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KRISLAI
Ne visur jie tą progą turės 
Kriminalistų siautėjimas 
Protingas šūkis
Gėda mūsų Amerikai

A. BIMBA
Pasirodo, kad Cleveland, 

Ohio, viešosios mokyklos dar 
ir šiandieną tebėra rasiniai 
segreguotos. Gautas federa
linio teisėjo įsakymas jas 
disegreguoti. Įsakymą gali
ma tiktai pasveikinti. Reikia 
tikėtis, kad šis teisėjo įsaky
mas šiemet bus pilnai įvyk
dytas gyvenimam

Michigano valstijos sekre
torius pranešė Jungtinių 
Valstijų Komunistų Partijai, 
kad jos įteiktų 5,000 piliečių 
parašų gauti ir priimti, ir 
kad tuo būdu jos prezidenti
niai kandidatai Gus Hali ir 
Angelo Davis šiemet šioje 
valstijoje bus ant balato ir 
jos piliečiai turės progą už 
juos balsuoti.

Kaip girdėtis, tai tokią 
pasirinkimo progą piliečiai 
turės tiktai keliose valstijo
se, gal tiktai kokiam pustu
zinyje valstijų.

Didmiesčių policija skun
džiasi, kad visokios rūšies 
kriminalistai savo siautėjimą 
žymia dalimi yra iškėlę į 
priemiesčius, o jinai nebetu
rinti jėgų jų gyventojus ap
rūpinti reikalinga protekcija. 
Miestų valdžios “subankruta
vusios”, neturinčios iš ko 
pasamdyti daugiau policinin
kų. Gyventojai skundžia- 
si ... . D

Tie Izraelio įsiveržimai į 
Libaną ir medžiojimai pales
tiniečių neišsprendžia taikos 
problemos Vidurio Rytuose. 
Tai šiandien turėtų būti aiš
ku visiems.

Reikia sveikinti keliamą 
šūkį: “Už taikų sugyvenimą 
visų tautų bei valstybių!” O 
tai bus pasiekta tiktai susita
rimu tarp Izraelio ir arabų 
tautų, pripažįstant palesti
niečiams teisę į savo nepri
klausomą valstybę. O tas bus 
pasiekta tiktai derybomis ir 
susitarimu.

Plėsdamas savo sodybas 
arabų žemėse, perkeldamas 
savo sostinę iš Tel Aviv į 
Jeruzalimą Izraelis kenkia 
taikaus sugyvenimo intere
sams. Nejaugi to nesupranta 
Izraelio premjeras Begin ir 
jo kolegos?

Sunku net ir tikėti, bet 
štai pranešimas tiesiai iš 
sostinės Washingtono: Šian
dien Jungtinėse Valstijose 
yra 23 milijonai iliteratų (be
raščių), nepajėgiančių nė sa
vo pavardę pasirašyti, išpil
džius aplikaciją darbui gauti!

Dvidešimt trys milijonai 
amerikiečių, nepajėgiančių 
nei savo pavardę pasirašyti!

NUOŠIRDUS PRAŠYMAS
Kaip matote, šiuo laiku 

“Laisvėje” yra labai sumažė
ję korespondencijų. Pav., 
jau tūlas laikas jokių žinių 
nebesigirdi iš Floridos kolo
nijų. Veikėjai prašomi susi
rūpinti.

Washington. — Labor De
partment pranešimu, Jungti
nėse Amerikos Valstijose 
rugpjūčio mėnesį nedarbas 
sumažėjęs iki 7.6 procentų, 
bet maisto kainos pakilusios.

LIBIJA NORI APSIJUNGTI
SU SIRIJA

Apsijungti ketinančios Libija ir Sirija, pažymėtos brūkšne
liais.

Tripoli. — Libijos sostinės 
gyventojai entuziastingai pa
sitiko Sirijos prezidentą Ha
fez Assad, atvykusį čia pasi
tarimams su Libijos lyderiu 
pulk. Moammar Khadafy dėl 
jo pareikšto pasiūlymo apsi
jungti, kad galima būtų sėk
mingiau tęsti kovą prieš Iz
raelį.

Rugsėjo 1 d., kalbėdamas 
Tripolyje, minint vienuolikos 
metų sukaktį, kai jis paėmė 
valdžią, pulk. Khadafy iš
reiškė norą apsijungti su 
Sirija. Jei to padaryti nepa
vyktų, jis sakėsi pats imsiąs 
šautuvą į rankas ir stosiąs į 
partizanus kovoti prieš Iz
raelį. Jis pavadino Siriją 
bastionu prieš Izraelį.

Didžiuma arabų šalių re
mia šio apsijungimo mintį, 
tik Egipto prezidentas An-

Naujas premjeras
•• •Kimioje

Col. Zhao Ziyang
Peking. — Iš čia praneša

ma, kad Hua Guofeng, ligšio- 
liniW ministras pirmininkas, 
paskelbęs, kad jis pasitrau
kiąs iš pareigų ir paprašęs 
šalies parlamentą, kad nauju 
ministru pirmininku patvir
tintų Zhao Ziyang, anksčiau 
buvusį Sichuan provincijos 
Komunistų partijos vadą. Vi
sos Kinijos Komunistų parti
jos vadu ir toliau pasilieka jis 
pats, tik nežinia, ar ilgam.

Mirė Mary Grager
Telefonu gavome praneši

mą iš Chicagos, kad sekma
dienį, -> rugsėjo 7 d., mirė 
buvusi “Vilnies” administra
torė Mary Grager.

Mary Grager pastaruoju 
laiku gyveno pas dukrą 
Evansville, Ill. Jos palaikai 
buvo atvežti į Ridiko šerme
ninę, Chicago, III., trečiadie
nį. Ji palaidota ketvirtadienį 
Lietuvių kapinėse šalia savo 
vyro.

Jos šeimai ir artimiesiems 
visas “Laisvės” personalas 
reiškia gilią užuojautą.

war Sadat tai laiko “vaikų 
žaidimu”.

Sirija praeityje yra ban
džiusi, bet nesėkmingai, ap
sijungti su Iraku ir Egiptu. 
Libiją nuo Sirijos skiria apie 
500 mylių nuotolis. Esama 
nuomonių, kad dėl tokio nuo
tolio tas apsijungimas galįs 
nebūti labai praktiškas, 
ypač, kai reikės koordinuoti 
karinių pajėgų veiklą.

Šaukia Lietuvos 
komunistų partijos 
suvažiavimą

Vilnius. — Lietuvos Ko
munistų partijos Centro Ko
miteto pilnaties posėdžiuose, 
išklausius pirmojo sekreto
riaus P. Griškevičiaus prane
šimo dėl Lietuvos Komunistų 
partijos eilinio XVIII suva
žiavimo, buvo nutarta su
šaukti tą suvažiavimą atei
nančių metų sausio 29 d.

Nustatyta tam suvažiavi
mui ir darbotvarkė. Bus CK 
pirmojo sekretoriaus P. 
Griškevičiaus pranešimas,
Revizijos komisijos ataskai
ta, Centro Komiteto, Revizi
jos komisijos ir delegatų į 
Tarybų Sąjungos Komunistų 
partijos XXVI suvažiavimą 
rinkimai ir kt.

Partijos pilnaties posė
džiuose aptarti ir kiti klausi
mai, kaip pavyzdžiui, dėl 
Tarybų Sąjungos Komunistų 
partijos Centro Komiteto nu
tarimų vykdymo, pasiren
giant sutikti XXVI-ąjį suva
žiavimą, dėl darbo su laiškais 
tolesnio tobulinimo ir žmonių 
priėmimo gerinimo Lietuvos 
TSR partinėse, tarybinėse ir 
kitose organizacijose.

Daugiau kaip keturi tūkstančiai moterų demonstravo New 
Yorke minint 60 metų, kai moterims Amerikoje suteiktos 
balsavimo teisės. Dabar jos kovoja už lygias teises [Equal 
Rights Ammendment.l Antroji iš dešinės—buvusi New 
Yorko kongreso atstovė Bella Abzug.

Atsisakė indorsuoti Carterį
Anksčiau tos unijos narių 

konvencijoje jos prezidentas 
William Winpisinger pareiš
kė, kad nė vienas iš trijų 
kandidatų—nei Carteris, nei 
Reaganas, nei Andersonas— 
neremia darbininkų, kad jie 
visi stovi už biznio monopoli
jas, kurios kraunasi pinigus 
iš darbo žmonių prakaito.

Jis taip pat kvietė delega
tus susikoncentruoti ties rin
kimais į Kongresą ir žiūrėti, 
kad nepatektų ir jo neužval- 
dytų ultra dešinieji kandida- 
ta, remiantys biznio monopo
lijas.

Tai tas pats William Win
pisinger, kuris, protestuoda
mas prieš Carterio nominavi- 
mą, išvedė iš demokratų 
konvencijos savo 85 asmenų 
delegaciją ir paveikė kitus 
unijistus pasekti jo pėdomis.

Porą dienų vėliau Carterį 
indorsavo AFL-CIO taryba, 
kuri pasisakė už Carterį dėl 
to, kad, jos manymu, Reaga
nas netinka būti prezidentu. 
Šis indorsavimas, kaip spau
da praneša, dar nereiškiąs, 
jog Amerikos didžioji darbi
ninkų organizacija jau taip ir 
balsuos už Carterį.

Cincinnati, Ohio. — I AM— 
International Association of 
Machinists savo 30-ojoje 
Grand Lodge konvencijoje 
audringai pasisakė prieš Car
terio indorsavimą į preziden
tinius kandidatus. Rezoliuci
ja priimta beveik vienbalsiai.

Prezidentas Carteris buvo 
kaltinamas už tai, kad sulau
žė pereitų rinkimų kampani
jos metu padarytus darbo 
žmonėms pažadus.

William Winpisinger, 
IAM president

PASVEIKINO NAUJĄJĮ LENKIJOS VADĄ

Stanislaw Kania

Varšuva. — Naujasis Len
kijos Komunistų partijos 
sekretorius Stanislaw Kania 
gavo šiltą sveikinimo tele
gramą iš Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos gen. sek
retoriaus ir Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumo pirmi
ninko Leonido Brežnevo.

Brežnevas išreiškė viltį, 

kad Kania, kuris yra žinomas 
kaip stiprus proletarinio in
ternacionalizmo ir draugys
tės su Tarybų Sąjunga rėmė
jas, sukonsoliduos padėtį ir 
išves Lenkiją iš sunkumų, į 
kuriuos ji pateko ryšium su 
krašto ekonomiją palaužu
siais streikais.

Stanislaw Kania, 53 metų 
amžiaus, pakeitė Edwardą 
Gierek, 67 m. amžiaus, kurį 
Lenkijos Komunistų partijos 
Centro Komiteto pilnatis at
leido iš pirmojo sekretoriaus 
pareigų, jį ištikus širdies 
smūgiui ir bendrai pablogė
jus sveikatai. Sakoma, kad 
Gierek jau pernai širdimi 
sirgęs ir gydęsis Čekoslova
kijoje.

Naujasis partijos sekreto
rius pareiškė, kad partija 
pripažįsta visus susitarimus 
su darbininkais ir juos vyk
dys, tik jis įspėjo antisociali
nius gaivalus, kurie padėtį 
krašte nori išnaudoti savo 
reikalams. Ta pačia proga, 
perimdamas Lenkijos komu
nistų partijos vairą, Kania 
pareiškė, kad Lenkija ir to
liau stengsis stiprinti savo 
poziciją Varšuvos Sutarties 
ribose, nugalėti kliūtis, ku
rios partijai pasitaikydavo 
kasdieninėje veikloje ir su
grįžti prie ramybės ir darbo.

Didelės vyriausybės nuo
laidos paveikė darbininkus 
sugrįžt prie darbo. Apskai
čiuojama, kad per trijų sa
vaičių streiką Lenkija turėjo 
daugiau kaip 500 milijonų 
dol. nuostolių.

New York. — New Yorko 
policijai pavyko susekti ir 
suimti jaunuolį, kuris įtaria
mas, jog jis nužudęs smuiki
ninkę Helen Hagnes Mintiks 
liepos 23 d. Metropolitan 
operos patalpose ir numetęs 
jos kūną į šaldymo aukštą. 
Kaltinamas yra Stephen 
Crimmings, tos operos tar- 
nautojas-darbininkas, 21 m. 
amžiaus, kuris, kaip policija 
praneša, tuo metu buvęs 
narkotikų įtakoje. Tolimesni 
tyrinėjimai tęsiami.

Apdovanojo už sėkmingą

Kosmonautai Viktor Gorbatko ir Pham Tuan.

Maskva. — Leonidas Brež
nevas, Tarybų Sąjungos Ko
munistų partijos generalinis 
sekretorius ir Aukščiausio
sios Tarybos prezidiumo pir
mininkas, Kremliuje įteikė 
aukštus apdovanojimus kos
monautams už sėkmingą kos
minį skridimą. Buvo apdova
notas Tarybų Sąjungos lakū
nas kosmonautas Viktoras < 
Gorbatko ir Vietnamo Socia
listinės Respublikos pilietis 
Pham Tuan. Gorbatko gavo 
Lenino ordiną, o Pham Tuan- 
Lenino ordiną ir “Aukso 
žvaigždės” medalį.

Įteikimo iškilmėse dalyva
vo partijos ir vyriausybės 
atstovai. Ta proga pasakyto
je kalboje Brežnevas iškėlė 
tai, kad kosmose skraido vis 
daugiau žmonių, kosmonautų 
šeimą papildo socialistinių 
šalių broliškų tautų sūnūs. 
Pabrėždamas, kad šį kartą 
turima progos pasveikinti 
naujo kosminio reiso daly
vius TSRS kosmonautą lakū
ną Gorbatko ir vietnamietį 
Pham Tuan, jis priminė, jog 
kosmonautų tyrėjų iš socia
listinių šalių vizitai Tarybų 
Sąjungos orbitinėse stotyse 
jau tapo reguliarūs. Kartu su 
Tarybų Sąjungos kosmonau
tais orbitoje vaisingai dirbo 
Čekoslovakijos, Lenkijos, 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos, Bulgarijos ir 
Vengrijos atstovai.

Šiedu kosmonautai orbiti
niame mokslinio tyrimo kom
plekse “Saliut-6”—“Sojuz” 
įvykdė visą tyrimų ir ekspe
rimentų programą, padėda
mi orbitinėje laboratorijoje 
nuo balandžio pradžios esan
tiems kosmonautams Leoni
dui Popovui ir Valerijui Riu- 
minui.

Gorbatko yra 45 m. am
žiaus, o vietnamietis Tuan— 
33 m. Tasso pranešimu,
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12th state for Hall/Davis
With the addition of Indiana to the list, the candidacies of Gus Hall and 

Angela Davis are now on the ballot in 12 states: Washington, Utah, Kansas, 
Arkansas, Wisconsin, Indiana, Illinois, Michigan, Kentucky, Alabama, New 
Jersey and Maine.

By the end of this week we will have filed in Colorado, Minnesota, Connec
ticut, Tennessee and Hawaii. We are currently petitioning in North Dakota, 
New York, Vermont, New Hampshire and Arizona.

We have already filed in the District of Columbia, Pennsylvania, Rhode 
Island and Iowa, but have not yet been certified. Our court cases in California 
and Ohio have not yet been decided.

Tuan yra tautinis Vietnamo 
didvyris, pilotavęs lėktuvus 
karo metu ir numušęs nema
žai JAV B-52 bombonešių, 
puldinėjusių civilius gyven
tojus. Jis turi pulkininko 
leitenanto laipsnį.

TRUMPAI
New York. — Naujosios 

Anglijos Journal of Medicine 
informuoja, kad po ilgų ban
dymų pavyko surasti būdus 
pagydyti vieną vėžio ligos 
rūšį. Tai atneša vilties dau
geliui įvairaus amžiaus žmo
nių, kurie serga nepagydoma 
kaulų vėžio liga.

Ottawa. — Prasidėjo Ka
nados dešimties provincijų 
ministrų pirmininkų konfe
rencija, kurios tikslas—pa
rengti naują Kanados konsti
tuciją. Posėdžiuose su minis
tru pirmininku Trudeau pro
vincijų premjerai išdiskutuos 
projektą konstitucijos, kuri 
pakeistų daugiau kaip 100 
metų veikusį taip vadinamą 
British North America Act.

Varšuva. — Lenkijos kata
likų bažnyčios galva kardino
las Wyszynski priėmė 
Gdansko darbininkų komite
to delegaciją su jų vadu 
Lechu Walesa.

Amman, Jordanas. — 
Jungtinių Tautų Pabėgėlių 
pagalbos ir darbo agentūros 
pranešimu, palestiniečių pa
bėgėlių skaičius per pasta
ruosius metus padidėjęs 
dviem su ketvirčiu procentų. 
Dabar esama iš viso 
1,844,318 asmenų. Jie visi 
globojami stovyklose, esan
čiose Jordane, Libane, Siri
joje, Vakariniame Jordano 
upės krante ir Gazos ruože.
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SKEPTIŠKUMO ŠAKNYS
‘‘Žingsnis gera kryptimi”, 

“Teigiamas įvykis”, “Žings
nis teisinga linkme”—tai toli 
gražu ne visi tipiški daugelio 
Vakarų spaudos apibūdini
mai, kuriuos ji paskyrė Ta
rybų Sąjungos žingsniui iš
vesti dalį tarybinių dalinių iš 
Afganistano.

Tik Washington© oficialūs 
asmenys, kuriems priklauso 
tokie veikėjai, kaip preziden
to patarėjas Z. Bžezinskis, 
valstybės sekretorius E. 
Muskie, vaizduoja nesupran
tą šio Tarybų Sąjungos 
žingsnio vertės. Z. Bžezins
kis pareiškė, kad tarybinės 
armijos dalinių išvedimas iš 
Afganistano esąs “propagan
dinis triukas”, o E. Muskie 
pabrėžė, kad jis netiki šio 
žingsnio realumu, ko nepa
matys savo akimis. Iš tiesų, 
nejaugi šie du Washington© 
užsienio politikos šulai taip 
blogai informuoti, kad nepa
jėgia įsitikinti kai kurių tary
binių karinių dalinių išvedi
mu iš Afganistano? Ne. Pats 
prezidentas Jimmy Carter 
Venezijos derybose, norėda
mas užbėgti už akių Prancū
zijos prezidentui V. Giscar 
d’Estaingui (TSKP CK Gene
ralinis Sekretorius, TSRS 
Aukščiausios Tarybos Prezi
diumo Pirmininkas L. Brež
nevas Prancūzijos prezidentą 
informavo asmeniškai — 
A. S.), pareiškė, kad jis dar 
anksčiau gavęs informaciją 
apie tai, kad Tarybų Sąjunga 
išveda kai kuriuos karinius 
dalinius iš Afganistano.

Iš vienos pusės JAV prezi
dento patarėjo ir valstybės 
sekretoriaus, kaip ir kitų 
Amerikos “vanagų” pasime
timas suprantamas. Juk Wa- 
shingtonas sukėlė triukšmą 
dėl to, kad Tarybų Sąjunga 
Afganistano vyriausybėj pa
kartotinai prašoma, sutinka
mai su draugystės ir bendra

Apl« joo ugnikalnių yra 
["^•rijoje, it jM no — vei
kiantys, 70 — ypač pavojin-

’•Pbrn’o’lka |f tų septy- 
nlasdelimtlas yra vien Javos 
• °..*’ gyvenamo-
|e H visų Indoneillos salų.
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darbiavimo sutartimi ir 
Jungtinių Tautų įstatais 
remdamasi, įvedė karinius 
dalinius į šalį. Juk Afganista
nas prašė paramos apginti 
1978 metų balandžio revoliu
cijos iškovojimus nuo užsie
nio intervencijos. Dėl to su
keltas triukšmas Washingto- 
nui buvo labai parankus ir 
papildantis kitą—dėl įvykių 
Irane, kad būtų galima patei
sinti Amerikos “nacionalinių 
interesų gynybą” Persų įlan
koje..

Mat, po šacho valdžios 
žlugimo Irane nebebuvo, kas 
Persų įlankos regione saugos 
Vakarų “naftos interesus”. 
Amerika dairėsi į Afganista
ną, tačiau ir vienur, ir kitur 
patyrė pralaimėjimą.

Dabar, kai Afganistanas 
paskelbė programą politiškai 
išspręsti savo reikalus, aiš
ku, kad galimų derybų kon
tekste būtų sprendžiamas 
Tarybų Sąjungos kariuome
nės išvedimo iš šalies klausi
mas. Ir konkretus mūsų ša
lies žingsnis, ir Afganistano 
vyriausybės pasiūlymai sure
guliuoti padėtį yra dalykai, 
kuriuos oficialusis Washing- 
tonas suvokia kaip savo poli
tikos žlugimą. Z. Bžezinskio 
ir E. Muskie elgesys, vaiz
duojant netikinčius Tarybų 
Sąjungos nuoširdumu, tėra 
įrodymas, kad JAV nenori 
girdėti apie jokį politinį Af
ganistano problemos spren
dimą. Ji skeptiškumu nori 
užmaskuoti tolesnes savo pa
stangas teikti paramą gin
klais ir lėšomis diversan
tams, kuriuos iš Pakistano 
užsienis siunčia į Afganista
ną ardomajai veiklai. Tuo 
pačiu JAV nori išlaikyti “pa
grindą” propagandiniui melui 
apie padėtį Afganistane, kad 
galėtų maskuoti savo kėslus 
Persų įlankos regione.

Apolinaras Sinkevičius

Ugnikalnių Usiveržlmal, 
kaip Ir potvyniai bei uraga
nai, daro daug žalos gyven
tojams. Prezidento nutarimu 
sukurta speciali įstaiga, ku
rios tikslas — rūpintis stichi
nių nelaimių padarinių likvi
davimu.

Kas ką rašo ir sako
•— ■ ,/

PAVOJUS! PAVOJUS!
Kas taip šaukia? Kam tas 

pavojus?
Į klausimus atsako smeto- 

nininkų organas “Dirva” 
(rugpj. 28 d.)

Iš jo sužinome, kad į pavo
jų yra atsidūrę lietuviškieji 
reakcininkai, mūsų mielosios 
Lietuvos “vaduotojai”, tai 
yra jos šmeižikai ir niekinto
jai. Girdi: “Mūsų pavergėjas 
visais frontais siekia sugriau
ti lietuvių politinę, visuome
ninę, kultūrinę veiklą ir in
stitucijas. Pavojuje atsidūrė 
ir Vasario 16-osios gimnazi
ja, kurioje mokosi mūsų vai
kai, anūkai”. Ir tam jis pa
naudojęs Tėviškės Draugiją 
ir jos kasmet ruošiamas eks
kursijas į Tarybų Lietuvą, 
pasižiūrėti “kokia dabar Lie
tuva pažangi, laisva; čia nėra 
bedarbės, mokslas visiems 
prieinamas, puikūs studijuo- 
nančiam jaunimui bendrabu
čiai ir t. t.”

“Dirva” sveikina Lietuvių 
Moterų Klubų Federaciją, 
kuri birželio 7 d. priėmė 
rezoliuciją, kurioje sakoma: 
“Ateityje nė vienas lietuvis 
neturi vykti į Lietuvą per 
Tėviškės Draugiją ar kitas 
panašias organizacijas”.

Bet mes galime smetoni- 
ninkų organo redaktorius ir 
leidėjus užtikrinti, kad Ame
rikos lietuviai vyko ir įvyks 
su ekskursijomis į Lietuvą, 
ir vyks vis didesniais skai
čiais. Jie didžiuojasi socialis
tinės Lietuvos gražiais pasie
kimais ir laimėjimais visose 
srityse ir nori su jąją susipa
žinti.

VIENĄ MELĄ ATŠAUKIA, 
O KITĄ KEPA

Chicagos kunigų “Drau
gas” (rugpjūčio 29 d.) sako:

“Kun. Sigitas Tamkevičius 
dar nėra suimtas, nors taip 
anksčiau buvo paskelbta lais
vojo pasaulio spaudoje. Rug
pjūčio pradžioje jis du sykius 
buvo šaukiamas vykti į 
Maskvą pasiaiškinti. Abu sy
kius atsisakė važiuoti. Kai po 

Importinės prekės ir skolos social
demokratų vadovaujamoje šalyje

Didžiausią Danijos valdan
čiųjų sluoksnių susirūpinimą 
pastaraisiais metais kelia 
sparčiai didėjanti šalies skola 
užsieniui. Dabar Danija sko
linga kitoms valstybėms dau
giau kaip 80 milijardų kronų. 
Tik praėjusiais metais ji pa
saulio rinkose pirko prekių 
už 20 milijardų kronų dau
giau, negu pardavė. Šiam 
skirtumui padengti skolinami 
pinigai, už kuriuos reikia 
mokėti palūkanas. Tuo la
biau įsiskolinusi šalis, tuo 
sunkesnėmis sąlygomis jai 
teikiamos paskolos.

Užsienio skolų augimas la
biausiai susijęs su Danijos 
įstojimu į Bendrąją rinką. Ši 
kapitalizmo dėsniais paremta 
bendrija apriboja atskirų ša
lių ekonominį savarankišku
mą, prekių mainuose sudaro 
palankesnes sąlygas galin- 
giausiems partneriams. An
tra vertus, Danija įsiveža 
naftos produktus, miško me
džiagą, anglį, juoduosius me
talus, o tarptautinės mono
polijos pastaraisiais metais 
pasakiškai išpūtė šių prekių 
kainas.

Daniją valdantys socialde
mokratai surado vienintelį 
vaistą prieš užsienio skolų 
didėjimą: siaurinti vidaus 
rinką, mažinant gyventojų 
realiąsias pajamas. Atseit, 
kai žmonės mažiau turės 
pinigų, mažiau pirks importi
nių prekių, pagerės Danijos 
reikalai tarptautinėje preky
boje.

Praėjusių metų pabaigoje 
vyriausybė paruošė plačią 
taupymo programą, kurioje, 
be kitų priemonių, nutarė 

antro pašaukimo Lietuvos 
saugumas bandė jį prigrasin
ti, kad vyktų į Maskvą, jis 
jiems atsakė: “Jeigu jums 
manęs reikia, patys galite 
pasiimti. Juk turite savo 
transportą”. Kun. Tamkevi- 
čiaus bute neseniai buvo da
roma krata, kurią vykdė net 
dešimt saugumiečių. Paimta 
apie 300 paskirų daiktų. Sau
gumiečiai labai rūpestingai 
tyrinėjo kiekvieną popierga
lį, ieškodami tokių užrašų, 
kurie gali būti panaudojami 
“Kronikoje”, tačiau nieko ne
rado.

Nors paskutiniu metu nė 
vienas kunigas nebuvo suim
tas, bet didelis pavojus gre
sia kun. Alfonsui Svarinskui 
ir kun. Sigitui Tamkevičiui. 
Saugumas jau buvo daugmaž 
pareiškęs, kad po Olimpia
dos, ir kai išvyks užsieniečiai 
turistai, t. y. rugsėjo mėne
sį, prasidės “valymas”.

GRAŽUS DRAUGYSTĖS 
RYŠIŲ SIMBOLIS

“Komjaunimo Tiesa” 
(rugpj. 29 d.) iš Mozambiko 
sostinės Maputu praneša:

Jungtinis Tarybų Sąjungos 
ir Mozambiko jaunimo staty
bos būrys t pastatė Beiros 
apylinkėse naują ligoninę. 
Provincijos visuomenės at
stovams įteiktas simboliškas 
šios ligoninės raktas.

Šis objektas simbolizuoja 
glaudžius draugystės ir ben
dradarbiavimo ryšius tarp 
broliškų jaunimo organizaci
jų, kurių iniciatyva įkurtas 
būrys. Spartuoliška jaunimo 
statyba labai domėjosi visa 
šalis. Ją aplankė Mozambiko 
Liaudies Respublikos vyriau
sybės nariai, Mozambiko jau
nimo organizacijos generali
nis sekretorius Z? Kupela; 
Bendro darbo metu Tarybų 
Sąjungos komjaunuoliai pa
dėjo savo bičiuliams mozam- 
bikiečiams išmokti dailidžių 
ir tinkuotojų profesijų, dos
niai dalijosi darbo patyrimu 
ir statybos “paslaptimis”.

nebemokėti darbininkams ir 
tarnautojams priemokų prie 
atlyginimo, sumažėjus pini
ginio vieneto perkamajai ga
liai, “įšaldyti” visas gyvento
jų pajamas, įskaitant darbo 
užmokesį, padidinti kai ku
riuos valstybinius mokesčius 
ir t. t. Šios priemonės buvo 
dar paaštrintos, kai pirmaja
me šių metų ketvirtyje Dani
jos užsienio prekybos defici
tas pasiekė 6,6 milijardo kro
nų, arba beveik dvigubai 
viršijo atitinkamą pernykštį 
deficitą. Atsisakyta anksty
vesnių pastangų didinti dar
bo vietų skaičių, nors jau 
praėjusiais metais vidutinis 
bedarbių skaičius šalyje sie
kė 165 tūkstančius žmonių, o 
šiemet dar pakilo 20-čia 
tūkstančių. Padidinti netie
sioginiai mokesčiai, dėl ko 
pabrango plačiai vartojamos 
prekės. Oficialioji statistika 
pripažįsta, kad realiosios 
darbo žmonių pajamos Dani
joje šiais metais bus 5 pro
centais mažesnės už per
nykštes.

Kas tuo pasiekta? Išanali
zavusi pusmečio rezultatus, 
Ekonominė taryba padarė iš
vadą, kad šiemetinis Danijos 
užsienio prekybos deficitas iš 
esmės bus toks pat, kaip 
pernai. Tarybos specialistai 
pasiūlė vyriausybei dar ryž
tingiau apriboti gyventojų 
pajamų augimą, maždaug 
ketvirtadaliu nuvertinti kro
ną, labai sumažinti asignavi
mus socialiniams reikalams.

Neseniai įvykusiame XXVI 
suvažiavime Danijos komu
nistų partija griežtai pa
smerkė antiliaudinę socialde

NAUJOS KNYGOS
Balandžio mėnesį “Vagos” 

leidykla pateikė skaityto
jams palyginti nemaža origi
naliosios prozos kūrinių: An
tano Drilingos romaną “Lai
mės kūdikio gyvenimas”, 
Aneliaus Markevičiaus roma
ną “Žabangai”, Algimanto 
Paltaroko—“Žaizdras” ir Vy
tauto Sirijos Giros—“Bėgi
mas nuo šešėlio” (pakartoti
nis leidimas, rašytojo kūrinių 
serijos V knyga). Pirmasis 
leidinys iš suminėtųjų—žino
mo poeto debiutas prozos 
žanre. Autoriaus dėmesys 
čia sutelktas į šių dienų 
žmogaus, inteligento dvasios 
pasaulį, kuriame susipynę 
nemaža moralinių, etinių' 
problemų, kuris gyvomis gi-^ 
jomis susietas su praeitim— 
dramatiškais pokario metais.1 
Į šio laikotarpio įvykius su
grąžinami ir A. Markevičiaus 
romano herojai —kaimo 
augintiniai, bet jau pavilioti 
miesto gyvenimo ir iešką 
jame savo vietos. A. Paltaro
kas, pradedantis prozinin
kas, savo pirmojoje knygoje 
paliečia dar ankstesnį, Di
džiojo Tėvynės karo laikotar
pį, parodo sunkų žmogaus 
pilietinio, idėjinio brendimo 
kelią.

Tikrąsias moralines verty
bes, tyros žmogaus dvasios 
grožį iškelia ir gina savo 
naujojoje knygoje “Liepsno
janti kriaušė” Kazys Saja.

Nuoširdaus pilietiškumo, 
subtilaus, tauraus humaniz
mo paženklinti ir naujausieji 
lietuvių poezijos rinkiniai: 
vyresnės kartos poeto Euge
nijaus Matuzevičiaus eilėraš
čių knyga “Variacijos ir su
grįžimai”, neseniai savo pen
kiasdešimtmetį atšventusio 
Algimanto Baltakio kūrybos 
rinktinė “Maratonas”, savi
to, talentingo “aštraliežuvio” 
Algimanto, Pabijūno humo
ristinių bei satyrinių eilėraš
čių rinkinys “Angelo plau
kai”.

Jaunuosius lietuvių skaity
tojus sudomins Rimanto 
Budrio apsakymų knyga 
“Raudonas žuvėdrų kran
tas”, pasakojanti apie tolimą 
šiaurės salyną, jo nuostabią 
gamtą, narsius, atkaklius jo 
gyventojus. Patys mažieji

Nedarbas yra tapęs chroniška mūsų Jungtinių Valstijų 
ekonominio gyvenimo liga. Šiandien bedarbių armija 
susideda iš apie 10 milijonų!

mokratų politiką. Suvažiavi
mo dokumentuose pabrėžia
ma, kad realus gyvenimas 
seniai parodė, kokie bergždi 
mėginimai sureguliuoti šalies 
ekonominę būklę, mažinant 
darbo žmonių realiąsias paja
mas. Danijos užsienio skolos, 
aiškina komunistai, auga to
dėl, kad šalies ekonomika 
pajungta stambiojo kapitalo 
interesams, kad joje nevar
žomos viešpatauja monopoli
jos, kurioms terūpi viršpel
niai.* A. Petkus

Žymesnis Lietuvos
mokslininkas-išradėjas

Algimantas Kilna

Dar besimokydamas Pane
vėžio Jablonskio vidurinėje 
mokykloje Algimantas Kilna 
buvo visų fizikų ir matemati
kų olimpiadų nuolatinis daly
vis. Baigęs mokyklą, įstojo į 
Kauno politechnikos institu
tą. 1962 metais diplomuotas 
specialistas Algimantas Kil
na pradėjo dirbti Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos 
skaičiavimo centre Vilniuje.

Po septy nerių metų A. 
Kilna sėkmingai apgina di
sertaciją technikos mokslų 
kandidato vardui gauti. Ne
trukus jo darbai bus plačiai 
pritaikyti tobulinant atmin
ties įtaisus.

gavo poetės Ramutės Sku
čaitės knygelę apie muziką ir 
muzikos instrumentus—“Su
siradom smuiko raktą”, poe
to Vytauto Skripkos—“Gied
ras mano rūpestėlis”, poeto 
Jono Šiožinio—“Kiškučių va
sara”. Aldona Baliulienė

• KADA PRIJAUKINTAS 
ARKLYS!

Mūsų arklys „paseno" dar 
vienu tūkstantmečiu. Iki Šiol 
manyta, kad žmonės prisijau
kino šj gyvulį III tūkstantme
tyje pr. m. e. Azerbaidžano' 
archeologai atkasė kapinynų, 
kur drauge su žmogaus pa
laikais rasta ginklų, namų 
apyvokos reikmenų ir daug 
naminių gyvulių — avių, ož
kų ir arklių. Radiniai priski
riami IV tūkstantmečiui pr. 
m. e. Taigi dar kartų patvir
tinta, kad Užkaukazė — vie
nas seniausių žemdirbystės Ir 
gyvulininkystės rajonų, — rą
žomą žurnale „Sovetskij So- 
juz".

M. Baranausko nuotr.

Šiandien Algimantas Kilna 
plačiai žinomas kolegų tarpe 
ne tik kaip labai kvalifikuo
tas savo srities specialistas, 
bet ir kaip produktyvus išra
dėjas. Dabar jo sąskaitoje— 
185 išradimai.

Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos Matematikos ir ki
bernetikos instituto vyresny
sis mokslinis bendradarbis. 
A. Kilna du kartus gavo 
geriausio respublikos išradė
jo vardą, jis apdovanotas 
TSRS LUPP sidabro meda
liais, jam įteiktas Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo garbės raš
tas.

LAIŠKAI
August 21, 1980 

Dear Use and Anthony,
We missed you at the LDS 

Convention, and we were 
very sorry to hear about 
your accident, Anthony. Ex
cuse us for not writing to 
you sooner and we hope you 
are very much improved.

Everything is about the 
same here. The only thing 
that changes from day to day 
is the weather. It is unpre
dictable this year.

We enjoyed being with 
our friends at Arrow Park 
and felt the affair was a 
great success.

Looking forward to seeing 
you one of these days.

Sincerely,
Aldoną & Andy Anderson 
Marmora, Ont., Canada

Philadelphia, Pa.
August 29th

We want to thank Rose 
and Joe Behmer for a very 
pleasant day on Sunday, 
August 24th.

Altho, Rose is getting 
much better slowly, she 
greeted every-one and am 
sure she liked seeing all. 
Hope she will be her old self 
shortly.

The get-together was en
joyable, for all to see old 
friends again.

A donation to Laisvė is 
being sent in memory of 
Albert and Rulphal D. Mer
kis, also a gift subscription 
of the Laisvė paper to Lithu- 
nia.

Thanks to all that came.
Alice Whitlock

nee
Pivarittnaitė

Užprenumeruokite
"Laisvę" 

savo draugams

t4
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Kodėl “Akiračiai” neišrankūs 
ir negarbingi pasidaro?

Ši knyga seniai jau išėjo, ir 
“Akiračiai”, jeigu norėjo, ga
lėjo apie ją atsiliepti bent jau 
prieš porą metų, o ne šie
met— Justo Vinco Paleckio 
“Šveicaru piramidės”, išleis
tos Vilniuje “Vagos” leidyk
los, pasirodė 1974 m., visas 
jos 15 tūkstančių egzemplio
rių tiražas, kaip teko patirti, 
iš karto buvo išpirktas ir į 
antikvarinius knygynų sky
rius negrįžta. Tad kodėl stai
ga, 1980-aisiais metais, ket
virtajame numeryje, nei iš 
šio, nei iš to, “Akiračiai” 
rad.6 reikalą prisiminti šią 
knygą?

Atsakysime iš karto: todėl, 
kad “Akiračiai”, nors ir ko
vodami prieš reorgus su 
“Naujienomis” priešakyje, 
vis dėl to turi tą patį tikslą 
Tarybų Lietuvos atžvilgiu, 
kaip ir reorgai su “Naujieno
mis”, o tuo pačiu, jei tik 
atsirada proga ką nors drėb
telėti negero Tarybų val
džios adresu, kaip rodo jau 
ne vienas pavyzdys, pasidaro 
visai neišrankūs, o drauge ir 
visai negarbingi, nes kitaip 
ir negali būti, jeigu sykiais 
niežti nenusileisti “Naujie
noms” ar kitam ekstremisti
niam bei panašiai “Akiračių” 
vadinamam “vaduotojų” laik
raščiui. O tokia proga jie 
palaikė nemokšišką vieno 
“vaduotojų” laikraščio infor
maciją apie “Šveicarų pira
mides”.

“Europos lietuvis”, Londo
no laikraštis, kuriam iki 
“Akiračių” intelektualumo 
gana toli, paskelbė informa
ciją (su savo skystais antita
rybiniais komentarais) iš 
Šveicarijos apie tai, kad kaž
koks šveicarų žurnalistas 
(nemokantis lietuvių kalbos) 
“Neue Zūricher Zeitung” 
laikraštyje iškeikęs autorių 
J. V. Paleckį ir ta proga jo 
mirusį tėvą—neišrankieji kai 
kuriais atvejais “Akiračiai” 
savo į gilią moralę preten
duojančiame skyriuje “Spau
da išeivijoje” visą tą šiukšly
ną, tai yra “Europos lietu

ASTUONIOS DIENOS AFGANISTANE
FILIPAS BONOSKIS

Tąsa iš praeito num.
Palikome tuščią kalėjimą ir tuštumą saugojančius sargybinius. Grįžtant atgal 

į Kabulą, aš paklausiau Faridą Hatif, jauną studentę, neseniai atvykusią iš 
Kandaharo ir labai jautriai suvokiančią islamo moterų problemas, ar ji kada 
nors, kaip kitos moterys, nešiojusi kašmaką (parandžą). „Taip", — atsakė ji. 
Aš buvau nustebintas. Jai buvo vos per dvidešimt, ji atrodė tokia „moderni", 
gerai kalbėjo angliškai ir ruošėsi tapti gydytoja. „Nešiojau nuo 13 metų, — 
pasakė ji. — Jau treji metai, kai nusiėmiau".

Ji tikėjo, kad dabar, atėjus į valdžią naujai vyriausybei, moterų padėtis grei
tai pagerės. To siekia ir daktarė Anahita Ratebzad, švietimo ministrė ir politinio 
biuro narė. Sprendžiant iš interviu, kurį ji mums davė, tai labai gabi moteris, 
gerai suvokianti problemas, kurios iškilę kovojant su masiniu neraštingumu ir 
vaduojant moterų mases iš dvyliktojo amžiaus nelaisvės, kurioje jos iki pat va
kardienos buvo laikomos.

Na, bet kaipgi buržuazinė spauda nušvietė tos dienos įvykius? Tik sugrįžus 
į Maskvą, man pavyko plačiau susipažinti su informacija, kuri buvo skelbiama 
Vakarų spaudoje. Jeigu aš pats nebūčiau ten buvęs, nebūčiau visko matęs savo 
akimis, nebūčiau kalbėjęs su žmonėmis, tiesiogiai susijusiais su aprašomais įvy
kiais, vargu ar galėčiau žinoti, kad ši informacija apie tos dienos įvykius Poli 
Carkyje buvo melas nuo pradžios iki galo!
• Štai tos informacijos pavyzdys:

,,Du žmonės krito nuo sargybinių kulkų.
* Afganai šturmuoja kalėjimą Kabule.

(Iš agentūros telegramų)
Kabulas, Afganistanas. Sausio II d. Šiandien šimtai afganų šturmavo pagrin

dinį Kabulo kalėjimą po to, kai vyriausybė neišleido visų kalinių, kuriuos buvo 
pažadėjusi išlaisvinti. (Melas Nr. 1). Kalėjimo sargybiniai atidengė ugnį ir nu
šovė mažiausiai du asmenis. (Melas Nr. 2 — niekas nebuvo nei nušautas, nei 
sužeistas).

Kalėjimo pareigūnai pranešė, kad šiandien prezidento Babrako Karmalio nu
rodymu jie paleido 126 kalinius, itačiau stebėtojai prie Poli Carkio kalėjimo gir
dėjo balsą, šaukiantį iš vidaus: „Mūsų čia dar 500!" (Melas Nr. 3. Aš ten bu
vau ir negirdėjau jokio balso; negirdėjo j,o nei korespondentai, buvę kartu 
su manim, nei žmonės, su kuriais teko kalbėtis.) Paskui apie 1 000 susirinkusių 
puolė kalėjimo sargybinius, o šie ėmė šaudyti." (Melas Nr. 4. Jie visiškai 
„nepuolė", o buvo pakviesti į kalėjimą, kad galėtų patys pasižiūrėti, ir tik tuo
met, kai ėmė grasinti nužudysiu Amino ministrus, sargybinis vieną kartą iššovė 
į orą ir tai tik dėl to, kad išgelbėtų — žinoma, tai skamba ironiškai — Amino 
statytinius.)

Toliau — dar baisiau:
„Diplomatai (kas tie „diplomatai", kodėl neminimos jų pavardės, kad jie 

galėtų atsakyti už savo žodžius?) tvirtina, kad paleista tik maža dalis tų 12 000 
ar 15 000 politinių kalinių, kurie laikomi šalies kalėjimuose, nepaisant Karmalio 
pažado, kad būsią paleisti visi kaliniai, išskyrus gruodžio 27 dienos perversmo 
metu nušalintojo ir nužudytojo Hafizulos Amino režimo šalininkus." (Melas 
Nr. 5. Iki to penktadienio iš visų kalėjimų buvo išleista beveik 10 000 poli-

tinių kalinių. Paprastas klausimas: kodėl kalėjimas, kuriame dar prieš keletą die
nų buvo 2 000 kalinių, dabar buvo tuščias? Mes jį matėme savo akimis, tik bur
žuazinių laikraščių korespondentai gal jo nematė? Kodėl laikraštis „Herald Tri- 
bjun", kurio dabartinis valdybos pirmininkas Džonas Hėjus yra CŽV darbuo
tojas, meluoja?)

Bet skaitykime toliau:
„Paleista ne daugiau kaip 2 000. (Taip teigė apžvalgininkas, bet ir vėl— 

anonimas!). Tai daugiausia parčamisai (Karmalio partijos nariai). Kalėjimas pa
liko pilnas kalinių". (Melas Nr. 6. Iki to penktadienio buvo išleisti ne tik 
„parčamisai", bet ir daugelis Amino klikos įkalintų dvasiškių ir inteligentų, 
kurie visi buvo suimti šiaip sau, be jokio pagrindo. Naujajai vyriausybei rei
kalinga inteligentų ir dvasiškių parama, ypač pastarųjų, turint omeny islamo 
pozicijas šioje šalyje.)

Skaitykime toliau:
„Oficialus JAV atstovas Vašingtone šiandien pareiškė, kad Afganistane žuvo 

arba buvo sužeista nuo 900 iki 12 000 tarybinių kareivių. Jis taip pat pranešė, 
kad, vykdydami naikinimo programą, rusai įvykdė mirties bausmes 300 afganų. 
Jų tikslas, atrodo, yra naikinti tuos, kurie jiems rodo pasipriešinimą. Siekdami 
savo tikslų, jie pasikliauja vien savo brutalia jėga". (Melas Nr. 7. „Mirties 
bausmėmis" buvo nubausti tik Aminas ir jo artimiausi statytiniai; kiti buvo 
suimti ir laukia teismo, jų tarpe ir tikrieji Tarakio žudikai, kurių vienam, tiesa, 
pavyko pabėgti, kaip manoma, į „Pakistaną ir tapti „sukilėliu". „Oficialus JAV 
atstovas", kaip paprastai, vėl be pavardės. Dezinformacijos šaltinis nenurodytas 
(nes jo nėra). Tačiau pikti kėslai — aiškūs. Nerimą kelia aiškus siekimas klastoti 
ir panaudoti klastotę beprotiškam mėginimui sudaryti krizinės situacijos vaizdą, 
kai iš tikrųjų tokia situacija neegzistuoja.)

„Remdamasis patikimais pranešimais (kieno pranešimais? O jeigu jie „pati
kimi", tai kodėl nenurodomi jų šaltiniai? O gal jie lygiai tokie pat „patikimi", 
kaip kad pranešimai apie susišaudymą po mano viešbučio langais — tokį tylų 
susišaudymą, kad aš jo negirdėjau, arba kaip kad pranešimai apie nušautus 
„mažiausiai du asmenis" tuo metu, kai aš apžiūrinėjau kalėjimą?), tas pats ofi
cialus atstovas pareiškė, kad tarybiniai daliniai susidorojo su politiniais, musul
monų dvasiški jos ir kariniais Karmalio režimo priešininkais, šaudydami juos 
vienoje vietoje netoli nuo stambaus tiksliai nenurodomo miesto Afganistanė (ko
dėl „nenurodomo", jeigu „patikimas" informatorius taip viską žino? O gal būgš
taujama, kad, nurodžius tą „stambų" miestą, atsiras kas patikslintų faktus ir 
demaskuotų kaip melą, kurį audžia pasislėpę šilkaverpiai?). Daugelis aukų sulai
kyta kalėjime netoli Kabulo. Oficialus atstovas taip pat pridūrė, kad kelioms 
dešimtims žmonių kasdien įvykdomos mirties bausmės". (Melas Nr. 8.)

Toliau šioje informacijoje pasakojama apie susidūrimus ir pasipriešinimą, 
apie šen bei ten neva vykstančius mūšius — žodžiu, stengiamasi „įrodyti", kad 
Afganistano gyventojai kovoja prieš tarybinius dalinius. Ir tik pačiame gale 
skaitome apsimestinai .nereikšmingas eilutes: „Užsienio korespondentai negalėjo 
pasiekti mūšių vietų, kad galėtų patikrinti sukilėlių tvirtinimus, jog jų būriai 
kaunasi, jog padaryti dideli nuostoliai tarybiniams daliniams. Pakistano žinių 
agentūra (pavadinimas nenurodomas) pranešė, kad Afganistano armijos dalys 
sukilo Kandaharo provincijoje ir priešinasi tarybiniams daliniams, abi pusės turi 
didelių nuostolių. Pranešime minima, kad prie sukilėlių pajėgų prisijungė visa 
Afganistano armijos brigada". (Melas Nr. 9.)

[Bus daugiau]

vio” informaciją su jo skys
tais antitarybiniais komenta
rais, ir sudėjo, bet be jokių 
prieštaravimų, suabejojimų 
ar savo komentarų. IŠ tokio 
medžiagos pateikimo visiškai 
akivaizdu, kad “Akiračiai” 
visą tą “Europos lietuvio” 
informacinį ir komentarinį 
šiukšlyną priima už tikrą 
daiktą.

0 juk tai visai nesiderina 
su spaudos etika, kurios 
“Akiračiai” nenuilstamai mo
ko “Naujienas”: kaip galima 
priimti už gryną pinigą kriti
ką adresu tokio dalyko, kurio 
nežinai, nors gali ir turi 
žinoti? “Akiračiams” šiuo at
veju visai nerūpėjo, kas ir 
kaip parašyta “Šveicarų pi- 
ramidėse”, jų vienam pagrin
dinių autorių, pasirašinėjan
čių Vyt. Gedrimu, atsirado 
proga apšmeižti vieną labiau
siai gerbiamų ir mylimų Lie
tuvoje žmonių, suniekinti jo 
šviesų ir brangų atminimą, ir 
tai jis su “Naujienų” neišran- 
kumu bei chamiškumu tą 
progą išnaudojo.

Taigi, kas įpykino šveicarų 
laikraštį? Atseit, J. V. Palec
kis savo knygoje “beveik 
nieko teigiamo nemato Švei
carijoje”. (Ir tai yra parašyta 
ne citatoje, o pačiame “Aki
račių” tekste, žinoma, pasi
naudojant kitų žodžiais . .). 
Reikėjo “Akiračių” autoriui 
bent pavartyti šią knygą, ir 
jis jau suprastų, kad tokį 
priekaištą galėjo sugalvoti 
tik visai neskaitęs knygos 
žmogus, o jeigu Vyt. Gedri
mas būtų ir paskaitęs “Švei
carų piramides”, tai pats 
būtų išbaręs “Europos lietu
vį” taip narsiai, kaip bara 
reorgų “Naujienas” už šių 
kompromituojantį norą kon
kuruoti su “Akiračiais” dėl 
pirmenybės “vadavimo” rei
kaluose.

Pirjniausia, “Šveicarų pira- 
midėse” daug gražių, puikiai 
reprezentuojančių Šveicariją 
nuotraukų. Joje plačiai su 
simpatija rašoma apie tokius 
įžymius kultūros žmones, 

kaip H. Erni, F. Diurenma- 
tas, M. Frišas, G. Simenonas 
jir kt. Autorius prisimena ir 
V. Leniną, gyvenusį Šveica
rijoje (šveicarų žurnalistas 
rašo, kad autorius esą jam ir 
“visą dėmesį skiria”), ir J. 
Biliūną, ir P. Kalpoką, ir J. 
Rainį, ir C. Čapliną ir kitus 
(šveicarų žurnalistas, o drau
ge su juo “Europos lietuvis” 
ir “Akiračiai” to, pasirodo, 
“nerado”. . .); jis rašo apie 
daugelį Šveicarijos kultūros 
įdomybių. Žinoma, nėra rei
kalo pageidauti, kad žurna
listas ir diplomatas, pakan
kamai pagyvenęs šioje įdo
mioje šalyje, nematytų jos 
problemų, nepriimtinų ar ne
patrauklių reiškinių, bet 
J. V. Paleckis krašto proble
mas atskleidžia taktiškai, įti
kinančiai, pasinaudodamas ir 
pačių šveicarų spaudos me
džiaga.

Išeitų taip: jeigu J. Gliau
dą ar panašus konservatyvus 
antikomunistas politikieriš- 
kai iškeiktų J. Baltušio “Sak
mę apie Juzą” arba Just. 
Marcinkevičiaus poeziją, tai 
“Akiračiai” imtų ir persi
spausdintų be komentarų!? 
Vyt. Gedrimas tuoj pat su
šuks: ne, šmeižtas, ko čia 
kimbate, mes visa, kas ver
tingo Lietuvoje, vertiname 
pozityviai, tai galime įrodyti 
daugeliu pavyzdžių, juk ir J. 
Baltušio naują romaną labai 
išgyrėme ir 1.1, ir 1.1.

Tad tuo labiau kyla klausi
mas: kodėl taip negarbingai 
ir nekvalifikuotai—visais at
žvilgiais!—“Akiračiai” pasiel
gė su “Šveicarų piramidė
mis”? Gal netgi dėl to, kad 
galėtų kitų nepraustaburnių 
lūpomis pasimėgauti tokiais 
išsiilgtais žodžiais, kaip 
“padlaižis”, pasidžiaugti 
“Naujienų” stiliaus ir lygio 
šmeižtais prieš Tarybų Lie
tuvos žmones? Sunku patikė
ti ... O jeigu “Akiračių” 
autorius būtų tikras patrio
tas, tai jis, išsiaiškinęs padė
tį, stotų ginti savo tautietį 
intelektualą, kad ir iš Tary
bų Lietuvos jis, nuo Ziuricho 
neišmanėlio, o tuo labiau nuo 
bulvarinio “Blick” šmeižtų, 
pasmerktų “Europos lietu
vio” išsišokimą. Deja . . .

Visų mokslų kalba Lietuvių literatūra 
Tarybų valdžios metais

Akademikas Vytautas Statulevičius su sūnumi Vytau
tu—Vilniaus valstybinio universiteto penkto kurso mate
matikos fakulteto studentu.

Matematika, akademiko 
Vytauto Statulevičiaus žo
džiais tariant, tampa beveik 
visų mokslų kalba. Fizikas, 
biologas ar ekonomistas savo 
tyrinėjamą reiškinį išreiškia 
matematiniai metodai.

Šie žodžiai apibūdina ir 
paties V. Statulevičiaus ieš
kojimus.

Šiandien V. Statulevi
čius—pasaulinio garso moks
lininkas. Jis vadovauja Lie
tuvos TSR Mokslų akademi-

Remkite 
Laikraštį 
"LAISVI"

Taip vis dėlto karts nuo 
karto “Akiračiai”, nusipurtę 
save slegiančios intelektuali
nės naštos, su malonumu ir 
labai pigiai imasi tokio gar
bingų tarybinių žmonių der- 
gimo. Šis neišrankumas ir 
negarbingumas (to tai “Aki
račiai” sau neprisiims, bet ką 
daryti? . .) Šiaip ar taip nėra 
atsitiktiniai: beperspektyvi- 
nis antitarybiškumas,—tegul 
ir galvanizuojamas “disiden
tų” ar kitų pagalbininkų, o 
taip pat reakcininkų isterijos 
pačioje Amerikoje,—neveda 
į tikrai intelektualų, gilų 
ideologinį arba politinį dispu
tą, o skatina vis nusigriebti 
tokių negarbingų, neišrankių 
veiksmų savo publikacijose. 
Taip ir atsitinka negražūs 
dalykai . . . Vladas Viešintas

A. Sabaliausko nuotr. 
jos Matematikos ir kiberne
tikos institutui, yra įvairių 
tarptautinių ir sąjunginių 
mokslinių organizacijų na
rys.

Kartu su grupe tarybinių 
matematikų naujųjų tikimy
bių teorijų metodų kūrėjui 
akademikui V. Statulevičiui 
už darbų ciklą paskirta 
TSRS Valstybinė premija. 
Jo darbai skatina daugelio 
kitų mokslo šakų vystymąsi.

JUSTINAS MARCINKEVIČIUS
Įėjau į savo amžių netikėtai — 
Tartum lašas į didžiulį okeaną. 
Juk lai tu supi mane ir mėtai, 
Mano amžiau, okeane mano! 
Nežinau, kas aš: didelis ar mažas, 
Tik žinau, kad aš galiu banguoti. 
Kad galiu kaip ir kiekvienas lašas 
Saulėje numirti. Išgaruoti.
Bet vis viena ir tada aš jausiu 
Okeaną. Mirdamas jo geistu. 
Aš, dalelė, visumą priglausiu 
Prie savęs — ir jau nebepaleistu. 
Galit man ant nugaros užkrauti 
Visą amžių — patikėti galit.
Ne, nesudaužysiu. Aš bijau tik, 
Ar panešiu kruviną jo dal|. 
O taip noriu jausftl tikrą svorį, 
Tikrą kvapą, tikrą spalvą, tūrį. 
Duokit amžių tiems, kurie jo nori 
Ir kurie į amžių teisę turi.

Ruoškimės “Laisvės” 
70 m. sukakties minėjimui 

1981-aisiais etais

Kokiais laimėjimais Tary
bų valdžios atkūrimo Lietu
voje 40-metį sutiko respubli
kos rašytojai? Apie tai pasa
koja Lietuvos TSR Rašytojų 
sąjungos valdybos pirminin
ko pavaduotojas Vytautas 
Bubnys:

— Pirmiausia norėčiau 
priminti, kad 1918-1940 me
tais Lietuvoje išėjo apie 16 
tūkstančių pavadinimų kny
gų. Dabar gi kasmet išlei
džiama po du tūkstančius 
knygų bendru 18 milijonų 
egzempliorių tiražu. Ir svar
biausias pozicijas leidyboje 
užima originali literatūra, 
grožinė kūryba. Dešimterio
pai šaugo mūsų rašytojų 
knygų tiražai. Nereta knyga 
dabar išeina 20, 30 ar net 50 
tūkstančių egzempliorių, kai 
tuo tarpu buržuazijos valdy
mo laikais geriausi romanai 
būdavo leidžiami dviejų-trijų 
tūkstančių egzempliorių tira
žu, o poezijos rinkiniai teišei
davo vos po 500-700 egzem
pliorių. Lietuvių literatūros 
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klasikų ir dabartinių rašyto
jų kūriniai paplito milijoni
niais tiražais, jie išversti į 
daugelio TSRS tautų, užsie
nio šalių kalbas.

Reikšminga tai, kad Tary
bų Lietuvoje knygos plačiai 
prieinamos skaitytojams. Bi
bliotekų tinklas per keturis 
dešimtmečius išaugo nuo 200 
iki 2118, o jose sukauptų 
knygų tenka po 180 kiekvie
nam respublikos gyventojui.

Prieš keturis dešimtmečius 
gimusi lietuvių tarybinė lite
ratūra paveldėjo turtingas 
realistinės, proletarinės, an
tifašistinės literatūros tradi
cijas. Net buržuazijos valdy
mo metais lietuvių literatū
roje vyravo demokratinė, 
pažangi kūryba. Ją ugdant ir 
stiprinant nepaprastos reikš
mės turėjo įžymaus Lietuvos 
Komunistų partijos veikėjo 
V. Mickevičiaus-Kapsuko 
darbai, iš klasinių pozicijų 
vertinę lietuvių literatūrinį 
palikimą ir ano meto rašyto
jų kūrybą. Jau tada susifor
mavo, subrendo pažangių ra- 

' šytojų būrys, kuris vėliau 
j sudarė lietuvių tarybinės li- 
• teratūros kūrėjų branduolį. 
! Tai P. Cvirka, L. Gira, S. 
j Nėris, A. Gudaitis-Guzevi- 
čius, A. Venclova, J. Šim
kus, K. Karosas ir kiti. Tai 
jie pirmaisiais Tarybų val
džios metais ir sunkiu karo 
bei pokariniu laikotarpiu 
tvirtai nešė lietuvių tarybi
nės literatūros vėliavą, telkė 
po ja visus rašytojus. Tai jie 
savo asmeniniu pavyzdžiu ir 
kūryba padėjo tvirtus pama
tus tiems mūsų literatūros 
laimėjimams, kuriais mes 
šiandien galime teisėtai di
džiuotis.

Keturių dešimtmečių lietu
vių tarybinės liter^tūVė^ rai
dos kelias buvo sudėtingas, 
kupinas ieškojimų. Jeigu pir
majame dešimtmetyje dau
giausia buvo vaizduojamos 

! socialinės permainos, tai vė
liau rašytojai atsigręžė į 
žmogų, ėmė gilintis į jo 
dvasini pasaulį. Neregėtų 
aukštumų, visuotinio pripaži
nimo susilaukė poezija, aud
ringai vystėsi proza. Susifor
mavo naujo romano tipas— 
vadinamasis psichologinis ar
ba vidinio monologo roma
nas. Tarybų šalies kritikai 
ėmė kalbėti apie lietuviško 
romano mokyklą.

Mūsų literatūra šiandien 
vystosi naujų turinio ir for
mos ieškojimų linkme. Apie 
tai labai akivaizdžiai byloja 
naujos knygos, kurias pasta
raisiais metais pateikė skai
tytojui E. Mieželaitis, Just. 
Marcinkevičius, J. Baltušis, 
J. Grušas, A. Bieliauskas, M 
Grušas, A. Bieliauskas, M. 
Sluckis, A. Maldonis, A. 
Baltakis, J. Degutytė, A. 
Pocius, R. Kašauskas, K. 
Saja ir daugelis kitų mūsų 
prozos, poezijos, dramatur
gijos meistrų. O kiek daug 
įvairovės, meninio žodžio pa
slapčių įvaldymo jaučiama 
jaunesniosios kartos rašytojų 
kūryboje—V. Martinkaus, S. 
Šaltenio, brolių Dirgėlų, L. 
Jacinevičiaus, J. Apučio, A. 
Mikutos, M. Karčiausko, J. 
Strielkūno romanuose, apsa
kymuose, lyrikoje.

Žinoma, negalima pasaky
ti, kad šiandien lietuvių tary
binėje literatūroje nėra 
spręstinų problemų. Mums 
rūpi ir literatūros kūriniuose 
gvildenamos tematikos pra
plėtimas, ir atviresnis šian
dieninių problemų kėlimas, 
dar gilesnio, įvairiapusiškes- 
nio tarybinio žmogaus, akty
vaus gyvenimo dalyvio, pa
veikslo sukūrimas. Rašyto
jams daug kas rūpi. Proble
mų yra, jų visada bus, nes 
literatūros procesas—gyvas, 
besivystantis organizmas su 
laiko diktuojamais uždavi
niais. J. Žukauskas
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SPECIALIAI “LAISVEI”

Iš Lietuvoje 
gyvenimo šiandien

VYTAI r AS KAZAKbA iCll S

Pradėsiu šį laišką jau ne T*»-
nuo “įsibėgėjimui” skirtų ?i 
nių apie orą tėviškėje, bet iš 
karto nuo informacijų apie 
knygas, susijusias su išeivi 
ja.

Kokios literatūrinės 
naujienos

Taigi, gegužei baigiantis 
pasirodė knygynuose Henri 
ko Radausko eilėraščių rinki 
nys “Lyrika”, ir, žinoma, 
tuoj pat išnyko iš lentynų. 
Aš pats ją susiradau laimin
gu atsitiktinumu . . . Simne, 
kai su V. Raila po Suvalkiją 
keliavome. Vilniuje seniai 
nebeliko, Alytuje irgi atsa
kė: jau išparduota . . . Tira
žas toks pat, kaip ir kitų 
Lietuvoje leidžiamų poezijos 
knygų—7000 egzempliorių. 
Beje, įdomu paminėti tai, jog 
visu penkių iki šiol išėjusių 
H. Radausko knygų bendras 
tiražas sudaro 2650 egzem
pliorių. Kas išeivijoje gaus 
šią pačios plačiausios iki šiol 
apimties H. Radausko eilė
raščių knygą (joje praktiškai 
sudėti beveik visi eilėraš
čiai), įsitikins, kad “Vaga” ją 
išleido gražiai ir patraukliai.

Tačiau ji—ne vienintelė 
JAV lietuvių knyga, išėjusi 
šiemet Vilniuje. Knygynuose 
daug kam netikėtai, be anon
sų pasirodė tą patį gegužės 
mėnesį, tik kiek anksčiau H. 
Radausko, Sonės Tomarie- 
nės pasakų knyga “Burtų 
paukštis”. Cikagietė S. To- 
marienė (Pipiraitė), kaimo 
pedagogė pagal profesiją, at
sidūrė JAV dar prieš II 
pasaulinį karą. Po daugelio 
metų, 1970-aisiais, ji apsilan
kė gimtajame krašte, svečia
vosi tėviškėje ir tose vietose, 
kur, baigusi Tauragės mo
kytojų seminariją, mokytoja
vo. Šiandien, po dešimties 
metų, galėčiau įdomiai prisi
minti tuos įspūdžius kuriuos 
jai paliko apsilankymas Šila
lėje, gimtajame Pajūralyje, 
Upynoje ir kitur, nes teko 
drauge per tas Žemaitijos 
vietas keliauti, atvirą ir nuo
širdžią nuomonę išgirsti. Ta
čiau ne apie tai šiandien ra
šau, o apie knygas, tad 
tenoriu patvirtinti, jog di
džiausią įspūdį jai tada pali
ko mokyklos ir mokiniai—ra
šytoja pamatė milžinišką 
skirtumą tarp to, ką paliko ir 
ką rado, tad tiesiai apie tai 
kalbėjo: toji kelionė po buvu
sius užkampius tapusi pačia 
“geriausia propaganda” už 
dabartinį lietuvišką kaimą. 
Taip, prisimenu, Upynoje ir 
pasakė —“geriausia propa
ganda”! Ten—o įvyko įdo
mus susitikimas mokyklos 
salėje su vietos mokytojais— 
buvo nesunku įsitikinti, jog 
S. Tomarienės širdis likusi 
su kaimo vaikais. Tad ir 
suprantamas jos noras rašyti 
vaikams. Tikiu, jai ir di
džiausias malonumas, kad 
jos knygeles, išleistas Vilniu
je, skaito mūsų krašto vai
kai.

Štai, pasižiūrėkite, i “Bur
tu paukščio” tiražą—30 
tūkstančių egzempliorių! Su 
kuo čia jau ir belyginsi? . . 
Beje, S. Tomarienė buvo 
pirmoji ne iš pažangiečių 
aplinkos rašytoja, kuri išlei
do Tarybų Lietuvoje savo 
knygę: beveik prieš 20 metų 
(1961 m.) Vilniuje išėjo jos 
“Trys lepūnai pagyrūnai”.
Nors ji, atsidūrusi JAV iki 
karo, yra dirbusi “Vilnyje”, 
vadovavo kurį laiką pažan
giečių chorui, tačiau apskri- į Todėl, 
tai nebuvo susijusi su pažan
giuoju JAV lietuvių veikimu, 
tad ir jos minėtą knygą 
galima laikyti pirmąja “nau-
josios išeivijos” knyga, išleis
ta Tarybų Lietuvoje. Taigi, 
ji čia turi savotiškas pradi
ninkės teises.

"Burtų paukštis”, pasakų 
knyga, skirta jaunesniam 
mokykliniam amžiui, sudary
ta iš 9 pasakų, telpančių 101 
puslapyje f‘Burtų paukštis”, 
‘Tinginys kurmis”, “Besotu- 
kas ir banginiai”, "Išdidieji 
vabalai”, ‘‘'Žirniukai", "Nelai
mė ir pavyduolis", “Lapė 
vėžiautoja”, "Daržovių ka
ras". "Žvirblis ir pelė”). 
Skaitytojas, be abejo, at- 

Į kreips dėmesį į labai įdo- 
į mias, ryškias iliustracijas, 
i Jų autorė—Vija Tarabildie- 
! nė.

Beje, kai tik užsimeni, kad 
ta ar kita knyga Lietuvoje 
išėjusi tuo ar kitokiu tiražu, 
išperkama, kai kas ima mo
kyti Lietuvos leidėjus, kokiu 
tiražu tą ar kitą dalyką 
reikėtų išleisti. Pirmiausia: 
mūsų to mokyti nereikia, 
patys žinome. Antra, ir to
kiam dalyke galimybės nėra 
beribės. Trečia, bet ir tokiu 
atveju šitie “mokytojai” ne
turi jokios moralinės teisės 
patarinėti: nei jie savo val
dymo Lietuvoje pavyzdžiu, 

i nei dabartiniu gyvenimo bū
du išeivijoje neparodė, kad 
sugeba padaryti knygą ma
sių reikalu, o mases priartin
ti prie knygos taip, kaip tai 
yra Tarybų Lietuvoje. Tad 
kokios čia gali būti iš viso 
pretenzijos? “Sakmė apie Ju
zą” pasirodė 1979 m., išėjo 
jau 90,000 egz. tiražu, o 
nerasi jos su žiburiu—kaip 
mat išperkama. 90 tūkstan
čių! Tad tik demagogija 
skamba “Akiračiuose” A. 
Štromo žodžiai, girdi, leisk 
Lietuvoje “disidentą”, ir jo 
kūryba dešimtimis tūkstan
čių išeis.

Kodėl savo bėdas gelbėti 
kitų rankomis? Jokios logi
kos!

Dar viena knygų naujiena, 
susijusi su išeiviška kūryba, 
pasirodė ne Vilniuje—ji mus 
pasiekė iš Budapešto. Tai 
Vengrijoje 1980 m. “Euro
pos” leidyklos, glaudžiai ben
dradarbiaujant su Tarybų 
Lietuvos rašytojais, išleista 
lietuvių poezijos antologija 
“Litvan koltok”, kurioje pa
teikti penkiasdešimties lietu
viu poetų kūrybos, o taip pat 
liaudies dainų vertimai. Ži
nomas lietuvių literatūros į 
vengrų kalbą vertėjas Endrė 
Bojtaras, parašęs rinktinei 
įžangą, sutelkė visą vertėjų 
būrį—jų padirbėjo net šešio
lika. Antologija supažindina 
su visais įžymiausiais lietu
vių poezijos kūrėjais chrono
logine tvarka. Pirmuoju yra 
M. Mažvydas, po jo seka M. 
Švoba, K. Donelaitis, A. 
Strazdas, D. Poška, S. Sta
nevičius, A. Baranauskas, A. 
Vienažindys, V. Kudirka, 
Maironis, P. Vaičaitis, L. 
Gira, J. Janonis ir kiti lietu
vių poetai. Taigi, vengrų 
skaitytojas pirmą sykį gavo 
tokį platų lietuvių poezijos 
vaizdą.

Išeivijos literatūros mėgė
jui bus įdomu žinoti, jog 
tokiame leidinyje dalyvauja 
ir visas būrys išeivijos poe
tų, tame tarpe su svetur 
parašytais eilėraščiais. Tai— 
T. Kirša, J. Tysliava, S. 
Santvaras, B. Brazdžionis, J. 
Kūkštas, H. Radauskas, J. 
Mekas, A. Mackus. Kaip 
matyti, tokio reprezentacinio 
leidinio sudarytojo turima 
gal ir pernelyg subjektyvaus 
požiūrio, susijusio turbūt su 
modernizmo protegavimu.

pavyzdžiui, propor
cingai per daug parinkta H. 
Radausko eilėraščių ir visiš
kai nėra J. Aleksandravi
čiaus (Aisčio), be kurio mūsų 
poezijos vaizdas tokiu atveju 
tikrai nepilnas, lygiai, kaip ir 
K. Bradūno nepastebėjimas 
nėra kompensuojamas H.

Radausko eilėraščių gausu
mu; iš kitos pusės, jei yra H. 
Radauskas, tai tokias pat 
te; es turi ir A. Nyka-Niliū- 
nas su H. Nagiu. (Beje, 
abejones kelia ir pačių jau
niausių Tarybų Lietuvos 
poetų pristatymas—po A. 
Mikutos ir S. Gedos seka tik 
viena G. Cieškaitė).

Tačiau išeivijos literatūros 
mėgėjai, be abejo, pastebės 
patį svarbiausią momentą: 
Tarybų Lietuva, besirūpi
nanti kuo plačiau pasaulyje 
reprezentuoti lietuvišką kū
rybą, suranda vis naujų šio 
darbo partnerių, o toji kūry
ba pristatoma kuo įvairiapu
siškiau, skiriant dėmesį ir 
užsienio lietuvių pastan
goms. Jeigu pretenzingieji 
išeivių kultūrininkai lietuvių 
literatūrą anglų skaitytojui 
stengiasi pateikti tik per 
užsienio lietuvių arba senąją 
kūrybą, atmesdami tarybinę 
literatūrą, tai tarybiniai lite
ratūrai elgiasi džentelmeniš
kai ir objektyviai: pristato 
kitų tautų skaitytojui ir 44 • v • • Mišeivius .

Galiu paminėti, kad, pa
vyzdžiui, S. Santvaras rep
rezentuojamas eilėraščiais 
“Medinė skrynia”, “Rudenio 
duona” ir “Atidari langai” 
(vertėjas—Amy Karolyi), B. 
Brazdžionis—“Mes kaip žie- 

kelionė”, 
“Neregio 
“Ateities

das”, “Pavasario 
“Metamorfozės”, 
elegija”, “Melas”, 
paveikslas” (Gyula Teller),
J. Mekas—“Turiu tik vieną 
norą”, “Yra žodis” (Dezso 
Tandari), A. Mackus—“Rau
diškoji. Antanui Škėmai pri
siminti” (D. Tandari) ir t. t.

Buvo vėl malonu tarpinin
kauti “Poezijos pavasario” 
redaktoriams pasikviečiant 
užsienio lietuvių poetę—šie
met dalyvauja leidinyje Vita
lija Bogutaitė-Keblienė iš 
Detroito; kai pernai rudenį 
viešėjo Vilniuje, susitarėme, 
ir štai jos gero bičiulio poeto 
M. Martinaičio palydėta išėjo 
jos “Apokalipsė”, įdėtas di
delis poetės portretas. O 
neseniai vėl skambino “Poe

EDUARDAS MIEŽELAITIS
Žydi mėlynas žiedas
Dirba, matau, kaip išmano 
Kantriai tokia man sava 
Bitė — darbšti — kaip ir mano 
Nedidelė dar Lietuva...

Prasiskleidė mėlynas žiedas, 
Lyg darbščiai bitutei, lyg šiai 
Darbščiai Lietuvai, pažadėtas 
Pats gyvenimas, oi tai gražiai!

šis mėlynas žiedas — nukritęs 
Vasaros giedro dangaus 
Trupinėlis — taip ieško bitės, 
Kaip gyvenimas ieško žmogaus.

Ir žydru žvilgsniu ją surado: 
Ne didesnė už Lietuvą ši 
Bitė renka vasaros medų 
Ir todėl ji tokia man graži.

Aš myliu ir bitę, ir žmogų, 
Ir Lietuvą žiedo taurėj: 
Po nuosavo avilio stogu 
Medaus prinešti jau koriai.

Ir todėl Lietuva, ir bitė, 
Ir žmogus šiuo karštu metu 
Jaučia tokj gyvenimo dydj, 
Ir todėl šičia taip saldu.

Saldu čia taip, jog apsąla 
Širdis ir svaigsta gaiva. 
Ir sparneliais laimę sau kala 
Bitė — mano saldi Lietuva.

O tas mėlynas žiedas žydi — 
Kaip gyvenimas. Jis ir žydės. 
Glaudžiasi Lietuva ir bitė 
Prie saldžios kaip medus jo širdies.

zijos pavasario” vyr. redak
torius Vytautas Rudokas: ką 
kviesti į sekančių metų leidi
nį? Pasitarėme, apsistojome 
prie A. Nykos-Niliūno ...

Na, o “Vagos” leidykla 
siunčia į spaustuvę Belgijos 
lietuvio Edvardo Cinzo apsa
kymų rinkinį “Spąstai”.

“Naujos knygos” jau pa
skelbė daug naujų knygų, 
kurios išėjo arba išeina šie
met (rašau, kai pasirodė 
penktas šio mėnesinio leidi
nio numeris), tačiau, kas se
ka “Gimtojo krašto” naujų 
knygų skyrelį, manau, visas 
įdomesnes pastebės. Man gal 
tiktų atkreipti dėmesį tų, 
kuriuos domins leidiniai, ga
lintys papuošti jų lentynas, 
kad išeina mūsų įžymiosios 
grafikės Aldonos Skirutytės 
grafikos darbų albumas, ku
riame reprodukuojami 68 jos 
kūriniai.

Baigiantis birželiui, dar sy
kį prisiminėme išeivių litera
tūrą. Kaune buvo laidojami 
gero pažįstamo Juozo Petrė- 
no (P. Tarulio) palaikai, at
siųsti iš New Yorko šeimai. 
Laidotuves organizuoti rašy
tojo dukteriai padėjo Kauno 
rašytojai. Pakvietė ir Vil
niaus rašytojus. Palydint pa
laikus iš Kauno rašytojų sky
riaus patalpų, laidojant cen
trinėse miesto kapinėse Pa- 
trašiūnuose, dalyvavo A. 
Baltakis, V. Reimeris, A. 
Mikuta, R. Keturakis, V. 
Martinkus bei kiti. Ta proga 
buvo įdomu susipažinti su 
seniaisias rašytojais, žino
mais iš tų laikų, kai “Keturių 
vėjų” sąjūdyje reiškėsi ve
lionis—su J. Žlabiu-Ženge ir 
A. Šimėnu. Abiems pernai 
sukako po 80 metų, tačiau 
atrodo žvalūs. J. Petrėnas 
palaidotas prie pagrindinio 
kapinių tako, ir labai netikė
tai tokioje jau visiškai užim
tų kapinių vietoje, iš kurios 
matyti K. Binkio kapas. J. 
Petrėnui K. Binkis visą gy
venimą liko didžiausias auto
ritetas. Jeigu jis būtų žino-
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A. Vienuolio gatvė Vilnius

Iš Kalifornijos nuvykti į 
Lietuvą tolimas kelias. Jau 
tas pasako, jog yra vienuoli
ka valandų laiko skirtumas: 
tai veik ko ne pusė mūsų 
žemės rutulio.

Žemės Ūkio Akademijos 
docento, giminaičio Algirdo 
Railos devynių metų sūnus 
Mindaugas primyktinai klau
sinėjo, kaip toli Kalifornija 
nuo Lietuvos. Kai papasako
jau, jog tolis kuo ne pusė 
žemės rutulio, tai berniukas 
pagalvojęs sako: jeigu iš Lie
tuvos per žemę išgręžtumėm 
skylę, tai ir pasiektumėm' 
Kaliforniją. Mane sudomino 
tokia mažamečio berniuko 
fantastinė galvosena. Štai 
sakau: auga kandidatas geo
logijos mokslus studijuoti.

Jau 54 metai, kai gyvenu 
išeivijoj, toli nuo mano gim
tojo krašto, bet ilgesys neiš
blėso: vien ištartas žodis 
Lietuva, visuomet brangus ir 
artimas prie širdies. Tad 
šiemet jau trečią kartą nuvy
kau į Lietuvą gimines ir 
draugus aplankyti. Šiemet 
ten vyko dideli įvykiai: dainų 
ir šokių šventė 40 metų nuo 
tarybinės santvarkos atkūri
mo paminėjimas, atidarymas 
naujo revoliucijos muziejaus 
ir Lazdynų rajone Lietuvos 
TSR liaudies ūkio pasiekimų 
parodos rūmų. Šioms iškil
mėms visas Vilnius buvo 
šventiškai pasipuošęs.

Nuvykau birželio 13 d., kol 
dar veikia operos ir dramos 
teatro pastatymai. Mat, kaip 
1974 metais su žmona lankė
mės Vilniuje, buvo architek
tės Elenos N. Bučiūtės bai-i 
giamas statyti Akademinis 
Operos ir Baleto Teatras, tai 
šiemet nuvykus norėjosi pa
matyti nors vieną operos 
spektaklį. Kaip tik tuo metu 
buvo statoma V. Klovos ope
ra “Pilėnai”.

Turėjau laimės pamatyti 
istorinio turinio lietuvišką 
operą. Vilniuje teatrai yra 
skaitlingai žmonių lankomi, 
kartais sunku gauti bilietus.

Tik įėjęs į teatrą buvau 
sužavėtas pastato architek
tūriniu grožiu, vidaus apdai
los išmonėm. Tai talentingų 
lietuvių statybininkų kūry
ba. Man atvykusiam iš užsie
nio, kartu su vilniečiais buvo 
malonu pasigrožėti ir pasidi
džiuoti, kad Lietuvos sostinė 
turi tokį nuostabiai puikų 
kultūros židinį. Moclerniš- 
kiausi scenos įrenginiai, vai
dybos metu dekoracijos su
kasi, pakeisdamos reikiama 
scenoje vaizdą. Sukasi Pilė
nų pilis ir į ją vedamieji 
tiltai.

Pirmam veiksme Pilėnuose 
vyksta didelė šventė—kuni
gaikščio Margerio dukros 
Eglės sužadėtuvės. Į pilį 
susirenka daug svečių, jų 
tarpe karinu vienuolių orde- 
no atsiųstų šnipų, kurie klas
ta Margeriui siūlo visos Lie
tuvos sostą, už pagalbą ko
voje prieš kunigaikštį Gedi
miną Margeris siūlymą at
meta.

Atvyksta Eglės jaunikis, 
rusų kunigaikštis Danyla su 
palyda ir dovanom. Vyksta 
linksma puota. O kryžiuočių 
šnipas Ulrichas nukreipia dė
mesį į Margerio augintinę 
Mirtą, intrigom ir melais 
Mirtai pripasakoja, kad būk

Kur Nemunas ir Neris teka

tai Margerio kariai nužudė 
jos tėvą; ta patikėjusi parodo 
slaptą įėjimą į pilį.

Pačiam pokylio įkarštyje 
gaunama žinia, kad kryžiuo
čiai dingo. Ir praneša, kad 
Pilėnai kryžuočių apsupti.

Antro veiksmo dviejuose 
paveiksluose parodoma, kaip 
Mirta požemiu veda lietuvių 
priešus. Ir vėliau pamato 
kaip vokiečių stovykloje kry
žiuočiai, apsirengę vienuolių 
apsiaustais meldžiasi prašy
dami dievo, kad padėtų api
plėšti lietuvius. Mirta pama
čiusi tokį klastingą kryžiuo
čių tikslą, pamato padariusi 
klaidą ir ryžtasi grįžti į 
Pilėnus. Tačiau tampa kry
žiuočių nukauta.

Finale: pilėniečiai didvyriš
kai kaunasi, tačiau didelė 
priešo jėga baigia pralaužti 
užtvaras. Liepsnoja pilies 
sienos. Žuvusius didvyrius 
aprauda moterys.

Sužeistas ‘ Margeris krei
piasi į mažai belikusius kovū- 
nus—ir kviečia verčiau mirti 
negu pasiduoti priešui. Kaip 
įsiveržia kryžuočiai pilėnie
čiai susidegina.

Tarybų Sąjungos Didvyrio Juozo Aleksonio vardu 
pavadinta viena vidurinių mokyklų Kaune. Joje veikian
čiam Juozo Aleksonio muziejui daug autentiškos medžiagos 
padovanojo Didvyrio kovų bendražygis Albinas Jakūnas.

J. Aleksonio kovų bendražygis A. Jakūnas su mokyklos 
pionieriais. G. Svitojaus nuotrauka

Du aukso medalius šalies artojų vykusiose varžybose 
iškovojo Tarybų Lietuvos atstovai—Panevėžio rajono 
Uliūnų tarybinio ūkio traktorininkas V. Pukys [kairėje] ir 
Kėdainių rajono Šėtos kolūkio mechanizatorius A. Sereikis.

A. Sabaliausko nuotrauka
.■....................................— ............................... - - - • - —--------------------------

Varėnos rajono Valkininkų kolūkyje pjaunamos pievos.
M. Baranausko nuotr

Žiūrėdamas operos pasta
tymą, talentingų dainininkų- 
aktorių vaidybą, žūtbūtinę 
kovą su nuožmiais lietuvių 
priešais kryžiuočiais, toks 
patrijotinis veikalo turinys, 
mane taip jautriai nuteikė 
jog jaudinausi iki ašarų.

Svarbiausių rolių vaidme
nis atliko: Pilėnų kunigaikš
čio Margerio liaudies artistas 
J. Stasiūnas. Jo dukters Eg
lės T. Milkevičiūtė. Jo augin
tinės Mirtos liaudies artistė 
N. Ambrazaitytė. Rusų kuni
gaikščio Danylos G. Grigo- 
rianas (iš Armėnijos). Kiti 
mažesnes roles vaidindami 
artistai, kryžuočiai ir choras.

Teko nugirsti, kad G. Gri- 
goreanas apsivedė J. Milke
vičiūtę. Dabar lietuviai jį 
vadina mūsų žentas. Kada 
Grigorianas savo sužadėtineiGrigorian 
dainavo ariją tai publika su
kėlė dideles ovaciją^ aplo
dismentų 
armėnas, 
lietuviškaii.

Dar t^ko matyti operą 
“Faustas”. Ši opera plačiai 
statoma vakarų pasaulyje. 
Žinoma, ir lietuviai Vilniuje 
ją gerai pastatė. Vladas Raila

s. Mat Gregoreanas 
o operoje dainavo
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TORONTO, ONTARIO
MIRTYS

Ši vasara ne visiems buvo 
laiminga. Net keli tautiečiai 
atsigulė į kapus.

Mirė Antanas Karosas, se
nas torontietis. Buvo jau virš 
70 metų amžiaus. Kol sveika
ta leido, veikė pažangiame 
lietuvių veikime. Liko žmona 
ir vaikai.

Hamiltone mirė R. Palai- 
tienės motina. Palaičiai savo 
laiku Toronte dalyvavo lietu
vių judėjime, rėmė spaudą. 
Palaitis mirė prieš kelis me
tus.

Mirė J. Kriaučiūnas, A. 
Poškienės giminaitis. Rodos 
buvo tik virš 60 metų am
žiaus.

Taipgi mirė Jašminskienė, 
draugės Pajuodienės sesutė.

Buvo sunkiai susirgęs mū
sų judėjimo veteranas drau
gas J. Kevėža, bet dabar 
taisosi namuose.

NETEKOM
KORESPONDENTES

Rugpjūčio pabaigoj iš To
ronto išvyko į Londoną drau
gė Jane Narusevičienė, kuri

buvo mūsų klubų korespon
dentė. Ji buvo apsigyvenusi 
pas savo sesutę B. Janaus- 
kienę. Vasaros metu aplankė 
jos anūkas iš Vancouverio.

Torontiečiai apgailestauja 
netekę geros koresponden
tės. Linki jai laimingo gyve
nimo Londone.
VASARAI PRAĖJUS

Vasaros metu mūsų orga
nizacijos atostogavo. Tiesa, 
LLD kuopa, Moterų Klubas 
ir Sūnų Dukterų Klubas bu
vo surengę išvykas, bet daug 
kas nedalyvavo. Viena, buvo 
blogas oras, o kita—daug 
kas atostogavo savo vasar
vietėse. Bet šį mėnesį jau 
prasidės veikimas svetainėj.

Sūnų ir Dukterų Klubas 
vėl ruoš Bingo trečiadieniais. 
Narių susirinkimai įvyks 
kiekvieną mėnesį pirmąjį 
sekmadienį. Nepamirškit, 
kurie dar neužsimėkėję nari
nių mokesčių, užsimokėti. 
Teko girdėti, kad dar yra 
narių, kurie neatsiėmė certi- 
fikatų. Apsižiūrėkit, kad ne- 
nustotumėt savo teisių.

A. Ylienė

MONTREAL, QUEBEC
SERGANTIEJI 
TAUTIEČIAI

Susirgęs verdūnietis M. 
Gudas. Paguldytas Viktoria 
ligoninėje.

Jau senai, su pertrauko
mis, serga vilasalietis Otto 
Atratis. Jis taip pat randasi 
Viktoria ligoninėje.

Toj pačioj ligoninėje ran
dasi Valius Kmieliauskas. Jis 
pergyvena širdies ataką. 
. Niekur nematyt verdunie- 
čio Rapolo Karalevičiaus. 
Jau seniai negaluoja skaus
mais kojose, o pastaruoju 
laiku ir rankos paliestos pa
ralyžiaus.

Po trečios sunkios operaci
jos, į namus sugrįžo Julė 
Akromienė. Moterų klubas 
linki jai kuogreičiausiai pa
sveikti ir sugrįžti į veiklą.

Visiems sergantiems linkiu 
greitai pasveikti.
APSILANKĖ vagys

E. Petrauskienės aparta
mente buvo apiplėštos dvi 
šeimos. Vienai šeimai išneše 
daiktų vertės net penkių 
tūkstančių dolerių!
MOTERŲ IŠVAŽIAVIMAS

Labai puikiai, visapusiškai 
sėkmingai pavyko Moterų 
Klubo suruoštas išvažiavi
mas rugpjūčio 24 d. ideališ
koj V. Vekterienės vasarvie
tėje. P.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS 
E. AMBRASIENEI

Didžiai Gerbiama ir 
Mieloji Dėdiene

Kai žemę nukloja pirmieji 
žolynai, ir palaukėj skamba 
pirmi vyturiai, siunčiu jums 
gražiausią, siunčiu kuo ge
riausią, linkėjimą savo: su 
šventėm, su laime, su naują
ja diena!

Siunčiu jums pavasario vė
ją klajūną, kad jis apdainuo
tų jaunystės takus, kad jis 
prakalbėtų, kad jis jums pra- 
neštų-pavasaris šiandien, ir 
vėl linksma bus ....

Siunčiu jums varnėno ry- 
pavimą smagų ir pempės 
gyvį—ir strazdo čiauškučio 
dainelę—tą smagią siunčiu 
jums kaip dovaną ryto vais
kaus ....

Gyvuokit, dainuokit ir mūs 
neužmirškit,—parskriskit su 
paukščiais pas mus iš pietų, 
kartu pasėdėti ir tarti žodelį 
giliai iš širdies!

Mielas ir Bangus Dėde, jei 
ištiestų ranką kas nuo pat 
Modžyno, kur kadaise žai-

dėt, lakstėt pagiriais, ir sa
kytų šiandien: kur geriau 
pasauly-ten, kur ne-paliau- 
jant sukas reikalai, ar mažoj 
bakūžėj, duonos plutą griau- 
žiant ir vis besiklausant rate
lio dainos?

Tegul medžiai gaudžia ir 
po Jūsų langu gieda vytu
riai,—Jums tėvynės oro ir 
arimų kvapo siunčiu su šiais 
žodžiais tarsi su sparnais . . . 
Padėka už viską tarsi ryto 
dainą Jums dedu ant delno 
su rasos lašais, padėką kaip 
saulę iš giedros padangės 
Jums glaudžiu kaip gėlę prie 
geros širdies..........................

Kazys Ambrasas

BRAMALEA, ONT., 
CANADA

Subačių dukrelė Stropienė 
ir jos dukra išskrido į Pary
žių, Prancūzijoje praleisti 
atostogas.

JANINA DEGUTYTĖ
Palei svyruoklius baitus 
Žali šaltiniai alma.
Laiko mane kaip smiltį 
Žemė ant savo delno.

Laiko Ji mano kraują — 
Gyvą raudoną šaltin). 
Mano meilę ir šauksmą — 
Vėtrą pavasarinę.

Ir mano rūpestį sunkų 
Žemė kaip smiltį laiko. 
Ar tu girdi mane — 
Savo šaukiantį valką?

Laiko JI kryžius Juodus, 
Mano pelenus baltus... 
Tenai vidudienį — vasarą - 
Vėjas kraupus ir šaltas...

Laikyk tu mano svajonę, 
xMano Žvaigždės likimą!!! 
Saugok tu meilę mano, 
Skausmą ir prakeikimą!

...Palei svyruoklius baltus 
Žalį šaltiniai alma.
Laiko žmogų kaip Žvaigždę 
Žemė ant savo delno.

Pavasario rytą
Švinta pavasario rytas, 
Suskamba

džiaugsmo daina;— 
Žemė žiedais iškaišyta, 
Lyg mergužėlė jauna.

Džiaugiasi saulėtu rytu, 
Klausosi mano dainos, 
Klausos naujausiųjų ritmų, 
Naujojo ryto aušros.

Kęstutis Balčiūnas

DETROIT, MICHIGAN
SVEČIAI SUSIRINKIME

Detroito Lietuvių Klubo 
susirinkime rugpjūčio 24 d. 
netikėtai dalyvavo svečių: iš 
Pensacola, Florida buvo Ann 
Shivers, klubiečio Ted But- 
kin sesutė. Detroitietis Jo
nas Leonavičius pristatė sa
vo brolį iš Tarybų Lietuvos 
Aleksą Leonavičių, kitą brolį 
iš Vakarinės Vokietijos — 
Viktorą Leonavičių su žmona 
Marta.

Klubo pirmininkė visus 
pristatė ir pakvietė abu bro
lius Leonavičius pasakyt ke
letą žodžių. Visi broliai buvo 
nesimatę per daug metų. 
Aleksas Leonavičius gyvena 
Vilniuje,yra Lengvosios Pra
monės Ministerijoj inžinie
rius. Sakė Amerikoje praleis 
tris mėnesius, o Viktoras 
sakė vyks namo į Vokietiją 
pą Labor Day švenčių.

Buvo malonu pasimatyt ir 
pabendraut su svečiais, o 
Stefanija atnaujino pažintį su 
svečiu iš Vilniaus, nes jį 
buvo sutikus 1965 metais.
KLUBO DUOKLES

Detroito Lietuvių Klubo 
narinės duoklės oficialiai pa
keltos pagal narių nubalsavi- 
mą. Pradedant 1981 metais 
sausio 1 d. narinės duokles 
bus $10.00 į metus. Visi 
įsitėmykite, ypatingai nariai 
gyvenantys kituose miestuo
se.
MIRE GRASHA

Rugpjūčio 17 d. Beaumont 
ligoninėje mirė nuo vėžio 
Eleanor Dulkis Grasha, 65 
m. amžiaus. Buvo pašarvota 
Charles Step (Stepanausko) 
laidotuvių koplyčioje. Palai
dota rugpjūčio 20 d. Park
view Memorial kapinėse su 
religiškomis apeigomis.

Dideliame nuliūdime paliko 
vyrą William Grasha; dvi 
dukteris Ruth Grasha, Lilian 
Elkins su šeima ir sūnų 
William J. Grasha su šeima. 
Detroitiečiai gerai prisime
na, nes ji per daug metiĮ 
buvo Hamtramcko lietuvių 
Klubo sekretorė.
SERGA JANULIS

J. L. Hudson krautuvėj 
netikėtai paslydo klubietė 
Helen Janulis ir smarkiai 
susižeidė. Sulaužė kairės ko
jos kelį ir kairėsės rankos 
alkūnę. Tai didelė nelaimė. 
Atrodo, kad ims daug laiko 
iki Helen Janulis galutinai 
pasveiks.
GABUS VAIKINAS

Visiems gerai žinomų klu- 
biečių Tony ir Bertha Rye 
sūnus David Rye užbaigė 
Wayne Universitetą birželio 
17 d. su didele garbe chemi
jos srityje. Jis gavo “fellow
ship” (baigusio universitetą 
ir likusio dirbti mokslinį dar
bą stipendiją). Wayne Uni
versitetas jam suteikė didelę 
garbę, įrašydami jį į Phi 
Beta Kappa organizaciją. Jis 
išrinktas priklausyt Ameri
can Chemical Society, De
troito sekcijoj, už chemijoj 
meistriškumą.

Visoje Amerikoje yra pa
rinkti tik aštuoni gabūs stu
dentai, baigę chemijos moks
lą universitete ir viršminėta 
stipendija tiems aštuoniems 
yra tęsti mokslą Chicagoje— 
University of Chicago’s Pri- 
tzer School of Medicine. Jis 
ten per šešis metus dirbs 
mokslininko darbą medicinos 
programoj (medical scientist 
program) sieks MD ir Ph D 
laipsnį. Jam bus suteiktas 
mokslas, knygos ir gyveni
mas (vertės trylika tūkstan
čių dolerių į metus) nemoka
mai.

Tai nepaprastai gabus lie
tuvis jaunuolis. Mes visi su 
jo tėveliais Tony ir Bertha 
Rye, esame linksmi ir linki
me Davidui laimingai užbaig
ti savo mokslą Chicagoje.

David ir jor. tėveliai yra 
LDS nariai ir klubiečiai. Ne
tekome gero jaunuolio De

troite, bet Chicaga susilaukė 
gabaus vaikino.
JOClONIO BALIUS

Detroito Lietuvių Klubo 
valdyba apsiėmė surengt 
Pranui Jočioniui balių pami
nėti jo 90 m. gimtadienį. 
Sekretorius Al Stacey tvar
ko pakvietimų siuntinėjimą, 
o Alfons Rye apsiėmė pa
ruošti vaišes. Balius įvyks 
tuojau po Klubo susirinkimo, 
spalio 26 d. Baliuje galės 
dalyvaut tik su pakvietimais.
LDS SUVAŽIAVIMAS

Iš LDS 21 kp., suvažiavi
me New Yorke pereitą mė
nesį buvo net devyni delega
tai: Tony ir Millie Vasaris, 
Chuck ir Minnie Tvaska, 
Tony ir Bertha Rye, Ruth 
Palevich Price, Servit ir 
Ruth Gugas. Detroitiečiai 
suvažiavime gerai pasirodė. 
LDS prezidentu vėl išrinktas 
Servit Gugas. Suvažiavimo 
sekretorė buvo Ruth Gugas; 
mandatų komisijoj buvo Ber
tha Rye ir Mildred Vasaris 
su kitais, rezoliucijų komisi
joj buvo Ruth Palevich Price 
su kitais. Detroitiečiai LDS 
suvažiavime gerai pasirodė.
VAJUS

Šį mėnesį prasidėjo “Lais
vės” vajus skaitytojams at
naujinti prenumeratas, užra
šyti naujus skaitytojus ir 
rinkti aukas palaikymui 
“Laisvės”. Pereitais metais 
Detroitas vajuje gerai pasi- 
rodė,taip pat turi būt šiemet.

Ateinančiuose susirinki
muose ir baliuose vėl matysi
te Stefaniją Masytę. kuri 
jums patarnaus. “Laisvė” tu
ri ilgai gyvuot. Mes visi 
turime jai pagelbėt. Ateida
mi į svetainę, nepamirškite 
matyt Masytę “Laisvės” rei
kalais.
KLUBO BANKETAS

Detroito Lietuvių Klubo 
rudens banketas įvyks sek
madienį, spalio 5 d. Klubo 
svetainėje, 4114 W. Vernor 
Highway, 1 vai. po pietų. 
Klubo nuolatiniai šeiminin
kai: Antonette Garelis, Pat 
ir Mikas Stunskas ir Emma 
Rye paruoš skanius pietus. 
Visi pabendrausime ir oficia
liai atidarysime žiemos sezo
ną. Lauksime Detroito ir 
apylinkės lietuvių, o ypatin
gai kanadiečių, kurie visuo
met klubo parengimuose da
lyvauja. Stefanija

SIS TAS APIE 
BULVę

Daugiausia bulvių pasauly
je augina Tarybų Sąjunga, 
antroje vietoje — Lenkija. 
Bonino mieste (LLR) yra bul
vių institutas, kur išvedamos 
naujos bulvių veislės. Iš 33 
bulvių veislių, auginamų Len
kijoje, 25 išvestos šiame ins
titute.

įspūdžiai iš 
ekskursijos į Lietuvą

Maskvoje mus sutiko nau
jas gražus aerouostas. Po 
trumpo poilsio aplankėme 
“Žvaigždžių” miestelį, kur 
mus supažindino kaip ruošia
si kosmonautai, ką jie skridi
mo metu valgo kosmose.

Aplankėme olimpinį kai
melį, žavėjomės meškiuku, 
gerai sutvarkyta aplinka.

Į Vilnių atskridom penkta
dienį, rugpjūčio 15 d. Mus 
sutiko su gėlėmis. Apsigyve
nom “Gintaro” viešbutyje ir 
pradėjom keliones po Lietu
vos miestus ir įvairias istori
nes vietas. Vilniuje aplankė
me senąjį Universitetą. Gra
žiai atremontuotos jo patal
pos, sutvarkyti kiemai.

Didelį įspūdį paliko mokslo 
pasiekimo muziejus, kur su
rinkti visi mokslo pasiekimai 
Vilniaus universitete per 400 
metų, nuo jo įsikūrimo. Ap
lankėme Petro ir Povilo baž
nyčią, Trakus, Kauną, Rum
šiškių muziejų, Druskinin
kus. *

Trakai ir jo pilis primena 
Lietuvos senovę, Rumšiškių 
muziejus senąjį Lietuvos kai
mą ir mano vaikystę.

Kaune aplankėme Čiurlio
nio muziejų ir kitas istorines 
vietas. Apie Kauną gražiai 
papasakojo Margarita Dosi- 
nienė. Visa mūsų grupė nuo
širdžiai jai dėkingi.

Druskininkai—vienas žy
miausių kurortų ne tik Lietu
voje, bet ir visoje Tarybų 
Sąjungoje. Vieta labai graži: 
Nemuno krantai apaugę miš
kais, puikiai įrengtos poilsi
nės, sanatorijos.

Nors aš aplankiau Lietuvą 
jau aštuntąjį kartą, tačiau 
kiekvienas apsilankymas ma
ne stebina naujais laimėji
mais: miestai gražėja, vis 
geriau sutvarkyti namai ir 
gatvės. Kaime mažai kur 
bematysi senų namų, žmonės 
geriau apsirengę. Čia visko 
ir neišpasakosi—reikia pa
čiam pamatyti.

Jonas Smalenskas

Šiaulių rajono Kuršėnų 
trečios vidurinės mokyklos 
kovų šlovės muziejus atspin
di Tarybinės Armijos kovų 
kelią Didžiojo Tėvynės karo 
metais. Ekspozicijoje—dali
nių, vadavusių rajoną, vėlia
vos. Stenduose—laiškai, fo
tografijos, ordinai, mūšių 
trofėjai. Viso—daugiau kaip 
400 eksponatų. Dažnai čia 
vyksta pionieriškos sueigos, 
susitikimai su kovų vetera
nais. Muziejaus taryba, va
dovaujama mokytojos Sigi
tos Lukienės, palaiko ryšį su 
karo veteranais, žuvusių ka
rių giminėmis.

Tarybų valdžios atkūrimo 
Lietuvoje 40-mečiui ekspozi
cijos stendai papildomi nau
jais eksponatais.

mokytojų streikas, 
sugrąžinimo darban 
tarnautojų.

iš darbo 2,000 mokyklų

Šioje nuotraukoje vaizduojamas Philadelphijos miesto 
Jie reikalauja algų pakėlimo ir 
paleistų

zootechnike
Nuotraukoje: 

plyš su žmona 
svečius.

plataus profilio mechanizatorius A. Pau- 
Verute ir vaikais išsiruošė į

G. Svitojaus nuotrauka

Ukmergės rajono S. Nė
ries kolūkyje svečio dėmesį 
patraukia nauji gyvenamieji 
namai, kultūrinis komplek
sas su ūkio valdyba, aštuon
metė mokykla, kiti šiuolaiki
niai pastatai.

Šiam ūkiui būdinga tai, 
kad čia gyventi pareiškia 
norą vis daugiau miestiečių.

Per pastarąjį dešimtmetį į S. 
Nėries 
venti nemaža šeimų iš Uk
mergės, Kauno, Vilniaus.

Antaį neseniai čia įsikūrė 
ukmergietis mechanizatorius 
Algis Pauplys su žmona zoo
technike Verute. Gyvendami 
kolūkyje, pasistatydino fafc- 
mą, įsigijo automašiną.

kolūkį persikėlė gy-

GAVIMUI “LAISVEI” NAUJU SKAITYTOJU, 
ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 

PRENUMERATŲ

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

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir 

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

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

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už M- 
naujintas prenumeratas 1 punktas nuo 25 centų.'.'C; 
Už aukas arba pelnus nuo parengimų 1 punktas*"1" 
50 centų.

MIAMI, FLA.

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

Mirus

Jonui Thomson
Reiškiu gilią užuojautą velionio žmonai Sophie, 

sūnui Eugene ir jo šeimai; taipgi visiems artimie
siems ir draugams.

ONA ČEPULIENĖ
Brooklyn, N. Y.

Miami, Fla.
Mirus

Jonui Tho šonui
Velionis mirė 1980 metų rugpjūčio 21 dieną, 

sulaukęs 90 metų amžiaus. Reiškiame širdingą 
užuojautą jo žmonai Sofijai, sūnui Eugene, jo 
žmonai ir anūkams. J. Thomsonas, kol jam 
sveikata leido, buvo veiklus ne tik savo šeimoje, 
bet ir visuomenėje.

V. BOVINAS

$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
Jberty Avė., Ozone Park, N. Y

i
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SVEČIAI IŠ FLORIDOS
Iš Floridos buvo atvykę 

Vera ir Pranas Budrioniai, 
pasisvečiuoti pas savo šeimą, 
dukterį ir sūnų. Jų duktė 
gyvena Manhattan, žentas 
dirba United Nations. Sūnus 
gyvena Long Island ir dirba 
telefonų kompanijoj.

Draugai Budrioniai daug 
metų gyveno New Yorko 
apylinkėse, turėjo daug 
draugų ir pažįstamų. Atvykę 
į New Yorką norėjo aplanky
ti visus pažįstamus.

Vieną dieną sėdome į jų 
Cadillacą ir patraukėme į 
Long Island. Pirmas sustoji
mas buvo pas Onutę ir Joną 
Keraminus pažiūrėti jų lietu
viškos sodybos. Jono nerado
me namie, bet Onutė mus 
draugiškai pasitiko ir aprodė 
visą savo daržą ar sodą 
kuriame stovi Jono padaryti 
bičių aviliai pilni bitelių ku
rios jau pagamino saldaus 
medaus. Onutė ir mums įtei
kė medaus parsivežti namo.

O. Keraminienė buvo nu
vykusi į Tarybų Lietuvą, į 
Tarybų valdžios atkūrimo 
Lietuvoje 40-metį ir dainų 
šventę. Onutė parsivežė 
daug gražių įspūdžių ir ver
tingų lietuviškų suvenyrų, 
kurie papildė jų lietuvišką 
muziejų su seniau pasivež- 
taisiais lietuvių menininkų 
dirbiniais.

Padėkoję Onutei už apro
dymą sodybos ir muziejaus, 
taipgi už vaišes, atsisveiki
nom iki kito pasimatymo.

Kitas mūsų sustojimas bu
vo Margaretos ir Leono 
Jakščių namuose. Abu drau
gai nusiskundė savo sveika
tomis. Margareta buvo pasi
rengusi su 2-ra turistų grupe 
vykti į Lietuvą aplankyti 
gimines ir pasižiūrėti, kaip 
dabar po daug metų atrodo

gimtasis kraštas. Bet visai 
netikėtai atsitiko nelaimė
jai išėjus į gatvę pargriuvo ir 
skaudžiai susižeidė nugarą. 
Kelias savaites negalėjo atsi
kelti iš lovos. Dabar dar 
jaučia skausmus. Tai ir kelio
nė į Lietuvą buvo sutrukdy
ta. Leonas taipgi nesijaučia, 
skundžiasi savo sveikata.

Palinkėjome mieliems 
draugams atgauti sveikatą, 
sustiprėti ir dar sulaukti 
daug saulėtų dienų.

Tą pačią dieną užsukome ir 
pas seną Budrionių pažįsta
mą, N. Ventienės tetą Mary
tę Adomaitienę (Žvirblienę), 
kuri jau baigia žengti 92-uo- 
sius metus. M. Adomaitienė 
pagal savo amžių dar gerai 
atrodo, pati viską susitvar
ko, tik skundžiasi, kad skau
da kojos.

Atsisveikinant Mary 
Adams įteikė $10 “Laisvei” 
paramos.

Tą dieną paskutinis susto
jimas buvo pas M. Adomai
tienės sūnų Hendriką ir Nel
lie Žvirblius, kurie gyvena 
netoli motinos ir reikalui 
esant motinai pagelbsti.

Nellie ir Hendrikas gražiai 
gyvena, namas apaugęs di
deliais medžiais, oras geras, 
tik skundžiasi, kad labai di
deli mokesčiai, pensininkams 
bus sunku gyventi.

Kelionė po Long Island 
užsibaigė vėlai vakare. 
Draugai Budrioniai mus par
vežė namo.

Atsisveiekindami įteikė 
“Laisvei”, paramos $20. La
bai didelis ačiū už paramą 
“Laisvei”, kuri šiais laikais 
labai reikalinga.

Palinkėję draugams lai
mingos kelionės ir laimingai 
sugrįžti namo, atsisveikino
me. ' P. V.

Jonas Kalvaitis

Jonas Kalvaitis
Eidamas 90-uosius metus 

mirė buvęs aktyvus Ameri
kos pažangiųjų lietuvių judė
jimo veikėjas Jonas Kalvai
tis.

Jis gimė Lietuvoje, dvaro 
darbininkų Augustino ir 
Amilijos Kalvaičių šeimoje.

Sulaukęs 24 metų jaunuolis 
atvyko į Ameriką ir apsigy
veno Brooklyne. Kaip vi
siems emigrantams, taip ir 
J. Kalvaičiui pradėti gyveni
mą, nemokant anglų kalbos 
buvo labai sunki pradžia.

Kai J. Kalvaitis atvyko 
1914 metais buvo sunku gau
ti darbą. Bet kadangi Jonas 
buvo pačioje jaunystėje ir 
stipraus sudėjimo, gavo dar
bą medžių dirbtuvėje, kur 
atlyginimas už darbą buvo 
labai mažas ir jis turėjo 
kukliai gyventi. Jonas tuoj 
suprato, kad, kaip visur taip 
ir Amerikoje darbininkai yra 
skriaudžiami ir išnaudojami. 
Jis įstojo į darbininkų orga
nizacijas, kurios kovoja ir' 
gina darbininkų reikalus.

Jonas susipažino su gera 
mergina Onute. Jie sukūrė 
šeimos židinį ir apsigyveno

didelėje lietuvių apgyventoje 
kolonijoj Maspeth, N. Y.

Abu su žmona įsitraukė į 
progresyvų lietuvių veikimą. 
Jonas kiek laiko dainavo Ly
ros Chore, Maspeth. taipgi 
abu prisidėdavo darbu ren
giant banketus ir piknikus.

Jonas ir Ona Kalvaičiai, 
Antrojo pasaulinių karo lai
kotarpyje daug pasidarbavo 
paremdami Tarybinėje armi
jos tarnaujančiuosius ir par
tizanus kovojančius prieš vo
kiškąjį fašizmą.

Prieš tris metus mirė Ona 
Kalvaitienė. Jonui pasilikus 
vienam, be dukters Amilijos 
ir žento Mykolo Keros pagal
bos, būtų buvę sunku gyven
ti, ypatingai, kad tik viena 
akimi mažai tegalėjo matyti.

Jonas Kalvaitis buvo drau
giškas, su visais draugiškai 
sugyveno, tai ir į Kodžio 
Funeral Home daug žmonių 
atvyko paskutinį sykį jį atsi
sveikinti.

Karstas kuriame gulėjo J. 
Kalvaičio palaikai buvo ap
suptas gėlėmis.

Antradienį 2 v. po pietų, 
buvo išvežiamas į “Alyvų” 
kapines.

Prieš išvežiant, man teko 
pasakyti keletą žodžių apie 
Joną, kuris per visą gyveni
mą buvo darbo žmonių ištiki
mas draugas. Kapinėse prieš 
leidžiant karstą į duobę pa
kalbėjo ir graborius Kodis. 
Po laidotuvių visi buvo pa
kviesti į Belecko restoraną 
pietums.

Išreiškiame užuojautą duk
rai Amelijai ir žentui Myko
lui Kerams, anūkui ir jo 
žmonai ir proanūkiams, gimi
nėms ir pažįstamiems.

Paul Venta

“LAISVĖS” METINIS KONCERTAS IR 
BANKETAS ĮVYKS SEKMADIENĮ, RUG
SĖJO 21 D., "LAISVĖS” SALĖJE, 102-02 
LIBERTY AVĖ., OZONE PARK, N. Y., 2 
VAL. PO PIETŲ. DALYVAUS: VIL
NIAUS AKADEMINIO OPEROS IR BA
LETO TEATRO SOLISTĖ VITALIJA 
SEŠKAITĖ, KURIĄ IŠGIRSIME PIRMĄ 
KARTĄ DAINUOJANT JAV, TAIPGI 
“GIMTOJO KRAŠTO” ATSAKINGAS RE
DAKTORIUS JUOZAS KUCKAILIS IR
AIDO CHORAS, VADOVYBĖJE MIL
DRED STENSLER. KONCERTAS PRA
SIDĖS 2 VAL., O PO KONCERTO BUS 
PIETUS. AUKA $8.—

PATIKSLINIMAS
Pereitame “Laisvės” nu

meryje atspausdintame Re
porterės reportaže apie 

* aidiečių atsisveikinimą su va
sara, dėl korektūros klaidos, 
iškrito kelios frazės. Tad 
paskutinis paragrafas turėjo 
šitaip atrodyti: “Nors rugsė
jo pradžia vis dar vasariška, 
bet, matyt, šį suėjimą pas 
maloniąją Mildred galima pa
vadinti savotišku atsisveiki
nimu su vasara. “Aido” cho
ro dalyviams netrukus prasi
dės kassavaitinės repeticijos 
“Laisvės” svetainėje, po tru
putį gausės rudens parengi
mų, koncertų, susitikimų sa
lėje. Ir ten susirinkę, visada 
geru žodžiu minėsime svetin
gas New Jersey moteris, 
turėsime gražių įspūdžių ir 
malonaus susitikimo Mildre- 
dos sodelyje”.

Haverhill, Mass.
Šiuomi norime pranešti 

“Laisvės” skaitytojams ir rė
mėjams, kad mes, A. Rač
kauskienė ir M. Sametis, 
apsiimame būti “Laisvės” 
vajininkėms. Taipgi būsime 
ir “Vilnies” vajininkėms.

Prašome skaitytojus atsi
kreipti į mus, kurie norite 
paremti laikraščius bei atsi
naujinti prenumeratas. Pata
riame čekius rašyti “Lais
vės” vardu.

Kreipkitės sekamai:
A. Račkauskienė
36 Cross Road
Ward Hill
Haverhill, Mass. 01830

Remkite 
Laikraštį 

"LAISVĘ"

Širdingai dėkojame
Mirus mūsų mylimam Walter Žukui, St. Peters- 

burge, Floridoje, norime išreikšti širdingą padėką 
visiems draugams ir artimiesiems, kurie pagelbėjo 
mums pernešti šį taip skaudų momentą. Taipgi 
norime padėkoti visiems, kurie užjautė Walterį per 
jo ilgą ligą.

Dėkojame už laiškus, už širdingus žodžius 
ištartus, kurie mums daug padėjo šioje liūdesio 
valandoje.

Prisiminimui mūsų mielojo Walterio siunčiame 
“Laisvei” $100.

Žmona—MYLDA ŽUKIENĖ 
Motina-ELENA ŽUKIENĖ 
Sesuo-HELEN PINE

MASPETH, N. Y.

Mirus

Jonui Kalvaičiui
Reiškiame gilią užuojautą dukrai ir žentui 

Amelia ir Mykolui Kerams, visiems artimiesiems 
bei draugams.

CLIFFSIDE, N. J.

Mirus

Josephine Augutienei
Reiškiame gilią užuojautą

miems ir artimiesiems.
K. Bender
P. N. Ventai 

,W. B. Keršuliai
K. Petrikienė
A. Mitchell
W. A. Yuskovic
LA. Bimbai

jos giminėms, pažįsta-

W. A. Malin
S. Stasiukaitienė
O. Babarskienė
Anne Yakstis
J. Siurba
Ieva Mizarienė

0. Dobilienė A. Bojallis
Staličiauski A. Petronis
M. Adams E. Jernick
V. Kazlauskienė M. Ūsas
A. Čepulis W. B. Keršuliai
N. P. Ventai W. A. Malin
K. Bender S. Stasiukaitienė
0. Babarskienė K. Petrikienė
J. Siurba Anne Yakstis
W. A. Yuskovic E. N. Jeskevičiutė ir A. Young
Ieva Mizarienė I. A. Bimbai

HUNTINGTON, N. Y.

A. Rainienė
E. N. Jeskevičiutėir A. Young

Mirus

TARP LIETUVIU
Aidietė Tessie Stočkienė 

pranešė, kad Adelės Lupse- 
vičienės (taipgi aidietės) ma
mytė Bronė Ostapuk susirgo 
ir randasi S. Barnabas ligoni
nėje, Livingston, N. J.

• '• •
Praėjusią savaitę “Lais

vės” direktorių tarybos sek
retorė Nastė Buknienė išvy
ko į Lietuvą paviešėti.

Ieva Mizarienė praėjusią 
savaitę buvo išvykusi laivu į 
Bahamų salas ir į Bermudą.

• • •
Praėjusią savaitę mirė 

draugės E. Liepienės švoge- 
ris Kvartūnas. Seniau Kvar- 
tūnų šeima dažnai atsilanky
davo į mūsų pobūvius.

• • •
Mūsų organizacijų narė ir 

rėmėja Josephine Augutienė 
praėjusią savaitę mirė. Ji 
gyveno Palisade, N. J., bet 
buvo pašarvuota Ballas kop
lyčioje, Brooklyn, N. Y. IM
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Paminėjo gimtadienį 
ir parėmė "Laisvą"

Rugsėjo 5 dieną Vladas 
Misiūnas paminėjo 89-uosius 
metus. Daug žmonių pažįsta 
Vladą. Jis su visais gali 
draugiškai sugyventi ir turi 
gerą širdį. Per visą savo 
subrendusį gyvenimą jis yra 
darbo žmonių eilėse ir pagal 
išgalę paremia progresyvių 
lietuvių judėjimą.

Onutė Babarskienė savo 
kaimynui Vladui suruošė 
gimtadienio vaišes ir pakvie
tė kelis V. Misiūno artimus 
draugus pasveikinti jį su 
gimtadieniu. Onutė padarė 
jam supryzą ir atnešė gimta
dienio tortą su žvakutėmis.

Vladas padėkojo ir pasakė, 
kad pirmą kartą savo gyve
nime taip gražiai ir nuošir
džiai buvo pagerbtas.

O. Babarskienei nuošir
džiai padėkojo. Tą proga 
įteikė “Laisvei” $30. Taip pat 
ir kiti Vlado draugai prisidė
jo su auka “Laisvei”. Onutė 
Babarskienė $20, Paulina 
Kalanda $20. Jonas Grybas 
$20.

Labai didelis Ačiū už para
mą “Laisvei”. O Tau mielas 
drauge Misiūnai linkime ge
ros sveikatos ir dar daug 
sulaukti gimtadienių. P. V.

Aido Choro nariams
Šį šeštadienį, rugsėjo 13 

d., 3 vai. po pietų įvyks Aido 
Choro repeticijos, “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Prašome 
visus choro narius susirinkti, 
nes esame kviečiami daly
vauti “Laisvės” metiniame 
koncerte ir bankete, kuris 
įvyks rugsėjo 21 d.

P. Venta, Pirmininkas

Moterų Klubo 
narėms

Pirmasis Niujorko Lietu
vių Moterų Klubo susirinki
mas po atostogų įvyks antra
dienį, rugsėjo 16 d., 2 vai. po 
piejlų, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y.

Prašome nares dalyvauti 
skaitlingai. Valdyba

BRIEFS
The federal government 

has printed a number’ of 
booklets designed to help 
Americans reduce utility 
payments and conserve 
energy. The following free 
booklets are available from 
congresswoman Geraldine 
Ferraro office in Maspeth, 
N. Y. by calling 456-6601.

Tips for Energy Savers 
Where to Find Information

About Solar Energy 
Insulate Your Water Heater 

and Save Fuel
How to Improve the Effici

ency of Your Oil-Fired 
Furnace

Energy Saving Checklist for 
Home Builders, Buyers, 
and Owners

How to Save Gasoline . . .
And Money

1980 Gas Mileage Guide
Also her 1980 Senior Citi-

zens Tax Tips booklet in
cludes an analysis of tax 
credits for energy conserva
tion expenditures.

Jonui Kasmočiui

‘n’Palace (on 53rd St. off 
Lekington Ave.), which is 
very similar to Show World, 
the huge, flashy sex super
market on the corner of 42nd

s “sex aids,” pornogra- 
magazines ranging from

St. Iand Eighth Ave. Like the 
slicker 42nd St. porn busi
nesses, Peep ‘n’Palace fea
ture 
phk
Playboy to bondage and kid
die porn, film loops, scantily 
dressed women dancing in 
care 
bati 
lace 
Squ 
respects: 
and 
sold 
special “kinky” room in the 
back with pornography ma- 
gazi 
gay 
are

usels rimmed by mastur- 
on booths. Peep “N” Pa- 

: differs from its Times 
are counterparts in these 

its pornography 
female employees are 

at higher prices; it has a

nes and film loops for 
men; and its customers 

almost without exception

Women Against Pornogra
phy is expanding its tour repo:

middleaged business execu
tives. Although many busi
nesses are floundering these 
days, Peep “n” Palace is 
flourishing. (From Women 
Against Pornography News-

program to include the porn ☆ ☆ ☆
shops that flourish in Upper Picasso exhibition opened 
East Side of Manhattan, at The Museum of Modern

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

Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai Elzbie
tai, dukrai ir visiems giminėms, artimiesiems bei 
draugams.

K. Rušinskienė
W. B. Keršuliai
P. N. Ventai

• K. Bender
K. Petrikienė
J. Siurba
W. A. Yuskovic
A. Rainienė

LA. Bimbai
O. Čepulienė
O. Dobilienė
S. Stasiukaitienė
W. A. Malin
Ieva Mizarienė
E. Jeskevičiūtė-A. Young 
Anne Yakstis

O. Babarskienė

NE VISADA
DIRŽAI GELBSTI

Saugos diržai autoavarijų 
metu gelbsti 80 iŠ 100 atve
jų. Tačiau labai svarbu, knd 
diržas būtų teisinga! užseg
tas -r- glaudžiai prie kūno. 
Laisvai kabantis diržas ava
rijos metu gali Ir traumuoti. 
Anglijos chirurgai neseniai 
aprašė atvejį, kaip jie gel
bėjo automobilininką, kuriam 
atsipalaidavęs saugos diržas 
per avariją sužeidė rankos 
arteriją. Tik skubi chirurginė 
pagalba apsaugojo pacientą 
nuo kraujo nutekėjimo.

N. Y. Recently three mem
bers of mentioned organiza
tion made a visit to several 
of these establishments. 
Their first stop was Peep

Art N. Y., May 22 and will 
be there till September 30. 
It’s the most comprehensive 
exhibition of Picasso’s art 
ever shown. Use

Picasso completed this oil on canvas self-portrait in Paris 
in 1901, at the age of 20. It is one of nearly a thousand 
works by the artist on view at The Museum of Modern 
Art. Lent by museums and private collections throughout 
the world, the exhibition is titled Pablo Picasso.
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