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KRISLAI
Gausios ir vaisingos 
Džiaugiamės ir sveikiname 
Jiems smūgis 
Tokiais ir liks
Kaip su reikalais pasaulinėje 

arenoje
A. BIMBA

Šiemet ekskursijų sezonas 
į Tarybų Lietuvą yra gana 
gausus ir vaisingas ekskursi
jomis ir ekskursantais. Mes, 
pažangieji lietuviai išeivijoje, 
kurie tas ekskursijas ruošė
me, džiaugiamės ir sveikina
me.

Pranešimai iš ekskursantų 
ir Vilniaus parodo, kad visi 
svečiai buvo tinkamai sutik
ti, jiems sudarytos galimy
bės kuo daugiausia pamatyti 
Lietuvos ir plačiausiai susi
pažinti su jos liaudies gyve
nimu ir reikalais. Visi ir 
visos labai džiaugiasi ekskur
sijose dalyvavę.

Kaip žinoma, visokio plau
ko reakcininkai lietuviškoje 
išeivijoje tokioms ekskursi
joms ruošti yra griežčiausiai 
priešingi. Žmones atkalbinė
ja ir gąsdiną visokiais išgal
votais ir pačių nukaltais mi
tais ir melais.

Sėkmingos ekskursijos 
reakcininkų nusistatymui 
reiškia labai skaudų smūgį. 
Bet, žinoma, mokyti juos 
pakeisti tą savo klaidingą ir 
piktą nusistatymą būtų vel
tui pastangos.

Iš lietuviškos scenos perei
kime į pasaulinę sceną. Kaip 
ten reikalai eina? Kokiu keliu 
ir kur link žmonija yra veda
ma?

Reikia storiausiai pabrėžti, 
jog mūsų Prezidento Reaga- 
no vyriausybė, šokdama pa
gal militaristų iš Pentagono 
muziką bei diktatą, veda 
pasaulį prie didžiausios ka
tastrofos. Prieš kelias dienas 
iš Washington© pranešė, kad 
Jungtinių Valstijų vyriausy
bė be pasitarimo su kitomis 
net kapitalistinėmis šalimis 
pradėjo smarkiausiai masi
niai gaminti naujosios rūšies 
branduolines bombas, neu
troninėmis vadinamas. Wa- 
shingtonas reikalauja visos 
Vakarų Europos šalis leisti 
dislokoti neutronines bom
bas, tai yra savo teritorijose 
įsteigti joms laikyti stotis. Iš 
pranešimo tono atrodo, kad 
joms pasirinkimo nėra, kad 
jos turi JAV reikalavimą 
priimti ir vykdyti.

Tuo tarpu, kaip žinoma, 
prezidentas Reaganas savo 
rankose seniai turi Tarybų 
Sąjungos prezidento Leonido 
Brežnevo pasiūlymą tuoj su
sirinkti ir pradėti tartis pil
nai nusiginkluoti. Bet Reaga
nas apie tai nei žodelio!

Tai tokia baisi padėtis pa
saulinėje arenoje . . .

Arkliena is
Australijos

Washington. — JAV ir 
Australijos agrikultūros pa
reigūnai pradėjo tyrinėti, ko
kiu būdu Kalifornijoje, San 
Diego ir Los Angeles mies
tuose, atsirado arkliena. 
Amerikos maisto inspekto
riai aptiko arklienos siuntose 
iš Australijos, iš kur papras
tai importuojama jautiena 
hamburgeriams ir dešre
lėms.

Interkosmosas-Bulgarija 1300
Maskva. — Nuo rugpjūčio 

7 d. sėkmingai skrieja Tary
bų Sąjungos paleistasis paly
dovas “Interkosmosas-Bulga- 
rija 1300”. Jo uždavinys to
liau kompleksiškai tirti fizi
nius procesus, vykstančius 
Žemės jonosferoje ir magne
tosferoje.

Palydove įrengta mokslinė 
aparatūra, sukurta ir paga
minta Bulgarijos mokslinin
kų ir specialistų, padedant 
Tarybų Sąjungos mokslinin
kams. Žemėje esančios Tary
bų Sąjungos vadovavimo ir 
matavimo komplekso stotys 
priima iš palydovo gaunamą 
medžiagą, kuri bus apdoroja
ma ir analizuojama bendrai 
Tarybų Sąjungos ir Bulgari
jos Liaudies Respublikos 
mokslinėse organizacijose.

HAIG NORI SU TAR. S-GA
SUTARTIES ABIEJŲ
VALSTYBIŲ NAUDAI

Valstybės sekr. Alexander 
Haig, kalbėdamas metinėje 
American Bar Association 
konvencijoje New Orleans, 
pirmą sykį taip plačiai ap
žvelgė JAV užsienių politiką 
Tarybų Sąjungos atžvilgiu. 
Jis tvirtino, kad JAV siekia 
su Maskva susitarimų, kurie 
atsižvelgtų į abiejų pusių 
interesus. Kad gi taip būtų!

Palydovo paleidimo proga 
Tarybų Sąjungos vadovas 
Leonidas Brežnevas pasvei
kino Bulgarijos vadovybę su 
šiuo reikšmingu įvykiu.

Reagan pasiuntė 
laiškų Brežnevui

Santa Barbara, Cal. — 
Pasirašęs taksų ir mokesčių 
įstatymą, prez. Reagan savo 
susitikime su spauda prane
šė, kad jis pasiuntęs Tarybų 
Sąjungos vadovui Leonidui 
Brežnevui laišką ir sakė, kad 
kvietęs Brežnevą susitikti ir 
pasitarti visais aktualiaisiais 
klausimais. Tačiau jis nieko 
smulkiau nepapasakojo apie 
tą savo pasiūlymą, nei kokių 
nors platesnių informacijų 
suteikė jo patarėjai.

Prez. Reagan, prieš pra
nešdamas apie savo laišką 
Brežnevui, kaltino Tarybų 
Sąjungą, kad ji esanti pasie
kusi “aukščiausio laipsnio” 
apsiginklavimo srityje. Esą 
Amerika neleisianti, kad 
TSRS pasiektų tokio laips
nio, kada galėtų pateikti 
“laisvajam pasauliui ultima
tumą pasiduoti ar žūti”.

Pries Reagan® 
ekonominę politikų

Visos Amerikos unijistai dalyvauja piketuose, paremdami 
streikuojančius lėktuvu kontrolierius. Čia vaizdas iš 
Cleveland, Ohio, kur vietos švietimo draugijos pirmininkė 
Nancy Luddeke kalba demonstracijoje Cleveland Hopkins 
International aerodrome.

Didėja pasaulinė reakcija
prieš neutrono bombą

Varšuva. — Naujasis Len
kijos primas arkivyskupas 
Gleb, kalbėdamas apie 300 
tūkstančiu piligrimų Censta- 
kavoje, kvietė lenkus prie 
tvarkos. Jis palygino Lenkiją 
su laivu, kurį kiekvienas 
vairuoja sava kryptim. Anot 
jo, “Tie, kurie vairuoja į 
dešinę ir vairuojantys į kai
rę, turi sukaupti savo jėgas 
ir pasukti laivą viena krypti
mi.

Tirs atominio 
karo poveikį

Maskva. — Nikolai Blo- 
chin, Tarybų Sąjungos Medi
cinos Mokslų Akademijos 
prezidentas ir TSRS-JAV 
Draugijos pirmininkas, pra
nešė, kad Tarybų Sąjungos 
gydytojai sudarė nuolatinį 
komitetą tyrinėti galimo ato
minio karo medicininį povei
kį.

Tame komitete yra žymūs 
savo sričių žinovai, kaip šir
dies ligų specialistas Evgeny 
Gazov, chirurgai Nikolai 
Bočkov ir Michail Kuzin, 
vėžio ligų specialistas Nikolai 
Trapeznikov, neuropatologas 
Evgeny Šmit, eilė psichiatrų 
ir kitų šakų specialistų.

New Orleans. — Pereitą 
savaitę čia pasibaigusioje 
Southern Christian Leader
ship Conference 24-ojoje 
konvencijoje du JAV Kon
greso juodukų nariai — new- 
yorkietis Charles Rangel ir 
philadelphietis William Gray 
atakavo prez. Reagano vi
daus ekonominę politiką. Jie 
tvirtino, kad prez. Reagano 
planai padeda turtingiesiems 
vargo žmonių sąskaiton.

Jie kritikavo prezidento 
ekonominę politiką sesijoje, 
nagrinėjusioje jos įtaką var
guomenei ir siūlė ekonomi
nes alternatyvas. Konvenci
jos dalyviams buvo išdalinti 
lapeliai, kviečiantys dalyvau
ti darbo žmonių demonstraci
joje Washingtone rugsėjo 19 
d.

Atlanta. — Wayne B. Wil
liams, laisvas menininkas, 
kaltinamas dviejų juodukų 
nužudymu, ginasi, kad ne
kaltas. Jo teismas prasideda 
spalio pradžioje.

Ottawa. — Kanados užsie
nių reikalų ministras Mark 
MacGuigan pranešė, jog Ka
nada Kinijai parduosianti 
“kai kurių” strateginių me
džiagų.

LĖKTUVU KONTROLIERIAI
TEBESTREIKUOJA

Jungtinės Tautos. — Nuo! 
Australijos iki Airijos per j 
visą pasaulį nuaidėjo pasi
priešinimo balsų banga prieš 
JAV paskelbtąjį nutarimą 
gaminti neutrono bombas, 
kurios nepadaro nuostolių i 
pastatams, bet skausmingai 
nužudo žmones.

Gen. sekretoriaus Kurt 
Waldheim atstovas pareiškė, 
kad dėl tokio JAV žygio 
reikia giliai liūdėti, nes ne 
ginklavimasis, bet nusigin
klavimas yra vienintelis ke
lias, vedantis pasaulį prie 
saugumo.

196 milijonų narių atsto
vaujanti World Federation of 
Trade Unions pareiškė, kad 
“šis ciniškas JAV žygis — tai 
priešiškas žygis prieš darbo 
žmones, darbo unijas ir ben
drai prieš žmoniją”. Jos va
dovybė kreipėsi į viso pasau
lio darbo unijas ir darbo 
žmones imtis tvirtų veiksmų, 
kurie priverstų neutrono 
bombos gamybą sustabdyti.

Tarybų Sąjungos Profesi
nių Sąjungų centrinės tary
bos sekretorius Aleksander 
Subbotin spaudai pareiškė, 
kad pasaulio darbo unijos 
organizuojasi kovai prieš 
neutroninę bombą. Jisai nu
rodė ir tuos, kurie imasi tos 
veiklos. Tai — Baltijos kraš
tų darbo unijų konferencija 
Skandinavijoje, 12-os Pacifi- 
ko šalių konferencija, Tary
bų Sąjungos, Lenkijos ir 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos darbo unijos.

Madride prieš JAV neutro
no bombas išėjo Laureano 
Cuadro, Ispanijos darbo kon-

narys. Jis tokį JAV

ės industrijos unijos

rie JAV ambasados

federacijos vykdomosios ta
rybos
nutaripią vadina tiesiog “pa
mišimo aktu”. Norvegijos 
chemi:
darbininkų pirmininkas Ar
thur Svensson pareiškė, jog 
tai veda prie atominio pami
šimo ir kad reikia pradėti 
veiklą už tai, kad visoje Va
karų Europoje prasidėtų 
stipri akcija prieš JAV 
sprendimą.

Haagįoje, Olandijos sosti
nėje,
suruošti protestai. Masiniai 
protestai įvyko Federalinėje 
Vokietijos miestuose: Frank
furte, Ųiussedorfe, Stuttgar- 
te ir kf. Kanclerio Schmidto 
užsienių politikos patarėjas 
Egon Bahr smarkiai kritika
vo JAV, kad jos pirma nepa
sitarė clėl tokio sprendimo su 
Fed. Vokietija.

Darb ečių parlamento at-
stovų ; 
šaukti
mų, ne: 
mas “s 
Britam,

Net pačiose JAV pasigirdo 
stiprių 
gano sp 
publikonas senatorius Mark 
O. Hatfield, kuris anksčiau

grupė reikalavo su- 
parlamentą pasitari- 
s toks JAV sprendi- 
udarąs rimtą pavojų 
jos saugumui”.

balsų prieš prez. Rea- 
rendimą. Oregono re-

yra buvęs aukštu Pentagono 
strateginiu planuotoju, vado
vauja judėjimui, nukreiptam 
prieš neutronines bombas. 
Jis 1977 m. sėkmingai kovojo 
ir laimėjo, kad tokios bom
bos nebūtų gaminamos. Da
bar jis tvirtina, jog toks 
nutarimas tik didinąs atomi
nio karo ir susinaikinimo

Washington. — Prez. Rea
gano administracija tebetvir
tina, kad jokio streiko nesą, 
nes kontrolieriai atleisti iš 
darbo už nelegalų streiką ir 
kad pradedamas “oro susisie
kimo atstatymas”. Tačiau 
kontrolierių unijų remiama, 
reikalauja atnaujinti pasita
rimus dėl darbo sutarties.

Tuo tarpu padėtimi naudo
jasi lėktuvų kompanijos tiek 
Amerikoje, tiek užsieniuose. 
PAN AM reikalauja, kad 
daugiau kaip 33 tūkst. jų 
darbininkų sutiktų 10-čia 
proc. numušti atlyginimus ir 
juos užšaldytų iki 1982 metų. 
British Airways jau paskel
bė, kad paleidžiama apie 
devyni tūkstančiai darbinin
kų, o Braniff paleidžia apie 
pusantro tūkstančio darbi
ninkų. TWA taip pat dairosi

Dalis kubiečių, kuriems vadovauja Buvęs Watergate 
įsilaužėlis Frank Sturgis, tvarko savo bagažą po nesėkmin
go žygio prieš Kubą, į kurią jie buvo pasiryžę plaukti, bet 
nenuplaukė toliau Miami upės. JAV pasienių sargybų laivai 
juos sulaikė..

į tą pusę, o American Air
lines jau paskelbė, kad ruo
šiamasi prie didelių pakeiti
mų — būsią sumažintas skri
dimų skaičius, panaikinti pa
piginti bilietai, pakeltas skri
dimo tarifas.

Vėl siunčia 
lėktuvus Izraeliui

Washington. — Valstybės 
sekretorius Haig pranešė, 
kad prez. Reagan nuėmė 
dešimties savaičių draudimą 
siųsti lėktuvus Izraeliui. To
kiu būdu ateinančių dienų 
laikotarpyje Amerikos F-15 
ir F-16 sprausminiai kovos 
lėktuvai bus Izraeliui prista
tyti. Kaip žinia, jų pristaty
mas buvo suspenduotas, kai 
paaiškėjo, jog tokiais lėktu
vais Izraelis įvykdė agresiją 
prieš Iraką, išbombarduoda- 
mas jo atominę jėgainę bir
želio 7 d.

Pradžioje buvo manyta, 
jog bus pravesti tyrimai, ar 
kartais Izraelis nesulaužė su
tarties su JAV, jog tie lėktu
vai bus naudojami tik gyny
bos reikalams, bet dabar 
prez. Reagan tą sprendimą 
padarė, nieko nelaukdamas.

Palestiniečių — PLO kal
bėtojas Beirute, Libane, šį 
prez. Reagano gestą pavadi
no “paskatinimu naujai Iz
raelio agresijai”. Jis taip pat 
nurodė, kad toks žygis į 
netikrą padėtį pastato ir gin
klų paliaubas tarp Izraelio ir 
palestiniečių, pasiektas lie
pos 24 d. po penkiolikos 
dienų karo veiksmų Libane 
tarp Izraelio ir palestiniečių.

pavojų.

Olandai prie JAV ambasados Haagoje demonstruoja prieš 
prez. Reagano paskelbtąsias neutronines bombas.

KAS NUŽUDĖ PANAMOS GENEROLĄ?

Panama City. — Ryšium 
su Panamos tautinės gvardi
jos vado gen. Omar Torrijos 
tragišku žuvimu liepos 31 d., 
kai jo malūnsparnis sudužo 
apie 30 mylių nuo šio miesto, 
kursuoja daug kalbų. Nors 
Panamos vyriausias prokuro
ras teigia, kad nesama įrody
mų, jog malūnsparnis būtų 
buvęs kieno nors užpultas 
bet vienas Salvadoro laisvės 
kovotojų vadų Fabio Castillo 
Mexico City spaudai pareiš
kė, kad “daugelis politinių 
stebėtojų esą įsitikinę, jog 
gen. Torrijos buvęs JAV 
ČIA auka”. Kaip žinia, gen. 
Torrijos laidotuvėse, dauge
lis panamiečių skandavo, kad 
“ČIA—žudikas”.

Panašiai tvirtina ir Nika
ragvos laikraštis “Nueva Ni-

caragua
Torrijos 
tikimą su Nikarugvos vy
riausybė 
manoma 
skatinti 
mą prieš
Salvadorui ir kitoms Centri
nės Amerikos valdžioms.

ir rašo, kad gen. 
buvo planavęs susi

es atstovais, ir kad 
jog jis norėjęs pa- 

bendrą pasipriešini- 
JAV karinę pagalbą

kaltina JAVIranas
Teheran. — Vietos radijas 

pranešė, 
meini ka 
trinę Žv. 
darbavus 
cūzų pa 
“Tabarzi 
pristatyt 
jūroje pa 
ganizacij 
nuversti

kad ajatola Kho- 
tina Amerikos Cen- 
ilgybą, būk ji pasi- 
i nukreipiant pran- 
statytą raketlaivį 
:i”, kuris turėjo būt 
as Iranui. Tą laivą 
grobė Azadegan or- 
os nariai, siekiantys 
Khomeini režimą.



2-RAS PUSLAPIS

LU Y C W LITHUANIANA A 3 V *1 WEEKLY

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN COOPERATIVE 
PUBLISHING SOCIETY, INC.

Published Fridays, except in case of holidays
102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N. Y. 11417

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y.
Established April 5, 1911

ANTHONY BIMBA, Editor in chief
EVA T. MIZARA, Editor & Business Manager

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year...........$12.00
Canada, Lal. Amer., per year . $15.00
Foreign countries, per year . .. $15.00

United States, per 6 months.. . $6.50 
Canada, Lat. Amer., 6 months . $8.00 
Foreign countries, 6 months .. . $8.00

Nuo prarajos krašto
Liepos pirmą savaitę atrodė, kad Lenkija tikrai rieda link 

pavojingos prarajos: kraštutiniai elementai Solidarumo 
judėjime, perdedami maisto stokos ir kitus klausimus, 
Varšuvoje ir kitur įvėlė žmones į kraštutines akcijas: 
Varšuvoje autobusai ir sunkvežimiai barikadavo kai kurias 
miesto centro gatves, buvo ruošiami “bado maršai”, buvo 
grasinama organizuoti daugiau streikų.

Jungtinė Darbininkų partija, komunistai, atsakė griežtai. 
Jie nurodė, kad kokie ekonominiai sunkumai nekankintų 
Lenkijos šiuo momentu, iki bado dar toli. Jie taipgi nurodė, 
kad norint atgaivinti krašto ekonomiją, norint pagerinti 
padėtį, reikia ne suirutės, ne daugiau streikų ir neramumų, 
o darbo.

Su tuom, kaip atrodo, sutiko ir Solidarumo vadovybė, 
labiau atsakomingieji naujosios unijos lyderiai, kurie nori 
reformų, o ne sugriauti pagrindiniai krašto socialistinę 
santvarką. Jie atsikreipė į visus Solidarumo skyrius su 
raginimu sustabdyti suirutės kėlimą. Lenkija kaip ir vėl 
pasitraukė nuo prarajos krašto.

Kaip Lenkija gali išsikrapštyti iš dabartinės sunkios 
padėties? Visų pirma visi turėtų pripažinti esamas tikras 
problemas. Problemų negalima pašalinti užmetant visą 
kaltę agitacijai ir instigacijai iš pasalų. Jeigu tų problemų 
nebūtų, sveikas darbo masių kamienas visokias provokaci
jas atmestų su panieka. Kitaip sakant, yra žaizdų, ir, kaip 
tai sako liaudies posakis, žaizdos neišgydysi apryšus skara. 
Reikia suprasti ne tik simptomus, bet ir priežastis.

Ta linkme, kaip atrodo, eina PPR, Lenkijos partija. Bet 
ta linkme turi eiti ir Solidarumo vadovybė, bent ta 
vadovybės dalis, kuri tikrai atstovauja Gdansko dokininkų, 
Šlionsko angliakasių ir kitų Lenkijos darbininkų aspiraci
jas. Ta linkme abi jėgos gali bendradarbiauti. O tie, kurių 
siekiai kitokie, turi būti demaskuoti prieš liaudies akis — ir 
suvaldyti.

Prezidentas—streiklaužys
Oro kontroliuotojų streikas parodė tikrą prezidento 

Reagano veidą, tai yra, jo atsinešimą link darbo unijų. Oro 
kontroliuotojai skaitosi valdžios tarnautojais, ir todėl jiems 
pagal įstatymus streikuoti uždrausta. Bet praeityje, prie 
kitų administracijų, valdžios tarnautojų streikų buvo tiek 
ir tiek. Juk streikuoja laiks nuo laiko net policininkai! 
Praeityje valdžia į tokius streikus atsakydavo dviem 
paalelėm metodom: oficialiai buvo naudojami įstatymai, 
pagal kuriuos streikeriai buvo kaltinami per teismus, bet 
tuo pačiu laiku valdžia veikė kaip tarpininkė, bandydama 
suvesti streikierius ir jų tiesioginius samdytojus.

Ne taip Reaganas ir jo dešinieji republikonai. Kaip tik 
streikas prasidėjo, valdžia tuojau paskelbė, kad streikieriai 
ne tik laužo įstatymus, bet yra kone kriminalistai. 
Streikuojantieji atleisti iš darbo; lyderiai suimti; kariniai 
oro kontroliuotojai perėmė, kur tik galėjo, pareigas.

Kaip tai pasakė oro kontroliuotoju unijos vadovybė: 
“Reaganas nori ne tiek baigti streiką, kiek palaužti mūsų 
uniją.”

Taip be abejo yra. Nors Reaganas laiks nuo laiko giriasi, 
kad jis pats kadaise buvo unijistas (Hollywoodo aktorių) jis 
dabar visa savo galvosena ir jausmais yra mirtinas unijų 
priešas. Kai oro kontrolės streikas prasidėjo, jam kaip tik 
buvo proga tą savo neapykantą unijoms parodyti. Ir jis 
manė, kad streikas greit bus sulaužytas.

Pasirodė, — ne taip jau lengva. Kanados oro kontroliuo
tojai atėjo į pagalbą savo kolegoms iš JAV ir bent kelioms 
dienoms beveik sulaikė transatlantinę aviaciją — iš JAV 
skrendama į Europą per Kanados orą. Kai oro trasos 
pakeitė maršrutus, kad skristi toliau į Pietus, per Azorų 
salas, Portugalijos kontroliuotojai atsisakė padėti JAV 
orlaiviams naviguoti per jų orą. Tad, Reaganas ką nors 
pasimokino. Jis sužinojo, kad ką jis ir jo sėbrai turčiai 
nutaria, tai dar ne dievo valia. Yra kitų jėgų pasaulyje, ir 
Amerikos unijistai, Amerikos darbo žmonės, ne tokie jau 
vieniši.

Autobusai iš Japonijos
New Yorke pradėjo kursuoti nauji autobusai: blizganti, 

puikiai konstruktuoti, mechaniškai tvirti. Visi jais paten
kinti , — visi, tai yra, apart keleivių. Mat, tie autobusai 
importuoti iš Japonijos. Tame, žinoma, nieko blogo. 
Amerikiečiai jau seniai priprato vairuoti japoniškus 
automobilius, vartoti japoniškus fotoaparatus ir bendrai 
naudotis japoniška technika. Kitaip sakant, amerikiečiai 
jau negalvoja, kaip galvodavo praeityje, kad jie vieni yra 
technikos meistrai. Net mažuose Amerikos miesteliuose ir 
farmose dabar rieda automobiliai pagaminti tolimoje Azijos 
šalyje.

Tad, kodėl niujorkiečiai nepatenkinti japoniškais autobu
sais? Ogi, juos importuojant pamiršta, kad savo aukščiu, 
bendru ūgiu ir diktumu amerikiečiai žymiai didesni už 
japonus. Tad, tuose puikiuose autobusuose, kurie puikiai 
tiktų Tokyo gyventojams, amerikiečiai sėdi susispaudę, 
įeina pro duris susilenkę, o dažnai sutrenkia galvą į 
autobuso lubas . . .

New Yorko transporto valdyba dabar dilemoje: ką 
daryti? Grąžinti autobusus į Japoniją? Bandyti juos 
remontuoti, įdėti naujas sėdynes? Pats miesto galva

“LAISVĖ”

TAIKA ŽMONIJOS ATEITIS ■ dar kartą apsvarstyti visą šį ! 
v nnviNAQ ’ klausimą”. j

V. BUVlNAb į žinoma, diskusijos parla- |
Su 1981 metais įžengėme į ' liaudies gyvenimo materiali- ! mentuose, demonstracijos į

XX amžiaus 9-tą dešimtmetį. ; nio ir kultūrinio lygio kėli- 1 gatvėse vyksta Europoje ir I
1 Amerikoje prieš žmogžudiš- 
j kus Amerikos ginklus. Tai- 
! kos judėjimas didėja. Impe- 
; rializmas savo agresiją vi
suomet bando pridengti melu 
apie Tarybų Sąjungą. Tai ir 
čia pastebi Brežnevas: “Jie j 
kelia triukšmą visame pašau- . 
lyje dėl “grėsmės, kurią Ta
rybų Sąjunga kelianti” lyg 

j tai Pakistanui, lyg tai Persų į 
įlankos šalims, lyg tai dar 
dievai žino kam, nors gerai | 
žino, k?d tokios grėsmės nė 
ženklo nėra”. O tikrai, tai tik 
imperializmas briaunasi į 
svetimas šalis ir ruošia bran- i 
duolinio karo pavojų. Tad ir I 
čia Brežnevas pastebi:

“Vis pavojingesnių tarp
tautinio įtempimo židiniu da
rosi Persu įlankos ir Indijos 
vandenyno rajonas. Prasima
nytu savo “gyvybinių intere
sų” gynimo pretekstu valsty
bės, esančios už daugelio 
tūkstančių kilometrų nuo šio 
rajono, sutelkė čia karinę 
armadą ir intensyviai didina, 
plečia savo karinių bazių 

tinklą, daro spaudimą ir gra
sina mažoms šalims, atsisa
kančioms sekt jų kursu”.

Tai tokia imperializmo pri
gimtis. Už tūkstančių mylių 
imperializmas ieško savo gy
vybinių interesų, o tai sava
naudiško grobio ieškojimai, 
mažųjų tautų pavergimas ir 
išnaudojimas.

Amerikos imperializmas 
dar vis “vaduoja” Afganista
ną, Kampučiją, ginkluoja 
Salvadoro ir kitus teroristi
nius režimus. O Lenkijos 
antisocialistinį sąjūdį jau 
prezidentas Reagan savinasi 
kaip “veiklą pasaulinio ko
munizmo pabaigos”. Impe
rializmo vadeivos propaguo
ja, kaip jie sako, net “ribotą” 
branduolinį ginklą. Tad ir šį 
klausimą komentuoja L. 
Brežnevas:

“Bet tai grynas tautų ap
gaudinėjimas. Juk “ribotas”, 
kaip jį supranta Amerika, 
branduolinis karas, sakysi
me, Europoje jau pačioje 
pradžioje reikštų tikrą Euro
pos civilizacijos žlugimą”. 
Suprantama, kad prieš šią 
apgavystę pasaulio tautos 
kovoja ir ją atmeta.

Todėl Brežnevas pasaulio 
tautoms siūlo ne karą, bet 
kovą už taiką. Štai jo reko
mendacija: “Karo grėsmė 
Jungtinėms Amerikos Val
stijoms, kaip ir visoms ki
toms pasaulio šalims, tikrai 
iškilo. Bet jos šaltinis ne 
Tarybų Sąjunga, prasimany
tas jos pranašumas, o pačios 
ginklavimosi varžybos, įtem
pimas, kuris tebėra pasauly
je. Su šia tikra, o ne įsivaiz
duojama grėsme mes pasi
rengę kovoti — petys petin 
su Amerika, su Europos val
stybėms, su visomis mūsų 
planetos šalimis. Mėginti nu
galėti vieni kitus ginklavi
mosi varžybose, tikėtis per
galės branduoliniame kare — 
tai pavojinga beprotybė”.

Tarybų Sąjunga ir kitos 
socialistinės šalys pritaria ir 
remia kovą už tautų išlaisvi
nimą iš imperialistinio kolo
nializmo. Šį klausimą teisin
gai nušviečia K. Cernenko: 

“Mūsų partija organiškai 
sieja taikos politiką su lais
vės, demokratijos ir naciona
linės nepriklausomybės tei
singų idealų rėmimu. Tačiau 
niekas ir niekada negalės 
įrodyti, kad Tarybų Sąjun
gos pagalba kitoms šalims, 
kitoms tautoms siekiama ko
kių nors savanaudiškų tikslų. 
Tokių faktų nėra. Užtat yra 
kitų faktų. Tarybiniai spe
cialistai neša žinias žmo
nėms, kuriuos kolonializmas 
buvo pasmerkęs dvasinei 
tamsybei. Ten, kur viešpata
vo skurdas, su mūsų pagalba 
kuriami industriniai ir agra-

Tai šiuo metu žmonija žvel- I mas. Tam tarnauja visa par 
gia į tai, kas laimėta praeity- tijos ekonominė politika, vi 
je ir ką žada devintasis de- sos priemonės vykdant liau 
šimtmetis. Mūsų amžiuje Že- dies ūkį, mokslą, švietimą 
mėje egzistuoja dvi sociali
nės sistemos — kapitalistinė 
ir socialistinė. Šios sistemos 
viena nuo kitos skiriasi poli
tiniai, ekonominiai ir ideolo
giniai. Ypatingai dabartiniu 
laiku, kuomet tarp jų vyksta 
karinio ginklavimosi varžy
bos — visai žmonijai iškyla 
taikos klausimas.

Pradžioje šio dešimtmečio 
socializmo sostinėje, Tarybų 
Sąjungoje, vyko Komunistų 
partijos suvažiavimas, kuria
me buvo aptarta ir pasauli
nės reikšmės problemos. Pa
baigoje 1980 metų JAV kapi
talistinės partijos rinko ša
lies prezidentą. Vadinasi, 
pradžioje 9-to dešimtmečio 
kapitalizmo ir socializmo va
dovai pateikia planus savo 
šalių veiklai. Todėl čia ir 
svarbu pasiklausyti apie tai, 
ką valstybių vadovybės žada 
savo piliečiams.

Tai ve, prezidentas Rea
gan tik .įlipęs į vyriausybės 
postą, paskelbė savo ketini
mus atimti iš darbo žmonių 
socialinius pagerinimus, ku
riuos jie išsikovojo per 
praėjusius dešimtmečius. O 
tai liečia milijonus žmonių — 
jų tarpe yra vaikai, mokslei
viai, bedarbiai, invalidai, se
neliai ir kiti.

į Suprantama, Reaganas ir 
! nėra darbo žmonių rinktas 
prezidentas. Duomenys ro
do, k^d 1980 metais iš 160 
mih^ęnų balsuotojų, JAV 

’prezidento rinkimuose daly
vavo tik 64 milijonai. Tad 
atėmus tuos, kurie balsavo 
už Carterį ir kitus kandida
tus, tai Reaganas gavo tik 26 
procentus šalies balsų. Todėl 
šalyje kyla protestai, demon
stracijos prieš Reagano eko
nominę ir politinę programą.

Na, o apie praėjusio de
šimtmečio istorinius įvykius 
taria žodį socializmo atstovas 
B. Ponomariovas: “Aštunta
sis dešimtmetis buvo naujo, 
plataus antiimperialistinio 
judėjimo daugelyje pasaulio 
rajonų liudytojas. Tai Viet
namo liaudies pergalė ir 
Vietnamo susivienijimas, 
liaudies valdžios stiprėjimas 
Laose, Pol Poto režimo likvi
davimas Kampučijoje. Iš im
perializmo pančių išsivadavo 
Etiopija, Angola, Mozambi
kas. Jų tautos įvykdė svar
bius socialinius pertvarky
mus ir yra socialistinės 
orientacijos Afrikoje forpos
tai. Svarbų vaidmenį šioje 
srityje vaidina Pietų Jeme
nas. Nuverstas diktatoriškas 
režimas Nikaragvoje, smūgį 
imperializmui smogė revoliu
cija Afganistane, Šacho mo
narchijos likvidavimas Irane, 
pergalė Zimbabvėje”.

Suprantama, imperializmo 
pralaimėjimai, tautų išsiva
davimas — yra socializmo 
idėjų laimėjimai. Tai pastebi 
ir cituotas autorius:

“Šiandien mes galime pa
sakyti: mūsų šalis seniai ir 
toli pralenkė kapitalizmą pa
grindinių teisių ir laisvių, 
tokių, kaip teisė į darbą, į 
mokslą, į poilsį, į sveikatos, 
motinystės ir vaikų apsaugą, 
į aprūpinimą senatvėje, rea
laus užtikrinimo piliečiams 
srityje”. Tai laimėjimai, ku
rie atitinka visų žmonių inte
resus.

Socializmo sąlygomis daug 
laimėjimų pasiekė ir mūsų 
buvusi tėvynė Tarybų Lietu
va. P. Griškevičius savo pra
nešime pabrėžė: “Draugai! 
Mūsų partijos aukščiausias 
tikslas buvo ir yra nuoseklus

kultūrą. Nuolatinis rūpini- 
mąsis visų žmogaus poreikių 
tenkinimu”.

Toliau Griškevičius kon
krečiai nurodo materialinius 
liaudies gyvenimo laimėji
mus ir naujus planus žmonių 
gyvenimo gerinimui. Taip 
pat apie socializmo laimėji
mus ir kapitalizmo pralaimė
jimus Tarybų Sąjungos Ko
munistų partijos suvažiavi
me komentavo N. Tichono- 
vas:

“Kapitalistinei visuomenei 
su jos aštriais socialiniais 
prieštaravimais, nedarbu, in
fliacija, krizėmis ir nuosmu
kiais, didėjančiomis ginklavi
mosi varžybomis socializmas 
priešpastato socialinę-politi
nę ir idėjinę visuomenės vie
nybę, rūpinimąsi darbo žmo
nėmis, socialistinės ūkininka
vimo sistemos, planinės eko
nomikos pranašumus, ginkla
vimosi varžybų apribojimo 
politiką.

Šioje dviejų pasaulių — 
socializmo ir kapitalizmo ko
voje — socializmo pusėje 
stabilus liaudies ūkio augi
mas, nuolatinis liaudies gero
vės ir kultūros kilimas, 
marksistinių-lenininių idėjų 
teisumas, socialinis teisingu
mas, kilnus humanizmas, tik
ras demokratizmas, mūsų so
cialistinis gyvenimo būdas, 
kurio šūkis yra — viskas 
žmogaus vardan, viskas žmo
gaus gerovei. Socializmui 
priklauso ateitis”.

Žinoma, dar tik virš 60 
metų socializmo istorijai, ku
ri rodo žmonijai naują istori
nę perspektyvą į ateitį. Žmo
nija sukurs visuomenę, ku
rioje nebus žmogžudiškų ka
rų ir nereikės branduolinio 
ginklavimosi. Socializmo vi
suomenėje ir demokratija to
li pralenkia buržuazinę. Tai 
pastebi ir Tichonovas: “So
cialistinėje demokratijoje at
spindi tikra visų nacijų ir 
tautybių piliečių, jų teisių ir 
poreikių laisvė”. Taip pat 
buržuazinė spauda nutyli, 
kad Tarybų Sąjungoje į įvai
rių pakopų Tarybas išrenka
ma daugiau kaip du milijonai 
200 tūkstančių deputatų. O 
profsąjungose (unijose) pri
klauso 127 milijonai miesto ir 
kaimo darbo žmonių. Depu
tatai ir profsąjungų nariai 
dalyvauja pramonės ir val
stybės veikloje.

Imperializmas, žinoma, dar 
nepažabotas, karo grėsmė 
dar veikia. Apie karo pavojų 
kalba ir L. Brežnevas. Štai 
jo žodžiai: “Kalbant apie 
Europos reikalus, negalima 
nutylėti ir to fakto, kad kilo 
naujas didelis pavojus taikai 
Europoje. Pirmiausia turi
mas galvoje NATO nutari
mas dislokuoti vakarų Euro
poje Amerikos raketines 
branduolines priemones. Šis 
nutarimas — ne atsakymas į 
tariamą Tarybų Sąjungos iš
šūkį, ne įprastinis arsenalo 
modernizavimas, kai teigia
ma Vakaruose. Aiškiai keti
nama pakeisti Europoje susi
dariusį karinį balansą NATO 
naudai.

O tai aišku — prieš TSRS 
ir jos sąjungininkus nukreip
tų naujų Amerikos raketų 
dislokavimas VFR, Italijos, 
Anglijos, Olandijos ar Belgi
jos žemėje negali neatsiliepti 
mūsų santykiams su šiomis 
šalimis, jau nekalbant apie 
žalą, kuri bus padaryta jų 
pačių saugumui. Taigi šių 
šalių vyriausybės ir parla-

Kochas net dvi kalbas išrėžė šiuo klausimu. Bet Tokyo 
laikraštis “Asahi” pusiau juokais pusiau rimtai pastebėjo: 
“O kodėl New Yorko transporto galvočiai iš anksto apie tai 
nepagalvojo?”
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riniai centrai. Tautos, kurios 
susiduria su imperializmo da
romu spaudimu, mūsų para
ma padeda joms apginti savo 
nepriklausomybę. Mes pa
grįstai galime didžiuotis to
kia internacionaline, leninine 
politika. Ir mes ja didžiuoja- 
mes .

Tai tokią paramą Tarybų 
Sąjunga teikia ir Afganista
nui. Šį tikros laisvės judėji
mą, kuris kovoja už tautų 
laisvę, jų išsivadavimą iš 
kolonializmo vergovės, Ame
rikos valstybės sekretorius 
Haigan melagingai paskelbė 
kaip Tarybų Sąjungos orga
nizuojamą “pasaulinį teroriz- 
mą .

Neriboto ginklavimosi 
klausimu K. Cernenko paste
bi visai žmonijai pavojų. Jis 
teigia: “Niekada anksčiau ne
buvo tokiais sparčiais tem
pais kaupiami baisios griau
namosios jėgos ginklai. Nie
kada anksčiau mėginimai jais 
pasinaudoti ginčių arba kon
fliktų išsprendimui nekėlė 
grėsmės visai civilizacijai ir 
pačiai gyvybei mūsų planeto
je”.

Tad autorius pabrėžia: 
“Nusikaltimas yra laikyti 
termobranduolinį karą racio
naliu ir vos ne teisėtu politi
kos tęsimu”. Vadinasi, kol 
imperializmo “vanagų” ran
kose randasi branduolinis 
ginklas, karo pavojus nebus 
pašalintas. Kova už taiką 
turi vykti ne tik socializmo, 
bet ir kapitalizmo pasaulyje.

Žinoma, Tarybų Sąjunga 
buvo, yra ir bus pirmoji 
taikos fronte. Tarybų Sąjun
gos vyriausybė specialiai 
kreipiasi į pasaulio valsty
bes, tautas, parlamentus ko
voti už taiką, valstybių ir 
tautų santykius spręsti dery
bose, o ne karo frontuose. 
Pareiškime sakoma:

“Planetoje ir taip jau per 
daug sukaupta masinio naiki
nimo ginklų. Bet jų atsargos 
toliau didinamos, kuriamas 
vis modernesnis ir vis dides
nės naikinamosios galios gin
klas. Rengiamos aikštelės 
šimtams naujų branduolinių 
raketų Vakarų Europoje. 
Žmonėms norima įpiršti nu
sikalstamą mintį, kad bran
duolinio ginklo panaudojimas 
gali būti leistinas. Didinamas 
politinis įtempimas. Vėl de
damos viltys pasiekti karinį 
pranašumą, kalbama grasini
mų kalba. Atvirai keliamos 
pretenzijos kištis į kitų šalių 
ir tautų reikalus. Ir visa tai 
dangstoma grubiu prasima-

nymu apie Tarybų Sąjungos 
karinę grėsmę”.

Į tokius prasimanymus Ta
rybų Sąjunga atsako: “TSRS 
Aukščiausioji Taryba iškil
mingai pareiškia: Tarybų Są
junga niekam nekelia grės
mės, nesiekia konfrontacijos 
nė su viena valstybe Vaka
ruose ar Rytuose".

Vieton ginklavimosi ir gra
sinimų, Tarybų Sąjunga siū
lo, kviečia pasaulio tautas į 
taikingą bendradarbiavimą. 
Tarybų vyrįąusybės kreipi
mesi sakoma: “TSRS Aukš
čiausioji Taryba ragina visų 
šalių įstatymų leidimo orga
nus ryžtingai pasisakyti už 
derybas, kurios užkirstų ke
lią naujam raketinio bran
duolinio ginklavimosi varžy
bų turui — derybas sąžinin
gas, lygiateisiškas be jokių 
išankstinių sąlygų ar mėgini
mų diktuoti”.

Derybos tarpe valstybių 
yra vienatinė protinga per
spektyva išlaikyti taiką pa
saulyje ir išvengti katastro
fiško branduolinio karo.

Taigi, taikos idėja turi lai
mėti. Visai mūsų planetos 
žmonijai reikalinga taika. 
Kova už taiką didėja ir stip
rėja ne tik socializmo, bet ir 
kapitalizmo pasaulyje. Vie
ton kaupimo griovimui ir žu
dymui karo ginklų, Tarybų 
Sąjunga ir Indija rodo visai 
žmonijai kelią į šviesesnę 
ateitį. Bendroje deklaracijoje 
šios didžiosios valstybės pa
reiškia:

“Tarybų Sąjunga ir Indija, 
kurių tautos daugelį amžių 
savo talentu ir darbu padeda 
vystyti žmonijos civilizaciją, 
mano, kad būtina atkreipti 
visų pasaulio valstybių ir 
tautų dėmesį į tai, jog pasau
lio įvykių raida šiuo metu 
iškėlė į pirmą vietą tokias 
globalinės reikšmės proble
mas, kaip racionalus Žemės 
energijos išteklių naudoji
mas, naujų energijos šaltinių 
ieškojimas ir įsavinimas. Pa
saulinio vandenyno turtų ir 
kosminės erdvės tyrimo re
zultatų naudojimas visos 
žmonijos interesais, gamtos 
išsaugojimas dabartinei ir 
būsimoms kartoms, ligų ir 
bado likvidavimas”.

Prie to, pridėsime labai 
teisingą Tichonovo išvadą: 
“Mes tvirtai! tikime, kad tau
tų ateitis
griovimas, 0 taika ir kūri
mas”. Ir socializmo atstovas 
pastebi: “Kaip tik už tokią 
ateitį mes visomis jėgomis 
kovosime ir ateityje”.

t tai ne karai ir
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KŪRYBINIŲ KELIONIŲ MARŠRUTAI IŠ VILNIAUS “TIESOS”

Pritrenkianti ir apvilianti Amerika
Laikraščio “Laisvė” 70-me- 

čio renginiuose dalyvavo res
publikos menininkų grupė, 
kurios sudėtyje buvo ir Lie
tuvos TSR nusipelnęs artis
tas, smuikininkas Raimundas 
Katilius. Spausdiname jo įs
pūdžius iš šios kelionės.

Amerika . . . Jungtinės 
Valstijos . . . Šalis, tiek daug 
matyta kino ekrane, iškilusi 
atmintyje iš knygų puslapių, 
apgaubta romantiškais sene
lių pasakojimais, vesterniš- 
komis legendomis ir nelabai 
šlovinga šiandienine istorija.

Apie retą šalį galima susi
daryti tokią kontrastišką 
nuomonę kaip apie šitą. Kva
pą gniaužiantys Manhattan© 
dangoraižiai ir aptriušusios 
Bronxo, Chinatowno gatve
lės, žmogaus proto triumfas 
ir jo žemiausių jausmų visa
galė, blizgesys ir skurdas — 
čia viskas greta.

Washingtonas — neaukš
tas, gražiai sutvarkytas 
miestas, darantis malonų įs
pūdį, primenantis pačias gra
žiausias matytas Europos so
stines. Tik vėliau, išvydęs 
amerikietiškus didmiesčius 
įsitikini, kad Washingtonas 
Amerikos mastais — tik pro
vincijos miestas.

Dabar Washingtoniečiai 
svečiams siūlo aplankyti nau
ją miesto įžymybę — aikšte
lę prie Hiltono viešbučio. 
Neseniai čia buvo pasikėsin
ta į Ronaldą Reaganą. Įžy
mybė tikrai amerikietiška — 
kitur tokios vietos gėdytųsi. 
Ir žiūrovų čia šiuo metu pil
na — ar tik ne kitų lankytinų 
Washington© vietų sąskaita.

Atstovėję pusketvirtos va
landos eilėje, parodę polici
ninkams visą mūsų kišenių 
turinį ir praėję pro specialią 
saugumo tarnybos aparatū
rą, patekome į JAV prezi
dentų rezidenciją — Baltuo
sius rūmus. Smalsuolis pe
reina kelias skoningai apsta
tytas sales ir vaizduojasi 
pamatęs, kaip daroma di
džioji Amerikos politika. Ta
čiau iš tikrųjų politika kuria
ma ne šiuose keliuose kam
bariuose.

Gana keistai nuteikia ir 
“sportuojančios Amerikos” 
vaizdai. Washington© (o vė
liau ir New Yorko ar Chica- 
gos) gatvėse galima išvysti 
bėgiojančius žmones — senu
čiukus ir jaunimą. Šis sąjūdis 
vadinamas “džogingu” (jog
ging). Bėgiojimas — sveika
ta, o gal ir mada. Tačiau 
nežinau, ar galima daug su
taupyti sveikatos, bėgiojant 
benzino garų ir išmetamųjų 
dujų perpildytose gatvėse. 
Bet nenuginčysi, kad bėginė- 
tojai su trumpikėmis prie 
Baltųjų rūmų atrodo įspūdin
gai.

Jau senokai buvau girdėjęs 
apie įdomius “naujojo pasau
lio” muziejus. Vieną jų — 
Kosmoso ir aeronautikos — 
lankėme Washingtone. Mu
ziejus palieka didelį įspūdį 
daugybe veikiančių maketų, 
originalia ekspozicija (galima 
pabūti “Apolono” kabinoje, 
įsivaizduoti vaikščiojant po 
Mėnulį, daug ką pačiupinė
ti — gal todėl amerikietiš
kuose techniniuose muziejuo
se tiek daug vaikų). Čia 
bandyta atspindėti oreivys
tės istoriją, pradedant oro 
balionais ir baigiant naujau
siu Amerikos šaudykliniu 
“Šatl” (shuttle) sistemos erd
vėlaiviu. Daug žmonių su
traukia natūralaus dydžio su
jungtų kosminių laivų “So- 
juz” — “Apolo” maketas. Ir 
čia pat kabo (taip pat natūra
laus dydžio) . . . Pentagono 
sparnuotosios raketos. Ben
dradarbiavimas taikos var
dan ir militaristinis šanta
žas — čia taip pat viskas 
greta.

Teko pabuvoti Hiršporno

Smuikininkas
Raimundas Katilius

šiuolaikinio meno muziejuje. 
Čia galima išvysti dar nere
gėtų Picasso drobių, Rodeno 
skulptūrų. Tiesa, yra ir gana 
neįprastų paveikslų su geo
metrinėmis figūromis, ma
čiau net kažkokių keistų juo
dų maišų krūvą. Nežinau, 

| gal tai ateinančio šimtmečio 
! menas, tačiau kad dabar jis 
jaudintų širdį ar žadintų fan
taziją, — to nepasakysi. Pa
stebėjau, kad net žingei- 
džiuosius amerikiečius dau
giau traukia Rodeno bron
za .. .

JAV sostinės kaimynystė
je, jau Virginijos valstijai 
priklausančiose kalvose, 
driekiasi Arlingtono naciona
linės kapines. Žalioje pievoje 
stūkso ketvirtis milijono bal
tų betoninių stulpelių — tiek 
žmonių čia palaidota. Arling- 
tonas — kariškos kapinės, 
čia laidojami mūšių lauke 
žuvę amerikiečiai. Tik nese
niai teisė būti laidojamiems 
čia suteikta Vietnamo agresi
jos veteranams — jau bando
ma užglaistyti šią didžiausią 
pastarojo amžiaus Amerikos 
gėdą.

Arlingtono pievelėje yra 
du antkapiai, prie kurių ne- 
poromis stabteli — čia palai
doti John ir Robert Kene
džiai. Žudiko kulka ir kuklus 
kapo akmuo — štai kuo buvo 
sumokėta tikėjusiems, kad ir 
pinigų pasaulyje galima de
mokratija . . .

Washingtone drauge su so
liste Aušra Stasiūnaite ir 
pianistu Povilu Stravinsku 
koncertavome tarybinėje 
ambasadoje. Visi labai jaudi
nomės — tai buvo pirmasis 
koncertas Amerikos žemėje. 
Vakaras buvo skirtas Vladi
miro Lenino gimimo meti
nėms, ir jį pradėjo P. Stra
vinskas, puikiai atlikęs L. 
van Bethoveno “Apasiona- 
tą”. Mums buvo malonu, kad 
koncerto klausėsi ir Tarybų 
Sąjungos ambasadorius Wa
shingtone A. Dobryninas.

Išvydus Washingtoną, pir
mas įspūdis buvo kiek ne
lauktas — tarsi čia ne Ame
rika. Nepamatėme nei dan
goraižių, taip simbolizuojan
čių amerikietiškąją civilizaci
ją, nei nenutrūkstančių auto
mobilių upių, apie kurias 
skaitėme. Visai kitaip pasiju
tome New Yorke.

Čia atvykome dalyvauti 
“Laisvės” laikraščio 70-mečio 
minėjime. Mūsų kartos žmo
nėms šis New Yorko pažan
giųjų išeivių leidžiamas laik
raštis — tai tikra legenda, 
“Laisvės” vyriausieji redak
toriai Rojus Mizara, Leonas 
Prūseika, dabartinis “Lais
vės” vadovas Antanas Bim
ba — neeilinės Amerikos 
darbininkų judėjimo figūros.

Mums, gyvenantiems Ta
rybų Lietuvoje, net sunku 
įsivaizduoti, kokios reikia 
stiprios valios, neįveikiamos 
dvasios, kad galėtum ištisus 
septynis dešimtmečius diena 
po dienos, savaitė po sąvai- 
tės leisti laikraštį, ginantį 
darbininkų klasės interesus, 
neatitinkantį valdančiųjų 
sluoksnių politinių pažiūrų.

Kaip reikia būti įsitikinus 
savo teisumu, nepasiduoti 
dolerio pagundoms, nebijoti 
drąsiai žengti savo keliu!

Taip šiandien nuolatinės 
kovos ir tiesos keliu žengia 
New Yorko “Laisvė”. Savo 
akimis išvydęs laisviečių va
dovus — Antaną Bimbą, 
Ievą Mizarienę, Nelę ir Povi
lą Ventas, pajunti begalinę 
pagarbą jiems, atidavusiems 
ir atiduodantiems visą laiką 
ir jėgas pažangiųjų Ameri
kos lietuvių judėjimui, o kas
dieniniame gyvenime — kuk
liems ir tauriems žmonėms.

Mums buvo didelė garbė 
dalyvauti “Laisvės” jubiliejui 
skirtame koncerte. Juo la
biau, kad klausytojų tarpe 
buvo Amerikoje einančių pa
žangiosios rusų, ukrainiečių, 
latvių, estų išeivijos laikraš
čių redaktoriai, visuomenės 
atstovai.

Turėdami laisvo laiko, ban
dėme susipažinti nors su 
kampeliu didžiojo New Yor
ko. Iš oro šis milžinas man 
priminė krokodilo nasrus, 
kuriuose tarsi dantys styro 
stikliniai dangoraižiai — gar
susis “Empire State buil
ding”, du 110 aukštų na
mai — Pasaulinis prekybos 
centras.

Kiekviena šalis turi savo 
kultūros paminklus, kiekvie
nas miestas — savo veidą: 
Atėnai — Akropolį, Mask
va — Kremlių, Roma — 
Koliziejų. Ir kiekvienas am
žius miestų veide palieka 
savo istoriją, estetiką. Toks 
XX amžiaus pėdsakas urba
nistikoje — New Yorko Man- 
hattanas. Kažin ar gali links
mai nuteikti jo vaizdas būsi
mų miestų gyventojus. Tai 
tikros akmeninės džiunglės. 
Tačiau, klaidžiodamas po jas, 
imi jausti begalinę pagarbą 
žmogui statytojui, amerikie
čių darbininkams, architek
tams, sukūrusiems šį mūsų 
šimtmečio paminklą.

Ir čia pasijunti beklaidžio- 
jąs tarp dviejų kraštutinu
mų, tarp dviejų polių. Greta 
ištaigingo Rockefellerio cen
tro — ištisi kvartalai nugy
ventų aprūkusių namų fasa
dų, greta laku blizgančių 
“Lincolnų”, “Cadilakų”, 
“Oldsmobilių” — apšnerkš
tas, dvokiantis ir net gyvy
bei (bei piniginei) pavojingas 
metro. Visai netoli nuo 
Penktosios aveniu, tiesiog 
už vieno kvartalo, ant šali
gatvių guli apiplyšę narko
manai, girtuokliai. Sunku su
rasti originalesnę mišrainę. 
Tačiau miesto gyvenimas ap
lenkia tai kažkur skubėda
mas, bėgdamas.

Nors akies krašteliu spėjo
me pamatyti dalį New Yorko 
kultūrinio gyvenimo, pabu
voti garsiajame “Carnegie 
Hali”, pasiklausyti Lorino 
Maželio diriguojamo puikaus 
Clevelando orkestro. Aplan
kėme Broadway miuziklą, 
kuris nepaisant didelio popu
liarumo ir nepaprastai bran
gių bilietų — 25 doleriai — 
paliko provincialaus teatro 
įspūdį: tiek atlikimu, tiek 
pačia tematika. Bent taip 
mums pasirodė.

Buvom pakviesti koncer
tuoti puikiuose Jungtinių 
Tautų rūmuose, įsikūrusiuo
se ant East upės kranto. 
Pakoncertavę viso pasaulio 
diplomatams, apžiūrėjome šį 
stiklo dangoraižį, posėdžių 
sales, pamatėme specialią 
įvairių valstybių dovanų 
Jungtinių Tautų Organizaci
jai ekspoziciją.

New Yorke buvome pa
kviesti į senas tradicijas tu
rintį N. Cernyševskio klubą. 
Koncertas-susitikimas buvo 
surengtas Tarybinės Armi
jos pergalės prieš hitlerinį 
fašizmą 36-ųjų metinių pro
ga. Šiame klube, keliauda- 

; mas po Ameriką, savo eiles 
skaitė Vladimiras Majakovs- 

; kis. Koncertuoti šiame Tary- 
! bų šalies bičiulių klube buvo 
Į tikrai malonu.

Iš New Yorko į Chicagą 
Į važiavome automobiliu. Ke- 
i lionė buvo ilga ir įdomi. Teko 
į nakvoti pakelės motelyje, ja- 
■ me sutikome ir Gegužės pir
mąją. Tai buvo lyg ir simbo
liškas sutapimas — juk bū
tent Chicagoje gimė ši graži 
proletarinio solidarumo 
šventė.

Chicaga po New Yorko 
pasirodė gan kuklus miestas. 
O juk tai trečias pagal gy
ventojų skaičių Amerikos 
didmiestis. Net aukščiausias 
pasaulio pastatas — “Sears” 
dangoraižis — nepadarė įs
pūdžio . . . Chicaga užima 
didelį plotą, tačiau, išskyrus 
centrą, namai neaukšti — 
dviejų ar trijų aukštų.

Šis miestas mums buvo 
susijęs su įstrigusių atmintin 
Chicagos skerdyklų vardu. 
Čia bėgo ieškoti darbo ir 
laimės iš ikikarinės Lietuvos 
mūsų seneliai.

Chicagoje du kartus kon
certavome lietuviškai koloni
jai. Nepaprastai gilų įspūdį 
paliko susitikimas pažangio
sios išeivijos laikraščio “Vil
nis” redakcijoje, pažintis su 
žinomu visuomenės veikėju, 
šio laikraščio vyriausiuoju 
redaktoriumi Jonu Stasiu Jo- 
kubka. Kaip “Laisvėje”, taip 
ir “Vilnyje” jautėmės esą 
draugų, nuoširdžių bičiulių 
tarpe.

Antrąkart Chicagoje kon
certavome “Beverly arts” sa
lėje taip pat lietuviškos kil
mės gyventojams.

Gana netikėtai teko išsukti 
iš numatyto kelionės maršru
to — pabuvoti Kentucky 
valstijoje. Čia mus pakvietė 
šios valstijos Louisville uni
versiteto muzikos fakultetas. 
Kentucky, kaip mums aiški
no, garsus savo žirgais ir 
viskiu. O šiaip jis mums 
priminė Lietuvą — panašiu 
landšaftu, ramuma.

Universiteto muzikos fa
kulteto rūmai, kuriuos mums 
aprodė pats dekanas, tikrai 
puikūs, pritaikyti tiek moky
muisi, tiek ir koncertams. 
Nedidelė, 500-600 vietų kon
certų salė — su idealia akus
tika, vargonais. Lygiai to
kios pat mokymo salės, fono
teka bei biblioteka.

Fakulteto svečių knygoje 
aptikome žymiausių tarybi
nių kompozitorių — D. Šos- 
takovičiaus, T. Chrenikovo, 
D. Kabalevskio autografus. 
Jie taip pat koncertavo 
Louisville. Taigi pasirašinė- 
dami šioje knygoje patekome 
į universiteto muzikos fakul
teto istoriją.

Koncertavome universite
to veidrodžių salėje. Audito
riją — grynai amerikietiš
ka - sutiko mus, tarybinius 
menininkus, nepaprastai šil
tai. Pasirodo, buvome pir
mieji čia koncertavę Tarybų 
Lietuvos atstovai.

Kai teko atsisveikinti su 
Amerikos žeme, tuo keistu ir 
tokiu kontrastingu kraštu, 
vežėmės namo labai dvejo
pus įspūdžius. Negalima ne
sižavėti amerikiečių minties 
galia, proto skvarbumu, jų 
rankomis sukurta technika ir 
kartu negalima sutikti su čia 
vyraujančia sistema, pagar
ba tik pinigams (o ne žmo
gui), gana rūsčiais šios visuo
menės įstatymais, negailes
tingu išnaudojimu, taip ir 
nepaniekinta rasine nelygy
be.

Negalėjome nepastebėti ir 
slogios tarptautinės atmosfe
ros, kurią Amerikoje ypač 
jautėme mes, tarybiniai me
nininkai. Nors mums pasiro
dė, kad didžiausiomis Wa- 
shingtono platinamos milita
ristinės psichozės aukomis 
tapo patys amerikiečiai, ku
riems baimė, nepasitikėjimas 
rytdiena tapo vienu iš gyve
nimo aspektų.

AFORIZMAI
IR

MINTYS
ALFONSAS JOCYS

Žmogus be Ištvermės lyg 
mašina be stabdžių.

Hėra dienos, kuri neužtemtų, 
betgi nėra Ir nakties, kuri neiš
austų.

Vienišas — ne tas, kuris vie
nas, bet tas, kuris niekam ne
reikalingas.

Linksmintis sveika, kol links
mybės netampa Ilga.

Darbštus žmogus pailsi sirg
damas, tinginys — dirbdamas.

Kai kam draugai reikalingi tik 
prabangai ir tik tie, kurie gali 
duoti.

Niekšai draugystę supranta 
kaip Išnaudojimo formų, nes 
jie žino, kad padėti žmogui — 
žmogiška, bet žmogiškumo Ieš
ko tik kituose.

Draugystė turi daug priešų, 
kurių balsiausias — pavydas.

Kada silpnas žmogus, norė
damas save apginti, meluoja — 
pražudo save. Kada meluoja 
stiprieji — pražudo kitus.

Mintys, kaip grūdai, ant as
falto neauga. Joms taip pat 
reikalingas Išpurentas dirvože
mis.

ALGIRDAS KARALEVIČIUS
Motina vaikščioti, o žmona gy

venti išmoko.
Blogis neturi nei lapų, nei 

šaknų — jo chemikalais nesu
naikinsi.

Suktybė Ir Išmintis — dauge
lio maišomos sųvokos.

Žodžiai blogi paverčia ne
matomu.

Tik visko pertekę susigriebia, 
kad save apiplėšė.

Voratinklj suplėšius, voras ne
žūva.

„Na, palauk!" — pasakė kiš
kis paskutiniam vilkui.

ADOLFAS 
VALATKEVICIUS

Matematinis ribotumas: ne vi
si santykiai — dalyba...

Surask šlaudelj minčių kok
teiliui.

Mintys skraido spiečiais — iš- 
sklrk motinines!..

Jis vabalėlio nenuskriaus • — 
verčiau žmogų...

Grafinis paradoksas: mintis Iš
silieja per plunksnų...

Aureolė — galvos gelbėjimo 
ratas.

Fotografo galimybė — pa
žvelgti tiesai j akis pro ob
jektyvų.

TRUMPAI
Cape Canaveral, Fla. — 

NASA pranešimu, rugpjūčio 
17 d. čia pradėta tikrinti 
erdvėlaivis “Columbia”. Jis, 
kaip žinia, jau yra atlikęs 
vieną sėkmingą skridimą. 
Dabar jis rengiamas naujam.

Modesto, Cal. — Paskelb
ta, jog Japonija nuo rugpjū
čio 19 d. uždeda karantiną 
Kalifornijos vaisiams ir dar
žovėms ryšium su vaisių ap- 
krėtimu Santa Clara ir San 
Joaquin kloniuose. Pernai ja
ponai importavo apie 70 tonų 
Kalifornijos citro vaisių.

Roma. — Išėjęs iš ligoni
nės, pirmą sykį nuo pasikėsi
nimo prieš jo gyvybę gegu
žės 13 d., popiežius Joanas 
Paulius per Žolines palaimi
no 65 tūkst. minią, susirin
kusią šv. Petro aikštėje.

Nairobi, Kenija. — Pasau
linis Bankas pranešė, kad jis 
pasirengęs šiemet suteikti 
tris bilijonus dol. paskolos 
energijos projektams besi
vystančiose šalyse.

Ši militaristinė isterija 
trukdo ir mums, meninin
kams, dažniau susitikti, lan
kyti vieni kitus. Amerikiečiai 
mums plojo — vadinasi, jie 
trokšta taikos, nori bendrau
ti. Štai tada ir pagalvoji — 
kaip gera būtų, kad įvairių 
žemynų gyventojai galėtų 
dažniau sėsti, sakysim, prie 
muzikos instrumentų. Juk 
menas pirmiausia moko my
lėti žmogų.

Raimundas Katilius 
Lietuvos TSR 

nusipelnęs artistas

TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakas
DEL POETO V. KEIMERIO APDOVANOJIMO TAUTU 
DRAUGYSTES ORDINU

Už nuopelnus vystant tary- kraštas" vyriausiąjį redakto- 
binę literatūrą ir 60-ųjų gimi- rių drg. Vacį Keimerį Tautų 
mo metinių proga apdovano- draugystės ordinu.
ti poetą, laikraščio ,,Gimtasis

TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininkas
L. BREŽNEVAS

TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo sekretorius 
M. GEORGADZE

Maskva, Kremlius. 1981 m. liepos 31 d

Gim. Krašto, vyr. redaktorius Vacys Eeimeris

LAIŠKAI
Gerbiamas drg. Redaktoriau!

Nuoširdžiai sveikinu Jus 
garbingo mūsų vyriausybinio 
apdovanojimo Tautų drau
gystės ordinu proga, noriu 
palinkėti tvirtos sveikatos, 
laimės, neišsenkamos energi
jos.

Labai atsiprašau, kad taip 
ilgai užtrukau su korespon
dencija, bet prisirinko aibė 
tiesioginių darbų, todėl ir 
teko prieš savo norą suvėlin
ti medžiagos išsiuntimą. Aiš
ku, jei vien ant to sėdėčiau, 
galėčiau reguliariai kas mė
nesį siuntinėti, kadangi tai 
yra mano šalutinis darbas, o 
tokių yra nemažai, todėl ir 
tenka suvėlinti.

Mieste vyksta įvairūs dar
bai. Keičiami kanalizacijos 
vamzdžiai, todėl centras at
rodo, kaip po karo ar žemės 
drebėjimo. Vyksta ir mūsų 
senamiesčio rekonstrukcija. 
Iš šalies žiūrint lėtokai, bet 
šiuo atveju, kada reikalinga 
kiekvieną namą apmatuoti, 
padaryti projektą, viso to 
darbo paskubinti nėra gali
mybės ir prasmės. Juk tai 
rekonstrukcija, bet ne nauja 
statyba. Praeis dar keli me
tai ir senoji Sūduvos sostinė 
sutviskės naujom spalvom, o 
siekiama, kad Kapsukas bū
tų vienas jaukiausių miestų 
respublikoje.

Šiemet sukanka 80 metų 
nuo pirmo slapto “Amerikos 
pirtyje pastatymo pas mus 
Sūduvoje (1901 m. birželio 
pabaiga), pernai, gi, suėjo 75 
metai nuo to paties veikalo 
viešo pastatymo Marijampo
lėje. Todėl šios abi datos bus 
sujungtos į vieną ir šis svar
bus renginys Lietuvos ir 
Sūduvos teatro istorijoje bus 
tinkamai paminėtas. Pagrin
dinės iškilmės vyks tame 
pačiame Žiūriu Gudelių kai
me, prie tos pačios Šnirpūno 
trobos, kur “Amerika pirty
je” buvo pastatyta 1901 me
tais. Numatyta pravesti ge
gužinės formoj. Jei neatsiras 
nenumatytų kliūčių, visa tai 
įvyks rugpjūčio 20 d. Šiam 
reikalui pridedu atskirą 
straipsnį apie “Amerikos pir-

ai siaučia ne tik

padarinius Sirvin- 
ks reiškinys mūsuo-

gana daug materia 
kurie bus 

š valstybės iždo.

tyje” kelią Sūduvoje.
Uragan

JAV, bet ir Pas mus. Nese
niai mūsų televizija rodė 
uragano 
tuose. To 
se gana ?etas. Yra sužeistų 
žmonių, pora, berods, žuvo, 
padaryta 
linių nuqstoliu; 
padengti

Tokios pas mus naujienos.
Širdingiausi linkėjimai 

Jums, šauniam redakcijos 
kolektyvui, taip pat ir A. 
Petrikai, nuo kurio karts nuo 
karto gaunu atvirukų ar nuo
traukų. V. Gulmanas

Kapsukas

CHEMINIS KARAS 
SALVADORE

San Jose, Kostarika. — 
Čia esantys Salvadoro moti
nų ir politinių kalinių komite
to atstovai kaltina, kad kari
nė Salvadoro chunta naudoja 
JAV gandintas nuodingas 
bombas prieš civilius gyven
tojus. Salvadoro kariuome
nės lėktuvai Cuscatlan pro
vincijoje iįšmėtė bombas su 
nuodingomis dujomis, nuo ko 
žuvo nemažas skaičius gy
ventojų. Chuntos kariuome
nė taip pat naudoja prieš 
civilius ir napalmo bei fosfo
rines bombas, panašiai kaip 
tai buvo JAV daroma Pietų 
Vietname.

PALEIS 322 KUBIEČIUS
Atlanta. — Federalinio 

teismo teisėjas davė parėdy
mą paleisti iš kalėjimo 322 
kubiečius, kurie išsėdėjo 
apie metus laiko, nes neturė
jo jokių dokumentų, kai va
dinamais “laisvės laivais” bu 
vo atgabenti į JAV.

AIRIJOJ BADAUJA 
ŠEŠTASIS

Belfast. — 25 metų am
žiaus laisvės kovotojas airis 
Jackie McMullan prisidėjo 
prie kitų šešių, badaujančių 
Maze kalėjime už politinio 
kalinio statuso pripažinimą 
visiems kalinamiems Airijos 
laisvės kovotojams.
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JAUNAS SENASIS SAULĖS MIESTAS

Svečiai su šiauliečiais.

Ankstesniame rašinyje 
bandžiau papasakoti vieną 
kitą Įspūdį, su svečiais iš 
JAV, pažangiosios lietuvių 
spaudos šauniaisiais darbi
ninkais Ievute Mizariene, 
Stasiu Jonu Jokubka bei 
Povilu Venta, patirtą Pane
vėžyje. Dieną praleidę šiame 
mieste, vakare net atšventę 
Jonines dvylikaaukščio “Ne
vėžio” viešbučio viršūnėje, 
kitą rytmetį atsisveikinome 
su svetingais šeimininkais.

Panevėžio miesto Vykdo
mojo komiteto pirmininko B. 
Kačkaus (mus šiltai globoju
sio) bei partijos komiteto 
pirmojo sekretoriaus R. Ri- 
maičio palydėti, leidomės 
Šiaulių pusėn. Cikagiškės 
“Vilnies” redaktoriui S. J. 
Jokubkai labiausiai rūpėjo 
pamatyti Šiaulių “Titnago” 
spaustuvę. “Girdėjau, sakė 
jis, — modernią esant. No
rėtume ir mes panašią elek
tronine fotorinkimo aparatū
rą turėti — tik kaip pirksi 
katę maiše”.

Viena girdėti, kita matyti.

į jo poeto lyros stygą. O juk 
būtų galėjęs kartu su Šiaulių 
dainiumi Jonu Krikščiūnu — 
Jovaru pasakyti:
Mes dirbam bendrai, 

iš širdies, atkakliai,
Respublika žydi—

žydės ir Šiauliai.
Jautė Jovaras didelį šiau

liečių entuziazmą kurti naują 
gyvenimą, girdėjo vis pla
čiau, vis garsiau skambantį 
gimtojo miesto vardą.

Nebėra Jovaro. Matėme jo 
kapą. Partijos miesto komite
to pirmasis sekretorius J. 
Bukauskas būtinai pasišovė 
parodyti Šiaulių kapines, 
kaip jos tvarkomos. Jis sakė: 
“Aš pats svetur visada sten
giuos pamatyti kapines — 
pagal jų priežiūrą, pagarbą 
mirusiems sprendžiu apie 
žmonių kultūrą”. Kai stovėjo
me prie Jovaro kapo, tą šiltą 
žydinčią dūzgiančią vasaros 
dieną — kai tari pasauly tik 
gyvybę esant, prisiminė Ieva 
Mizarienė, kaip su savo vyru 
Rojumi, viešėdami Šiauliuo
se, aplankė Jovarą, kalbėjosi

O pamačius, kaip ta technika 
dirba, “Vilnies” redaktoriui 
vėl rūpesčių — pinigų krūvos 
reikia, specialistų, bepigu 
Šiaulių spaustuvininkams — 
valstybė parūpina.

O pirmiausia, prieš įvažiuo
dami į Šiaulius, pasukome 
prie Salduvės piliakalnio, kur 
ant aukštos kalvos pastatytas 
monumentas Tarybinės Ar
mijos kariams (skulptorius 
K. Patamsis). Variu spindi 
trys figūros, primenančios ir 
žilą senovę (kai lietuviai Sau
lės mūšyje sumušė kryžiuo
čius), ir Antrojo pasaulinio 
karo kovas, simbolizuojan
čios Taikos sargybą. Žmonių 
pagarba ir amžina atmintis 
tiems, kas žuvo gindamas 
Tėvynės laisvę.

Čia pat, ant kitos kalvos, 
buvusi 16 Lietuviškosios de-

su juo . . .
Taip jau susiklostė kelionė, 

kad Šiauliuose teko pabūti 
mažiau negu pusdienį. Bet 
per tas kelias valandas šeimi
ninkai — minėtasis J. Bu
kauskas, miesto Vykdomojo 
komiteto pirmininkas K. Za- 
leckas, abu gana jauni ener
gingi vyrai — spėjo daug 
parodyti ir papasakoti. Ne
pamiršo, žinoma, ir geru 
žodžiu paminėti “Laisvės” 
laikraščio, pagerbti jo 70-me- 
čio, ten dirbančių žmonių.

Karo metais Šiauliai buvę 
beveik sulyginti su žeme. 
Senesnis šiaulietis, vedžioda
mas svečią po miestą, nesun
kiai galėtų parodyti namus, 
kurie išliko nesunaikinti besi
traukiančių hitlerininkų. Bet 
miestas sugebėjo pakilti — 
jau 1950 m. miesto atstaty-

vizijos vado generolo V. Kar
velio sekykla, iš čia jis vado
vavęs puolimui prieš fašistų 
grupuotę . . .

Kažkada ant Salduvės pi
liakalnio jaunas poetas Zig
mas Gaidamavičius — Gėlė 
liūnai rimavo:
Aš vienas ant Šaltuvės

garsiojo kalno,—
Deja! Kaip sukvipo žolynai 

šventi . . .
Čia ežeras tviska, o ten kaip 

ant delno,
Užsnūdo seneliai—Šiauliai 

užmiršti. . .
Ankstyvoji nelauktoji min

ties valanda nutraukė jauno-

mas senose jo ribose iš esmės 
buvo baigtas. Tiesa, greito
siomis užstatytas, dar ilgokai 
buvo pilkas, neišvaizdus. Ir 
atsitiko bene didžiausias 
Šiaulių fenomenas — šiaulie
čių architektų, dailininkų da
bintas ir gražintas, mies
tas .. . nusišypsojo žmogui. 
Vilniaus gatvė tapo pėsčiųjų 
bulvaru — šviesios parduotu
vių vitrinos su išmoninga 
reklama, spalvomis išryškin
ta pastatų fasadų smulkioja 
lipdyba, poilsio zonos su fon
tanėliais, margas grindinio 
raštas, dekoratyvinių skulp
tūrų grupelės, miesto laikro-

j dis su populiarios dainos 
j “Gimtieji Šiauliai” melodija— 
visa tai ir šiauliečiui, ir 
miesto svečiui teikia giedrą 
nuotaiką.

Vasarą miestas pražysta 
gatves užplūstančiais spal
vingais šokėjais, dūdoriais, 
dainininkais. Čia rengiamos 
gyventojų pamėgtos liaudies 
meno šventės, respublikiniai 
pučiamųjų orkestrų, chorų 
sąskrydžiai. Kai atvažiavome 
į Šiaulius, tą pat dieną į 
miestą atkeliavo dar viena 
nauja šventė — simfoninės 
muzikos festivalis. Ir dalyva
vo jame geriausi respublikos 
kolektyvai (kad ir garsusis S. 
Sondeckio kamerinis orkes
tras). Ilgais, rudens ir žiemos 
vakarais meno mylėtojus 
kviečia teatro, koncertų sa
lės, jaukios skaityklos.

“Šiauliai buvo laikomi eže
rais nuskriaustu miestu, — 
kalbėjo J. Bukauskas. — 
Dabar tuo netikėkit”. Ir pri
skaičiavo vos ne dešimt mau
dytis, ilsėtis tinkamų van
dens telkinių, esančių miesto 
zonoje — Telšos, Rekyvos 
ežerai, užtvenkta Dubysos 
upė Bublių slėnyje . . .

Šiauliuose viskas daroma 
miesto gyventojo porei
kiams. Kad žmogus galėtų 
dirbti mėgstamą darbą, gra
žiai gyventi, gerai ilsėtis. 
Tuo rūpinasi ir 200 miesto 
Tarybos deputatų. Gražią sa
lę, kur jie renkasi, jų darbo 
kambarius su dideliu ūpu 
svečiams iš Amerikos rodė 
miesto meras K. Zaleckas.

Pervažiavom ir per patį 
naujausią miesto kvartalą, 
Dainų mikrorajonu vadina
mą. Čia geruose butuose 
įsikūrė jau kelios dešimtys 
tūkstančių šiauliečiu, ir vis 
dar statoma. Šiauliai pagal 
gyventojų skaičių yra ketvir
tas miestas respublikoje, o 
pagal plotą — trečias.

Ieva Mizarienė, kaip visa
da, nepraleido progos pajuo
kauti: “Kai buvome Panevė
žyje, tai vis mums pasakojo ir 
rodė, koks tai gražus, didelis 
miestas . . . Net neužsiminė, 
kad Šiauliai būtų didės- 

i m . . .
O S. J. Jokubka, kad ir 

koks didelis buvo Panevėžio 
patriotas, vis dėlto ir jis 
pripažino didelę Šiaulių pa
žangą, miesto grožį. Manau, 
J. Bukauskas, K. Zaleckas — 
savo ruožtų dideli Šiaulių 

; patriotai — jautėsi užganė- 
j dinti tokių žodžių.

Algis Kusta

„TAIKOS 
ŽYGIO-81“

IMW1MS
Brangūs bičiuliai!
Aš džiaugiuosi, jog, atsa

kydamas į jūsų kreipimąsi, 
galiu karštai pasveikinti 
,,Taikos žygio-81" dalyvius — 
moteris ir vyrus, kurie įveikė 
šimtus sunkių kilometrų ir 
pademonstravo tikrą drąsą, 
kad Vakarų Europos šalyse 
paskelbtų karštą raginimą ne 
dislokuoti naujo raketinio 
branduolinio ginklo, sustab
dyti ginklavimosi varžybas, 
užtikrinti Europos tautoms 
taiką ir saugumą. Jūsų ini
ciatyva atspindi stiprėjanti 
Europos tautų protestą prieš 
pavojų, kad Vakarų Europos 
šalys bus paverstos viską 
naikinančio branduolinio ka
ro poligonu.

Tarybiniai žmonės labai 
atidžiai ir simpatizuodami se
kė ,,Taikos žygį-81". Mums 
artimi ir suprantami tie kil
nūs motyvai, kurie paskatino 
jo dalyvius išvykti į tokią 
ilgą kelionę, privertė tūkstan
čius žmonių įvairiose šalyse 
prisijungti prie šios iniciaty
vos.

Principinga ir nuosekli Ta
rybų Sąjungos politika yra 
kova už įtempimo mažinimą, 
už ginkluotės apribojimą ir 
sumažinimą, už visuotinį ir 
visišką nusiginklavimą. Mes 
remiame idėją sudaryti Eu
ropos šiaurėje branduolinio 
ginklo neturinčią zoną, stoja
me už viso Europos žemyno 
pavertimą taikos, saugumo ir 
geros kaimynystės zona. Mes 
laikomės vienodo saugumo 
principo ir mėginimus gink
luotės didinimu pasiekti ka
rinį pranašumą laikome pa
vojingais ir neleistinais.

Visus ginčijamus klausi
mus, jų tarpe ir liečiančius 
vidutinio veikimo nuotolio 
raketinį branduolinį ginklą, 
reikia spręsti prie lygiateisių 
ir efektyvių derybų stalo. 
Tokioms deryboms mes esa
me visada pasirengę.

Linkiu ,,Taikos žygio-811' 
dalyviams ir jūsų asmenyje 
visiems, kurie yra susirūpinę 
dėl karo pavojaus didėjimo 
ir nenori, kad pasikartotų 
Hirosimos ir Nagasakio ato
minė tragedija, naujų jėgų 
ir laimėjimų kovoje už taikią 
Europą, už taikią visos žmo
nijos ateitį.

L. BREŽNEVAS

• RANKRAŠČIUI — 
400 METŲ

Uzbekijoj TSR Rytų institu
to archeografinės ekspedici
jos dalyviai aptiko unikalų 
400 metų senumo rankraštį 
Samarkando srities Arlato 
kaimo gyventojo bibliotekoje.

Tai 321 lapo manuskriptas. 
Parašytas standžiame, kiek 
oageltusiame popieriuje gra
žiu ir aiškiu braižu. Pagrindi
nis tekstas parašytas juodu 
tušu, antraštes — kinoberiu. 
Užfiksuota ir perrašymo data 
— 987 hidzros metai (1579 
m.) ir perrašinėtojo vardas — 
Tursunas Muchamedas bin! 
Uzmanas Sarbulandis iš Bu- 
charos. Knyga parašyta persi
škai, joje kalbama apie tei
sės, moralės, etikos dalykus.

Šeši reti rankraščiai Ir tryli
ka litografuotų knygų su Ali- 
šero Navoji, Hafizo Sirazio 
kūriniais, taip pat Mukumio ir 
kitų poetų eilėraščiais papil
dė instituto fondus.

Svarbus dviejų prezidentų pasitari II as
tautų draugystės ir taikos reikalais

Liepos 31 d. Kryme įvyko svarbus Tarybų Sąjungos prezidento Leonido Brežnevo ir 
Rumunijos prezidento N. Caušešku pasitarimas.

Pokalbio metu L. Brežne
vas ir N. Caušesku daug dė
mesio skyrė svarbiausioms 
Tarybų Sąjungos ir Rumuni
jos bendradarbiavimo kryp
tims.

TSKP ir RKP ketina ir to
liau plėsti ir tobulinti savi
tarpio ryšius, stiprinti Tary
bų Sąjungos Ir Rumunijos 
draugystę, pagristą lygiatei
siškumo, nepriklausomybės, 
nacionalinio suverenumo ger
bimo ir socialistinio solidaru
mo principais.

Manoma, kad šiame penk
metyje TSRS ir RSR prekių 
apyvarta padidės beveik dvi
gubai palyginti su praėjusiu 
penkmečiu. Taip pat yra ir 
nemažų rezervų, kurie įgali
na gilinti ekonominį bendra
darbiavimą. Rumunijos daly
vavimas tiesiant TSRS terito
rijoje dujotiekius, statant 
Pietų Ukrainos atominę elekt
rinę, geležies rūdos gavybos 
įmones ir kitus objektus įga
lins ją papildomai gauti iš 
Tarybų Sąjungos dujų, elekt
ros energijos ir kitos pro
dukcijos. Taip pat buvo ap
svarstytas klausimas dėl ga
limumo tiekti naftą iš Tary
bų Sąjungos.

L. Brežnevas ir N. Caušes
ku apsvarstė aktualiausius 
tarptautinės politikos klausi
mus. Jie pabrėžė, kad dabar
tinis padėties pasaulyje pa
blogėjimas paliečia visų šalių 
ir visų žemynų interesus. 
Būtina priešintis tarptautines 
padėties blogėjimui, stengtis, 
kad būtų atnaujinta ir toliau 
vykdoma taikos, įtempimo 
mažinimo ir bendradarbiavi
mo politika, kad visi ginčija
mi klausimai tarp valstybių 
būtų sureguliuoti taikiomis 
priemonėmis.

NATO nutarimas dislokuo
ti Europoje naują vidutinio 
veikimo nuotolio branduolinį 
ginklą toliau spartina gink
lavimosi varžybas. Tai yra 
sunki našta tautoms, Kuri 
trukdo jų kuriamąsias pastan
gas, trukdo spręsti gyvybines 
problemas. Apgalvota ir at
sakinga vyriausybių pažiūra 
į ginklavimosi, pirfnia usia 
branduolinio ginklavimosi, 
varžybų apribojimo ir nu
traukimo klausimus, pasitikė
jimo, įtempimo mažinimo 
priemonių įgyvendinimas Ka
rinėje srityje — štai kam 
šiuo metu pirmiausia turi taj-

nauti užsienio politikos ak- i 
tyvumas. Neturi būti igno- ! 
ruojama nė viena iniciaty
va, kurios tikslas — mažinti 
karinę konfrontaciją lygybes 
ir vienodo saugumo principų 
pagrindu.

TSRS’ ir RSR tvirtai sie
kia, kad būtų visiškai ir ue- 
sąlygiškai įgyvendinti princi
pai ir susitarimai, sudaryti 
istoriniame Helsinkio pasita
rime, kurio šeštosios metinės 
šiomis dienomis pažymimos. 
Reiškiama viltis, jog valsty
bės, pasirašiusios Baigiamąjį 
aktą, darys viską, kad, vėl 
prasidėjus Madrido susitiki
mui, butų . susitarta plėsti 
valstybių — susitikimo daly
vių santykius, sušaukti Euro
pos konferenciją, skirtą pa
sitikėjimo priemonėms ir nu
siginklavimui, užtikrinti Hel
sinkyje pradėto proceso per
imamumą.

Svarbių ir vaisingų rezul
tatų galėtų duoti valstybių, 
turinčių skirtingas socialines 
sistemas, mokslinių-techninių 
ir kitų galimybių suvieniji
mas sprendžiant energetikos 
problemą. Tai įgalinti} racio
naliau naudoti turimus poten
cialus ir greičiau įsavinti 
naujus energijos šaltinius.

Todėl buvo atkreiptas dė
mesys į tai, kokie aktualūs 
yra socialistinių šalių pasiū
lymai sušaukti Europos pasi
tarimą energetikos klausi
mais, kuris apsvarstytų visą 
regiono ehergotikos proble
mų kompleksą artimiausiai ir 
tolimai perspektyvai. Tarybų 
Sąjungą ir Rumunija yra pa
sirengusios prisidėti savo in
deliu prie tokios konferenci
jos sėkmės užtikrinimo.

L. Brežnevo ir N. Caušes
ku susitikimas vyko draugiš
kai ir atvirai.

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJU SKAITYTOJU IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIU 
PRENUMERATŲ

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

Kviečiame į Talkąii

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

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

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už at
naujintas prenumeratas 1 punktas nuo 25 centų. 
Už aukas arba pelnus nuo parengimų 1 punktas 
50 centų.

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

$20,000 FONDAS

G E DIMIN AS JO kIM AITIS

GULBIS ŽVAIGŽDYNAS
Kq tu, varge, gali, bežvaigžde birželio 

nakčiuke, 
išblukus nuo saulės, kepurėle tu eglės 

šakų, —• 
lyg ant marių šiaudo 
nužydėjus pienė.
Tu — gegutės plunksna 
tarp žolynų. Jie — tavo kaulai.
Kur tu gali vadint, vieno strazdo 

peršviipta kiaurai, 
ir vienos mergaitės, kiekvienos 

mergaitės paunksnėj 
tu nuvysti, tave išgliaudo 
jos kalba — voverė 
tos nakties laiku 
ir nubarsto ant mūsų pečių. 
Aš dar grįšiu, klonių plačių 
rugpjūčio dangaus pasiilgęs, 
man taip skauda
į bežvaigždį dangų atsimušusios akysi, 
ten, aukščiausiai, Paukščių Take, 
tarp pačių pačių, 
tarp pačių šviesiausių 
turi skrieti Gulbė.

Apart įeigų už prenumeratas ir skelbimus, 
turime ieškoti kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui, 
kad “Laisvė" gyvuotų. Per šį vajų sieksime ir vėl 
šiam svarbiam reikalui sukelti $20,000 fondą. Tai 
padarykime aukomis ir pelnu nuo parengimų.

Užsakykite “Laisvę” 
Savo Giminėms Ar 

Draugams J Lietuvą. Jie 
Bus Jums Dėkingi Už Tą 

Dovaną 
♦ ♦ ♦

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE
IR UŽSIENIUOSE:

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

Visais vajaus reikalais rašykite:

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

______________________________ _—-
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KANADOS ŽINIOsl

KANADIEČIAMS "LAISVĖS" REIKALAIS
Džiugu, kad Kanados pašto darbininkų streikas baigėsi. 

Pirmadieni, rugpjūčio 17 d. mūsų paštas priėmė visus 
laikraščius, kurie buvo sulaikyti per streiką, ir mes 
“Laisvės” išsiuntėme sekamus numerius: liepos 10 d., 17 
d., 24 d., 3 d., rugpjūčio 7 d. ir 14 d. Kaip jau buvo 
pranešta per “Laisvę”, birželio 26 d. ir liepos 3 d. laikraštis 
neišėjo—buvo atostogoms pertrauka.

Kanados skyriuje kai kurie raštai šiame numeryje gauti 
pas mus rugpjūčio 7 d., nors ant vokų pašto pažymėjimas, 
kad Kanados pašte buvo priimti birželio pabaigoje.

Mes pasiilgome žinių iš Kanados ir labai prašome 
kanadiečių rašyti mums. Administracija-Redakcija

MONTREAL, CANADA
Užsibaigė pašto streikas

Pagaliaus užsibaigė pašto 
tarnautojų streikas visoje 
Kanadoje, kuris tęsėsi virš 
40 dienų. Visi lengviau atsi- 
dusome. Sunku ir įsivaizduo
ti koks beprasmis gyvenimas 
būtų, jei paštas neegzistuo
tų.

Del pašto tarnautojų strei
ko, čia žemiau patiekiamos 
žinutės kai kurios bus žymiai 
suvėluotos.

Mirtys
Per liepos mėnesį ir pra

džioje rugpjūčio, mirtis iš
skyrė iš mūsų tarpo sekan
čius tautiečius:

Barborą Mikalajūnienę 78 
metų amžiaus. Liko du sū
nūs, duktė su šeimoms ir 8 
anūkėliai.

Bučmeną Domą, miręs 11 
d. liepos. Liko žmona ir dvi 
sesutės T. Lietuvoje.

Stasį Jakniūną. Liko žmo
na ir du sūnūs su šeimoms.

Jessie Gyvį 59 metų. Liko 
duktė ir du anūkai.

Pranę Jonikienę sulauku
sią 78 metų. Liko duktė 
Ontarijoj.

Joną Petrulį, kuriš staigiai 
mirė liepos 27 d. Velionis į 
šią šalį atvyko po antro karo. 
Savu laiku dirbo Vytauto 
klube kaip pirmininkas. Pas
taruoju laiku dirbo “Nepri
klausomos Lietuvos” redak
cijoj.

Rugpjūčio 1 d. staigiai mi
rė Valerija Valentienė, su
laukusi 78 metų amžiaus. 
Prieš kelis metus mirė jos 
gyvenimo draugas. Šeimos 
neturėjo. Mirusių šeimoms 
gili užuojauta.

Ligoniai
Monika Gyvienė puolė ir 

susilaužė ranką, o jos sūnus 
Bob užsigavo akį. Prisiėjo 
ligoninėje išbūti virš savaitę 
laiko.

Jonas Vikelis ir Jurgis 
Sarskis randasi Royal Victo- 
rijos ligoninėje. Abu pergy
veno operacijas.

Jau senai skaudžiai palies
tas paralyžiaus, guli Mont
real General ligoninėje Anta
nas Sarskis.

E. Blažienė ir A. Bernotas 
abu pergyveno širdies smū
gį. Abiems teko ligoninėje 
pagulėti.

Neseniai suparalyžiavo Pe
trą Keršulį. Jis gydosi Royal 
Victorijos ligoninėje.

Visiems ligų paliestiems 
linkiu greit pasveikti.

Puikios Vestuvės
Liepos 4 dieną apsivedė 

Vida Kaušy liūtė su anglų 
tautybės vaikinu. Jaunosios 
tėveliai iškėlė labai puikias 
vestuves. Buvo svečių ir iš 
Toronto. Abu jaunieji iš pro
fesijos yra mokytojai. Me
daus mėnesį praleido Toron
te, bet dar planuoja medaus 
mėnesį užbaigti Jugoslavijoj. 
Linkiu laimingo gyvenimo!

Buvo išvykę—atvyko
Irena ir Marytė Adomony

tės išvyko į Vilnių į lituanis
tinius lietuvių kalbos kursus 
pagilinti savo tėvelių gimtąją 
kalbą.

Aplankyti gimtinę visa eilė 
montrealiečių išvyko, o kiti 
pasiruošę vykti. Jų tarpe bu
vo išvykęs J. Baršauskas su 
sunūm ir dukra.

Juozas Norris (Naruševi
čius) su savo podukra ir jos 
šeima N. ir B. Graibais; 
taipgi su Janina Graibiene 
buvo išvykę į Vakarų Kana
dą iki Vancouver. Jie ten 
aplankė savo gimines ir pa
žįstamus. Pamatė daugiau 
Kanados.

Janina Hettel (Juraitytė) 
su drauge išskrido į Vancou
ver į draugės vestuves. Ma
no ir plačiau pavažinėti ne 
tik po Kanadą, bet ir po 
Jungtines Amerikos Valsti
jas.

Buvo ir daugiau išvykimų, 
bet sunku apie visus sužino
ti.

Pas S. Petronienę ir jos 
dukrą su žentu B. H. Šimo- 
nėlius lankėsi iš Jungtinių 

l Valstijų J. ir R. Novlenai, tai 
i Petronienės duktė ir žentas. 
' Pas B. M. Šalčiunus lankėsi 
gimines iš Detroit.

Pas M. Jurgutienę buvo 
atvykusi jos sesutė su sūnum 
ir marčia iš Jungtinių Ameri
kos Valstijų.

Pas St. Virbalą ir G. M. 
Šarskius buvo atvykę V. M. 
Virbalai.

Nekviesti svečiai
B. ir M. Šalčiūnams, trum

pam laikui išvykus iš namų, 
įsibriovė vagys į jų ir gyven
tojų butus. Išvertė viską. 
Išnešė papuošalus ir pinigus.

Nepamirškite atsinaujinti 
“Laisvę”

Daugelio šios kolonijos 
“Laisvės” skaitytojų prenu
meratos baigiasi rudenyje, 
bet keletą prenumeratų už
rašytų Lietuvon ir čia baigia
si vasaros laiku. Taigi nepa
vėluokite laiku atsinaujinti ir 
atnaujinti saviškiams Lietu
voje. “Laisvė” labai būtų 
dėkinga, kad prie atnaujini
mų pridėtumėte ir vasarinės 
laikraščiui paramos.

Mūsų ligoniai
Šiuos žodžius rašant, drg. 

Adolfas Morkevičius laukia 
lovos ligoninėje ruošiantis 
operacijai.

Jau anksčiau pradėjo šlu
buoti sveikata Broniaus Šal- 
čiūno. Jis lanko gydytojus ir 
laukia rezultatų.

Nesenai grįžęs iš ligoninės 
po operacijos, geroj priežiū
roj savo žmonos Alice, taiso 
sveikatą Ch. Juška.

Jau seniai nesimato tautie
čių tarpe Monika Matusevi- 
čienė. Jos sveikata sušluba
vusi.

Buvo sunkiai susirgusi G. 
Girdauskienė. Dabar jaučiasi 
geriau.

Visiems ligoniams linkiu 
greit pasveikti.

* * *
Stanley Virbalas su savo 

drauge buvo išvykę į JAV 
pas sūnų ir jo šeimą atšvęsti 
“Tėvų Dieną”.

J. Kuica gavo nemalonią 
žinią iš Hamiltono, kad ten 
mirė jo giminaitis skaudvilie- 
tis Jonas Taigvilas. Velionis į 

šią šalį atvyko iš Lietuvos po 
antro pasaulinio karo. Lietu
voje paliko žmoną ir dukrą. 
Vokiečių okupacijos laiku 
gražiai talkininkavo okupan
tams.

Danieliaus ir Emilijos 
Skardžių; taipgi Reginos 
Adakauskienės anūkėlis Jo
nas Skardžius rugpjūčio 29 
d. sumainys žiedus su anglų 
tautos mergina. Tą proga 
jaunajai buvo suruošta puiki 
priešvedybinė partiją. P.

Nuo Redakcijos: Šią kores
pondenciją gavome rugpjūčio 
13 d., nors pašto ženklas 
Kanadoje rodo, kad tai buvo 
išsiųsta birželio 25 d.

Generolo P. Petronio 
laiškas
Gerbiama drg. P. Bendzaitis!

Nuoširdžiai dėkoju už laiš
ką, kurį su malonumu per
skaičiau.

Man labai patiko, kad Jūs 
man, karo veteranui, pata
riate eiti pas jaunimą ir mo
kyti jį ginti savo Tarybų šalį. 
Galiu Jums pasakyti, kad 
mes, karo veteranai, taip ir 
darome! Mes dažnai susitin
kame su jaunimu, pasakoja
me jiems apie praeitą karą, 
apie mūsų tarybinių žmonių 
didvyriškumą ginant savo tė
vynę.

Birželio 22 d. dieną sukako 
40 metų, kaip vokiškieji fa
šistai pradėjo karą prieš Ta
rybų Sąjungą. Nors jau po to 
karo pradžios praėjo 40 me
tų, bet pasaulis to karo kru
vinų skerdynių dar neužmir
šo. Neužmiršo to karo ir 
mūsų jaunimas. Ir kaip gi jį 
galima užmiršti, jeigu jis Ta
rybų Sąjungai kainavo 20 
milijonų žmonių gyvybių. 
Maža Tarybų Lietuva, ir ta 
kare prarado apie 700 tūks
tančių žmonių. O kur gi 
miestų ir kaimų sugriovimai, 
kuriuos padarė karas. Todėl 
visi tarybiniai žmonės neken
čia karo, nenori jo ir kovoja 
už taiką. Gaila, kad JAV 
administracija su milijonie
rium Reaganu priešakyje, 
daro viską, kad iššaukti nau
ją pasaulinį karą. Bet mes 
tikime, jog viso pasaulio dar
bo žmonės, susivieniję neleis 
pradėti naują karą, kuris gali 
sunaikinti žmoniją.

Baigdamas linkiu Jums 
daug daug geros sveikatos ir 
laimės!

Su pagarba
P. Petronis

London, Ont.
LAIMINGAI SUGRĮŽO

Birželio 22 d. sugrįžo gru
pė lietuvių, kurie buvo nuvy
kę pasisvečiuoti į savajį gim
tąjį kraštą. Buvo keletas ir 
Kanadoje gimusių, kurių tė
vai paeina iš Lietuvos. Pa
starieji, važiavo susidomavę, 
kad pamatyti savo protėvių 
šalį. Toje grupėje važiavo iš 
Toronto — B. Janauskienė, 
iš Londono — Stasys ir 
Pranutė Repšiai ir iš Del- 
hie — D. Bartuliene. Tai 
mano artimai pažįstami as
menys.

Sugrįžę tautiečiai, jaučiasi 
pavargę tolima kelione, bet 
patenkinti pasimatę su savo 
artimaisiais ir aplankę savo 
gimtaji kraštą.

S. ir P. Repšiams, ju 
gimines surengė didelį balių 
Vilniuje paminėjimui 50 me
tų vedybinės sukakties, kur 
dalyvavo 170 asmenų. Jubili- 
jantai buvo apdovanoti dau
geliu dovanų, kurių jie pilnai 
užsipelnė besiųsdami įvairią 
pagalbą sunkiuose ju gyveni
mo dienose pasibaigus karui, 
tik gaila, kad nevisas dova
nas galėjo parsivežti, nes 
pav. gintaras yra uždraustas 
išvežti į užsienį. Jubilijantai 
yra patenkinti ir jaučiasi 
laimingi, sveiki sugrįžę, ir 
dar parsivežė nekurias dova
nas prisiminimui. J. N.

“LAISVEI” IŠ KAPSUKO
i

"AMERIKA PIRTYJE" SŪDUVOS SCENOJE

[80-TIES METU PROGA]

Po pirmo viešo lietuviško vakaro Marijampolėje 1905 m. 
gegužės 28 d.

Antroje eilėje iš kairės į dešinę sėdi: K. Grinius [trečias], 
po to A. Jasenauskas, J. Pavalkytė-Griniuvienė, kanklinin
kas Selenuos Jūras.

Daugiau pavardžių iššifruoti nepavyko.

1901 m. “Amerikos pirtyje” pastatymo Žiūriu Gudelių 
kaime dalyviai.

Sėdi iš kairės į dešinę: P. Vitkauskas, J. Ambraziejūtė, 
J. Vitkauskaitė, A. Rucevičius.

Stovi: J. Ambraziejus, J. Kidolis, Pr. Penčyla. Sėdinčio 
berniuko pavardė nežinoma.

Šie ir praėję metai yra ir 
buvo reikšmingi ne tik Lietu
vos, aplamai, bet ir Sūduvos 
teatro istorijai tuo, kad šie
met sukanka 80 metų nuo 
pirmo slapto “Amerikos pir
tyje” pastatymo Žiūriu Gu
delių kaime 1901 metais, o 
pernai suėjo 75 metai nuo 
pirmo viešo lietuviško vaka
ro Marijampolėje, įvykusio 
1905 m. gegužės 28 d., kurio 
metu ši komedija taip pat 
buvo suvaidinta. Vadinasi, 
Sūduvos teatro mėgėjai turi 
kuo pasididžiuoti.

Kodėl buvo pasirinkta šis, 
o ne koks kitas lietuviškas 
veikalas? Labai daug lėmė 
tas faktas, kad komedija jau 
po pirmo pastatymo Mintau
joje 1894 metais susilaukė 
nepaprasto pasisekimo, ji ne
trukus peržengė Lietuvos 
sieną ir 1897 metais pasirodė 
Panemunėlio mėgėjų sceno
je, 1898 metais Kupiškyje 
pas ūkininką Alekną, 1899 
m. rugpjūčio mėn. 20 d. 
Palangoje, pirmame viešame 
lietuviškame vakare. Nors 
čia ir nebuvo spaudos drau
dimo, kadangi ši vietovė pri
klausė Kuršo gubernijai, vie
nok valdžia ėmėsi represijų. 
Daug lėmė, matyt, ir sūdu- 
viškis švietėjas A. Rucevi
čius (1880-1949), matęs Min
taujos premjerą ir galėjęs 
rekomenduoti statyti šią ko
mediją, o ne kitą.

XIX amžiaus pabaigoje, 
nenorint tarnauti caro armi
joje, siekiant greičiau ir ge
riau atsistoti ant kojų, iš 
Lietuvos siūbtelėjo didelė 
emigracijos banga į JAV. 
Žinoma, bėgo ne tik caro val
džios persekiojamieji, bet ir 
tinginiai, patikėję ta “nepa
prasta” Amerika, visus prii
mančią išskėstom rankom, 
taip pat lengvatikiai, įvairūs 
aferistai ir t. t. Aišku, šioje 
komedijoje mes nerasime 
tiesioginės agitacijos, kaip 
ten bebūtų, likti tėvų žemė
je. Tačiau kiekvienoje sceno
je, monologe jaučiame, anot 
V. Kucmickio, atlaidžią auto
riaus šypseną — kokie be
prasmiški sumanymai “van- 
dravoti” po platų pasaulį, 
kuriame tiek daug skurdo,

tamsos, barbarystės, smur
to”. Autorius A. Vilkutaitis, 
matyt, šypsojosi ne iš politi
nių bėglių, bet iš lengvati
kių. Daug lemti galėjo ir pa
triotizmas. Juk pats autorius 
A. Vilkutaitis taip pat sūdu- 
viškis, kilęs iš Gulbiniškių 
prie Kalvarijos, veiksmas ir
gi vyksta mūsų krašte, Sū
duvoj, ką rodo dažnai minimi 
pažįstami vietovardžiai. Pa
galiau ir veikėjai mūsiškiai, 
kalbą mūsų kalba. Tuo būdu 
ryškūs charakteriai, nedide
lis veikėjų skaičius, sumaniai 
vystoma intryga, pastovus 
scenovaizdis buvo tie pagrin
diniai faktoriai, lėmę kome
dijai nemirtingumą. Todėl, 
sėkmingai debiutavusi Že
maitijoje ir Aukštaitijoje, 
“Amerika pirtyje” 1900-1901 
metais pasirodė ir Sūduvoje. 
Kas, gi, buvo tie pirmieji 
vaidintojai? Labai svarbų 
vaidmenį čia suvaidino Mari
jampolės gimnazija ir slapta 
“Sietyno” draugija. Iš buvu
sių gimnazistų tarpo nema
žas skaičius tapo studentais, 
atostogas leidusiais savo tė
viškėse. “Sietynas” Marijam
polės ir Kalvarijos apylinkė
se buvo subūręs knygnešius, 
tautosakininkus, kultūros

1 veikėjus ir šiaip švietėjus. 
Tai buvo bene pirmoji orga- 

' nizuotos švietėjiškos veiklos 
; mokykla Sūduvoje. Nors 
| žandarų viršininko rotmistro 
' Vonsiackio pastangų dėka 
j draugija buvo likviduota, ak

tyvūs veikėjai represuoti,
■ bet pasėtas grūdas davė ge

rų vaisių. Kilo gyvas reikalas 
pastatyti savas originalus 
veikalas. Tuo būdu susidarė 
būrelis entuziastų: J. Am
braziejūtė, J. Vitkauskaitė, 
J. Ambraziejus, J. Kidolis, 
P. Penčyla, P. Vitkauskas, 
kurie ėmėsi iniciatyvos pa
statyti šią komediją. Prie jų 
pritapo ir eilė kitų, tuo metu 
buvusių pažangių veikėjų. 
Kadangi Marijampolėje kol 
kas šio veikalo statyti nebu- 

! vo galimybės nes siautėjo 
i žandarai ir šnipai, todėl buvo 
' nutarta vaidinti Žiūriu Gude- 
' lių kaime, atokiau nuo mies- 
i to. Tuo būdu 1901 m. vasarą 
į M. Šnirpūno troboje ir įvyko

ši istorinė premjera, išjudi- į kiai, kada susidarė kiek pa- 
nusi visus sūduviškius see-l lankesnės sąlygos visuomeni-
nos mėgėjus. Reikalinga pri- nei bei kultūrinei veiklai,
durti, kad vaidinimai vykda
vo per petrines arba žiemos 
metu, kada studentai ir 
moksleiviai atostogaudavo. 
Pasisekimas buvo nepapras
tas, žmonės vyko kaip į 
atlaidus. Kaip pasakojo jau 
mirusios šio vakaro dalyvės 
K. Šlekienė, A. Akelaitė-
Matulaitienė ir kt., kieme 
stovėjo didelis gluosnis, ku
rio drevėje spaudos draudi
mo metais būdavo slepiamos 
draudžiamos knygos. Po vai- ’ 
dinimo sekdavo šokiai, žaidi- į 
mai su “raudonom” dainom, 
o pertraukų metu nuo stati
nės prie šio medžio kalbėda- 
vo oratoriai. Prie šio medžio atsiminti dar vieną faktą.
dažnai būdavo priklijuojamas 
tuo metu populiarus eilėraš
tis “Gluosnio, skundas”, dėl 
ko žandarai labai siuto, skuto 
medžio žievę, kad nudrasky- Į 
tų proklamaciją.

Represijoms išvengti, vai
dinimai vykdavo kiekvieną 
kartą vis kitoje vietoje. Tuo 
būdu po Žiūriu Gudelių 
premjeros veikalas tais pa
čiais metais pasirodė Puske- 
purių kaime pas Petruškevi
čius, tų pačių metų žiemą — 
Putriškiuose pas Vitkauskus 
ir t. t. Tai tik stambesni 
slapti vakarai, kur būdavo 
statoma ši komedija. Reika
linga pasakyti, kad tada į 
sceną nereikėdavo eiti praši
nėti, kad vaidintų, visi tai 
laikė garbės reikalu. Todėl ir 
artistų netrukdavo. Tuo bū
du “Amerika pirtyje”, su di
deliu pasisekimu apėjusi ap
linkinius Marijampolės kai
mus, pradėjo artėti ir prie 
paties miesto, ką paskatino 
ir spaudos draudimo panaiki
nimas 1904 metais.

1904 m. balandžio 24 d. 
carinė valdžia, išsigandusi 
revoliucinio pakilimo visoje 
Rusijoj ir stiprėjančio nacio
nalinio judėjimo Lietuvoj, 
buvo priversta padaryti nuo
laidų.

Po 1905 metų revoliucinių 
įvykių, kurių aktyvūs daly
viai buvo ir marijampoliš-

Duokit žemę žaliai padabintą...
Jau upes glosto vėjo ranka, 
kaip žmogus Paukščių taką 
iš tolo, ..
Sužaliuos greit aplinkui lanka 
ir padvelks vėl 
rugpjūčio atolu.

Žemę kels 
dundesys iš miegų, 
ir lietus kibirkštėlėm Štai krinta. .. 
Imkit nerimų mano darbų, 
duokit žemę, 
žaliai padabintų!

Vilniaus “Tiesa” Mariaus Baranausko nuotraukos

1905 m. gegužės 28 d. Mari
jampolėje buvo surengtas 
pirmas vięšas lietuviškas va-
karas, kuriame rampos švie
są išvydo’ ši išpopuliarėjusi 
komedija.
pasirodė
vedamas 
senukas Šelemos Juras. Pa

Be vaidinimo čia 
ir A. Jasenausko 
choras, kankliavo

būtų buvęs dar 
ei Marijampolė bū
si padoresnę salę

sisekimas 
didesnis, . 
tų turėju!
koncertams, vaidinimams. O 
tai buvo rimtas stabdis kul
tūriniame
šis istorinis viešas vakaras 

judėjime. Todėl ir

buvo prayestas, išpuoštame 
kluone prįe kapų. Reikalinga

ėje Marijampolėje 
lis inteligentijos bu
bėjusi, todėl šio pir- 
Vakaro reikšmė dar

Tuometin 
didelė dal 
vo aplenk 
mo viešo 
labiau pakilo, nes parodė, 
kad lietuvių kalba nežuvo, ji 
gali puikiai skambėti ir sce
noje.

Šie pradžioje slapti, po to 
vieši lietuviški vakarai atliko 
labai didelį vaidmenį mūsų 
kultūros istorijoje. V. Micke- 
vičius-Kapsukas teisingai pa
stebėjo, kad “mums viešai 
išgirsti lietuvių kalbą paro
dyti kitiems, kad dar gyvuo
ja, daug reiškia: atsibunda 
tauta, kėlia aukštyn galvą, 
reikalauja sau lygių teisių su 
kitomis tautomis”.

Iš Marįjampolės “Amerika 
pirtyje” tais pačiais metais 
nukeliavo į Jurgežerius, se
kančiais *- į Naumiestį, Ky
bartus ir t. t., 1908 metais 
pasiekdama Suvalkus, visur 
susilaukdama nepaprasto pa
sisekimo.

Ir dabar, kada Lietuvos 
teatrai pasiekė didelių meni
nių aukštumų, žmonės į šią 
komediją plaukia kaip į atlai
dus, kaip ir anais sunkiaisiais 
metais.

Toks buvo “Amerikos pir
tyje” triumfo žygis per Sū
duvą, apie ką autorius A. 
Vilkutaitis, matyt, nė nesva
jojo. V. Gulmanas

Leonas PELECKIS
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PAKEIČIAMI LIETUVIU DARBININKŲ 
SUSIVIENIJIMO CENTRO SEKRETORIAI

Rugpjūčio mėnesio LDS organe “Tiesa” pranešama 
sekama žinia:

L.D.S. Centro Valdyba savo posėdyje įvykusiam 1981 
m. liepos mėn. 25 d., nutarė Peter L. Wilk iš laikino 
sekretoriaus vietos šiuo tarimu, dėl nesiskaitymo su Centro 
Valdybos tarimais ir nepildymo pareigų pagal L. D. S. 
konstituciją, Seimo ir L. D. S. Centro Valdybos tarimus, iš 
pareigų atleisti.

L. D. S. Centro sekretorės pareigas eiti nutarta paskirti 
Amelia Yuskovic laikinai ir Anne Yakštis laikinai eiti 
iždininkės pareigas.

Prašome visų L. D. S. kuopų ir narių įsidėmėti ir su 
Centro Valdyba kooperuoti.

Servit J. Gugas, L. D. S. prezidentas

Juodoji kerą II ika—gyva!
Pralėkė Valkininkai, Varė

na, Perloja, jau ir liaudies 
meistrų stogiastulpiais nužy
mėtas garsusis “Čiurlionio 
kelias” suko į kairę, į Druski
ninkus, kai šimtajame kilo
metre prieš sankryžą sustab
džiau automobilį. Svarstyda
mas kur toliau, keliauti, pri
siminiau posakį: “Kuo toliau 
į mišką, tuo daugiau me
džių”. Išties, rūpėjo Merki
nės piliakalnis, nuo kurio 
vien po apylinkės akis paga
nyti — malonumas. Rūpėjo 
kitoje Merkio pusėn ant 
kranto užtūpę Puvočiai. Čia 
gyvendama paprasta kaimie
tė Rožė Sabaliauskienė para
šė reto grožio knygą “Prie 
Merkio mano kaimas”. Prie
šais Merkinę, ant kalvos už- 
siorpštusi egzotiška miški
ninkų “trobelė ant vištos 
kojelės” irgi traukė žvilgsnį. 
Tuo tarpu buvau iš anksto 
telefonu susitaręs su Merki
nės kraštotyros muziejaus 
direktoriumi: kai atvažiuo
siu — paskambinti. Ėjau ap
link miesto aikštę žvalgyda
masi telefono automato, kai 
vos kaktomušom nesusidū
riau su pažįstamu dailininku 
iš Varėnos Juozu Juozapavi
čiumi. išsiaiškinus, kas, kaip 
ir dėl ko, Juozas pasakė:

— Piliakalnis — nepabėgs, 
o direktoriui — aš pats tave 
pristatysiu, na, o apie juodą
ją keramiką girdėjai?

Pasisakiau girdėjęs. Ir 
apie juodąją gruziniškąją ke
ramiką, ir viena ausim — 
apie japoniškąją, ir pas mus 
kažkur yra, — pridūriau.

— Važiuojam su mani
mi, — pertraukė Juozapavi
čius, — kokie trys kilomet
rai, ir Kačingė. 0 ten — ne 
viena ausim, o abiem akim 
pamatysi, su puodžiumi Sta
siu Mašala supažindinsiu . . .

Ir nuvažiavom. Pakeliui 
Juozas pasiguodė. Nebėra 
jaunų žmonių, kurie domėtų
si puodžio amatu. Štai rajono 
kultūros skyrius ir dirbtuvę 
domėtųsi puodžio amatu. 
Štai rajono kultūros skyrius 
ir dirbtuvę pastatė, pačioje 
Kačingėje, kad arčiau prie 
meistrų, kad pasimokyti iš 
ko turėtų. 0 dirbti nėra 
kam . . . Tik, atrodo, per 
daug pesimistiškai Juozo nu
siteikta. Mat, kaip beldėmės 
Mašalos pirkion, o puodžiaus 
tuo metu namie nebūta, pri
bėgo uodegą vizgindamas šu
niukas, o paskui pamatėme 
einant merginą. Ta mergina, 
kaip po to išsiaiškinom, dai
lininkė keramikė Teresė Jan
kauskaitė. Kaip tik “užside
gusi” juodąja keramika:

— Mokydamasi institute 
žinojau, kad yra juodoji ke
ramika. Todėl atvažiavau 
čia. Paklausiau, kur gyvena 
puodžiai. Man parodė Mi
liauską. Kai aš pamačiau, 
kaip jis dirba, nustebau: di
delės rankos, kojos, o kai 
išneša vadinamąjį “tavorą” į 
krosnį — kažkas fantastiška.

Vasarą organizuodavau 
jaunųjų keramikų stovyklas, 
o dabar, ko gero, teks dirbti 
ir pasilikti čia gyventi.

Pasidomėjau, ar keramikės 
svajonė pratęsti tradicijas ir 
ji dvejodama pasakė “taip”.

Įsikalbėjom apie degimo 

technologiją. T. Jankauskai
tė paaiškino:

— Tai primityviausias de
gimo būdas. Esmė ta, kad 
dega kaip ir paprastą kera
miką. Bet užkimša krosnį, 
kai puodžiai vadina “uždu- 
sa”. Užkemša angas, o į 
paskutinę pakurą įmeta sa
kuotų malkų. Ir visi išsisky
rę durnai susigeria į kerami
kinę šukę. Nuo malkų rūšies 
kiekio, liepsnos ilgio, pri
klauso kokie bus dirbinio 
atspalviai.

Teresė pasakojo, rodė 
meistro darbus, rodė ir savo. 
0 kai ėjom apžiūrėti krosnį, 
kieme sutikome iš Merkinės 
grįžusį meistrą. Įsikalbėjom. 
Kaip pasakojo Stasys Maša
las, juodosios, ar kitaip dar 
dūminės vadinamos kerami
kos amato pradėjo mokytis 
prieš 50 metų.

Jo tėvai, seneliai net pro
seneliai dirbo juodąjį kerami
ką.

Tiesa, kai Mašala, grįžęs iš 
kariuomenės, panoro puo
džiaus amato mokytis, tėvas 
jau buvo senas, dirbti nega
lėjo. Juodą degimą paaiški
no, patarė, o amato mokėsi 
jau Onuškyje.

Papasakojo meistras, ko
dėl ši vietovė Kačinge vadi
nasi.

— Kada žmonės ateidavo 
puodus pirkti, o čia vien 
dirbtuvės buvo, o nebuvo 
jokio kaimelio, klausdavo 
dzūkiškai: “Ką čė”, Ką čė”. 
O kiti praminė — Kačingė. 
Taip iš tų puodų paliko 
Kačingė.

Pasakojo puodžius apie 
amato plonybes:

— Molis yra pirmos rū
šies — savyje turi šamoto. 
Jeigu kitas molis riebus, tik 
pastatyk į ugnį, jis sutraš
kės. Nes jis tankus, ir ga
rams nėra kur išeiti, garar> ir 
susprogdina. Deginam, kiek 
molis laiko. Būna tokių atve
jų, kad randi ir pakrypusį 
kokį dirbinį.

Vėliau nuėjom pirkion. Pa
gyrimo raštų ir parodų paro
dė. Nuo 1954 metų meistras 
dalyvauja liaudies meno pa
rodose. Prisiminė meistras ir 
tarptautinį keramikų simpo
ziumą, vykusį Vilniuje:

— Dailininkai iš Vilniaus 
atvežė darbus, aš jiems išde
ginau, visi buvo patenkin
ti ... Suvažiavo virš 30 
žmonių iš viso pasaulio: Itali
jos, Prancūzijos, Vietna
mo . . .

Meistras didžiavosi savo 
darbu, o keramikė Teresė 
Jankauskaitė didžiavosi puo
džiumi. Išvažiuojant buvo 
malonu žiūrėti į šią kiek 
keistoką porą: pagyvenusį 
meistrą ir jaunąją jo mokinę. 
Bet už tat liko tvirtas įsitiki
nimas — juodoji keramika 
šiame krašte išliks.

Marius Dikas

Washington. — Prekybos 
departamentas paskelbė, jog 
pereitais metais Amerika 
pradėjusi pirkti pagerintą 
Tarybų Sąjungos uranijų, 
kuris naudojamas JAV ato
minėse jėgainėse. Nupirkta 
už $43,6 milijonus.

San Francisco-
Mūsų žinelės

Rugpjūčio 7 d. įvyko LLD 
198 kuopos posėdis A. ir V. 
Taraškų bute. Kuopos pirmi
ninkas F. Machulis atidarė 
posėdį, o posėdžio pareigas 
pravedė K. Mugianienė. Tar
pe valdybos kitų raportų 
finansų sekretorė Ks. Karo- 
sienė pateikė išsamų raportą 
apie birželio mėn. renginį, 
kuris įvyko Berkeley, Cal. 
Antrą svarbų pranešimą sek
retorė skaitė apie ruošiamą 
žygį į Washington, kuris 
įvyks Washingtone rugsėjo 
19 dieną. Pranešime sakoma, 
kad šis žygis bei masinė 
demonstracija bus iš visos 
Amerikos ir demonstrantai 
Washingtone susirinkę pa
teiks savo protestą prieš 
prezidento Reagano ekono
minę programą, pasisakyda
mi už darbą ir socialinius 
reikalus.

Ši kartą buvo trumpokas 
mūs posėdis, tad nesiradus 
kitų kuopos reikalų pirminin
kė Mugianienė pakvietė kuo
pos narius minutei atsistoti 
pagerbimui mirusio ilgame
čio kuopos nario Aleko Mu- 
gianio. Labai apgailėtina, 
kad trumpame laike ši mūsų 
LLD kuopa nebeteko dviejų 
brangių kuopos narių bei 
draugų — A. Mugianio ir 
Valerijos Sutkienės.

Beje, šios dienelės posėdy
je radosi jubieliatų bei gim
tadienių metinės. Tai kuopos 
pirmininko Prano Machulio 
ir Kastancijos Mugianienės. 
Ta proga šeimininkai A. ir 
V. Taraškai vaišino jubilia
tus ir narius skanėsiais. Taip 
pat Dorothy Machulis, proga 
jos vyro Machulio metinių ir 
sesers K. Mugianienės meti
nių, pavaišino su šampanu ir 
tortu. Vardu jubiliatų ir na-

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 
September action.

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

I.............. ........ ..... —- ---------- -------------------- -----------------------------------------

MIAMI, FLORIDA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jonas Thomsonas
Mirė 1980 m. rugpjūčio 21 d.

Jau praėjo vieneri metai, kaip jis mus paliko 
dideliame liūdesyje. Jis mūsų širdyse visuomet 
būna.

Žmona-SOPHIE
Sūnus-EUGENE
Anūkės—JONI ir CAROL 
Anūkas — RICHARD

-Oakland, Cal.
rių nuoširdi padėka už vai
šingumą Taraškams ir D. 
Machulis.

Palinkėjome gerojo vėjo 
į Lietuvą

Ksavera Karosienė ir ad
vokatė Margareta Hume 
rugpjūčio 12 dieną iš San 
Francisco United lėktuvu iš
vyko į New Yorką, o iš New 
Yorko tos pačios dienos va
kare Finnair linija į Lietuvą, 

i Šiuo tarpu kada lėktuvų kon
trolieriai streikuoja tai ne
saugumo gandai skleidžiasi, 
tačiau pasiryžę turistai į toli
mas keliones nesibaido. Mū
sų Ksavera žada pabuvoti 
Lietuvoje pora savaičių, o 
Margaret Hume pageidauja 
pasilikti Lietuvoje ilgiau. 
Jai, kaipo advokatei, norisi 
pastudijuoti Europos bei Ta- 

| rybų Sąjungos teisias. Prie 
to Margaret pageidauja pa
tobulinti daugiau lietuvių 
kalbą. Rodosi prieš trejetą 
metų Margaret Hume turėjo 
progą pabuvoti bei pastudi
juoti lietuvių kalbą Vilniuje 
ir ji tuo laiku yra padariusi 
nemaža progresą lietuvių 
kalboje. Kažkaip mes ją ir 
vadiname puslietuvaite, nes 
Margaret motina lietuvė, o 
tėvas kitatautis.

Na, Ksaverai ir Margare- 
tai laimingos, laimingos ke
lionės ir laimingai grįžti į 
namus su daug įgytų įspū
džių kelionėje ir Lietuvoje. 
Beje, teko girdėti, kad iš Los 
Angeles, Cal. ir ten esančios 
LLD kuopos dvi narės Fran
ces Sakalienė ir Antanina 
Marcinkienė irgi rugpjūčio 
12 dieną vyksta į Lietuvą 
paviešėti.

Na, linkime visiems keliau
tojams geriausios kloties ir 
viso gero. M. B-tė

Bridgeport, Conn.
Praėjusiame “Laisvės” nu

meryje buvo žinia apie drau
gus Stripeikus.

Noriu tą žinią šiek tiek 
praplėsti. Jie abu sunkiai 
serga ir randasi ligoninėse 
Bridgeporte. Būtų gerai jei 
vietiniai draugai juos laiks 
nuo laiko aplankytų, o jų 
pažįstami jiems pasiųstų 
nors atviruką bei laiškutį.

Anthony Stripeika gydo
mas Bridgeport Hospital, o 
Amelia Stripeikis St. Vin
cent Hospital.

M. Strižauskienė gydosi 
namuose. JMR

Summit, N. J.
Rugpjūčio 11 d. mirė Mari

jona Griciūnienė-Mary Gray
son. Liko nuliūdime dukra 
Venera ir anūkė Patricia.

Reiškiame gilią užuojautą 
dukrai ir anūkei, taipgi vi
siems artimiesiems bei pažįs
tamiems. Draugė Griciūnie- 
nė daug veikė mūsų organi
zacijose ir buvo uoli “Lais
vės” rėmėja. IM

Gus Hali kviečia 
dalyvauti proteste

Detroit. — Kalbėdamas 
masiniame mitinge rugpjūčio 
15 d., JAV Komunistų parti
jos gen. sekretorius Gus Hali 
kvietė visus vykti į Washing- 
toną ir dalyvauti rugsėjo 19 
d. ruošiamoje demonstracijo
je prieš prez. Reagano eko
nominį planą.

Gus Hali šiuo metu lankosi 
visoje eilėje didžiųjų JAV 
miestų, nušviesdamas prez. 
Reagano vidaus ir užsienio 
politiką ir ragindamas visus 
aktyviai dalyvauti toje darbo 
žmonių demonstracijoje Wa
shingtone.

TSRS EKONOMINĖ 
PAGALBA LENKIJAI

Maskva. — Tuo tarpu, kai 
Amerikos spauda ir TV per 
perstojo mala apie tariamą 
Tarybų Sąjungos invaziją į 
Lenkiją, vienintelė forma ta
rybinės intervencijos tėra 
draugiška parama Lenkijai 
ekonomiškai atsistoti ant ko
jų.

Kryme, kur atostogauja 
TSRS vadovas Leonidas 
Brežnevas, buvo susitikę Ta
rybų Sąjungos ir Lenkijos 
lyderiai. Tarybų Sąjunga ati
dėjo ilgesniam laikui Lenki
jai skolos mokėjimus ir paža
dėjo tiekti papildomų žalia
vų, kurios taip reikalingos 
Lenkijos pramonei.

ATSIŠAUKIA I PASAULĮ 
SIEKTI TAIKOS

New Delhi. — Indijos mi
nistrė pirmininkė Indira 
Gandhi, kalbėdama Indijos 
34 metų nepriklausomybės 
sukakties minėjime, apeliavo 
į visas pasaulio didvalstybes 
sustabdyti ginklavimąsi. In
dija 1947 m. atgavo nepri
klausomybę iš britų.

Grupė VLADO MISIŪNO draugų rengia jam 
pagerbimo popietę SEKMADIENĮ, rugsėjo 20 d., 
2 vai. po pietų, Laisvės salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y.

Vladas sulaukė 90 metų amžiaus ir todėl 
ruošiama šis pobūvis — bus skanūs pietūs ir 
meninė programa. Vladas dėkodamas rengėjams, 
užmokės visas išlaidas šio pobūvio, o pelną skiria 
“Laisvės” laikraščio palaikymui.

Auka $8.

BRIEFS

Vaizdas iš Indijos Dienos parado New Yorke. Pereitą 
savaitgalį, minint Indijos nepriklausomybės 34 metų dieną, 
Madison Avenue įvyko didelis paradas ir savo rūšies 
istorinis, nes pirmasis šiame mieste. Šokėjos šoka ant 
platformos, vežančios Gandhi portretą.
—------------------------------------------------------------------- į-----------------------------—

Some horse meat from 
Australia may have been 
passed off in the United 
States as imported beef, a 
spokesman for the Depart
ment of Agriculture said last 
week. 

* * *
Considering it as an attack 

against them by Reagan Ad
ministration the nation’s 
psychologists, sociologists, 
economists and other social 
scientists have mounted a 
sophisticated lobbying effort 
to change the way Washing
ton views them. 

* * *
Governor Carey signed a 

bill making milk the official 
j state beverage. We’ll drink 
to that. 

* * *
According to The New 

York Times:
Prostitution in New York 

City has reached beyond 
such areas as Times Square 
into residei. 1 neighorhoods 
of working ^milies with 
children, professional cou
ples.

In most areas, law-en
forcement officials say, the 
criminal-justice system has 
proved virtually helpless to 
deal with the prostitutes and 
pimps who, accompanied by 
bodyguards and lookouts, 
use whole streets as their 
places of business.

“It’s just out of hand 
here,” said Nancy Schuln, 
president of the Boerum Hill 
Community Association in 
Brooklyn. “You just can’t 
believe it unless you see it. 
Lookouts roaming around, 
prostitutes having sex on 
stoops and in parked cars, 
women out in the middle of 
the street in their under
wear.”

Walter and Brone Kershulis with Justas Paleckis,
Lithuanian popular writer and diplomat. Picture was taken
when they visited Lithuania.

In Long Island City, 
Queens, residents said pros
titutes had used their parks 
as bathrooms and their 
streets and stoops as bed
rooms.

* ♦ ♦
Eating garlic every day 

may prevent stomach can
cer, says a Chinese research
er. 

* * ♦
Ksavera Kaross left for 

Lithuania as an invited guest 
August 12. There was no 
trouble. Finn airplanes were 
on time.

expects to be

and will stay here

Ksavera
back in New York Saturday, 
August 29
for a couple of days. Friends 
are planning to give her a 
dinner party to 
80th birthday.

honor her

♦
the New 

Chorus members 
a good summer, 

rest and leisure 
to get together

♦ *
Hope that all 

York Aido 
are having 
plenty of 
and desire 
again aftei^ Labor Day to 
start a new season. We can 
not stop. We are very much 
needed. 

♦ * *

Walter Kershulis is a very 
exceptional person and so is 
his wife Brone. Walter is 93, 
Brone 82 and it’s amazing 
how they carry on, taking 
care of their home and them
selves by themselves.

August 15th was Walter’s 
birthday and many friends 
visited them over the week
end spending many relaxing 
hours in their beautiful gar
den. Good luck and health to 
them for many more years!

Use




