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KRISLAI
Sunku atsiskirti 
Druskininkai. . . 
Pasahlinis Moterų Kongresas į 
Hiroshima ir Nagasaki 

po 36 metų
“Laisvės” vajus
Kanados pašto darbininkų 

streikas.
IEVA MIZARIENE

Nors jau praėjo beveik 
mėnuo kaip esu sugrįžusi iš 
Tarybų Lietuvos, bet mintys 
ir širdis dar ten. Kaip sunku 
atsiskirti. . .

Šį kartą mes trys — Povi
las Venta, Stasys J. Jokubka 
ir aš — vykome pakviesti 
"Tėviškės” Draugijos pa
gerbti “Laisvės” 70-mečio ju
biliejinę sukaktį. Nors Tary
bų Lietuvoje ne vienas minė
jimas šio mūsų laikraščio 
jubiliejaus jau buvo įvykęs, 
bet mums teko dalyvauti 
suruoštose minėjimuose Pa
nevėžyje, Šiauliuose, Savilio- 
nyse. Povilas pasilikęs ilges
niam laikui dar dalyvavo 
minėjimuose Klaipėdoje ir 
Telšiuose ir kitur.

Be darbo, aš buvau laimin
ga dalyvauti net trijose ves
tuvėse, mokslo akademijoje, 
keliuose koncertuose, apie ką 
plačiau parašysiu vėliau.

Druskininkai, tai mano my
limiausias kampelis Lietuvo
je. Ten, skersai Nemuno 
gimė ir augo mano mamytė. 
Druskininkai auga ir dabar 
jau į savo miestą įjungė 
skersai Nemuno Baltašiskes. 
Reiškia Druskininkų kuror
tas bus jau abiejose Nemuno 
pusėse.

Negaliu pamiršti Ratnyčė
lės, kuri visu smarkumu bėga 
ir bėga į tykiai plaukiantį 
Nemuną . . .

Prahoje, Čekoslovakijos 
Sostinėje spalio 8-13 dieno
mis įvyks Pasaulinis Moterų 
Kongresas.

Manoma, kad ten dalyvaus 
virš 1,200 delegačių iš 100 
šalių. Kongreso obalsis — 
“Lygybė, Taika ir Tautų 
nepriklausomybė.

Man teko dalyvauti Pasau
liniame Moterų Kongrese 
1963 metais Maskvoje, kurio 
aš niekad nepamiršiu. Ten 
sutikau kosmonautę Valenti
ną Tereškovą, kuri buvo tik 
ką grįžusi iš erdvės kelionės. 
Tai buvo pirmoji tą žygį 
atlikusi moteris. Man teko 
laimė jai įteikti gintaro gran
dinėlę.

1945 metais, rugpjūčio 9 d. 
Japonijoje, virš Hiroshimos 
ir Nagasaki miestų, preziden
to Trumano įsakymu, JAV 
paleido dvi atomines bombas. 
Sakoma, žuvo apie 200,000 
žmonių, neskaitant kiek buvo 
sužalotų.

Praėjusį sekmadienį Hiro- 
shimoje įvyko to baisaus 
įvykio minėjimas. Jame daly
vavo apie 400,000 žmonių, o 
Nagasaki dalyvavo apie 
5,000. Šių minėjimų obalsis 
buvo reikalavimas, kad pa
saulyje ginklavimosi varžy
bomis būtų paliaubos.

Rugsėjo 1 d. prasidės 
“Laisvės” vajus, ir tęsis iki 
lapkričio 30 d. Vajininkus 
labai prašome registruotis, o 
skaitytojus atsinaujinti laik
raštį ir per vajininkus nepa
miršti prisidėti ir auka. Kaip 
žinote, Bendrovės šėrininkų

AMERIKA GAMINS 
NEUTRONO BOMBAS

Washington. — Prieš iš
vykdamas mėnesiui atosto
gų, prez. Reagan pranešė, 
jog JAV pradės gaminti neu
tronines bombas. Kas gi tos 
bombos? Ogi tokios bombos, 
kurios, kaip aiškina specialis
tai, daugiau nuostolių pada
rys žmonėms, negu pasta
tams. Branduolinės bombos, 
kaip žinia, savo destrukty vinį 
veikimą išvysto aplinkai.

Pirmoji į šį prez. Reagano 
pranešimą atsiliepė Tarybų 
Sąjunga, kurios korespon
dentas Washingtone tokį pre
zidento sprendimą pavadino 
žingsniu, vedančiu arčiau 
prie branduolinės katastro
fos. Buvo duota suprasti, jog 
Tarybų Sąjunga, šitokio 
sprendimo akivaizdoje, nepa
siliks nuošaliai, kiek tai lies 
jos pačios saugumą.

Federalinėje Vokietijoje 
oficiali pozicija buvo prez. 
Reaganui palanki, nes tarta, 
jog šitoks sprendimas esąs 
pačios Amerikos reikalas ir 
nereikalingas konsultacijos 
su Vokietija. Bet Vokietijos 
opozicijos vadai tvirtina, jog 
šis prez. Reagano sprendi
mas turėtų atidaryti europie
čiams akis, kad jie dabar 
pamatytų, kur gali nuvesti 
tokio ginklavimosi lenktynės.

Fed. Vokietijos kancleris 
Schmidt tikisi, jog Amerika 
tų neutroninių bombų nedis
lokuos svetimose teritorijo
se, bet laikys jas pas save.

Šis prez. Reagano praneši
mas Fed. Vokietijai karti 

Šitokios Lance raketos gali būti pritaikytos neutroniniams 
užtaisams, kuriuos Amerika skelbiasi jau gaminanti.

suvažiavimas nutarė per šį 
laikotarpį sukelti $20,000 
“Laisvės” naudai.

Ryšiai su Kanada visai 
nutrūkę. Mūsų paštas laik
raščių į Kanadą nepriima jau 
virš mėnesį laiko, nes ten 
streikuoja pašto darbininkai. 
Mes negauname jokių laiškų 
iš Kanados.

Kaip ilgai ši bloga padėtis 
tęsis, nežinome, bet mums 
žinios iš Kanados ir laiškai 
bei raštai iš ten visiškai 
nutrūko.

Roma. — Gydytojai prane
šė, kad popiežiaus sveikata 
gerėja po paildomos vidurių 
operacijos, kuri jam buvo 
padaryta pereitą trečiadienį. 

i

piliulė, nes ir kancleris ir jo 
užsienių reikalų ministras lig- 
šiol buvo už atnaujinimą nusi
ginklavimo pasitarimų tarp 
JAV ir Tarybų Sąjungos. Net' 
ir NATO nutarimas dislokuo
ti Europoje vidutinio nuotolio 
amerikines raketas buvo 
priimtas su tuo supratimu, 
jog tokie pasitarimai veikiai 
prasidės. Dabar Fed. Vokie
tijoje didėja nuotaikos prieš 
tokį NATO nutarimą.

Prancūzija, kuri anksčiau 
palankiai atsiliepdavo apie 
neutrono bombų gamybą, tuo 
tarpu dar nebuvo paskelbusi 
savo nuomonės.

Anglijos premjerė dar ne
buvo komentavusi JAV pre
zidento nutarimo gaminti 
neutrono bombas, bet opozi
cijos lyderis, darbiečių atsto
vas Michael Foot, ilgametis 
atominio nusiginklavimo pro- 
ponentas, pareiškė, kad sun
ku tikėti, jog toks praneši
mas padės nusiginklavimo 
diskusijoms tarp Rytų ir 
Vakarų, diskusijoms, kuriose 
dalyvauti JAV vyriausybė 
buvo sutikusi ir dėl kurių 
spaudimą darė darbiečiai 
kartu su daugeliu kitų partijų 
Vakarų Europoje.

Įdomus faktas, jog tasai 
prez. Reagano nutarimas 
pranešti apie neutrono bom
bų gaminimą buvo padarytas 
Baltuosiuose Rūmuose kaip 
tik tada, kai pasaulyje buvo 
minimos 36-osios metinės, 
kai Amerika numetė atominę 
bombą ant Hiroshimos.

Prieš branduolinius 
ginklus

Stockholm. — Jungtinių 
Tautų Tarptautinės Atomi
nės Energijos Agentūros di
rektorius švedas Sigvard Ek
lund čia spaudai pareiškė, 
kad šiuo metu pasaulyje esa
ma 60 tūkstančių atominių 
ginklų. Šitai maždaug sudaro 
apie trijų tonų TNT ekviva
lentą kiekvienam vyrui, vai
kui ir moteriai, gyvenan
tiems ant mūsų Žemės rutu
lio.

Jis ragino, kad 1970 m. 
sutartį, vadinamą Nuclear 
Non-Proliferation Treaty, 
pasirašytų Izraelis, Brazilija, 
Pakistan, Argentina, Pietų 
Afrika ir kt.

Japonijos ministras pirm. Zenko Suzuki padeda vainiką, 
pagerbdamas atominių bombų aukas. Nors Japonija ir yra 
NATO nariu, bet krašte vyrauja nuotaikos, nukreiptos 
prieš atominius ginklus.

PRISIMINĖ HIROSHIMA
IR NAGASAKI

Tokyo. — Japonai visame 
krašte vienos minutės susi
kaupimu rugpjūčio 8 d. prisi
minė ir pagerbė atminimą 
savo tautiečių, kurie žuvo 
prieš 36 metus Hiroshimos ir 
Nagasaki miestuose, Ameri
kai numetus atomines bom
bas.

Hiroshimos Taikos Parke 
įvyko iškilmės, kuriose daly
vavo apie 40 tūkst. žmonių, 
vyriausybės atstovai ir užsie
nių svečiai.

Kai šventovių varpai vie
ningu gaudimu pranešė apie 
prasidedančią susikaupimo 
minutę, kaip taikos troškimo 
simbolis pusantro tūkstančio 
baltų balandžių pakilo virš 
minios. Panašias ceremonijas 
japonai rengia nuo pat II Pas. 
karo pabaigos.

Kalbėtojų tarpe buvęs Ja
ponijos ministras pirminin
kas Zenko Suzuki pareiškė, 
jog Japonija nevystys bran
duolinių ginklų, nežiūrint, 
kad ji tokias galimybes ir 
turi. Hiroshimos meras Take
shi Araki perskaitė Taikos 
deklaraciją, kviečiančią pa
saulio tautas kovon prieš 
atominių ginklų gamybą. De
klaracija kviečia Jungtines 
Tautas dar šio rudens pilna
ties sesijoje nutarti, kad atei
nančioje JT nusiginklavimo 
konferencijoje būtų priimta 
sutartis uždrausti atomi- 
niems ginklams.

/

Apskaičiuojama, kad ato
minės bombos sprogimu me
tu Hiroshimoje žuvo apie 200 
tūkst žmonių.

Hiroshimos iškilmėse daly
vavo nemažai amerikiečių. 
Patyrę, kad kaip tik sukaktu
vinę dieną, kai JAV numetė 
atomines bombas prieš 36 
metus, Amerika Nevadoje 
tebevykdo atominius bandy
mus, jie pasiuntė prez. Rea
ganui protesto telegramą, 
kurioje sakoma: “Mes šitą 
Amerikos žygį laikome spe
cialiai įžeidžiančiu atminimą 
japonų, kurie žuvo prieš 36 
metus”. Telegramoje teigia

ma, kad šitoks Amerikos 
elgesys aiškiai rodo, jog 
Amerika ruošiasi atominiam 
karui, nepaisant milijoninės 
opozicijos pačiose JAV ir vi
same pasaulyje.

Carteris keliaus
I Kiniją

Washington. — Čia skel
biama, jog buvęs prez. Carte
ris, dabar privatus pilietis, 
ruošiasi vykti į Kiniją ne tik 
kaip turistas, bet ir politikie
rius,- su juo kartu vyks ir jo 
žmona Rosalynn ir keli jo 
buvę artimi patarėjai, jų 
tarpe-Zbigniew Brzezinski.

Pasibaigė pašto 
streikas Kanadoje

Ottawa. — Pasibaigė pašto 
streikas, užtrukęs 42 dienas, 
kai laiškų rūšiuotojai teigia
mai pasisakė už naują darbo 
sutartį. Dvejų su puse metų 
darbo sutartis pakelia darbi
ninkams 70 centų į valandą ir 
numato papildomus pakėli
mus, jei pragyvenimo išlai
dos prašoks 6 proc. ribą.

Vidutiniškai pašto tarnau
tojai dabar gaus apie 25 
tūkst. kanadiškų dol., kas 
amerikoniškais būtų apie 20 
tūkst. dol.

Paštininkai jau pradėjo 
dirbti, bet paštas įspėjo pra
džiai daug ko nesitikėti, nes 
esama kalnai laiškų ir kt.

Amerikoj pagerbtas, 
Argentinoj — ne!

Houston. — Dvi argenti
nietės kovotojos už civilines 
teises Maria Adela Gard ir 
Hebbe de Bofani buvo atžy
mėtos specialiais žymenimis, 
bet, kai jos sugrįžo į Argenti
ną, tai policija konfiskavo jų 
žymenius. Žymenis jiedviem 
buvo paskyrusi organizacija 
Rothko Chapel, iš Texas.

Lėktuvų kontrolieriai 
tebestreikuoja, o juos 

palaiko kitų šalių kolegos
Washington. — Nors JAV 

vyriausybė laikosi nusistaty
mo, kad reikalas su lėktuvų 
kontrolieriais užbaigtas, nes ■ 
jie atleisti už nelegalų strei- ; 
ką, Amerikos lėktuvams da
rosi vis sunkiau ir sunkiau 
išskristi į užjūrius. Panašiai 
yra ir su lėktuvais, skrendan
čiais į Ameriką.

Kanados kontrolieriams 
draugiškai remiant savo ame
rikiečius kolegas, panašios 
akcijos imtis rengėsi Austra
lijos, N. Zelandijos ir Ispani
jos kontrolierių unijos. Anks
čiau buvo skelbta, kad ir 
tarptautinė kontrolierių unija 
taip pat ketina paskelbti 
Amerikos lėktuvams boikotą.

Tuo tarpu Amerikos val
džia ėmėsi įvairių priemonių, 
kad oro trafikas, nuo kurio 
priklauso beveik visas krašto 
ekonominis gyvenimas, judė
tų normaliai. Buvo sumobili
zuotas prižiūrėtojų persona
las, kuris, kad ir apkrautas, 
dirba po 12 vai. į parą. Į 
Pašaukti kariuomenės lėktų 
vų kontrolieriai padėti, o 
eilėje vietovių pradėtas nau
jų kontrolierių apmokymas. 
Tūkstančiai jaunų vyrų ir 
moterų pildo aplikacijas, no

JAV lėktuvų kontrolieriams streikuojant ir daugelio kraštų 
kontrolierių unijoms juos remiant, transatlantinis susisieki
mas, kaip čia rodomas keturiomis kreivėmis, jau antra 
savaitė beveik suparalyžuotas.

Brežnevas sveikina 
taikos žygio dalyvius

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos vadovas Leonidas Brež
nevas pasiuntė telegramą į 
Paryžių, kur rugpjūčio 6 d. 
pasibaigė “taikos žygis”, pra
sidėjęs birželio 22 d. Kopen
hagoje.

Jį pradėjo keturios Skandi
navijos moterys, bet ilgainiui 
susidarė milžiniškas būrys 
vyrų ir moterų, tūkstančius 
mylių keliavusių po visą 
Europą ir nuvykusių į Pary
žių dalyvauti Hiroshimos die
nos minėjime.

Brežnevas pabrėžė, kad 
Tarybų Sąjungoje žmonės di
deliu susidomėjimu stebėjo 
“taikos žygininkų” kelionę ir 
juos šimtaprocentiniai remia 
jų kovoje už taiką pasaulyje. 
“Jūsų iniciatyva davė progos 
Vakarų Europos tautoms pa
skelbti protestą prieš Vakarų 
Europos kraštų pavertimą 
viską naikinančio branduoli
nio karo lauku”, pareiškė jis. 

rėdami pasinaudoti proga iš
mokti gero amato.

Nors unijos oficialiai remia 
streikuojančiuosius kontro
lierius, bet dar apie savaitės 
vidurį nebuvo ėmusios kokių 
nors žygių kontrolieriams 
praktiškai padėti.

JAV vyriausybė, kaip skel
biama, daro viską, kad tų 
kraštų vyriausybės, kur kon
trolieriai remia amerikiečius, 
darytų į saviškius spaudimą. 
Kanada pirmoji pranešė, kad 
kontrolieriai, kurie boikotuos 
JAV lėktuvus, bus atleisti iš 
darbo ir kitaip nubausti.

Lėktuvų kompanijos, kurių 
nuostoliai kasdien siekia ke
liasdešimt milijonų dolerių, 
nori suparalyžuoti kontrolie
rių uniją piniginėmis bausmė
mis, o jas teisėjai mielai 
uždeda. Nuostolių betgi turi 
ne tik kontrolieriai ir oro 
linijų kompanijos, bet ir ame- 
rikos viešbučiai, restoranai, 
turizmo centrai, jau nekal
bant apie pačius keleivius.

Niekas dar nebando prana
šauti, kaip ši konfrontacija 
tarp valdžios ir unijos pasi- 
baigsj Šiuo atveju darbdaviu 
yra valdžia, kuri sako, kad 
kontrolieriai sulaužė savo 
priesaika nestreikuoti.

JEI SUGRĮŠ IR 
ATGAILAUS - 
NEBUS BAUSTAS

Irano prezi- 
į Paryžių ir

Bani Sadr, buvęs 
dentas, pabėgęs 
iš ten pasiryžęs kovoti už 
Irano išvadavimą iš ajatolos 
Khomeini valdžios. Iranas 
pradžioj^ reikalavo, kad jis 
būtų su; 
skelbia, 
jei sugr 
lauš.

grąžintas, o dabar 
tad jam atleis kaltes, 
įš geruoju ir atgai-
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Irane viskas iš naujo
Irano prezidentas Banisadras, kurį Chomeinio klerikalinė 

hierarchija iš posto pašalino, iš Irano slaptai pabėgo ir 
gyvena* Tremtyje Prancūzijoje, prie Paryžiaus, visai 
panašiai, kaip ten gyveno pats Čhomeinis, kuomet jis kovojo 
už Šacho diktatūros pašalinimą (beje, Banisadras tada irgi 
gyveno Prancūzijoje ir buvo bendradarbis artimas Chomei
nio.

Kartu su Banisadru pabėgo musulmoniškųjų kovotojų- 
muchahedinų lyderis Ražavis. Juos išskraidino vienas 
pagarsėjusių Irano lakūnų, pulkininkas Behžadas Moezis. 
Kitaip sakant, lyg visa anti-chomeiniška koalicija, arba bent 
jos vadovybė išsikėlė tremtin . . .

Kokia to viso reikšmė? Viena aišku: didelė dalis tų 
demokratiškųjų jėgų, kurios kovojo už Šacho kruvinos 
diktatūros nuvertimą, dabar negali toleruoti sunkaus 
klerikalinio jungo, kurį Čhomeinis ir jo mulos (dvasininkai) 
Iranui užkorė. Mes nežinome, koks yra vienos ar kitos 
kairiosios Irano grupuotės tikslus nusistatymas.

Atrodo, kad kai kurios kairiosios grupės dar bando 
palaikyti bendradarbiavimą su Chomeiniu, nes jis dar nėra 
pilnai atsisakęs anti-imperialistinės užsienio politikos. Bet 
neabejojama, kad krašto vidujinėje santvarkoje Chomeinio 
teokratinis režimas bando valdyti ne tik islamiškosios 
respublikos ribose, bet viduramžiško Islamo, senojo korano 
griežtų taiksyklių laikymosi archaiška santvarka, kurioje 
moderniam mokslui, pasaulietiškoms idėjoms, moterų 
teisėms ir, žinoma, marksizmui, nėra vietos.

Režimas pravedė “rinkimus”. Išrinktas II naujas prezi
dentas. Bet rinkimuose dalyvavo tik mažas žmonių 
nuošimtis: didesnė dalis anti-chomeiniškų partijų žmones 
ragino rinkimus boikotuoti, ir jie taip padarė.

Šalyje siaučia vis žiauresnė priespauda. Žmonės už 
opozicines idėjas — šaudomi. Kiekviename miestelyje 
kaime mečetė-maldykla ir jos mulos tapo galios centru, 
kur kontoliuojama kiekviena gyvenimo smulkmena.

Ar kova už demokratiškesnį Iraną turės prasidėti 
naujo?

Liepos 22-jąją mūsų respu
blikos pietvakarių kaimy
nės — Liaudies Lenkijos 
žmonės žymėjo savo naciona 
linę šventę — Atgimimo die
ną. Prieš 37 metus lenkų 
tauta tikrąja to žodžio pras
me atgimė, išvengusi hitleri
nio fašizmo jai skirtos visiško 
išnaikinimo dalios, atgavusi 
valstybingumą, galimybę 
laisvai pasirinkti tolesnį ke
lią. Už šią galimybę Lenkija 
sumokėjo milijonais nuo hit
lerininkų rankų žuvusių pilie
čių. Kad Lenkijos valstybė 
galėtų atgimti, jos teritorijo
je padėjo galvas 600 tūkstan
čių tarybinių karių.

ir
iš
• v is

238—už, 195 prieš
Atstovų Rūmuose demokratai sudaro daugumą, jie 

tebekontroliuoja svarbiausius kongresinius komitetus. Bet 
kuomet prieš kelias savaites prisiėjo balsuoti prezidento 
Reagan naująją mokesčių programą, 238 kongresmanai 
balsavo už, tik 195 prieš. Net 48 demokratai balsavo už 
Reagano programą, prieš savo partiją. Tas duoda Reaganui 
pamato savo programą vadinti “dvipartine”, “tautinės 
santarvės” programa.

Kad taip įvyks, buvo galima tikėtis. Tie 48 konservatyviai 
demokratai savo galvojimu ir ideologija visuomet buvo 
artimesni republikonams, negu demokratams. Ir tokia 
republikonų-konservatyviųjų demokratų koalicija visai ne 
naujas dalykas Amerikos istorijoje, — ji gyvavo dar 
Roose velto laikais, kuomet pietiniai reakciniai demokratai 
kartu su republikonais kiekviename žingsnyje bandė stoti 
prieš Naujosios Dalybos reformas.

Bet kalti ne tik jie, kalta o ir pati demokratų vadovybė. 
Vietoje stoti prieš Reagano programą principingai, vietoje 
žmonėms aiškinti, kaip ji faktinai turčiams duoda dar 
daugiau turto, o eiliniams piliečiams dar didesnę naštą, 
demokratai darė koncesiją po koncesijos, taip, kad jų 
programa mažai kuom skyrėsi nuo Reagano. Nestebėtina, 
kad žmonės nespėjo mobilizuotis ir pastoti Reaganui ir jo 
sėbrams kelio.

Ką gero toji programa žada Amerikai? Paviršutiniškai 
visiems bus “lengviau”, — visi mokės mažiau mokesčių. Bet 
sumažinimas proporcingas. Eilinė šeima, mokanti kelis 
šimtus dolerių, mokės keliasdešimt dolerių mažiau, bet 
infliacija dar labiau sumažins pinigų vertę, taip, kad eilinė 
šeima faktinai mokės daugiau. Bet turčiai mokės proporci
niai mažiau, — jeigu jie turėtų mokėti dabar apie, sakysime, 
dešimtį tūkstančių, sutaupys kelis tūkstančius, o milijonus 
uždirbančiosios kompanijos mokės milijonais dolerių ma
žiau.

Dabar grįžkime prie tų konservatyvių demokratų. Pagal 
logiką, jie turėtų persikelti į republikonų partiją. Bet jie to 
nedaro, nes po demokratais pavadinimo skraiste jie gali 
lengviau mulkinti žmones.

Sadatas Washingtone
Egipto prezidentas Sadatas vėl buvo atvykęs į Washing- 

toną, ir jau išvyko. Kaip žinia, jis čia atvyksta periodiniai, 
tariasi su mūsų prezidentu, pateikia vieną ar kitą 
reikalavimą, geriau pasakius, 'prašymą, kurie paprastai 
mandagiai atmetami, ir jis išvyksta. Bet prieš išvykdamas 
jis paprastai spaudai skelbia, kad vizitas buvo kone istorinis 
ir kad “JAV-Egipto draugystė lieka kaip granitas”.

Taip buvo ir šiuo kartu. Sadatas šiuo kartu siūlė, kad JAV 
galiausiai pripažintų Palestinos Išlaisvinimo organizaciją 
(PLO), o jei ne pripažintų, tai bent su ją užmegztų šiokius 
tokius ryšius. Prezidentas Reagan net nesiteikė atsakyti, 
bet sekretorius Haig trumpai ir tvirtai pasakė: ne. Reiškia, 
JAV lieka, kaip buvusi, tvirtai Izraelio pusėje.

O Sadatas? Kaip praeityje, jis ir dabar šypsojosi, davė 
interviu po interviu, dėkojo už pakvietimą ir išvyko 
“triumfingai”, — bent taip sako Kairo spauda. Po pusmečio 
kito ta ceremonija turbūt vėl pasikartos ....

Brangiai sumokėjo mūsų 
tautos, kad Lenkijos valstybė 
atgautų savo istorines sienas, 
kad vėl Europoje ir pasaulyje 
skambėtų jos vardas. Ši kai
na pernelyg didelė, kad tarp
tautinės reakcijos jėgoms bū
tų leista panaikinti Antrojo 
pasaulinio karo ir pokario 
raidos išdavas.

Maskuodami savo tikruo
sius ketinimus, liaudies val
džios Lenkijoje priešai visur 
šaukia, jog jie kovoja už 
socializmo pagerinimą. “So
cializmo gerinimo šalininkais 
staiga ėmė skelbtis visi reak
cionieriai dabartiniame pa
saulyje ir pirmiausia Ameri
kos imperializmo bei Vakarų 
Vokietijos revanšizino vadei
vos.

Aišku, kokią prasmę jie 
teikia šiam šūkiui! Jie norėtų 
ne ko nors kito, o pakirsti ir 
po to likviduoti vadovaujantį 
Lenkijos jungtinės darbinin
kų partijos vaidmenį visuo
menėje, panaikinti liaudies 
valdžią, atkurti privačią nuo
savybę, kapitalistinę sant
varką lenkų žemėje. Už tokį 
“socializmą” jie kovoja.

Nemaža Vakarų politinių 
veikėjų dabar skelbiasi esą 
“Lenkijos draugai”. Tačiau 
tie, kas mėgina pakirsti so
cializmo pozicijas lenkų že
mėje, negali būti draugais, 
jie kenkia Lenkijos Liaudies 
Respublikai, kėsinasi pakirsti 
jos valstybingumą. Tereikia 
prisiminti daugelio kapitalis
tinių valstybių bei Vakarų 
bankų elgesį krizės Lenkijoje 
mėnesiais. Jie neskubėjo pa
dėti lenkų tautai. Atvirkš
čiai: Vakarų kapitalas išėmė 
iš Lenkijos bankų dalį savo 
aktyvų — apie 500 milijonų 
dolerių, dar labiau pablogin
damas LLR finansinę padėtį.

Tuo pat metu imperialisti
niai centrai sustiprino ardo
mąją veiklą prieš Lenkijos 
Liaudies Respubliką, suakty
vino priešišką propagandinę 
kampaniją.

JAV žvalgybos ir propa
gandos centrų ardomąją 
veiklą prieš Liaudies Lenkiją 
ir kitas socialistines šalis 
praėjusią savaitę specialioje 
spaudos konferencijoje Pra
hoje demaskavo trejus su 
puse metų emigrantų sluoks
niuose Vakaruose dirbęs, o 
dabar grįžęs į tėvynę čekoslo- 
vakų žvalgas J. Godicas. Jis 
pranešė, kad Amerikos spe
cialiosios tarnybos kartu su 
kai kuriais kitais JAV orga
nais jau seniai parengė kon
kretų veiksmų prieš socializ
mą Lenkijoje planą.

Pasirodo, Jungtinės Valsti
jos ir kitos Vakarų jėgos 
buvo ypač suinteresuotos su
daryti konfliktinę situaciją 
Lenkijoje LJDP IX nepa
prastojo suvažiavimo išvaka
rėse ir jo metu. Neatsitikti
nai kaip tik tuo laiku reakcija 
mėgino išprovokuoti “Solida
rumą” eiliniams veiksmams, 
skatino ekstremistus šio 
profsąjunginio susivienijimo 
vadovybėje. Kuo toliau, tuo 
aiškiau matyti, jog Washing- 
tonas yra užsibrėžęs paversti 
“Solidarumą” opozicine poli
tine partija.

Tačiau imperializmo jė-

goms būtent šiuo laikotarpiu 
nepavyko įgyvendinti savo 
pavojingų kėslų.

Pirmadienį Varšuvoje bai
gė darbą Lenkijos jungtinės 
darbininkų partijos IX nepa
prastasis suvažiavimas. Va
karų propaganda pranašavo, 
kad tai bus paskutinis Lenki
jos komunistų suvažiavimas, 
kad Lenkijos jungtinė darbi
ninkų partija suskils į frakci
jas, suirs, atsisakys vadovau
jančios rolės visuomenės gy
venime. Bet tai tebuvo iliuzi
ja, kurios labai troško impe
rialistinės jėgos. Lygiai taip 
pat neišsipildė jų troškimai 
įvaryti pleištą tarp Lenkijos 
ir kitų socialistinės sandrau
gos šalių.

Visiškai priešingai Vakarų 
šalims, socializmo stovykla 
sudėtingos ekonominės ir po
litinės krizės sąlygomis buvo 
ir liko nuoširdi lenkų tautos 
draugė ir bičiulė.

LJDP suvažiavime buvo 
ypač pabrėžta nepaprastai 
svari Tarybų šalies pagalba ir 
parama, sprendžiant sudėtin
gas šalies problemas. Tarybų 
Sąjunga be paliovos tiekė ir 
tiekia Lenkijai naftą, dujas, 
rūdą, medvilnę, miško me
džiagas, kurios gyvybiškai 
reikalingos Lenkijos ekono
mikai. Šios žaliavos tiekia
mos kainomis, kurios žymiai 
mažesnės už egzistuojančias 
pasaulinėje rinkoje. Tarybų 
šalis parėmė Lenkiją ir finan
siškai. Visa tai buvo deramai 
įvertinta nepaprastajame 
Lenkijos komunistų forume.

Krizė Lenkijoje dar neį
veikta. Tačiau LJDP nepa
prastasis suvažiavimas nu
matė pagrindines jos įveiki
mo kryptis. Partija tikisi 
sparčiai atkurti savo vado
vaujantį vaidmenį visuome
nėje, kviečia lenkų tautą 
laikytis įstatymų, dar kartą 
pademonstruoti istoriškai pa
tvirtintą sugebėjimą mobili
zuoti savo jėgas, priešintis 
grėsmei. Tik šis kelias veda į 
šviesią, geresnę socialistinės 
Lenkijos ateitį.

Vilius Kavaliauskas

Rangoon. -- Burmos prezi
dentas gen. Ne Win, kraštą 
valdęs 19 metų, Burmos val
dančiosios partijos kongrese 
pareiškė, kad jis nenorįs būti 
valdžioje iki savo mirties. Jis 
sakė atsistatydins dar šį ru
denį.

Nagasaki. — Čia, kur dau
giau kaip 70 tūkst. gyventojų 
žuvo per atominį bombarda
vimą prieš 36 metus, penkia- 
tūkstantinė minia, vadovau
jama Nobelio taikos prizo 
laimėtojo brito Philip J. 
Noel-Baker ir japonų budistų 
vienuolio Nittasu Fuji, daly
vavo “Taikos žygyje”.

Trečiadienio laikraščiai pla- I Paukštelis mokėsi Linkuvos 
čiai po Lietuvą išnešiojo ži mokykloje. Parašė: 
nią, kad liepos 20 d., eidamas 
83-uosius metus, mirė Lietu
vos TSR liaudies rašytojas, 
Lietuvos TSR valstybinės 
premijos laureatas Juozas 
Paukštelis.

Taigi nėra žmogaus, kuris 
taip nuoširdžiai buvo myli
mas liaudyje. Savo autobio
grafijoje, pateiktoje knygoje 
“Tarybų Lietuvos rašytojai”, 
Juozas Paukštelis rašė:

“Gimiau Linkuvos valsčiu
je, Titonių kaime, valstiečių 
šeimoje.

Mano senelis Juozas Pla- 
šinskas buvo 1831 m. sukili
mo dalyvis. Bėgdamas nuo 
valdžios bausmės, atklydo jis 
į kaimą prie Mūšes, tarp 
raistų ir pelkių, ir pasiskelbė 
esąs kalvis”.

Toliau šioje autobiografijo
je J. Paukštelis užsimena, 
kad senelis “pavardę, atrodo, 
buvo prasimanęs nuo lenkiš
ko žodžio “ptašek” — paukš
telis, nes mėgdavęs sakyti — 
“atskridau kaip paukštelis”.

Savo senelę rašytojas prisi
minė taip:

“Mano senelė, trečioji jo 
(supraskite — senelio) žmo
na, iš turtingų valstiečių, 
buvusi lengvo būdo, pokšti
ninke, šeimininkė ne iš gerų
jų. Motinos charakterį pavel
dėjo ir vaikai. Toks buvo 
mano tėvas Valentas, toks ir 
vyresnysis jo brolis Leopol
das -- visoje apylinkėje žino
mas smailaliežuvis, pekšti- 
ninkąs, linksmų “dainuškų” 
pramanytojas”.

Savo tėvo busimasis lietu
vių liaudies rašytojas J. 
Paukštelis neteko anksti. 
“Kokia buvo tais laikais naš
laičių buitis, visiems žinoma. 
Ne veltui liaudies sakoma: 
“Kai našlaitis sėda — linksta 
suolai ąžuoliniai, kai našlaitis 
eina — dreba žemė akmeni
nė”. Panašios dalios susilau
kėme ir mes” — prisipažįsta 
J. Paukštelis, žąsis pradėjęs 
ganyti septynerių metų ir 
ganęs jas aštuoneris metus.

Tačiau kad ir labai sunki jo 
vaikystės ir jaunystės dalia, 
tačiau aistra mokslui, žinioms 
buvo didesnė. J. Paukštelis, 
prisimindamas savo pirmąją 
mokytoją, sako, kad ji “kam
pininkė Beleckienė. Susėda
me, būdavo, aplink stalą ir, 
“discipulkomis” vedžiodami 
po elementoriaus ar malda
knygės puslapius, pusbalsiu 
alaluojam. Beleckienė linus 
arba pašukas verpdama, bū
davo, žiūri seka, kaip mes 
mokomės: jei kuris imdavo
me nerimauti, šnibždėtis — 
subardavo, pantį parodyda
vo; kai būdavo nusiteikusi — 
mums pagiedodavo ar padai
nuodavo”.

Vėliau, labiau paaugus, J.

Belfast. — Bellaghy vieto
vėje, kur buvo laikomos ge- 
duli igos pamaldos už bado 
strei 
mas 
prie: 
min 
Kur 
užbaigti.

Dęmonstrantų tarpe buvo 
ir kovotoja už airių teises 
Berhadette Devlin McAlis- 
key.
miręs jaunuolis buvo laidoja- 

' mas
■ Devin, be maisto jau išgyve- 

dienų, dažniausiai jaudinau- | n^s dieną. Maze kalėjime 
! esantys airių laisvės kovoto
jai tvirtina, kad dabar 55

1923 m. J. Paukštelis baigė vyrai yra pasirengę badauti 
Šiaulių gimnaziją, 1925 m. - ir numirti, jei bus reikalas. 
Kauno universitetą. Nuo 
1926 m. iki 1946 metų moky
tojavo Kėdainių gimnazijoje, 
buvo jos direktorius.

“Savo kūrinėlius pradėjau 
spausdinti 1921 m. jaunimo 
laikraščiuose”.

J. Paukštelis pirmąjį apsa
kymų rinkinį “Vidurnakčio 
baladės” išleido 1928 m., dar 
po keturių metų — pirmąjį 
romaną “Našlės vaikai”. 1936 
m. išėjo jo romanas “Pirmieji 
metai”, 1939 m. —romanas 
“Kaimynai”.

“Karo, hitlerinės okupaci
jos metais nieko nerašiau. 
Kai vyksta žmonių žudynes, 
upeliais liejasi kraujas, ne tik 
neįmanoma kurti, bet ir gy
venti žmogui darosi gėda, — 
pažymi savo autobiografijoje 
J. Paukštelis.

Pokario metai J. Paukštelis 
parašė kelionių po Užkaukazę 
įspūdžius, pjeses 
ateina”, 
meninis reikalas”, 
trilogija 
m.), 
(1963 m.) ir “ 
mai” (1969 m.).

“Esu labai dėkingas mūsų 
neužmirštamam Petrui Cvir
kai — rašė J. Paukštelis. — 
Po karo jis padėjo man atsi
palaiduoti nuo mokytojo dar
bo, kuris buvo jau gerokai 
mane išvarginęs. Tada galvo
jau: dabar atsidėsiu tik kūry
bai — parašysiu, ko iki šiol 
gyvenimo sąlygos neleido pa
rašyti. Bet per tą laiką labai 
nedaug teparašiau — vos vie
ną kitą apsakymą, pjesę 
“Audra ateina”, kuri buvo 
perstatyta Panevėžio teatre, 
ir dvi vienaveiksmės pjeses.

Jaučiuosi laimingas, kad 
vėliau parašiau romanų trilo
gija “Jaunystė”, “Netekėk, 
saulele”, “Čia mūsų namai”, 
kad pavaizdavau joje mūsų 
kaimo žmones, ypač buvusius 
bežemius, samdinius, padie
nius darbininkus, visų tu Onų 
ir Jonų, Antanų ir Magdale- 
nų buitį — jų vargą, jų ilgesį 
ir nerimą, veržimąsi iš neda- 
lies, iš' tamsos į geresnį 
gyvenimą, į šviesą, jų kovas, 
jų viltis, jų laimėjimus. Su 
jais kartu aš augau, tą pačią 
juodą plutą krimtau, su jais 
piemeniu raliavau, su jais 
vargo ir darbo dainas daina
vau. Ir nieko taip, net iki 
ašarų, nemylėjau, kaip tuos 
paprastus mūsų duonos 
augintojus — brolius arto
jus”.

Matyt, tai svarbiausia, kad 
J. Paukštelį išugdė rašytojų, 
ir kas pelnė jam visos lietuvių 
tautos meilę. Dabar šešiais 
tomais ir 30,000 tiražu “Va
gos” leidykla leidžia J. 
Paukštelio kūrinius. Du to
mai jau pas skaitytojus, o ki
ti .. . kitų keturių jau nepa
kilnos J. Paukštelio dosnios 
darbui rankos. Liepos 22 
dieną iš Meno darbuotojų rū
mų, kur buvo pašarvoti J. 
Paukštelio palaikai, jis nuly
dėtas į amžiną poilsio vietą — 
į Vilniaus Antakalnio kapi
nes. Bet jo šviesus atminimas 
pasilieka mūsų širdyse.

Pranas Kartonas

“Mokykla, knyga traukė 
mane nuo pat mažatvės. Gal 
todėl, kad tėvas mėgo kny
gą, skaitydavo jau visai sirg
damas, o motinai barantis, 
kad vargina save, atsakyda
vo: “O tu žinai, kad knyga 
žmogui akis atveria. Prie 
knygos — pasakojimų ir emo
cingų vaizdų pasaulio, gal 
būt, nuteikė mane ir motina, 
labai mėgdavusi pasakoti vi
sokias “istorijas” iš praėjusių

čias, graudžias.

Audra
Vaiduokliai”, “As- 

romanų 
Jaunystė” (1959

Netekėk, saulele!”
Čia mūsų na-

ike mirusį jaunuolį Tho- 
Mcllwee, airių kovos 

š britus rėmėjai triukš
mai išėjo iš bažnyčios, 
igas ragino bado streiką

Kai devintasis nuo bado

jo vietą užėmė Michael

Cąiro. — Prez. Sadat, su
po šešių dienų vizitogrįž

Amerikoje, pareiškė, kad jo 
kelionė buvusi visu šimtu 
proCf sėkminga. Jis pirmą 
sykį 
prez
naujbsios administracijos pa
reigūnų.

susitiko Washingtone su 
. Reaganu ir daugeliu

M scow, Vermont. — JAV 
vyriausybė neleido čia atvyk
ti Tarybų Sąjungos ambasa
dos atstovui Jurijui Kapralo
vui ir pasakyti kalbą susitiki
me su amerikiečiais aktyvis
tais, kovojančiais prieš bran
duolinį apsiginklavimą. Susi
tikimas turėjo įvykti po 37 
mylių žygio, kurį aktyvistai 
pradėjo tarp dviejų Vermon- 
to va 
tono

Istijos miestų Washing- 
ir Maskvos.

Maskva. — Reuteris pra
neša
vyria usybės’laikraštis Izves- 
tija smerkia Lenkijoje didė
jančius protestus dėl maisto 
trūkimų. Tvirtinama, jog 
ekstremistai išnaudoja padė
tį, norėdami paaštrinti esan
čią krizę.

kad Tarybų Sąjungos

Laiškai
Gerb.

Nuo;
jus ir
čio “Laisvė” kolektyvą gar- 
ningo jubiliejaus proga.

Neužmiršiu lietuvių New 
Yorke
1976 m. gegužės mėnesį.

levai Mizarienei, 
širdžiausiai sveikiname 
jūsų asmenyje laikraš-

— jūsų nuoširdumo

Kazimieras Vizbaras 
Klaipėdos Mėsos 

kombinato direktorius

Draugę Mizariene—
Šią penkinę 

niai prisiuntė J. Vaičekaus
kas iš 
Prašau 
fondą.

Praer 
vietos 
jos s 
Buvo p 
kaip Catskill kalnuose, antro
je pusėje devynioliktojo ir 
pradžioje 
šimtmečių biznis buvo taiko
mas vasarotojams. Buvo pa
statyta 
su 3-4 § 
čiams, 
gėlynai 
jams • pi 
mai. Tai buvę laikai, kada 
vienintelis susisiekimas buvo 
su ark 
viską pūkeitė, Vasarotojams 
sumažėj 
jo subapkrotuot. Daugumoj 
atvejų — “netikėtai” virtuvė
je pasita

Dabar, 
nuošė įrengtos puikios čiuo
žyklos, 
kams viešbučiai, geri resto
ranai, vyksta daug įvairių.

Jau susisiekiau su arti
miausia £rupe Women Strike 
for Peace. Pasirodo, kad 

_iųjų moterų yra ir

man, asmeni-

Binghamton, N. Y. 
pervest į “Laisvės”

tą sekmadienį buvom 
Kultūrinės organizaci- 

prengtame pobūvyje, 
arodytos nuotraukos,

dvidešimtmetojo

daug puikių viešbučių 
imtais kambarių sve- 
gražios žaislavietės, 
ir kitoki poilsiauto- 

'aleist laiką malonu-

iais. Progreso eiga

us, viešbučiai pradė-

ikydavo ugnis.
, žiemos metu, kal-

mažesni sportinin-

pažangiųjų moterų 
mažose gyvenvietėse.

Mes, visi trys, darbuoja
mės pagąl išgales. Pats sun
kiausias 
rui. Kairių oras gerai veikia. 
Naktys pusėtinai vėsios. Va
saros karščių dar nepatyrė
me. K.Petrikienė

darbas tenka Artū-
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TARYBŲ LIETUVOS SVEČIAI IS VILNIAUS “TIESOS”

Nuoširdus ačiū „Laisves“ Mas
NUO TO BRANGAUS KALNELIO . . .

Mūsų respublikoje vieši pažangiųjų JAV lietuvių veikėjas, 
LTSR nusipelnęs kultūros veikėjas, Niujorke Išeinančio pažan
giųjų JAV lietuvių laikraščio „Laisvė" direktorių tarybos pir
mininkas Povilas VENTA. Jis dalyvavo renginiuose, skirtuose 
„Laisvės" septyniasdešimtmečiui paminėti. „Tiesos" koresponden
tas Algirdas STRUMSKIS paprašė svečią atsakyti | keletą klau
simų.

Jau daugiau kaip dvide- 
iimt metų esate „Laisvės" di
rektorių tarybos pirmininkas. 
Rūpesčių daug — ir organi
zacinių laikraščio leidybos, 
finansinių, ir tenka rūpintis 
patalpomis. Visgi įveikiate 
sunkumas, ir „Laisvė" pradė
jo aštuntą dešimtmetį.

Leisti darbo žmonėms skir
tų laikraštį kapitalistiniame 
pasaulyje, juo labiau impe
rializmo citadelėje Ameriko
je — nėra lengva. Pas mus 
•panda, su nedidelėmis išim
timis, yra buržuazijos ran
kose. O darbininkų laikraš
čiai boikotuojami, negauna 
dosniai apmokamų skelbimų, 
subsidijų, juos ne visi kios
kai priima, jie viešai užsi
puolami. Ir „Laisvė" per sep
tynis dešimtmečius išgyveno 
daug sunkių dienų. Bet lais
viečių ryžtas ir pasiaukojimas 
nugalėjo visus sunkumus. 
„Laisvė" visad buvo ir tebė
ra ištikima marksizmo-leni
nizmo, proletarinio interna
cionalizmo idealams. Kartu 
su Čikagoje leidžiama „Vil
nimi", kurios redaktoriumi 
dirba Stasys Jokubka, „Lais
vė" gina darbo žmonių inte
resus, taiką pasaulyje, kovo
ja už tautų santarvę ir bend
radarbiavimą, neša skaityto
jams tiesos žodį apie Tary
bų Sąjungą, Tarybų Lietuvą.

Gausus būrys pažangiečių 
publicistų dirbo, o kai kurie 
jr tebedirba, „Laisvėje". Ži
noma, laikas smarkiai prare
tino mūsų gretas. Daug 
„Laisvei" nusipelnė dabarti
nis vyriausias redaktorius 
Antanas Bimba, neseniai ap
dovanotas Tarybų Sąjungos 
Tautų draugystės ordinu. 
Mums, laisviečiams, labai 
malonu, kad žymaus publi
cisto, internacionalisto Anta
no Bimbos triūsas taip aukš
tai įvertintas Tarybų Sąjun
goje ir jo gimtajame krašte. 
Aktyviai laikraštyje dirba re
daktorė Ieva Mizarienė. Prie 
redakcijos veikia „Aido" 
choras, kuriam kitais metais 
Irgi sukaks septyniasdešimt. 
Jis nebe toks gausus, bet 
dainingas. Kai kurie choris
tai jame dainuoja jau dau
giau kaip 40 metų.

Žinoma, redakcijos padėtis 
nėra lengva. Amerikoje siau
čiančios infliacijos laikais 
„Laisves" leidimas susiduria 
su finansiniais sunkumais. 
Bet „Laisvės" direktorių ta
ryba yra įsitikinusi, kad 
laikraštis ir toliau reguliariai 
išeis kiekvieną savaitę. To
dėl mes visada labai brangi
name visų skaitytojų, visos 
pažangiosios lietuvių visuo
menės talką ir paramą. Be 
jos negalėtume leisti laikraš
čio, kuris mus vienija, buria, 
yra lyg tiltas į Tarybų Lietu
vą.

i

Tvirtumo, gilaus įkvėpimo 
šaltinis mums yra gyvi ry
šiai su Tarybų Lietuva. Daug 
čia turime nuoširdžių „Lais
vės" bičiulių, skaitytojų, ko
respondentų. Rokiškyje, An
tano Bimbos gimtinėje, įvy
ko nuoširdus susitikimas su 
rajono visuomene? Daug šil
tų žodžių laisviečiams pasa
kė partijos rajono komiteto 
pirmasis sekretorius Vitalijus 
Asačlovas. Gražūs „Laisvės" 
pagerbimai' įvyko Skuode, 
Telšiuose. Teko susitikti, ir 
kalbėtis su jjartijos šių ra
jonų komitetų pirmaisiais 
sekretoriais Česlovu Sabahs'- 
klu ir Juozu Dunauaku. Susi
tikimuose mane jaudinti tai, 
kad pažangiųjų JAV lietuvių 
veikla pelnė Tarybų Lietuvos 
žmonių pagarbą Ir meilę. Ir 
už tai noriu tarti nuoširdų 
ačiū visiems geriems „Lais
vės" bičiuliams.

Jūs ne pirmą kartą lanko
tės Tarybų Lietuvoje. Kok| 
įspūdį padarė dabartinė ke
lionė?

Penktą kartą lankausi Ta
rybų Lietuvoje. $į kartą bu-* 
vau tomis d/enonrifs, kada 
respublika mini istorinius 
1940 metų įvykius: Tarybų 
valdžios atkūrimą, įsijungimą 
į tarybinių- tautų šeimą. Ne
galiu vėl neprisiminti „Lais
vės", „Vilnies", kitų pažan
gių Amerikos lietuvių laik
raščių. Jie solidarizavosi su 
Lietuvos darbininkų, valstie
čių, pažangiosios Inteligenti
jos kova prieš fašizmą, už 
laisvę, demokratiją, Tarybų 
valdžią. Socialistinė revoliu
cija, tarybinės santvarkos at
kūrimas Lietuvoje buvo mū
sų bendra kova ir bendra 
pergalė.

Gražėja Lietuva, kai į ją 
atvažiuoji po kelių nesima
tymo metų. Tada vėl supran
ti, koks prasmingas tas ke
lias, • kurį Lietuva pasirinko 
prieš keturiasdešimt viene
rius metus. Amerikoje dar 
liko lietuvių tautas atplaišų, 
juodinančių socialistinę Lie
tuvą.

Manė visada traukia į 
Klaipėdą. Tai mano jaunys
tės miestas. Iš jos išvykau 
prieš keturiasdešimt ketve
rius metus. Apie tai rašau 
savo knygoje „Diena stipres
nė už naktį*. Klaipėdoje pra
sidėjo mano „gyvenimo uni
versitetai". Dirbdamas uoste 
kroviku, supratau darbinin
kų organizūtitos kovos reikš
mę. Darbininkų kovai vado
vavo pogrindyje veikusi Lie
tuvos Komunistų partija.

Sunku lyginti aną ir dabar
tinę Klaipėdą. Mes kartu su 
žmona Nele ir pažangia JAV 
lietuvių veikėja Ona Babars- 
kiene atvykę į šį miestą ma
tėme, kaip į jos galingą uos

tą atplaukia daugelio valsty
bių laivai, koks išąugęs ir 
didelis šiandien uostamiestis. 
Gražios Klaipėdos perspekty
vos. Apie jas sužinojau iš 
partijos miesto komiteto pir
mojo sekretoriaus Jono Gu- 
recko ir miesto vykdomojo 
komiteto pirmininko Alfonso 
Ząlio.

Mus, pažangiečius, vyres
nės kartos žmones, visad jau
dina permainos Lietuvos kai
me. Gal todėl, kad dauguma 
esame iš kaimo. Neatpažįsta
mai jis pakito, pasukęs so
cialistiniu keliu. Buvau Skuo
do rajono Mosėdžio ir Luk
nės kolūkiuose. Kolūkiečiai 
statosi gražius namuą, kur 
žmonės turi tokius pat pato
gumus, kaip ir miestiečiai. Į 
kaimą atėjo technika ir kul
tūra, šviesa ir grožis. Vipųr 
sutikau išsilavinusius, kultū
ringus, nuoširdžius žmones.

Gražiai gyvena Tarybų 
Lietuvos žmonės, ir suprantu, 
kodėl jie taip susirūpinę ui- 
ka mūsų žemėje.

JAV adiųiųlstraęjj* pajuko 
santykiu >u Tarybų sąjunga 
aštrinimo keliu, sparpna Rlnk- 
lavImoRi varžybas. Talr ma
tyt, slegia ir Amartkos dir
bančiųjų gyvenimą?

Kai tik prasideda naujas 
ginkiavirųoei turas, vyriausy
bė pradeda mažinti sociali
niams reikalams skirtas lė
šas. Pa? mus blogėja senes
nių žmonių gyvenimas. Vy
riausybė paruodė įstatytno 
projektą sumažinti senatvės 
pensijas. Tik projektas kol 
kąs įstrigo kongrese. Ameri
kos pagyvenę žmonės pro
testuoja, rašo laiškus kongre
sui, reikalaudami neleisti, 
kad vyriausybė apiplėštų se
nus žmones. Didinamas me
kenti* už mokalą, mažinamos 
pašalpos neturtingiems. Tos 
iš visuomenės atimtos lėšos 
keliauja j Pentagoną, į gink
lų korporacijų seifus.

Pakėlė galvą Amerikos re
akcija, atgijo aršaus antiko
munizmo politika. Todėl pa
žangios amerikiečių jėgos 
dalyvauja sunkioje kovoje 
už taiką, socialinę pažangą. 
Siame sąjūdyje veikia ir mū
sų pažangiečiai. Norėčiau pa
minėti žymią Amerikos vi
suomenės veikėją, judėjimo 
už taiką veteranę Ksaverą 
Karosienę.

Dauguma amerikiečių nori 
taikos, vpač tie žmonės, ku
rie su žiaurumu akis į akį 
susidūrė Antrajame pasauli
niame kare, Korėjoje ar 
Vietname. Žinau, Tarybų Są
junga taiki valstybė, ji nie
kam negrasina. Kova už tai
ką pasaulyje, už nusiginkla
vimą, įtempimo mažinimą ir 
tautų sugyvenimą buvo ir 
liks viena svarbiausių temų 
ir mūsų „Laisvėje".

Baigdamas noriu palinkėti 
„Tiesos" skaitytojams Tarybų 
Lietuvoje daug sėkmės ir jė
gų kuriant šviesią komunis
tinę visuomenę, kovojant už 
taiką pasaulyje.

Kiek kartų buvo tariamas 
Rojaus Mizaros vardas! Ro
kišky ir Panevėžy, Šiauliuose 
ar Labūnavoje (Kėdainių ra
jone) ... — kur tik teko šią. 
vasarą užsukti su mielais 
laisviečiais, “Tėviškės” drau
gijos svečiais Ievute Mizarie- 
ne ar Povilu Venta. Taip jau 
išėjo, kad susipynė neatski
riamai “Laisvės” ir lietuvių 
tautos kova už šviesesnę atei
tį, o kaip pačią “Laisvę” 
įsivaizduosi be Rojaus Miza
ros, tris dešimtmečius ją 
redagavusio. Žinoma, pagar
biausiai Rojaus Mizaros var
das tariamas Dzūkijoje, kur 
Alytaus rajone, Savolionyse, 
jo gimta ir kūdikiu bėgiota, 
kur ir amžino poilsio atgulta.

Vieną karštą gražios šieme
tės vasaros dieną ir pasukom 
į Savilionis Alytaus rajone, 
prie Rojaus Mizaros kapo. 
Dar prieš savaitę teko kalbė
tis su Ievute, tuomet poilsia
vusia Druskininkuose — pa
prašė “Tiesa” padaryti inter
viu. Ji kalbėjo: “Prieš akis 
stovi dar vienas minėjimas

J prieki žengiama sparčiais žingsniais“
Mūsų respublikoje viešėjo žinomas JAV visuomenės veikė

jas, Čikagoje leidžiamo pažangaus laikraščio „Vilnis" vyriau
siasis redaktorius, Lietuvos TSR nusipelnęs kultūros veikėjas 
Stasys JOKUBKA. Prieš išvykdamas į namus, Tarybų Lietuvos 
svečias atsakė į „Tiesos" korespondento klausimus:

Kokios tendencijos būdin
gos šiandieniniam pažangiųjų 
Jungtinių Valstijų lietuvių 
sąjūdžiui?

Tiek mūsų laikraščio pus
lapiuose, tiek pažangiečių 
susirinkimuose vyrauja pa
grindine tema — nerimas 
dėl pląnetos ateities, kovos 
už taiką būtinumas. Si prob
lema visu aktualumu iškilo 
pastaraisiais metais, kai Va
šingtono politiniuose sluoks
niuose' vėl ėmė siausti „šal
tojo karo" laikus primenan
tys vėjai, kai iš aukštų tri
būnų daromi neatsakingi pa
reiškimai, kai pasaulis vėl 
stumiamas ant branduolinės 
bedugnės krašto.

Ir kaij) akivaizdus kontras
tas šiam Amerikos politikų 
neatsakingumui skamba ryž
tingas tarybinių vadovų žo
dis taikai ir tautų saugumui 
pasaulyje ginti. Jau būdamas 
Tarybų Lietuvoje, perskai
čiau TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos Kreipimąsi į pasau
lio parlamentus ir tautas, ku
riame dar kartą primenama 
ryžtinga Tarybų šalies pozi
cija dėl karo pavojaus lik
vidavimo.

ant Rojaus, mano vyro, kal
nelio. Susijaudinusi laukiu 
ten nuvažiuoti...”

Kartu nemažas būrelis va
žiavo — buvo čia ir Lietuvos 
TSR Užsienio reikalų minis
tras V. Zenkevičius, “Tėviš
kės” draugijos pirmininkas 
P. Petronis, žurnalistas J. 
Lukoševičius (turbūt prisi
menate jį iš tų nesenų laikų, 
kai dirbo Jungtinėse Valstijo
se), Vilniaus universiteto 
profesorius istorikas R. 
Žiugžda (taip pat dirbęs 
JAV, pažinojęs R. Mizarą), ir 
Druskininkų miesto visuome
nės atstovų, ir R. Mizaros 
brolis Juozas su žmona (gy
veną Varėnoje, netoliese).

Savilionys. Ir pirmas malo
nus netikėtumas — tautiniais 
drabužiais apsirengusios 
merginos svečius apdovanoja 
ryškiažiedėmis gėlėmis, 
spaudžia rankas Alytaus ra
jono vadovai.

Toli matyti nuo Juodžio 
kalnelio, kur stūkso pamin
klinis akmuo su “Laisvės” 
redaktoriaus, Tarybų Lietu

Ar pastarųjų dienų šovi
nistinė kampanija neklaidtna 
Amerikos darbo žmonių, ne
nuveda jų į šalį nuo teisin
go kelio?

Mūsų mieste, Čikagoje, 
veikia Amerikos—Tarybų Są
jungos draugystės draugi
jos skyrius. Jo darbe akty
viai dalyvauja ir pažangūs 
JAV lietuviai. Ir galima pa
stebėti, kad kaip tik dabar, 
kai naujoji administracija 
mėgina stiprinti konfronta
ciją tarp abiejų didžiųjų 
valstybių, vis daugiau žmo
nių ateina j šią draugiją. 
Amerikiečiai trokšta žinoti 
tiesą apie pirmąją socializmo 
šalį, JAV piliečiai vis labiau 
vertina nuosaikią TSRS poli
tiką, jos tvirtą nusistatymą 
ginti taiką.

„Laisvė" ir „Vilnis" — se
niausiai einantys JAV pa
žangiečių laikraščiai. Kaip 
bendradarbiauja šie abu pa
žangiosios veiklos Švyturiai?

Neseniai Niujorke leidžia
ma „Laisvė" minėjo savo eg
zistavimo 70-metį. Aš žinau, 
kaip plačiai ir reikšmingai 
šis jubiliejus buvo paminė
tas jūsų respublikoje. Būda

vos liaudies rašytojo R. Miza
ros bareljefų, kur ant bran
gaus kapo žydi žmonių meilės 
gėlės. Apačioje — mėlynuoja 
trijų ežerų akys, vilnija der
lingi gražiosios Dzūkijos lau
kai.

— Brangindami ir saugo
dami savo žymiojo kraštiečio 
atminimą, — kreipdamasis į 
susirinkusius, kalbėjo Aly
taus rajono partijos komiteto 
sekretorius Petras Aleksan
dravičius, — savo gyvenimu 
stengiamės būti verti jo, 
dirbti, kad Lietuva dar dides
niais žingsniais, kaip sakė R. 
Mizara, žygiuotų pirmyn kul
tūros ir ekonomikos srityse.

Mačiau, kaip jaudinosi Ieva 
Mizarienė. Trapią žmogišką 
širdį spaudė skausmas, o 
krūtinė buvo pilna didelės 
padėkos, kad taip saugomas 
vyro atminimas, taip pager
biamas kilnus laisviečių dar
bas.

— Rojus mane atvedė 
dirbti į “Laisve”. Pradėjau 
nuo kelių valandų, o likau 
visam gyvenimui. Visu gyve-

mas Tarybų Lietuvoje, daly
vavau laisviečių sukakčiai 
skirtuose renginiuose. Mane 
Ir kitus JAV pažangiečius 
sujaudino respublikos visuo
menes dėmesys šiam įvykiui.

„Vilnis" ir „Laisvė" stovi 
vienoje gretoje, abiejuose 
laikraščiuose dirba žymūs 
publicistai. Šilti žodžiai lais
viečiams, — tai ir mūsų 
darbo įvertinimas. Dar la
biau visus mus nudžiugino 
žinia, jog „Laisvės" vyriau
siasis redaktorius Antanas 
Bimba buvo apdovanotas 
Tautų draugystės ordinu. Tai 
aukštas jo kilnios pasiauko
jančios veiklos įvertinimas.

Kokius įspūdžius Jums pa
liko pastarasis apsilankymas 
Tarybų Lietuvoje?

Pabuvojau respublikos sos
tinėje, aplankiau keletą 
miestų. Teko susitikti su 
respublikos mokslininkais, 
susipažinti su Liaudies ūkio 
pasiekimų paroda.

Tarybų Lietuvoje esu bu
vęs 1959, 1969 ir 1976 me
lais, todėl galiu įvertinti pa
stebimus pasikeitimus. Tary
bų Lietuva ne kopia laipte
liais, įveikdama vieną pako
pą po kitos — ji šuoliuote 
šuoliuoja. Šios gražios per
mainos įkvepia mus visus, 
gyvenančius toli nuo gimto
jo krašto, tačiau širdyje 
esančius kartu su juo. 

nimu “Laisvė” buvo ir Rojui, 
visas jėgas atidavėme pažan
giam judėjimui, darbo žmo
nių kovai. Rojaus vardas ir 
darbai ryškūs “Laisvės”, kaip 
ir visos pažangiosios Ameri
kos lietuvių spaudos istorijo
je, jie gyvi ir Lietuvoje, kas 
man malonu žinoti ir jausti. 
Kiek kartų bebūčiau tėvų 
žemėje, kaskart randu joje 
naujo. Ir jeigu kada buvo 
laisva Lietuva, tai laisva ji tik 
dabar. Gražus jūsų gyveni
mas suteikia mums naujų 
jėgų nelengvam mūsų darbui 
Amerikoje, mūsų bendrai ko
vai už taiką.

Abipus kapo garbės sargy
boje išsirikiavę lietuvaitės 
tautiniais drabužiais. Prie pa
minklinio akmens gula vis 
naujos puokštės gėlių.

Neužželia čion takas, nebū
na dienos, kad žmonės — iš 
visos Lietuvos — nekoptų 
kalnelin, prie Rojaus Miza
ros .. .

Netoli Savilionių — Ryliš- 
kės. Čia, “Nemuno” kolūky
je, prie kultūros namų bran
gius svečius sutraukia lietu
viška kaimo kapelos muzika 
pasitiko ūkio žemdirbiai.

Pastatė šiuos kultūros na
mus 1967 m., kvietėsi į jų 
atidarymą R. Mizarą. Tik jis 
nebesuspėjo . . . Kelių mėne
sių pašykštėjo likimas.

Kultūros namuose, nūnai 
vadinamuose R. Mizaros var
du, įrengtas memorialinis 
muziejus: fotografijos, daik
tai pasakoja apie jo gyveni
mą. Ekspoziciją papildė dar 
viena graži dovana: “Tėviš
kės” draugijos pirmininkas 
P. Petronis muziejui įteikė 
“Laisvės” laikraščio 70-mečio 
jubiliejinį medalį.

. . . Sunku buvo atsisvei
kinti su atlapaširdžiais dzū
kais. Prisimenu, važiuojant 
namo, Ievutė kelintąkart sa
kė: “Gražiai mus čia priėmė”.

Algis Kusta

PIRMOJI VIETA
SALYJE

Gera žinia iš Maskvos atėj© 
j „Kauno audinių" •fabriką: ko
lektyvui sąjunginiame teisinio 
darbo žmonių auklėjimo konkir- 
se-apžiūroje paskiria pirmoji 
vieta ir jis apdovanotas TSRS 
lengvosios pramonės ministeri
jos ir šakos profsąjungos centro 
komiteto ^flplomu.

Šios jmonės juridinei tarnybai 
vadovauja teisininkas V. Kuzne
covas. Paskaitos, seminarai, kon
kursai ir kiti renginiai padeda 
propaguoti darbo teisę. Juridinė 
tarnyba vadovauja liaudies uni
versiteto tėisės žinių fakultetui.

Prie Spenglos
Nulėkim paukščiais 
prie Spenglos 
ieškoti spengiančios 
tylos.
Ieškot pradžios 
versmėj tyroji 
ir melsvo vakaro 
žaroj.

Apklos pečius 
lengvo migla, 
šlaitus stačius 
liūliuos Spengla. 
Mėnulis rausvas 
kaip gaidys 
patsai užmigs 
ir muš migdys., ■

Ir bus ramu. 
Ramu. O gal 
pažvelgus tyloje 
atgal 4— 
į savo nueitus 
kelius — 
nulinks galva, 
širdis nulius.

O gal giliai joje 
nuspengs 
aidai 
artėjančio rudens... 
Ir lyg anglis 
Spengla juoduos 
ir kaip angis 
nurimt neduos.

speng ianČios

Nulėkim paukščiais 
prie Spenglos 
ieškoti 
tylos. .
I vakato 
miglas gaivias — 
suprast kitų, 
ieškot savęs. ..

PRANAS RASClUS



4-TAS PUSLAPIS “LAISVĖ" PENKTADIENIS, RUGPJUCI0 [AUGUST] 14,1981

Kultūrinės žinios žinelės
Rašo: Frank Shukas

RUOŠIASI JUBILIEJUI
Kompozitoriaus Igor Fedo- 

rovič Stravinsky 100 metų 
gimimo jubiliejui atžymėti 
yra ruošiamasi išleisti ilgo 
grojimo plokšteles. Jas leis 
CBS Masterworks bendrovė.

Norima surinkti visas jo 
parašytas, bet kada, kompo
zicijas, jo diriguotus simfoni
nius koncertus ir net repetici
jas bei daromas tų repeticijų 
metu pastabas orkestran
tams, ar net įdomesnius pasi
kalbėjimus su įvairiais žmo
nėmis.

Kartą, po koncerto Baltuo
se Rūmuose, atsisveikinus su 
prez. John ir jo žmona Jackie 
Kennedy, apie juos taip išsi
reiškė: “Malonūs vaikai’’ , _ . .
(nice kids). Igor Stravinsky

Tokio pobūdžio leidinys būtų pirmasis pagerbiant šį žymų 
kompozitorių.

I. Stravinskis gimė 1882 m. Petrapily, dabartiniam 
Leningrade. Tenai baigė konservatoriją N. A. Rimskio-Kor- 
sakovo klasę.

Stravinskis yra sukūręs didelio pasisekimo pasaulio 
scenose turinčių baletų: Ugnies paukštis, Petruška, 
Pavasario apeigos. Kiti jo baletai, kaip Lošimas kortomis, 
Apolonas Musagate, Laumės pabučiavimas yra mažiau 
populiarūs. Jo operos: Mavra, Lakštingalos giesmė, Edipas 
karalius ir Padaužos progresas (The Rake’s Progress) 
nesusilaukė ypatingesnio dėmesio.

Stravinskis liko žymus muzikiniam pasaulyje savo kita 
kūryba, kaip simfonijos ir panašiai.

MAŽOJI OPERA
Catskills kalnų šiaurinėje dalyje, maždaug 100 mylių 

atstume nuo New Yorko, š. m. liepos mėn. 25 d. atidarytas 
naujas operos teatras.

Mažoji opera įrengta buvusioje vasaros stovyklos koply
čioje turi 224 sėdimas vietas ir todėl vadinama “MAŽOJI 
Opera”.

Operos vadovybė savo projektą pradėjo 1980 m. gegužės 
mėn. ir prisidėjus vietos biznieriams prie projekto su 
pinigine parama, dabar įvyko teatro atidarymas. Čia ne 
tiktai bus statomos operos, bet rengiami koncertai, 
vaidinimai ir rodomos filmos. Tų parengimų bilietų kainos 
bus nuo 3 iki 10 dol., o operos bilietai kainuos 18 dolerių.

Operos orkestrą sudaro 19 muzikantų, 11 solistų ir 
nedidelis choras. Solistai yra daugiau ar mažiau žinomi, o 
kai kurie yra net dainavę Metropolitan Operoje. ■ ..,

Šios operos konstrukcija yra vienintelė visoje Amerikoje, 
nes orkestras patalpintas ne priekyje — žemiau scenos — 
bet dešinėje scenos pusėje ir publika nemato nei dirigento, 
nei orkestrantų, o tiktai girdi orkestro garsus. Muzika 
sklinda per sceną į publiką ir yra gerai girdima. Panašią 
techniką turi kelios operos Europoje.

Atidarymui Mažosios Operos buvo pastatyta Carlo 
Menotti opera “Konsulas”, o sekančią dieną — Mozarto 
“Cosi fan tutte”.

VASAROS PRAMOGOS
Vasariniai muzikos festivaliai ir koncertai sulaukia vis 

daugiau populiarumo didesniuose Amerikos miestuose. Jie 
dažniausiai yra ruošiami atvirame ore ir nemokamai publika 
jų klausosi.

Dėl geresnės akustikos yra parenkamos tinkamos vietos 
ir pastatoma kriauklės ar palapinės formos pastatas. Šiuo 
metu Amerikoje Jaffe Acoustics bendrovė įrengė tokius 
pastatus Baltimorėje, Pittsburghe ir Kansas City.

Liepos mėn. gale New Yorko Filharmonijos orkestras 
pradėjo savo 17-tą sezoną atvirame ore Central Parke 
miesto viduryje. Orkestrą sudaro 90 muzikantų ir diriguoti 
kviečiami kitų miestų žinomi dirigentai.

Sezonas pradėtas su Berlioz, Barber ir Čaikovskio 
kūriniais bet įvairiaspalvėmis rakietomis. Nuskambėjus 
paskutiniesiems Čaikovskio “1812 m. Overtiūros” muzikos 
garsams vakaro tamsą ėmė raižyti įvairiaspalvės rakietos 
atžymėdamos sezono pradžią.

Šio koncerto pasiklausyti susirinko apie 200,000 klausyto
ju.
NELAIMINGI LAIPTAI

Kuhmo, Suomijoj, muzikos festivalyje, kuriame dalyvauja 
įvairių kraštų muzikiniai vienetai atsitiko vėl nelaimingas 
įvykis.

Pertraukos metu, Lindsay kvarteto iš Anglijos, pirmasis 
smuikininkas Peter Cropper leisdamasis nuo scenos laiptais 
paslydo, užkrito and savo 250,000 dol. vertės Stradivariaus 
smuiko ir nulaužė smuiko^ kaklą. Jo smuikas buvo 
apdraustas ir manoma, kad bus galima sutaisyti.

Pernai Tarybų Sąjungos čelistas, ant tų pačių laiptų, 
paslydęs sudaužė savo 100,000 dolerių vertės čelo nebepa
taisomai.

PAMINĖS CARUSO
Minint 60 metų nuo Enrico Caruso mirties tenoras Tom 

Cipolla, Amato Operos teatre New Yorke, atliks specialų 
vaidinimą pavadintą “Juokis, pajace” (Ridi, Pagliacci).

Tai jo paties parašyti ir scenai pritaikyti epizodai iš 
Caruso gyvenimo. Jisai vienas išpildys tą vaidinimą.

PINOKIUI100 METŲ
Italų žurnalistas Carlo Orenzini, pseudonimu žinomas 

Carlo Collodi, nes kilęs iš to miestelio Tuskanijos provinci
joj, parašė jaunimui knygą “Pinokio nuotykiai”, kuri yra ir 
šiandien skaitoma nors tai rašyta prieš 100 metų.

Tas “Pinokio jubiliejus” bus apvaikščiojamas ne tik 
Collodi, bet ir Pėsčia, Pistola bei Florencijoj. Manoma, kad 
ir kiti Italijos miestai prisidės prie jubiliejaus, nes Pinokis 
išgarsino Italiją gana plačiai.

Kino menas - už humanizmą, 
taiką, draugystę

j „Tiesos" korespondento klausimus atsako Lietuvos TSR valstybinio kinema 
tografijos komiteto pirmininkas Algimantas BRAZAITIS

Tarybinių kinematografi
ninkų delegacijos sudėtyje 
Jūs dalyvavote XII Maskvos 
tarptautiniame kino festiva
lyje. Kaip galėtumėte charak
terizuoti ŠĮ garsų pasaulinj 
kino forumą?

Labiausiai jį charakteri
zuoja pats šio festivalio de
vizas „Už kino meno hu
manizmą, už taiką ir drau
gystę tarp tautų“. įvairių ša
lių kino menininkai, pateik
dami savo kurinius oficia
liems konkursams ir plačiau
siam Maskvos kino žiūrovų 
teismui, žino. kad jie bus 
vertinami pagal šį festivalio 
esmę išreiškiantį devizą. 
Maskvos tarptautinis kino 
festivalis — tai pažangaus 
kino meno apžiūra, jo šven
tė.

XII Maskvos tarptautinia
me festivalyje dalyvavo 100 
šalių, 2 tarptautinių ir 3 na
cionalinių organizacijų kine
matografijų atstovai. įvai
riems festivalio renginiams 
bei peržiūroms buvo pateik
ta daugiau kaip 500 filmų.

Svarbiausiais ir reikšmin
giausiais festivalio renginiais 
yra oficialieji jo konkursai, 
kurių metu nustatomi geriau
si kino meno kūriniai pagal 
visus jo žanrus. Sį kartą ge
riausiais, iškovojusiais aukso 
prizus, pilnametražių vai
dybinių filmų grupėje buvo 
pripažintas Brazilijos filmas 
„Išsekintas žmogus", Vietna
mo „Nuniokotas laukas" ir 
TSRS „Teheranas-43"; trum- 
pametražių dokumentinių 
filmų grupėje — Kampuči- 
jos filmas „Koks tavo var
das" ir Salvadoro „Salvado
ras: liaudis nugalės"; vaikiš
kų filmų grupėje — TSRS fil
mas „Juodoji višta arba Po
žemio gyventojai".

Maskvos festivalių presti
žą kelia tai, kad dauguma 
jų. laureatų sudaro, tikrąjį 
pasaulinio kino meno aukso 
fondą. Tai, pirmiausia, tokie 
filmai kaip S. Bondarčiuko 
„Žmogaus likimas", „Karas ir 
taika", G. Ciuchrajaus „Gied
ras dangus", K. Sindo „Nuo
ga sala" ir „Šiandien gyven
ti, rytoj mirti", F. Felinio 
„Aštuoni su puse", Z. Fabrio 
„Dvylika valandų", S. Kra- 
meno „Oklachoma, kokia ji 
yra", A. Kurosavos „Dersu 
Uzala" ir kiti.

Maskvos festivalis - tai 
ne tik konkursai, bet ir kū
rybinių, gamybinių bei ko
mercinių ryšių taip įvairių 
kinematografinių organizacijų 
bei firmų sudarymo vieta, šių 
ryšių stiprinimo ir plėtoji
mo priemone. Siam tikslui 
ypač gerai pasitarnauja dide
lė kino mugė, kurioje par
duodami ir perkami filmai, 
sudaromos sutartys.

Labai reikšmingas, turintis 
principinę reikšmę, apibend
rinant pažangaus pasaulinio 
kinematografo tendencijas, 
yra festivalio metu rengia
mas tarptautinis simjjoziumas, 
kuriame diskutuoja žymiausi 
kino teoretikai bei meninin
kai. Jie dalykiškai aptaria 
šio meno problemas, galimy

bes dai geriau tarnauti ko
vos už taiką ir tautų drau
gystę idealams, visuomeni
nei pažangai. XII Maskvos 
tarptautinio festivalio sim
poziume ypač ryškiai skam
bėjo balsai už tai, kad kino 
menas kuo giliau skverbtus! 
į aktualias žmonijos proble
mas, parodytų liaudies pa
stangas kurti šviesesnę atei
tį, prasmingesnį gyvenimą, 
nes tik toks menas palieka 
savo pėdsakus socialinės pa
žangos kelyje. Didelį įspūdį 
padarė garsaus prancūzų re
žisieriaus Kristiano Žako kal
ba, kurioje jis parode, ko
kioje žiaurioje besivaikančių 
pelno prodiuserių priklauso
mybėje tenka dirbti Vakarų 
kino menininkams.

— Vakarų kino festivaliuo
se aš jaučiuosi kaip mugėje, 
kuri puošiama kino žvaigž
džių reklama, — pareiškė 
Kristianas Žakas. — Tik čia, 
Maskvoje, mes nejaučiame 
purvinos komercijos, lais
vai atsikvepiame ir galime 
dalykiškai pasitarti, kaip ge
riau tarnauti patiems huma- 
niškiausiems žmonijos idea
lams, pirmiausia taikai ir 
tautų draugystei.

Kristianas Žakas yra sukū
ręs daugiau kaip 50 filmų. 
Lietuvos žiūrovai jį gerai ži
no iš filmų „Fanfanas Tulpė", 
„Jeigu viso pasaulio vaiki
nai", „Parmos vienuolynas" 
ir kitų.

Festivaliai, be abejonės, 
stiprina tarptautinius šio me
no ryšius. Kokios būdingiau
sios šiandien tarybinio kine
matografo pozicijos?

Kinas — tai bene pats 
internacionaliausias menas. 
Šiandien daugumoje pasaulio 
valstybių didesniu ar mažes
niu mastu rodomi tarybiniai 
filmai. Tuo pat metu ir Ta
rybų Sąjungoje labai plačiai 
rodomos užsienio kino juos
tos. Jos užima beveik pusę 
kino teatrų repertuaro. Visi 
įžymiausi Maskvos kino fes
tivalių filmai, pirmiausia lau
reatai, nuperkami ir demons
truojami. Pavyzdžiui, dar šie
met mūsų kino teatruose ga
lima bus pamatyti filmus, iš
kovojusius XI festivalyje 
aukso prizus: ispanų režisie
riaus Ghuano Antonijaus Bar- 
demo „Septynios sausio die
nos", italų režisieriaus Fran- 
česko R ožio „Kristus apsisto
jo Ebolyje" ir lenkų režisie
riaus Kšištofo Kiselevskio 
..Kino mėgėjas". XI festi
valio kino mugėje buvo nu
pirkti filmai „Išgelbėkite 
„Konkordą", „Kalbėkite, man 
įdomu", „Pabaisa" ir kiti.

Netrukus kino teatrų re
pertuare atsiras taip pat XII 
Maskvos tarptautinio festiva
ls? geriausieji filmai.

Reikšmingiausiu festivalio 
faktoriumi, stiprinant tarp
tautinius tarybinio kinemato
grafo ryšius, yra kūrybinių 
kontaktų plėtimas. Pavyz
džiui. prieš dvejus metus įvy
kusiame festivalyje buvo su
daryta sutartis dėl Tarybų 
Sąjungos—Meksikos bendro 
darbo, kuriant filmą apie žy

mų amerikiečių rašytoją, žur
nalistą, revoliucinio judėjimo 
dalyvį Džoną Ridą. Sį filmą 
jau baigia statyti režisierius 
Sergejus Bondarčiukas.

Įdomus turėtų būti pagal 
šio festivalio sutartį statomas 
Tarybų Sąjungos ir Bulgari
jos filmas „Įspėjimas" apie 
Georgijų Dimitrovą. Jį stato 
jau minėtas garsus ispanų re
žisierius Ch. A. Bardemas. 
Kartu su Anglija pradėtas 
statyti filmas „Dieviškoji 
Ana". Jo režisierius Emilis 
Latianus. Sudaryta sutartis su 
Afganistanu kurti filmą „Kar
šta vasara Kabule". Tokie ry
šiai festivalio dėka aktyviai 
plečiami.

Kokias būdingiausias ten
dencijas kino mene pastebė
jote festivalio metu?

Pagal tematiką tai, pa
vyzdžiui, socialistinėms ša
lims labai būdingos istorinės 
temos. Gilią savo šalių seno
vę atskleidžiančius filmus su
kūrė Bulgarijos, Mongolijos, 
Rumunijos, Jugoslavijos ki
nematografininkai. Naujai 
skamba daugelio valstybių 
filmai, vaizduojantys Antrąjį 
pasaulinį karą, kovą prieš fa
šizmą. Filmus apie karą ar
ba susijusius su juo festiva
lio konkursui pateikė Austri
ja, Vengrija, Norvegija, Ru
munija, Tarybų Sąjunga, Če
koslovakija, Jugoslavija, 
JAV.

Socialistinių šalių kino me
ne taip pat sustiprėjo dabar
ties gyvenimo tematika. Vaiz
duojant šiandieninį žmogų, 
jo sudėtingą darbą ir veiklą, 
labiau išryškėjo pastangos 
sukurti socialiniu požiūriu 
ąktyvaus žmogaus paveikslą, 
atskleisti jo šiandieninius mo
ralinius principus.

Kapitalistinio pasaulio pa
žangiajame kine būdingiausia 
tema — susvetimėjimas, vie
nišo, niekam nereikalingo 
žmogaus likimas išnaudoto
jiškoje visuomenėje, jo be
viltiškos pastangos prasimuš
ti į žmones. Nedarbas, socia
linė nelygybė, asmenybės pa
niekinimas, jos santykiai su 
šia prieštaringa visuomene 
gana vykusiai atskleidžiami 
daugelyje filmų, kuriuos su
kūre ir pateikė festivaliui 
Brazilijos, Argentinos, Ispa
nijos, Italijos, Kanados ir ki
tų šalių kino menininkai.

Kova dėl žiūrovų, politi
niai bei komerciniai buržua
zijos interesai verčia Vaka
rų kino menininkus plėsti ir 
pramoginį kino žanrą. Ta
čiau, nežiūrint į žanrus bei 
stilius, daugumai kapitalisti
nių šalių filmų būdingos da
bar Vakarų mene populiarios 
pakrikimo, beviltiškumo ir 
asmenybės degradacijos nuo
taikos.

Pilni revoliucinės kovos 
už geresnę ateitį, už savo 
tautų egzistenciją besivystan
čių šalių filmai. Jie nors dar 
nepakankamai meniškai, bet 
labai drąsiai, operatyviai, 
publicistiškai atskleidžia vi
sas opiausias šio pasaulio 
problemas.

Violeta ŠAGAITYTĖ

Neprašiau iš žydėjimo duoklės.
Sulašės į akis sutema.
Ir užsklęs vieną širdį klajoklę 
Dar viena neįvykus drama.

Tik suskils, atkeliavus nuo šiaurės, 
Čia minorinė snieeo gama.
Ir skubės paskui debesį saule, 
Savo skausmą languos slėpdama.

Nors mažytę saulės skeveldrą
Taip tyčia... Kas nors... Bet į širdį.
Srūva šypsenų marmuras šaltas.
Gal išklauso? O gal negirdi?

Kokį grimą šį vakarą dėtis.
Kad mane nors trumpam atpažintų?
Vėl kabina mėnulio vietoj
Butaforinį scenos žibintą...

Alma SIMONAVIČIŪTĖ

Trumpiausią — žaibo Šviesą — geriu, 
nes paskui man reikės apsivilkti 
grubų apdarą — kregždžių pastogėje, 
kregždžių pastogėje — apdarą grubų.

Jis debesis neša ant savo pečių, 
ir vėlu jau kasas užauginti, 
pro rugpjūčio voratinklius — veidu einu, 
veidu einu — pro rugpjūčio voratinklius.

O valkai lyg aureolės — ant karklo žifgų 
augą viršum Žemaitijos — Kernio —

Neša debesis metai — ant savo pečių, 
ant savo pečių metus neša debesys.

Kernų — 
Palemono...

Elena RAPKAUSKIENĖ

PAJŪRIO ELEGIJA
Ąš nieko neturiu. Esu tokia maža, 
Kaip kūdikiui iš delno byra smėlis, 
o dangumi ties pat pušim žalia 
nunyra lengvas, baltas debesėlis.

Siūbuoja sodrios smilgos virš manęs 
ir viksvų palmės atvėsina veidą. 
Širdis čia ilgesį ir gėlą nusimes, 
kedenant vėjui rūpestį palaidą.

Štai jūros ošime lopšinę išgirdau... 
Užmigsiu, kai sparnu žuvėdra mostels. 
Į kur mane išmesi, nežinau, 
gyvenimo banga, j kokį uostą?
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GAVIMUI “LAISVEI” NAUJU SKAITYTOJU IR 
ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIU 

PRENUMERATŲ

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

Kviečiame į TalkąII

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

pirma vajaus

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

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo mėtotai tokie: už 

naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 <pentų, už at
naujintas prenumeratas 1 punktas n 
Už aukas arba pelnus nuo parengim^ 1 punktas 
50 centų.

jo 25 centų.

IŠMINTIES KRISTALAI
Kuo žmogus protingesnis, 

tuo daugiau jis žmonėse pa
stebi gero.

B. Paskalis

Tiesa — tarsi kartūs vais
tai, nemalonaus skonio, bet 
taisantys sveikata.

O. Balzakas

Skatiko nevertas tas, kuris 
negali įveikti žalingo įpročio.

N. Ostrovskis

Nieko nesmerk, pagautas 
pirmo įkarščio. Kitaip tu pa
teksi į kvailą padėtį.

K. Paustovskis

Niekas mums taip pigiai 
neatsieina ir nieko taip žmo
nės nebrangina kaip manda
gumo.

M. Servantesas

Svarbiausia klaida — ne- 
pastebeti savo klaidų.

Arabų patarlė

Galvok, ką kalbi, net ir 
tada, kai juokauji.

Kazachų patarlė

Pataikavimas — tai netikri 
pinigai, kurie vaikšto apy
vartoje tiktai dėl mūsų tuš
tumo.

F. Larošfuko

Jei iš viso yra pašaukimas, 
tai švenčiausias pašaukimas 
— darbas.

Just. Marcinkevičius
Kai dirbi tikrą žmogaus 

darbą, pažįsti tikrus žmogaus 
rūpesčius.

A. de Sent Egziuperi

ALDONA PUIŠYTE

■K

Tas grožis ne iš bruožų. Viduje 
Yra, kas kuria veidą ir likimą.
Taip nelauktai kažkas švytėti ima 
Pro linijų netobulas kreives. —

Paguoda, ieškantiems. Lyg vainiku 
Apjuosia kaktą, liūdną vėjų vėjuos, 
Regėjimais... Vienatvėje ne vienas, 
Kas mokos paukščių ir gėlių kalbos.

Garsų garsai! Gražiai pasaulis aidi.
Išmok, žmogau, to skambesio klausyti 
Valdovas tu vien savo karalystėj —• 
Širdy — kur žiedo ir Šaknų jungtis.. •

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

$20,000 FONDAS

JIE PATYS

skelbimus,Apart įeigų už prenumeratas ir 
turime ieškoti kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui, 
kad “Laisvė” gyvuotų. Per šį vajų sieksime ir vėl 
šiam svarbiam reikalui sukelti $20,00) fondą. Tai 
padarykime aukomis ir pelnu nuo parengimų.

Užsakykite “Laisvę”
Savo Giminėms Ar 

Draugams J Lietuvą. Jie 
Bus Jums Dėkingi Už Tą

Dovaną
♦ ♦ ♦

LAISVES” KAINOS AMERIKOJE 
IR UŽSIENIUOSE:

Amerikoje $12.00 metams, $6.50 putei metų. 
Kanadoje $15.00 metams, $8.00 pusei metų. 
Lietuvoje $15.00 metams, $8.00 puse i metų 
Kitur užsieniuose $15.00 metams 
pusei metų.

$8.00

Visais vajaus reikalais rašykime:

Laisvė
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417
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KAS VIETOJ MALŪNŲ, ABBA 
VIENA DIENA PANEVĖŽYJE

Svečiai su panevėžiečiais

Patogus mikroautobusas 
“Latvija” (pagamintas Latvi
joje ir todėl taip vadinamas) 
lėkė plačiu greitkeliu Vilnius- 
Ukmergė. Tai pati naujausia 
ir suprantama moderniausia 
Tarybų Lietuvos magistralė 
lengviesiems ir sunkiesiems 
automobiliams (kiek čia se
niai didžiavomės Vilniaus- 
Kauno autostrada — nūnai 
eiliniu keliu atrodančia!). 
Respublika dabar turi dau
giau kaip 700 km. asfaltuotų 
kelių, ištiestum — nuo Vil
niaus iki New Yorko nutįstų.

Taigi važiavom tuo pasauli
nių standartų Vilniaus-Uk- 
mergės keliu, važiavom į 
Panevėžį, o mieloji Ieva Mi- 
zarienė kelintąkart manęs 
klausė: “Ką mes ten rasim?” 
“Vilnies” laikraščio vyriau
siasis redaktorius S. J. Jo- 
kubka gudriai šypsojosi ūsų 
šepetukam Po pirmojo pa
saulinio karo jis mokėsi Pane
vėžio gimnazijoje, mokytojų 
seminarijoje, matė po dauge
lio metų-sugriovimų, neprite
klių — atstatytą, susižavėjęs 
tarybinio Panevėžio pramo
ne, net pavadino jį “mažąja 
Čikaga”,

. . . Seniau Panevėžį vadin
davo malūnų miestu — net 
šeši veikė. Vieną tokį — tarsi 
didelį baravyką — dar teko 
matyti, tik vėjo nebegaudė 
jis. Įrengsią ten muziejų. 
Praetis tampa eksponatu. 
Dabar 
didelių 
įmonių 
skopus 
tiksliosios mechanikos gamy
kla išleidžia agregatus elek
troninėms skaičiavimo maši
noms, plečiasi autokompreso- 
rių, baldų, cukraus, linų fab
rikai. Nūnai per vieną parą 
Panevėžio pramonė pagami
na tiek produkcijos, kiek 
buvo pagaminta per visus 
pirmuosius pokario metus. 
Tos produkcijos ir visai res
publikai, ir dar 86 užsienio 
valstybėms parduoda.

Pasakyti, kad Panevėžyje 
švarios gatvės — mažai pasa
kyti. Panevėžyje viskas šva
ru. Ir būtinai — oras. Miesto 
vadovai siekia planingai tvar
kyti ūkį, kad būtų išvengta 
daugelio neigiamų industria
lizacijos pasekmių. Naujoji 
Panevėžio pramonė sutelkta 
dviejuose rajonuose, toliau 
nuo gyvenamųjų kvartalų.

Prieš keletą metų pastaty
ta autoremonto gamykla, nes 
mieste sparčiai daugėja auto
mašinų. Panevėžyje kas tre
čia šeima turi automobilį. 
Mašina kolkas geriausia susi
siekimo priemonė, bet ji iki 
šiol ir daugiausia teršia aplin
ką. Panevėžiečiai rado pro
tingą kompromisą — nutiesė 
žiedinę 14 km ilgio gatvę, ja 
tranzitinis bei dalis vietinio 
transporto aplenkia miesto 
centrą. Sumažėjo triukšmas, 
švaresnis tapo oras.

Panevėžys . . . Aplink jį 

mieste gausu tikrai 
ir garsių pramonės 
— televizorių kine- 
gamina “Ekranas”,

išsidėstęs kone visas šiaurės 
pusrutulis. Nuo čia iki pu 
siaujo apie 7000 km., iki 
Šiaurės ašigalio — apie 4000 
km. Taigi netikėkit, juokauja 
miesto gyventojai, tuo, kas 
sakys, kad Panevėžys pro
vincija.

Miestas tikrai ne provinci
ja ir savo akiračiu, dar-

£»>*«* ■

Vyriausias gydytojas J. Gurskis priima svečius.

Svečiai maloniai nusiteikę atsisveikina su vyr. gydytoju J. 
Gurskiu.

Kūdikių plaukimo baseinas

bais, sumanymais. Kas bus 
negirdėjęs Panevėžio teatro, 
išugdytoj. Miltinio, išgarsin
to D. Banionio, J. Vaitkaus, 
B. Babkausko, G. Karkos ir 
kitų artistų, kurių šlovė per
žengė respublikos sienas.

Visi Lietuvos miestai turi 
vaikų poliklinikas. Turi ir 
Panevėžys, bet jo — įžymy

bė! Čia jau kelinti metai 
veikia kūdikių plaukymo cen
tras. Svečius iš Amerikos 
pasitikęs ir maloniai aprodęs 
poliklinikos rūmus (tikrai to
kius — jaukius, pasakų moty
vais išpieštomis sienomis, 
“kad vaikai nebijotų ada
tos”), vyriausiasis gydytojas 
Jonas Gurskis papasakojo 
apie pirmąjį respublikoje tokį 
eksperimentą. J. Gurskis ir 
jo kolegos įsitikinę (o tai 
patvirtina ir jų kelerių metų 
patirtis), kad vanduo — kuo 
puikiausia grūdinimo priemo
nė, kad plaukymas — vienas 
stipriausiu mažo organizme 
normalaus vystymosi veiks
nių, reikalingas kūdikiui kaip 
ir profilaktiniai skiepijimai.

Kiek buvo nuostabos sve
čiams, kai jie pamatė mažuo
sius plaukikus — nuo keliu 
mėnesių iki poros metukų. 
Kūdikiai, mamų prižiūrimi, 
puikiausiai plaukiojo po ba- 
seinuką ir vis — pamanykit 
tik! — žvilgčiojo į nematytus 
dėdes: ar mato šie!

Sako, vaikas gimsta jau 
turėdamas tam tikrus plau
kymo refleksus, kurie išnyks
ta įpusėjus ketvirtam mėne
siui. Taigi iki to laiko mažylį 
išmokyti plaukti lengviausia. 
J. Gurskio plaukikai moka ir 
nardyti: į veiduką tėkštelėjus 
vandens, vaikas refleksiškai 
sulaiko kvėpavimą. O juk 
mūsų močiutės prisakydavo 
jaunoms mamoms kuo stro
piau uždengti ausytes mau
domiems kūdikiams —- kad 
gink dieve, neprieitų van
dens! Mažiesiems plauki
kams, o jų Panevėžio vaiku 
poliklinikoje yra apie 600 
šiiptai (net iš gretimu mies
tų), nebaisūs nei sloga, nei 
plaučių uždegimai.

Panevėžyje, bus statomi 
vaikų darželiai, mokyklos su 
plaukymo baseinais. Paskuti
nėje olimpiadoje, pernai vy
kusioje Maskvoje, olimpiniu 
čempionu tapo panevėžietis 
lengvaatletis R. Valiulis. Gal 
ateis toks laikas, kai šiandie
niniai mažieji 
plaukikai skros 
baseinus?

Apžiūrėjome
Nevėžį — dirbtinę Panevėžio 
“jūrą”, beveik šimto hektarų 
ploto pramoninio vandens 
telkinį bei puikią poilsiavietę. 
Apžiūrėjome viso miesto nu
tekamųjų vandenų valymo 
įrengimus — didžiausią įmo
nę, pro daugybę filtrų graži
nančią Nevėžiui vėl švarų 
vandenį. Prie to vandens 
valymo fabriko pastatyta žilo 
vandenio “Nevėžio” skulptū
ra, sukurta panevėžiečio 
skulptoriaus B. Bučo. Kai 
matai šalia raibuliuojančią 
fontano srovę, mintyse neju
čia atgyja B. Bučo žmonos 
Lietuvos lakštingalos S. Nė
ries eilutės apie “vandenis 
kur tyška iš sidabro šuli
nių ...” Šie valymo įrengi
mai tikrai panašūs į tokius 
stebuklingus šulinius.

Paskui sėdėjome puikiau
sioje naujo Panevėžio kino 
teatro “Versmė” salėje, žiū
rėjome dokumentinį filmą 
apie miesto statybininkus. 
Panevėžio statybos trestas 
yra parodomasis, apdovano
tas Lenino ordinu. Trestui 
vadovauja respublikos nusi
pelnęs inžinierius Gediminas 
Zubas. Jis irgi sėdėjo salėje, 
žiūrėjo į save, rodomą ekra
ne. Tik gal jo mintys klajojo 
toli, net už Pirėnų kalnų, kur 
yra šalis Ispanija. Ką tik, 
prieš filmo pradžią, jis kalbė
josi su Povilu Venta — tai su 
juo prieš keliasdešimt metų į 
tolimąją Ispaniją leidosi Ge
dimino tėvas, kovėsi interna
cionalinėse brigadose. Ir ne
begrįžo . . .

O sūnus stato Panevėžį. 
Miestą, kuriame jam dabar 
yra dešimtys vaikų darželiu 
ir mokyklų, bibliotekų, kur 
veikia Kauno A. Sniečkaus 
politechnikos instituto vaka
rinis fakultetas — per 14 
metų jį baigė dukart daugiau

J. Gurskio 
ir olimpinius

ir užtvenktą

Amerikiečiu dailininkai laikos gynėju gretose

Nuotraukose—May Stevens paveikslai.

Manhattano — centrinio 
New Yorko rajono — žemuti
nėje dalyje yra Wooster gat
vė. Joje kukliuose butuose 
daugiausia gyvena meninin
kai: rašytojai, dailininkai, 
muzikantai. Tarp jų galima 
sutikti ir malonią dailininkų 

inžinierių, negu ju buvo pa
ruošta per visą buržuazinės 
valdžios laikotarpį Lietuvoje.

Taigi, kas tas Panevėžys, 
žiūrint vienos dienos akimis. 
Lietuviui — vienas iš dauge
lio (tegu ir penktas pagal 
dydį) gražių Lietuvos miestu, 
netgi savotiškas jos modelis, 
kuriame susifokusuoja viso 
krašto socialinė pažanga, 
darbų užmojai, svajonės. 
Svečiui — net keletą metų jo 
nemačiusiam — Miestas, kurį 
sunku beatpažinti. Pačiam 
panevėžiečiui — o juo mums 
buvo ir miesto meras B. 
Kačkus — gražiausias di
džiausias Lietuvos miestas. 
Meilė iš tikrųjų keičia pro
porcijas.

Pamatėm — Panevėžį. Ir 
po tos dienos — kai nesusto
dami ir negalvodami apie 
nuovargį kone pusę paros 
ėjom ir ėjom miestu — Ieva 
jau taip kalbėjo: “Gerai, kad 
pamatėm Panevėžį. Mes 
“Laisvėje” daug rašinių gau
nam apie jį. Aš vis sakau — 
ko iš to Panevėžio tiek daug 
naujienų. Matau — yra apie 
ką pasakoti”. Svečiai iš JAV 
Ieva Mizarienė, S. J. Jokub- 
ka ir P. Venta negailėjo 
komplimentų miestui prie 
Nevėžio, o jeigu ir bandė 
lyginti su Čikaga ar kokiu 
New Yorku, tai tik jų nenau
dai. Algis Kusta

Rudolfo Baraniko ir May 
Stevens šeimą.

Anykštėnas Rudolfas Ba- 
ranikas ankstyvoje jaunystė
je išvyko iš Lietuvos skur
džių gyvenimo sąlygų gena
mas. Sunkiai dirbdamas, jis 
sugebėjo baigti dailės studi 
jas JAV ir Prancūzijoje. R. 
Baranikas visada buvo ir yra 
aktyvus pažangiosios lietuvių 
spaudos bendradarbis. Dau 
gelį metų jis dirbo Chicagoje, 
“Vilnies” laikraščio redakci

KAR5TIS NEBAISUS

NARO FOMINSKAS (Maskvos 
sritis). Aprelevkos termoizoliaci- 
nių dirbinių gamykloje pradėjo 
veikti pusaufomačių linija, ga
minanti kaitrai atsparias plokštes 
kaolino vatos pagrindu. Čia 
kasmet bus gaunama keturi tūks
tančiai kubinių metrų tokios 
produkcijos. Kaitrai atspari 
plokštė, sverianti tik 10 kilogra
mų, atstos ugniai atsparias ply
tas statant metalurgijos krosnis 
ir kitus įtaisinius, kurie veikia 
aukštų temperatūrų sąlygomis. 

n.y.—---------------------------------------------------------->
13th annual DAILY WORLDpicnic liug.23 

arrow monroe, n.y.

® exciting events ® wonderful food
T1ckets:Bus, $8 per person; Children under 12 (not occupying serit) $50. Car, $3.50 
per person. Tickets available at 235 West 23 St., 6th f oor, 924-0550 and at Unity 
Books, 237 W. 23 St.
Buslocationallnion Sq. E. & 16 St; 23 St 8 Av; 96 St & fe'way; 125 St. & 7 Av; Coney 
Island and Brighton Beach Ave.; West 5 St. & Neptune Ajve.; DeKalb & Flatbush Ave; 
Grand Army Plaza; Fordham Rd. & Grand Concourse; Ajllerton Ave & Barker: Co-op 
City (Barlow Center); Queens.
For more Info: call (212) 924-0550

joje, pastaruoju metu nuolat 
rašo New Yorko “Laisvei”. 
Šių metų pavasarį R. Barani
kas už savo paveikslus susi
laukė aukšto įvertinimo: jis 
tapo Guggenheimo fondo lau
reatu.

Tiek R. Baraniko, tiek jo 
gyvenimo draugės M. Ste
vens kūryboje — ryškūs anti
kariniai, kovos už taiką ir 
humanizmą motyvai.

Sigitas Krivickas
Vilniaus “Tiesa”

Washington. — Reagano 
paskirtoji JAV atstovė prie 
Jungtinių Tautų ambasadorė 
Jeane Kirkpatrick šiuo metu 
keliauja po Lotynų Ameriko
je. Ji lankysis Čilėje, Urug
vajuje, Argentinoje, Ekvado
re, Venezueloje ir Peru. 
Tikslas — pasitarti dėl pasi
rengimo ateinančiai Jungt. 
Tautų Gen. asamblėjos sesi
jai.
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“LAISVĖS” REIKALAI
Žemiau skelbiame aukas, gautas nuo gegužės 29 d. iki

Detroit, Michigan

rugpjūčio 5 d.:
N. ir P. Dudoniai, Aston, Pa. . .................................$100.00
LDS 55 kp., Cleveland, Ohio, per A. Šūsnis............. 100.00
J. Žemaitis, Cleveland, Ohio, prisiminimui žmonos
Onos, kuri netikėtai mirė 1981 m. gegužio 10 d., 
per Adelė Šūsnis..................... 50.00

Daratele Mūrelis ir Nancy Maloan, prisiminimui mi
rusios motinos Onos Martin Dykstra, 
per M. Novitski, N. Miami Beach, Fla.........................30.00

Joseph Wanagas, Catskill, N. Y.......................................28.00
Mary Kvetkas, No. Miami Beach, Fla............................. 28.00
Joseph V. Roland, San Francisco, Cal., pagerbimui
Ks. Karosienės 80-to gimtadienio gegužes 30 d., 
per V. Taraškienę ............................................................25.00

Joseph V. Roland, San Francisco, Cal., prisiminimui 
Valerijos Sutkienės kuri mirė gegužės 12 d., 
per V.JTaraškienę......................................................... 25.00

Mary Kvetkas, No. Miami Beach, Fla............................. 20.00
Morta Plauska, Chicago, Ill.............................................. 20.00
Regina Trakimavičius, Worcester, Mass........................ 15.00
Anna Jones, Brooklyn, N. Y.............................................10.00
B. Kvietinskas, Montreal, Que., Canada........................ 10.00
Use Bimbienė, Richmond Hill, N.Y.............. .................. 10.00
Albina Volungis, Brooklyn, N. Y......... ............................10.00
Robert ir Ursula Sherelis, Webster, N. Y.......................10.00
Andrew Stenes, San Rafael, Cal........................................8.00
George V. Mikel, Silver Spring, Md..................................8.00
Victor Novog, Winnipeg, Man., Canada...................  .5.00
J. Radziavičius, per V. Novog, Winnipeg, Man., Canada5.00 
Mary Pikcilingis, Auburn, Ill............................................5.00
Margaret Petrick, Lindenhurst, N. Y..............................3.00
E. Gailiunas, Calverton ., N. Y............. ............................. 3.00
Vera Urbonas, Brooklyn, N. Y...........................................3.00
R. Dubinsk, Richmond Hill, N. Y.......................................3.00

♦ ♦ *
Širdingai dėkojame.

ADMINISTRACIJA

AFL-CIO prezidentas Lane Kirkland kartu su streikuojan
čiais lėktuvų kontrolieriais žygiuoja O’Hare tarptautiniame 
aerodrome Chicagoje.

GERIAUSIA DOVANA 
DRAUGUI - 

UŽRAŠYKITE “LAISVĖ”

OCEANSIDE, N. Y.

Mirus

Eleanorai Songailienei
Reiškiame giliausią užuojautą jos dukrai Anne 

Haley, sūnums Victor ir Edward ir jų šeimoms; taip 
pat anūkams ir proanūkiams, broliams ir giminėms 
Lietuvoje; draugams ir pažįstamiems.

Ilsėkis ramiai šaltoje žemelėje, mūsų mylimoji 
drauge.

E. KASMOClENĖ
Huntington, N.Y. LINA ZUKOWSKI

Išvažiavo
Buvusi detroitietė Adelė 

Klimavičienė išvyko iš De
troito, sugrįžo į St. Peters
burg, Floridoj. Čia ji viešėjo 
virš mėnesį, aplankė daug 
savo draugų. Buvo nuvykusi į 
Kanadą pas Alfons ir Jean 
Vane (Vainalavičius), kur bu
vo gražiai priimta. Taip pat 
viešėjo pas Miką ir Pat 
Stunskus, Rochester, Michi
gan; aplankė klubiečius-lais- 
viečius Alex ir Tillie Cotton 
(Katinus) ir Alexandrą Shar- 
kienę.

Atsisveikindama su detroi- 
tiečiais liepos 26 dalyvavo 
Detroito Lietuvių Klubo pus
metiniame susirinkime visus 
pavaišino. Tikime jog draugė 
Adelė Klimavičienė Detroite 
gražiai pasižmonėjo ir laimin
gai sugrįžo į St. Petersburgą.

Klubo Susirinkimas
Pusmetinis klubo susirinki

mas įvyko liepos 26 d. Daly
vavo daug narių. Valdyboje 
jau buvo John Smith kaip 
protokolų sekretorius ir An
tanas Vasaris kaip viceprezi
dentas. Visa valdyba čiagi- 
rniai, bet gražiai kalba lietu
viškai. Net ir Kęstutis Gare
lis, Iždo globėjas, jau pradėjo 
kalbėt lietuviškai išduodamas 
raportą.

Po susirinkimo buvo ir 
staigmena. Adelė Klimavičie
nė pristatė linksmosios atsi
sveikinimui su draugais; An
na Dočkus, minėdama savo 
gimtadienį liepos 24 ir Onų 
dieną liepos 26 taip pat 
fundijo pagaliau ir mūsų šei
mininkė, Antonette Garelis 
minėdama savo gimtadienį 
liepos 17 taip pat užfundijo.

Keliauja
Klubo finansų sekretorius 

Servit Gugas susirinkime ne
dalyvavo, nes buvo išvykęs į 
New Yorką dalyvaut LDS 
Centro susirinkime. Paty
riau, kad sekantis Centro 
susirinkimas bus New Yorke 
rugpjūčio 22 d. Kadangi Ser
vit Gugas yra LDS preziden
tas, ten dalyvaus. Servitas 
yra protingas, šaunus prezi
dentas. LDS nariai laimingi 
turėdami tokį energingą pre
zidentą!

Mūsų biznieriai
Mūsų pažangūs čiagimiai 

Detroite susiorganizavo in- 
vestatorių klubus. Moterys ir 
vyrai atskirai susirenka ir 
bando laimėt pinigų iš “stock 
market”. Liepos 18 moterys 
posėdžiavo susirinkime To- 
pinkas restorane taip pat ir 
rugpjūčio 8 d. Joms sekasi.

Vyrai atlaikė savo susirin
kimą liepos 18 pas Tony 
Vasaris namuose. Po susirin
kimo jo žmona Mildred Vasa
ris patiekė skanius užkan
džius. Rugpjūčio 8 vyrai buvo 
suruošę savo susirinkimą Ka
nadoje pas Alphonse ir Jose
phine Urbon vasarnamy. Bet 
į šį išvažiavimą buvo pa
kviestos ir visos moterys 
kaip viešnios. Visi atsivežė 
savo valgius. Po susirinkimo 
buvo linksma popietė prie 
Lake Erie.

Piknikas prie vargonų
Mūsų muzikė Estelle Smith 

ir jos vyras, klubo raštinin
kas John Smith, sukvietė 
visą Klubo dabartinę ir buvu
sią valdyba į pikniką savo 
kieme. Dalyvavo apie dvide
šimt žmonių. Dalyviai atsive
žė prieskonių; lauke kepe 
kepsnius, prie saulutės atvė
so šaltais gėrimais. Po pietų, 
suėjome į namus ir per pora 
valandų maloniai gėrėjomės 
koncertu; Estelle Smith visus 
palinksmino muzika savo di
deliais vargonais grodama. 
Tikrai, ji jau profesionalė. 
Linksmai praleidome popie
tę.

LDS golfininkai
LDS golvo turnyras įvyko 

rugpjūčio 1 netoli Chicagos, 
Pheasant Run pievoje, St. 
Charles, Illinois. Dalyvavo 36 
golvininkai. Iš Detroito buvo 
du golfininkai, Vytautas Pe
trulis ir Servitas Gugas su 
savo žmonomis, Aldona Pe
trui ir Ruth Gugas. Penkta
dienį, liepos 31 d. buvo graži 
vakarienė ir teatras; šešta
dienį po golfo buvo gražus 
banketas Pheasant Run pa
talpose. Kas laimėjo? Pirmą 
vietą laimėjo detroitietis Vy
tautas Petrulis o šeštą vietą 
laimėjo Servitas Gugas. Bra
vo detroitiečiai! Nepasiduoki
te chicagiečiams.

Mirties paminėjimas
Rugpjūčio 22 sueis vieneri 

metai, kai mirė Moterų Pa
žangos Klubo ir Detroito 
Lietuvių Klubo narė Marga
ret Matthews. Dideliame nu
liūdime paliko vyrą Raymond 
Matthews ir dukrelę Jenny- 
lee Matthews. Paminėti vie
nų metų jos mirtį, velionės 
šeima prašo visus atvykt į 
Detroito Lietuvių Klubą rug
pjūčio 23 d. Po susirinkimo 
bus paminėjimas; kalbą pasa
kys Klubo Finansų sekreto
rius ir LDS prezidentas Ser
vit Gugas; po to visiems 
vaišės nemokamai. Nepa
mirškite, dalyvaukite klubo 
susirinkime ir prisiminkime 
mirusią pažangietę Margaret 
Matthews. Stefanija

I

i Serga
Stasys Alinauskas, gyve

nąs Richmond Hill, sunkiai 
susirgo. Gydomas Jamaica 
ligoninėje.

Kulinarijos srityje
Kad sūris nepelėtu, į indą, 

kuriame sūrį laikot, įdėkit du 
gabalėlius cukraus. Sūris ne- 
pelės.

Lietuviai mėgsta kopūstus 
ir kitokias kopūsto giminės 
daržoves. Pasitaiko, kad pa- 
sivalgius skanių kopūstų dau
guma skundžiasi “gesais”. 
Kopūstus verdami į puodą 
įmeskit kelis kulinarijoj var
tojamus lapelius arba žiups
nelį kmynų sėklų.

Maisto žinovai pataria dau
giau naudot Česnako ir svogū
nų. Būk tai senoviniai egip
tiečių vaistai nuo daugelio 
ligų. K. P.

HOLLYWOOD, FLA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Kazio [Charles] Ai II anto
Jau prabėgo vieneri metai nuo mano mylimo vyro 

mirties. Jis buvo geras draugas visų, o ypatingai 
daug pasidarbavo mūsų Miami Socialiam Klubui.

Nepamirštu jo—taip pat nepamiršta jo draugai.

AMELIA AIMANTIENĖ

NYC labor body 
to hold Labor Day parade

NEW YORK, August 5 — The Central Labor Council will hold a Labor 
Day parade on September 7. Under the banner of “100 Years of Organized 
Labor, ’ ’ parade watchers can expect to see floats focusing on labor struggles, 
achievements made by labor unions and “Solidarity Day,” the labor-initiated 
day of protest on September 19 in answer to the Reagan Administration 
budget cuts.

This is the first labor-sponsored Labor Day parade here in many years. 
AFL-CIO affiliates are expected to participate fully. The new militancy in the 
laoor movement snows the growing dissatisfction with the proposed cuts in 
social services by the Reagan Administration.

Some say the Labor Day parade will be an unofficial kick-off for the 
Seotember action

The parade will start at 10:00 a.m. from 26th Street and Fifth Avenue in 
Manhattan, and continue up to 52nd Street.

Žinios iŠ Connecticut
Besikalbant su Amelia Yus- 

kovic sužinojome apie mūsų 
draugus Connecticut valstijo
je.

Amelia Mureikienė, gyve
nanti Milford, jau gana ilgoką 
laiką serga. Ją prižiūri jos 
dukra Jean Rigely.

Amelia ir Antanas Stripei- 
kai iš Bridgeport taip pat 
serga. Antanas ligoninėje, o 
Amelia puolė besiruošdama 
apie namus ir gydosi namie.

M. Strižauskienė, taip pat 
iš Bridgeport ligoninėje.

Dėkojame Amelijai už pra
nešimą apie draugų nelaimes 
ir linkime jiems greit pa
sveikti. IM

NUODINGASIS
BUTELIS

Plakate — moters veidas. 
Nualintas, o žvilgsnis sunkus 
ir prigęsęs. 22 metų ji tapo 
alkoholike. Ir čia pat, greta 
— jinai, turinti 15 metų, kai 
dar negėrė svaigalų. Su nie
kuo nepalyginamas jaunystės 
žavumas. ..

Švedijoje vyksta eilinė ko
vos su alkoholizmu kampanija, 
gėrimas tapo šalies nacionali
ne nelaime, šalyje 8 milijonai 
gyventojų, iš jų 300—400 
tūkstančių alkoholikų. Kasmet 
nuo alkoholizmo miršta 5—7 
tūkstančiai žmonių.

Ypatingą visuomenės neri
mą kelia girtavimo didėjimas 
tarp jaunimo. Piktnaudžiau
damos svaigalais, jaunos moti
nos pagimdo nepilnaverčius 
vaikus — jų vis gausėja.

Švedijoje svarstoma daug 
projektų ir administracinių 
priemonių, kaip kovoti su 
šiuo blogiu — nuo svaigalų 
kainų padidinimo ir alkoholi
nių gėrimų prekybos apribo
jimo valstybinėse parduotuvė
se iki vyno ir degtinės gami
nių įvežimo apdėjimo muito 
mokesčiais ir svaigalų atsisa
kymo visuose oficialiuose pri
ėmimuose ir pietuose.

Tačiau tai tik būsimos prie
monės, kurios neapima pa
grindinių girtavimo priežas
čių. Tos priežastys — blogė
jančios socialinės sąlygos, ne
darbas, visuotinė rytdienos 
baimės atmosfera.

GEREI?
U2 GROTUI

Palyginti su kitomis Vakarų 
šalimis Norvegijoje šiandien 
taikomos griežčiausios baus
mės už automobilio vairavimą 
būnant neblaiviam. Vairuoto
jas, kurio kraujyje bus rasta 
0,5 procento alkoholio, auto
matiškai įkalinamas trim savai
tėm — tai tik minimumas.

Kalėjimas įsikūręs ilsenge. 
išgerti linkę vairuotojai ten 
skaldo malkas, smulkina ak
menis, aria žemę.

Nė vienas pažeidėjas, kad 
ir koks įtakingas asmuo jis 
būtų, negali išvengti bausmės. 
Antai, tarp 20 tūkstančių žmo
nių, nuteistų pastaraisiais me
tais sėdėti llsengo kalėjime, 
buvo keli vyriausybės nariai ir 
netgi vienas karališkosios šei
mos atstovas.

100.000 „MOSKVIČIŲ"

IŽEVSKAS. Nuo gamybinio 
susivienijimo „Ižmaš" konveje
rio nuvažiavo 100.000-oji nuo 
metų pradžios Uralo mašina 
„Moskvič". Dabar kas aštuntas 
šalyje išleidžiamas automobilis 
pagaminamas Udmurtijos sosti-. 
nėję.
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Dr. Henry Heimlich rodo, kaip reikia suspausti pilvą, kai 
žmogus užspringsta. Jo “modelis” yra ne kas kitas, kaip 
New Yorko meras Ed K och, kuris anądien vos nenumirė, 
netekęs kvapo. Jis tokiu būdu tapo išgelbėtas vieno savo 
draugo. Dr. Heimlich, kurio vardu pavadintas būdas gelbėti 
užspringusius, New Yorke lankėsi pakviestas mero. Jis 
pareiškė kad Amerikoje apie penki tūkstančiai žmonių 
kasmet miršta nuo užspringimo. Šis jo gelbėjimo būdas yra 
paprastas, bet efektingas.

BRIEFS
The competition of full- j 

length feature films has star- į 
ted at the 12th International j 
Film Festival in Moscow.

The program of the compe
tition includes 40 films from 
39 countries. Shown on the 
first day were: “Baron For A 
Day” (Denmark), “See You 
Monday” (Canada), “Night 
Butterfly” (Poland), and “Re
quiem to a Friend” (Argenti
na).

* ♦ *
Mayor Edward Koch was 

named as a defendant in a 
$60,000 damage suit in fede
ral court in New York. The 
suit was filed on behalf of the 
plaintiffs by the National 
Emergency Civil liberties 
Committee.

“Mayor Koch participated 
in a wholesale assault on the 
civil rights and civil liberties 
of numerous citizens,” said 
NECLC’ director Edith Tige- 
ra “The right to hear and 
know and associate is an 
inalienable right of all citi
zens. This suit was filed to 
protect those rights,” she 
added. 

* ♦ *
The Soviet Union replaced 

China as Japan’s second-lar
gest steel export market 
after the United States in the 
first half of this year, the 
Japan Iron and Steel Federa
tion said. 

♦ * ♦
A glimpse on the other side 

of the Royal Wedding. Bri
tish journalist John Pilger 
writes in his article in “The 
New York Times”:

A few days before the 
royal wedding, Debbie 
Hampson, whose wistful 
good looks are not unlike 
those of the new Princess of 
Wales, climed onto a cup
board in her living room and 
screamed.

All around her was an 
invasion of large cockroa
ches. As if in a Hitchcock 
movie, they climbed the 
stairs, walls and curtains. It 
took until dawn for the family 
to kill them. “Oh well, it 
makes a change from the 
rats,” Debbie’s mother said 
with the rich, ironic humor 
that is typical of the ordinary 
Briton. That this woman 
must always wear bicycle 
clips on her slacks to keep 
insects from scaling her legs 

ugh.
he good humor faded

ge as Britain’s new 
s, talked about losing 
r as a result of fears

and that fungus fills the bath
room and bedrooms and rots 
carpets and clothes, making 
the family’s hovel barely 
habitable, also draw a melan
choly la

But t 
when Debbie, who is the 
same a;
Princes
her hail
arising from the conditions of 
her enforced poverty and, 
above all, the prospect of 
never having a job.

♦ * ♦
The AFL-CIO’s Solidarity 

Day march on Washington 
next September 19, protes
ting Pre 
get cuts, 
of many

sident Reagan’s bud- 
has won big support 

organizations. 
< ♦ ♦

Industrious Ona Kerami- 
nas. Wc 
picture 
vegetables she put up from 
her own garden. Ona and her 
husband 
ful home 
Their hdme reflects initia-

could see on the 
jars of fruits and

John have a beauti- 
with a big garden.

tive, taleht and hard work.
Many of us have enjoyed 

visiting them and also guests 
from Lithuania have been
warmly welcomed.

We are sorry to hear that 
they are selling their home 
and moving to Illinois be
cause of John’s job. We will 
miss them. Use

Ona Keraminas




