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KRISLAI
Jau laikas rūpintis 
Niujorkiečiams pavojus 
Jis jau sapnuoja 
Ekonominė padėtis 

tebeblogėja
Būdavo dar blogiau

A. BIMBA
Nėra jokia paslaptis, kad 

mes, pažangieji lietuviai 
išeivijoje visados stodavome 
ir šiandien stojame už kuo 
plačiausią kultūrinį bendra
darbiavimą su Tarybų Lietu
va. Viena labai svarbi ir 
prieinama forma yra ekskur
sijos į Lietuvą. Jau seniai 
mes šia forma kasmet naudo
jamės.

Kaip bus su šių 1981 metų 
vasara? Juk jau laikas rūpin
tis ir pradėti ruoštis. Kuo 
anksčiau pradėsime, tuo jos 
bus sėkmingesnės. Ypač į jas 
reikia stengtis įtraukti išeivi
joje gimusius ir augusius 
lietuvius. Tegul jie nuvyksta 
į savo tėvų bei senelių gimtą
ją šalį ir susipažįsta su jos 
naujuoju gyvenimu ir jo pa
siekimais bei laimėjimais vi
sose srityse.

New Yorko miesto Sveika
tos departamentas sako, kad 
jis labai susirūpinęs influen- 
zos siautėjimu. Ji pradėjo 
pasireikšti praeitų metų lap
kričio mėnesio pradžioj ir 
pavirto į epidemiją. Departa
mentas ragina gyventojus 
griežtai prisilaikyti visų svei
katai apsaugoti taisyklių. 
Viena svarbiausių taisyklių, 
kaip žinoma, yra visais bū
dais daugotis ir nepersišal
dyti, apsisaugoti gripo.

□
Prezidento Carterio bičiu

lis ir bendradarbis viceprezi
dentas Walter Mondale sako, 
kad jis jau sapnuoja apie 
1984-ųjų metų rinkimus. Jis 
kandidatuosiąs į prezidentus 
ir tikisi laimėti. Viena, vieni 
balsuotojai jau būsią pamir
šę kokius sunkius laikus jie 
turėjo Carteriui ir jam vado
vaujant, o kiti pagaliau su
prastą, kad jie nekalti, neat
sakingi už tai, kad jie buvę 
tiktai ekonominės padėties— 
infliacijos, kainų kilimo, ne
darbo siautėjimo aukos. Juk 
argi jie taip nepadarė su 
republikonų partija. Žiūrėki
te, kokia didelė balsų daugu
ma jie sugrąžino ją ir jo 
kandidatus į Baltuosius rū
mus ir Kongresą! Juk, girdi, 
taip kartojasi per daug, daug 
metų!

□
Prekybos departamentas 

vėliausiame savo raporte tei
gia, kad šalyje ekonominė 
padėtis dar sunkės ir blogės 
per visą šių 1981 m. pirmąjį 
pusmetį, kad gal tas proce
sas sulietėsiąs arba apsisto
siąs tiktai per antrą šių metų 
pusmetį. Bet, žinoma, jis 
neturi jokios garantijos, kad 
taip ir atsitiks.

Daugeliui amerikiečių 
neaišku, kodėl prezidentas ir 
Kongresas būna išrinkti lap
kričio mėnesio pradžioje, bet 
rinkimus laimėjusieji užima 
vietas tiktai kitų metų sausio 
20 dieną? Kam tas trijų 
mėnesių laukimas?

Taip, kam? Pasirodo, kad 
seniau būdavo dar daug, 
daug, blogiau. Būdavo lau
kiama net 13 mėnesių, tai 
yra ištisus metus ir vieną 
mėnesį. Tiktai 1932 metais

Busimasis keturiasdešimtasis JAV prezidentas Ronald 
Reagan ruošia kalbą, kurią jis pasakys per savo inauguraci
ją, tapdamas prezidentu sausio 20 d. Kalbama, kad prieš 
rašydamas jis perskaitęs visų prieš jį buvusių 39 JAV 
prezidentų inauguracines kalbas.

KONFERENCIJA NAMBIJ0S KLAUSIMU
Geneva. — Sausio 7 d. čia 

prasidėjo konferencija, ku
rioje pirmą sykį abi pusės 
susitinka veidu į veidą. Tai 
yra kulminacinis punktas 
diplomatinės iniciatyvos, ku
rią prieš keturius metus pra
dėjo penkios šalys—JAV, D. 
Britanija, Prancūzija, Fed. 
Vokietija ir Kanada, norėda
mos prie bendro pasitarimų 
stalo suvesti Pietų Afrikos ir 
už savo nepriklausomybę ko
vojančios Pietvakarių Afri
kos liaudies organizacijos at
stovus.

Atidarydamas tą konferen
ciją, Jungtinių Tautų gen. 
sekretorius Kurt Waldheim 
kvietė abi šalis pasiekti aiškų 
susitarimą dėl paliaubų, ku
rios privestų prie Pietvaka
rių Afrikos, vadinamos Na
mibija nepriklausomybės, 
dar šių metų pabaigoje. Jis 
priminė, kad tokio sutarimo 
pagrindai jau buvo paruošti 
1978 m., o dabar tik reikia 
susitarti dėl jų vykdymo.

To susitarimo vykdymą 
vilkino Pietų Afrika, kuri 
kažkodėl reiškė nepasitikėji
mą Jungtinių Tautų taikos 
daliniams, kurie po paliaubų 
paskelbimo būtų užėmę de
militarizuotąsias zonas.

Konferencijoje stebėtojų

rolėje dar dalyvauja šešios 
Afrikos valstybės: Nigerija, 
Angola, Botswana, Mozam
bique, Tanzanija ir Zambija. 
Amerikai atstovauja netru
kus išeinantis JT ambasado
rius Donald F. McHenry.

Pagerbė 
nusipelniusi 
unijos veikėjų

Lillian Roberts

Kūrybiniai 
žurnalistu pokalbiai 
Lietuvoj

Kaune įvyko miesto Požė
los rajono darbuotojų sutiki
mas su spaudos, televizijos ir 
radijo žurnalistais. LKP Po
žėlos rajono komiteto pirma
sis sekretorius A. Guiga, 
sekretoriai N. Laškovas, J. 
Barisaitė, rajono vykdomojo 
komiteto pirmininko pava
duotoja N. Dydienė supažin
dino žurnalistus su įmonių 
kolektyvų metų ir penkmečio 
darbais, papasakojo apie so
cialistinį lenktyniavimą 
TSKP XXVI suvažiavimo 
garbei.

Žurnalistai taip pat lankėsi 
Lietuvos veterinarijos aka
demijoje, A. Šiaučiūnaitės 
gamybiniame susivienijime, 
P. Ziberto šilko kombinate, 
kur kalbėjosi su vietiniais 
spaudos talkininkais, su įmo
nių laikraščių bendradar
biais, spaudos platintojais, 
propagandistais.

Kongresas pagaliau nutarė 
tą laikotarpį žymiai sutrum
pini.

New York. — Sausio 9 d. 
Queens, Astoria Manor pa
talpose, daugiau kaip 1,200 
darbo unijų vadų, politikie
rių ir paprastų darbininkų 
buvo susirinkę pagerbti Lil
lian Roberts, vieną labiausiai 
įtakingų moterų veikėjų 
Amerikos darbo žmonių ju
dėjime.

Ji yra Amerikos Federaci
jos valstijos, valsčiaus ir 
miesto tarnautojų 37 Distrik- 
to Tarybos aso-direktorė ir 
pirmoji juodosios rasės mo
teris, taip aukštai iškilusi 
unijų veikloje.

Pobūvyje dalyvavo New 
Yorko valstijos gubernato
rius Carey, kuris paskelbė 
sausio 9-ąją Lillian Roberts 
diena visoje valstijoje. Tarp 
svečių matėsi ir Brooklyno 
demokratė kongresmanė 
Shirley Chisholm, New Yor
ko valstijos sekretorius Basil 
Paterson, buvusi New Yorko 
kongresmanė Bella Abzug ir 
daugelis kitų.

37-ojo Distrikto Tarybos 
direktorius Victor Gotbaus, 
su kuriuo Lillian Roberts 
kartu darbavosi unijų veiklo
je Chicagoje ir su kuria jau 
16 metų darbuojasi New 
Yorke, susirinkusiems vaka
ro svečiams pristatė soleni- 
zantę.

TRUMPAI
San Francisco. — Čia be

veik su duona ir druska šio 
miesto merė Dianne Fein
stein* pasitiko pirmąjį po 
32-ejų metų petraukos at
skridusi keleivinį lėktuvą iš 
Kinijos. Ji įteikė specialų 
raštą to lėktuvo vadui kap. 
Xu Balling.

Tasai lėktuvas čia nutūpė 
sausio 7 d. 10 vai. iš ryto. 
Taip prasidėjo nuolatinis lėk
tuvų susisiekimas tarp JAV 
ir Kinijos. Iš JAV pusės 
skraidys Pan American lėk
tuvai. Šis lėktuvas, savo ke
lionę pradėjęs Pekinge, per 
Šanhajų ir San Francisco 
skrenda į New Yorką. Deja, 
New Yorke nebuvo karališko 
sutikimo, net mažai kas pa
stebėjo kinus labai užimtame 
Kennedy aerouoste. Pan 
American lėktuvas iš New 
Yorko išskris sausio 28 d. ir 
atsiras Pekinge, prieš tai 
sustojęs Tokyo. Jis sugrįšiąs 
sekančią dieną į San Francis
co per Šanhąjų ir Tokyo 
sausio 30 d.

Jeruzalė. — Premjeras 
Menachem Begin neteko par
lamentinės daugumos ir, at
rodo, kad v reikės eiti prie 
naujų rinkimų birželio mėn. 
Ginčai kilo dėl atlyginimo 
mokytojams.

San Salvador. — Netoli 
šalies sostinės esančiame 
miestelyje vyriausybės ka
riuomenė nužudė 22 jaunuo
lius ir jų lavonus paliko 
asfaltiniame parkinimo lote. 
Nužudytieji, vidutiniškai 
apie 20 m. amžiaus, buvo ci
viliškai apsirengę ir didžiu
moje basi ar su teniso bate
liais. Jų tarpe buvo 4 mote
rys, kurios, prieš nušaunant, 
sakoma, buvo išniekintos. 
Chuntos atstovai tikino, kad 
tai subversyviai.

San Juan. — Teroristais 
vadinama Machete Wielders 
grupė, kuri kovoja už Porto- 
riko nepriklausomybę, čia iš
sprogdino devynis JAV dže- 
tus National Guard bazėje. 
Sakoma, kad padaryta apie 
$45 milijonai nuostolių. Ne
buvę užmuštų. Tai ta pati 
kovotojų grupė, pasiėmusi 
kreditą ir už dviejų JAV 
jūreivių gyvybes bei 10 kitų 
sužeidimą prieš 13 mėnesių, 
taip pat Porto-Rike.

Washington. — NAACP 
pareiškė busimajam prezi
dentui Ronald Reagan, kad 
jie remia jo planą subalan
suotam biudžetui, bet prieši
nasi dėl mažinimo fondų so
cialinei programai.

Lietuvos 
telegrafistės 
spartuolės

Vilnius, (Eltos koresp.). 
Kauno 31-ojo ryšių skyriaus 
darbuotoja Birutė Kairytė 
iškovojo geriausios Lietuvoje 
telegrafistės vardą. Ryšinin
kių čempionate, kuris įvyko 
respublikiniame telegrafe, 
nugalėtoja greičiau ir tiks
liau už kitas varžoves perda- 
vinėjo telegramas, skaitė 
perforuotas juostas, atsaki
nėjo į teorinius klausimus. 
Antrosios vietos pripažintos 
Violetai Bubenienei (Klaipė
da) ir Svetlanai Tretjakovai 
(Ukmergė).

JAV nekels bylos

Ramsey Clark

Washington. — Teisingu
mo departamentas pranešė, 
kad jų įstaiga neketina kelti 
bylos buvusiam JAV Teisin
gumo ministrui Ramsey 
Clark, kuris, nepaisydamas 
prez. Carterio draudimo, pe
reitų metų birželio mėnesį su 
kitais devyniais asmenimis 
buvo nuvykęs į Iraną ir tenai 
dalyvavo konferencijoje, na
grinėjusioje Amerikos kiši
mąsi į Irano reikalus.

Tą draudimą prez. Carte- 
ris buvo paskelbęs balandžio 
mėn., ir prasižengusieji as
menys turėjo būti baudžiami 
$50,000, 10 metų kalėjimo, 
ar abiem bausmėm. Kaip aiš
kino teisingumo ministras 
Civiletti, šiuo metu nesuta
riama dėl tos bylos kėlimo, 
bet, jis įspėjo, kad prie jos 
gali būti sugrįžta vėliau.

Pats Ramsey Clark spau
dai pareiškė, jog žmonėms 
neturi būti grasinama, kai jie 
naudojasi savo konstitucinė
mis teisėmis, o kelionė į 
Iraną kaip tik ir buvęs toks 
atvejis. Jis dar pridėjo, kad 

| toji Teisingumo department© 
I “kriminalinė investigacija”, 
prasidėjusi su dideliu fanfa
rų, bet pasibaigusi verkšleni
mu.

"Žinijos" draugijos 

plenumas
Vilnius, (ELTA). Čia įvyko 

Lietuvos TSR “Žinijos” drau
gijos valdybos plenumas, ku
ris apsvarstė draugijos pir
minių organizacijų veiklą, 
ruošiantis TSKP XXVI suva
žiavimui, svarstant ir aiški
nant Pagrindines TSRS eko
nominio ir socialinio vystymo 
kryptis.

Pranešimą padarė “Žini- 
nijos” draugijos valdybos 
pirmininko pirmasis pava
duotojas A. Skrupskelis.

TSKP CK projekto parti
jos XXVI suvažiavimui pro
pagavimas, pabrėžta plenu
me,—svarbiausias lektorių 
uždavinys.

Plenume dalyvavo Lietu
vos KP CK propagandos ir 
agitacijos skyriaus vedėjo 
pirmoji pavaduotoja V. Lo- 
viagina.

St. Louis. — Annheuser- 
Bush Inc., didžiausias Ame
rikoje alaus bravoras, prane
šė, kad nuo sausio 26 d. 
pakilsiančios alaus kainos. 
Esą, tai būsią dėl padidėju
sių gamybos išlaidų. Bus 
paliestas Budweiser, Bush, 
Michelob, Natural Light and 
Michelob light alus.

Ką nutarė bei nuveikė 
Jungtinių Tautų sesija?

Praeitų metų gruodžio 18 
dieną baigėsi Jungtinių Tau
tų Generalinės Asamblėjo 35 
sesija. Tarybinės žinių agen
tūros “TASS” koresponden
tas taip apibūdina šios sesi
jos eigą:

Sesija patvirtino atkaklų 
didžiosios daugumos pasaulio 
valstybių pasiryžimą siekti 
konkrečių rezultatų kovoje 
už ginklavimosi varžybų pa
žabojimą, tarptautinio sau
gumo stiprinimą ir tautų 
bendradarbiavimo plėtojimą.

Sesija priėmė daugiau kaip 
40 rezoliucijų nusiginklavimo 
klausimais. Beje, svarbiau
sios iš jų grindžiamos Tary
bų Sąjungos pasiūlymais, ku
riuos padiktavo rūpinimasis 
gerinti politinį klimatą plane
toje, toliau mažinti įtempi
mą. Kaip parodė sesija, Ta
rybų Sąjungos iškelta nusi
ginklavimo programa atitin
ka daugumos valstybių norus 
veikti praktiškai, žengti 
neatidėliojant, nors ir ne 
radikaliausius, bet realius 
žingsnius, padedančius likvi
duoti karinę konfrontaciją.

Generalinė Asamblėja pa
ragino valstybes—nuolatines 
Saugumo Tarybos nares, 
taip pat šalis, kurias sieja su 
jomis kariniai susitarimai, 
susitarti, kad nuo suderintos 
datos atsisakoma plėsti savo 
ginkluotąsias pajėgas ir di
dinti įprastinę ginkluotę (tai 
būtų pirmasis žingsnis į jos 
sumažinimą vėliau). Taip pat 
pritarta TSRS pasiūlymams 
vengti veiksmų, dėl kurių 
galėtų padidėti esamos kari
nės grupuotės, parengti 
tarptautinę konvenciją dėl 
nebranduolinių valstybių 
saugumo garantijų stiprini
mo. Tautų bendrija aukštai 
įvertino ir Tarybų Sąjungos 
raginimą visoms branduoli
nėms valstybėms paskelbti 
moratoriumą bet kokiems 
branduoliniams sprogdini
mams.

JAV ir kitos NATO šalys 
pasisakė sesijoje prieš visus 
konstruktyvius pasiūlymus.

Sesijoje buvo griežtai kri
tikuojamos Washington© he- 
gemonistinės ambicijos—išti
sų regionių paskelbimas savo 
gyvybinių interesų sfera.

Kartu jos delegatai labai 
gerai atsiliepė apie konstruk
tyvius, dalykiškus pasiūly- •— *---- ~ +----- --- V-.T-- — '

i Persų įlankos
4 valstybių su

muš užtikrinu
rajone esanči 
verenias teises ir saugumą, 
kuriuos iškėlė Tarybų Sąju- 
gos prezidentas Leonidas 
Brežnevas.

Phoenix, A|riz. — Kalifor- 
nietis automobilių kolekto
rius Ron Morgan čia įvyku
siame aukcione už $50,000 
nusipirko Ne\lv Yorke nušau
tojo bytelio muziko ir daini
ninko John Lennon automo
bilį.

Žygis už
Martin Luther King 
dieną

Martin Luther King
— Iš čia ir iš 
sausio 15 d.

New York, 
kitų vietovių 
organizuojamas žygis į Wa- 
shingtoną, n
JAV Kongresą, kad sausio 
15-oji—nužud

orint paveikti

iečius pakvie- 
, pranešęs apie

ytojo vado už 
negrų laisves gimimo die
na—būtų paskelbta Ameri
kos tautine švente.

Stevie Wonier, tokiam žy
giui newyork 
tęs, o taip pa
savo naujausi^ rekordų albu
mą “Hotter t 
reiškė, kad “ 
žygis parodyk visiems, jog 
vienybės, taik 
mo tikslas ga 
tas”.

Tą žygį remia ir Congres
sional Black (faucus, aiškin
damas, kad 
yra savaitgaĮyje paminėti 
Kingo gimtad 
yra tada, kai tas gimtadienis 
būtų paskelotas tautine 
švente. Esą, tuo atveju, jei 
jo gimimo diona būtų pa
skelbta tautine švente, tai 
tasai faktas suteiktų reikš- 

visaip judėjimui, 
kurį protega-

ian July”, pa
kaušio 15-osios

os ir broli šku
li būti pasiek-

ienas dalykas

enį, o kitas—

mės ir 
“non-violent”, 
vo dr. King.

Trys pagarsėjusios mokinės Buckeye High School, Louisia
na. Michelle LaBorde [k.], Linda McNeal ir Riunona Carbo. 
Apie jas plačiai garsino JAV spauda ir TV, kai susikirto
federalinis teisėjas su valstijos teisėju. Pirmisis jas buvo 
nukreipęs į mišrią mokyklą, o valstijos teisėjau pasipriešino 
desegregacijai. Nuotraukoje tos mokyklos vedėjas Charles
Waites skaito fed. teisėjo įsakymą. Įsikišus JAV Teisingu
mo departamentui, laimėjo federalinis teisėjas.
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Kaip perkūnas iš 
giedro dangaus

Chester, Pa., yra palyginamai nedidelis miestas, tiktai su 
52,000 gyventojų. Jame didžiausia, beveik vienintelė 
pramonė—naujų laivų statyba. Jos savininkas—Sun Com
pany. Ji samdo 4,200 darbininkų. Ir štai prieš kelias dienas 
paskelbia, kad ji atleidžia, išmeta iš darbo 3,100 darbinin
kų.

Tai perkūnas iš giedro dangaus! Tai smūgis netekusiems 
darbo darbininkams, visiems gyventojams. Visas miestelis 
paskendo didžiausioje krizėje.

Kaip sakyta, pranešimas staigus, nes iš anksto žmonės 
nebuvo įspėti. Dar blogiau, kad nėra jokių perspektyvų, 
jog ši krizė tik laikina, jog šie darbininkai yra išmetami iš 
darbo tik laikinai. To nežada ir laivų statybos savininkai.

Tai kriminališkas valdžių 
prasižengimas!

Keansburg, N. J., veikė Beachview Rest Home. Tai 
didžiulė senelių poilsio įstaiga. Joje buvo 111 įnamių. 
Sausio 9 dienų joje kilo gaisras, kuriame žuvo 33 įnamiai. 
Išlikti gyvais laimingi buvo 78, iš kurių 13 kritiškai 
sužeisti.

Šios baisios nelaimės kaltininkėmis yra miesto ir valstijos 
valdžios. Pasirodo, kad įstaigos pastatas neturėjo tokiems 
pastatams būtinai reikalingos nuo gaisrų apsaugos siste
mos, tai yra neturėjo “sprinkle system”. Dabar paaiški, 
kad šios valdžios nutarė padaryti išimtį ir nereikalauti šios 
sistemos įvedimo!

Tai nepateisinamas, kriminališkas jų nusikaltimas.

Mes ir rasizmas
Kad rasizmas mūsų šalyje dabar siaučia žiauriau, negu 

bet kuomet per paskutinius trejus dešimtmečius, visi žino. 
Sunku tam tikėti, bet taip yra: iš vienos pusės Juodieji per 
civilinių teisių judėjimą ir kitus kovingus metodus atsiekė 
milžiniškus laimėjimus,—segregacija mokyklose. viešo
siose vietose baigta bevęįlę. visyj-, žymiai didesnis ^ošimtis 
Juodųjų gyventojų lanko universitetus. Net “Giliuosiuose 
Pietuose” (Alabamoje, Georgijuje, Carolinose, Mississippi' 
ir t. t.) Juodieji užima atsakingas vietas miestų ir miestelių 
savivaldybėse. Bet, iš kitos pusės, kaip Pietuose taip 
Šiaurėje, teroras prieš Juoduosius atgimė visu savo 
žiaurumu: Buffalo mieste New Yorko valstijoje, Atlantoje 
Georgia valstijoje ir čia pat New Yorke Juodieji žmonės 
nuolat žudomi, ir policija vis negali surasti kaltininkų, 
kurie, esą tik “psichopatai”.

Tie žudymai ne priepuolis. Jie sutampa su atviru 
biauriausios rasistinės organizacijos, Ku Klux Klan (KKK) 
atgimimu. KKK dabar veikia beveik atvirai ir plačiai taip 
Pietinėse, taip ir Šiaurinėse valstijoje. O daugelyje vietų 
šalia KKK atvirai veikia nacistinės organizacijos, pasivadi
nusios “National-socialistine Partija už Baltąją Ameriką”, 
“Baltoji Jėga” (“White Power”), “Amerikos Nacių Partija” 
(American Nazi Party) ir tai šios paskutinės grupuotės 
nariai atvirai vilki rudas nacistines smogikų uniformas su 
svastikomis.

Kairusis judėjimas, įskaitant svetimkalbius, visuomet 
stovėjo pačiose pirmose gretose kovoje prieš rasizmą. 
Senesnieji lietuviai pažangiečiai gerai atsimena tas demon
stracijas, tuos mitingus ir kitokius protestus, kuriuose mes 
dalyvaudavome šalia kitų pažangiečių prieš rasistinius 
linčus, prieš neteisėtas bylas, prieš elektrinę kėdę 
nekaltiems juodiesiems amerikiečiams. Mes visi atsimena
me Scottsboro jaunuolių bylą, Emmet Till nužudymą ir 
šimtus kitų genocido aktų ir užmojų, kurie rėždavo mūsų 
širdis.

Dabar bent kiek kitaip. Kova prieš rasizmą vyksta kaip 
ir kiek nutolusiai,—mūsų spaudos puslapiuose, teorijoje, 
pareiškimuose per mūsų suvažiavimus. Bet jausmais 
daugelis mūsų esame nuo tos kovos nutolę. Tam yra 
subjektyvių priežasčių. Prieš dešimtmečius baltieji darbi
ninkai ateiviai iš Rytų Europos dirbo fabrikuose, kasyklose 
ir dirbtuvėse šalia juodųjų, dalyvavo bendrose kovose už 
unijas, prieš nedarbą, už socialinį saugumą, už geresnį 
rytojų visiems. Bet Rytų Europos ateivis darbininkas, 
dabar pensininkas, nusikraustęs į Floridą, ten praleisti 
savo gyvenimo saulėlydį, arba nusipirkęs namuką baltame 
kvartale Chicagoje laipsniškai nutolsta nuo kovos prieš 
rasizmą, o kartais nejučiomis pradeda kartoti iš atsilikusių 
kaimynų išmoktus rasistinius išsireiškimus prie juoduosius, 
puertorikiečius ir t. t. Labiau susipratę mūsų skaitytojai, 
žinoma, išlieka tvirti pozicijose prieš rasizmą kaip už 
pažangą bendrai, bet ne visi. . .

Mūsų senesnėsės kartos žmonės, kuriems kova prieš 
rasizmą dabar skamba kaip tolimas atgarsis, turėtų 
prisiminti savo jaunystę. Kaip valdanti klasė dabar žiūri į 
puertorikiečius ir kitus tamsesnių rasių ateivius iš Karibų, 
kurie dirba prie sunkiausių ir nešvariausių darbų, taip jie 
praeityje žiūrėjo į mus. Atsiminkime, kad siuvyklose ir 
panašiose dirbtuvėse, kur dabar prie mašinų tarp dulkių 
per ilgas valandas sėdi jaunos puertorikietės, domininkie- 
tės, ateivės iš Haiti, meksikietės, vietinės juodos mergi
nos, prieš keturis, penkis ir šešis dešimtmečius sėdėjo 
lietuvaitės, lenkaitės, italės, žydaitės—ateivės iš Rytų ir

Perlas po
Karibų dangumi

Havana įspūdinga dango
raižių ansambliais ir sena 
ispanų architektūra, amžinai
žaliuojančia tropine augme
nija ir ryškiai mėlynais Mek
sikos įlankos vandenimis. Čia 
daug paminklų įžymiems
žmonėms: Chosei Marčiui, 
Maksimui Gomesui, Antoni
jui Maseo. Čia akį traukia 
didingas Kapitolijus, kuria
me dabar įsikūrusi Kubos 
Mokslų Akademija, Revoliu
cijos muziejus. Greta—ištai
gingi F. G. Lorkos teatro 
rūmai, kuriuose įsikūręs ir 
garsusis Kubos nacionalinis 
baletas.

Pažintimi su Havana ir 
prasidėjo Panevėžio “Ekra
no” dainų ir šokių liaudies 
ansamblio bei Varėnos rajo
no miškininkų vokalistų gru
pės viešnagė Kuboje. Nors 
laikas ten skiriasi nuo mūsiš
kio aštuoniomis valandomis, 
aklimatizavomės gana grei
tai.

Susitikome su vienu di
džiausių Kuboje choru. Ja
me—121 dainininkas. Choras 
visada dalyvauja švenčiant 
įvairias šventes, susitinka su 
darbininkų kolektyvais, jau
nimu. Tai kolektyvinis Ku
bos—Tarybų Sąjungos drau
gijos narys ir tarybinės dai
nos populiarintojas. Choristų 
grupė mums surengė nedide
lį koncertą. Lietuviška daina 
atsakė varėniškiai.

Santjagas de Kuba išsidės
tęs ant vaizdingų kalvų, kur 
daug būdingų vienaaukščių, 
dviaukščių namų su tradici
nėmis grotelėmis ant langų 
ir durų. Gatvės šiame mieste 
neretai baigiasi akmeniniais 
laiptais, perėjimais į kitas 
gatves.

Ši provincija labai turtinga 
augmenija. Čia prasideda 
aukščiausi Kuboje Sierra 
Maestros kalnai. Čia 1953 
metų liepos 26 d. Fidelio 
Castro vadovaujami narsuo
liai šturmavo Monkados ka
reivines . . . Kalnai buvo 
revoliucionierių, stojusių 
prieš Batistos diktatūrą, ba
zė. Dabar Santjagas du Ku
ba garsėja pramone, uostu, 
yra stambus kultūros cen
tras. Ir dar—mieste vyksta 
linksmiausi Kuboje karnava
lai.

Kubos—TSRS draugystės 
draugijos vadovai mums su
rengė priėmimą. Po sveikini
mo žodžių, atviroje estradoje 
pasirodė profesionalus folklo
rinis ansamblis—dainininkai, 
kubietiškų ritmų atlikėjai.

Sakoma, kad svečiavosi 
Havanoje ir poilsiavo Vara- 
dero kurorte—matė didžiąją
dalį Kubos. Poilsiavome ir 
mes jame trejetą dienų. Taip 
įdegėme lapkričio saulėje, 
kad vienai dainininkei net 
gydytojo pagalbos prireikė. 
Vanduo mums atrodė kaip 
arbata—26 laipsniai. O oro 
temperatūra čia lapkričio 
mėnesį 22-34 laipsniai. Kad 
taip šilta būtų Baltijos pajū
ryje pačiame vidurvasa
ry! .. .

Išbandėme vandens sūru
mą Karibų jūroje, Atlanto 
vandenyne. Kubą skalaujan
čiuose vandenyse yra milži
niški šilumos ištekliai. Iš čia 
išteka ir šiltoji Golfo srovė, 
atkeliaujanti prie senosios 
Europos krantų.

Išvykos į ananasų plantaci
jas ir akvariumą, į orchidėjų 
sodą Pinar del Rio provinci
joje arba į memorialinį Er
nesto Hemingvėjaus muziejų 
praturtino ir paįvairino mūsų 
dienas Kuboje.

Nuo Naujųjų iki Naujųjų
SAUSIS

Afganistano liaudis parėmė 
antrąjį Balandžio revoliucijos 
etapą ir naujas permainas šalyje.

Irano prezidentu išrinktas A 
Banlsadras.

VASARIS

Įvyko Lenkijos jungtinės dar
bininkų partijos VIII suvažiavi
mas.

Kaire oficialiai atidaryta Izrae
lio ambasada.

Rinkimuose Kanadoje pergalę 
pasiekė P. Triudo liberalų parti- 
ja.

Rodezijoje vykusius visuotinius 
rinkimus įspūdingai laimėjo Zim
babvės patriotinės jėgos.

Suriname Įvykdytas valstybės 
perversmas.

Kinijos komunistų partijos CK 
plenumas nutarė pirma laiko su
šaukti KKP XII suvažiavimą. 
Įsteigtas KKP CK sekretoriatas, 
CK generaliniu sekretoriumi iš
rinktas Bu Jaobanas. Iš CK Poli
tinio biuro pašalinti 4 nariai. Tai 
atkaklios kovos dėl valdžios po
žymiai.

KOVAS

Kinija nutraukė derybas tra 
Vietnamu dėl dvišalių santykių 
normalizavimo.

Budapešte Įvyko Vengrijos so
cialistinės darbininkų partijos 
Xn suvažiavimas.

BALANDIS

Mirė Vietnamo Socialistinės 
Respublikos prezidentas Ton Dyk 
Thangas.

Pažangiam JAV lietuvių laik
raščiui „Vilnis'* sukako 60 metų.

Anlisocialisftniai elementai bu
vo sukėlę Havanoje riaušes. Ku
bos vyriausybė leido jiems iš
vykti iš šalies.

Valstybės perversmas Įvyko 
Liberijoje.

Pasaulio tautos pažymėjo V. 
Lenino gimimo 110-ąsias metines.

JAV valdžia įvykdė avantiū
ristinę akciją Irane. Buvo bandy
ta jėga išvaduoti Įkaitus. Per šią 
operaciją žuvo Amerikos kariš
kių.

Paryžiuje Įvyko Europos ko
munistų ir darbininkų partijų su
sitikimas už taiką ir nusiginkla
vimą.

Atsistatydino JAV valstybės 
sekretorius S. Vensas,

GEGUM

Mirė Jugoslavijos komunistų 
sąjungos pirmininkas, JSTR pre
zidentas Joslpas Broz Tito.

Planetos tautos pažymėjo hit
lerinio fašizmo sutriuškinimo 35- 
metį.

Nušalintas nuo pareigų Ugan
dos prezidentas G. Binaisa.

Varšuvoje vyko eilinis Varšu
vos Sutarties valstybių Politinio 
konsultacinio komiteto pasitari
mas, iškėlęs svarbių iniciatyvų 
įtempimo Europoje ir pasaulyje 
mažinimo klausimu.

Kinijoje Išbandyta pirmoji 
tarpžemyninė balistinė raketa. !

Majamyje (JAV) vyko stambūs 
rasiniai neramumai.

Orbitoje pabuvojo TSRS— 
Vengrijos kosminis ekipažas.

BIRŽELIS

Pentagono bazių Somalyje.
Turkijoje (vyko karinis per

versmas.
Niujorką prasidėjo jubiliejinė 

SNO Generalinės Asamblėjos
XXXV sesija.

Orbitoje pabuvojo TSRS—Ku
bos kosminė įgula.

Italijos neofašistal Įvykdė stam
bų teroro aktą Bolonėje.

Prasidėjo ginkluotas Irake ir 
Irano konfliktas.

SPALIS

Vykęs Lenkijos Jungtinės dar
bininkų partijos CK plenumas iš
samiai išnagrinėjo šalyje susiklos
čiusią padėti.

Vokietijos Federatyvinėje Res
publikoje vykusius rinkimus | 
bundestagą laimėjo valdančioji 
koalicija. F. J. Strauso vadovau
jama dešinioji opozicija patyrė 
skaudų pralaimėjimą.

Pasirašyta TSRS ir Sirijos Ara
bų Respublikos draugystės ir 
bendradarbiavimo sutartis.

Kelionės maršrutas Kubos 
keliais vingiavo per du tūks
tančius kilometrų. Lankėmės
vienuolikoje iš keturiolikos 
provincijų. Ir visur mūsų 
laukė kubiečių šypsena, 
draugiški rankų paspaudi
mai. Čia iš tiesų gerbiami 
Didžiojo Spalio šalies pasiun
tiniai.

Pamatėme nuostabią links
mų ir draugiškų 10-ties mili
jonų žmonių šalį, kuri sausio 
1 dieną mini 22-ąsias socialis
tinės Kubos metines. Lankė
mės joje Jurijaus Romanen
kos ir Ornaldo Tamajo Men- 
deso skrydžio, Kubos komu
nistų partijos II suvažiavimo 
metais. Pakili, dinamiška, 
turtinga svarių gyvenimo de
talių Kubos šiandiena.

Kuba —pirmoji Lotynų 
Amerikos šalis, kur nebėra 
beraščių, kur nemokamas vi
durinis mokslas, gydymas. 
Šiandien su ja diplomatinius 
santykius palaiko 118 pasau
lio valstybių. Pelnytą pagar
bą Kuba išsikovojo tarp ne-

Pietų Europos, ir valdančioji klasė tada į mus žiūrėjo lygiai 
tokiomis rasistinėmis akimis: kaip į pigių aaroo rankų 
rezervą. Rasistiniai paniekos išsireiškimai, dabar naudoja
mi, sakysime, prieš puertorikiečius, buvo naudojami prieš 
mus (atsiminkime išsireiškimą “Durnas paliokas”—Dumb 
Polack”, prieš visus ateivius iš Rytų Europos.

Rasizmas yra ginklas prieš visus darbo žmones, ne tik 
prieš tuos, prieš kuriuos jis vienu ar kitu laikotarpiu buvo 
tiesioginiai nukreiptas. Tą mes visi žinome. Bet neužtenka 
žinoti. Tą reikia jausti savo širdyje ir prieš jį kovoti.

Tarybų Lietuvoje vyko Pran
cūzijos dienos Tarybų Sąjungoje.

Irane prasidėjusios „kultūrinės 
revoliucijos" dingstimi uždarytos 
visos aukštosios mokyklos.

LIEPA
Maskvoje lankėsi VFR federa

linis kancleris H. Smitas.
Prasidėjo XXII Maskvos vasa

ros olimpinės žaidynės, tapusios 
tautų draugystės, bendradarbia
vimo išraiška. Vašingtono admi
nistracijos organizuota Įnirtinga 
boikoto kampanija baigėsi gėdin
gu žlugimu.

Įvykdytas reakcinis valstybės 
perversmas Bolivijoje.

Orbitoje pabuvojo TSRS— 
Vietnamo kosminis ekipažas.

Iš VDR vienpusiškai išvesta 10 
tūkstančių tarybinių karių ir, J000 
tankų.

Nepriklausomybę paskelbė Va
nuatu — buvusi britų kolonija 
Naujieji Hebridal.

RUGPJŪTIS

Lenkijos Liaudies Respublikos 
pamario vaivadijų pramonės įmo
nėse prasidėjo neramumai. Daug 
kur šie neramumai virto strei
kais. LJDP CK plenumas padarė 
iš to organizacines išvadas.

RUGSĖJIS

JAV pasirašė susitarimą dėl

prisijungusių šalių.
Socialistinė Kuba—agrari- 

nė-industrinė šalis. Ji graži
daugybe žydinčių medžių, | 
cukrašvendrių plantacijomis, 
citrusinių giraitėmis, bananų 
ir ananasų plotais, tabako 
laukais, kavos krūmeliais, 
mango medžių skaromis . . . 
Graži Kuba ir savo 36 uos
tais, cukraus fabrikais, 
augančiais pramonės milži
nais, 26 aukštosiomis moky
klomis, kuriose mokosi per 
160 tūkstančių studentų.

Atletiški Kubos vyrai, mo
teriškumu spindinčios mergi
nos savo darbu, šokiu, daina 
skleidžia entuziazmą, opti
mizmą. Tad kaip galima ne
pritarti dainos žodžiams: 
“Kokia graži ta Kuba”.

Juozas Baldauskas 
Havana—Vilnius

☆ ☆ ☆

Dainos
Oi dainos, mano 

mielos dainos, 
Dainelės nemigo naktį, 
Su jum svajonės mano eina, 
Jumis šiandien aš gyvenu.

Tad skriskit jūs prie
žalio šilo, 

Skambėkit tėviškės laukais, 
Kol kanklių aidas nenutilo 
Jūs meilės būkite šaukliais.

Kęstutis Balčiūnas

70

Pclienjane vyko Korėjos darbo 
partijos VI suvažiavimas.

LAPKRITIS

Jungtinėse Valstijose vyku
siuose prezidento rinkimuose nu
galėjo respublikonų kandidatas 
R. Reiganas.

Madride pradėjo darbą valsty
bių — saugumo ir bendradarbia
vimo Europoje pasitarimo daly
vių susitikimas.

Gvinėjoje (Bisau) įvykdytas 
valstybės perversmas.

Pekine prasidėjo Lin Blao ir 
Cziau Cin „kontrrevoliucinių 
grupuočių" teismas.

Italiją nusiaubė stichinė ne
laimė — galingas žemės drebė
jimas. Žuvo beveik 3 tūkstančiai 
žmonių.

GRUODIS

Maskvoje įvyko Varšuvoe Su
tarties šalių partinių ir vyriausy
binių veikėjų susitikimas.

Portugalijos prezidentu vėl iš
rinktas R. Eanešas.

Drg. L. Brežnevas su oficialiu 
draugišku vizitu lankėsi Indijoje.

Havanoje įvyko Kubos komu
nistų partijos II suvažiavimas.

Salvadoro patriotai pradėjo 
puolimą prieš dešiniojo režimo 
kariuomenę. Vašingtono spaudi- 
nrn atlikta režimo „plastinė ope
racija" — vietoje chuntos pas
kirtas respublikos prezidentas.

Ruoškimės “Laisvės”
. sukakties minėjimui
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Žymiojo Lietuvos rašytojo žodis Tarybų 
Sąjungos ir Jungtinių Valstijų

rašytojų susitiki] II e
SENOS IR NAUJOS 
VERTYBĖS
[Žymiojo Lietuvos rašytojo 
žodis Tarybų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų rašytojų 
susitikime]

Gerbiami kolegos! Ketvir
tas JAV ir TSRS rašytojų 
susitikimas vyksta labai 
įtemptos, labai dramatiškos 
tarptautinės padėties fone. 
,Deja, toks fonas labiau skati
na drastiškus poelgius ir 
isteriškas balso gaidas negu 
santūrius tiesos ieškojimus. 
Todėl tokią valandą kūrėjų 
susitikimai prie apvaliojo 
stalo itin reikalingi.

Norėčiau pabrėžti kelis 
bendresnius konferencijos 
aspektus. Visų pirma mūsų 
suėjimas atspindi susirūpini
mą tų visuomenės sluoksnių, 
kurie supranta, kuo gresia 
savitarpio priešiškumo eska
lacija ir visiškas kontaktų 
nebuvimas. Antra, rašytojai 
neoficialiai atstovauja savo 
skaitytojams, ir todėl galime 
kalbėti ne apie “vienišus pės
čiuosius“—taip berods vadi
nami rašytojai Vakaruose,— 
bet apie minias pėsčiųjų ir 
važiuotųjų pasaulio keliuose 
ir sankryžose.

Kai pasigirsta skeptiški 
balsai —ką gali nuveikti 
vargšai rašytojai krizių me
tu?—aš nejučiomis prisime
nu vieną personažą iš Kamiu 
romano “Maras“. Žūstančia- 
me mieste kažkoks valdinin
kėlis—berods jį vadina Gra
nu—kankinasi prie vienos 
frazės, stengdamasis tobulai 
ją išreikšti. Pati frazė bana
li—valdininkėlis ne itin ta
lentingas,—tačiau jo nesi
liaujančios stoiškos pastan
gos yra didžiai prasmingos, 
kai visa aplinkui kapituliuoja 
prieš chaosą ir mirtį.

Aišku, tai alegorija, bet ja 
galima apibūdinti ir mūsų 
pastangas susitikinėti čia Se
najame, čia Naujajame že
myne. Kad ir kokia įtempta 
būtų padėtis pasaulyje, apsi
ginklavusiame neregėto ga
lingumo naikinimo priemonė
mis, rašytojo darbas ir veik
la nesiliaus liudiję žmogaus 
taikingumo, kūrybiškumo.

Leiskite man stabtelti prie 
simbolių ir mitų literatūroje. 
Tarp kitko, jie vis labiau 
plinta ir tarybinėje beletris
tikoje. Vis daugiau rašytojų 
mėgina viena kuria nors išra
dinga konstrukcija “pažabo
ti” pasaulinių problemų sū
kurį, išreikšti visą žmonijos 
tragediją. Neginčiju, įmano
ma sėkmė ir tokiame kelyje, 
tačiau kaip rašytojas esu lin
kęs solidarizuotis su tais sa
vo plunksnos broliais, kurie 
gyvo gyvenimo alsavimą 
vertina labiau negu bet kokią 
jo schemą, negu pliką filoso
fiją.

Man atrodė ir atrodo, kad 
rašytojai, siekdami gėrio, 
tiesos, taikos, stengdamiesi 
gėrio, tiesos, taikos, steng
damiesi parodyti asmenybės 
pastangas save pažinti ir to
bulinti, neturi šalintis žmo
gaus kasdienybės, jo buities 
ir darbo, jo kančių ir vilčių.

Gyvenimo pirmumas itin 
stiprus Rytų Europos litera
tūrose, pavyzdžiui, rusų ar
ba lietuvių, kuriai, kaip žino
te, priklausau ir aš. Tai, 
matyt, susiję su istorija, su 
karais, periodiškai nusiau
biančiais mūsų žemę. Tai 
susiję ir su valstietiškomis 
mūsų literatūros šaknimis. 
Iki šiol ji tebekvepia žeme, 
duoną auginančiomis ranko
mis, nors ir mūsų krašto 
gyventojai perka duoną par
duotuvėse.

Man atrodo—apie tai 
sprendžiu iš daugybės verti
mų—kad ir amerikiečių lite

ratūroje stiprus gyvenimo 
prioritetas, susidomėjimas 
gyvu žmogumi, o ne fikcija, 
ne ženklu. Daug ką bendra 
galima rasti mūsų literatūrų 
pamatuose ir pirmuosiuose 
aukštuose, kas, beje, netruk
do išryžkėti skirtingumams 
viršutiniuose aukštuose arba 
interjere. Del savo gaivališ
ko gyvybingumo amerikiečių 
literatūra mums šiandien ar
timesnė negu kitos Vakarų 
literatūros. Šitaip tebėra ir 
dabar, smarkiai pašlijus 
tarpvalstybiniams TSRS'- 
JAV santykiams. Naudoda
masis proga, noriu parodyti 
ką tik Vilniuje lietuvių kalba 
išėjusią knygą “Amerikiečių 
novelės“. Tai XIX-XX amžių 
apsakymų antologija, prade
dama Irvingu Washingtonu 
ir baigiama Džois Kerol 
Outs. Tarp kitko, knyga iš
leista 30,000 egz. tiražu, o 
perskaitys ją šimtai tūkstan
čių. Priminsiu: Lietuvoje 
maždaug trys milijonai gy
ventojų. Tai vienas pavyzdys 
iš daugelio, kaip pas mus 
mėgstama amerikiečių litera
tūra. Norėčiau šią knygą 
palikti Pietų Kalifornijos uni
versiteto bibliotekai.

Šiandieninio pokalbio tema 
labai aktuali humaniškuoju 
požiūriu. Perdėm didelis— 
vos ne katastrofiškai—ato
trūkis tarp realios pasaulio 
būklės ir moralinės žmogaus 
situacijos, kai žmonija tampa 
savo išsiugdytų milžiniškų 
galių įkaitu. Pastebimas dva
sinis pakrikimas ir nostalgi
ja, būdingi aukai, neturinčiai 
ko prarasti. Panacėjos bieiš- 
kant, paskutiniųjų dešimt
mečių literatūroje greitai 
prisimatuojami ir numetami 
filosofiniai apsiaustai. Poka
rinė Europa, pavyzdžiui, ža- 
vėte žavėjos Sent-Egziuperi 
himnais žmogui. Atsimenu, 
kaip buvau nustebintas 1965 
m., išgirdęs iš Jean Paul 
Sartre—jis tada lankėsi Lie
tuvoje drauge su Simona de 
Bovuar,—kad abstraktusis 
Sent-Egziuperi humanizmas 
paseno. Paties Sartro egzis
tencializmas išsilaikė ne ką 
ilgiau. Greit paplito ir pradė
jo vysti absurdo filosofija, 
tegul ir davusi rimtų rašyto
jų. Daug ką nuvylė kadaise 
visagalis froidizmas.

Visados yra pavojus, kad 
moralinių vertybių ieškoji
mai gali nuvesti į abstrakcijų 
dykumą, į mistiką. O žmo
nės, kur jie bebūtų, reikalin
gi paprasčiausių tiesų—pa
grindinių doros priesakų, nū
nai devalvuojamų kaip pini
gai. Atrodytų, viskas pa
prasta—atsigręžkime į už
mirštas vertybes, prikelkime 
jas, pateikime suprantama 
šių dienų kalba. Taip, bet 
kaip šitai padaryti?

Neseniai maskviškės “Lite- 
raturnaja gazeta” puslapiuo
se vyko diskusija apie buitį 
ir būtį. Vienas kritikas įsi
smaginęs sušuko: dvasia al
suoja visur! Tai, be abejo, 
teisinga. Postulatas, moralės 
aksiomos reikšmingi savai
me, nepriklausomai nuo ap
linkybių. Niekas neturi teisių 
reikalauti, kad aukštieji eti
kos principai laikytųsi prie 
žmogaus. Sverti savo poel
gius reikliomis svarstyklėmis 
turi pats žmogus. Bet argi 
meno pastangos taurinti sie
las bus veiksmingos, kai trys 
ketvirtadaliai žmonijos ba
dauja, skendi varge, tamso
je? Mūsų pagraudenimai, 
kad turi būti saugotinas 
kiekvienas medelis, kiekvie
nas žiedas, vargu ar ką 
įtikins, jeigu mes visu balsu 
nekalbėsim apie didžiausią 
žmonijai gresiantį siaubą— 
apie termobranduolinį apo- 
kalipsį, pražūtingesni žmo

nėms negu medžiams.
Meno kūrėjų uždavinys ne

paprastai sunkus dar ir to
dėl, kad netgi pasiektas pro
gresas, netgi aukštas jo lygis 
mechaniškai nesuponuoja do
rovės. Įvairios civilizacijos 
formos, pavyzdžiui, nežabota 
urbanizacija, žmogaus atri
bojimas nuo gamtos ir kito 
žmogaus, skatina moralinį 
abejingumą. Neretai civili
zuotas žmogus toks pat žiau
rus ir taip pat nepasveria 
savo veiksmų kaip necivili
zuotas. Tai liudija fašistinės 
Vokietijos ekscesai, kai neto
li dieviškojo Veimaro iškilo 
pragariškas Buchenvaldas. 
Panašūs reiškiniai labai įdo
miai tyrinėjami naujame Vi
ljamo Stairono romane “Sofi 
apsisprendžia“.

Ir vis dėlto žmonija nebe
turi laiko bergždiems gin
čams: kas svarbiau—kiauši
nis ar višta? Žmonėms reikia 
ir patenkinamų gyvenimo są
lygų, ir dvasingumo ar bent 
savo egzistencijos įprasmini
mo. Suprantama, rašytojų 
pastangos bus vaisingesnės 
moralinėje sferoje, nors pra
našų laikai seniai pasibaigė.

Taip, pranašai ir moralistai 
šiandien juokingi, bet nejuo
kingas pagrindinis žmonijos 
moralės priesakas: nežudyk! 
Kai pamirštama šitai, neju
čiomis kompromituojami ir 
paneigiami visi kiti žmogiš
kosios būties etiniai pagrin
dai: sąžiningumas, užuojau
ta, savitarpio pagalba, pa
garba kultūros palikimui, vi
soms rasėms ir tautoms, vi
siems žmonėms.

Planetos ir valstybių mas
tu egzistuoja Raudonosios 
knygos. Į jas įrašomi žvėrys, 
paukščiai ir vandens gyvū
nai, kuriems iškilusi išnaiki
nimo grėsmė. Jau metas 
paimti apsaugon pagrindi
nius moralės priesakus.

Prie jų, šitų moralės prie
sakų, kaip aktualiausią, turė
sime priskirti rūpinimąsi tai
ka, taikiu sambūviu. Ypač 
amoralu atimti iš žmogaus 
viltį, diegti kraštutinę “maro 
puotos“ etiką. Literatūra, 
juo labiau šiuolaikinis roma
nas, negali nekalbėti apie 
šiurkščius poelgius, žiauru-

“LAISVE”

Praeitų metų gruodžio 24 d. Jungtinių Valstijų Komunistų 
Partijos pirmininkas Henry Winston dalyvavo ir kalbėjo 
Kubos Komunistų Partijos kongrese. Svečias buvo kubie
čiu šiltai priimtas ir sveikinamas.

Užprenumeruokite 
"Laisvę" 

savo draugams

mą ir deformuotą žmogaus 
psichiką. Tai darome ir mes, j 
tarybiniai rašytojai, nors Va
karuose mus vadina naiviais 
optimistais. Esti atvejų, kai 
reikalinga sunki operacija— Į 
be jos neišgelbėsi ligonio 
gyvybės. Tačiau nepateisin
tinos nešvarios chirurgo ran
kos, nesterilūs jo įrankiai. 
Žiaurumas mene dažnai 
dangstomas būtinumu “įspė
ti”. Kiek jau girdėjom “įspė
jimų”, o blogis kai kurių 
meno kūrinių pagalba tampa 
priimtinesnis, legalesnis, 
^.moralu, kai akcija prieš 
blogį perauga į žiaurumo ir 
prievartos apologetiką. 
Amoralu, kai rašytojas savo 
knyga užritina dar vieną 
akmenį ant gyvo-^-laimė, dar 
gyvo!—žmogaus kapo.

Mykolas Sluckis '

TĖVO ŽEMĖ
2--m ė. žydinčia rasa 
Kvepėjo.
Jame
Duonos kepalu kvepėjo.
2 e me, kare ugnį užgesinus, 
\el gyvenimu kvepėjo!

Įsikibai J plūgą *—
Kaip ligonis
Gydytojo rankon, 
įsikibai širdim 
Į žemę.
Ir rodės! -—>
Jos niekas neatims—
Jos niekas neaiims!
JOS NIEKAS NEATIMSI

Ir niekas Jos neatėmė, 
7ik rudenį 
Liepsna surijo 
Tavo daržinę 
Su nekultais javais
Ir namą—

O tu kieme
Suspardytas Ir pusplikis
Gulėjai
Ir, uždengęs savo kfirra 
Gabalėlį žemės kruvinos. 
Širdy šaukei:
JOS NIEKAS iŠ MANĖS... 
JOS NIEKAS NEATIMS!

STASYS NAVICKAS

MEDŽIO SKULPTŪRŲ 
ANSAMBLIAI LIETUVOJE
Šimtamečiai ąžuolai, pušys 

ir eglės, dabinančios vieną už 
lutą aukštesnes smėlio ko
pas, pilkųjų garnių karali
ja—bene svarbiausi gamtos 
ypatumai, išskiriantys Juod
krantę iš kitų Kuršių nerijos 
gyvenviečių. Kalnapušėmis 
dengtose viršukalnėse—dau
gybė takų ir takelių, pade
dančių keliautojui pažvelgti į 
nepakartojamą žalios augme
nijos kilimą, į pilkąsias Kur
šių marias ir mėlynus Balti
jos vandenis.

Vieną tokių takų, vedanti į 
padavimais apipintą Raganų 
kalną, pasirinko Tarybų Lie
tuvos liaudies meistrai. Dvi 
vasaras Juodkrantės girinin
kijoje surengtose kūrybinėse 
stovyklose jie poškino kir
vius ir kaltus, čirpino pjūk
lus, kol iš didžiulių ąžuolų 
kamienų išskaptavo įvairiau
sias figūras. Prie vingiuojan
čio tako ir pačiame Raganų 
kalne jie surikiavo pusšimtį 
skulptūrų, vaizduojančių Ne
ringą ir Naglį, Perkūną ir 
Raganas, menančių įvairias 
legendas apie Kuršių neriją 
ir Raganų kalną, pasakojan
čių apie jų apželdintojus, 
miškininkus ir žvejus. Aplin
ką padabino originalios me
džio kėdutės ir staleliai, įvai
rios kompozicijos.

Susirinkę skulptūrų alėjoje 
Neringos ir Klaipėdos miestų 
visuomenės atstovai nuošir
džiai dėkojo liaudies meni
ninkams J. Jonušui, V. 
Stumbriui, J. Lukauskui, A. 
Cesnuliui, I. Užkuriui, S. 
Karanauskui, J. ir V. Pau
lauskams ir daugeliui kitų 
drožėjų, vilniečiams skulpto
riui S. Šarapovui ir architek
tui A. Nasvyčiui, nepagailė
jusiems savo laisvalaikio ku
riant skulptūrų’ansamblį, sa
vo originaluWiu c išsiskiriantį 
iš visų iki šiol Lietuvoje 
esančių. Šioje medžio droži
nių grupėje—daug fantazijos 
ir jumoro, glaudžiai susijusio 
su ištikimybe senosioms liau
dies meno tradicijoms.

Šiandien Lietuvoje gausu 
įvairių medinės skulptūros 
pavyzdžių, kurie organiškai 
susilieja su aplinka arba ar
chitektūros ansambliais. Už
tenka paminėti medžio droži
nį “Keturi vėjai“ Nidos cen
tre, “Du gaidelius’’—prie

Pažangiosios kultūros puoselėtojo paliki]
ALFREDAS KAZLAUSKAS

II as

arba “Kur- 
universalinės 

Klaipėdoje,

memorialinių

vaikų kavinės 
šius” ant žvejų 
parduotuvės 
“-Vaidilos’’ skulptūrą prie
“Vaidilutės“ kavinės Palan
goje.

Medžio drožiniai Nemuno 
krašte turi gilias tradicijas, 
atspindinčias ilgą kelią nuo 
rūpintojėlių iki 
ansamblių.

Tarybų Lietulvos liaudies 
menininkai, seko 
mis tradicijomis, 
buose surado na 
temų. Respublikoje ir už jos 
ribų žinomi medžio drožėjų 
V. Majoro, I. Užkurio, A. ir 
R. Puškorių, S. 
kitų menininkų 
pagarsėjo ne tik individua
liais darbais, pe 
pažinimą plataus 
dose. Prityrę m 
jai kolektyvinėse 
stovyklose suku 
memorialą, paša 
Didžiojo Tėvynės 
ją dieną fašistinių budelių 

igos ir Žva- 
tiečius, su- 
Oas. Perga-

ami senosio- 
, savo dar- 
ujų formų ir

Riaubos ir 
vardai. Jie

niusiais pri- 
masto paro- 

edžio drožė- 
kūrybinėse 

]’ė Ablingos 
mojantį apie 
karo antrą-

sušaudytus Abliri 
ginių kaimų val^i 
degintas jų sody 
lę, Darbą ir Taiką simboli
zuojantis medžic 
ansamblis Taura 
upės krantinėje, 
miesto gynėjams.
jono Ušnėnų giyvenvietėje 
iškylo medžio drožinių me
morialas, vaizduo 
sios Lietuviškosios šaulių di
vizijos karius—^Klaipėdos 
krašto vaduotojas. Medžio 
skulptūromis pad 
lias nuo Varėnos 
ninku, skirtas garsiam lietu
vių dailininkui ir 
riui M. K. Čiurlio 
ti.

skulptūrų 
gėje, Jūros 
skirtas šio 
Šilutės ra-

jantis 16-o-

abintas ke
iki Druski-

kompozito-
niui atmin-
A. Pipiras

W MILIJONINIAI 
MIESTAI

Šiuo melu Tarybi 
je yra 16 milijoninių miestų. 
Tai Baku, Charkovas, 
binskas, Dnepro| 
Gorkis, Kijevas, 
Leningradas, Maskva, Minskas, 
Novosibirskas, Odesa, Oms
kas, Sverdlovskas, 
Tbilisis. Dnepropetrovskas pa
siekė milijoną 1977 m. Arti
miausiais metais, kaip mano
ma, iki milijono gyventojų iš
augs Jerevanas, Doneckas ir 
Permė. TSRS sostinėje Mask
voje šiuo metu gyvena per 
7,5 mln. žmonių.

ų Sąjungo-

Celia- 
petrovskas, 
<uibyševas,

Taškentas,

Žinoma „ Minties" leidyklos 
,,Gintaro" redakcijos leidžiama 
serija „Pažangiosios emigracijos 
literatūrinis palikimas" pasipildė 
nauju leidiniu. Tai knyga, api
manti vieno žymiausių JAV pa
žangiųjų lietuvių visuomenės vei
kėjo Antano Petrikos literatūrinį 
palikimų*). Leidinio iniciatorius ir 
sudarytojas žinomas literatūros 
istorikas Julius Būtėnas.

Lietuvių proletarinė kultūra, 
jos literatūra nebūtų pilna, dar 
daugiau — nebūtų reikiamai su
prantama be Amerikos lietuvių 
kultūros puslapių. Juk negalima 
užmiršti, kad daugelis jos atšakų 
(ir Lietuvoje, ir Rytų Prūsijoje, ir 
Rusijoje, ir Amerikoje) kelis de
šimtmečius viena kitų sųlygojo ir 
įtaigojo. Juk ir mūsų dienomis 
akivaizdūs yra abipusiai gimtinės 
ir jos pažangiosios išeivijos kul
tūriniai ryšiai.

A. Petriką — įžymus pažangių
jų Amerikos lietuvių visuomenės 
veikėjas, publicistas, literatas, 
mokslo populiarizatorius. Jo li
teratūrinis palikimas iš tikrųjų ga
na gausus. Išleidęs pirmųjų origi
naliųjų knygų dar 1919 m., jis 
kultūros dirvonuose triūsė ne vie
nų dešimtmetį, parašė, be versti
nių, dar apie dešimt originalių 
knygų, neskaitant nesuskaičiuo
jamos galybės straipsnių. J. Bū
tėnas teisingai pasielgė supažin
dindamas mus su A. Petriką pir
miausia kaip su kultūros publicis
tu, literatu ir literatūros propa
guotoju. Nereikia užmiršti, kad 
pats A. Petriką buvo įsigijęs gy

dytojo stomatologo aukštojo 
mokslo kvalifikacijų ir gyvenime 
vertėsi būtent ta praktika.

Leidinį sudaro keturi skyriai. 
Pirmajame, pavadintame „JAV 
pažangūs lietuviai: literatūra, 
spauda, draugijos", rasime mūsų 
skaitytojui naujos ir įdomios me
džiagos. Tai straipsniai apie JAV 
lietuvių kultūros ir literatūros 
darbuotojus, jų veiklų ir knygas. 
Čia rasime studijų apie B. Vargšų- 
Laucevičių, veiklius ir produk
tyvius kultūrininkus: daktarų 
Andrių L. Graičiūnų, V. Taurų- 
Kazį Vidikų, Stasį Jasionį, Kazį 
Steponavičių, Pranų Pakalniškį. 
Keliose recenzijose aptariamos 
žinomų pažangiųjų rašytojų R. 
Mizaros, L. Prūseikos, A. Marge- 
rio knygos.

Dėmesio nusipelnė A. Petrikos 
straipsnis apie Lietuvių literatū
ros draugijų. A. Petriką ilgus de
šimtmečius buvo kuo veikliausias 
šios populiariausios ir gausiau
sios, labiausiai išsišakojusios lie
tuviuose draugijos narys. Jo 
plunksnai priklauso ir knyga 
„Lietuvių literatūros draugija ir 
pažangieji Amerikos lietuviai". 
Žymi vieta šiame daug triūso pa
reikalavusiame darbe skiriama ir 
JAV pažangiųjų lietuvių ryšiams 
su gimtine Lietuva. Tai išties sa
votiškas metraštis apie visus JAV 
pažangiuosius lietuvius, apie ke
lių dešimtmečių jų visuomeninę 
veiklų.

Antrasis knygos skyrius — 
„Apie Lietuvos žmones ir kny

gas." Čia prieš mus iškyla A. 
Petriką kaip lietuvių kultūros is
torikas ir vertintojas. Jo intere
sai išties įvairūs: čia randame 
plačiai žinomų rašytojų ir moks
lininkų — B. Baranausko, J. Bal
tušio, A. Griciaus, J. Paleckio, J. 
Jurginio, A. Venclovos, V. Boru
tos — knygų recenzijų, kitokių 
straipsnių. Negalima užmiršti, kad 
daugelis jų yra buvę ar net gyve
nę JAV, daugeliu gijų susiję su 
JAV lietuviais. Sakysime, straips
niuose apie įžymų skulptorių P. 
Rimšų sužinome ir tokių kuriozi
nių dalykų, atsitikusių jam gyve
nant JAV, apie kuriuos kiti auto 
riai nieko negalėjo žinoti.

A. Petriką nebuvo abejingas ir 
JAV vykstančiai demokratijos ir 
reakcijos kovai. Ketvirtasis kny
gos skyrius ir vadinasi „Kova už 
demokratijų Amerikoje". Čia A. 
Petriką — nuoseklus kovotojas 
prieš reakcijų, pažangių, demo
kratinių Amerikos tradicijų puo
selėtojas, propaguotojas ir kovo
tojas už jas.

Bene įdomiausias mums sky
rius — „Iš laiškų". Siame skyriu
je atrinkti 77 laiškai, rašyti 17 
asmenų JAV ir Lietuvoje. Kur, 
jeigu ne epistolikoje, gali taip iš
ryškėti žmogaus siela, jo polin
kiai ir interesai. Iš laiškų Univer
siteto rektoriui J. Kubiliui, rašyto
jui J. Būtėnui, akad. K. Korsakui 
ir daugeliui kitų matome begali
nį A. Petrikos domėjimųsi visais 
žymesniais Tarybų Lietuvos kul
tūros reiškiniais. Ir tai ne smalsu-

mo tenkinimas. Jo asmeniniai 
kontaktai, gaunamos iš gimtinės 
knygos ir žinios, lankymasis tė
vų žemėje buvo skirti gimtinės 
ir išeivijos kultūrinių ryšių stipri
nimui. Iš tų laiškų ryškėjų vis nau
ji A. Petrikos asmeniniai bruožai, 
nepaprastas jo darbštūmas 
kruopštumas. Dar 1968 
pjūčio mėn. 7 d. laiške 
čių autoriui A. Petrik 
„Man, pavyzdžiui, laišk 
yra didelis malonumas, ir aš sten
giuosi atsakyti į draugų laiškus 
be vilkinimo". Prisiminus asme
niškus susitikimus su A. 
negalima užmiršti, kad 
malonus ir atidus paši 
sugebėjo ne tik dėmesin 
sytis, bet buvo tolerantiškai 
laidus ir netikslumams.

Reikia pabrėžti, kad visus kul
tūros procesus A. Petriką verti
no dialektiškai, iš marksistinių 
pozicijų. Tiesa, jo literatūros dar
buose pasitaiko ir liberalizmo 
apraiškų. Bet tai tik reto$ išimtys.

Reikia pasakyti, kad 
parengtas kruopščiai, 
gai pridėti įdomūs ir platūs pa- 

pirtnų kartų 
platoko 
Petrikų.

o pada- 
istorikas 
cai paži- 
išimtme-

ir 
m. rug- 
šių eilu- 

a rašė: 
;us rašyti

Petriką, 
jis buvo 
nekovas, 
gai klau- 

at-

leidinys 
ūpestin-

aiškinimai. Rodosi, 
susilaukėme ir tokio 
straipsnio apie patį A. 
Suprantama, šitai tegalėj 
ryti patyręs literatūros 
J. Būtėnas, kuris asmeniš 
nojo A. Petrikų, kelis dc 
čius su juo susirašinėjo.

raštųratūriniu palikimu — jo 
knyga, dar kartų įsitikiname, ko
kie gimtinės ir išeivijos kultūriniai 
ryšiai yra buvę praeityje, 
yra ir šiuo metu. Juos mūsų kul
tūros istorikai turi deramai įver
tinti.

tokie
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Atsiminimai apie pirmąjį 
pasaulinį, imperialistinį 

karą Lietuvoje

IIH

Trys seselės grėbė šieną, 
ne tiek grėbė, kiek liūdnai 
dainavo, turi tik vieną 
brolį ir tą į karą išvaro.. . .
Liūdnai dainavo jaunimas 

1914 m. rugpjūčio mėn. 1 d. 
prasidėjus karui, nes žinojo, 
kad jis atneš neapsakomus 
vargus ir kančias. Jau karo 
pradžioje Rusijos valdžia mo
bilizavo daug Lietuvos vyrų, 
o Klaipėdos krašte vokiečiai 
paėmė j kariuomenę daug 
lietuvių.

Verkdami atsisveikino su 
artimaisiais mūsų kaimynai: 
D. Grižas, J. Jurgelionis, A. 
Jurkštas, J. Kvedaras, J. 
Lapė, A. Mažiulis, A. Kuže- 
lė, J. Šlapelis, K. Šukys, J. 
Vidualis, A. Žyla ir daug 
kitų, kurių nedaug sugrįžo. 
Tėvai neteko sūnų, žmonos 
vyrų, vaikai tėvų, seserys 
brolių ir kitų artimųjų.

Valdžia kasdieną, vis sun
kino darbo žmonių gyveni
mą—ėmė arklius, galvijus, o 
darbingus vyrus varė, su 
arkliais ir vežimais, net prie 
Kauno tvirtovės sustiprini
mo darbų. Tačiau valstiečiai 
vis tiek arė laukus, pjovė 
rugius, bet liūdnai dejavo— 
“Kažin ar beteks jų duonelę 
valgyti’’?

“Mūsų Lietuvėlė, jau šimtą 
metų nematė karo, o dabar 
pateks į pačią jo audrą’’. . . 
Bažnyčiose, griaudžiai skam
bėjo A. Strazdelio giesmė— 
“Nuo maro, bado, ugnies ir 
karo—apsaugok mus!” . . . 
Tie liūdni darbo žmonių žo
džiai niekada taip negriaudi
no, kaip —priartėjus karo 
audrai. Gailiai verkė, aima
navo, ne tik besimeldžiantys 
bažnyčiose, ašarojo ir veik 
kiekviena samanota grytelė. 
Buržuazija ragino žmones 
eiti kariauti už pravoslaviją 
ir carą. Spauda reikšmingai 
kėlė ir skatino šovinistinio 
karingumo nuotaikas.

“Duosiu nukirsti dešinę 
ranką, jeigu per 6 mėnesius 
nepaimsiu Berlyno’’—išdi
džiai pasakė Rusijos genero
las Renenkampfas, žygiuoda
mas užkariauti Rytprūsių.

“Karas karui”
Tačiau visų šalių darbo 

žmonės išgirdo Didžiojo dar
bininkų vado V. Lenino gar
sųjį šūkį—“Karas karui!” . . . 
Šį šūkį veikliai rėmė revoliu
ciniai socialistai ir marksis
tai: V. Mickevičius-Kapsu- 
kas, Z. Aleksa-Angarietis, 
St. Matulaitis, K. Požėla ir 
kiti. Jie reikalavo, kad revo
liuciniai darbininkai ir val
stiečiai suorganizuotų griež
tą pasipriešinimą karui. 
Marksistai, gindami proleta
rinio internacionalizmo idė
jas, ragino kapitalistų sukel

Keturių komunistų
atminimui

1926 m. gruodžio 27 d. nuo 
fašistinių budelių rankos žu
vo keturi revoliucionieriai, 
įžymūs Lietuvos Komunistų 
partijos veikėjai — Karolis 
Požėla, Juozas Greifenberge- 
ris, Kazys Giedrys ir Rapo
las Camas. Tai buvo ištver
mingi kovotojai už darbo 
žmonių laisvę ir laimę, už 
Tarybų valdžią. Juos fašistai 
sušaudė ankstų gruodžio ry
ta. slapčia, bijodami liaudies 
rūstybės. Užgrobę valdžią tų 
metų gruodžio 17 d., lietuviš
kieji fašistai skubėjo mirties 
bausmėmis, represijomis nu
slopinti kylantį revoliucinį 
judėjimą.

Trumpame priešmirtiniame 
laiške .,Viešas žodis drau
gams" K. Požėla rašė: ,,Drau
gai? Dirbau kiek galėjau, 

tą karą paversti pilietiniu 
j karu ir nuversti buržuazinę 
; valdžią.

Prancūzijos socialistų par- 
j tijos žymus vadas Žanas Žo- 
j resas ir rašytojas Romėnas 
Rolanas tą imperialistinį ka
rą pasmerkė, kaip didžiausį 
nusikaltimą ir ragino liaudį 
griežtai pasipriešinti karui. 
Tačiau Ž. Žoresas žuvo 1914 
m. liepos mėn. 31 d. nuo 
kulkos prancūzų imperialistų 
agento Villenomo, o R. Rola
nas turėjo apleisti tėvynę ir 
išvykti į Šveicariją, nes suį- 
žulėje šovinistai grasino ir 
jam mirtimi. Vokietijos ir 
kitų šalių socialistai—išdavė 
revoliucinę vėliavą. Jie perė
jo į buržuazijos pusę, parla
mentuose balsavo už pasky
rimą karinių kreditų. Prieš 
imperialistinius karus griež
tai kovojo tik Rusijos bolše
vikų partija ir IV os valst 
bės dūmos deputatui bolševi
kai, kurie buvo suimt, ir 
ištremti į Sibirą, o bolševikų 
organizacijos ir laikraščiai 
uždaryti. Tačiau bolševikai 
nepadėjo ginklų, o slaptai 
dirbo didelį propagandinį 
darbą fronte ir užnugaryje.

Karo audra Lietuvoje
Jau 1914 m. rudenį karas 

palietė Lietuvos pietinę dalį. 
Pirmieji šūviai pasigirdo ties 
Kybartais-Eitkūnais. Vėliau 
rusų kariuomenei pasitrau
kus iš Rytprūsių, vokiečiai 
įsiveržė į Suvalkiją, nueida
mi net iki Druskininkų.

1915 m. balandžio mėn. 27 
d. Vokiečiai pradėjo karo žy
gį keturiomis kryptimis: 1) 
Pro Jurbarką, 2) Pro Taura
gę, 3) Nuo Klaipėdos į Že
maitiją ir 4) Jūros krantu 
Liepojos linkui.

Balandžio mėn. 30 d. Vo
kiečiai jau užėmė Šiaulių 
miestą, o gegužės mėn. 7 d. 
jie įžengė į Liepają. Vėliau 
vokiečiai užėmė Kauną, Vil
nių ir po įvairių mūšių oku
pavo visą Lietuvą.

Karo metu sudeginti Šiau
liai, Širvintai, daug kitų 
miestų ir kaimų.

Rugsėjo mėn. 20 d. vokie
čiai buvo sulaikyti prie Dau
guvos upės, ties Daugpiliu, 
Jakubmiesčiu ir Ryga.

Vokiečių okupacija Lietu
voje tęsėsi iki 1918 metų 
pabaigos—4 metus.

Kaizerinių 
okupantų žiaurumai

Visuose kaimuose ir mies
teliuose vokiečiai darė bruta
liausias Kraias, grooe visus 
vertingesnius daiktus. Šimo
nių valsčiaus, Geiminių kai
mo gyventojas J. Stukas 
prieš karą grįžęs iš JAV, 
turėjo gražų žirgą ir vežimą.

mirštu už mūsų bendrą tiks
lą. Linkiu ir jutos dirbti, dirb
ti, kovoti iki laimėsite. Ka
rolis".

Lietuvos liaudis šventai 
saugo šių keturių savo did
vyriškų sūnų atminimą. Jų 
vardai neatskiriamai susiję 
su ilgamete liaudies kova. Ir 
šią kovą liaudis laimėjo. Dau
giau kaip prieš 40 metų Lie
tuvoje buvo atkurta Tarybų 
valdžia.

Kaune, prie paminklo ketu
riems komunistams, dažnai 
gali pamatyti ir jaunimą, ir 
kovų bei darbo veteranus. 
Ties ryžtingomis kovotoju fi
gūromis sustoja dažnas pra
eivis, atiduodamas pagarbą 
šiems kovotojams už Tarybų 
valdžia Lietuvoje.

Ruošia sutikimą išeinančiam prezidentui Carteriui, kuris 
sausio 20 d., tuojau po prezidento Reagano inauguracijos, 
sugrįžta į Plains, Ga., kur, kaip jis dabar sako, jisai 
praleisiąs likusią savo gyvenimo dalį. Nuotraukoje Plains 
miestelio biznierka Maxine Reese, viena to sutikimo 
iniciatorių.

Okupantai—tuojau pagrobė 
žirgą ir gražųjį vežimą.

^tukas pasipiktino ir ką tai 
pasakė angliškai. Vokiečiai 
baisiai sumušė jį ir nušovė. 
Būriai vokiečių karių eidavo 
per kaimus ir miestelius rek
vizuodami: galvijus, arklius, 
grūdus, mėsą, miltus, šieną, 
šiaudus ir viską kas tik jiems 
tiko.

Žmonės tuos rekvizuo- 
tojus vadindavo inkvizito
riais. Už pagrobtus gyvulius 
arba grūdus “inkvizitoriai” 
duodavo mažus lapelius, va
dinamus cetelius. Tačiau juo
se pribjaurodavo visokių ne
gražių žodžių ir numesdavo 
nuskriaustiems, nemokan
tiems vokiškai.

Okupantai apdėjo didžiau
siais mokesčiais ne tik žmo
nes, gyvulius, bet ir šunis. 
Žandarai atėmė visas namų 
girnas. Malti grūdus leisdavo 
tik malūne, bet tik su jų 

Meilė ir filosofinis pagrindas
Stasys Anglickis

Ko pirmiausiai ieškoti: 
ar meilės, ar 
filosofinio pagrindo jai?

Liūdniausia būna, kai 
nėra nei meilės, 
nei filosofinio pagrindo.

Tada bidzena dienos, 
pilkos, nelinksmos ir 
aptingusios savo nuobodume.

O kartai' būna 
storas filosofinis pagrindas, 
tiktai nebūna meilės.

Nuotraukoje: paminklas K. Požėlai, J. Greit enberqeriui, K, 
Giedriui ir R. Carnui Kaune.

leidimu ir ne daugiau kaip 
vieną centnerį dviems mė
nesiams šeimai.

Papjauti karvę, arba kiau
lę be žandarų leidimo niekas 
negalėjo. Papjautos karvės 
arba kiaulės odą turėjo ati
duoti žandarams. Kiekvienas 
kiemas kasmet privalėjo ati
duoti 5 kg. vilnų ir tiek pat 
surinkti pievų žolių, pūkų. 
Okupantai įvedė griežtą pasų 
sistemą. Kiekvienas žmogus, 
sulaukęs 15 metų, privalėjo 
turėti registruotą pasą su 
nuotrauka ir nykštinio piršto 
nuospauda. Gyventojai no
rintys aplankyti savo gimi
nes kitame valsčiujų turėjo 
gauti žandarų leidimą, kurį 
ne lengvai išduodavo ir tik 
už kiaušinius arba sviestą. 
Sugautus be leidimo arba be 
paso išveždavo į Vokietiją.

Gyvulius, grūdus ir kitą 
turtą valstiečiai slėpdavo . . .

A. Gučiūnietis

Iš Tarybų Lietuvos
[TELEGRAMAI

OPEROS JUBILIEJUS
Tarybų Lietuvoje plačiai 

paminėta nacionalinio profe
sinio operos teatro šešiasde
šimties metų sukaktis. Jubi
liejui skirtas iškilmingas va
karas sausio 9 dieną įvyko 
Lietuvos TSR valstybiniame 
darbo raudonosios vėliavos 
ordino akademiniame operos 
ir baleto teatre.

Iškilmės prasidėjo koncer
tu, kurio programą atliko 
žymiausi Tarybų Lietuvos 
operos meno meistrai, baleto 
solistai, choras, orkestras.

Teatro direktorius ir meno 
vadovas, TSRS liaudies ar
tistas Virgilijus Noreika pa

naujametinė
PAJŪRIO PASAKA

pasakojo apie operos kolek
tyvo nueitą kelią per šešias
dešimt metų.

Kiekvieną sezoną operos ir 
baleto trupės dabar paruošia 
po penkias premjeras. Šiuo 
metu teatro repertuare yra 
šeši nacionaliniai kūriniai. 
Visada daug klausytojų su
traukia operos “Pilėnai”, 
“Kelionė į Tilžę”, baletas 
“Baltaragio malūnas”, kiti 
naujausi lietuvių tarybinių 
kompozitorių kūriniai.

Laetuvių opera šiandien tu
ri savo mylėtojų ir gerbėjų 
tiek didžiuosiuose Respubli
kos miestuose, tiek ir kolūki
niame kaime. Vien per pa
staruosius penkerius metus 
teatro spektakliuose pabuvo
jo apie milijoną 200 tūkstan
čių žiūrovų. Dideliu pasiseki
mu praėjo teatro gastrolės 
Maskvoje ir Leningrade, Ry
goje, Tallinne, taip pat Bul
garijoje ir Vokietijos Demo
kratinėje Respublikoje.

Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos prezidiumo pir
mininko pavaduotoja Leoka
dija Diržinskaitė teatro dar
buotojų grupei įteikė valsty
binius apdovanojimus. Ko
lektyvą sveikino daugelis de
legacijų.
DRAUGYSTĖS 
DRAUGIJOS 
KONFERENCIJA

Įvyko Lietuvos draugystės 
ir kultūrinių ryšių su užsie
nio šalimis draugijos ataskai
tinė-rinkiminė konferencija. 
Ataskaitinį pranešimą pada
rė draugijos valdybos prezi
diumo pirmininkas Ramojus 
Petrauskas.

Draugija palaiko nuolati
nius įvairiapusius ryšius su 
daugiau kaip 680 partnerių iš 
62 užsienio šalių. Gražus 
draugystės pavyzdys—Tary
bų Lietuvos bendradarbiavi
mas su socialistinės sandrau
gos šalimis. Tradicinėmis ta
po kultūros dienos, dekados, 
draugystės mėnesiai. Dideliu 
pasisekimu respublika atsto
vauja Tarybų šaliai TSRS 
dienų įvairiose pasaulio val
stybėse metu. Praėjusių me
tų pabaigoje su Tarybų Lie
tuvos ekonomikos, kultūros, 
meno pasiekimais susipažino 
Prancūzijos, Švedijos, Aus
trijos, Kipro gyventojai. Ar
timiausiais metais Lietuva 
reprezentuos Tarybų Sąjun
gą Danijoje, Italijoje, Malto
je ir kitose šalyse. Lietuvoje 
šiemet laukiame svečių iš 
Švedijos ir Austrijos.

Konferencijoje buvo plačiai 
aptartos tolesnės draugijos 
veiklos gairės, renginiai, 
skirti TSKPĖ XXVI suvažia
vimui.

Lietuvos draugystės ir kul
tūrinių ryšių su užsienio šali
mis draugijos valdybos pre
zidiumo pirmininku išrinktas 
Ramojus Petrauskas.

V. Petkevičienė •
Sv< carijoje sukurtas ,,ra

šantis ;olefono aparatas" kur
tiesiems. Jame įrengta rašo
mosios mašinėlės klaviatūra. 
Surinkti ženklai perduodami 
įprastu telefono kanalu, pri
ėmėjo aparate tekstas pasiro
do švytinčiame tablo. Apara
tas gali vienu metu surinkti 
27 eilutes po 37 ženklus. 
„Pokalbį" galima įrašyti į 
paprastą magnetofoną, — 
pranešama savaitraštyje ,,Tech- 
nische Rundschau".

Edmundo Žiauberio kartono raižiniai iš Palangos ciklo.

, < EDUARDAS MIEŽELAITIS
EILIUOTOS GĖLĖS Praha,1979

Prahos Violos kavinėje Eva, 
Panaši j rudens paauksintų klevų 
Rudaplaukė Ieva, sodina eiles 
l bokalus — tarsi žydras gėles.

O kiek gėlių į šį sklidinų vyno 
Mono bokalų jinai pasodino! 
'Aš tų bokalų prie lupų keliu 
Ir apsvaigsta nuo gėlėtų eilių.

Vyno bokalas pakvipo man rojaus 
Obuoliui (O už langų jau ruduo, jos 
Plaukus nudažęs rudai, iš tiesų 
Skundžiasi senio Adomo balsu.)

Jr mano Širdis lapų šlamštų jau meta, 
Bet Į rudaplaukės Evos sveikatų 
Bokalų, tarytum eiliuotų gėlių 
Kupinų vazų, prie lūpų keliu.
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KANADOS ŽINIOS
Montreal, Que

MYKOLO GUDO
GYVENIMO
PRISIMINIMAS

Jo gyvenimas nebuvo leng
vas, kaip ir visų imigrantų. Į 
Kanadą atvyko 1926 metais 
ir gavo darbą pas vieną 
ūkininką ukrainietį. Ūkinin
kas turėjo nemažai žemės ir 
gyvulių, bet norėjo dar dau
giau, tai Mykolą ir kitus 
^migrantus pristatė prie sun- 

ms darbo, kelmus išrauti ir 
akmenis išrinkti ir paruošti 
daugiau dirbamos žemes. Jis 
išdirbo kokius metus ar dau
giau. Susitaupęs kelionei pi
nigų, atvyko į Montrealą.

Čia irgi nelaukė pyragai. 
Dirbo mašinų dailydės ir 
kitus darbus. Na, ir pačiame 
jo darbingumo laiku nuo 
1931 m. iki 1934 m.—išbuvo 
be darbo.

Paskutinius 10 m. dirbo 
Mac Gili Universitete kaip 
automobilių tvarkytojas — 
“Ground officer.”

1928 m. organizuojant 
M L S D draugiją Myko
las tuoj buvo išrinktas 
Draugijos pirmininku, vėliau 
Finansų sekretorium, iždi
ninku ir kitokioms parei
goms. Darbavosi net per 20 
metų.

Mykolui teko atstovauti 
delegatu M LSD pašalpinės 
draugijos Toronte ir kituose 
suvažiavimuose.

Mykolas buvo Lietuvių Vy
tauto Nepriklausomo Klubo 
ne tik kaip narys, bet per du 
kartus buvo išrinktas po ke
letą metų šėrų sekretorium. 
Ir kokį laiką buvo Boardo

direktorium ir revizijos ko
misijos nariu. Tai tokia buvo 
Mykolo Gudo Montreale 
veikla. Marija Gudienė

MIRTYS
Sausio 1 mirė Petras Pau

lauskas, sulaukęs 67 metų 
amžiaus. Nuliūdime liko dvi 
sesutės, brolis ir brolio gimi
nės.

Taipgi sausio 1 mirė Elena 
Stolgaitienė, sulaukusi 
metų amžiaus. Liko dvi 
dinčios dukros. Velionių 
moms gili užuojauta.

i šiuo laiku ir vėl Cabriny 
ligoninėje.

Šiuos žodžius rašant E. 
Daugėlienė, Cabriny ligoni
nėje laukia operacijos.

A. Einikis, seniai pergyve
nęs sunkią operaciją, tebe
serga.

P. Valinčienė savo pakri
kusią sveikatą jau seniai ge
rina, todėl jos mūsų tarpe 
nesimato.

Visiems sergantiems linkiu 
greitai pasveikti. P.

London, Ont.
IŠVYKO ŽIEMAVOT

Medicinos centras Vilniuje

Onkologijos mokslinio tyrimo instituto kompleksas Vilniuje.

7

DETROIT, MICHIGAN

93 
liū- 
šei-

DVI JUBILIANTĖS
Sausio 1 S. Cičinskienė ir 

E. Skardžiuvienė pergyveno 
labai malonias staigmenas— 
atšventė savo gimtadienius. 
Ta proga pramogas suruošė 
jų vaikai ir anūkėliai.

SUSIŽIEDAVO
Vida Kaušylytė Kalėdų 

dieną susižiedavo su anglų 
tautos vaikinu. Vestuvių lai
kas dar nenumatytas. Po 
sužiedotuvių abu jaunieji iš
vyko Naujus Metus praleisti 
į Torontą.

Dana Kaušylytė trims sa
vaitėms atostogų išskrido į 
Šveicariją.

Pas M. Celaitienę šventes 
praleisti buvo atvykusi marti 
ir anūkėliai.

K. Greibus ir vėl buvo 
atvykęs šventes praleisti į 
Montrealą.

LIGONIAI
Stasys Pečiulaitis, kurio 

sveikata jau seniai šlubuoja,

TORONTIECIŲ KRONIKA
KLUBO SUSIRINKIMAS

Nežiūrint kad buvo labai 
šalta (-29 C), Toronto Lietu
vių Sūnų ir Dukterų Klubo 
susirinkimas įvyko ir atsilan
kė nemažai narių. Išduoti 
raportai, apdiskutuoti, pada
ryti nauji nutarimai, išrinkta 
nauja valdyba.

Klubo pirmininkas J. Yla 
apibūdino praėjusiųjų metų 
veiklą, iš kurios paaiškėjo, 
kad Klubas buvo suruošęs du 
piknikus, du didelius banke
tus, taipgi du susitikimus su 
svečiais iš Lietuvos ir De
troito. Sėkmingai vyko bingo 
žaidimai, gimtadienių pami
nėjimai.

Klubo sekretorius J. Mor
kis perskaitė praėjusio susi
rinkimo protokolą.

Finansų sekretorė A. Guo
bienė, salės menedžeris S. 
Kuisis ir kontrolierius J. 
Mileris išdavė finansinius ra
portus, iš kurių paaiškėjo, 
kad Klubas per praėjusius 
metus šiek tiek praturtėjo.

Susirinkimo dalyviai visai 
Klubo valdybai už gerą vado
vavimą, puikų pasidarbavi
mą Klubo naudai išreiškė 
pagyrimą.

1981 metams į valdybą 
išrinkti sekanti nariai: pirmi
ninku—J. Yla, vicepirminin
ku—J. Morkūnas, Protokolų 
sekretorium—J. Morkis, Fi
nansų sekretore—A. Guobie
nė. Valdybos nariai: A. Mer
kienė, M. Guoba, T. Rim- 
džius. Kontrolės komisijon 
išrinkti J. Žulys, A. Ylienė ir 
H. Kelly.

Parengimų komisijon: R. 
Kuktarienė, J. Kusienė ir A. 
Strolienė. Bingo direkto- 

v fium—J. Mileris, kuris praė
jusiais metais Bingo vedė 
labai pavyzdingai. Bingo 
vyksta trečiadieniais.

Tai veiks visi tie patys, 
kurie sudarė valdybą ir praė
jusiais metais.

Salės menedžeriu išrinktas 
J. Morkis. Jam teks eiti 
dvejas pareigas.

Buvo nutarta atnaujinti 
“Laisvę”. Paskyrė $100. 
Reiškia, kas liks nuo prenu
meratos, tai bus auka.

ir 
ne-

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Nors buvo labai šalta 
vidurys savaitės, tačiau
mažas būrys susirinko tre
čiadienio vakarą sutikti—už
baigti 1980 metus ir pasitikti 
1981-uosius. Vakaras buvo 
labai linksmas, nariai pasi
vaišino, pasikalbėjo, kurie 
norėjo—dar ir pasišoko. 
Draugės moterys nemoka
mai paruošė kavos, užkan
džių. Reikėjo užsimokėti tik 
už stipresnius gėrimus. Na
riams nereikėjo mokėti įžan
gos. Šiuo tarpu darbavosi A. 
Morkienė, A. Guobienė, A. 
Poškienė, E. Laurusevičienė 
ir A. Ylienė. Gelbėjo vyrai 
F. Laurusevičius, J. Morkū
nas, J. Morkys, J. Žulys.

Klubo pirmininkas prane
šė, kad šiandien yra draugų 
M. ir A. Guobų 35 metų 
vedybinė sukaktis, ir papra
šė visus sustoti ir padainuoti 
ilgiausių metų.

Sutikus naujuosius metus, 
pirmininkas padėkojo už at
silankymą, palinkėjo laimin
gų 1981 metų, taipgi apgai
lestavo, kad su mumis nega
lėjo dalyvauti eilė narių dėl 
nesveikatos. M. Daugėlienė 
pergyveno operaciją, B. ir L. 
Lukai, A. Gudžiauskas, A. 
Juozaitis, A. Maigis ir Ch. 
Naruševičius buvo susirgę. 
Visi pamažu sveiksta. Jau 
kelinti metai ligoninėj gydosi 
buvęs “Liaudies Balso” admi
nistratorius K. Kilikevičius.

IŠVYKOS
Bill Morkis buvo nuvykęs į 

Kubą atostogoms. Išvyko į 
Floridą V. Masienė, J. Šin
kūnas praleisti žiemą. S. E. 
Paberaliai išvyksta į Kubą. 
Visiems linkiu sėkmingai 
praleisti atostogas šiltuose 
kraštuose. A. Ylienė

Sausio 3 d. V. Mažilienė, 
S. Aleliunienė, Povilas Pa
juodis ir A. Byrąs išvyko 
žiemavot į Kubą, praleisti 
porą mėnesių šiltam ir gra
žiam tos šalies klimate.

Patariant savo šeimai, V. 
Mažilienė, kuri 1980 m. 
lapkr. 11 d. neteko savo 
gyvenimo draugo Povilo 
Mažylio, išvyko nusiraminti 
nuo skaudaus gyvenimo 
smūgio.

Jie kaip tik laiku pabėgo 
nuo didelių šalčių, kurie siau
čia Ontario provinciioi: die
ną—14°, nakty—24° laips
niai šalčio Celsijaus. Šiauri
nėj Ontario provincijos daly
je, Timminse, šaltis pasiekė 
net 45°C. Tai šiose vietose 
rekordinis šaltis. J. N.

ATSISVEIKINIMAS 
SU 

GIMINĖM

(Lietuvoj, liepos 21, 1980 m.
Orlaivis lekia sunkiai alsuoja, 

Kanadijonai namo važiuoja.

Kanada nauja tėvynė mūsų, 
Ten mes gyvenam, 

ten namai mūsų.

Mylim Lietuvą— 
mūsų gimtą šalį

Bet ilgai gyvent 
mes joj negalim.

Sudie jūm sesės
ir broliai mieli, 

Siauras Atlantas
peršokt greit gali.

Linksmi mes esam
Jumi aplankę 

Ir gimtą kraštą—
Lietuvą brangią.

Tikim, greit
Jumi vėl aplankysma, 

Gal neužilgo
vėl pasmatysma.

Jonas Šutas
(Vilnius, Lietuva)

AUDRA
Žiuriu laukan pro langą

Kaip vandenio kelią šluoja, 
Medžiai į žemę klaupias

Tamsi audra šturmuoja.

Suprantu gamtos jėga— 
Atėjo ir praeis,

Išbus žolė iš miego, 
Žiedai vėl kvapsnį skleis.

Kada apgaubia žmogų 
Vargų debesys juodas 

Širdis te neskausmuoja— 
Viltis stiprumą duoda.

Sunkias dienas panešti
Reikia kantrumo,—ryžto,

Nuliudime nesenti
Nes laime vėl prašvysta.

Jonas Šutas
(Canada)

Respublikinės vaikų ligoninės žaidimų kambaryje.
V. Gulevičiaus nuotraukos

Šiauriniame Tarybų Lietuvos sostinės pakraštyje baigia
mas statyti stambus medicinos kompleksas. Šiemet čia bus 
įteikti daugiaprofilinės tūkstančio vietų ligoninės raktai ir 
tuo pačiu naujame miestelyje galės vienu metu gydytis 
1700 pacientų.

Pirmasis naujame komplekse įsikūrė 300 vietų respubli
kinės vaikų ligoninės kolektyvas. Pastatyta už lėšas iš 
komunistinių talkų, ši ligoninė aprūpinta naujausia diag
nostika ir gydymo aparatūra. Projekto autoriai numatė 
nedideles jaukias palatas, žaidimų kambarius, gydomojo 
plaukiojimo ir kūno kultūros kabinetus. Daugelio žinomų 
respublikos dailininkų paveikslai papuošė ligoninės fojė ir 
holus.

O neseniai į miestelį persikėlė Onkologijos mokslinio 
tyrimo institutas. Devynių aukštų pagrindiniame ir 12-oje 
pagalbinių korpusų įsikūrė laboratorijos, klinika su specia
lizuotais chirurginio, radiologinio ir cheminio-terapinio 
gydymo skyriais.

• MIDIJOS VALYS , 
UOSTĄ

Estų zoologai pasiūlė pa
naudoti moliuskus midijas Ta
lino įlankų vandeniui valyti. 
Mokslininkų nuomone, šie mo. 
liuskai sugeba neutralizuoti 
daugelį nepageidautinų van
dens priemaišų. Paprastai mi
dijos gyvena prisitvirtinusios 
prie dugno akmenų. Jos auga 
kolonijomis, minta ir kvėpuo
ja, filfruodamos jūros vande
nį. Ten, kur įlankos uždumb- 
lėjusios, nutarta pakabinti me
talinius tinklus, prie kurių ga
lėtų prisitvirtinti midijos.

IŠGYVENTI 
IKI ANTRADIENIO

Didžiuma 15—59 metų am
žiaus Anglijos gyventojų mirš
ta pirmąją savaitės dieną. Gy
dytojai mano taip esant dėl 
to, kad organizmas po trum
po savaitgalio poilsio negali 
staiga prisitaikyti prie fiziš
kai ir psichiškai sekinančio 
darbo. Staigus perėjimas su
kelia stresą, o kartu ir infark
tą. Jeigu pirmadienis kartais 
būna laisva diena, tai „infark
tu diena" tampa antradienis.

■ MAŽESNI.
PATIKIMESNI, 
PIGESNI

Pirmieji pramoniniai 
ros generatoriai, 
būtų pritaikomas 
mo efektas, turėtų būti pra
dėti gaminti JAV 1983 me
tais. Jau 1995 m. pusė visos 
JAV elektros energijos bus 
gaunama iš tokių generatorių. 
Nežiūrint didelių išlaidų šal
dymui, šie generatoriai bus 
ne lik mažesni, patikimesni, 
bet ir 20% pigesni už įpras
tinius.

elekf- 
kuriuose 

superlaidu-

VERDUN,QUEBEC
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJU

Man sunkiai susirgus ir per kelis kartus būnant 
ligoninėje, visuomet sulaukdavau daug lankytojų, 

. ne tik mielų moterų, bet ir vyrų. Todėl aš noriu 
visiems už lankymą, už dovanėles ir už suraminan
čius žodžius, nuoširdžiai padėkoti. Esu labai 
dėkinga Moterų Klubui už aplankymą ir už gražias 
gėles. O labiausiai dėkinga savo mylimai sesutei— 
Verutei Zavišieniai, kuri mane daugiausiai lankė, 
rūpinosi, paguodė ir daug kuo apdovanojo. Dar 
kartą visiems didelis nuoširdus AČIŪ!

ANELĖ BRAKNIENĖ

Oakland, California

VIENI METAI 
BE ZIGMO 

MOZŪRAlClO-ŽIŪRAlClO

1980 sausio 24, dienos lai
ku į Zigmo ir Margaretos 
(Magdelenos) Mozūraičių įsi 
veržė žmogžudys-vagis, re
volveriu šovė į Zigmo krūti
nę, auka krito be žado. 
Margaretai smogė revolverio 
drūtgaliu į galvą ir reikalavo 
parodyti kur pinigai.

Išeidamas grąsino kad ne- 
šaukų policijos, kad neitų iš 
namų lauk, nešauktų kaimy
nų pagalbos.

Nors grąsinimas pavojin
gas, žiaurus, Margareta ap
sipylusi krauju šaukėsi kai
mynų pagalbos. Bet kol poli
cija atvyko, vagis pabėgo ir 
šiandien tebėra nesurastas.

Oaklando pažangiesiems 
Zigmo vietą sunku užpildyti, 
nes LLD ir LDS kuopų 
komisijų darbuose jis buvo 
nepavaduojamas valgių virė
jas.

Margareta yra nuolatinė 
LLD 198 kuopos parengimų 
komisijos narė, protokolų 
raštininkė, vieną dieną per 
savaitę nemokamai dirba 
American-Russian Institute, 
San Francisco.

Pasikalbėjus su sūnum. 
James, gyvenančiu Tucson, 
Ariz., su šeima, Margareta 
nutarė pasilikti San Leandro 
ir darbuotis sykiu su drau
gais.

Margareta ir sūnus James 
prisiminimui Zigmo tragiš
kos mirties pirmųjų metų,, 
aukoja po $100 pasveikinimui 
laikraščio “Laisvės” 70-metų 
gyvavimo sukakties ir “Vil
nies” fondui.

Pažangieji lietuviai linkime 
dar daug metų jiems eiti 
pažangos keliu.

Violeta Taraškienė

SKAITYKITE 
"LAISVĘ"

APSIVEDĖ
Lapkričio 15 Michael Jeske 

susituokė su Judith Glass iš 
Hamilton, Ontario, Kanados. 
Vestuvės buvo Farmington, 
Mich. Dalyvavo daug svečių, 
ypatingai LDS bowleriu. 
Jaunojo motina, gerai žino
ma klubietė Ruby Jeske, 
dalyvauja pažangiųjų lietu
vių pramogose, todėl į vestu
ves suvažiavo daug lietuvių. 
Jaunavedžiams linkime 
linksmo gyvenimo.
SERGA

Detroito Lietuvių Klubo ir 
ALDLD 52 kp. narys Wil
liam Akialis staiga susirgo 
širdimi. Dabar New Grace 
ligoninėje. Tikime, jog ligo
nis greit sustiprės ir vėl 
dalyvaus mūsų veikloje.
SUSIŽEIDĖ '

Sausio 6 ant ledo paslydo 
ir susižeidė pažangiųjų orga
nizacijų narė Ona Tamulienė. 
Susižeidė veidą, sulaužė ran
ką ir klubą. Operuota sausio 
9 d.

Ligonė gydosi Oakwood li
goninėje kambary 389 B. 
Būdama sveika, ligonė daly
vaudavo visoje veikloje, to
dėl ir mes neturėtume jos 
užmiršt. Jei negalite asme
niškai apsilankyti pasiųskime 
bent kortelę adresu: Anna 
Tamol, 7330 Jonathan, Dear
born, Michigan 48126.
KLUBO SUSIRINKIMAS

Detroito Lietuvių Klubo 
priešmetinis susirinkimas 
įvyko gruodžio 28 klubo na
muose 4114 West Vernor 
Highway. Klubas žieminėms 
šventėms buvo gražiai iš
puoštas. Tą atliko Alfons ir 
Emma Rye, Tony ir Bertha 
Rye, George ir Beverly Olin 
ir Eddie ir Anne Balchūnas. 
Salėje buvo puošni eglutė; 
baro galuose—dvi didelės 
raudonos gėlės, kurias su 
savo sveikinimu padovanojo 
Antoinette Webber, Harper- 
Canton Florist įstaigos savi
ninkė.

Buvo ir valdybos rinkimai 
1981 metams. Valdyba per
rinkta—pirmininke Stepha
nie Masis; vicepirmininkas 
John Smith (Smitrevičius); 
Užrašų raštininkas Albert 
Stacey (Stasiukėnas); Finan
sų sekretorius Servit Gugas; 
iždininkas Alfons Rye; Iždo 
globėjai: Kęstutis Garelis ir 
Emma Rye; maršalka Mikas 
Stunskas.

Narystės komitetas taip 
pat perrinktas: Tony Vasa
ris, Albinas Bubnelis ir An- 
tonette Garelis. Išrinkta ko
misija knygoms peržiūrėti: 
Julius Rudys, Ruby Jeske ir 
Stanley Račiukaitis.

Po susirinkimo pirmininkė 
perstatė svetį iš Tarybų Lie
tuvos, Albino Bubnelio brolį 
Sigitą Bubnelį. Svetys trum
pai pasveikino. Papasakojo ir 
apie Tar. Lietuvą. Jis muzi
kantas, tad akordeonu pa
grojo ir padainavo keletą 
dainų. Jis taip gražiai grojo 
ir dainavo, kad daug narių, 
ypatingai moterų, net apsia
šarojo prisimindamos savo 
gimtąjį kraštą.

Vėliau buvo vaišės, kurias 
paruošė Antonette Garelis. 
Jai pagelbėjo Stella Smith, 
Emma Rye ir Alice Stacey. 
Svečiai pavaišinti nemoka
mai. Prie baro patarnavo 
Alfons Rye ir Albert Stacey.

Buvo geras ir linksmas 
susirinkimas.
SUTIKTI 
NAUJIEJI METAI

Belaukiant naujų metų, 
oras buvo nepaprastai blo
gas: visą dieną snigo ir šalo. 
Į Klubą vistiek susirinko 
būrys ir linksmai sulaukė 
naujuosius 1981 metus. An
tonette Garelis ir Emma Rye 
patiekė užkandžius. Naujųjų 
metų kepuraites, margumy
nus padalino Alfons Rye. Šį 
kartą turėjome progos pasi
džiaugt gyva muzika, ne iš ,

plokštelių. Mat, su mumis 
dalyvavo svetys iš Tarybų 
Lietuvos, Sigitas Bubnelis. 
Jis akordeonu grojo ir daina
vo visą vakarą iki ryto; vieni 
su juo dainavo, kiti šoko. 
Buvo nepaprastai linksmas 
vakaras. Naujuosius metus 
sulaukėme su meile ir dideliu 
triukšmu!
VARGONAI

Mums gerai žinoma muzi
kė, Estell Smith ir jos vyras 
Jonas Smith (Smitrevičiai) 
priklauso prie American 
Theatre Organ Society, nes 
abu mokosi ir gerai groja 
vargonais. Jie savo namuose 
turi gražius, didelius vargo
nus ir abu jais groja. Prie to, 
John Smith prižiūri vargo
nus Redford teatre, kur yra 
“pipe organ”. Kiekvieną šeš
tadienį jis ten juos prižiūri, 
kuomet sueina grot muzikai. 
Abu Smitrevičiai moka grot 
tais “pipe organ”. Būtų ge
rai, kad nuvyktų į Vilnių, ir 
pabandytų pagrot tais dide
liais vargonais Paveikslų 
Galerijoj prie Gedimino kal
no.
MALONUS SVETYS

Porai mėnesių pas brolį 
Albiną į Livonia, Michigan 
atvykęs, vilnietis Sigitas 
Bubnelis. Jis daug pavažinė
jo, plačiai susipažino su 
Amerikos gyvenimu ir mies
tais. Gruodžio 20 d. brolis 
Albinas Bubnelis ir žmona 
Suzana svečiui surengė balių 
Detroito Lietuvių Klube. Su
sirinko apie šimtas lietuvių. 
Baigiant valgyt Klubo pirmi
ninkė Stefanija Masytė ren
gėjus Albiną ir Suzaną Bub- 
nelius perstatė. Jie susirin
kusius pasveikino ir dėkojo 
už jų atsilankymą. Perstaty
tas ir svetys iš Tarybų Lie
tuvos. Jis padėkojo už atėji
mą su juo susipažint, trum
pai papasakojo apie Tar. 
Lietuvą ir kvietė visus kada 
ngps aplankyt savo tėvų že
mę. Baigęs kalbėt Sigitas 
Bubnelis pradėjo grot akor
deonu ir dainuot. Dainavo 
daug gražių dainų, kurios 
visiems labai patiko.

Sigitas Bubnelis yra Vil
niaus Miesto Aklųjų Draugi
jos Kultūros Namų darbuo 
tojas. jo žmona dr. Stasė 
Bubnelis, vaikų gydytoja. 
Turi vieną 14 metų amžiaus 
dukrelę. Ji mokosi muzikos 
mokykloje.

Sigitas malonus žmogus su 
juo galima ne tik gražiai 
pasikalbėt, bet ir paklausyt 
jo dainų ir muzikos. Svetys 
viešėjo St. Clair Shores prie 
ežero pas Stefaniją ir Teofilę 
Masienę; pas Servit ir Ruth 
Gugus matė susuktus Tary
bų Lietuvoj filmus; girdėjo 
vargonus pas Stellą ir John 
Smith ir pavėžėjo pas daug 
draugų.

Baigiant viešnagę, jo brolis 
Albinas ir žmona Suzana 
sukvietė daug draugų į savo 
namus su Sigitu sausio 9 d. 
atsisveikint. Ir vėl buvo ba
lius, net iki ryto! Be miego, 
anksti šeštadienio rytą, sau
sio 10 d. Sigitas išskrido į 
Washingtoną, kur jo laukė 
Konsulas, TSRS Pasiuntiny
bės Pirmasis Sekretorius 
Edmundas Juškys. Gerb. 
Juškys Sigitui dar parodė 
Washingtoną ir pristatė prie 
lėktuvo sausio 11d.

Sigitas Bubnelis buvo 
linksmas, turėjęs progą ap
lankyt JAV, susipažint su jų 
gyvenimu ir draugais lietu
viais, bet, žinoma, buvo 
linksmas vėl grįžt į savo 
tėvynę. Jis sakėsi buvęs su 
mumis laimingas, bet gyve
nimas Tarybų Lietuvoje jam 
esąs linksmesnis. Jis sakė: 
“Gerai pavažinėt ir pamatyt 
pasaulį, bet geriau gyvent 
Tarybų Lietuvoje.”

Buvo linksma su Sigitu 
susipažint ir pabendraut* Iki 
pasimatymo Tarybų Lietu
voj!! Stefanija
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ALDONA ir ANDY ANDERSON
Marmora, Ont., Canada

Naujųjų Metų proga
Sveikiname visus mūsų pažįstamus bei draugus. 

Linkime visiems laimingų ir sėkmingų Naujųjų 
Metų.

VIEŠNAGE PRISIMINUS

Vienas įspūdingiausių Tarybų Lietuvoje 1980 kultūros 
renginių buvo Respublikinė dainų ir šokių šventė, kuria 
gėrėjosi ir didelis mūsų tautiečių iš užsienio būrys. 
Nepamirštamus įspūdžius iš šios šventės išsivežė New 
Yorko pažangiųjų lietuvių “Aido” choro vadovė Mildred 
Stenslerienė. Ją ir matome šventės dienomis Vilniuje 
drauge su mūsų kultūros veikėju Jonu Mackoniu.

V. Kapočiaus nuotr.

MILFORD, CONN.

Mirus

Antanui Mureikai
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Amelijai, 

dukrai Jean Rigely, anūkam ir žentam.

M. STRIŽAUSKIENĖ ir sūnus CLEMENS AS
Bridgeport, Connecticut

BROOKLYN, N. Y.

Mirus

Onai Malinauskienei- 
Malin

Reiškiame giliausią užuojautą jos sūnui Bill ir 
dukrai Helen Moody.

I
RIGELY šeima,
Milford, Conn.

FLATBUSH, N. Y.

Mirus

Julian De La Rosa
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Blanche, 

sūnums, anūkei ir visiems giminėms, artimiesiems 
bei draugams.

W. A. Yuskovic 
Anne Yakstis 
Helen Jeskevičiūtė 
Ieva Mizarienė 
W. B. Keršuliai 
I. A. Bimbai
Julia Shimkus 
V. Urbonienė

S. Diržuvaitienė
C. Bender
A. Jones
J. Juška
W. Malin
Amelia Young
P. N. Ventai
S. Stasiukaitienė

BROOKLYN, N. Y.

Mirus

Jurgiui Ware šonui
Reiškiame gilią užuojautą jo giminėms, drau

gams ir artimiesiems Lietuvoje ir Amerikoje.
W. Malin
C. Bender
S. Stasiukaitis
P. N. Ventai
A. L Bimbai
S. Diržuvaitienė
A. Jones
Ieva Mizarienė
W. B. Keršuliai

J. Mikaila
A. W. Yuskovic
Anne Yakstis
Helen Jeskevičiūtė (Esker)
Amelia Young
J. Juška
H. Juška
O. Čepulienė
Julia Shimkus

V. Urbonienė

St. Petersburg, Fla.
PADĖKA

Sunkiai teko pergyventi tą 
momentą, kuomet staiga, ne
gailestinga mirtis atskyrė 
mano mylimą vyrą Juozą 
Šarkiūną.

Norime nuoširdžiai padė
koti vijoms už išreikštus oa- 
guodos žodžius, asmeniškai, 
Kortelėmis ir per "Laisvę” 
bei “Vilnį”.

Giliai įvertiname ir dėkoja
me visiems už gėles, kurios 
puošė velionio karstą šerme
ninėje. Dėkojame Bronei 
Vaitkienei už gražią kalbą, 
pasakytą prie karsto ir solis
tui Stasiui Kuzmickui ,už ge
dulo dainas.

Tariame padėkos žodį He
lenai Feiferienei už "Laisvė
je” parašytą nekrologą apie 
Juozą Šarkiūną, korespon
dentėms Julei Andrulienei ir 
V. Bunkienei už pranešimus 
spaudoje.

Reiškiame širdingą padėką/ 
“Vilnies” redaktoriui S. J. 
Jokubkai už reikšmingą atsi
sveikinimo kalbą, pasakytą 
Tautinėse kapinėse, Chicago- 
je, kuris nušvietė velionio 
Juozo Sarkuno veiklą pažan
giųjų lietuvių tarpe ir už 
aprašymą “Vilnyje”.

Taip pat dėkojame laidotu
vių direktoriams už rūpestin
gą patarnavimą: J. Douglas 
Baird, St. Petersburg, Flori
da ir Leonard Bukauskui, 
Chicago, Ill. Dėkojame vi
siems už atsilankymą šerme
ninėje ir kapinėse.

Širdingai įvertiname kiek
vieno prisidėjimą prie atsi
sveikinimo ir palaidojimo pa
žangaus žmogaus, kuris buvo 
ištikimas savo idėjoms.

Brangaus gyvenimo drau
go ir patėvio Juozo Šarkiūno 
atminčiai, aukojame $50.-- 
“Laisvei”, kurią jis skaitė, 
mylėjo ir rėmė.

Helen Šarkiūnienė, žmona 
Helen Janulytė, podukra

BINGHAMTON, N. Y.

Mirus

Antanui Burtai
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Martai, 

visiems giminėms, draugams ir artimiesiems.

P. Mačiukas
N. Mačiukienė
J. Kireilis
O. Kireilienė
P. Juozapaitis
A. Maldaikienė
H. Orski
A. Pagiegala
H. Pagiegalienė
S. Vaineikis
B. Stravickienė
F. Thomas
K. Thomas

W. B. Keršuliai

DETROIT, MICHIGAN

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Elizabeth Yoshonis
Mirė 1980 sausio 19 d.

Jau vieneri metai kai mirė mūsų mylimoji. 
Likome nuliūdime.
Jos niekuomet nepamiršime.

Vyras-FRANK YOSHONIS
Sūnus-DR. KARL YOSHONIS

Marti—JANET
Anūkai - PETER ir ELAINE

MILFORD, CONN.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Antanas Mureika
mirė

1981 m. sausio 2 d.

AMELIA MUREIKIENĖ-žmona 
RIGELY šeima—dukra, žentas ir 

anūkai

“LAISVĖ”

Meras patenkintas dėl 
gubernatoriaus biudžeto

New York. — New Yorko 
valstijos gubernatorius Ca
rey savo kalboje apie valsti
jos biudžetą sausio 7 d., tarp 
kitų dalykų, pasiūlė, kad 
valstija apmokėtų Medicaid 
$1 bilijono išlaidas už New 
Yorko miestą. Už tai New 
Yorko meras Koch guberna
torių labai pagyrė, pareikš
damas, kad “būtų nepapras
tai puiku, jei ši našta būtų 
nuimta nuo miesto pečių”.

Kiti gubernatoriaus pasiū
lymai liečia: taksus—jis siūlo 
numušti taksus gyventojams 
$500 milijonų ir $300 biz
niams ateinančių 3-jų metų 
laikotarpyje; kriminalizmą — 
siūlė smarkiau bausti nusi
kaltėlius, skirti daugiau poli
cijos į tokias vietas, kur 
būna daug nusikaltimų ir 
išleisti $375 milijonus naujų 
kalėjimų statybai; vadinamo 
“welfare” srityje siūlė 20 
proc. pakelti gaunamas su
mas, kad keturių asmenų 
šeima ateinančiais metais 
mėnesiui galėtų gauti $312; 
susisiekimą: sutelkti apie 
$1.1 bilijoną pagerinti New

JUOZAS MACEVIČIUS

Tėviškei
Kada aš kalbu
Sujaudintai ir tyliai
Apie svajonę,
Apie pačią gražiausią svajonę,
Prieš mano akis iškyla
Tavo kalvos ir kloniai,
Tavo kaimai ir miestai, 
Tavo nuostabūs žmonės.
Juk tam,
Kad sparnus ištiestų
Ir pradėtų kelionę neramią,
Pačios gražiausios svajonės 
Turi remtis j žemę, 
Į tėviškės žemę.

K. Miceli
W. Kumpan
A. Kumpan
N. Judikaitienė
J. Žemaitis
A. Žemaitienė
U. Šimoliūnienė
A. Kazėnienė
J. Slesoraitis
J. 0. Baka
N. Strolienė
J. Vaičekauskas 
J. Brown

Gov. Carey

Yorko miesto susisiekimui, 
parduodant bonus; energija: 
leisti įmonėms sugrįžti prie 
anglies naudojimo ir plėsti 
programas, kurios teiktų že
miausias paskolas įvedant 
trobesių izoliaciją; darbo sri
tyje: naudoti arbitražą, sten
giantis išspręsti vietos polici
jos ir ugniagesių kontraktų 
ginčus.

Naujos knygos 
Lietuvoje

Išleido ’’Mokslas”
Lietuvių buržuazinių 

emigrantų istoriografijos 
kritika. [152 psl.]

Buržuazinių koncepcijų 
kritikai tarybinė istoriografi
ja skiria nemažai dėmesio. 
Šiame straipsnių rinkinyje 
siekiama nekartoti tų klausi
mų, kurie mūsų istorinėje 
literatūroje jau gana išsamiai 
nušviesti. Autoriai, pasirin
kę naujas, jų giliausiai tirtas 
temas, siekia parodyti atitin
kamų lietuvių buržuazinių 
emigrantų koncepcijų kilmę, 
raidą, pritaikymą sovietolo- 
gijos, antikomunizmo porei
kiams.

R. Žepkaitė. Diplomatija 
imperalizmo tarnyboje. (314 
psl.). Leidinyje analizuojama 
buržuazinės Lietuvos-Lenki
jos santykių diplomatinė-po- 
litinė pusė. Autorė, remda
masi plačiais tarybinėje isto
riografijoje dar nenaudotais 
šaltiniais, parodo, kodėl Lie
tuvos valdantieji sluoksniai 
negalėjo palaikyti normalių 
santykių su Lenkija, atsklei
džia Vilniaus politinės pri
klausomybės problemos vie
tą Lietuvos ir Lenkijos san
tykiuose ir kokį vaidmenį tų 
santykių raidoje vaidino di
džiausios imperialistinės val
stybės.

Lietuvos TSR flora, VI t. 
(420 psl.). D. Cičalienė

k e mki t e
Laikraštį
LAISVĘ"
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NEPAMIRŠKIME!
Šie 1981 metai “Laisvės” 70 m. jubiliejiniai.
“Laisvės” dalininkų suvažiavimas įvyks

balandžio 26 d. 10 vai. ryto,

Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., 

Ozone Park, N. Y.
Po suvažiavimo įvyks banketas su menine programa. 

Tikimės turėti menininkų iš Tarybų Lietuvos. Taipgi bus 
svečių iš tolimesnių Jungtinių Valstijų kolonijų ir 
Kanados. Banketo pradžia 2 vai. po pietų. Auka $10.

New York. — Čia siautėja 
rekordinis šaltis. Keletas se
nesnio amžiaus žmonių tie
siog sušalo savo neapšildy- 
tuose butuose. Miestas rū
pinasi be šilimos gyvenan
tiems padėti, ir yra įvestas 
telefono numeris, kuriuo ga
lima paskambinti, pranešant 
apie šilimos nebuvimą.

1 New York. — Dar ateinan-
Eilė kareivinių buvo atida- • čios savaitės pabaigoje čia 

riusios savo patalpas ir prii- • laukiama, kad bus paskelb- 
minėjo bei suteikdavo trans- tas sausros pavojus. Mies- 
porto priemones gyvento- j tas, sakoma, tegaunąs tik 
jams, kurie buvo pareiškę j apie trečdalį vandens iš esa- 
norą laikinai apsigyventi, mų šaltinių. Meras Koch jau 
Daugelis bijojo palikti butus, senokai sakė, kad tokia pa- 
kad nebūtų apvogti. • dėtis galinti būti.

BRIEFS
The Balalaika Symphonic 

Orchestra, conducted by 
Alexander Kutin, presents 
An Evening of Russian Mu
sic, Song and Dance, with 
orchestra, soloists and dance 
group, in Alice Tully Hall 
(65th St. & Broadway) Sa
turday evening, 7:30, Janua
ry 31 this year. 

* * *
Mr. and Mrs. A. Gilman’s 

daughter Caroline writes: 
“My father has lost touch 
with everyone. If it wasn’t 
for George Wareson, who 
called him regularly, he 
would never talk to anyone 
other than my mother and 
me. Mr. Wareson was really 
a very kind and generous 
person. My mother is having 
a much better old age even 
though she’s having her own 
problems too, but at least 
they aren’t as overwhelming 
as my father’s.

* * *
Big thanks to Vera and 

Valys Bunkus from St. Pe
tersburg, Fla., for a box of 
grapefruit they sent to Lais- 
ve’s people. It was very nice 
of them indeed.

* * *
Martin Quinn, the writer, 

assistant professor of Eng
lish at Pennsylvania State 
University says in his letter 
to the editor of The New 
York Times:”

It is tifne that Americans 
stopped referring sentimen
tally to the diplomatic hosta
ges in Teheran as national 
heroes and began to perceive 
them instead, more realisti
cally, as the pathetic victims 
of our quixotic foreign poli
cy.

The unprecedented frus

MOTERĄ KLUBO 
į NARĖMS •

Antradienį, sausio 20 d., 2 
vai. po pietų Niujorko Lietu- 

i vių Moterų Klubo susirinki- 
! mas įvyks "Laisvės” salėje, 

102-02 Liberty Avė., Ozone
i Park, N. Y. Valdyba

tration and impotent anger 
that Americans have expe
rienced during the past year 
are only a taste of the 
Iranians’ own bitter resent
ment during the 25 years of 
U. S.—supported, brutally 
repressive and exploitative 
government following the
C. I. AL—led coup that 
toppled Prime Minister Mos
sadegh in 1953.

It is time as well to put a 
check on the self-righteous, 
and ultimately self-decei
ving, posturing about viola
tion of international law 
when it is clear, after Ameri
can deeds in Chile, Cambodia 
and in other parts of the 
third world, that we raise 
such cries only when they 
suit our convenience.

Although there is little 
public information about the 
officially assigned roles of 
the U. S. Embassy personnel 
captured in Iran, it is known 
by some who have followed 
events most closely that the 
Iranians do have evidence 
that half a dozen or more of 
the hostages were not opera
ting as conventional diplo
mats but instead as what the 
Iranians have called them— 
spies.

♦ ♦ ♦

Lace has been made in 
Russia for seven centuries in 
the Volga areas, around 
Moscow, in the North .... 
Different styles and pat
terns. In Kirov, floral motifs 
predominate; in the Moscow 
area, lace is made of co
loured thread. But the snow- 
white Vologda lace, as deli
cate as a fairytale dream, is 
particularly fine. Hse




