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KRISLAI
Rinkimams artėjant 
Kvailos rolės, bet . . . 
Pradedama Pripažinti 
“Guernica” sugrįžta

R. BARANIKAS
Carterio administracija 

šiuo metu turi vieną ir vie
nintelį siekį: kiek tik galima, 
pataisyti savo reputaciją, lai
mėti rinkimus. Kuo labiau 
mes artinamės prie rinkimų, 
tuo labiau Baltasis Namas 
viską daro dėl fasono, dėl 
įspūdžio,—užsienio politikoje 
lygiai kaip vidujinėje. Pa
žvelkime į užsienio politiką:

Carterio diplomatinis pa
siuntinys žūt-būt išgavo iš 
Sadaro ir iš Begino pažadą, 
kad jie atnaujins derybas dėl 
palestiniečių autonomijos ar
ba savivaldos. Visi žino, kad 
tai farsas, kad tikro pamato 
susitarimui nėra. Bet kas čia 
tokio! Derybos faktinai neat
sinaujins iki po rinkimų, bet 
kol kas Carteris gali girtis, 
kad “taikos procesas Arti
muose Rytuose stumiasi pir
myn”. Kas nors panašaus 
rengiama santykiuose su Ira
nu. Sekretorius Muskie ban
do ir bando žūt-būt ką nors 
suplanuoti, kad koks nors 
“diplomatinis triumfas” atei
tų trumpu laiku prieš rinki
mus . . .

Nežinia, iš kur jie semiasi 
informacijos, bet “The New 
York Times” štai ką pasako- i 
ja: Tarybų Sąjungoje suda
ryta tam tikra ekspertų gru
pė, kuri studijuoja R. Rea- 
gano “psichologinį profilį”. 
Atseit, jeigu jis laimėtų rin
kimus, tarybinė vadovybė 
žinos, su kuo turi reikalą. Ir 
kaip tie ekspertai studijuoja 
Reaganą? Jie stebi visus 
senus Hollywoodo filmus, 
kuriuose Reaganas vaidino, 
pasakoja “Times”.

Aš atsimenu nemažai tų 
filmų, kuriuos savo jaunystė
je stebėjau Chicagos ir pas
kui New Yorko kino-teat- 
ruose. Reaganas beveik vi
suomet vaidino gan kvailas, 
bet simpatingas roles. Ir tam 
jis puikiausiai tiko, nes, kaip 
tai dabar aišku, jis kvailokas 
žmogus.

Aišku, jo rolė dabar kito
kia. Republikonų partijos de
šinysis sparnas—tai ne Hol- 
lywoodas. Reaganas gal ne
labai pasikeitė išvaizdoje ir 
veido išraiškose, bet kaip 
pačių reakcingiausių Ameri
kos jėgų įnagis jis—pavojin
gas žmogus.

Didžioji spauda pradeda 
pripažinti, kas iš tikro tie 
taip vadinami “musulmoniški 
partizanai” Afganistane. 
Žiupsnis po žiupsnio pradeda 
prasiskverbti štai kas: tos 
grupės ne tik nesutinka 
“ideologiniai”, bet jie sker
džia vieni kitus, vyksta įnir- 
tusios kovos dėl grobio, dėl 
galios, dėl pozicijų.

Taipgi pradeda prasi
skverbti žinių, kad tie bandi
tai visų pirma kreipia savo 
pagiežą prieš moteris, kurios 
emancipuotos, kurios nevilki 
tradicinių musulmoniškų 
drabužių, kurios veikia kai
mų organizacijose, kurios 
mokytojauja, darbuojasi kaip 
socialistinės santvarkos na
rės. Kitaip sakant, kartojasi, 
kas po Spalio revoliucijos 
vyko Kazachstane, Uzbekis
tane, Turkmėnijoje, kai ten

RALPH BUNCHE PARKAS 
IR OBELISKAS

Dail. Daniel LaRue Johnson sukurtas obeliskas dr. Ralph 
Bunch pagerbti. Paminklas pavadintas “Peace Form One” 
vardu.

Jungtinės Tautos. — Par
kelis, esantis priešais Jungti
nių Tautų būstinę prie First 
Avenue ir 43 St., pavadintas 
1971 m. mirusio Nobelio tai
kos premijos laureato Ralpho 
Bunche vardu. Tenai pat 
atidengtas ir jam atminti 
dvidešimt tonų sveriantis 
penkiasdešimties pėdų aukš
čio plieninis obeliskas.

Dr. Bunche yra pirmasis 
juodosios rasės asmuo, tokią 
premiją laimėjęs. Ta premija 
jam buvo paskirta už jo 
pastangas sutaikyti žydus su 
arabais 1949 m. Rodos saloje 
vykusiuose pasitarimuose.

virė pilietinis karas.

1937-ais metais, kai Ispani
joje vyko pilietinis karas, 
didysis dailininkas Pablo Pi
casso nutapė monumentalinį 
kūrinį, “Guernicą”. Savo 
ypatingame stiliuje Picasso 
išreiškė skausmą ir pagiežą 
prieš fašistinį barbarizmą: 
Franco sąjungininkai, hitleri
nės Vokietijos lakūnai, ne
gailestingai bombardavo ma
žą civilinį Baskijos miestelį 
Guernicą. Tai buvo pirmas 
didžio mąsto teroro iš oro 
prieš nekaltus taikingus civi
linius gyventojus pavyzdys.

Paveikslas buvo rodytas 
pasaulinėje parodoje Pary
žiuje, Ispanijos respublikos 
paviljone. Ispanijos respubli
kai kritus, “Guernica” buvo 
atsiųsta New Yorkan, ir Pi
casso įsakė, kad paveikslas 
turės būti atiduotas Ispani
jai, kai fašistiniam režimui 
ten bus padarytas galas.

Jau keleri metai, kaip 
Franco režimas krito. Bet 
New Yorko Moderniškojo 
Meno muziejus, kur tas pa
veikslas kąbo, vis delsė ir 
delsė vykdyti Picasso testa
menta,. Bet šiais metais, pa
galiau, jis bus įvykdytas: 
“Guernica” neužilgo kabės 
Madrido Prado muziejuje, 
kaip tai didysis dailininkas 
svajojo.

Dr. Bunche buvo amerikietis 
intelektualas, diplomatas ir 
Jungtinių Tautų pasekreto- 
rius. Savo metu yra buvęs 
NAACP direktorius.

Paminklas atidengtas rug
sėjo 15 d., Jungtinių Tautų 
35-osios Generalinės Asam
blėjos sesijos atidarymo iš
vakarėse, dalyvaujant velio
nio našlei ir daugeliui JT 
diplomatų su gen. sekreto
riumi Kurt Waldheimu.

Žuvo buvęs 

diktatorius Somoza
Asuncion, Paraguay. — 

Amerikos statytinis, buvęs 
Nikaragvos diktatorius gen. 
Somoza, keturiolikai mėne
sių praslinkus nuo to, kai jis 
buvo priverstas pasitraukti 
iš krašto į egzilį, žuvo kartu 
su savo šoferiu ir padėjėju, į 
jo Mercedes-Benz automobilį 
pataikius kulkosvaidžio kul
kom ir raketai. Paragvajaus 
policija pranešė, kad jiems 
pavyko suimti argentiniečių 
grupę, kurią jie įtaria atlikus 
šį atentatą. Policijai pavyko 
vieną jų vadą nušauti.

Prieš 24 metus panašaus 
likimo susilaukė ir gen. So- 
mozos tėvas. Gen. Somozos 
palaikai buvo parvežti jį pa
laidoti į Miami, kur jis norėjo 
atvykti apsigyventi, krašte 
įsitvirtinus sandinistų vado
vaujamai revoliucijai ir spau
džiant kai kuriems libera
liems Lotynų Amerikos val
stybių vadams. Argentinie
čių grupė, dabar kaltinama 
dėl to atentato, yra kovojusi 
prieš gen. Somozos diktatūrą 
sandinistų eilėse.

Gen. Somoza, kuris yra 
kaltinamas dėl daugiau kaip 
50 tūkstančių Nikaragvos 
žmonių mirties. Spauda rašo, 
kad 1979 m. jis turėjęs pasi
glemžęs valdiško turto už 
apie 500 milijonus dol. JAV 
marinų pagalba jis buvo pa
statytas valdyti Nikaragvą 
prieš apie 40 metų.

GUS HALL APIE PADĖTĮ LENKIJOJE
New York. — JAV Komu

nistų partijos prezidentinis 
kandidatas ir tos partijos 
gen. sekretorius Gus Hali 
rugsėjo 18 d. kalbėjo Unity 
Auditoriume susirinkusiems 
daugiau kaip 600 žmonių.

Pirmiausia jis nurodė pa
grindinį skirtumą tarp Len
kijos ir JAV darbininkų tei
sių. Jis teigė, kad JAV 
darbininkai net negali pasva
joti apie tokias teises, kurias 
turi Lenkijos darbininkai. 
Kaip pavyzdį nurodė tą fak
tą, jog Lenkijos darbininkai 
gavo atlyginimą net ir už tą 
laiką, kada jie streikavo. Jis 
priminė Amerikoje galiojan
čius antidarbininkiškus įsta
tymus, kaip Taft-Hurtley ir 
Landrum Griffin. Jis kaltino 
prez. Carterį ir republikonų 
prezidentinį kandidatą Rea
ganą už tai, kad jiedu visada 
pasirengę nešioti streikinin
kų plakatus, kai paliečiamas 
koks nors socialistinis kraš
tas, o niekados nėra parėmę 
streikuojančių darbininkų 
Amerikoje ar kurioje kitoje 
kapitalistinėje šalyje.

Gus Hali taip pat nepagai
lėjo karčių žodžių ir JAV 
darbininkų federacijos vadui 
Lane Kirkland, organizavu
siam streiko fondus Lenkijos 
darbininkams, klausdamas, 
kodėl jis taip nepadaro, kai 
darbininkai streikuoja Afri

koje, Čilėje ir net tose pačio
se JAV.

Pabaigai kalbėtojas paaiš
kino ekonominę ir politinę 
padėtį Lenkijoje, kaltinda
mas antisocialinius gaivalus 
už kišimąsi į to krašto vidaus 
reikalus.

Kreipėsi j 
prez. Carterį

Washington. — Stambi 
grupė, atstovaujanti kovoto
jus už taiką, akademinį JAV 
pasaulį ir pavienius žymius 
veikėjus, kreipėsi į prez. 
Carterį, kad jis padarytų 
intervenciją kariniam Seoulo 
režimui dėl Kim Dae Jung ir 
kitų asmenų nuteisimo. Kim 
Dae Jung nuteistas mirties 
bausme, o kiti—įvairiomis 
kalėjimo bausmėmis. Jie bu
vo kaltinami už planavimą 
nuversti Seoulo režimą.

Pabrėždami, kad šiemet 
sueina 30 metų, kai Korėja 
buvo suskaldyta karo, jie 
prašo, kad prez. Carteris 
apeliuotų į Seoulo vyriausy
bę, kad būtų sugrąžintos 
žmonėms civilinės teisės ir 
laisvės ir kad jis išpildytų 
savo rinkiminį pažadą—ati
trauktų iš Korėjos 40 tūks
tančių JAV karių ir panai
kintų karines bazes Korėjo
je.

Sprogimas raketų bazėje
Damascus, Ark. — Čia 

esančioje tarpkontinentinėje 
požeminių raketų bazėje įvy
ko baisus sprogimas, kai 
darbininkui iškrito iš rankų 
veržlėraktis ir, nukritęs 70 
pėdų, pataikė į Titano 2 
vardu vadinamos raketos de
galų tanką. Žuvo vienas ka
reivis ir 21 sužeisti. Trylikos 
kvadratinių mylių plote gy
venantys apie pusantro tūks
tančio žmonių turėjo būti 
evakuoti.

Buvo prisibaiminama, kad 
tasai sprogimas galėjo suga
dinti ir atominį raketos už
taisą, bet vyriausybė ir ka
riuomenė pakartotinai tvirti
na, kad nieko panašaus nėra 
įvykę.

Spauda rašo, kad pastarų
jų penkerių metų laikotarpy
je įvairių nelaimingų atsitiki
mų prie tų Titano 2 raketų 
esą buvę net 125. Prieš 
dvejus metus įvykusiame 
sprogime žuvo vienas karei
vis ir 29 buvo sužeisti, tačiau 
blogiausias atsitikimas buvęs 
1965 m., kai buvo užmušti 53 
civiliai statybos darbininkai.

Titanas 2 raketos, kurių 
Amerika turi iš viso 54 ir 
laiko jas įvairiose vietovėse, 
sakoma, yra laikomos specia
liai efektingomis bombarduo
ti miestams ir pramonės cen
trams. Nors jos jau 17 metų 
senumo, bet jų dar neketina
ma pakeisti naujesnėmis.

Taip atrodo vieta, kurioje laikomos Titano-2 raketos. Ši 
yra už trijų mylių nuo Damascus vietovės, kur įvyko 
sprogimas rugsėjo 19 d.
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KARAS TARP IRAKO
IR IRANO

Dviejų kariaujančių Salių žemėlapis, rodantis pirmuosius 
taškus Irane, kur buvo numestos Irako bombos.

Baghdad. — Revoliucinės 
Vadovybės Tarybos prezi
dentas Hussein savo pareiš
kime per radiją ir spaudoje 
apkaltino Iraną, kad jis truk
do navigaciją Shatt al-Arab 
vandens ruože, į kurį šiedu 
kraštai reiškia pretenzijų. 
Esą, prasidėję nuo to, kad 
Irano artilerija apŠaudžiusi 
užsienio laivus, plaukiančius 
per tuos vandenis ir kad 
Iranas bendrai išplėtęs kari
nius veiksmus. Prez. Hus
sein taip pat apkaltino Iraną 
ir už tai, kad jo lėktuvai daro 
puolimus ant Irako karinių 
dalinių, esančių pasienio ruo
že bei paskelbęs krašte mo
bilizaciją. Prezidentas kvietė 
Irako karius pasigailėti tų 
Irano kareivių, kurie pasi
duos į nelaisvę, bet įsakė 
kietai kovoti su tais, kurie

priešinsis.
Rašan 

Amerikps spauda ir radijas 
skelbė, 
dviejų k 
ras daly 
tatorių, 
karinės 
stipresn 
reiškė s 
karas tarp dviejų kaimynų 
gali sutrukdyti naftos tieki
mą, bet 
karuose 
kurių tam tikram laikui pa
kaktų.

Pasienio susirėmimai tarp 
Irako ir 
nokai d 
Pagal 1975 m. sutartį Iranas 
buvo pą 
iš tų te 
kui, bet 
Irakas tą sutartį nutraukė.

t šiuos žodžius,

kad karas tarp tų 
aimynų jau esąs tik- 
kas. Buvo ir komen- 
teigiančių, kad Irako 

pajėgos esančios 
ės už Irano. Visi 
bsirūpinimo, kad šis

pabrėžinėjo, jog Va- 
dar esama atsargų,

Irano prasidėję se- 
M teritorinių ginčų.

sižadėjęs kai kurias 
ritorijų grąžinti Ira- 
to ligšiol nepadarius,

Pasaulis susirūpinęs dėl karo 
tarp Irako ir Irano

United Nations. — Gene
ralinės Asamblėjos sesijos 
darbai nubluko pastarųjų 
įvykių fone. Saugumo Tary
ba ėmėsi žygių ieškoti būdų, 
kaip nors užbaigti karo 
veiksmus, prasidėjusius ir 
tebevykstančius tarp Irako 
ir Irano. Esama bendros 
nuomonės, kad, jei karas 
išsiplėstų tarp šių dviejų 
didžiausių naftą tiekiančių 
kraštų, labai nukentėtų visas 
pasaulis, ypač tos valstybės, 
kurios būtų tiesiogiai palies
tos, ypač Japonija ir Prancū
zija. Žinoma, tai atsilieptų ir 
būtų tiesiogiai paliestos, 
ypač Japonija ir Prancūzija. 
Žinoma, tai atsilieptų ir 
Amerikai, nors ji nedaug 
naftos gauna iš to regiono.

Saugumo Tarybos narių 
posėdyje Tarybų Sąjungos 
užsienio reikalų ministras 
Gromyka kaltino JAV už 
militaristinę politiką visame 
pasaulyje, o ypač Persijos 
įlankos srityje.

Tuo tarpu JAV valstybės 
sekretorius Muskie, atidėjo į 
šalį visus savo numatytus 
rutininius susitikimus su kitų 
kraštų diplomatais. Jis kon
centruojasi dabar, kaip per 
kitus kraštus paveikti ka
riaujančias šalis, nes Ameri
ka neturi gerų santykių nei 
su Iraku, o juo labiau su 
Iranu, kuris vis dar tebelaiko 
JAV diplomatus ir nieko 
nekalba apie jų paleidimą.

Prezidentas Carteris pa-

AV neutralumą ir 
kitus kraštus taip 

kišti ir leisti, kad

skelbė < 
pakvietė 
pat nes 
Irakas $u Iranu patys iš
spręstų savo ginčus. Jis taip 
pat sušaukė JAV National 
Security 
padėčiai

Tarybų Sąjunga taip pat 
paskelbė

Santy 
Irano b 
pastaraisiais mėnesiais. Bu
vo nuolatinių mažesnio mas
to susirėmimų pasienyje, 
ypač dė 
al-Arab, 
vienintelis patekti į Persijos 
įlanką, 
nafta į 
įtempim 
tolygio c 
karu. I 
bombarduoja vienas kito 
miestus ir naftos laukus.

Yra manančių, kad Irakas 
sustos k; 
rins Sha. 
koment 
Irakas s 
girnų yr 
ną, kurį 
no revoliucijos išdavoje įvyk
dyti kar 
lymai”.

Palestiniečių vadas Assir 
Arafat p 
ti taikin 
Irake y 
Ateinančių dienų įvykiai pa
rodys, kurlink tasai karinis 
dviejų kaimynų susirėmimas

sesiją susidariusiai 
aptarti.

neutralumą.
dai tarp Irako ir 

•Uvo ypač pablogėję

vandens kelio Shatt 
kuris Irakui yra

per kurią keliauja 
visą pasaulį. Tasai 
as tarp dviejų kraštų 
Sidėjo, iki prasiveržė 
>abar abu kraštai

ariavęs, kai užsitik- 
,tt al-Arab. Politiniai 
atoriai mano, kad 
avo kariniu pasiren- 
i pranašesnis už Ira- 
militariškai susilpni-

iuomenės vadų “va-

asisiūlė tarpininkau- 
toju, nes jis Irane ir 
ra gana populiarus.

nuves.
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Pasaulinei taikai 
pavojingas kursas

Nebėra jokia paslaptis, kad šiandien Jungtinių Valstijų ir 
Kinijos vyriausybių yra vedamos viešos ir slaptos derybos. 
Jų tikslas šios šalies pagalba tvirtai apginkluoti Kiniją ir 
sudaryti Tolimuosiuose Rytuose tarp Kinijos, Japonijos ir 
Amerikos galingą militarinį sandėrį, nukreipti prieš 
Tarybų Sąjungą.

Kaip atrodo, tai Kinijos vadovybė yra pasiruošus tapti 
Washington© Pentagono militarinių “vanagų” įrankiu šiame 
pasaulio regijone.

Bet šis mūsų valdžios kursas labai pavojingas pasaulinei 
taikai. Jis didina tarptautiniuose santykiuose įtampą ir 
ginklavimosi varžybas. Juk socialistinis pasaulis su Tarybų 
Sąjunga priešakyje negalės neatsiliepti su savo militarinio 
pajėgumo didinimu.

Kongresas turėtų šį kursą atmesti ir pasmerkti.

Apie naują mūsų 
Amerikai “pavojų”

Šiuo laiku spaudoje daug rašoma apie neatidėliojamą 
reikalą visiems amerikiečiams susirūpinti šiam kraštui, tai 
yra, jo kapitalistinei santvarkai gresiančiam pavojui. Ar tai 
plačiai skaitomas ir aukštai autoritetingu laikomas leidinys 
“U. S. News Ū & World Report” rugsėjo 22 dienos 
laidoje šaukia, kad Amerika “ekonominiai sensta ir yra 
pavargus, likusi tiktai šešėliu to milžino, kuris per 
desėtkus metų prigamindavo užtenkamai visokių produktų 
mus aprūpinti prabangiu gyvenimu. Kas nors turi būti 
daroma, arba Jungtinės Valstijos ekonominiai taps antraei
le jėga tarp kapitalistinių šalių pasaulyje”. Jau dabar, 
girdi, jos užsieninė prekyba pasižymi gana dideliu deficitu, 
tai yra daugiau įvairių industrinių produktų įvežama negu 
išvežama.

Leidinys sako, kad išeitis tėra viena, būtent visomis 
jėgomis imtis mūsų šią santvarką gelbėti, jos gamybą 
re industrializuoti, atgaivinti, atnaujinti ir t. t. Tam 
reikėsią išleisti tiesiog bilijonus ir bilijonus dolerių, bet, 
kaip sakyta, kitos išeities nebelikę.

Pakruojo rajono Lygumų apylinkės Sukmedžio kaimo 
vyresnio amžiaus gyventojai dar prisimena Praną Dakta- 
raitį—pažangių pažiūrų žmogų, kuris visa širdimi pritarė 
tarybinei santvarkai.

1948 metų balandžio 10 dieną buržuaziniai nacionalistai 
išžudė Daktaraičių šeimą: tėvą, motiną, paauglę dukrą.

Artėjant Lietuvos TSR 40-mečiui, buvo nutarta tragedi
jos vietoje pastatyti paminklinį akmenį. Iniciatyvos ėmėsi 
Montaičių tarybinio ūkio (jam dabar priklauso Sukmedžio 
kaimas) pirminė partinė organizacija, vadovaujama sekre
torės Janinos Beglecovienės. Paminklą iškalė liaudies 
meistras Rimgaudas Sinkevičius.

Visiems Pakruojo rajono Lygumų apylinkės aktyvistams, 
žuvusiems nuo buržuazinių nacionalistų rankos, skirtas šis 
paminklinis akmuo—mūsų pagarbos ir dėkingumo simbolis.

G. Pamerneckaitė 
Tylos minutė prie paminklinio akmens.

B. Narsutytės nuotrauka

Q» WHY ARE MILLIONS 
• OUT OF WORK?

$1 billion spent on

E"M WOHUil

CONSTRUCTION creates 100,072 jobs

MASS TRANSIT creates 92,071 jobs

THE MILITARY creates 75,710 jobs

(Figures from the Bureau of Labor Statistics, 
Struotura of tha U.S. Eoonomy in 1380 and 108S.)

Kas ką rašo ir sako į Tiesos Krislai
NEPAGYDOMA 
KAPITALIZMO LIGA

Labai klysta tie amerikie
čiai, sako dienraštis “7 
World” (rugs. 12 d.), kurie j tuojami bei naujai atidaryti 
mano, kad tiktai mūsų Jung- į karjerai respublikoje. Jie 
tinių Valstijų kapitalizmas j kiekvieną mėnesį paruošia 
serga nedarbo ligą, kad tik
tai šioje šalyje turime milijo
nus bedarbių. Nedarbas yra 
visur kapitalizmo chroniška 
liga.

Štai tiktai keturiose Ben
drosios rinkos šalyse—Pran
cūzijoje, Belgijoje, Vakarų 
Vokietijoje ir Anglijoje yra 
6,700,000 bedarbių. Ir tas 
skaičius dar vis tebeauga. 
Paskutiniais penkeriais me
tais, pabrėžia “Daily World”. 
Belgijoje bedarbių skaičius 
pakilo 16 procentų, I\a.. ’ 
zijos 8.6 proc., Anglijoje 7 
proc. ir Vakarų Vokietijoje 
6.7 proc. )

Tuo tarpu, kaip žinia, 
darbu neserga nė viena 
cialistinė šalis. Dargi 
kuriose socialistinėse šalyse 
jaučiama darbo jėgų stoka. 
Pavyzdžiu galima paimti kad 
ir Tarybų Lietuvą. Joje nie
kas nesiskundžia, kad negali 
darbo susirasti.

ja daugiau kaip milijonas 
j tonų. Padidėjus kelių tiesėjų 
“apetitui”, neprarado savo 

Daily reikšmės ir seniai eksploa- 
1 • I 1 • • 1 • •• 1*1 i •

dešimtis tūkstančių kubinių 
metrų granitinės, dolomiti
nės skaldos, žvyro ir koky
biško smėlio.”

ne
šo
kai

TIKRO KOVOTOJO 
ŽODŽIAI IR PAŽADAI

National Urban League 
šiandien yra bene tik seniau
sia, veikliausia ir skaitlin
giausia, amerikiečių organi
zacija. Jos prezidentas yra 
senas veikėjas Vernon Jor
dan. Jo ir jo organizacijos 
baisiai neapkenčia kukluks- 
klaniniai baltieji rasistai. Ge
gužės 29 dieną jie jį pašovė 
ir smarkiai sužeidė, bet, lai
mei, neužmušė. Dabar jis 
susveiko ir sugrįžo prie savo 
pareigų.

Jordan sako: “Kulkos nie
kad neįveiks idėjų ir judėji
mų. Kas liečia mane, tai 
pasikėsinimas mano gyvybei 
tiktai manyje sustiprino pa
siryžimą kalbėti ir kovoti 
prieš smurtą, priespaudą ir 
rasizmą mūsų visuomenėje”.

Taipgi, žinoma, aišku, kad 
šis pasikėsinimas prieš jų 
vadą tiktai pakels ir sustip
rins pąsiryžimą visuose juo
duosiuose žmonėse kovoti 
prieš priespaudą ir rasizmą.

IR VĖL MUSŲ 
JĖZUITAMS TENKA 
NUSIVILTI

Chicagos “Draugas” rugsė
jo 10 d. savo vedamajame 
“Ar Kremlius pakęs komu
nistinės sistemos griovimą?” 
giedojo:

“Tris savaites Lenkija bu
vo pasaulio dėmesio centre. 
Streiko metu buvo spėlioji
mų, kaip reaguos Maskva, 
ką darbininkai laimės ar nie
ko nelaimės, ar nepasikartos 
18 amžiaus pabaigos įvykiai, 
palaidoję Lenkiją kartu ir 
Lietuvą 123 metams. Kol kas 
Maskva dantis sukandusi 
kenčia. Per daug įklimpusi 
Afganistane, kur iai prana
šaujamas antras Vietnamas. 
Viso pasaulio spauda pripa
žįsta, kad pirmas toks atsiti
kimas komunistiniam pasau
lyje—leisti laisvus rinkimus į 
darbo unijas ir suteikti teisę 
jiems streikuoti. Įspūdis ir 
būsimos pasekmės Rytų 
Europoje neapskaičiuojamos. 
Net ir tuo atveju, jei Maskva 
netektų kantrybės ir pasiųs
tų savo divizijas, kaip tai 
padarė su Vengrija ir Čeko
slovakija, visas reikalas tuo 
nesibaigtų. Tik priartintų 
neišvengiamą komunistinio 
pasaulio griuvimą, imperija 
pradėtų braškėti dar grei
čiau.”

Ogi, kaip žinia, nieko pana
šaus neatsitiko. Vėl kunigų 
organas per anksti apsidžiau
gė.

Ne vien duona žmogus 
gyvas. Jam reikia tėvynės, 
laisvės, gimtos kalbos, švie
sos.

Menas—tarp vilkų išlikti 
žmogumi.

. Tik po ilgų ieškojimų at- 
! randama didžioji tiesa.

Jei užgimei žmogum, tai ir 
gyvenk žmoniškai.

Uždraustas vaisius visuo
met saldesnis.

Jei moteris pasakė “ne”, 
reiškia, ji abejoja. Jei pasakė 
“abejoju”, reiškia—sutinka.

Jei nori pajusti tikro gyve
nimo džiaugsmų, dirbk tėvy
nei ir žmonijai naudingą dar
bą.

Gyvenimas —kova. Kovą 
laimi stiprieji.

Vynas žmogų paverčia gy
vuliu.

Alkoholis priverčia žmogų 
padaryti didžiausias niekšy
bes. Tai kam jį gerti?

Surasti savo tikrąjį “Aš” 
kiekvieno žmogaus pareiga.

Kas ieško pigios meilės, 
tas niekad nepajus tikro mei
lės džiaugsmo.

Atėmus iš žmogaus gimtą
ją kalbą, jis pasijus nepilna
verčiu.

Gimtoji kalba—gražiausia.
Gyvenimo grožį pamato tik 

patys gražiausieji.
Jeigu nori suprasti tautą, 

turi joje pagyventi.
Nesmerk žmogaus, nepaži

nęs jo.
Žmogaus garbę nuplėšti 

lengva, bet atstatyti sunku.
Laimingas tas, kuris savo 

darbą padaro iki galo.
Laimingas tas, kuris pasie

kia. Laimingas tas, kuris 
pasiekia savo svajonių viršū
nę. Pasiekti tai, ko kiti 
nepasiekia, pamatyti tai, ko 
kiti nepamato, gali tik darbš
tūs ir stiprios valios žmonės.

Jeigu nebūtų liūdesio, ne- 
suprastumėm džiaugsmo.

Kęstutis Balčiūnas

Tarybų Lietuvos naujienos
[TELEGRAMAI

Čia yra “seifas”, kuriame laikome paslėpę sutartį “SALT 
II” nuo Kongreso, kad ji nebūtų užgirta [ratifikuota].

Už nusiginklavimą ir 
taikų sugyvenimą

LIETUVA DIDŽIUOJASI
Žurnale “Švyturys” (num. 

15) skaitome:
“Lietuva keliais gali teisė

tai didžiuotis. Jų tinklu iš 
socialistinių šalių mūsų res
publiką Europoje pralenkia 
tik VDR ir CSSR. 33600 km 
kelių, apie 7000 asfaltuotų. 
Žvilgantis jų tinklas apraizgo 
visą respubliką, sujungia 
miestus, pramonės centrus, 
rajonus, kurortus.

Kiekvienas kelias turi savo 
istoriją, savo pradžią, savo 
kūrėjus. Jis gimsta projek
tuotojų mintyse, vatmano la
pe, jo tvirtumas tikrinamas 
elektroninėmis skaičiavimo 
mašinomis. Viską gerai ap- 
galvojant, pasveriant. Ne be 
reikalo kelininkai sako, kad 
kiekvienas gero kelio kilome
tras dengiamas auksu—jo 
kaina mūsų respublikos sąly
gomis gali siekti milijoną ir 
daugiau rublių. Kasmet 300 
km Lietuvos kelių naujai 
nutiesiama, padengiama as
faltbetonio danga ar iš pa
grindų suremontuojama.

O juk tik vienam rekon
struojamo kelio kilometrui 
reikia 1400-1600 .tonų skal
dos. Įvairiausių frakcijų, la
bai geros. Jos savo respubli
koje šiandieną neturime. Ieš
kome pas kaimynus. Sura
dome nenaudojamus granito 
karjerus Ukrainos TSR Rov- 
no srities Samaus rajone.

Čia išaugo moderni gyven
vietė, galinga statybinių me
džiagų gamykla. Tūkstančiai 
vagonų veža respublikai pa
grindinę kelininkų duoną— 
skaldą. Kasmet jos atkeliau-

PAGERBTA RAŠYTOJA
Romano “Laikinoji sosti

nė”, prisiminimų knygos 
“Susitikimai”, daugelio apy
sakų ir apsakymų vaikams 
bei suaugusiems autorei Lie
tuvos TSR nusipelniusiai 
kultūros veikėjai Halinai 
Korsakienei sukako 70 metų. 
Ta proga respublikinėje bi- 
biotekoje Vilniuje įvyko ra
šytojos kūrybos vakaras. Ju
biliatės gyvenimo kelią ir 
kūrybą apžvelgė rašytojas 
Mykolas Sluckis, poetas 
Eugenijus Matuzevičius, lite
ratūros kritikas Petras Bra
žėnas.

Rašytoją sveikino plunks
nos draugai, skaitytojai, jos 
gimtųjų Biržų rajono visuo
menės atstovai.

Naujasis sezonas 
Lietuvos teatruose

Kompozitoriaus Eduardo 
Balsio operos “Kelionė į Til
žę” premjera savo 60 sezoną 
pradėjo Lietuvos TSK aka
deminis operos ir baleto 
teatras. Teatro jubiliejus bus 
iškilmingai pažymimas gruo
džio mėnesį. Ta proga numa
tyta daug įvairių renginių, o 
naujųjų metų išvakarėse žiū
rovas pamatys naują operos 
“Traviata” pastatymą, kurį 
ruošia respublikos liaudies 
artistai dirigentas Rimas Ge
niušas ir vyriausiasis teatro 
režisierius Rimantas Siparis.

Gruodžio mėnesį taip pat 
sukanka 50 metų, kai Kaune 
buvo įkurtas dramos teatras. 
Minint šią sukaktį, čia bus 
parodyta Vinco Krėvės dra
ma “Šarūnas”.
Kiek mažesnės sukaktis—sa
vo veiklos keturiasdešimtą
sias metines šį sezoną taip 
pat pažymės Vilniaus akade
minis ir Panevėžio dramos 
bei Kauno muzikinis teatrai. 
Žiūrovų laukia daug naujų

premjerų, kurių didelę dalį 
sudaro Lietuvių literatūros 
klasikų bei šiuolaikinių dra
maturgų kūriniai.
JUBILIEJINĖ PARODA

Dailės parodų rūmuose ati
daryta respublikinė vaizduo
jamosios dailės paroda, skir
ta Tarybų valdžios atkūrimo 
Lietuvoje 40 metinėms.

Daugiau kaip du šimtai 
autorių eksponuoja 450 tary
bos, grafikos ir skulptūros 
darbų. Tarybų Lietuvos dai
lininkus, kaip rodo ekspozici
ja, jaudina įvairios nūdienio 
gyvenimo temos, istorinė re
voliucinė krašto praeitis, 
žmogaus ir jį supančios gam
tos grožis. Teminės kompozi
cijos, peizažai atspindi plačią 
nuolatos gražėjančios respu
blikos gyvenimo panoramą, 
sukurta nemaža darbo pir
mūnų, žymių visuomenės 
veikėjų, mokslininkų, meni
ninkų portretų. Ekspozicijo
je taip pat galima pamatyti 
darbus, kurie gimė kūrybi
nėse dailininkų išvykose į 
gamyklas, kolūkius, Tarybi
nius ūkius.

Geriausi šios parodos dar
bai reprezentuos lietuvių 
dailę sąjunginėje parodoje, 
kuri vyks Maskvoje TSKP 
XXVI suvažiavimo metu.

V. Petkevičienė

UGNIKALNIŲ ŽEMĖ

Apie 500 ugnikalnių yra 
Indonezijoje, iš jų 150 — vei
kiantys, 70 — ypač pavojin
gi-

Septyniolika iš tų septy
niasdešimties yra vien Javos 
salole, tirščiausiai gyvenamo
je iš visų Indonezijos salų.

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

Birželio mėnesį Maskvoje 
įvyko Tarybų Sąjungos Ko
munistų Partijos Centro Ko
miteto plenumas, kuriame 
buvo aptarti Tarybų šalies 
užsienio politikos klausimai. 
Tarybų Sąjungos Komunistų 
Partija negalėjo ir ateityje 
negailės jėgų, kad būtų iš
saugota ir stiprinama taika, 
išsaugotas įtempimo mažini
mo procesas, kad būtų pada
rytas posūkis į nusiginklavi
mą, kad būtų remiama tautų 
teisė į nepriklausomą vysty
mąsi.

Kalboje plenume preziden
tas Leonidas Brežnevas ir 
pranešime užsienio reikalų 
ministras Andriejus Gromy- 
ka giliai išnagrinėjo dabar 
susiklosčiusią tarptautinę si
tuaciją ir pateikė konkrečius 
pasiūlymus, konstruktyvias 
priemones, kuriomis siekia
ma išsaugoti ir stiprinti tai
ką.

Buvo pažymėta, kad Ta
rybų Sąjungos ir socialisti
nės sandraugos daugiapusės 
ir aktyvios veiklos, kuri bu
vo paremta socialistinių šalių 
ekonominės ir gynybinės ga
lios didėjimu, dėka per praė
jusį dešimtmetį pagerėjo 
tarptautinė padėtis. Mažėjo 
įtempimas. Sustiprėjo ir pra
dėjo vystytis konkretus tau
tų ekonominis ir politinis 
bendradarbiavimas taikaus 
sambūvio principų pagrindu. 
Išryškėjo “šaltojo karo” smu
kimo tendencija. Buvo suda
rytos palankesnės sąlygos, 
kad ginčijami klausimai ir 
tarptautiniai konfliktai būtų 
sprendžiami teisingu taikiu 
sureguliavimu. Šios tarptau
tinių santykių vertybės, už 
kurias taip aktyviai kovojo 
Tarybų Sąjungos komunistai 
yra neįkainojamas visos žmo
nijos turtas.

Suprantama, kad tokie da
lykai labai nepatinka impe
rialistinėms jėgoms, NATO 
kariniam blokui ir jo šeimi
ninkams. Šios tamsios jėgos 
ėmėsi žygių, kad sustabdytų 
pasaulio vystymąsi pažangos 
keliu. Jos ėmė toliau plėtoti 
ginklavimąsi, griebiasi pro
vokacijų prieš socialistines ir 
kitas nepriklausomas valsty
bes. Proimperialistinės jėgos 
su Amerika priešakyje didi
na militaristinį NATO akty
vumą. Naujas ir pavojingas 
reiškinys tarptautinėje poli
tikoje yra imperialistinių ir 
Pekino hegemonistų part
nerystė.

Štai tokiomis sudėtingomis 
sąlygomis mūsų Tarybų Są
junga elgiasi santūriai, tvir
tai ir principingai, nuosekliai 
gina ir vykdo kursą, kurio 
tikslas yra išsaugoti taiką, 
užtikrinti tarybinės liaudies 
saugumą, visos žmonijos

saugumą visumoje, nesileisti 
išprovokuoti ir kartu atremti 
imperialistų pretenzijas.

Šių metų gegužės mėnesi 
Varšuvoje įvykusiame Var
šuvos sutarties valstybių Po
litinio konsultacinio komiteto 
pasitarime buvo priimta de
klaracija ir pareiškimas dėl 
valstybių aukščiausiojo lygio 
pasitarimo sušaukimo. Šiuo
se dokumentuose pareikšti 
konkretūs pasiūlymai. Jų 
tarpe—sustarti, kad nė vie
na valstybė, nė viena valsty
bių grupuotė Europoje nedi
dintų savo ginkluotųjų pajė
gų skaičiaus Helsinkio doku
mentu nustatytame rajone, 
besąlygiškai laikytis visų 
Europos pasitarimo Baigia
mojo akto nuostatų, gerai 
pasiruošti Madrido susitiki
mui, sparčiau ruoštis konfe
rencijai karinio įtempimo 
mažinimo ir nusiginklavimo 
Europoje klausimais. Nusta
tytos ir kitos konkrečios 
priemonės ir pasiūlymai.

Plenume buvo pareikšta, 
kad socialistinės šalys yra 
įsitikinusios, kad esant gerai 
valiai, protingai pažiūrai, at
sižvelgiant į objektyvias są
lygas, gali būti išspręsta bet 
kuri globalinė ar regionalinė 
problema. Tik tai reikia da
ryti ne diktatu ar smurtu, o 
politinėmis, taikiomis prie
monėmis, atsižvelgiant į ly
gybės ir vienodo saugumo 
principus.

Plenume buvo pritarta 
partijos ir valstybės veiklai, 
kuria teikiama visapusiška 
pagalba Afganistanui, kad jis 
galėtų atremti kišimąsi iš 
užsienio, kuriuo bandoma pa
smaugti Afganistano revoliu
ciją ir sudaryti proimperia- 
listinį karinės agresijos plac
darmą Tarybų Sąjungos pie
tuose. Mūsų partija stoja už 
tai, kad padėtis Afganistane 
būtų sureguliuota politinė
mis priemonėmis. O tam 
reikia visiškai nutraukti ag
resiją prieš Afganistaną ir 
patikimai garantuoti, kad iš 
užsienio nebus vykdoma ar
domųjų veiksmų.

Žodžiu, Tarybų Sąjungos 
užsienio politika ir toliau 
lieka tvirta ir ntiosekli kovo
je už taiką ir socialinę pa
žangą, prieš imperializmą ir 
jo agresyvius antiliaudinius 
planus,

Apolinaras Sinkevičius

Užprenumeruokite
"Laisvę" 

savo draugams
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LAIŠKAS DŽONIUI
SVEIKAS, DŽIONI,

Nelinksmos žinios kelia ne
rimą. Tuomet, kai mes lau
kėme ir tikėjome savo ša
lių—Jungtinių Amerikos 
Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos—geresniu draugiškumu, 
įvyko tai, ko nei tu, nei aš 
niekuomet nenorėjome ir da
bar nenorime. Šalti vėjai 
papūtė didžiosios politikos 
laukuose, sukunkuliavo žmo
nėse jausmus, sujudino jų 
protus. Visiems mums dabar 
labai reikalinga suprasti, ko
dėl, dėl kieno kaltės turime 
pergyventi tokias neramias 
savaites, mėnesius, o gal ir 
ne vienerius metus. Mudu to 
amžiaus žmonės juk puikiai 
suprantame, kad panašios si
tuacijos nieko geresnio darbo 
žmogui nedavė ir negali duo
ti.

Tai, kas vyksta dabar 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
ir Tarybų Sąjungos santy
kiuose primena pačius at
šiauriausius, taip vadinamus 
“šaltojo karo” laikus. Nese
niai po ranka man pasitaikė 
M. Abramovo piešinys, kuris 
įstrigo į atmintį gal todėl, 
kad regis, labai taikliai pa
vaizdavo dabarties ir “šaltojo 
karo” laikų bičiulystę. Ant 
virvės, kurios vienas galas 
užrištas už Kapitolijos bokš- 
.to, o antrasis už raketos 
smaigalio—susitikę sveikina
si du žmonės. Ant vieno 
krūtinės užrašyta Dulles. Jis 
mūsų atmintyje išlikęs kaip 
vienas iš Maršalo plano ren
gėjų ir NATO organizatorių. 
Jo užsienio politika, priešiš
ka TSRS ir kitoms socialisti
nėms šalims, kaip tu prisi
meni, Džioni, buvo grindžia
ma “jėgos pozicijos” ir “ba
lansavimo ant karo ribos” 
principais. Taigi Dulles M. 
Abramovo piešinyje vienoje 
rankoje laiko iškėlęs savo 
politikos pagrindinį doku
mentą, kuris taip ir pavadin
tas—“Balansavimas ant karo 
ribos”. Na, o kita ranka jis 
spaudžia dešinę kitam ant 
tos pačios virvės “balansuo
jančiam” žmogui. Tik jo vei
das nugręžtas, tačiau visgi jį 
atpažįstame tiksliai, nė kiek 
tuo neabejodami. Tai J. Car- 
teris. Jo rankoje iškeltas 
dokumentas—ŠALIES PA
DĖTIS.

Taigi amžiną atilsį Dulles 
(mirė 1959 gegužės 24 d.) ir 
nūdieninis JAV prezidentas 
J. Carteris, pasirodo, pajė
gūs susitikti ir stipriai spaus
ti vienas kitam rankas.

Nujaučiu, kad tu, mielas 
Džioni, nesi patenkintas šito
kiu J. Carterio ir J. Dulleso 
bičiulystės aprašymu. Ir ži
nau, kodėl. Mat ir tau, kaip 
ir ne vienam, tavo tautiečiui 
atrodo, kad JAV ir TSRS 
santykius sukomplikavo įvy
kiai Afganistane. Vadinasi, 
anot tavęs, prie ko čia J. 
Carteris. Anot tavęs, ar ne
reikėtų to priežasčių paieš
koti pono Brežnevo politiko
je.

Ką gi, mielas Džioni, prie 
Afganistano įvykių mes su
grįšime. Būtinai! Dabar no
riu pasakyti, jog nuoširdžiai 
džiaugiuosi, kad nesi bešališ
kas įvykių, kuriuos regime 
pasaulyje, stebėtojas. Jie iš
ties pavojingi taikai, ir gal 
net žmonijos egzistencijai. 
Mes privalome užimti pozici
jas, kurių pusėje tiesa, pri
valome aktyviai talkininkauti 
žmogiškumui, gerbdami ne 
tik save ir savo tautas, bet 
lygiai tiek pat ir kitus, kitas 
tautas. Vadinasi, ir jų pasi
ruošimą žengti į ateitį jų 
pasirinktais keliais.

Tavo tėvynėje, mielas 
Džioni, nemažai gyvena ma
no tautiečių. Tačiau šįkart aš 
turiu galvoje tik tą jų dalį, 
kurie sąmoningai 1940-ai- 
siais, o vėliau 1944-aisiais 
metais bėgo iš Lietuvos, nes, 
—pasiklausius jų—Lietuvą 
tuomet ištikęs mirtinas pa

vojus. Girdi, pražuvo Lietu
vių tauta, jos kultūra, visa, 
ką ilgus šimtmečius protu ir 
rankomis kūrė mano tauta— 
viskas—girdi, pražudyta ar 
žūsta! Tie balsai, beje, ir 
dabar nenutilę, nors rašau 
tau, Džioni, savo gimtąja 
kalba, nors mano Lietuvos 
pramonė dabar pagamina 54, 
o žemės ūkis 2.2 karto pro
dukcijos daugiau negu 1940 
metais, kai šie ponai bėgo iš 
revoliucinės Lietuvos, pra
našaudami tautai sunykimą, 
nutautėjimą, pasakysiu — 
mirtį. Mes juos vadiname 
kontrrevoliucionieriais, nes 
jie išties buvo ir yra nusitei
kę prieš socialistinį Lietuvių 
tautos būdą. Na, o tu, Džio
ni, nebūdamas neutralu visgi 
žinai ir tau nereikia čia 
priminti, kad tavo šalies Bal
tieji rūmai rėmė ne lietuvių 
tautą, o jos atskalas, tuos, 
kas iš jos rankų penėjosi ir ją 
engė. Palygink, bičiuli, lietu
vių tautos dabartinį gyveni
mą su ankstesniu ir pamaty
si, ko verti tie, tavo šalyje 
gyvenančių lietuviškų nusi- 
teikėlių prieš Tarybų val
džią, balsai. Kas trečias res
publikos žmogus yra aukšto
jo, nebaigto aukštojo arba 
viduriniojo išsilavinimo. Stu
dentijos dabar Lietuvoje ko
ne 11 kartų daugiau negu 
1940 metais. Įdomu ir nepa
prastai miela žinoti, kad 
aukštosios mokyklos Lietu
voje kasmet išleidžia 1.5 kar
to daugiau specialistų, negu 
jų iš viso buvo 1940 metais.

Visa tai davė revoliucija,, 
kurios ne tik kad nerėmė, 
bet ir padėjo prieš ją kovoti 
ir Jungtinių Valstijų oficia
lioji politika. Tavo šalies,
Džioni, politika. Man, pasa
kysiu, ne jokia staigmena, 
kad Afganistano Balandžio 
revoliucijos atžvilgiu, ji ly
giai tokia pat arši, grubi, 
mėginanti klaidinti pasaulio 
nuomonę faktų iškraipymu ■ 
ir—kas, beje, labiausiai ne
gražu!—kad tokia politika 
mėgina apsišviesti labai švie
sia ugnimi: girdi, Amerika 
pati labai myli laisvę ir todėl 
ją gerbia kitose tautose.

Tikiu, Džioni, kad atidžiai 
perskaitysi šį, sakyčiau, ne
baigtą laišką, ir pasiliksiu 
toks mielas ir geras, kokį 
tave pažinau ligi šiolei. O aš 
imuosi kito laiško, nes norisi 
tau išsakyti, kokias aš matau 
Jungtines Valstijas, tiksliau 
sakant, tą jų dalį, kuri daro 
Baltųjų rūmų politiką ir ją 
pateikia pasauliui.

Lik sveikas. Rašyk! Irgi 
atvirai, kaip kad stengiausi 
aš. Pranas Šilinis

• KIEK GYVENTOJŲ 
AFGANISTANE!

Pagal negalutinius pirmojo 
Afganistano istorijoje gyven
tojų surašymo duomenis žaly
je gyvena 15,5 mln. žmonių 
(iš jų 8 mln. vyrų). Kaip pra
neša agentūra Bahtar, Afga
nistano miestuose gyvena 1,7 
mln., kaimuose 11,3 mln., kla
joklių yra 2,5 mln. žmonių, — 
rašoma žurnale „Azija i Afri
ka segodnia". *

Taip atrodė Japonijos miestas Nagasaki 1945 metų 
rugpjūčio 9 dieną, tai yra tuoj po to, kai ant jo amerikiečiai 
numetė atominę bombą. Miestas buvo paverstas į baisius 
griuvėsius. Dabar šios šalies militariniuose ir valdiškuose 
rateliuose plačiai kalbama apie ruošimąsi mums būti 
pirmutiniams panaudoti branduolinę bombą, tik, žinoma, 
jau nebe prieš Japoniją, bet prieš Socialistines šalis . . .

“LAISVĖ”

Knyga apie Tarybų Lietuvą— 
užsienio skaitytojams

Spaudos agentūra “Novos- i priešinosi hitleriniams grobi-
i kams, kaip milžiniškų aukų
i kaina buvo apginta laisvė.

“Kai kurie turistai, atvykę 
į Lietuvą iš Vakarų, nuošir
džiai nustemba, išvydę ją 
visai kitokią, negu iki tol

ti” išleido Petro Griškevi
čiaus knygą “Lietuva” (anglų 
kalba). Leidinyje, skirtame 
užsienio skaitytojui, pasako
jama apie visuomeninį politi
nį, ekonominį, socialinį, kul
tūrinį Tarybų Lietuvos gyve
nimą, pateikiama istorinių ir 
geografinių žinių apie respu
bliką.

Knygos skyriai: “Yra ša
lis . . .”, “Nuo Klaipėdos iki 
Ignalinos”, “Istorijos kryžke
lėse”—tarsi neakivaizdinė 
kelionė per Lietuvą, stabte
lint ties įžymiomis vietomis, 
apmąstant lietuvių tautos is
torinį kelią į šias dienas. 
Knygoje pasakojama apie re
voliucinių idėjų brendimą, 
pirmuosius marksistinius ra
telius XIX a. pabaigoje, ko
munistinio judėjimo Lietuvo
je ištakas. Vienas iš knygos 
skyrių—pasakojimas apie 
darbo žmonių, kuriuos įkvė
pė Didžiojo Spalio pergalė 
Rusijoje, kovą už Tarybų 
valdžią Lietuvoje, apie 1918- 
1919 metų revoliucinius per
tvarkymus. Knygoje parodo
mas politinių ir ekonominių 
prieštaravimų gilėjimas bur
žuazijos valdymo metais, jos 
politikos bankroto dėsningu
mas, rašoma apie komunisti
nio pogrindžio, visų antifa
šistinių jėgų kovą prieš anti
liaudinę santvarką, skaityto
jas supažindinamas su istori
niais 1940-ųjų įvykiais, kai 
Lietuva vėl—ir visam lai
kui—tapo tarybine ir buvo 
priimta į Tarybų Sąjungą 
kaip lygiateisis jos narys. 
Skyriuje apie Didįjį Tėvynės 
karą parodoma, kaip liaudis

Neišeik!
Neišeik iš gimtosios šalelės, 
Nepaliki mėlynės dangaus 
Ar nemielas tau

dulkantis kelias
Ir tas sodžius

prie skardžio stataus.

Neišeik tu pavasario rytą, 
Nepaliki mergelės savos, 
Nors būt toliai

žiedais iškaišyti, 
Meilės jos neatstos niekados!

Neišeik tu
iš žydinčių pievų,— 

Tyliai ošia prie kelio beržai, 
Nesakyk tu gimtinei

sudievu,— 
Toliuos bus tau

neramūs sapnai!

Neišeik iš gimtosios
seklyčios 

Nepaniekink
gimtosios kalbos, 

Savo laimę atrasi tu šičia, * 
Prie Nevėžio, Šešupės,

Ventos!

Tad neišeik tu
iš gimtojo krašto, 

Nepamirški močiutės senos, 
Nepaniekink to

gimtojo krašto, 
Paklausyk dar sesučių

dainos.
Kęstutis Balčiūnas 

įsivaizdavo. Daugelį iš jų 
ypač stebina respublikos 
ekonominiai pasiekimai. 
Kraštas, kuris prieš kelis 
dešimtmečius eksportavo ne
bent pigias statybines miško 
medžiagas ir bekoną į labiau 
išsivysčiusias šalis, dabar ta
po ju lygiaverčių ekonominiu 
partneriu”,—rašoma knygo
je. Skyriuje “Pagaminta Lie
tuvoje” pateikiama ekonomi
nė Tarybų Lietuvos apžval
ga, pristatomos svarbiausios 
liaudies ūkio šakos, parodo
ma jų vystymosi dinamika. 
Pasakodamas apie naująjį 
Tarybų Lietuvos kaimą, 
autorius supažindina ir su 
respublikos žemės ūkio pa
siekimais, ir su etnografi
niais papročiais, naujomis 
tradicijomis. Knygoje pasa
kojama apie respublikos sos
tinę Vilnių, plačiai supažindi
nama su Tarybų Lietuvos 
kultūriniu gyvenimu.

Skyriuje “Ištikimi interna
cionalizmo principams” apra
šoma jaudinančių tarybinių 
žmonių draugystės faktų, pa
sakojama apie jų savitarpio 
pagalbą ir paramą tiek ko
vos, tiek taikaus darbo me
tais. Pateikiama žinių apie 
valstybės valdymo principus, 
supažindinama su pagrindi
nėmis konstitucinėmis nuo
statomis.

Knyga gausiai iliustruota.
“Tiesos” inf.

GAGARINO MEDALIS 
KOSMOSO 
TYRINĖTOJAMS

Maskva. — Ryšium su 
artėjančiomis žmogaus pir
mojo skridimo į kosminę erd
vę 20-osiomis metinėmis 
TSRS kosmonautikos federa
cija įsteigė J. Gagarino me
dalį. Tai—tamsios sidabro 
spalvos apskritimas, kurį 
juosia aukso spalvos pakraš
tėlis. Centre—šviesios sida
bro spalvos bareljefinis J. 
Gagarino portretas, čia taip 
pat pavaizduotas žemės ru
tulys, kurį juosia laivo paly
dovo “Vostok” orbita. An
troje pusėje iškalti žodžiai: 
“Žmogus, nutiesęs kelią į 
žvaigždes”.

— Pirmojo kosmoso užka
riautojo medaliu,—pranešė 
TASS-o korespondentui 
TSRS kosmonautikos federa
cijos pirmininko pavaduoto
jas I. Borisenka,—bus apdo
vanojami mokslininkai, kon
struktoriai, inžinieriai, lakū
nai kosmonautai, kurie įnešė 
didelį indėlį į raketinės kos
minės technikos vystymą, 
taip pat žmonės, dirbantys 
didelį darbą propaguojant 
mokslo ir technikos laimėji
mus kosminių tyrimų srityje.

TSRS kosmonautikos fede
racijos nutarimu medaliu 
taip pat gali būti apdovano
jami užsienio valstybių pilie
čiai už didelius laimėjimus 
tiriant kosminę erdvę taikos 
ir žmonijos pažangos intere
sais.

Garbingas apdovanojimas 
bus įteikiamas kasmet iškil
minguose susirinkimuose, 
skirtuose Kosmonautikos 
dienai, taip pat tarptautinėse 
konferencijose, simpoziu
muose, kongresuose.

•
KIRGIZŲ RADINYS

Kirgizijoje, Alajaus kalna
gūbryje, y'” 25 požeminės 
galerijos ir urvai Populiariau
si — mineralais žėrintys „Kris- 
talnaja" ir „čončukur". Ne
seniai kirgizų speleologai su
rado dar vienus gamtos pa
slėptus ,, rūmus". Nuostabaus 
grožio požemines sales jie 
pavadino „Siurprizu". 400 m 
ilgio „Siurprizas" žėri neti
kėtomis spalvomis, stebina 
keistomis formomis.

i TRUMPAI
i - '■ .

Harrisburg. — Pennsylva- 
nijos sostinės pareigūnai 
pradėjo investigaciją ryšium 
su pasklidusiomis žiniomis, 
kad Ku Klux Klan esąs 
infiltravęs kai kurias miesto 
policijos sekcijas. Miesto me
ras pareiškė, kad, jeigu 
paaiškės, jog policijos parei
gūnai priklauso KKK organi
zacijai, jie tuojau pat bus 
pašalinti iš tarnybos.

Los Angeles. — Po septy
niolikos dienų streiko, Kali
fornijos dvidešimt trijų di
džiųjų vyno daryklų unijos 
nariai nubalsavo priimti nau
ją trejų metų darbo sutartį. 
Tuo tarpu Kalifornijos di
džiausio salotų augintojo Bud 
Antie Farms darbininkai dar 
tebestreikuoja.

Baltimore. — Social Secu
rity administracija pranešė, 
kad loterijos būdu turės iš
spręsti, kas iš 23,755 apli- 
kantų galės gauti darbus, 
nes iš viso tėra tik 75 laisvos 
vietos. Iš viso bus parinkta 
225 asmenys ir galutinai bus 
sprendžiami pagal kvalifika
cijas.

Scotia, Ky. — Penkiolika 
moterų, kurių vyrai žuvo per 
sprogimą anglies kasykloje 
Blue Diamond Co. 1976 m. 
kovo mėn., gaus penkis su 
puse milijono dol. kompensa
cijos. Manoma, kad tai patys 
didžiausi “kraujo” pinigai an
gliakasių istorijoje. Susitari
mo pasiekta tik po ketverių 
su puse metų ir tai jau prieš 
prasidedant bylai teisme. 
Anksčiau teisėjas, pats ang
lies kasyklų savininkas ir 
gaunąs pinigų iš Blue Dia
mond Co., kuri samdo neuni- 
jistus, buvo bylą atmetęs.

Washington. — Rugpjūčio 
mėnesį maisto kainos pašoko 
2.3 procentais, pakeldamos 
metinę pragyvenimo kainą 
8.6 proc. Labor Department 
pranešimu, tai esąs pats 
aukščiausias maisto kainų 
pakilimas per pastaruosius 
penkerius metus. Ekonomi
niai stebėtojai tvirtina, kad 
tenka laukti dar aukštesnių 
maisto kainų šių metų pabai
goje. Jos gali pasiekti net 10 
proc.

/

PRIEŠ NERVINIŲ
DUJŲ BOMBAS

Washington. — Daug se
natorių, kongresmanų ir ko
votojų už taiką privačių pilie
čių pareiškė pasipiktinimą, 
kai Senatas priėmė bilių, 
paskirdamas daugiau kaip 
tris milijonus dol. nervinių 
dujų bombų fabrikui Arkan- 
sase esančioje Pine Bluff 
vietovėje.

Ši suma įeina į bendrą 157 
bilijonų dol. biudžetą, skirtą 
padidinti arsenalą ir kitiems 
pirmojo puolimo ginklams, 
kaip MX, Pershing, Cruise ir 
kitais vardais vadinamom ra
ketom.

Nervinių dujų bombų prie
šininkai teigė, kad karo tarp 
JAV ir TSRS atveju tų 
bombų aukomis būtų euro
piečiai, o ne amerikiečiai.

SUGRĮŽO IŠ TSRS
New York. — Amerikiečių 

grupė iš 45 asmenų, ką tik 
sugrįžusi iš kelionės po Tary
bų Sąjungą, spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad vi
sur, kur tik jie lankėsi, 
pastebėjo tarybinių žmonių 
norą palaikyti su JAV drau
giškus santykius ir bendrai 
siekti taikos.

Atstovaujantys įvairių ra
sių ir pažiūrų amerikiečius, 
išvykos dalyviai lankėsi 
Maskvoje, Leningrade^ Kije
ve, Volograde Odesoje ir kt. 
Išvyką globojo Promoting 
Enduring Peace, organizaci
ja su savo centru Connecti
cut valstijoje.

aukščiau-

3-IAS PUSLAPIS

Olimpiniai sportininkų
medaliai

ai Tarybų Lietuvos 
mėgėjus džiugino 
Iečiai. Kalbant apie

juk jie jau senokai

ekordą ir iškovojo 
vietą.
garsių vardų mena

nauji jų įrašyti po

Jonas Pinskus ir 
ormantas, TSRS aš-

bendraautoriui vil-

itrūko vieno taško, 
ai pasirodęs iš tary-

olimpines 
dalyvavo

Olimpiniai čempionai plaukikai Lina Kačiušytė ir Robertas 
Žulpa sutikimo Vilniaus geležinkelio stotyje metu.

T. Žebrausko nuotr.
j kinio turnyrą. Šį kartą Tary
bų Sąjungos komandai teko 
nusileisti, ir Kauno “Grani
to” kolektyvo žaidėjas Volde
maras Novickis iškovojo si
dabro medalį.

Senok 
sporto 
lengvaai 
olimpinius medalius, tekdavo 
prisiminti pokario metais 
skambėjusias Birutės Kalė- 
dienės, Jono Pipynės pavar
des. O 
nebespoį'tuoja. Ir štai olim
piados pugalėtojų tarpe vil
nietis Remigijus Valiulis. 
TSRS estafetinio bėgimo 
4x400 metrų rinktinė, kurio
je jis startavo, pasiekė naują 
šalies n 
pirmąją

Daug 
Lietuvoj irklavimo istorija. 
Dar du
Maskvoj olimpinių žaidynių. 
Tai — 
Jonas N 
tuonvietės sudėtyje iškovoję 
bronzinius olimpinės regatos 
medalius.

Pirmą kartą olimpiados 
šaudymo varžybose dalyvavo 
Lietuvos atstovas. Pasaulio 
rekordo 
niečiui Vladui Tūriai iki me
dalio pr 
Geriausi 
binių sportininkų, jis iškovo
jo ketvirtąją vietą.

Aukšto tarptautinio lygio 
rezultatus parodė septintąją 
vietą užėmusi disko metikė 
iš Vilniaus Galina Murašova 
bei vienuoliktąja tarp stip
riausių pasaulio ieties meti
kių— buvusi klaipėdietė Jad
vyga Puti 
luoto j as R, 
kartą į 
čiau jis p 
siąs ateii 
Nepasise 
šių paša 
bėgikui Aleksandrui Antipo- 
vui, kur 
tancijos 
tos.

Sportipinkai nebuvo vie
ninteliai 
siuntiniai XXII olimpinėse 
žaidynėse. Daugelio sporto 
šakų varžyboms teisėjavo 
geriausi 
arbitrai, 
dos pro 
Vilniaus 
siteto 
šokių a 
kaimo khpela, kiti kolekty
vai, meno meistrai. Žaidynių 
svečiais ^>uvo nemažai Tary
bų Lietuvos statybininkų, 
rekonstravusių ir stačiusių 
olimpinius objektus. Geriau- 
siems iš jų olimpiados dieno
mis buvo įteikti valstybiniai 
apdovanojimai.

tinienė. Jaunas irk- 
,amutis Višinskas šį 

Finalą nepateko, ta- 
ieabejoja tai padary- 
nančiose žaidynėse, 
kė vienam stipriau- 
ulyje ilgų nuotolių

Šešiolika dienų virš Tary
bų šalies sostinės liepsnojo 
olimpinė ugnis, nušviesdama 
geriausių planetos atletų ko
vas. Pasaulis sužinojo naujų 
olimpinių čempionų vardus, 
tačiau pagrindine pasaulinio 
sporto, grožio ir draugystės 
festivalio nugalėtoja tapo pa
ti kilni olimpizmo dvasia. '

Olimpinės žaidynės Mask
voje patvirtino, kad olimpi
nio judėjimo tikslas—stiprin
ti tarptautinį pasitikėjimą ir 
gerą valią. Tai artima Sau
gumo ir bendradarbiavimo 
Europoje pasitarimo Baigia
majam aktui. XXII olimpinės 
žaidynės įnešė savo indėlį į 
tautų savitarpio supratimo 
didinimą. Antiolimpinė kam
panija, kurią sumanė tam 
tikri Vakarų sluoksniai, ir 
visų pirma Washington© ad
ministracija, visiškai sužlu
go.

Olimpiniuose startuose da
lyvavo daugiau kaip septyni 
tūkstančiai sportininkų iš 81 
šalies, atstovaujančių vi
siems penkiems žemynams. 
Jie pademonstravo nepap
rastai aukštą meistriškumą. 
Žaidynėse Maskvoje pasiekti 
74 olimpiniai, 36 pasaulio, 39 
Europos rekordai.

Gausų medalių derlių XXII 
olimpinėse žaidynėse Mask
voje “nuėmė” Tarybų Lietu
vos sportininkai, gynę TSRS 
rinktinės garbę. Iškovoti net 
septyni aukso medaliai. Tiek 
jų kartu paėmus dar nebuvo 
laimėta per visas 
žaidynes, kuriose 
Lietuvos atstovai.

Pirmą kartą ant
šio olimpinės garbės pakylos 
laiptelio atsistojo iš karto du 
Tarybų Lietuvos plaukikai. 
Pasaulio rekordininkė iš Vil
niaus Lina Kačiušytė pasiekė 
naują pasaulinį rekordą, o 
vilniečiui Robertui Žulpai, 
gerokai aplenkusiam savo ar
timiausius varžovus, iki 
aukščiausio pasaulio pasieki
mo pritrūko vos kelių šimtų
jų sekundės dalių.

Maskvoje pratęstos gra
žios Lietuvos krepšinio tra
dicijos. Net trys šios sporto 
šakos atstovai tapo žaidynių 
prizininkais. Kaip ir Monrea
lio olimpiadoje, aukso meda
liai įteikti TSRS moterų 
krepšinio rinktinei. Jos kapi
tonei Angelei Rupšienei tai 
jau antrasis “olimpinis auk
sas”, o Vida Beselienė žaidy
nių čempione tapo pirmą 
kartą. Abi jos šalies repre
zentaciniame kolektyve at
stovavo Vilniaus “Kibirkš
ties” komandai. Bronzos me
daliu kartu su visais Tarybų 
šalies rinktinės nariais pasi
dabino Kauno “Žalgirio” 
krepšininkas Sergejus Jovai
ša.

Trys Tarybų Lietuvos 
sportininkai žaidė ir Tarybų 
Sąjungos rankinio rinktinė
se. “Auksinius” laimikius na
mo parsivežė kaunietė Aldo
na Nenėnienė (ji dabar taip 
pat dviejų olimpiadų laimėto
ja) bei vilnietė Sigita Mažei
kaitė. Iki paskutinės TSRS ir 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos rinktinių susiti
kimo sekundės nebuvo aišku, 
kas laimės olimpinį vyrų ran-

s pasitraukė iš dis- 
dėl prastos savijau-

Tarybų Lietuvos pa-

mūsų respublikos 
Kultūrinėje olimpia- 
gramoje dalyvavo 
V. Kapsuko univer- 

dainų ir 
“Galvės”tsietuvos” 

sambliai,

V. Žemaitis

Ta vienai
Juokiasi jazminų žiedas 
Tau vįenai.
Vyturys padangėj gieda
Tau vįenai
Spindį rytmečio saulute
Tau vįenai.
Sodo žieduose gegutė 
Tau vienai.

Kęstutis Balčiūnas

i
I
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SPECIALIAI “LAISVEI”

Prisimenant polemiką 
dėl ateities
V. KAZAKEVIČIUS 
Tąsa iš praeito num.

20 metų: daugiau kaip 
šimtas pirmųjų knygų!

1960 m. Vilniuje pasirodė 
pirmasis aplankas—“Pirmoji 
knyga“, kuriame tilpo penkių 
Lietuvos jaunųjų poetų ir 
vieno beletristo apsakymų 
rinkiniai. O kai B. Raila reiš
kė nepasitenkinimą dėl tų 
“jaunų, niekam negirdėtų”, 
jau buvo išleista gerokai 
daugiau negu 30 “Pirmųjų 
knygų“! Skirtingai nuo išei
vijos jaunosios “grynai išei- 
viškos” kartos, kuri kai kie
no įtikinėjimu esanti žymiai 
patriotiškesnė, lietuviškes
nė, negu Tarybų Lietuvoje 
(juk ją auklėja patys lietuviš- 
kiausi, patriotiškiausi, gry
niausi lietuviai pasaulyje!), 
Lietuvos jaunieji rašytojai 
masiškai “išėjo į žmones“ ir 
jau tapo ištisu pasauliu lietu
vių literatūroje, nė vienas 
išeivijos jauniausios kartos 
poetas prie absoliučios jų 
daugumos nė prilygti negali.

Dabar kai kas antitarybi
nėje išeivijoje sakys: “aišku, 
kitaip ir būti negali, mes 
gyvename asimiliacinėje ap
linkoje, mums duotas ribotas 
laikas, mes juk patys apie tai 
kalbame ir rašome!“ Taip, tai 
taip, bet kodėl tada atsiran
da tokie neprotingi raštai, 
kurių autoriais yra ir suge
bantys logiškai, galvoti žmo
nės, kodėl neįsiklauso į mūsų 
argumentus, tada, kai jie 
pateikiami, o protingesni bū
na vis atbuline data?

Šiandien įdomu yra žvilg
terėti ir į tą “Pirmosios kny
gos“ tradicijos pradžią, ir į 
jos rezultatus, kad suvoktu
me, jog vienam ar kitam 
emigrantui” jauni, negirdėti“ 
autoriai Lietuvoje yra nepa
lyginamai tikresni, negu tie, 
kurie pateko į išeiviškos lite
ratūros antologiją.

Nuo 1960 m. iki 1980 m. 
išėjo daugiau kaip šimtas 
“Pirmųjų knygų”! Tai pirmas 
esminis skirtumas, prisime
nant palyginti neseną pole
miką dėl ateities čia ir ten. 
Svarbiausia: didžioji jų dau
guma neliko vienadienėmis, 
o tapo tikro rašytojinio dar
bo pradininkėmis. Tai antras 
esminis skirtumas. O trečias 
esminis skirtumas: jei išeivi
joje jau viena išėjusi jauno 
autoriaus knyga, net viena
dienė, tampa įvykiu, tai Ta
rybų Lietuvoje daugelis, net 
visas būrys, per pastaruo
sius du dešimtmečius pasiro
džiusių pirmomis knygomis 
autorių yra tapę autoritetin
gais, visoje lietuvių literatū
roje įtakingą vietą pelniu
siais rašytojais.

Na, kad ir iš tų, kurie jau 
buvo pasireiškę, bet dar B. 
Railai (pagal jį—“užsienyje 
dar niekam”!) negirdėtų 
autorių; iki 1967 m. “Pirmą
sias knygas“ išleidę buvo V. 
Palčinskaitė, V. Žilinskaitė,
R. Keturakis, L. Gutauskas, 
M. Vainilaitis, V. Šimkus, J. 
Vaičiūnaitė, D. Urnevičiūtė, 
J. Juškaitis, M. Martinaitis, 
A. Mikuta, J. Aputis, A. 
Bučys, A. Dabulskis, V. Ma- 
čiuika, A. Zurba, L. Jacine- 
vičius, S. Geda, J. Strielkū
nas, E. Ignatavičius, S. Šal
tenis, B. Vilimaitė ir kiti 
(vardinu juos išleidimo metų 
eile).

Argi tai mažai? Daugiau 
dvidešimties autorių per pir
muosius šešerius serijos lei
dimo metus!. Ir ne šiaip sau 
eiliniai vardai, o nereto kū
ryba jau—reiškinys visoje 
lietuvių literatūroje. Tai pri
pažįsta ne tik kvalifikūota 
išeiviška kritika, bet ir 
“Draugo” pobūdžio antitary
binė spauda. Kiek jau kom
plimentų prisakyta apie V. 
Žilinskaitę, J. Vaičiūnaitę, 

M. Martinaitį, A. Mikutą, J. 
Aputį, A. Bučį, S. Gedą, S. 
Šaltenį, J. Strielkūną ir ki
tus! Ką bent vieną kuriam 
nors jų lygaus davė per visus 
du dešimtmečius visa lietu
vių kultūrą “tebegelbstinti” 
antitarybinė išeivija? Nieko! 
O juk tie šešeri metai—tik 
trečdalis dviejų dešimtme
čių. Atėjo po minėtųjų bū
tent “Pirmosiomis knygo
mis” ir V. Martinkųs, V. 
Skripka, R. Granauskas, Br. 
Radzevičius, R. Šavelis, M. 
Karčiauskas, P. Pavilionis, 
A. A. Jonynas, S. Kondra- 
tas, S. Renčys ir daugelis 
kitų šiandien lietuvių litera
tūroje gerai žinomų ir pripa
žintų jaunų rašytojų.

Jeigu būtų buvusi tokia 
“atranka”, kaip vilčių iš “Til
tų ir tunelių” arba K. Bradū- 
no sudarytosios antologijos, 
tai tebūtų likę kokia dešimtis 
rašančių per du dešimtme
čius. Bet čia ne tik kiekybės 
ir kokybės yra nepalyginami 
dydžiai, o ir atrankos, iškili
mo—tai ypač svarbu! Juk 
būdavo metų, kai visų “Pir
mųjų knygų” autoriai išeida
vo į rimtus rašytojus. Pavyz
džiui, 1961 metų “derlius”— 
M. Vainilaitis, V. Karalius, 
V. Šimkus, J. Vaičiūnaitė, 
D. Urnevičiūtė. 1966 metai:
S. Geda, L. Jacinevičius, E. 
Ignatavičius, J. Strielkūnas, 
S. Šaltenis, B. Vilimaitė. 
Arba netgi visai netolimi 
1976 m.: V. Brencius, V. 
Jasiukaitytė, A. Grybaus
kas, R. Gavelis, A. Gus
čius—visi po savo “Pirmųjų 
knygų” išleido naujus rinki
nius (poetai) arba pasižymėjo 
savo nauja gausia literatūri
ne “produkcija” periodikoje. 
Taigi, čia tereikia metų, kad 
atsirastų ta literatūrinė pa
maina, kurios išeivijoje lau
kiama dešimtmečiu ir ilgiau!

Ir nuostoliai čia nepalygi
nami! Iš 1960-1970 m. auto
rių, išleidusių “Pirmąsias 
knygas”, kūrybiniame gyve
nime nieku nauju nepasireiš
kė vos keli. Beje, kai kurios 
knygos buvo jau mirusių 
autorių (J. Ratnikas, V. Spu- 
das). Na, o iš aktyvaus 
literatūrinio darbo pasitrau
kė arba naujų knygų neišlei
do tik keli iš penkiasdešim
ties: D. Žakienė, V. Grebli- 
kas, R. Galindas, B. Sangis, 
A. Alionis (Komendantas), 
na, ir ... A. Sluckaitė, kuri 
iškeitė mums siūlytus esteti
nius “reikalavimus” į antita
rybinį politinį darbą, o Tary
bų Lietuvą—į mums priešiš
ką užsienio tarnybą. Kai ji 
redaguodavo “Pirmąsias 
knygas”, tai, žinoma, buvo 
daug protingesnis darbas. O 
dabar—nei kitų, nei savo . . . 
Nei naudos gimtajam kraš
tui.

Jų gyvybės šaknys— 
gimtojoje žemėje

Šie palyginimai, po kurių 
turbūt ir akliausias pyktis 
neleis šaipytis iš “brangio
sios tėvynės” ateities” (deja, 
net trejos kabutės iš cita
tos . . .), akivaizdžiausiai liu
dija, jog negali būti jokios 
polemikos dėl antitarybinės 
emigracijos literatūrinės 
ateities ir tuo pačiu vaid
mens—gyvenimas jau dabar 
išsprendė vienpusį (iš “va
duotojų” pusės) ginčą.

Tereikia paaiškinti, iš kur 
tas toks spartus gyvenimo 
atsakymas į tuščias arba 
nerealistines kai kurių anti
tarybinės išeivijos padorių ir 
nedorų polemininkų viltis, 
kurias jie deklaravo dar gana 
neseniai, prieš kokią dešimtį 
metų. Ir kurias vis dar pa
siūlo . . .

Bus daugiau

“LAISVĖ”

Iš labai įdomios 
kelionės po Suvalkiją

Per daug metų gyvenda- 
! mas išeivijoje, dažnai susi- 
| tikdavau ir draugavau su 
suvalkiečiais, kurie mėgsta 
pasididžiuodami pasakoti 
apie gražų Suvalkijos kraštą, 
apie jo miestus, miestelius, 
kaimus ir šimtamargius že
mės ūkius. Iš tų pasakojimų 
susidariau vaizdą, kad rodo
si, lyg ten esu buvęs, bet 
niekuomet Suvalkijos aki
vaizdiniai nesu matęs. Tad 
nuvykęs į Lietuvą paprašiau 
“Tėviškės” draugijos prezi
diumo pirmininko Gen. P. 
Petronio, gal galėtų parūpin
ti transportacijos priemones 
pakeliauti po Suvalkiją. Ga
vęs teigiamą atsakymą krei
piausi į V. Kazakevičių, kad 
jis man būtų gidu, nes jis to 
krašto kelius ir kelelius yra 
išvažinėjęs tai su juo Lietu
voje tikrai nepaklysi.

Suvalkija mane domino ir 
tuo, nes norėjau pamatyti 
tas vietas, iš kurių yra kilę 
lietuvių kultūros pradinin
kai: dr. Jonas Basanavičius, 
dr. Vincas Kudirka, Vincas 
Pietaris, kalbininkas Jonas 
Jablonskis, revoliucinieriai, 
marksistai: Vincas Kapsu
kas, Zigmas Angarietis, An
tanas Sniečkus; Amerikoje 
gyvenę žurnalistai Leonas 
Prūseika, dr. Antanas Petri
ką, poetė Salomėja Neris, 
rašytojas-poetas Antanas 
Venclova ir kiti. Taigi mes 
galime tais kultūriniais ir 
politiniais veikėjais pasidi
džiuoti, nes jie paliko gilius 
pėdsakus lietuvių tautos kul
tūriniam ir politiniam gyve
nime.

Vieną gražų birželio rytą, 
šioferio vairuojama “Volga” 
riedėjome linkui Birštono. 
Birštonas respublikinio pa
valdumo kurortas. Labai 
gražioje vietoje, ant Nemuno 
kranto. Čia mineraliniais 
vandenimis gydo sutrikusį 
virškinimą ir ginekologines 
ligas. “Spalio”, ir “Tulpės” 
sanatorijos, žemdirbių pen
sionatas “Versmė”. Kasmet 
čia gydosi apie 10,000 žmo
nių. Čia veikia ir geriamo 
mineralinio vandens pilstytu- 
vė.

Nuo čia kelias veda į Dzū
kijos išplėstą industriją, į 
abiejose pusėse Nemuno, 
išaugo miestas su virš 40,000 
gyventojų.

Čia veikia didelis medvil
nės kombinatas, šaldytuvų 
gamyklą, skydinių namų sta
tybos kombinatas ir gyvulių 
skerdykla. Graži gamta, pa
lankios galimybės ir toliau 
miestui augti.

Nuo Alytaus už 26 kilome
trų pasiekėm miestelį Simną 
su apie 2,000 gyventojų. Ša
lia miestelio tyvuliuoja 246 
hektarų Simno ežeras. Mies
telio centre stūkso mūrinė 
bažnyčia. Lietuvos renesan
sinės architektūros respubli
kinis paminklas. Bažnyčia 
buvo pradėta statyti 1520 m. 
1847 m. buvo sudegusi, liko 
tik sienos, vėliau buvo vėl 
atstatyta ir kas tai nesigailė
jo pinigų jos vidaus įrengi
mui. Kiek ten arkų, vidaus 
apdailos architektūrinio gro
žio! Sienas puošia dailės pa
veikslai.

Palikę Simną, už pusvalan
džio pasiekėm Kalvariją. Jau 
didesnis, apie 6,000 gyvento
jų miestas. Krikščionybei įsi
galėjus Lietuvoje, pagal Je- 
ruzalyje esamųjų kryžiaus 
kelio stočių, religininkai šią 
vietovę pavadino Kalvarija. 
Kaip visur, taip ir čia pasta
tyta naujų namų, bet dar 
išlikęs ir senamiestis.

Vytautas nutarė parodyti 
namą, kuriame floridietės 
Bronės Vaitkienės motina 
buvo gyva, tai dukra tris 
sykius aplankė ją ir Vytautui 
teko ten būti.

Nuo čia jau prasideda Kap

suko rajonas, gražiosios Su
valkijos lygumos. Netrukus 
pasiekėm ir Suvalkijos sosti
nę. Tai buvusi Marijampolė, 
dabar Kapsukas. Nekuomet 
nebuvus, nežinau, kaip mies
tas pirmiau atrodė. Dabar 
visur nauji rajonai, dau
giaaukščiai gyvenami namai. 
Jau yra 35,000 gyventojų. 
Miestui augti reikia industri
jos. Mačiau spaudoje, kad 
kapsukiečiai didžiuojasi 
maisto pramonės automatų 
gamyba. Ne tik savai šaliai 
maistą parūpina, bet savo 
gaminius parduoda ir į užsie
nį, net į 22 šalis. Be to, dar 
yra konservų, cukraus, grū
dų produktų gamyklos ir 
“Šešupės” vilnonių audinių 
fabrikas.

Sustojome Sūduvos vieš
bučio restorane pietauti. Pir
mam aukšte baras, salės pa
kraščiais sustatyti stalai, vi
duryje kietmedžio grindys, 
šokiams pakilime orkestrui 
vieta, kur, matyti, kapsukie
čiai vakarais susirenka pra
mogauti.

Antram aukšte valgykla, 
kur mes skaniai pavalgėme 
suvalkietiškus pietus. Po 
pietų su Vytautu išėjome po 
miestą pasižvalgyti. Aplan
kėm rašytojos Žemaitės ka
pą. Apžiūrėjome V. Kapsu
kui pastatytą rausvo granito 
skulptūrinį paminklą. Tas 
laikas taip greitai bėgo, o 
norėjosi dar kuo daugiau 
pamatyti. Tad išvykome į 
provinciją aplankyti Vinco 
Kudirkos gimtinę.

Kudirkos gimtojo namo 
kieme pastatytas paminklas, 
gretimam pastate įruoštas 
memorialinis muziejus. Ap
žiūrėję, vykome į Paežerių 
kapines aplankyti Amerikoj 
gyvenusio kultūros veikėjo, 
rašytojo Antano Petrikos ka
pą. Su A. Petriką susipaži
nau kaip jis buvo atvykęs į 
Los Angeles. Nuo to laiko iki 
mirties su juo susirašinėjau.

Iš Paežerių nuvykome į 
Vilkaviškį. Kiek pasižvalgę 
patraukėm iki Kybartų. Ten 
Kazakevičius parodė, kur 
Antanas Smetona perėjo ru- 
bežių pabėgdamas iš Lietu
vos į Prūsiją. Mes irgi pa
traukėm tuo kelių į buvusią 
Prūsiją, dabar Kaliningrado 
sritį. Na, ir pasiekėm mūsų 
kelionės aukščiausią tikslą, 
aplankėm Tolminkiemyje 
“Metų” autoriaus Kristijono 

Apart įeigų už prenumer 
turime ieškoti kitokių šaltinių 
kad “Laisvė” gyvuotų. Per šį 
šiam svarbiam reikalui sukelt 
padarykime aukomis ir pelnu n

atas ir skelbimus, 
biudžeto sukėlimui, 

vajų sieksime ir vėl 
$20,000 fondą. Tai 

uo parengimų.

Vienas pirmųjų Lietuvoje javapjūtę pradėjo Anykščių 
rajono Svėdasų kolūkis. Laukuose dirba trylika kombainų, 
kuriais teks nuimti derlių nuo 1420 ha.

Bendras javapjūtės vaizdas Svėdasų kolūkyje.
G. Svitojaus nuotr.

Donelaičio memoralinį mu
ziejų. Ant aplinkui medžiais 
apaugusio kalnelio, balta 
kaip gulbė puikuojasi atre
montuota Donelaičio bažny- 

I tėlė. Kadaise buvo iš akme
nų ir molio nulipdytos sie
nos. Dabar nutinkuota, bal
tai nudažyta. Tik kai kur 
paliktos originalės sienos lo
pinėliai, tikslu parodyti, kaip 
ta bažnytėlė pirmiau atrodė.

Vidus atremontuotas, išda
žytas. Po stiklais spintose 
išdėstyti būrų poeto K. Do
nelaičio raštai ir kitokia lite
ratūra, ką kiti apie jį rašė.

Rūsyje palaidoti Donelaičio 
palaikai, kapas papuoštas 
granito antkapiu ir poeto 
biusto skulptūra.

Į bažnytėlės bokštą įlipti 
padaryti laiptai. Įlipus atsi
veria apylinkės graži laukų ir 
girių panorama.

Vietinė valdžia turi pasky
rus moteris muziejui prižiū
rėti.

Iš atsilankiusių imama ma
žas įėjimo mokestis.

T. Lietuvai gana daug kai
navo bažnytėlę restauruotį.

Veikiausia Donelaitis nė 
sapne nesapnavo, kad po jo 
mirties, praėjus 200 metų, 
Lietuvos dukrų ir sūnų bus 
taip iškilmingai pagerbtas.

Nežiūrint, kad jis buvo 
kunigas, jis suprato liaudies 
gyvenimo poreikius, apie bū- 
rų-valstiečių gyvenimą kūrė 
poeziją.

Sugrįžome į Kybartus. 
Nuo čia pasukome parubeži- 
niū keliu ir nuvykome į 
Kudirkos Naumiestį. Kiek 
pavaikščioję po miestą atėjo
me į parką, kuriame randasi 
skulptoriaus V. Grybo su
kurtas, Vincui Kudirkai pa
minklas.

Saulė jau slinko į vakarus, 
o mes gana toli nuo Vilniaus. 
Pakelyje sustojome Sakiuo
se. Suradę valgyklą gerai ir 
pigiai pavakarienavome.

Jau sutemus pasiekėme 
Kauną, iš čia autostrada per 
valandą parvykom į Vilnių.

Šiai įdomiai kelionei atlikti 
ėmė 14 valandų: tiek laiko, 
kiek iš Kalifornijos lėktu
vais pasiekti Vilnių! Tačiau 
labai džiaugiuosiu turėjęs 
progą pamatyti gražiąją Su
valkiją, kurioje derlingose 
žemėse laukuose vešliai auga 
įvairūs pasėliai, sukultūrin
tose pievose ganosi galvijų 
kaimenės. Daug kur matosi 
kolūkių gyvenvietėse stato
mi nauji, mūriniai namai.

Visose srityse Lietuva žen
gia progreso keliu.

Vladas Raila
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IŠ MUSU ŽEMĖS ŪKIO 
PRAEITIES

REIKŠMINGA SUKAKTIS
Lietuvos Juodmargių gal

vijų veislė susidarė gerinant 
vietinių galvijų šėrimą bei 
laikymą, vykdant stropią at
ranką (pagal produktyvumą, 
sveikatingumą, vislumą, eks
terjerą, kitas savybes) tinka
mą parinkimą, prieauglio 
kryptingą auginimą ir mišri- 
nimą su importuotų aukštai 
produktyvių veislių galvi
jais—pagrinde su Olandų 
veislės ir jiems giminingų 
veislių (Ostfryzų, Švedų 
juodmargių, Danų juodmar
gių) galvijais.

Lietuviški vietiniai galvi
jai jau seniai pradėti mišrinti 
su įvežtais iš užsienio aukštai 
produktyvių veislių galvijais. 
Jau penkioliktame šimtmety
je į Lietuvą buvo įvežta 10 
bulių, kurių motinos davė po 
kibirą pieno per dieną. Ko
kios veislės buvo tie buliai— 
duomenų nėra.

Septynioliktojo šimtmečio 
pradžioje Olandų veislės gal
vijų buvo įvežta į Vilniaus 
vaivados Sapiegos dvarą ne
toli Vilniaus. Aštuonioliktojo 
šimtmečio antroje pusėje—į 
Obelių dvarą. Vienok, dėl 
silpno šėrimo ir blogo užlai
kymo tie įvežti galvijai nepa
darė teigiamos įtakos Kauno 
ir Vilniaus gubernijų galvi
jams.

Kitaip buvo Marijampolės, 
Šakių, Vilkaviškio apskrity
se. Čia galvijų šėrimas buvo 
gausesnis ir laikymas—racio
nalesnis, todėl įvežti aukštai 
produktyvių veislių galvijai 
čia padarė žymesnę teigiamą 
įtaką. Šakių, Vilkaviškio ap
skričių žemdirbiai jau praei
to šimtmečio pradžioje pra

GAVIMUI “LAISVEI” NAUJU SKAITYTOJU IR 
ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIU 

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 vajįninku. 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
į 4-ta $35; 5-ta $30;
9-ta $12; 10-ta $10.

1-ma $50; 2-ra $45; 3-čia $40 
6-tą $25; 7-ta $20; 8-ta $15;

UNKTAIKREDITAVIMO P
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

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

nuo 5 centų, už at-

KREDITĄ UŽ AUKAS DUOS
TAMS (VAJININKAMS) TIK
PRISIUS PINIGUS. PINIGAI GAUTI PER KI
TUS NEBUS KREDITUOJAMI VAJININKAMS.

$20,000 FONDAS

Užsakykite “Laisvę” 
Savo Giminėm s Ar 

Draugams Į Lietuvą. Jie 
Bus Jums Dėkingi Už Tą

Dovaną 
♦ ♦ ♦

“LAISVĖS” KAINOS y
IR UŽSIENIU

lMERIKOJE

Amerikoje $12.00 metams, $* 
Kanadoje $15.00 metams, $8 
Lietuvoje $15.00 metams, 
Kitur užsieniuose $15.00 
pusei metų.

.50 pusei metų.
, $8.00 pusei metų.
, $8.00 pusei metų 

metams, $8.00

Visais vajaus reikalą s rašykite:

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

dėjo pirkti Vokietijoje Ost
fryzų veislės veršelius, vary
ti per rubežių (kuris tuo 
metu buvo saugomas silp
nai), auginti veislei ir miš
rinti jais vietinius galvijus. 
Pavyzdžiui, jau 1811 metais į 
Kudirkos Naumiesčio apylin
kę buvo įvežtas 1 buliukas ir 
1 karvytė, o į Sintautų apy
linkę—1 buliukas Ostfryzų 
veislės.

Kauno gubernijos galviji- 
ninkystei žymiai didesnę 
reikšmę turėjo Olandų veis
lės galvijai, 1869 metais iš 
Olandijos įvežti į Joniškėlio 
dvarą (dabar Lietuvos gyvu
lininkystės m. t. instituto 
eksperimentinis ūkis). Vė
liau, kas 2-3 metai, į tą dvarą 
buvo įvežama iš Olandijos po 
1-2 bulius. 1889 metais į 
Joniškėlio ir Liberiškio (da
bar Liberiškio tarybinis ūkis), 
dvarus buvo įvežti Ostfryzų 
veislės galvijai iš Vokietijos. 
Iš Joniškėlio ir Liberiškio 
dvarų galvijų veislinę me
džiagą noriai pirkdavo ne tik 
Kauno gubernijos, bet ir 
tolimos Rusijos dvarininkai; 
nes Joniškėlio ir Liberiškio 
dvaruose galvijų šėrimas tuo 
metu buvo beveik raciona
lus.

Taigi, 1979 metais sukako 
110 metų nuo Olandų veislės 
galvijų įvežimo ir 90 metų— 
nuo Ostfryzų veislės galvijų 
įvežimo į Joniškėlį bei Libe- 
riškį, iš kurių tų veislių 
galvijai paplito visoje Kauno 
gubernijoje ir už jos ribų.

Prof. J. Petraitis 
Doc. A. Norkus 
Doc. V. Gerulis

Ž. ū. m. k. J. Martuzevičius 
Vyr. dėst. A. Tatoris

IME KONTESTAN- 
JEIGU JIE PATYS

/
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KANADOS ŽINIOS
Montreal, Que.

PRANEŠAME — 
KVIEČIAME

Pranešame ir kviečiame vi
sus aldiečius, “Laisvės” skai
tytojus ir rėmėjus atsilanky
ti į mitingą, kuriame aptarsi
me kuopos reikalus ir prave- 
sime “Laisvės” vajų, kuris 
jau prasidėjo su pirma diena 
rugsėjo-September.

Mitingas šaukiamas spalio- 
October 4 d. rusų svetainė
je—3447 St. Laurents St. 
Pradžia 1:30 v. p. p.

Kviečia LLD-jos Valdyba

ATŽYMĖJO VEDYBINĘ 
SUKAKTĮ

Neseniai Jonas ir Janina 
Vilkeliai labai kultūringai, 
gražiai be triukšmo, atžymė
jo savo vedybinio gyvenimo 
40 metų sukaktį. Artimi 
draugai ir bičiuliai pasveiki
no ir palinkėjo jiem sulaukti 
deimantinio jubiliejaus.

Drg. J. Vilkelį žinome kaip 
vieną iš pirmųjų šios koloni
jos pažangaus judėjimo vei
kėjų. Jis labai daug pasidar
bavęs įvairiose organizacijo
se ir komitetuose, bene il
giausiai veikė siuvėjų unijoj

ir pašalpineje Sūnų ir Dukte
rų draugijoj. Kai kuriuose 
darbuose turėjo pagalbininke 
žmoną Janiną.

c

MIRTIS NUSINEŠĖ 
JAUNUOLĘ

Rugsėjo 12 d. negailestin
ga mirtis pakirto jauną gy
vybę, nusinešdama į kapus 
jaunutę, vos 20 metų sulau
kusią Evelyn’ą Šulmistraitę, 
dideliame sielvarte palikda- 

( ma tėvelius, sesutę ir broliu
ką. Šermenys ir laidotuvės 
buvo labai liūdnos, ne tik 
saviškiems, bet ir sveti- 
miams. Užuojauta artimie
siems ir ramybė amžina mi
rusiai.

Susirgęs A. Einikis. Jis 
randasi Bellachesse ligoninė
je-

A. Alenskienė išvyko į 
Vancouver atlankyti dukters 
ir žento.

A. Šneideris buvo išvykęs 
į Toronto.

Pas R. ir M. Karalevičius 
svečiavosi viešnia—Karale- 
vičiaus puseserė iš Jungtinių 
Amerikos valstijų. P.

DETROIT,
BUVO LIGONINĖJE

Visiems gerai žinoma pa- 
I žangietė ir visų organizacijų 
narė, Anna Dočkus (buv. 
Demskienė) buvo Oakwood 
ligoninėje. Jai dešinei akiai 
padaryta operacija. Turėjo 
kataraką. Po kelių dienų, 

j Onutė sugrįžo į namus. Ope- 
! racija pasisekė.

Moterų Pažangos Klubo 
pirmininkė, Anna Daukus 
susirūpinusi savo dukrelės 
sveikata.

Lillian Gugas pastaruoju 
laiku taip pat nesijaučia, yra 
daktaro priežiūroj. Taipgi 
Lillian ir Walter Gugu duk
relė Judith pateko į ligoninę. 
Joje išbuvo daug dienų, pa
tikrinta sveikata.
NAUJAS PILIETIS

Tony ir Millie Vasaris da
lyvavo LDS suvažiavime 
rugpjūčio mėn. Monroe, 
New Yorke. Kai sugrįžo į 
namus po ilgesnių vakacijų— 
rado naują pilietį-lietuvį. Jų 
sūnus ir marti susilaukė sū
naus. Tai linksma naujiena. 
Linkime, kad naujasis lietu- 
vukas tuoj būtų įrašytas į 
LDS 21 kp., kurios “grand
pa” Tony Vasaris yra pirmi
ninkas.

NESUTARĖ DĖL KANADOS 
KONSTITUCIJOS

Ottawa. — Ministro pirmi
ninko Pierre Elliott Trudeau

žiūrėti savų interesų, kai tuo 
tarpu Kanada yra kažkas

šešių dienų konferencija su 
provincijų premjerais baigėsi 
nesėkmingai. Nepavyko su-

daugiau negu provincijų są
junga. Esą, tuo atveju, kai 
paliečiami visos valstybės in-

rasti formulės naujai konsti- teresai, paskiros provincijos 
tucijai, kuri būtų pakeitusi | turi nusileisti bendram rei- 
Britų Šiaurės Amerikos Ak- kalui.

Nepaisant kai kurių pro
vincijų premjerų priešinimo
si, Trudeau ketina reikalą 
perduoti parlamentui, kurio 
debatai gali būti labai triukš
mingi, nes sakoma, kad pro
vincijos bandysiančios labai 
priešintis. Ypač išskiriama 
Quebecko provincija su savo 
premjeru Levesque, žadan
čiu eiti net į teismus, jei 
prireiktų.

Trudeau, pranešdamas 
apie konferencijos nesėkmę, 
aiškino, kad dešimt Kanados 
provincijų premjerų nori Ka
nadą padaryti paprasta pro
vincijų sąjunga ir kiekvienas

Windsor, Ont., 
Canada
MIRĖ IGNAS SVIRPLYS

Rugpjūčio 5 d. mirė Ignas 
Svirplys, ilgus metus išgyve
nęs vakarų Kanadoje, Alber
toje ūkyje. Vėliau persikėlė 
gyventi pas brolį Windsore. 
Čia išgyveno 10 metų.

Ignas paliko Lietuvoje Gu- 
tautų kaime du brolius Stasį 
ir Praną,taip pat vieną seserį 
Elzbietą. Visi jie ten gyvena 
su šeimomis.

Ignas iš mūsų tarpo atsi
skyrė po sunkios ligos.

G. Kodis

ATOSTOGAUJA
Klubietės Judith ir Diane 

Rye išvyko į North Carolina, 
savaites laikui atostogų. 
Bowleriu susirinkime ir pa
mokose jų visi pasigedo.
LDS SORORITY

LDS sorority pradėjo savo 
sezono susirinkimus rugsėjo 
19 d. pas Ruby Jeske. Šiam 
naujam sezonui buvo valdy
bos rinkimai. Pirmininke ir

S Bronius MACKEVIČIUS S

IŠ ŠIRDIES

WINDSOR, ONT., CANADA

Mirus

Ignui Svirpliui
1980 m. rugpjūčio 5 d.

Reiškiame giliausią užuojautą broliui L. Svirpliui 
ir jo šeimai; broliams Stasiui ir Pranui ir sesutei 
Elzbietai gyvenantiems Lietuvoje; taipgi giminėms 
ir artimiesiems.

Ilsėkis ramiai, mielas tautieti.

F. Sorokai G. Behun
P. Radzevičiai V. Andry
A. Rimšai V. Olson
S. Baltuliai G. Kodis
P. Karaziai A. Gegznas
Ch. Stankai Z. Morkynas
K. Miosenkai S. Konsaitis
A. Rideriai N. Valantinas
Al. Vainai W. Savickas
K. Linkevičienė J. Rubinskas
B. Šemkienė

Ruoški II ės “Laisvės”
70 sukakties mejimuiII

1981-aisiais II etais

Jau ruduo.. č
Krenta lapai ir sklando — S 
Kaip liepsnelės— <
Virš kaimo stogą. >
Šiandien — šventi. <
Ir tėviškę šiandien S
širdimi aš <
Pro rūką regiu. 5

Ten tylu. S
Ten, motorams nurimus, ?
šiandien vėliavos s
Džiaugsmą linguos, ?
O purus, rudeninis s

arimas > 
Saugos būsimo derliaus s
Daigus. ?
Sės artojai S
Prie šventinio stalo. >
Ir, S
Pirmiau nei taurelę išgers, > 
Jie aptars $
Sunkų vasaros kelią ?
Ir gaires Į rytojų <
Aptars. S

Aš žinau, 5
Kad nelengva jiems buvo > 
Derlių šjmet augint S
Ir apgint. £
Ėjo žmonės darban, s
Kaip j kovą, ?
Žemę prakaltu s
Girdė kasdien. ?

Ir nors šalčiai, <
Griaustiniai ir liūtys >
Klupdė, s
Plakė prie žemės S

rugius, — C 
Jie kovojo, jie dirbo S
Ir kliūtys <
Nepakirto S
Artojo jėgos. <

Nes plazdėjo >
Krūtinėj kiekvieno— 
Kaip ugnelė — 1 '
Mintis nerami, ?
Kad už laimę, S
Už duoną Tėvynei z
Jie atsako garbe, s
širdimi. S

Nugalėjo. <
Todėl savo šventę S
Gali sąžine švęsti ramia. 
.. Jau ruduo. >
Lapų žiežirbos krenta, <
Sklando balzganas rūkas >
Žeme. <

O mane S
Keistas nerimas šaukia ?
Grjžt j tėviškę 5
Posmais dainos ?
Ir pasveikint artojus, S
Sulaukus ?
šios didžios ir garbingos > 
Dienos, <

Nusilenkti darbams ir S
svajonei, < 

Kuri kaimą s
j laimę l/dės 5
Ir už meilę, s
Įdėtą j duoną, 5
Padėkot s
Jiems visiems «
Iš širdies. <

MICHIGAN
sekretore išrinkta Aida Wil- 
minskiūtė; vicepirmininke 
Millie Vasaris; iždininke 
Stella Smith; korespondente 
Albena Nausėda Lyben; 
“minkšto- balnelio vėžio ligai 
paruošėja” Antonette Gare
lis; ligonių lankytojai Jose
phine Urbon, Stella Smith ir 
Antonette Garelis; pramogų 
komisijoj išrinktos Isabelle 
Brazas ir Albena Lyben.

Po susirinkimo buvo ska
nios vaikšės. Jas paruošė 
Ruby Jeske, pagelbstint Ann 
Turzak ir Eugenia Kapsanis.
LDS BOWLERIAI

Jau prasidėjo LDS bowle
riu (kėglio lošėjų) sezonas. 
Pirmosios pamokos įvyko 
rugsėjo 20 d. Bowleriu daly
vavo apie 80. Jie ruošiasi 
vykt ateinančią vasarą į 
bowleriu turnyrą Kenosha, 
Wisconsine.

Po pamokų visi suvyko į 
Detroito Lietuvių Klubą pa- 
sivaišint ir pailsėt.

Vaišes aukojo Garelių šei
ma; skanumynų stalą paruo
šė ir aukojo John ir Stella 
Smith, George ir Beverly 
Olin, ir Nanette Garelis. Vir
tuvėje darbavosi ir patarna
vo Nanette Garelis, Diana 
Garelis, Stella Smith, Emma 
Rye ir Clem Patocki; gėri
mus patarnavo Al Stacey ir 
Alfons Rye. Išlaimėjimui bu
telį stipriosios aukojo Servit 
ir Ruth Gugas, o laimėjo 
Karen Arndt. “Mistery” loši
mą išlaimėjo Isabelle Brazas.

Sekančios pamokos įvyks 
trečiąjį spalio 18 dieną šešta
dienį.
MIRĖ DU
WINDSORIĖClAI
IGNAS SVIRPLYS

Rugsėjo 5 d. mirė Ignas 
Svirplys, sulaukęs 82 metų. 
Buvo pašarvotas Don Morris 
Laidotuvių Namuose, Wind
sore, Ont. Palaidotas rugsėjo 
9 d. Green Lawn Memorial 
Gardens kapinėse. Atsisvei
kinimo kalbą pasakė velionio 
brolio žentas Dr. Duncan iš 
Toronto, Ontario.

Velionis į Montreal atvyko 
1927 m., vėliau 1930 m. 
gyveno Alberta, Manitoba, o 
į Windsorą atvyko 1969 m. 
Mirė inkstų liga.

Velionis buvo gimęs Pa- 
kruojaus rajone, Jietautų 
kaime, Lietuvoj.

Dideliame nuliūdime paliko

' brolį Leo Svirplį Windsore; 
■ ir du brolius bei sesutę Tary- 
i bų Lietuvoj. Velionis buvo 
į vienišas.
I WALTER SAVICKAS

Rugsėjo 15 Grace ligoninė
je mirė Walter Savickas,su
laukęs 78 m. amžiaus. Buvo 
pašarvotas Don Morris Fu
neral Namuose, Windsore. 
Palaidotas rugsėjo 19 d. 
Green Lawn Memorial Gar
dens kapinėse. Koplyčioje ir 
kapinėse lietuviškai ir angliš
kai gražią atsisveikinimo 
kalbą pasakė detroitietis, 
LDS prezidentas Servit Gu
gas. Po laidotuvių dalyviai 
buvo pakviesti pietaut į Da- 
Vincis restoraną.

Velionis gimė Lietuvoj, ne
toli Panevėžio. Į Kanadą 
atvyko 1927 metais. Dirbo 
kasyklose, kol apsirgo plau
čių liga; tuomet dirbo tabako 
auginimo ūkiuose, Tilson- 
burg, Kanadoj; Į Windsorą 
atvykęs dirbo Chryslerio fa
brike. Prieš apie 15 metų 
išėjo į pensiją sulaukęs 63 
metų amžiaus. Buvo vieni
šas. Per pastaruosius šešis 
metus gyveno Beacon Hill 
Lodge Nursing Home.

Velionis dideliame nuliūdi
me paliko brolį Bronių gyve
nantį Tar. Lietuvoj; brolio 
vaiką Edward Savicki, gyv. 
Los Angeles, Cal. ir daug 
draugų.

Velionis buvo pažangus lie
tuvis. Savo draugams visuo
met sakydavo, kad kuomet 
jis numirs, kad nebūtų jokių 
religinių apeigų. Jis buvo 
ALDLD narys; tūlą laiką 
buvo Detroito Lietuvių Klu
bo narys, Sūnų ir Dukterų 
pašalpinės draugijos narys. 
Skaitė ir rėmė pažangius 
laikraščius “Laisvę” ir “Vil
nį” ir jų mirdamas nepamir
šo. Laidotuves tvarkė brol
vaikis, Edward Savicki ir 
draugai windsoriečiai, Leo ir 
Julia Svirpliai.
RUDENS BANKETAS

Dar primename jog De
troito Lietuvių Klubo rudeni
nis banketas įvyks sekmadie
nį, spalio-October 5 d. Klubo 
patalpose, 4114 W. Vernor 
Highway, Detroite, 1 vai. po 
pietų. Užtikriname skanius 
pietus. Laukiame detroitie- 
čių bei windsoriečių. Tuo 
patim kartu, matykite St. 
Masytę ir atsinaujinkite 
“Laisvę”, arba ją užrašykite 
draugams Lietuvoj.

Stefanija

Jais Lietuva didžiuojasi

Tauragės rajono Skaudvilės sodininkystės tarybinio ūkio 
kombainininkai Stasys Jankauskas, prikūlęs du šimtus 
devyniasdešimt tonų grūdų [kairėje], ir Antanas Bertašius, 
kurio sąskaitoje du šimtai keturiasdešimt tonų, pirmauja 
ne tik savo ūkyje, bet ir rajone. R. Jakiūno nuotrauka

Šioje nuotraukoje vaizduojama juodųjų amerikiečių solida
rumo demonstracija, kuri rugsėjo 14 d., sekmadienyje, 
įvyko New Yorko dalyje Harleme. Sakoma, kad tai buvo 
pirma tokia didelė ir kovinga juodųjų žmonių demonstraci
ja.
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ii. I certify thst the statements made by me 
above are correct and complete.

30 U. S. C. 3826 provide* In pertinent part: "No person who would hsv* been entitled to mell metier under former section 4360 of thl* title 
•hall mall *uch matter at the rate* provided under thl* *ub*ectlon unlaw he f He* annually with th* Pd*tal Service • written request for perm lesion 
to mall matter at *uch rate*.”

In eccordance with the provision* of thl* statute, I hereby request permission to msII the publication named In Item 1 si ths phesed postage 
rote* presently authorized by 30 U. S. C. 3626.

SIGNATURE AND TITLE OF EDITOR. PUBLISHER, BUSINESS MANAGER. OR OWNER

™gF<W8 36^® tfage 1) (Set initruclioni on reverw)

Manager

LTSR Valstybiniame akademiniame operos ir baleto 
teatre įvyko kompozitoriaus Eduardo Balsio dviejų dalių 
operos “Kelionė į Tilžę” premjera. Dirigentas —LTSR 
Liaudies artistas J. Aleksa, režisierius—LTSR Liaudies 
artistas R. Siparis, dailininkas—LTSR nusipelnęs meno 
veikėjas F. Navickas, chormeisteris—LTSR nusipelnęs 
meno veikėjas A. Krogertas ir baletmeisterė—N. Šiekšte- 
lienė.

Scena iš operos: Indrė—L. Kvasaitė, Ansas—B. Tama
šauskas. T. Žebrausko nuotr.

7. Owner—list attached: Eva T. Mizara, Manager & 
Director, 35-44—75th St., Jackson Heights, N. Y. 11372; 

Paul Venta, President & Director, 220 Sunnyside Ave., 
Brooklyn, N. Y. 11207; George Wares, Vice President & 
Director, 104 No. 8th St., Brooklyn, N. Y. 11211; 
Anastasia Buck, Secretary & Director, 74 Arlington Ave., 
Brooklyn, N. Y. 11207; Nellie Venta, Treasurer & 
Director, 220 Sunnyside Ave., Brooklyn, N. Y. 11211; 
Adele Raines, Director, 88 Miller Ave., Brooklyn, N. Y. 
11211; Anna Babarskas, Director, 86-23—105th St., 
11418; Alex Mitchell, Director, 1049 Glenmore Ave., 
Brooklyn, N. Y. 112uo; Karl Bender, Director, 102-11— 
89th Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418; Sophia Stas, 
Director, 420 Morningside Ave., Fairview, N. J. 07022; 
Arthur Petrick, Director, 65 Parkside Ave., Miller Place, 
N. Y. 11764; Joseph Lugauskas, Director, 426 So. 5th St., 
Brooklyn, N. Y. 11211.

i
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NEW YORK.—Dalis demonstrantų, parodžiusių savo 
solidarumą komitetui, pasivadinusiam Coalition to Save 
Sydenham, pereitą sekmadienį prie ligoninės, kurią miesto 
meras Koch nori uždaryti spalio viduryje neva dėl lėšų 
stokos. Ligoninę to komiteto nariai užėmė rugsėjo 15 d. ir 
sako laikys, nepaisant mero pažado, kad jos uždarymas bus 
nutęstas iki lapkričio 1 d. Demonstracijos metu visa eilė 
kalbėtojų, jų tarpe William R. Scott, Komunistų partijos 
kandidatas j New Yorko senatorius, pasmerkė mero 
politiką ir kaltino jį rasizmu ir visišku nesirūpinimu darbo 
žmonių ir vargšų reikalais.

ST. PETERSBURG, FLA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Do II inikas M. Sholo II skas
Mirė

1976 m. rugsėjo 30 d.
Jau praėjo ketveri metai kaip mūsų mylimas 

vyras ir tėvas atsiskyrė nuo mūs.
Mes jo niekada neužmiršime.

Žmona—KAROLINA
Duktė-ONA

SVEČIAI IS TARYBŲ 
LIETUVOS

Rugpjūčio 16 į mūsų kam
pelį netikėtai užsuko Onutė 
ir Romas Šarmaičiai iš Vil
niaus.

Svarbu priminti, kad Ro
mas Šarmaitis (Ph. D.) jau 
ne pirmą kartą lankosi JAV.

Vasaros metu mūsų veiki
mas mažas, organizacijų na
riai nutarė atostogauti. Ta
čiau sužinoję, kad atvyksta 
svečiai iš Lietuvos, tai sten
gėmės kiek galėjome, su
kviesti mūsų draugus į Lie
tuvių Piliečių salę. Pasisekė 
gerai, susirinko gražus būre
lis.

Violet Kuzmickienė ir He
lena Šarkiūnienė paruošė 
skanių užkandžių.

Daugiausia pastangų ir 
darbo atliko mūsų darbštūs 
draugai Bronė ir Juozas 
Vaitkai. Jiedu savo namuose 
globojo Onutę ir Romą Šar
maičius ir, kiek laikas leido, 
supažindino su St. Peters- 
burgu. B. ir G. Vaitkams 
širdingas ačiū ir šeiminin
kėms. Violet ir Helenai. Po 
užkandžių Valys Bunkus 
kvietė R. Šarmaitį pakalbėti. 
Romas papasakojo apie savo 
kelionę po JAV, džiaugėsi, 
kad turėjo progą aplankyti 
saulėtąją Floridą bei susipa
žinti su Floridos lietuviais. 
Jis padėkojo už draugišką 
priėmimą. Onutė taip pat 
visiems dėkojo už draugiš
kumą ir širdingą priėmimą.

Mūsų solistai Stasys Kuz
mickas ir Larry Strack sve
čiams padainavo.

Po to sekė su svečiais 
susipažinimas ir pokalbiai.

Paviešėję dvi dienas sve
čiai paliko Floridą ir išvyko 
tęsti savo kelionę po JAV.

KELETAS BRUOŽŲ APIE 
O. IR R. ŠARMAIČIUS

Romas Šarmaitis dirba 
Lietuvos Mokslų Akademijos 
Chemijos ir Cheminės Tech
nologijos institute laboratori
jos vedėju.

Amerikiečių kolegų pa
kviestas dalyvavo 67-ojoje 
metinėje Amerikos galvanos- 
tepų draugijos techninėje 
konferencijoje Milwaukee, 
Wisconsin. Ten kalbėjo apie 
Lietuvoj toj srityje veiklą. 
Be konferencijos R. Šarmai
tis aplankė eilę JAV galva- 
notechhinių firmų, mokslinių 
laboratorijų, seminaruose 
darė pranešimus apie jo va
dovaujamos laboratorijos 
vykdomus teorinius darbas.

Amerikiečių kolegos jo 
pranešimus teigiamai įverti
no.

Ona Šarmaitienė baigė Vil
niaus Universiteto Ekonomi
kos fakultetą. Dirba Vilniaus 
maisto prekyboje ekonomis
te. V. Bunkienė

GENEROLO P. PETRONIO 
LAIŠKAS
st.petersburgieCiams

1980 m. liepos 23 d. 
Mieli draugai, LLD 45-tos 
kuopos nariai!

Nuoširdžiai dėkoju Jums 
už sveikinimus ir gražius 
linkėjimus “Tėviškės” drau
gijai ir man asmeniškai. Tie 
linkėjimai mus įkvepia siek
ti, kad mūsų lietuviškoji išei
vija, gyvenanti toli nuo savo 
tėvų žemės, neatitrūktų nuo 
tautos kamieno, gyvenančio 
ant senojo Nemuno krantų, 
neužmirštų savo tėvų kalbos 
ir savo tautos kultūros.

Mus skiria ne tik vandeny
nas! Mus skiria mūsų ir Jūsų 
socialinių santvarkų skirtin
gumas ir tam tikros išeivijos 
dalies neapykanta lietuvių

tautai už tai, kad ji pasuko 
socializmo keliu. Bet tas ke
lias lietuvių tautą nuvedė į 
gražesnį ir laimingesnį gyve
nimą, todėl jis yra teisingas. 
Todėl Jūsų sveikinime iš
reikštas džiaugsmas, kad da
bartinė Lietuva sėkmingai 
kuria naują gyvenimą socia
listinėje santvarkoje, mums 
yra labai brangus ir skatina 
mus dirbti toliau lietuvių 
tautos labui.

Dėkodami Jums už sveiki
nimus ir linkėjimus, mes 
norime perduoti Jums mūsų 
troškimą, kad pasaulyje 
viešpatautų taika tarp tautų 
ir valstybių, nes tik taika 
gali užtikrinti lietuviškos 
išeivijos kultūrinius ryšius 
su savo tautos kamienu.

Linkime Jums visiems ge
ros sveikatos ir sėkmės gy
venime!

Su pagarba
P. Petronis

San Leandro —

Puikus savaitgalis su 
i arybiniais artistais

Vitalija Šiškaitė

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Antanas Malinauskas
mirė 1964 m. rugsėjo 16 d.

Liekame liūdesy, netekus mylimo ir mus mylėju
sio vyro ir tėvo. Ir šiandien tebespaudžia širdis

prisiminimas tų kan
čių, kurias jis kan
triai kentė po mirti
no apdegimo darbe, 
o mes buvome bejė
giai jo gyvybę išgel
bėti arba tas kančias 
mažinti.

Jis ilsisi gražiose 
Cypress Hills kapi
nėse, palaidotas lais
vai, kaip jis pirm 
mirties pageidavo.

ONA MALINAUSKIENĖ, žmona 
WILLIAM, sūnus 

HELEN, duktė
Brooklyn, N. Y.

HUNTINGTON, N. Y.

Mirus

Juozui Kas II očiui
Reiškiu nuoširdžią užuojautą žmonai Elzbietai, 

dukrai Lina ir jos vyrui, sūnui ir jo šeimai, taipgi 
visiems artimiesiems.

IGASĖ DANIELS [DANILEVIČIENĖ]
Sunny Hills, Florida

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

SAN LEANDRO-SAN FRANCISCO, CAL.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Josephine 
Valiuliūtė-Anscott

Mirė 1979 m. rugsėjo 27 d.
Su širdgėla ir pagarba prisimenu mano mylimą 

sesutę. Ilsėkis ramiai, mieloji Josephine. Aš Tavęs 
niekad neužmiršiu.

TELDA VALIULIUTĖ-KING

MIAMI, FLORIDA

Mirus

Jonui Thomsonui
* \

Reiškiame gilią užuojautą žmonai Sophie, sūnui 
Eugene ir jo šeimai, taipgi visiems artimiesiems 
bei draugams.

JUOZAS VINIKAITIS
CHARLOTTE RUK

Clearwater, Florida

binghAmton, n. y.
Mirus

Onai Wellus
Reiškiame gilią užuojautą jos dukterėčiai Flo

rence Ewanow ir jos vyrui, jų keturiems vaikams; 
taipgi visiems artimiesiems Amerikoje ir Lietuvo
je.

A. Kasenienė

H. N. Girnis U. Šimulūnienė
E. M. Cartland W. Kumpan
D. Girnis A. Kumpan
W. Ewanow A. Maldaikienė
F. Ewanow B. Keršulienė
D. Vaicekauskas W. Keršulis
V. Woker D. Žemaitis
K. Tamas A. Žemaitienė
F. Tamas H. Orskis
N. Judikaitienė A. Pagiegala
N. Macikienė H. Pagiegalienė
N. Strolienė S. Varneikis
D. Brown P. Juozapaitis
D. Burt J. Slesoraitis
M. Burtienė K. Micėla

San Francisco, Cal.
Jau metai prabėgo kaip 

negailestinga mirtis užmigdė 
JOSEPHINE VALIULIŪ- 
TĘ-ANSCOTT (ANSKAI- 
TIENĘ). Josephine buvo gi
musi 1893 m. Žiūronų kaime, 
Radviliškio apylinkėje. Į 
Ameriką ji atvyko 1914 m. 
pas brolį į Brooklyn, N. Y. 
Susipažino su Vincu Anskai- 
čiu ir 1923 m. susituokė. Jie 
gražiai sukūrė naują gyveni
mą. Gailą, kad po keleto 
metų Vincas mirė. Jos sesuo 
Telda King jau gyveno San 
Francisco, taigi Josephine 
atvyko į Californią. Čia sura
do naują darbą, tarnavo tur
čių namuose. Sulaukusi se
natvės, išėjo į pensiją ir 
apsigyveno pas sesutę Teldą.

Josephine visuomet buvo 
linksmo būdo. Su sesere ji 
kartu dalyvavo įvairiuose pa
rengimuose, priklausė LLD. 
Kuomet jos sveikata sublo- 
gėjo, sesuo Telda ją kuo 
geriausiai prižiūrėjo.

Ir dabar Telda su širdgėla 
visuomet prisimena mirusių 
sesutę.

Taigi, vienų metų mirties 
sukakties sesute Telda King 
aukoja $100 “LAISVĖS” 
FONDUI. V. Taraškienė

Mirė Eva Graunas. Pašar
vota Garšvos koplyčioje, Ha
ven Hill, 104-38 Jamaica 
Ave., Richmond Hill, N. Y. 
Laidojama penktadienį, rug
sėjo 26 d.

CLIFFSIDE, N. J.
Minis

Josephine 
Augutienei
Reiškiu gilią užuojautą 

jos artimiesiems bei 
draugams.

ONA DOBILIENĖ
Brooklyn, N. Y.

“Laisvės” metiniame kon
certe seniai, seniai begirdė- 
jome tokią puikią daininin
kę—tai Vilniaus akademinio 
operos ir baleto teatro solis
tę Vitaliją Šiškaitę.

Po koncerto pas mus Šiš
kaitė ir “Gimtojo Krašto” 
atsakingas sekretorius Juo
zas Kuckailis, kuris kartu su 
Šiškaitė turistine grupe iš 
Tarybų Sąjungos keliauja, 
skubiai išvyko į Riverdale, 
N. Y., kur mūsų solistė 
dalyvavo koncerte.

Pirmadienį koncertavo 
Jungtinėse Tautose daininin
kai iš operos teatrų: Latvi

jos, Baltarusijos, Maskvos, 
Ukrainos ir Vilniaus—4 vy
rai ir 2 moterys. Viena mote
rų buvo mūsų V. Šiškaitė, 
kita Ukraine. Pianistė buvo 
maskvietė. Programai vado
vavo Bolšoi operos solistas.

Čia tik prabėgamai prane
šame apie taip puikų savait
galį, bet sekamoje “Laisvės” 
laidoje šie koncertai bus pla
čiau aprašyti.

Beje, šeštadienį, prieš 
“Laisvės” koncertą daininin
kai atliko programą Arrow 
Park, Monroe, N. Y.

Iš New Yorko turistai iš
vyko į Kanadą. Ieva

BRIEFS

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS 

Vienas didelis kamba
rys išnuomojamas vyrui 
bei moteriai. Galima var
toti virtuvę. Vieta: Rich
mond Hill arti tranzito 
patogumų. Skambinkite 
po 5 vai. vakare: MI 
1-4120 
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The firęt day of school is 
gone but not forgotten. In 
one of the papers it said:

“They arrived in pinafores 
and bow ties, hair pulled 
back with ribbons, sneakers 
almost too new for play. 
Standing in the schoolyard 
at Public School 51 in Man
hattan, they looked as if 
they might be guests at a 
wedding, not waiting for a 
teacher’s whistle and com
mands to stand in line.

But it was the first day of 
school, a special day for new 
clothes and notebooks, new 
lunchboxes and pencils, a 
day friendships begin, rou
tines are set and work gets 
under way ...”

* * *
Somewhere on the East 

Side of Manhattan, N. Y. 
lives Greta Garbo, well 
known actress. September 
18 marked the anniversary 
of her birth 75 ago in Stock
holm, Sweden. 

* * *
Politicians are elected for 

promising to overcome infla
tion, crime, war. But how 
reliable have they been? You 
know the answer. Only orga
nized force of progressive 
people can turn the sunny 
side up. 

* * *
People who are slightly 

overweight are likely to live 
longer than those who are

too thin, according to a 
leading nutrition expert.

Dr. Ancel Keys, professor 
emeritus of physiology at the 
University of Minnesota, and 
a noted international autho
rity on dietary fat and heart 
disease, bases his surprising 
theory on death rate statis
tics of 12,600 men in the 
U. S., Europe and Japan 
over 20 years. Although Dr. 
Keys’ report includes only 
men, a recent study conduc
ted over 10 years in Sweden 
indicated that his findings 
can be applied to women as 
well.

* ♦ ♦
Laisve’s concert was very 

successful. The guest perfor
mers from Lithuania were 
just great and also N. Y. 
Aido Chorus was doing fine. 
It was a very enjoyable 
concert and a very good 
dinner. Thanks to all the 
people who worked to make 
this year’s Laisve’s concert 
one of the best.

♦ ♦ ♦
Teachers are on strike 

across the country for union 
contracts. Actors’ strike is 
settled. They put up a good 
fight. Movie workers, like 
other wage earners in the 
U. S. A., are exploited. With 
the exception of a very few 
top stars who can command 
a piece of the action, or 
relatively high salary during 
their limited best years. Use

Picketing is a family affair for Vega? tough guy Bob Pickets large and small surrounded the Disney Studios in Burbank, Calif, with
Urich. Wife Heather and 21-month-old son Ryan threw about 4,000 actors in the line. Among the large was M*A*S*H star Loretta Swit,
their weight behind the actors’ strike in Hollywood. left. And smallest was Fantasy Island’s 3 ft. 11 star, Herve Villechaize.




