kaip at
rodo ta vieta, kur gyveno ir 
kūrė didysis mūsų būrų poe
tas Kristijonas Donelaitis ir 
t. t.

Apie Rusnę rašau atskirai, 
priede, o apie kit ką šiame 
laiške.

Jubiliejinė dainų šventė 
praėjo tikrai gražiai, didin
gai. Repeticijoms, beje, labai 
trukdė lietus. Nebuvo die
nos, kad nelytų. Todėl visi 
nervavosi ir dirigentai ir 
choristai ir šokėjai. Šeštadie
nį kaip pagal užsakymą dan
gus išsigiedrijo, pasidarė 
puikus oras. Nuotaika iš kar
to pakilo. Nesiimu aprašinėti 
eisenos per miestą, ją gausit 
iš ELTOS arba “Tėviškės”. 
Tiek pasakysiu, kad buvo 
puiku. Pranoko visas anks
tesnes šventes. Kas liečia 
chorus, kaip muzikas pasa
kysiu savo nuomonę. E. Bal
sio kantata, manyčiau, savęs 
nepateisino. Nors chorai ją 
atliko nepriekaištingai, bet 
aukšta tesitūra, komplikuota 
ritmika daro ją sunkiai įkan
damą. Tokioms šventėms 
reikėtų kiek paprastesnių 
kūrinių, neeksperimentuoti 
žmonių balsais. Puikiai nu
skambėjo komp. Makarovo 
“Statybininkų daina” iš siui
tos “Upė milžinas”, G. Ver
džio choras iš operos “Truba
dūras”, jau nekalbant apie 
mūsų dainų dainą “Lietuva, 
brangi”, B. Dvariono-E. Mie
želaičio “Kur Nemunas te
ka”. Chorai tikrai parodė di

delį, išaugusį meistriškumą 
ir tai buvo puikus vainikas 
tarybinės santvarkos atkūri
mo Lietuvoje 40-mečiui.

Tolminkiemio bažnytėlė, 
kuri atkurta pagal surastus 
eskizus ir nuotraukas, yra 
tikrai graži, iš tolo matyti. 
Įlipi į bokšto pačią viršūnę ir 
matai visą tą aplinką, kuri 
savo metu supo Donelaitį, 
užsimerki ir tartum girdi jo 
griaudžiantį balsą, barantį 
savo parapijiečius, kad tie 
būtų dori žmonės. Kriptoje, 
kur ilsisi šio didžiojo mūsų 
poeto palaikai, padedam gė
lių. Dar kartą susimąstom, 
pereinam visą bažnytukę, 
susipažįstam su įdomia eks
pozicija. Ir tada namo.

“Laisvę” gaunu, bet ne 
taip dažnai, kaip anksčiau. 
Žinoma, smarkiai pakilo oro 
pašto kaina. Tai sprendžiu iš 
pašto ženklų. Gaila, bet nie
ko nepadarysi. Skaičiau 
“Krisluose” pranešimą apie 
“Šviesą”. Jos iki šiol dar 
negavau.

Orai labai nepastovūs. Be
veik nėra dienos, kad nebūtų 
lietaus. Gandrai labai mėto 
savo vaikus iš lizdų. Maniau, 
kad tik Rusnėje, bet pas mus 
tas pats. Seni žmonės sako, 
kad tai yra prastų metų 
ženklas. Tuo tarpu JAV — 
karščiai nepaprasti, miškai 
dega. Mac au per lenkų tele
viziją.

Man skaitosi atostogos, 
bet ilsėtis vartantis nuo vie
no šono ant kito nėra kada. 
Kol neprasidėjo mokslo me
tai ir išvykos talkininkauti 
kolūkiuose, daug dirbu kraš
totyros baruose, apibendrinu 
savo surinktą medžiagą apie 
Kapsuko miestą, rašau lyg ir 
memuarus^ Taip dienos ir 
lekia.

Na, baigfeiu.
Širdingiausi linkėjimai!

V. Gulmanas

I
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ASTUONIOS DIENOS AFGANISTANE Žemės gamta 
žmonijos lobui

Atsiminimai apie Gučiūnų mokykla ir pirmojo karo audrą
FILIPAS BONOSKIS

REDAKCIJOS PASTABA:
Kaip žinia, Afganistanas ir jo santykiai su Tarybų Sąjunga ir šiandien tebėra 

tarptautiniuose santykiuose vyriausias diskusijų, ginčų ir susikirtimų klausimas. Šis 
straipsnis perspausdinamas iš žurnalo “Komunistas” šių metų 6-to numerio [birželio 
mėn.]. Jo autorius Philipas Bonosky yra žymus, pažangus J. A. V. žurnalistas.

Sausio 8-osios naktį, skrisdamas į Kabulą, iš JAV dienraščio „Internešinel 
Herald-Tribjun" puslapių sužinojau, kad, nusileidus Kabule, kuris, pasak laik
raščio, tapo ,,tarybinių ir afganų kareivių kautynių vieta", neteks pamatyti nė 
vieno ginkluoto afganų kareivio. Visus juos, girdi, jau bus nuginklavę tarybiniai 
kareiviai.

Pirmas žmogus, kurį aš pamačiau prie nusileidusio lėktuvo trapo, buvo afganų 
karys.

Antras žmogus, kurį aš pamačiau įžengęs į aerouosto laukiamąjį, buvo kitas 
afganų karys.

Pačiame Kabule buvo tvarka ir ramybė. Miesto atmosferą drumstė tik Bi-Bi-Si, 
,.Amerikos balsas" ir daug kitokių ,,balsų". ,,Kariavo" Niujorke, Londone ir 
Islamabade. Plačiais radijo nasrais, kaip ir anksčiau, vėl buvo žudoma tiesa.

Tas aštuonias dienas Kabule aš stebėjau įvykius ir rašiau informacijas. Vie
ninteliai sąžiningi ir teisingi pranešimai, kurie per tą ilgą savaitę iš Kabulo 
pasiekė JAV, buvo mano rašytos informacijos. Šitai aš konstatuoju ne su pasi
didžiavimu, bet su liūdesiu. Ir vienintelis laikraštis visose Jungtinėse Valstijose, 
kuris skelbė tiesą apie Afganistaną, buvo Niujorke leidžiamas „Deili Vorld".

Kita informacija iš šios šalies, kurią amerikiečiai tomis dienomis skaitė (ir 
toliau skaito), vėl su apmaudu turiu pripažinti, buvo neteisinga. Melas. Tikras 
melas, melas, melas! •

Afganistane JAV žurnalistai nesidairydami veržėsi į agresyvią, panieki
nančią, arogantišką ataką, elgesį taip, lyg būtų atsidūrę ,,bananų respubliko
je". Išbuvę vos 24 valandas Kabule, visiškai abejingi konkrečioms aplinky
bėms, net nepasidomėję, kaip žmonės čia gyvena ir ką veikia, jie metėsi į iš 
anksto sumanytą išpuolį, kurio tikslas, kaip jau minėjau, buvo pateikti ,,fak
tus", įrodančius, kad tarybinė kariuomenė yra okupacinė jėga, kuriai prieši
nasi vietiniai žmonės, o kai tokių faktų nebuvo (o jų tikrai nebuvo), jie laikė 
savo pareiga juos kaip nors surasti. Ir jie juos „rado". Iščiulpė iš piršto.

Nuo Amino nuvertimo dar nebuvo praėję nė dviejų savaičių. Per tą laiką 
Babrakas Karmalis nesėdėjo sudėjęs rankas. Jis veikė pagautas tikros revo
liucinės aistros. Jis gerai suprato, kad, įsileisdamas Vakarų korespondentus, jis 
į savo namus įsileido pragaro šunis, bet, nepaisant to, jis buvo pasiryžęs su 
jais susitikti.

Tuo tarpu Vakarų propagandos sukeltas triukšmas dėl „Afganistano klau
simo" turėjo aiškias priežastis ir dar aiškesnius tikslus.

Prezidentas Dž. Karteris jau buvo atsidūręs žemiausiame savo politinės kar
jeros taške. Jis laimėjo prezidento postą, sėkmingai nuslėpęs nuo rinkėjų (ypač 
juodųjų amerikiečių) savo tikrąsias pažiūras. Tačiau prezidentavimo laikotarpiu 
jis visiškai demaskavo save, atskleisdamas savo lozungų tuštumą ir savo de
magogijos cinizmą; jo populiarumas nepaliaujamai smuko į politinės statinės 
dugną.

Dž. Karterio politikoje Afganistanui buvo numatytas provokacinio preteksto 
vaidmuo. Tik kaip priversti afganų tautą žengti žingsnį atgal?

Pirmąją užuominą, kokia būsianti Karterio politika ryšium su įvykiais Afga
nistane, padarė, kaip ir galima buvo tikėtis, žmogus,' kurio Jungtinėse Valsti
jose niekas nerinko veikti arba kalbėti šalies vardu, kuris iš esmės buvo ir 
tebėra mjslė amerikiečiams. Žinoma, tai buvo prezidento padėjėjas nacionalinio 
saugumo klausimams Zbignevas Bžezinskis. Duodamas interviu vienai JAV ra
dijo stočiai, jis, be kita ko, pareiškė, kad JAV jau (gruodžio 29-ąją) „užtikri
nusios Pakistaną dėl pagalbos, įskaitant ir jėgos panaudojimą".

Tačiau apie šį planą užsiminė ir pats prezidentas Dž. Karteris, pranešdamas 
korespondentams, kad palaikąs ryšius su „prezidentu" Zija ui Haku, Pakistano 
kariniu diktatoriumi, ir pažadėjęs jam, „kad vėliau būsianti galimybė suteikti 
tiems sukilėliams (t. y. į Pakistaną pabėgusiems feodaliniams žemvaldžiams, lu
pikautojams, prekiautojams vaikais, tamsos ir neraštingumo tarnams. — F. B.) 
tiesioginę Amerikos pagalbą, o kol kas ketinama sukurti Tarybų Sąjungos veiks
mus smerkiantį tarptautinį chorą. . ."

Aš buvau nustebintas, kad prezidentas Dž. Karteris viename savo pareiškime 
N. Tarakio z. diką Aminą, žmogų, kuris tūkstančius afganų patriotų sukišo į kalė
jimus ir dar nežinia kiek nužudė, pavadino Afganistano „teisėtu prezidentu". 
Kodėl Dž. Karteriui, kuris nedvejotinai įrodė pasauliui savo neapykantą komu
nistams ir komunizmui, taip „patiko" Aminas, kuris viešose kalbose vaizdavo 
save kairuoliškesniu, negu koks nors žinomas komunistas? Kodėl toks aršus 
antikomunistas iš Džordžijos valstijos simpatizavo „komunistui". Man atrodė, 
kad tas viešas Dž. Karterio pritarimas Aminui buvo paskutinis pabučiavimas 
žmogaus, kuris jau buvo miręs, bet kurio lavoną vis dar buvo gaila išnešti.

1979 metų rugsėjo mėnesį N. Tarakis grįžo iš Havanos, kur pasakė kalbą, 
smerkiančią Amerikos imperializmą ir jo intrigas prieš Afganistaną. Yra pagrindo 
manyti, kad jis jau tada buvo nusprendęs pašalinti Aminą iš vyriausybės. Ta
čiau Amino valdžia tuo metu jau buvo nepaprastai sustiprėjusi. Dar prieš 
rugsėjį jis pradėjo suiminėti ištikimus partijos narius ir naikinti partijoje visus 
sveikus elementus, ištikimus komunistiniams principams.

Afganistane susidarė revoliucinė situacija, kuriai buvo iškilusi aštri kontrre- 
voliucijos grėsmė. Tuo labiau, kad kontrrevoliucijos jėgoms vadovavo apgaulės 
ir veidmainystės meistrai. Bet šį kartą tie, kurie buvo revoliucijos pusėje, veikė 
žaibiškai greitai, viskas buvo išspręsta per kokias tris valandas. Armija, kuria 
pasikliovė Aminas, ne tik kad nestojo jo ginti, bet priešingai — nušalino jį. 
Galiausiai iš viso neliko, kas jį užstotų. Amino mėginimą sukelti kontrrevoliu- 
ciją sužlugdė revoliucinės jėgos. Tai buvo revoliucija, kuri išgelbėjo afganų 
patriotus. O tarybinė kariuomenė įžengė į šią šalį tik norėdama užtikrinti, jog 
tai, ką nesėkmingai mėgino daryti Afganistano viduje Aminas, nepavyktų pa
daryti ir imperialistinėms jėgoms, susitelkusioms už šalies ribų, Pakistane.

Bet Vakarų korespondentai, atvykę iš Maskvos ir kitų Europos valstybių 
sostinių, mažiausiai kvaršino sau galvas dėl Afganistano istorijos ir jo prob
lemų. Jiems rūpėjo tik viena — duoti kuo daugiau peno Dž. Karterio organi
zuotam „chorui".

Kabule buvo ramu. O dar tiksliau apibūdinant — normalu. Tačiau tai JAV 
korespondentams nepatiko. Tarybinės kariuomenės nematyt*:. Vieninteliai kariš
kiai, kuriuos buvo galima pamatyti Kabule, buvo afganų kareiviai, saugantys 
strateginės reikšmės pastatus.

Šūvių negirdėti. Negirdėjome jų nė karto per visas aštuonias dienas, pra
leistas Kabule. Bet ir tada, ir paskui Vakarų spaudos pranešimuose buvo rašo
ma apie ,,šaudymą" Kabule. O vieną, bene pačią ramiausią dieną, švelniai ta
riant, tiesiog nusistebėjau, išgirdęs per Bi-Bi-Si apie Kabule vykstančius „civi
linių žmonių bruzdėjimus". Kur?

Paėmiau taksi ir su afganų vertėju, devyniolikamečiu studentu mediku, ku
ris tuo metu ruošėsi semestriniams egzaminams Kabulo universitete ir nešiojosi 
su savim knygas, keletą valandų važinėjau po miestą.

Naktį pasnigo. Berniukai gatvėje svaidėsi sniego gniūžtėmis. Visuomeninių 
pastatų sargybiniai buvo suėję į vidų. Vienoje vietoje pamačiau afganą su 
dviem kupranugariais, kurie lėtai žingsniavo per sniegą. Kupranugariai sniege, 
o ne smėlynuose — šis stebinantis vaizdas man pasirodė simboliškas Kabului, 
įveltam į „karą", kurio niekas ir niekur, išskyrus Amerikos, Anglijos, Izraelio, 
Pekino ir Pakistano „balsus", nelaikė realiu.

[Bus daugiau]

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos užsienių reikalų minis
tras A. Gromyka pasiuntė 
Jungtinių Tautų Gen. sekre
toriui Kurtui Waldheimui 
laišką, kuriame prašo įtrauk
ti į šį rudenį prasidedančios 
35-osios Generalinės Asam
blėjos sesijos darbotvarkę 
punktą, pavadintą “Dėl isto
rinės valstybių atsakomybės 
už Žemės gamtos išsaugoji
mą dabartinei ir būsimoms 
kartoms”.

Savo laiške Gromyka pa
brėžia, kad tarp žmonijai 
iškilusių svarbių globalinio 
pobūdžio uždavinių, kuriuos 
praktiškai spręsti reikalauja 
pats gyvenimas, ypatingą 
vietą užima Žemės gamtos 
išsaugojimas dabartinei ir 
būsimoms kartoms. Primi
nęs, kad Tarybų Sąjungoje 
valstybės rūpinimasis gam
tos apsauga, rūpestingu jos 
turtų naudojimu, yra vienas 
iš konstitucinių principų, 
Gromyka tvirtina, kad užda
vinys išsaugoti gamtinę ap
linką mūsų planetoje gali 
būti išspręstas tik visų val
stybių pastangomis.

Aštuntojo dešimtmečio 
metais, sumažėjus tarptauti
niam įtempimui, tapo įmano
ma imtis esminių priemonių 
gamtai išsaugoti tarptautiniu 
ir regionaliniu lygiu. Buvo 
sudaryta tarptautinė kon
vencija, draudžianti karinį 
arba bet kokį kitą priešišką 
poveikio aplinkai priemonių 
naudojimą, ir Europos kon
vencija, numatanti kai kurias 
priemones, užkertančias ke
lią oro teršimui.

Andrei Gromyko

Dabar Tarybų Sąjunga 
stoja už tolesnį tarptautinio 
bendradarbiavimo vystymą 
šioje srityje, kad gamtos 
turtai būtų racionaliai, moks
liniu pagrindu naudojami vi
sų tautų ekonominės ir socia
linės pažangos interesais, o 
žmogus gamtos atžvilgiu elg
tųsi rūpestingai ir apdairiai.

Kviesdamas Jungtines 
Tautas atkreipti dėmesį į jų 
istorinę atsakomybę už Že
mės gamtos išsaugojimą, jis 
primena tą didelę žalą, kurią 
gamtinei aplinkai sudaro 
ypač branduolinių ginklų 
bandymai.

Kartu su laišku Gromyka 
prisiuntė ir projektą rezoliu
cijos, kurią siūlo Jungtinėms 
Tautoms priimti ateinančios 
sesijos metuj Rezoliucija 
skelbia istorinę valstybių at
sakomybę už/Žemės gamtos 
išsaugojimą dabartinei ir bū
simoms kartoms, atkreipia 
valstybių dėmesį į tai, kad 
nesibaigiančios ginklavimosi 
varžybos tori pražūtingų pa
darinių žmogaus aplinkai, ra
gina valstybes dabartinės ir 
būsimų kartų interesais rei
kiamai rūpintis ir imtis prie
monių, taip pat ir įstatymų 
leidimo srityje, gamtai išsau
goti, ir remti tarptautinį 
bendradarbiavimą šioje sri
tyje.

Remkite 
Laikraštį 

"LAISVI-"

Vaikystė svarbus 
gyvenimo laikotarpis

Pedagogai sako, kad vai
kystė labai svarbus gyveni
mo laikotarpis. Nuo to, kaip 
praėjo vaikystė, kas vedė už 
rankos mažytį — vaikystės 
metais, kas iš aplinkinio pa
saulio įėjo į jo protą ir širdį, 
nuo to priklauso, kokiu žmo
gum taps vaikas. Žmogaus 
asmenybei formuojantis la
bai svarbų vaidmenį atlieka 
ikimokyklinis ir mokyklinis 
amžius. Tą patvirtino žymu
sis rašytojas, pedagogas L. 
Tolstojus, A. Makarenka, K. 
Užinskis ir kiti žymūs peda
gogai.

Svarbiausias mokyklos 
autorite.tas-mokytojas. Jis 
mokytojas ir vaikų draugas 
ir jų dvasinio gyvenimo va
dovas. Mūsų plačiojoje Tary
binėje Tėvynėje dabar ypa
tingai rūpinamasi vaikų auk
lėjimu ir mokymu. Tačiau 
carinės Rusijos laikais mažai 
buvo mokytojų—vaikų drau
gų ir jų dvasinio gyvenimo 
vadovų. Daug mokytojų ne
turėjo pedagoginio pasiruo
šimo, nepažino vaiko sielos, 
o todėl nemokėjo jų auklėti 
ir mokyti. Tokio “mokytojo” 
stalas dažnai tapdavo mūro 
siena, iš už kurios toks “auk
lėtojas” puldavo” savo “prie
šus”—mokinius. “Su širdgėla 
prisimenu, kaip Gučiūnų 
pradžios mokyklos mokyto
jas A. N. dažnai mus pulda
vo moraliniai ir fiziniai, o 
mes drebėdami slėpdavomės 
nuo jo, kaip viščiukai nuo 
žiauraus vanago.

Mūsų mokytojas
Iki 1911 metų Gučiūniečius 

vaikus mokino, tėvų samdo
mas, labai geras ir kultūrin
gas daraktorius Jonas Du- 
brendis iš Juodpėnų kaimo. 
Tai buvo didžiai atsidavęs, 
tikras jaunimo auklėtojas ir 
švietėjas.

1911 m. įsteigta valdiška 
3-jų skyrių pradžios mokyk
la, kurioje mokėsi apie 100 
mokinių, daugiau berniukų. 
Ilgiausia čia mokytojavo lie
tuvis, buvęs Klierikas A. N. 
Tai buvo tamsus, aukšto 
ūgio, labai piktas ir žiaurus 
ponas. Jis už menkniekį ne 
tik klupdydavo, bet dažnai ir 
mušdavo, kirsdavo kumščiu 
į ausį, o įširdęs pakeldavo 
vaiką už ausų ir mesdavo ant 
grindų. Daugeliui berniukų 
jis atplėšdavo ausis, kurios 
ilgai pūliuodavo ir neužgyda- 
vo visą žiemą. Daugumai 
mokinių mokytojas sugalvojo 
žeminančius pavadinimus: 
knarklys, pelėda, žiurkė ir 
kitus.

Kartą, rašant, mokiniui A. 
M. plunksna išliejo lašą raša
lo ant sąsiuvinio. Mokytojas 
pamatė, sugriebė plunksna
kotį ir aštriu plunksnos galu 
kirto vaikui į kaktą. Berniu
kas sukliko spiegiamu balsu 
ir apsipylė krauju, nes— 
plunksna sulindo į kaktos 
odą. Mokytojas čiupo vaiką, 
išstūmė iš mokyklos ir įsakė 
ateiti su tėvu. Vaiko tėvas 
labai atsiprašė mokytoją, bet 
mokinio nepriėmė į mokyklą. 
Tik vėliau, kai tėvas nupir
kęs atnešė mokytojui palivo- 
ną medaus, tai priėmė. Mo
kinys A. M. užaugo gražus 
vaikynas, bet žiauraus “mo
kytojo” išplėštas raudonas 
vandas ant kaktos pasiliko 
visam gyvenimui.

1905-1907 m. revoliucijos 
buvo leista mokyti lietuviš
kai skaityti ir rašyti, bet 
mokytojas A. N. nemokyda
vo lietuviškai. Tačiau moky
tojas labai uoliai mokydavo, 
griežtai reikalaudavo minti
nai išmokti ir rusiškai išpasa
koti visų Rusijos Carų dinas
tiją, o užbaigoje mokinys 
būtinai turėjo rusiškai pasa
kyti: “Visi esame provaslavai 
ir rusai.”

Gučiūnų mokyklą

Mokytojas A. N. mėgdavo 
vakarais —lošti kortomis. 
Kartą lošiant, vienas pažan
gesnis valstietis išsitarė 
prieš carą, o kai jis išėjo, tai 
mokytojas piktai pasakė: 
“Jeigu kur nors už kampo 
arba patamsyje, tai aš jį, 
kaip šunį būčiau nušovęs”. 
“0 už ką gi ponas mokyto
jau?“—Paklausė kitas loši
kas. “0 kam jis niekšas kalba 
prieš carą”—atsakė mokyto
jas.

Rudenyje mokytoją A. N. 
pašaukė į kariuomenę, o į jo 
vietą atkėlė mokytoją rusą, 
labai malonų žmogų, gerą 
auklėtoją, kuris mandagiai ir 
korektiškai elgdavosi su mo
kiniais. Jis mokydavo ne tik 
lietuviškai skaityti, rašyti, 
bet ir liaudies dainas dainuo
ti. Fizinių bausmių visai ne
vartojo. Naujam mokytojui 
mokinant, mokiniai pralinks
mėjo, pasijuto, kaip skaisčiai 
saulėtame pavasaryje, pami
lo ir prisirišo prie jo. Bet 
mokinių nelaimei, po pusės 
metų sugrįžo senasis moky
tojas A. N. Mokiniai labai 
nusiminė, o kai atėjo atsi
sveikinti gerasis mokytojas, 
tai veik visi gailiai verkė jo.

Karo audroje
Prie Gučiūnų kaimo pra

džios, dešinėje vieškelio 
pusėje, ant gražaus kalnelio, 
1914 jnetų pradžioje pradėjo 
statyti naują medinę pra
džios mokyklą. Gučiūniečiai, 
o ypač mokiniai ir visas— 
jaunimas džiaugėsi, nekan
triai laukė greitesnio jos už
baigimo.

Nors vis garsiau girdėjosi 
artilerijos dundėjimas, nešąs 
artėjančią baisią karo audrą, 
bet 1915 m. pavasarį užbaigė 
įrengti naują mokyklą, kuri 
kad ir vieno aukšto buvo, bet 
aukščiau stovėdama, švietė, 
puošė visą kaimą.

Baigėsi pavasaris, atėjo 
graži vasara. Žmonės ir gy
vūnija džiaugėsi gamtos gro
žybėmis. Javai ir visa aug
menija, tarytum atsidėkoda
ma žmogui, gražiai augo, 
puikiai derėjo. Tačiau val
stiečių širdys buvo prislėgtos 
didelio liūdesio, nes visi ma
tė, kad artėja baisus karas, 

Rokiškio eksperimentinės konservų gamyklos produkcija 
patenkina ir reikliausią pirkėją, ji siunčiama ir į kai kurias 
užsienio šalis. Šiemet gamykla pagamins produkcijos 
beveik už tris milijonus rublių.

NUOTRAUKOJE: [iš kairės] pasuotoja S. Žilienė ir 
laborantė A. Krasauskienė ruošia produkciją eksportui.

A. Sabaliausko nuotrauka

mėnesio pradžioje į 
atvyko daug pėsti- 

sų kareivių, kurie

kuris atneš neapsakomas 
kančias ir vargus.

Liepos 
Gučiūnus 
ninku ru 
skubiai kasė, rengė dengtus 
apkasus ant kairiojo Setekš- 
nos upės kranto, iki švento
sios upėsl Vasara buvo labai 
graži ir šilta. Gučiūniečiai 
liūdnai žvelgė į žydrą dangų 
ir aimanavo: “Rugeliai, ruge
liai, mes pjauname jus, bet 
kažin ar teks mums valgyti 
jūsų duonelę?”

Nupjovę rugius nebevežė 
jų į klojimus, bet paliko 
lauke gubose, kad karo atve
ju nesudegtų.

Gyvenimo atmosfera buvo 
taip įkaitusi, taip karštą va
sarą prieš audrą. 1915 m. 
rugpjūčio mėn. 1 d.—sekma
dienį, dięną ir naktį, visi 
gyventojai krovė į vežimus 
reikalingiausius daiktus ir 
ruošėsi apleisti gimtąjį so
džių. Rugpjūčio mėn. 2 d.- 
pirmadienį, apie 10 vai. rytą, 
staiga driogstelėjo perkūniš
kas artilerijos trenksmas, 
kulkos švilpė nuo Salagirio 
miško į kerelių kaimą, kur 
pasirodė vokiečiai.

Gučiūnuose kilo didžiausia 
suirutė, nes ne laiku parginti 
galvijai, trenksmo išgąsdinti 
baubė, maurojo, verkė, šau
kė vaikai ir moterys.

Žmonės su persigandusiais 
veidais, liūdnai žvelgė į dan
gų, tarytum laukdami užtari
mo ir paguodos, bet girdėjo 
tik perkūniško trenksmo šū
vius. Gyventojai skubiai ap
leido savo gimtinę. Frontas 
sustojo ant Šetekšnos upės. 
Kairiajame Šetekšnos krante 
apsikasė ir įsitvirtino rusų 
kariuomenė, o dešiniajame 
vokiečiai. Karo mūšiai čia 
tęsėsi iki 1915 metų rugsėjo 
mėn. 12 dienos.

Gučiūniečiai neteko laimės 
siekti mokslo šviesos, nes 
karo audroje sudegė ne tik 
naujoji mokykla, bet ir visas 
kaimas. Po karo mokyklos 
niekas nebeatstatė.

Prasidėjo sunkus ir vargin
gas karo padegėlių gyveni
mas, žiaurioje vokiečių oku
pacijos priespaudoje.
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“LAISVĖS” 70-MEClUI

“LAISVĖS” PUBLICISTAS 
VLADAS ŽIŪRYS

“Laisvės” skaitytojams bu
vome pažadėję plačiau para
šyti apie vieną “Laisvės” 
užsienio korespondentą Vla
dą Žiūrį iš Danijos (Kopen
hagos). Čia daugiausia rem
simės Vilniaus “Kultūros ba
rų” žurnale (1978, Nr. 7) 
paskelbtu P. Juozapavičiaus 
straipsniu apie V. Žiūrį 
(1884-1969), įterpdami ir ten 
nepanaudotos spaudos me
džiagos, ypač apie jo publi
cistiką.

1. Darbininkų judėjimo 
dalyvis

Vladas Žiūrys gimė 1884 
m. Žiūriu-Gudelių kaime, 
Paežerių apylinkėje, tose 
vietose, kurios lietuvių lite
ratūrai ir kultūrai davė ne 
vieną žymų žmogų, jų tarpe 
rašytoją Vincą Pietarį.

Mokydamasis Veiverių 
mokytojų seminarijoje, V. 
Žiūrys susipažino su drau
džiama lietuvių spauda, re
voliucine literatūra. Dėsnin
ga, kad jis aktyviai įsijungė į 
1905-07 metų revoliucinius 
įvykius. Savo atsiminimuose 
V. Žiūrys aprašo Veiveriuose 
1905 m. V. Kapsuko sureng
tą mitingą, V. Kapsuką jis 
apibūdina kaip jam gerai 
pažįstamą žmogų.

Už dalyvavimą Veiverių 
mokytojų seminarijos auklė
tinių streike, V. Žiūrys buvo 
pašalintas iš šios mokyklos 
bei teisės gauti mokytojo 
cenzą. Slapstydamasis nuo 
persekiojimų, jis 1905-06 m. 
platino revoliucinius atsišau
kimas, pats su kovos drau
gais juos spausdino. Buvo du 
kartus suimtas ir kiek laiko 
kalintas, kol 1907 m. vasarą 
pasitraukė į Vokietiją, o iš 
ten—į Kopenhagą.

Danijos sostinėje V. Žiūrys 
iš pradžių dirbo atsitiktinius 
darbus, paskui įsigijo šoferio 
teises. Kopenhagos darbinin
kų tarpe jis turėjo išsikovo
jęs autoritetą. Jo aktyvią 
veiklą tarp Danijos darbinin
kų sekė ir tos šalies policija, 
ir carinės Rusijos žvalgyba.
2. Sekamas ir terorizuojamas

Tai patvirtina ir V. Žiūrio 
1910 m. rašytas laiškas į 
“Vienybės lietuvninkų” re
dakciją (žr. V. Ž-ys. Laiškai į 
redakciją—“V. L.”, 1910 m. 
birželio 15). Čia V. Žiūrys 
praneša, kad šį laikraštį jis 
gaunantis nebe tiesiai iš 
Amerikos, kaip anksčiau, o 
iš Rusijos persiunčiamą. 
“Nėr ką abejoti—rašė jis,— 
kad Kopenhagos krasos (paš
to) žinyba įduoda kai kuriuos 
spaudinius ant vietos prisi
laikančiai Rusijos slaptajai 
policijai”, kuri juos siunčianti 
į Rusiją.

V. Žiūrio gyvenimą ir veik
lą apsunkino ne tik danų ir 
Rusijos žvalgybos persekioji
mai, bet ir Danijoje, ypač 
Pirmojo pasaulinio karo me
tais, pasireiškusi žeminanti 
ir niekinanti pažiūra į sve
timtaučius. Viename straips
nyje “Laisvei” 1916 m. V. 
Žiūrys rašė, jog kai kurie 
danų laikraščiai tiesiog pulte 
puola ir Šmeižia svetimša
lius. Tokią neapykantą—nu
rodė publicistas, —galima 
rasti “vien rusų juodašimčių 
šunlapiuose” (S. Bjaurūs 
laikraščiai.—“Laisvė”, 1916 
m. gegužės 26). Kitame 
straipsnyje “Neapykanta 
svetimtaučių Kopenhagoje”. 
V. Žiūrys pateikia faktus 
apie danų periodikoje vyks
tančią nacionalistinę kampa
niją prieš svetimšalius 
(“Laisvė”, 1916, spalio 24).

V. Žiūrys laiške L. Prūsei- 
kai yra skundęsis, kad Ko
penhagoje jam kaip svetim
taučiui yra sunku gyventi ir 
dirbti (Likimai “Laisvės” ko
respondentų užsieniuose.—‘ 
“L”, 1916, rugsėjo 29).

3. Argentinoje ir Lietuvoje
Likimas lėmė, kad V. Žiū

rys apie dvidešimt metų pra
leido svetimose šalyse. Gy
vendamas Danijoje, jis tik 
Pirmojo pasaulinio karo me
tų išvakarėse (1914 m. rug
pjūtyje) susirado progą iš
vykti į Eitkūnus (Rytprū
siuose) ir ten pasimatyti su 
motina ir artimaisiais. Laiš
ke L. Prūseikai V. Žiūrys, 
apie tai pranešęs, nurodo, 
kad skubėjęs iš Eitkūnų kuo 
greičiau grįžti į Kopenhagą, 
nes visur jaučiama artėjančio 
karo atmosfera (Žinios dėlei 
karės ir apie karę.—“L”, 
1914, rugpjūčio 28). Bet jis 
dar spėjo “Laisvei iš tos 
kelionės atsiųsti korespon
denciją apie Rytprūsių lietu
vių gyvenimą —“Nelaimin
goji Prūsų Lietuva”.

1920 m. galutinai apsi
sprendęs palikti Daniją, V. 
Žiūrys nepasuko į Lietuvą, o 
siekėsi toliau, už Atlanto—į 
Argentiną. Ten jis taip pat 
vertėsi transporto vairuotojo 
darbu, kol pablogėjus svei
katai, 1927 m. grįžo į gimtąjį 
krhštą. Lietuvoje jis dirbo 
laikraščių redakcijų adminis
tracijose, taigi buvo arčiau jį 
visada traukusio spaudos 
darbo. Mirė Vladas Žiūrys 
1969 metais, sulaukęs gilios 
senatvės.

4. Apie žurnalistinio 
darbo pradžią

Minėto “Kultūros barų” 
straipsnio autorius P. Juoza
pavičius nurodo, kad V. Žiū
rys, L. Prūseikos pakvies
tas, “Laisvėje” pradėjo ben
dradarbiauti nuo 1912 metų. 
Neturėdami laikraščio 1912- 
1913 m. kompeltų negalime 
pasakyti, ką tais metais V. 
Žiūrys rašė iš Danijos.

Tačiau minėtas jo 1910 m. 
rašytas laiškas “Vienybės 
lietuvninkų” redakcijai liudy
tų, kad V. Žiūrys atidžiai 
sekė ir skaitė JAV lietuvių 
periodiką ir, beje, galėjo jau 
tada joje bendradarbiauti, 
“V. L.” laikraštyje Vinco 
slapyvarde įdėtas vienas 
straipsnis iš Kopenhagos dėl 
važiavimo Danijon “Mokytis 
ūkės” (“V. L.”, 1910, spalio 
12) 1909 m. LSS laikraštyje 
“Kova” randame slapyvardė- 
mis Žvalgas. G-da, D pasira
šytus “Laiškus iš Danijos” 
(žr. “Kova”, 1909, sausio 29; 
vasario 5; liepos 9.) Autorius 
D-ga yra ten prasitaręs, kad 
Danijoje gyvenantis jau 
dveji metai, lankąs mokyklą, 
o “užpernai (t. y. 1906-07 m.) 
sėdėjęs ir Suvalkų aukšta- 
langėj” (kalėjime).

Tai galėjo būti kažkas iš 
Danijos sostinėje gyvenusių 
lietuvių, kurie Lietuvoje, 
kaip ir V. Žiūrys, dalyvavo 
1505-7 metų revoliucijos įvy
kiuose. Nėra negalimas daik
tas, kad iš tų korespondenci
jų “Kovoje” kai kurias bus 
rašęs ir V. Žiūrys. Mat, 
reikia manyti, kad savo 
plunksną bandyti jis jau pra
dėjo 1905-7 metais Lietuvo
je.

Bet šis ir kiti spėjimai dar 
reikalingi tolesnių tyrinėji
mų, kurie juos patvirtintų 
arba duotų ir naujos medžia
gos apie V. Žiūrio žurnalisti
nio darbo pradžią. \

5. “Laisvės” skiltyse
1914 m. lapkričio 6 d. 

“Laisvėje” pasirodžiusį 
straipsnį iš Danijos—“Ar ne-' 
gresia kultūriškoms Šiaurės 
šalims cariziho pavojus? — 
redakcija palydėjo savo prie
rašu. Jame, nurodyta, kad 
Skandinavijos šalys “dažnai 
statomos lietuviams, kaip 
pavyzdys”. Su “anų tautų 
gyvenimu”—pažymima prie
raše, supažindinti “mes už-, 
kvietėm drg. S., gyvenantį 
Kopenhagene, rašinėti tomis 

temomis” (“L”, 1914, lapkr. 
6).

Nuo tada slapyvarde S. 
pasirašinėjęs V. Žiūrys regu
liariai siuntė “Laisvei” savo 
straipsnius ir korespondenci
jas. Per 1914-1916 metus 
šiame laikraštyje jis paskel
bė (mūsų surinktomis žinio
mis) daugiau kaip 40 įvairaus 
žanro raštų. Jų tarpe keli 
straipsniai buvo spausdinami 
su tęsiniais (pvz., aukščiau 
minėtasis, be to, “Kultūriš
kos Šiaurės tautos”)

Gali būti, kad mūsų sure
gistruoti ne visi 1914-1916 
m. V. Žiūrio raštai “Laisvė
je”. 1917 m. laikraščio kom- 
peltas kol kas neprieinamas. 
O nuo 1918 m. neaptikta, 
kad V. Žiūrys būtų toliau 
bendradarbiavęs “Laisvėje”.

6. V. Žiūrio raštai 
“Laisvėje”

V. Žiūrio raštų tematika 
gana įvairi. Viename iš pir
mųjų straipsnių—“Kultūriš
kos Šiaurės tautos” (“L”.
1914, lapkričio 24; 27, gruo
džio 1)—plačiai aprašoma jų 
istorija, švietimo, spaudos, 
medicinos, žemės ūkio padė
tis, gyvenimo būdas, pasako
jama apie socialistinį darbi
ninkų judėjimą Skandinavi
jos šalyse.

“Laisvės” korespondentas 
iš Danijos daugiausia rašė 
apie šios šalies to meto 
gyvenimą. Antai, jis Ameri
kos lietuvių skaitytojus su
pažindino su Danijos žemės 
ūkio ir pramonės padėtimi. 
(“Pramonija Danijoje”.— 
“L”, 1916, spalio 24) V. 
Žiūrys nušvietė ir kitus to 
krašto reiškinius, prasidėjus 
ir vykstant Pirmajam pasau
liniam karui (“Karės atgar
siai Danijoj”. —“L”, 1915, 
bal. 9; “Vokiečiai sulaužė 
Danijos neutralitetą”—“L”,
1915, spalio 15).

Publicistas ne kartą rašė, 
kaip Danijos stambieji ūki
ninkai ir žemvaldžiai išnau
doja svetimšalius darbinin
kus, ypač Galicijos lenkus, 
kaip jie stengiasi pasipelnyti 
netgi iš savo tautiečių—Šlez- 
vijos danų—tragedijos karo 
sūkuriuose (“Išnaudojimas 
karės pabėgėlių”—“L”, 1915, 
gruodžio 10; “Stoka vergų 
Danijoj”.-“L”, 1916, rug
pjūčio 11).

Keliuose straipsniuose V. 
Žiūrys parodė Danijos bur
žuazijos ir jos spaudos kur
stomą nacionalistinę kampa
niją prieš svetimtaučius, taip 
pat karo pabėgėlius. (“Bjau
rūs laikraščiai”.—“L”, 1916, 
geg. 26; “Neapykanta sve
timtaučių Kopenhagoje”.— 
“L”. 1916, spalio 24 d.) “Ka
rės pabėgėliai Danijoj”.— 
“L”, 1915, gruodžio 17).

Vieną kitą kartą “Laisvės” 
korespondentas palietė ir 
Lietuvos temą Danijos spau
doje. Jis nurodė, kad Danijo
je labai mažai yra žinoma 
apie Lietuvą ir lietuvius, o 
retkarčiais spausdinamos ži
nios susideda iš nesąmonių ir 
iškraipymų (“Danijos laik
raščiai apie Lietuvą.—“L.”,
1915, lapkr. 2; “Danai nieko 
nežino apie lietuvius”,—“L”,
1916, vasario 18).

Tarp V. Žiūrio raštų ran
dame straipsnių ir apie kitų 
šalių gyvenimą karo metais. 
Štai rašoma apie Švedijos 
kapitalistų pelnymąsi iš karo 
(Švedijos kapitalistai ir da
bartinė karė”,—“L”, 1915, 
birž. 4), apie sunkią darbo 
žmonių padėtį Austrijoj, apie 
Suomijos ir kitų kraštų (Bel
gijos) gyvenimą (“Sunkus 
padėjimas Austrijoj”.—“L”, 
1915, geg. 18; “Kas girdėt

Fihliandijoj”.—“L”, 1915, 
rugs. 24 ir kt.).

Remdamasis Danijos ir ki
tų šalių spaudos žiniomis, V. 
Žiūrys pasakojo Amerikos 
lietuviams ir apie įvairius 
caro Rusijos vidaus gyveni
mo reiškinius, apie jos padėtį 
karo frontuose (“Išdavikai 
rusų kariuomenėj”, —“L”, 
1915, geg. 11; “Kodėl Rusijai

“LAISVĖ”

“Laisvės”
septyniasdešimtmečiui
1. Ką rašė pirmasis 

“Laisvės” numeris
Turbūt nedaugelis “Lais

vės” skaitytojų neprisimena 
pačią laikraščio pradžią—jo 
pirmąjį numerį: kas ir apie 
ką jame rašyta. Taigi, tas 
pirmas numeris (So. Boston, 
5 balandžio 1911) prasideda 
“Laisvės” leidėjų J. Neviac- 
ko, A. Neviacko, P. Nau
džiaus, J. Undžiaus ir M. 
Mizaros žodžiu (“Nuo leidė
jų”.)

Jie nurodė, kad “Laisvė” 
tarnaus “visai lietuviškai vi
suomenei”, turės savo veik
los dirvą. Leidėjai pažymėjo 
netrukus laikraštį išeidinė- 
siant du kartus per savaitę.

Plačiau su naujuoju laik
raščiu skaitytojus supažindi
no straipsnis “Nuo redakci
jos”. Čia “Laisvė” buvo pri
statyta kaip kultūros laikraš
tis, kurio uždavinys, pagal 
redaktorių, bus “tobulinti ar
ba kultūrizuoti ir jausmus 
pas skaitančiąja publiką”. Šį 
uždavinį redakcija manė pa
siekti spausdindama grožinės 
literatūros (beletristikos) kū
rinius ir kitus raštus. Norė
dama palaikyti kuo glau
džiausią ryšį su skaitytojais, 
redakcija pasiskelbė įvedanti 
susirašinėjimo skyrių.

Be šių redakcijos ir leidėjų 
raštų pirmajame numeryje 
buvo įvairių žinučių rinkiniai 
(“Amerikoje”, “Užsienyje” ir 
“Rusijoj”). Pastarajame iš
spausdintos ir kelios žinutės 
iš Lietuvos. Iš užsienio pra
nešama apie Prancūzijos so
cialistų laimėjimą rinkimuo
se.

Kitą—didesniąją numerio 
dalį sudarė laikraščio redak
toriaus A. Montvydo kūri
niai, pasirašyti pavarde ir 
slapyvardėmis (A. Baisus A. 
Antonov). Redaktorius iš
spausdino “Motinos ir duk
ters pasikalbėjimą”, kuris 
buvo tęsiamas vėliau kiek
viename 1911 metų “Lais
vės” numeryje, pradėjo vadi
namąjį “Lekcijų ciklą” (“Apie 
atskyrimo ženklus”) taip pat 
su tęsiniais. Pasirodė ir re
daktoriaus beletristinis vaiz
delis “Žmogaus gyvenimas”.

Straipsnyje “Pats muša, 
pats rėkia” A. Montvydas 
rašė apie tuščias, nevaisin
gas JAV lietuvių laikraščių 
polemikas.

Laikraščio skelbimuose 
įdėta žinia apie So. Bostono 
LSS 60 kuopos rengiamą B. 
Vargšo dramos “Milijonai 
vandeny” pastatymą.

Pradėjo “Laisvė” savo ke
lią nedrąsiai, su tvirčiau nea
pibrėžta programa. Tai buvo 

nesiseka kariauti?”—“L”, 
1915, lapkr. 9; “Skandalas 
juodašimčių šeimynoje”— 
“L”, 1916, rugs. 1 ir kt.)

Yra V. Žiūrio straipsnių ir 
apie kariaujančią Vokietiją 
bei kitų žinių iš karo frontų 
(Pvz., “Vokietijos kariškiems 
zeppelinams nelabai seka- 
si”.—“L”, 1915, kovo 30; 
“Vokietijos turtuoliai aplei- • 
džia savo Šalį”.-“L”, 1915, 
geg. 11). Pagal užsienio 
spaudos medžiagą jis aprašo 
ir karo veiksmus Lietuvoje 
(“Kaip degė Šiaulių mies
tas”,-“L”, 1915, birž. 8).

“Laisvės” redakcija, apibū
dindama V. Žiūrio publicisti
ką, yra rašiusi, kad autorius 
“Žiūri į Europos dalykus iš 
darbininkiško atžvilgio” 
(“L”, 1915, birž. 8).

“Laisvės” redakcija, apibū
dindama V. Žiūrio publicisti
ką, yra rašiusi, kad autorius 
“Žiūri į Europos dalykus iš 
darbininkiško atžvilgio” 
(“L”, 1915, birž. 18). Tai 
teisinga charakteristika. V. 
Žiūrys darbininkų klasės po
žiūrį savo publicistikoje dės
tė įtaigiai ir talentingai.

Antanas Aukštaitis i 

būdinga pirmiesiems laikraš
čio žingsniams (iki 1912 m. 
pradžios). “Prie A. Montvy
do—rašė 1919 m. “Laisvė 
laikraštis tik “simpatizavo 
socializmui”, prie L. Prūsei
kos (nuo 1912 metų) jis 
pasidarė “aiškių aiškiausiai 
socialistų laikraščiu” (“Lais
vė”, 1919, rugsėjo 16 d.) 
Tokia buvo kukli “Laisvės” 
pradžia 1911 m. ir jos svar
bus posūkis 1912 metais.

2. “Laisvės” užsienio 
korespondentai

1915 metų birželio 18 d. 
straipsnyje “Laisvė” ir Euro
pos karė” laikraštis rašė esąs 
vienintelis JAV lietuvių lei
dinys, kuris “užlaiko savo 
korespondentus Europos 
centruose’’. Redakcija čia 
trumpai apibūdino tris savo 
užsienio korespondentus— 
Danijoje gyvenęs “Laisvės” 
korespondentas—rašė laik
raštis,—“žiūri į Europos da
lykus iš darbininkiško atžvil
gio”; Paryžiaus korespon
dentas “moka labai giliai 
žiūrėti į dalykus”, o iš Bulga
rijos rašantysis “yra žinomas 
lietuvių socialistas”.

Rašyti į “Laisvę” kores
pondentas S. gyvenantis Ko
penhagoje, buvo pakviestas 
dar 1914 m. Jo pirmoji ko
respondencija iš Danijos 
“Laisvėje” pasirodė 1914 m. 
lapkričio 6 d. Per 1914-1916 
metus (1917 metų “Laisvė” 
kol kas neprieinama—G. K.) 
šis korespondentas iš Dani
jos rašė daug: per tą laiką 
“Laisvėje” jis paskelbė ke
liasdešimt korespondencijų 
bei straipsnių, parašytų ir 
“iš darbininkiško atžvilgio”, 
ir su neabejotinu publicisto 
talentu. Tai - buvo Vladas 
Žiūrys (1884-1969 m.) Apie jį 
rašyta Vilniaus “Kultūros 
barų” žurnale P. Juozapavi
čiaus straipsnyje “Laisvės” 
korespondentas” (1978. Nr. 
7) Prie šio talentingo publi
cisto gyvenimo ir kūrybos 
dar grįšime kitąkart.

Mums šiuosyk labiau rūpi 
kiti “Laisvės” užsienio kores
pondentai, apie kuriuos kol 
kas žinių beveik neturime.

“Laisvės” korespondentas 
Prancūzijoje (Paryžiuje) 
1915.V-1916.IX. buvo sla
pyvarde V. Ka-in (kartais B. 
Ka-in) pasirašinėjęs žmogus. 
Jo pirmoji korespondencija 
“Pirmoji Gegužės Francijoj” 
laikraštyje paskelbta 1915 
m. gegužės 25 d. Rašė jis 
palyginti nedaug, nagrinėjo 
dažniausiai Pirmojo pasauli
nio karo ir socialistinio judė
jimo klausimus. Dėl susidė
jusių gyvenimo aplinkybių

JUMORAS

Dieta
Vyras su žmona sėdi stoties salėje. 

Vyras smailiu žvilgsniu apžvelgia kiek
vieną pro šalį praeinančią jauną mer
giną.

— Elkis padoriau, Bobai I — subarė 
jį žmona. — Atsimink, kad aš sėdžiu 
greta.

— Atsimenu, — atsiduso vyras. — 
Tačiau jeigu žmogus priverstas laikytis 
dietos, tai argi jam uždrausta peržvelg
ti meniu?

Pasirinkimas
— Stebiuosi! — sako viena mergina 

kitai. — Tu nori išeiti už vyro dėl jo 
pinigų, namo ir užimamų aukštų pa
reigų...

— Visiškai ne! Aš noriu tik vieno 
— linksmo ir malonaus vyro. O žmo
gus, neturintis pelningų pareigų, geros 
algos ir pastogės, visada bus liūdnas, 
nervingas ir neramus...

Atvirumas
Šefas moko savo darbuotojus:
— Mėgstu atvirumą. Kas širdyje, tas 

ir ant liežuvio.
Prašau pasakyti, kodėl jūs palikote 

ankstesnį darbą?
— Dėl to, kad ant liežuvio turėjau 

tai, ką ir širdyje.

Apgailestavimas
Jaunas literatas kalbasi su pažįsta

mais.
— Ar skaitėte mano apysaką? — t 

klausia be įžangos savo draugų.
— Apgailestauju, ne, — mandagiai 

atsakė vienas.
— Apgailestauju, taip, — atsiduso 

antrasis.

Nėra pažangos
— Pone daktare, ar tikrai visiškai ne

galėsiu gerti alkoholio?
— Visiškai! — atsakė gydytojas. - 

Juk jau praeitą mėnesį aš jums šitai 
išaiškinau.

— Na taip, tačiau, daktare, negi me
dicina per tą mėnesį taip ir nepadarė 
jokios pažangos?

"ŠLUOTA”
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Liepos 18 d. Molėtuose atidengtas paminklas žymiam 
tarybiniam karvedžiui Vytautui Putnai. Paminklo auto
riai—Lenino premijos laureatai—skulptorius G. Jokūbonis 
ir architektas V. Čekanauskas.

NUOTRAUKOJE: paminklas V. Putnai.
V. Gulevičiaus nuotrauka

V. Ka-in nuo 1916 m. turėjo 
nutraukti bendradarbiavimą 
“Laisvėje”. “Nuo dabar—ra
šė “Laisvė” 1916 m. rugsėjo 
29 d.,—iš Paryžiaus laikraš
čiui rašysiąs Maxim—rusų 
tautybės korespondentas”. 
Tai datai iš jo jau buvo 
gautos dvi korespondencijos.

Kol kas nėra pavykę išši
fruoti nei V. Ka-in nei Ma
xim slapyvardžių. Paslaptimi 
dar tebėra ir iš Balkanų 
(daugiausia Bulgarijos sosti
nės Sofijos) rašęs “Laisvės” 
korespondentas Petras Ke- 
leivis.“Laisvė” savo skaityto
jams jį yra pristačiusi kaip 
žinomą lietuvių socialistą.

Pirmasis pasaulinis karas 
Petrą Keleivį užklupo Serbi
joj, kurioje gyveno ir dirbo. 
Iš ten jis turėjo pasitraukti į 
Bulgariją, o 1916 m. atsidūrė 
Rumunijoje. Pirmąjį kartą 
Petras Keleivis “Laisvėje” 
pasirodė 1915 m. balandžio 
27 d. su eilėraščiais ir kores
pondencija iš Sofijos. “Lais
vėje” 1915-1916 m. jis pa
skelbė daugiau kaip dešimt 
eilėraščių bei keletą kores
pondencijų. 1916 m. “Lais
vei” Petras Keleivis atsiuntė 
savo dramą, kurią redakcija 
perdavė LLD. Be to, šis 
autorius ir asmeniškai susi
rašinėjo su L. Prūseika ir 
kitais “Laisvės” darbuoto
jais.

Galbūt šie duomenys galės 
padėti “Laisvės” skaityto
jams ir bendradarbiams pri
siminti, kas galėjo būti tas 
“Laisvės” korespondentas iš 
Balkanų —Petras Keleivis. 
Galbūt apie jį, kaip ir kitu^, 
kas nors iš laisviečių turi 
kokios dokumentinės me
džiagos (laiškų ar pan.)?

Retkarčiais į “Laisvę” 1916 
metais yra rašęs korespon

dentas iš Londono (žr. “L”, 
1916, sausio 4; sausio 18 
d.d.) Jis pasirašinėjo J. E. V. 
ir slapyvarde Edvardas V- 
tis.

Medžiagos apie “Laisvės” 
užsienio korespondentus te
beieškoma. Laukiame ir lais
viečių paramos.

3. Angliakasių skyrius 
“Laisvėje”

Kai 1919 m. rugsėjo 16 d. 
“Laisvė” tapo dienraščiu, su
sidarė galimybės praplėsti jo 
tematiką, aprėpti kuo įvai
resnes gyvenimo sritis.

“Laisvė” jau ir iki tol 
domėjosi JAV Lietuvių ang
liakasių gyvenimu, jų darbu 
ir kova. Lietuviai angliaka
siai sudarė kovingą Ameri
kos darbininkų klasės būrį^sų 
savo tradicijomis ir proble
momis.

Norėdamas specialiau ir gi
liau nušviesti jų darbus, rū
pesčius ir kovas, “Laisvės” 
dienraštis nuo 1921 m. lap
kričio 18 d. (Nr. 276) į savo 
skiltį įvedė “Angliakasių 
skyrių”.

Į jį rašyti buvo pirmiausia 
kviečiami patys angliakasiai. 
“Į darbą, draugai mainie- 
riai!”—rašė “Laisvė” (1921, 
lapkr. 25). Siekdami tobu
linti šį laikraščio skyrių, re
dakcija ne kartą ragino an
gliakasius, kad jie “rašytų 
apie savo apylinkės mainie- 
rių judėjimą” (“L”, 1922, 
sausio 6). Šiame skyriuje ak
tyviai bendradarbiavo L. 
Prūseika, K. Vidikas-Tau- 
ras, A. Bimba ir kiti auto
riai, jų tarpe angliakasių 
korespondentai.

Angliakasių skyriaus me
džiaga svarbi ir įdomi lietu
vių angliakasių ir “Laisvės” 
istorijai. Gediminas Klimas

i I
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KANADOS ŽINIOS

MONTREAL, QUEBEC
MIRTYS, NELAIMĖS

Rugpjūčio 12 d. mirė Hirsh 
sulaukusi 64 metų amžiaus. 
Liko liūdintis vyras ir du 
vedę sūnus.

V. Bumbulienė paslydo ir 
nulaužė ranką. Gydosi na- 
mieje.

Vilasalietė P. Bendžaitienė 
taip pat paslydo ir ne tik jai 
lūžo koja, bet ir visą kūną 
skaudžiai užgavo.

Alice Juškienė pergyveno 
operaciją. Dabar sveikatą 
taiso namieje.

IŠVYKUSIEJI
Dr. J. Mališka išvyko į 

Gimtinę atlankyti savo ser
gančią mamytę.

Ch. Miskūno abi dukros su 
šeimoms išvyko nuolatiniam 
apsigyvenimui į Vancouver.

ATŽYMĖJO VEDYBINĘ 
SUKAKTĮ.

Jurgiui ir Marytei Sars- 
kiams, jų dukrelės M. Virba- 
lienės pastangomis, buvo su
ruoštas labai gražus pagerbi
mas jų 50 metų vedybinio 
gyvenimo. Dalyvavo gražus 
būrys giminių ir artimų 
draugų.

Kaip paminėti laikraščio 
“Laisvė” 70 metų sukaktuves
British Columbia Universi

teto bibliotekoje (library) 
yra prenumeratorių skaičiai 
įvairių laikraščių. Taip ran
dame, kad Chicagoje leidžia
ma “Vilnis” turi 5,350 skaity
tojų, kiek skaitytojų turi 
“Laisvė”, nėra parašyta. Tai
gi spelioju, kad “Laisvė”, gal 
būt irgi turi apie tiek pat 
skaitytojų.

Jeigu bent tūkstantis skai
tytojų apsimokėtume laik
raščio prenumeratą už de
šimts metų, tai laikraštis 
turėtų $150,000 fondą. Jeigu

Vytautas VITKUNAS

NEDARYKITE TO

Aš rašau apie didžiausią turtą žemėje — jaunystę. 
Atimkite ją iš žmonių, —

Ir visa kita nebeturės jokios vertės.

Aš kalbu apie gražiausią perlą pasaulyje — meilę.
Uždrauskite ją žmonėms, —

Ir visos brangenybės neteks savo spindesio,
Praras tai, ką tausojo tūkstančius metų.

Aš dainuoju apie mūsų planetos esmę — žmogų, 
Sunaikinkite jį, —

Ir užguls viską laiko dulkės, paliaus švietusi saulė, 
Nebebus nei giedros šiandienos, nei daug žadančio 

rytojaus.

NE VIENAS.-

Aš vienas? Toks baltas aguonų sekmadienis. 
Dangus lyg taurė, Išgerta iki dugno.
Atbėga beržynas, užuoganom vedinas, — 
Ir džiaugsmą, ir skausmą širdy jis pabudina.

Aš vienas? Toks giedras, toks šiltas rugpjūtis. 
Kalbuosi su medžiais, su debesio dukrom — 
Mes, einančių dalią nelengvą pajutę, 
Susėdam, pailsim, visi užsirūkom.

Aš vienas? Drauge mano žemės likimas — 
Su klonių aidais, margu šurmuliu miestų. 
Tarvtum stebuklas tu priešais leki mums 
Ir nori i didžiąją šventę pakviesti.

ZARASAI. LYJA

Lyja ir lyja vis užgirių lietūs.
Bėga tik bėga keliai per Lietuvą.
Eglės palaukėj siūbuoja, siūbuoja — 
Sakos jų kužda: abu jau, abu jau.

Ežero bangos — į smėli, j smėlį. 
Skubantys, einantys vėlinąs, vėlinąs. 
Geria vis geria vaivorykštės vandenį — 
Žiūri ir žiūri laukai išsigandę.

Grįšime, grįšime paskui rugpjūtį — 
Gera bus gera dar šičia pabūti. 
Obuoliu saulės raudonu raudonu 
Alkį malšinsim kaip duona, kaip duona.

PAGERBTA ŠIMTAMETĖ 
TAUTIETĖ

Labai gražiai buvo pagerb- 
i ta Rožė Liepinaitienė jos 
| šimto metų sukakties proga. 
Gimtadienio dieną ją pager
bė šeima ir kiti giminės, o 
sekančią dieną, nemažas bū
rys jos draugių, su gimtadie
nio tortu ir dovanomis, nu
vyko į senelių prieglaudą kur 
jubilijantė randasi ir gražiai 
ją pagerbė.

LANKĖSI ČIA
Pas rozmontietę S. Petro

nienę lankėsi jos anūkėlė 
Brenda Novlen iš Jungtinių 
Amerikos valstijų.

B^s P. Petrauskus ir Ele- 
nutė Petrauskienė buvo at
vykusi paviešėti giminaitė 
Onutė Medonienė su šeima iš 
Jungtinių Amerikos Valstijų.

P. 
PRANEŠAME — 
KVIEČIAME

Pranešame, kad Montrealo 
Sūnų ir Dukterų Pašalpinės 
draugijos pirmasis po ilgų 
atostogų mitingas šaukiamas 
rugsėjo-September 13 d. Ru
sų svetainėje—3447 St. Lau
rens St. Pradžia 1:30 m.

Kviečia Valdyba

šie pinigai būtų padėti į Ka
nados taupomas bendroves, 
kaip “Credit Unions”, tai 
gautų dešimts procentų, tai 
yra $15,000 į metus. Kas gal 
dar būtų svarbiau, tai sutau
pytume laiką susirašinėjimui 
ir persiuntimui išlaidas ne 
tik sau bet ir prie laikraščio 
dirbantiems draugams.

Gal atsiras skaitytojų, ku
rie apsimokės prenumeratą 
ligi 2,000 metų, tai būtų 
geriausias užtikrinimas, kad 
“Laisvė” gyvuos dar daugelį 
metų. Algirdas Grinkus

i

Specialiai Krislai “Laisvei”
Šie “Krislai” sudėti iš trijų trumpų dalykų apie lietuviu 

išeivijos literatūrą ir dailę.
Viename iš jų rašoma apie šiuolaikinio JAV lietuvių 

poeto H. Radausko kūrybą Tarybų Lietuvoje; kitų 
medžiaga prikelta iš senojo laiko (1916 metų) “Laisvės” 
komplektų.

1. H. Radausko “Lyrika”

Kasmet Lietuvoje “Vagos” 
ąr “Minties” leidyklos išlei
džia po kelias užsienio lietu
vių autorių knygas. Šiemet 
jau pasirodė JAV-ose nuo 
1949 metų gyvenusio poeto 
Henriko Radausko (1910- 
1970) knyga “Lyrika”. Tai 
pilniausia iš visų iki šiol 
išleistų šio poeto kūrybos 
knygų.

Joje įdėta 269 poeto eilė
raščio iš jo poezijos rinkinių, 
išleistų Kaune (1935 m.) ir 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose. Spausdinami taip pat 
kūriniai, paimti iš įvairių 
metų periodikos.

Knygoje literatūros moks
lininkas ir kritikas V. Galinis 
apžvelgia H. Radausko gyve
nimo ir kūrybos kelią, jo 
poezijos ypatumus. “Geriau
sioji poeto kūrybos dalis— 
rašoma straipsnyje,—užims 
deramą vietą mūsų kūrybi
niame gyvenime, nes tik 
gimtojoje žemėje, natūraliai 
įsijungdama į mūsų literatū
ros istoriją ir dabartį, ^oeto 
kūryba gali išlikti gyva ir 
aktuali”.

JAV pasirodžiusios H. Ra
dausko knygos buvo išleistos 
nedidelias, dažniausiai 500 
egzempliorių tiražais. Vilniu
je išėjusi “Lyrika” turi 7000 
egz. tiražą.

Show Protest Against Film 
“War Called Peace”

Those who saw 90 minute 
film “War Called Peace”, 
which is being shown 
throughout the country, 
brings us back to the worst 
days of the cold war.

The very title, character
izes this provocative, vis- 
cious anti-Soviet program. 
What your press release 
calls a highly qualified panel” 
does not objectively discuss 
U.S.-USSR relations. It is a 
one-sided arrangement of the 
Soviet Union which rehashes 
all the old anti-Soviet 
clinches. This is hardly sur
prising when one considers 
the compostition of the pan
el: Professor Pipes has a 
well established reputation 
as an anti-Soviet baiter, is 
linked with the Hoover Insti
tute and is top adviser to 
Governor Reagan. Professor 
Ulan of Harvard in essense 
has the same outlook. Brian 
Crozier has us already in the 
middle of World War III 
“with aggression coming en
tirely from the Soviet land 
mass” as the press release 
quotes him as saying. Frank 
Barnett proposes what 
amounts to a naval blockade 
extending from the Indian 
Ocean to the Mediteranean 
and extimates (as do others) 
that we would need addition
al $25 billion a year to 
implement the program. 
Former U.S. Ambassador 
Malcolm Toon, who has a 
reputation as a hardliner, is 
only “moderate” by compari
son. Drew Middleton, uses 
his expertise to draw up a 
battle array of military 
forces that makes one not 
only shudder but wonder at 
this Alice-in-Wonderland 
Madness. The only moment 
of sanity in this 90 minute 
madness comes when the 
two panelists Kraft and 
Bradlee, question whether 
our allies would go for the

“LAISVE”

2. Diskusija apie
Guy de Maupassant

Iš užsienio rašytojų JAV 
lietuvių periodikoje, prade
dant XIX a. pabaigos leidi
niais, daugiausia verstas 
Guy de Maupassant. Šio 
prancūzų rašytojo kūrinių 
daug rodėsi ir “Laisvės” laik
raštyje, ypač 1914-1916 metų 
laikotarpiu. Jo novelių verti
mus čia spausdino to meto 
vienas iš “Laisvės” laikraščio 
V. Čibiras—Paukštys (Šven- 
čioniškis), redakcijos bendra
darbis J. Stropus ir kt.

G. de Maupassant kūriniai 
dažnai pasirodydavę minimo 
meto “Laisvėje”, sukėlė kai 
kurių skaitytojų reakciją. 
Redakcijos poleminiame sky
riuje “Laisvoji sakykla” laik
raščio skaitytojas R. P. 1916 
m. paskelbė straipsnį “Prieš 
Monpassanto apysakas” 
(“Laisvė”, 1916, spalio 6 d.)

Autorius pirmiausia nuro
do, kad šis rašytojas yra 
palikęs, jo nuomone, ir “šva
rių, pamokinančių ir estetiš
kų raštų”, prie kurių jis pri
skiria “Panelę Perl”, “Baisy
bę”, “Draugą Juozą” (pava
dinimai nurodomi iš straips
nio teksto). Tačiau “Laisvė”, 
autoriaus nuomone, tokių ne
spausdinanti, ir tai esąs “di
delis prasikaltimas ne tik 
prieš skaitytoją, bet ir prieš 
patį Maupassantą”.

projection of the plan or 
whether the American peo
ple would be ready to fit the 
bill. However, this is over
whelmed by the anti-Soviet 
rhetoric.

“The War Called Peace” 
bears out the truth of the 
prophetic warning made by 
George F. Kennan (New 
York Times Feb. 1, 1980: 
“Never since World War II 
has there been so far- 
reaching a militarization of 
thought .... We are now in 
the danger zone. I can think 
of no instance in modern 
history where such a break
down of political communica
tion and such triumph of 
unrestrained military suspi
cions as now marks Soviet- 
American relations has not 
led in the end to armed 
conflict.” And Kennan con
cludes: “If there ever was a 
time for realism, prudence 
and restraint in American 
Statesmanship, it is this 
one.”) The showing of “War 
Called Peace” flies in the 
face of Kennan’s sober words 
of caution. It leads ,one to 
question how truly a ‘‘Public 
Broadcasting is service” in 
performing.

Wherever this visous film 
is being shown throughout 
the country we should regis
ter a vigorous protest 
against its presentation. We 
all know that in Moscow May 
29th, 1972 our President, 
together with the head of 
state signed Declaration of 
Principles which stated, “Ii\ 
the Nuclear age there is no 
alternative to conductingf 
mutual relations on the basis 
of peaceful co-existence”. We 
believe their view has a 
right to be heard on your 
station. So do request time 
on air to protest showing of 
this film.

Ksavera

5-TAS PUSLAPIS

Iš laikraštyje skelbiamų 
šio rašytojo vertimų galinti 
susidaryti, pasak autoriaus, 
“bloga nuomonė apie jį, rašy
toją, jeigu nebūčiau skaitęs 
kitų jo raštų originaluose”. 
“Laisvė”—-teigia tas auto
rius,— spausdindama “litera
tiško cinizmo, begėdiškumo” 
kupinas Guy de Maupassant 
kūrinius, “kompromituoja 
mūsų pirmeiviškus laikraš
čius”. Jis pažymi, kad “tė
vams, turint savo namuose 
augančius vaikus, tai tikra 
bėda su “Laisve” ir Mopas- 
santo raštais”.

Netrukus į R. P. straipsnį 
atsiliepė kitas skaitytojas— 
Grinkiškietė (“Laisvė”, 1916, 
spalio 31 d.) Jos nuomone, 
G. de Maupassanto raštai 
nesą nemorališki, kaip juos 
apibūdino ankstesnis auto
rius. Šio rašytojo kūriniais 
kaip tik galima pritraukti 
žmones prie skaitymo. “. . . 
Aš žinau—rašė Grinkiškie
tė—kad tokias apysakas kaip 
kad Maupassanto dauguma 
skaito ir net pageidauja”.

Kiek vėliau (1916, gruodžio 
22) “Laisvė” išspausdino dar 
vienos skaitytojos kritišką 
laišką dėl Guy de Maupas
sant kūrybos. “Rūpinki
mės—nurodė ši autorė,—kad 
mūsų laikraštija būtų dora”.

Kokip nors šios kilusios 
diskusijos apibendrinimo 
“Laisvės” redakcija, atrodo, 
nepaskelbė. Laikraštyje ir 
toliau buvo spausdinami šio 
įžymaus prancūzų rašytojo 
novelių vertimai.

3. Brazilijos dailininkas
Juozas Uoselis

ONUTĖS KERAMINIENĖS NUOTRAUKOS 
IŠ DAINU ŠOKIU ŠVENTĖS 

TARYBU LIETUVOJE

Mūsų išeivijos dailės isto
rijai ir jos tradicijoms įdomi 
ir reikšminga gali būti 1916 
metų “Laisvėje” paskelbta 
medžiaga apie tuo metu Rio 
de Žaneire gyvenusį ir kūru
sį lietuvių dailininką. •- - Juozą 
Uoselį (“L”, 1916, sausio 7 
d.)

Kaip galima spręsti iš 
straipsnio, Juozas Uoselis 
galėjo būti bendraamžis savo 
jaunystės draugui, tuometi
niam “Laisvės” redaktoriui 
L. Prūseikai, kuriam jis rašė 
laiškus iš Brazilijos. Tat J. 
Uoselis galėjo gimti XIX a. 
devintojo dešimtmečio antro
je pusėje (L. Prūseikos gimi
mo data 1887 m.) Jis galėjo 
būti kilęs ir iš netolimų L. 
Prūseikos tėviškės vietų.

Su L. Prūseika jis, matyt, 
susipažino mokydamasis Lie
pojos gimnazijoje, tikriausia 
jau mūsų amžiaus pirmaisiais 
keleriais metais. Baigęs tos 
gimnazijos keturias klases J. 
Uoselis buvo įstojęs į Kauno 
kunigų seminariją, bet ilgiau 
tenai netvėrė, nes “netiko 
jam tos įstaigos atmosfera”. 
Metęs seminariją, išvyko į 
Argentiną: Buenos Airese 
dirbo paprastu darbininku, 
mokėsi dailės mokykloje, da
lyvavo vietos lietuvių įkurto
je “Diego” draugijoje.

Anot straipsnio autoriaus 
(tikriausia L. Prūseikos) J. 
Uoselis buvo “didelis indivi
dualistas, iš dalies tilžiškio 
Vydūno pasekėjas”, nemėgęs 
kivirčų, ir matyt, daugiau 
linkęs į vienumą.

Iš Argentinos J. Uoselis 
persikėlė į Braziliją, ir ilgai 
sunkiai vertėsi, ieškodamas 
duonos kąsnio (“jam reikėjo 
kariauti su žiauriomis me
džiagiškomis sąlygomis”).

1915 m. Rio de Janeiro 
laikraščiai (“Brasil”) ir kiti, 
aptardami vienoje parodoje 
išstatytas J. Uoselio kūrinius 
(“Percado”, “Adao” ir 
“Praia”), prabilo apie jo “di
delį artistišką talentą”. 
“Laisvė” nurodo, kad “kriti
ka labai maloniai pasitiko 
tuos J. Uoselio kūrinius.

Savo laiškuose L. Prūsei
kai J. Uoselis reiškė viltį, 
kad jam pasiseks “praskinti 
sau kelią dailės sritin”. Dau
giau žinių apie šį lietuvių 
dailininką kol kas neaptikta.

L. Antanaitis

IIRuoški ės “Laisvės”
70 m. sukakties • • • • • mejimui

1981-aisiais etais
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A. DIMZLIO SKULPTŪRA
“STATYBININKAS”

Dailės kombinato skulptoriai sukūrė naujų paminklų ir 
skulptūrų, skirtų Tarybų valdžios atkūrimo Lietuvoje 
40-osioms metinėms.

Skulptoriaus A. Dimžlio darbas “Statybininkas” pastaty
tas naujame Vilniaus Lazdynų mikrorajone.

Revoliucionieriaus P. Eidukevičiaus biustas, kurį sukūrė 
LTSR liaudies skulptorius profesorius N. Petrulis, bus 
pastatytas naujame Revoliucijos muziejaus pastate.

V. Gulevičiaus nuotrauka

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 
PRENUMERATŲ

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

II

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.

v

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.

$20,000 FONDAS

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:

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.

Visais vajaus reikalais rašykite:

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

DETROIT, MICHIGAN
PENSININKĖ

Laikas greit bėga ir nepa- 
sijutau kad atėjo senatvė ir 
reikia pasiliuosuot iš tarnys
tės prokuroro raštinėje. Kai 
įvyko LDS bowleriu banke
tas Detroito Lietuvių Klube 
birželio 8 d., netikėtai man 
buvo staigmena kuomet ma
no draugai bowleriai sveiki
no mane su gimtadieniu pa
tiekdami nepaprastai gražų 
tortą su žvakutėmis ir tą 
sveikinimą įdėjo į “Laisvę”. 
Vėliau, birželio 29 d. įvyko 
Detroito Lietuvių Klubo mė
nesinis susirinkimas, ir vėl 
maų. staigmena: didelis gra- 
žu^tortas ir auksinė plunks
na su mano vardu. Tai buvo 
sveikinimas kad ir aš jau esu 
pensininkė su pradžia liepos 
1 d. Draugė Anna Daukus 
širdingai pakalbėjo tame rei
kale ir linkėjo Stefanijai ne
nuilstančiai vartot tą plunks
ną ir rašyt pažangiuose laik
raščiuose kaip iki šiol. Šie du 
viršminėti įvykiai mane labai 
sujaudino ir nustebino nes 
nesitikėjau tiek daug mielų 
draugų. Nuoširdžiai dėkoju 
visiems už tas dovanas. Vi
suomet būsiu Jūsų draugė: 
rašysiu laikraščiuose ir vi
siems pagelbėsiu legališkuo- 
se ir draugiškuose reikaluo
se.

SERGA
Liepos 26 d. smarkiai su

sirgo klubietis, Joseph Lips
ky ir randasi Bi-County ligo
ninėje. Jis gavo “stroke”, 
bet palengva eina geryn. Jo 
sesutė, Alice Sharkienė va
žiuoja pas jį per pietus ir 
vakare jam pagelbėt su val
giu.
PENKTĄ KARTĄ

Jau penktas kartas kai 
mūsų klubiečiai, visiems ge
rai žinomi detroitięčiai Ser- 
vit Gugas ir žmona Ruth 
apsilankė Tar. Lietuvoj. Jie 
išvyko iš savo namų liepos 5 
d. ir dalyvavo Dainų Šventė
je, Vilniuje. Kuomet įvyko 
Klubo susirinkimas liepos 27 
d. jie jau buvo namie ir 
dalyvavo susirinkime. Po su
sirinkimo, trumpai Servitas 
papasakojo apie savo viešna
gę; sakė padarė daug filmų ir 
ateityje jas matysime De
troite. Nors jau penktą kartą 
važiuoja į savo tėvų žemę, 
bet Servitas sakė visuomet 
vis daugiau ir gražiau jam 
patinka Tar. Lietuva ir žada 
kitą metą važiuot. Sako, va- 
kacijas yra daug maloniau 
praleist tėvų žemeje nei kur 
nors kitur.
PALIKO DETROITĄ

Visiems gerai žinoma pa- 
žangietė, visų organizacijų 
narė, Adelė Klimavičienė 
pardavė savo namą; išmetė 
visus savo rakandus ir nuo
savybę ir išvažiavo pastoviai

gyvent į St. Petersburg, 
Floridą. Virš mėnesio laiko 
buvo apsistojus pas Stefaniją 
ir Teofilę; viską susitvarkė ir 
liepos 28 d. išvažiavo busu į 
Floridą. Važiavo busu, nes 
norėjo pamatyt Amerikos 
miestus ir gamtą. Adelė Kli
mavičienė apsistojo ir gyve
na pas Elizabeth Snerpūnie- 
nę, buv. detroitietę. Linkime 
jai linksmo naujo gyvenimo.

SVEČIAI
Šią vasarą pas klubietę 

Alice Sharkienę buvo svečių, 
lįaepos 20 d. suvažiavo būrys 
svečių iš apylinkės. Gražia
me jos kieme, prie saulutės 
šildėsi Jim Samules, Jose
phine Morkūnas, Nellie 
Blomgren, Mary Harrison ir 
sesutė Amelia Elrod, Erna 
Lipsky, jos brolis ir žmona 
H. Wilk iš Hamilton, Onta
rio, Kanados, Juozas Lipsky. 
Povilas Lapenis, Adelė Kli
mavičienė ir Teofilė Masie- 
nė. Šeimininkė Alice Shar
kienė visus skaniai pavaišino 
ir visi linksmai praleido po
pietį. Pereitą sąvaite ją ap
lankė dar kiti svečiai iš 
Cleveland, Ohio: tai jos sesu
tės dukrelė Carolyn su vyru. 
Jie aplankė dėdę Joseph Lip
sky ir paviešėjo pas savo 
tetą Alice Sharkienę. Abu 
svečiai tuo laiku atostogavo.
BŪKITE SVEIKI

Dabar yra vasaros laikas, 
nors ne visuomet taip atro
do, nes oras yra piktas ir 
negeras. Visos organizacijos 
ir jos nariai liuosai leidžia 
laiką; mažai įvykių apie ku
riuos galima aprašyt. Bet 
greitu laiku bus ruduo, pra
sidės susirinkimai, parengi
mai, banketai. Iki to laiko, 
visi būkite sveiki.ir kuomet 
susitiksime Detroito Lietu
vių Klubo patalpose, turėsi
me progą pasikalbėt apie 
savo nuotikius vasaros metu. 
Rudenį ir žiemą turėsime 
daug darbo su organizacijo
mis ir nebus laiko tinginiaut. 
Tik būkite sveiki! Stefanija

* * *
Svajonė lekia nerami 
Prie seno upės vingio, 
Kur meilė buvo nuostabi 
Ir su audra pradingo.

Žiedai kvepėjo jazminų, 
Sode lakštutė suokė, 
Kada už girių mėlynų 
Nutilo laimės juokas.

Spindėjo rytmečio rasa 
Žiedais dabintoj pievoj: 
Čia buvo meilė nekalta 
Sujungtos jaunos sielos.

Svajonė lekia nerami 
Prie seno upės vingio, 
Kur meilė buvo nuostabi 
Pražydus. . .

ir pradingo . . .
Kęstutis Balčiūnas

Linksmo gimtadienio
Sugrįžę iš LDS seimo, tą 

pačią dieną nuvykome pas 
savo gerus prieteliūš ir nuo
širdžius laisviečius Bronę ir 
Walterį Keršulius, pasvei
kinti Walter] su jo gimtadie
nių. Rugpjūčio 15, jam suėjo 
92 metai.

Tai yra gražus ir ilgas 
pragyventas amžius, ypatin
gai darbo žmogui, kuris per 
visą savo darbingą gyvenimą 
darbavosi ir pragyveno dirb
damas drabužių siuvyklose.

Jis daug šeštadienų, sek
madienių ir šiaip vakarų pra
leido parengimuose, susirin
kimuose, Chorų pamokose.

Daug metų jis buvo Aido 
Choro iždininku, Lietuvių 
Namo Bendrovės direktorių 
tarybos pirmininku, ir daug 
metų buvo vis perrenkamas 
“Laisves” direktorium.

Walteris Keršulis daug 
prisidėjo darbu ir materialiai 
išlaikyti Amerikos Progresy
vių Lietuvių judėjimą.

Linkime Walterui geros 
sveikatos ir dar daug sulauk
ti gimtadienių. P. V.

Aplankėme
Antaną Bimbą

Nuvykome aplankyti 
“Laisvės” redaktorių Antaną 
Bimbą prieš kelias savaites 
patekusį į autokatastrofą. 
Nuvežtas į ligoninę ten jam 
suteikė pirmąją pagalbą. Li
goninėje jis prabuvo kelias 
savaites, dabar randasi na
muose žmonos Ilsės priežiū
roje.

Antaną radome sėdintį ir 
skaitantį laiškus, kurių jis 
gauna labai daug iš Lietuvos 
ir plačios Amerikos. Dabar 
Antanui dar sunku atsakyti į 
laiškus ir parašyti į “Laisve”. 
Daug metų išbuvęs “Lais
vės” redaktorium labai rūpi
nasi jos reikalais.

A. Bimba šio laikų paten
kintas “Laisvės” redakciniu 
reikalu.

Labai malonu girdėti ir 
matyti, kad Antano sveikata 
kasdieną eina geryn.

Linkime mūsų mielam re
daktoriui greičiau sustiprėti 
ir pilnai pasveikti. P. V.

IŠ LDS SEI MO IR
ŠEIMINIO BANKETO

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 24-asis seimas įvy
ko gražiajame Arrow Parke, 
Monroe, N. Y. Per dvi die
nas, rugpjūčio 15 ir 16, 
suvažiavę delegatai svarstė 
Susivienijimo reikalus, 
džiaugėsi savo organizacijos 
penkiasdešimtmečiu. Veik 
išimtinai delegatai buvo 
Amerikoje gimusieji.

Seimo tvarkos vedėju buvo 
išrinktas John Rigely iš Con
necticut, pagalbininkas taip
gi iš Connecticut Clemens 
Strauss, sekretorė Ruth Gu
gas iš Detroito. Į rezoliucijų 
komisiją įėjo Ray Jankei, 
Ruth Price ir Ieva Mizarie- 
nė.

Daug laiko pašventėme 
svarstydami albumo išleidi
mą. Jam išleisti komisija pri
žadėjo, albumas bus atspaus
dintas lapkričio mėnesyje. 
Albumui paruošti daug dirbo 
komisijos nariai Aldona Ol
son, Antanas Vasaris ir 
Frances Jordan.

Iš valdybos raportų sužino
jome, kad visas komitetas 
savo užduotis per du metu 
rūpestingai atliko. Raportai 
priimti su pagyrimu. Ta pati 
Centro valdyba perrinkta ir 
sekantiem dviem metam: 
Prezidentas Servit Gugas,

viceprezidentai—Helen Es
ker-Jeskevičiūtė ir Elizabeth 
Dominic, sekretorė Anne 
Yakstis, iždininkė Amelia 
Yuskovic, daktaras kvotėjas 
Dr. Peter Gustaitis, Jr., iždo 
globėjai Ruth Bell, William 
Malin ir Povilas Venta.

Po suvažiavimo įvyko gra
žus banketas, į kurį privažia- < 
vo gana didelis skaičius žmo
nių. Pietūs buvo skanūs, 
pagaminti Arrow Park kuli
narų.

Vakaro vedėja Ruth Bell 
iškvietė pakalbėti keletą su
važiavimo dalyvių ir atsilan
kiusių į banketą svečių. t

Koncertinę programą atli
ko Aido Choras vadovybėje 
Mildred Stensler, duetas Ne
lės Ventienės ir Ingos Kri- 
vickaitės, solistai Aldona De 
fVetsco, Amelia Young ir 
Victor Becker. Koncerto 
akompanistės buvo Aldona 
Anderson ir Mildred Stens
ler.

Amelia Yuskovic vajaus 
laimėtojams įteikė dovanas. 
Servit Gugas perskaitė svei
kinimą prisiųsta iš Vilniaus 
Tėviškės Draugijos.

Beje, sekantis seimas už 
dviejų rhetų nutartas ruošti 
Chicagoje. I. M-nė

Sužinojome apie Antano Bimbos 

negalavimą
Mielas drauge, ne pirmą kartą gyvenime Tau 

tenka įveikti kliūtį. Linkime stiprios valios nugalėti 
ligą ir greito grįžimo į atsakingą, visiems mums 
reikalingą redaktoriaus darbą.

L. L. D. 45-TOS KUOPOS VALDYBA IR NARIAI
St. Petersburg, Fla.

BRIEFS

NEW YORK, N. Y.

Mirus

Jonui Karpavičiui
Reiškiame giliausią užuojautą dukrai Olgai ir jos 

vyrui Charles Skelley, sūnui Edwardui ir jo sūnui, 
dukterėčiai Kaziūnei ir jos vyrui; taipgi visiems 
artimiesiems.

J. E. KASMOŪIAI
S. L. 2UKOWSKAI

Huntington, N. Y.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC. 
104-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418 

Telefonas: 846-1970

Sunny Hills, Florida
Neužmirštanti praeitis— 

atvykau prieš pirmąjį karą į 
New Yorką būdama jaunutė 
ir čia pragyvenau ilgus me
tus. Plačiai pažinojau mieluo
sius tautiečius, įsigijau daug 
draugų ir draugių.

Susiklosčius gyvenimo ap
linkybėms persikėliau gy
venti į Sunny Hills, Floridą. 
Kai vykau iš New Yorko, tai 
atrodė, kad aš važiuoju atos
togoms, rodos, pabūsiu du- 
tris mėnesius, ir vėl sugrį
šiu. Na, bet jau išgyvenau 
Floridoje 9 mėnesius, ir su 
nauja vieta esu labai pasiten
kinusi, ir nebegrįžčiau atgal į 
New Yorką. Čia tikrai ramu.

Kam bus proga atvykti, 
prašau mane aplankyti. Nuo
širdžiai lauksiu. Turiu užten
kamai vietos, galėsite pas 
mane nakvoti, kad ir kelias 
savaites viešėti. Kviečiu ne 
biznio tikslu, galėsite pas 
mane gyventi be jokio mo
kesčio.

J. Daniels [Danilevičienė]

Washington. — Katalikų 
vyskupų konferencijos prezi
dentas, San Francisco arki
vyskupas John R. Quinn 
pranešė, kad, su Vatikano 
sutikimu, bus leidžiama an
glikonų dvasininkams tapti 
Romos Katalikų kunigais ir 
pasilikti kai kurias savo tra
dicijas, anglikonų maldakny
ges ir kt. Net jeigu tie 
kunigai ir vedę, jie galės taip 
ir likti, tik negalės iš naujo 
vesti, jei taptų našliais. Taip 
pat jie negalės būti vysku
pais.

Mark J. Ablowitz, profes
sor of mathematics and com
puter science at Clarkson 
College says: “Although in
ternational scientific pro
grams and exchanges are an 
essential ' element of pro
gress, recent Government 
efforts have already begun 
to limit the scope of this 
cooperative activity ....

“Science, however, does 
not recognize national boun
daries. Failure to maintain 
reasonably direct forums for 
the communication of ideas 
could have a serious nega
tive impact on our scientific 
development and perhaps 
eventually on our style of 
life.

“The United States does 
not have a monopoly on 
scientific advances. Science 
in the Soviet Union has a 
long tradition and will con
tinue to have a broad and 
significant affect on Ameri
can Scientific develop
ments.”

* * *
The Police Department’s 

chief of operations has put 
more than a third of New 
York’s precinct commanders 
on notice that they must 
take new and stronger meas
ures to combat a steady 
increase in the number of 
reported robberies in the 
city.

♦ * *

The General Motors Cor
poration has recalled about 
85,000 1980 Chevrolet Cama- 
ro and Pontiac Firebird cars 
for inspections of steering 
gear that might fail. Why 
wasn’t this done before the 
cars were sold? 

♦ * *
10th anniversary of the 

unveiling of monuments of 
Alexander Pushkin (Poet of 
the Russian People) and Ta
ras Shevchenko (Bard of 
Ukranian People) is taking 
place at Arrow Park, Sun
day, August 31, 1980 at 1 
P.M. There will be a concert.♦ * *

A Joint Birthday Celebra
tion honoring two U.S. Peace 
Council executive board 
members—Angie Dickerson 
and Pauline Rosen Sunday, 
Sept. 7, 1980, 3-6 p.m. Har
lem State Office Building, 
163 West 125 Street (7 Ave.) 
New York City. Hot buffet 
and wine will be served. 
Contributions $7.50. Free 
parking. By reservation on
ly. Proceeds go to U.S. 
Peace Council.* * ♦

From the Baltic States 
Estonia had the honor to 
have a part of the Olympic 
games take place there- 
sailing competition. On the 
picture Olympic president v 
lord Killanin is congratulat
ing the winners.




