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KRISLAI
Kaip bu darbininkais

ir biednuomene?
Didelis taikos pralaimėjimas 
Pildosi su kaupu 
Nenugalima problema 
Dar dėmesio vajui

A. BIMBA
Reagano Administracija 

džiaugiasi, kad per rugpjūtį 
kainos tepakilo apie 3 pro
centus. Tai, girdi, mažiau
sias šiemet mėnesinis pakili
mas.

Betgi pakilo, o ne nukrito. 
Bet kaip su mūsų darbininkų 
milžiniškos daugumos bei su 
biedniokų, gyvenančių iš pa
šalpų įplaukomis? Jų paja
mos nepakilo nė vienu centu! 
Vadinasi, jų gyvenimas dar 
pablogėjo, pasunkėjo. Ir nė
ra jokių duomenų, kurie ro
dytų, kad jų padėtis pasi
keistų gerojon pusėn. Ji dar 
vis tebeblogėja.

Prieš kelias dienas su ofi
cialiu vizitu, kaip žinia, Iz
raelio premjeras Begin lan
kėsi Jungtinėse Valstijose. 
Savo viešnagės rezultatu jis 
labai patenkintas, ir džiau
giasi. Mat, jis parsivežė labai 
svarbia, istorinę sutartį. 
Reagano Administracija pa
žadėjo Izraelį tvirčiausiai, 
moderniškiausiai (žinoma, 
atominiai) apginkluoti, ir nuo 
dabar pastoviai būti jo sau
gumo sargyboje.

Iš savo pusės, Izraelis leis 
mūsų Washingtonui Izraely
je įsteigti didžiulę militarinę 
bazę. Nuo dabar Arabų pa
saulis nebedrįs nė burnos 
atidaryti prieš Izraelį ir jo 
pačias aštriausias išdaigas, 
kaip, pavyzdžiui, iš lėktuvų 
pulti ir naikinti jėgaines.

Iš Washingtono praneša, 
kad per rugpjūtį kainos paki
lo apie 3 procentus. Reiškia, 
kad viskas pabrango. Turčiai 
turtėja, monopolistinės kor
poracijos žeriasi rekordinius 
pelnus.

Kai Reaganas laimėjo rin
kimus ir Washingtone atsisė
do į prezidento sostą pažan
gieji amerikiečiai sakė, kad 
taip bus. Jų pranašystė pil
dosi su kaupu!

Skaitlingosios Indijos 
premjerė ir vadovė Indira 
Gandhi skundžiasi, kad jos 
vadovaujama šalis negali 
įveikti gyventojų augimo 
problemos. Saukia ir ragina 
visus visuomeninius veikė
jus ir veikėjas tuo susirūpin
ti ir pradėti plačiausią propa
gandą už gimdymų kontrolę.

Kaip žinoma, tokia “liga” 
serga daugelis kitų Azijos ir 
Afrikos šalių. Jo negali pasi
vyti ekonominiai pragyveni
mo ištekliai, kad galėtų ap
rūpinti žmonišku, maždaug 
išsivysčiusių šalių lygio pra
gyvenimu.

Ar jau visi laisviečiai ir 
laisvietės darome viską šį 
“Laisvės” vajų padaryti sėk
mingu? Dar kartą, kaip žmo
nės sako: Sustokime ir pa
galvokime!

Haga. — Olandijos spauda 
vienbalsiai sako, kad iš visų 
NATO šalių, Olandijoje vieš
patauja stipriausias pasiprie
šinimas prieš atominius gink
lus ir termobranduolinius 
bandymus.

KOVINGA DARBO UNIJŲ SOLIDARUMO DIENA-.DIDI VISOS ŠALIES
MASIŲ DEMONSTRACIJA SOSTINĖJE PRIEŠ ADMINISTRACIJA

Washingtonas. — Daugiau 
negu 250,000 darbo žmonių, 
o kai kuriais apskaičiavimais 
beveik pusė milijono, suplau
kė praeitą šeštadienį į Wa- 
shingtoną, kad išreikšti savo 
pagiežą prieš Reagano admi
nistraciją, prieš jos ekonomi
nę politiką, kuri žingsnis po 
žingsnio bandė atimti nuo 
darbo masių jų socialinius 
išsikovojimus. Oficialiais po
licijos apskaičiavimais de
monstracijoje dalyvavo 
250,000 žmonių. Bet spauda 
pripažįsta, kad tokiais atsiti
kimais skaičių galima bent 
padvigubinti, ir tas labiau 
atitiktų tiesai. Tikslaus skai
čiaus negalima nustatyti, bet 
užtenka prisiminti, ką nuo 
kalbėtojų platformos pasakė 
Coretta King: “Šiandien dar
bo žmonės valdo mūsų sosti
nę/

Demonstracijos vyriausiu 
organizatorium buvo ALF- 
CIO, Amerikos darbo federa- 
cija-Industrinių organizacijų 
kongresas, didžioji Amerikos 
unijų sąjunga. Bet dalyvavo 
ir kitos unijos, kurios nepri
klauso prie AFL-CIO, kaip 
tai angliakasiai. Tūkstančiais 
autobusų, specialiais trauki
niais ir kitais kelionės būdais 
į sostinę suplaukė metalistai 
iš Vidurvakarių, angliakasiai 
iš Pennsylvanijos ir pietinių 
valstijų, lengvosios pramo
nės darbininkai iš New Yor- 
ko, net miškų kirtėjai iš 
tolimos Alaskos. Unijos buvo 
ne vienos: dalyvavo Juodųjų 
žmonių vyriausios organiza
cijos, kaip tai NAACP ir 
Urban League, taipgi mote
rų feministinės organizaci
jos, kaip tai NOW (Naciona
line moterų organizacija).

Demonstracijos priekyje

Neteisti kaliniai 
Pietų Korėjoje

Tokyo. — Iš Pietinės Ko
rėjos gaunama žinios, kad 
ten bent 15,000 politinių kali
nių laikomi karinėse stovyk
lose. Tai vis kaliniai, kurie 
nebuvo teisti ir kurie laikomi 
po areštu administraciniu de
kretu. Į tą skaičių neįeina 
dešimtys tūkstančių politinės 
opozicijos žmonių, kuriuos 
teismai jau nuteisė ir kurie 
laikomi kalėjimuose arba sto
vyklose.

Japonų žurnalas “Sekai” 
atspausdino savo korespon
dento straipsnį apie stovyk
las, kur laikomi nenuteistieji 
politiniai kaliniai. “Sekai” ko
respondentui pasisekė slap
tai įsigauti į stovyklą, pozo- 
jant korejietį, ir jis stebėjo, 
kas ten dedasi. Jis rašo, kad 
režimas stovykloje, kurioje 
jis buvo, yra toks griežtas, 
kaip koncentracijos stovyklo
se, kad kaliniai kankinami, 
kad jie neturi jokių legalinių 
teisių ir kad jų šeimos bei 
giminės net nežino apie jų 
ten buvimą.

Washington. — Čia rimtai 
svarstoma perkelti dolerį į 
aukso standartą. Kai kurie 
ekonomistai laikosi nuomo
nės, kad tai yra senoviškas ir 
nepraktiškas būdas infliacijai 
baigti, bet Reagano adminis
tracijoje dabar yra eilė eko
nomistų, kurie pradeda gal
voti ir kitaip.

Pirmosios gretos galingoje demonstracijoje Washingtone.

buvo iškeltas didžiulis trans- 
porantas su dviem žodžiais: 
SOLIDARUMO DIENA, o 
pirmoje gretoje po transpo- 
ranto žengė AFL-CIO prezi
dentas Lane Kirkland, Na
cionalinės moterų organizaci
jos prezidentė Eleanor 
Smeal, NAACP (Juosųjų va
dovaujančios organizacijos) 
direktorius pastorius Benja
min Hooks, Martyno Luthe- 
rio Kingo našlė Corette Scott 
King, senas kovotojas už 
civilines teises Bayard Rus- 
tin ir kiti.

Demonstracijoje, panašiai, 
kaip prieškarinėse demon
stracijoje apie prieš dešimt
metį, dalyvavo nemažai jau
nimo, studentų ir įvairių 
radikalių grupių. Bet ji sky
rėsi nuo praeities demon
stracijų tuo atžvilgiu, kad jos 
daugumą sudarė organizuota

GRIEŽTAS (SPĖJIMAS LENKIJOS VADOVYBEI: 
ŠOVINISTINĖ PROPAGANDA TURI BŪTI BAIGTA

Lenkijos vadovai, Jaruzelskis ir Kania, kalba po Solidarumo vadas Walesa 
Lenino paveikslu . . bučiuoja Primatą Glempa.

Varšuva. — Visi vadovau
jantieji Varšuvos laikraščiai 
atspausdino pareiškimą, kurį 
Lenkijos vadovybei padarė 
Tarybų Sąjungos partijos ir 
valdžios vadai. Tame pareiš
kime TSRS giliai apgailes
tauja faktą, kad socialistinė
je Lenkijoje vis labiau plinta 
įvairių šovinistinių pajėgų 
veikla. Nurodoma, kad na- 
cionalinistiniai - šovinistinės 
idėjos platinamos leidiniuo
se, kuriuos spausdino tam 
tikros frakcijos Solidarumo 
judėjime.

TSRS vadovybė primena 
lenkams, kad šimtai tūkstan
čių tarybinių karių paaukojo 
savo gyvybes Lenkijos žemė
je, norėdami išlaisvinti ją 
nuo rudojo nacinio siaubo; 
kad broliška Tarybų Sąjunga 

darbininkija, jauni, vidutinio 
amžiaus ir senyvi darbinin
kai iš visų šalies kampų, 
kurie niekad praeityje neda
lyvavo protesto demonstraci
jose Washingtone.

Demonstracijos pirmose 
gretose taipgi Žygiavo strei
kuojantieji aerodromo oro 
kontrolieriai. Kad palengvin
ti susisiekimą mieste, AFL- 
CIO už tam tikrą sumą tai 
dienai “pasamdė” visą pože
minių traukinių (metro) sis
temą, taip, kad žmonės galė
jo važinėti nemokamai, be 
biletų. Vienas angliakasys iš 
Illinois išsireiškė: “Čia mes 
šiandien valdome net pože
mį!”

Pats prezidentas Reagan 
tą dieną išvyko iš Washing
tono į savo Camp David bu
veinę užmiestyje. Bet, pripa
žindama demonstracijos ga

iki šios dienos ekonominiai 
gigantišku mąstu padeda 
Lenkijai: šovinistinėms jė
goms leidžiama atvirai 
skleisti antitarybinę propa
gandą, niekinti paminklus 
kritusiems už Lenkijos žemių 
išlaisvinimą, padėjusiems at
gauti Lenkijai senąsias jos 
žemes iš vokiškųjų revanšis- 
tų.

Šis griežtas įspėjimas buvo 
ne tik atspausdintas Lenki
jos spaudoje, bet pakartoti
nai perduotas per televiziją 
ir radiją. Tarybinė vadovybė 
kreipėsi į Lenkijos komunis
tus, ragindama stiprinti kovą 
prieš tuos, kurie bando 
griauti socialistinės santvar- ! 
kos pamatus, atplėšti Lenki
ją nuo socialistinių šalių san
tarvės.

lia, valdžia išleido pareiški
mą, kad “Prezidentas Rea
gan visuomet užjautė ir te- 
beužjaučia darbo žmo
nes . . .”

Masiniame mitinge po de
monstracijos kalbėjo unijų, 
moterų organizacijų, Juodų
jų, indėnų, taikos grupių ir 
kiti vadai. Angliakasių-mai- 
nerių unijos (UMW) prezi
dentas Sam Church pasakė:

“Aš nesistebiu, kad Reaga
nas šią dieną iš sostinės 
išvyko, — jis bijo mūsų 
vienybės ir galios. Bet su 
laiku jis turės už tai atsaky
ti, kaip jis pažeidžia Ameri
kos liaudies vyrų, moterų, 
senelių ir vaikų gyvenimą, 
kaip jis ant jų pečių užkrauja 
vis sunkesnę naštą, tuo tar
pu, kai jo ekonominė progra
ma daro vieną lengvatą po 
kitos jo bičiuliams turčiams.”

Tuo tarpu Gdanske Solida
rumo vadovybė, baigusi savo 
kongresą-suvažiavimą, nau
jai pareiškė. Pareiškime, lyg 
švelnindama savo pozicijas, 
Solidarumo vadovybė panei
gia kaltinimus, kad ji bando 
pakeisti šalies santvarką. So
lidarumo vadovybė dabar sa
ko, kad jos atsikreipimas į 
Rytų Europos šalių darbinin
kus yra tiktai “minčių pasi
keitimas”, o ne politinis ma
nifestas.

Šiuo tarpu padėtis pačioje 
Lenkijoje lieka įtempta. Ša
lis vis labiau kenčia nuo 
ekonominių negalavimų, ku
riuos vis labiau komplikuoja 1 
kai kurių Solidarumo frakci
jų neatsakomingumas ir pro
vokacijos.

TSRS reikalauja 
išlaisvinti belaisvį

Maskva. — Tass pranešė, 
kad Pietų Afrikos kariauna 
belaisvėje laiko tarybinį pa
tarėją, kuris buvo Angoloje 
suimtas (pietafrikiečiai sako, 
kad jis yra Nikolajus Pestre- 
covas seržantas). Tarybų Są
junga taip pat išreiškė griež
tą protestą prieš keturių 
tarybinių piliečių nužudymą 
Angoloje: Pietų Afrikos ra
sistai, kurie įsiveržė Ango- 
lon, nužudė du tarybiniu 
patarėju specialistu ir jų 
žmonas.

Pietų Afrikos rasistinė ka
riauna jau kelintas kartas 
įsiveržia Angolon, naudoda
ma kaip priekabų aiškinimą, 
kad ji atakuoja ne angolie- 
čius, o Namibijos partizanus, 
kurie Angoloje randa prie
globstį.

Pietafrikiečių įsiveržimas 
Angolon šiuo kartu visame 
pasaulyje sukėlė griežtus ir 
plačius protestus. Jungtinių 
Tautų Saugumo taryboje tik 
vienos Jungtinės Valstybės 
atsisakė smerkti Pietų Afri
ką, — visi kiti ją pasmerkė.

Egipte plinta 
neramumai

Kairas. — Egipto policija 
ašarinėmis dujomis ir kito
kiais būdais išvaikė eilę anti
valstybinių demonstracijų, 
kurios paskutiniu laiku šaly
je vis labiau plinta. Valdžia 
skelbia, kad tie neramumai 
yra susirėmimai tarp musul
monų ir krikščionių-koptų. 
Bet kiti šaltiniai praneša, 
kad tie išstojimai faktinai 
yra atkreipti prieš Sadato 
valdžią, prieš jo Amerikai 
pataikaujančią politiką, prieš 
nuolaidas, kurias jis vis daro 
Izraeliui. Išstojimuose prieš 
valdžią dalyvauja įvairios jė
gos: nacionalistiniai nusitei
kę intelektualai ir studentai; 
kairiosios grupės; musulmo
niški fundamentalistai; Egip
te gyveną palestiniečiai.

Egipto valdžia uždraudė 
eilę opozicinių laikraščių ir 
žurnalų, žymiai apkarpė opo
zicinių politinių grupių veik
lą.

Delhi. — Indijos premiere 
Indira Gandhi pareiškė, kad 
užsienio korespondentai In
diją paprastai vazduoja 
kuo tamsesnėje šviesoje, ir 
nepraneša apie toje šalyje 
pažangą. Atbalansuoti tą, In
dira Gandhi sukūrė naują 
tarptautinį laikraštį, spaus
dinamą anglų kalboje “Natio
nal Herald” tarptautinę lai
dą, kuri bus visame pasauly
je platinama.

ENGLAND
OUT C- 

IRELAND 
HSh NORTHERN AID COMM

New Yorko airiai demonstruoja solidarumą Siaurės Airijos 
nacionaliniam judėjimui.

ŽINIOS IŠ VISUR

Beirut, — Čia dinamitu 
prikrautas sunkvežimis spro
go prie palestiniečių ir kairių 
libaniečių bendro štabo ir 
žuvo 20 žmonių. Kelios die
nos vėliau panašus sprogi
mas įvyko prie kito palesti
niečių centro. Už tą žingsnį 
atsakomybę prisiėmė kokia 
tai ultra-dešini organizacija, 
pasivadinusi “Libano išlaisvi
nimas nuo Svetimųjų”. Bet 
palestiniečiai kaltina, kad už 
tą teroru esą atsakingi Izrae
lio agentai.

Grand Rapids, Mich. — 
Čia atidarytas buvusiojo pre
zidento Fordo dokumentinis 
muziejus. Į atidarymo iškil
mes atvyko prezidentas Rea
gan ir eilė svečių iš užsienio. 
Ta proga Reaganas konfera- 
vo su Kanados
Trudeau ir Meksikos prezi
dentu Portillo.

premjeru

Beirut. — Čia įvyko Libi
jos, Alžyro, Pietų Jemeno, 
Sirijos ir PLO suvažiavimas. 
Suvažiavimas dar kartą krei
pėsi į visus arabų kraštus 
ragindamas pradėti ekonomi
nį boikotą prieš Jungtines 
Valstybes. Atsikreipime nu
rodoma, kad tie arabiškieji 
kraštai, kaip Saudi-Arabija 
ir Jordanas, kurie prekiauja 
su JAV, faktinai tiesioginiai 
padeda Ižraeliui.

Athenai. — Dvi komunistų 
partijos, kurios egzistuoja 
Graikijoje, pradėjo derybas 
apie bendrų sąrašų sudary
mą į parlamentinius rinki
mus. Komunistai taipgi siūlo 
Graikijos Socialistų partijai, 
taip vadinamam Graikijos 
Pan-Heleniškam Socialisti
niam judėjimui, paramą.

Paryžius
nacionalinė televizija žymiai 
pakeitė savo charakterį po 
te, kai socialistai stojo prie 
valdžios vairo. Beveik visi 
skyrių direktoriai, kurie bu
vo patyrę 
vatyviai komentatoriai, pa
keisti pažangesniaisiais pa
reigūnais.

Prancūzijos

televizijos konser-

Teheran. — Irano valdžios 
radijas praneša, kad sušau
dyta dar 149 klerikalinio re
žimo priešų. Sušaudymai 
įvykdyti Elvino kalėjime pa
čiame Teherano mieste. Visi 
sušaudytięji buvo Liaudies 
Muchahedįnų organizacijos 
nariai. Tai organizacija, kuri 
bando derinti Islamą su 
marksistiniais nusistatymais.

Valdžia sako, kad tai yra 
toji organizacija, kuri prave
da teroro bangą prieš jos 
viršūnes.
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TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

ŽMONIJA PRIEŠ
NEUTRONINĘ BOMBĄ

Liaudis valdė sostinę
Praeitas šeštadienis, rugpjūčio 19-oji, be abejo nueis 2 

Amerikos istorijos puslapius, kaip viena svarbiausių dienų. 
Beveik pusė milijono darbo žmonių iš visų šalies kampų 
suplaukė į Washington^. Jie užtvindė visas centrines 
gatves ir aikštes, jų specialūs traukiniai, viens po kito 
riedėjo į centralinę geležinkelio Union stotį, jų tūkstančiai 
ir tūkstančiai autobusų užpildė visas aikštes ir šalutines 
gatves.

Kas jie buvo, ir ko jie vyko?
Vienas senyvas darbininkas iš New Jersey taip paaiškino 

“New York Times” korespondentui:
“Prieš dešimtį metų aš galvodavau, kad tik jauni 

dykaduoniai, išlepinti studentai, kurie turi daug laiko, 
vyksta į protesto demonstracijas Washingtone. Ir, štai, aš 
čia, prie Washington© paminklo, tarp šimtų tūkstančių 
žmonių, kurie atvyko į demonstracijų, lygiai, kaip atvykda
vo jaunuoliai!”. .

Kodėl tas žmogus ir šimtai tūkstančių kitų kaip jis 
atvyko?

Nemenka dalis demonstrantų buvo konservatyviai žmo
nės, kurie paskutiniuose rinkimuose balsavo už Reaganą. 
Nors jie unijų nariai, jie buvo patikėję respublikonų 
pažadui, kad šaliai reikia “pakaitos”, — nors kokios, jie 
patys nežinojo. Nusivylę demokratų neryžtingumu, dvejo
jimu ir prieštaravimu pilna politika, jie buvo patikėję, kad 
Reaganas ką darys, ko nedarys, bet ką nors padarys.

Dar metai nepraslinko nuo tos nelaimingos dienos, 
kuomet milijonai Amerikos žmonių ėjo prie balsavimo urnų 
ir savo balsą atidavė blogiausiam gobšiausio Amerikos 
kapitalo atstovui Reaganui! Dar nepraslinko metai — bet 
liaudis jau pasimokė. Tarp tų auto-darbininkų, mašinistų, 
angliakasių, metalistų, municipalinių tarnautojų ir kitų, 
kurie šį šeštadienį politinius kursus, gyvenimo politinius 
kursus, pamatiniai ir nuodugniai. Jų mokytojais buvo pats 
Reaganas ir jo sėbrai, kurie parodė savo tikrus nagus 
netrukus po rinkimų! Ir;jie rodė tuos nagus nesidrovėdami. 
Kur tik galima, jie bandė, ir tebebando suniekinti, 
sumažinti ir nustumti atgaliop liaudies ekonominius ir 
socialinius laimėjimus.

Jie mažina socialinį saugumą;
Jie kiša savo nagus, sumažinti viešą medicinišką 

aptarnavimą;
Jie apkarpė fondus menui, mediciniškam tyrinėjimui, 

mokslo eksperimentams (išskyrus, žinoma, kariniams).
Jie išdrįsta sumažinti porciją šiltų priešpiečių, kuriuos 

vaikučiai gauna mokyklose nemokamai;
Jie laužo streikus, bando sugriauti unijas;
Jie tyliai, subtyliai bet neabejotinai — aiškiai padeda 

rasizmui bujoti;
Jie bando anuliuoti visas lygias teises, kurias moterys 

išsikovojo per paskutinius dešimtmečius;
Ir, — virš visko, jie stumia kraštą prie karo prarajos, o 

turčiai, spekuliantai, ginklų gamintojai ir aukštieji milita- 
ristai pergyvena puikiausią laikotarpį Amerikos istorijoje.

Ar stebėtina, kad darbo žmonės suplaukė į Washingtoną? 
Ne, nestebėtina, ir nestebėtina, kad šioje galingoje 
demonstracijoje solidarumas buvo tikras, pamatinis. Uni
jos, turinčios radikales tradicijas, ir unijos, kurios, (arba 
bent kurių vadovybė) paprastai stovi konservatyvėse 
pozicijose, žengė kartu ir nešė tuos pačius sloganus. Rasių 
solidarumas irgi buvo tos demonstracijos integrale dalis. 
Visos didžiosios Juodųjų žmonių organizacijos, nuo tradici
nių NAACP ir Urban League iki Juodųjų kairiečių, ten 
buvo kartu. Buvo ir visas feministinis judėjimas, moterų ir 
feministės, kurios dar nesupranta ryšio tarp kovos už savo 
teises ir klasių kovos, ten irgi buvo kartu. Buvo 
akademines unijos: profesoriai, kurių pragyvenimo šaltiniai 
irgi pavojuje, nes Reagano administracijos dėka universite
tas po universiteto, fakultetas po fakulteto, užsidaro arba 
sumažėja. Buvo net valdžios tarnautojų ir atrodė, kad 
Washingtono policininkai (kurių didelė dalis juodi) būtų 
įsijungę į demonstraciją, jeigu tai tik nebūtų buvę prieš 
nuostatus . . .

Pats Reaganas iš miesto išsinešdino. Jo kabineto narių 
irgi nebuvo. Pirmadienį jie sugrįžo. Pamatiniai atrodytų, 
kad niekas nepasikeitė. Ką gi? Atvyko pusė milijono 
žmonių ir išvyko. Bet krašto nuotaiką, nors dar nepakeitė 
jėgų santykių.

Bet ir tas ateis.

Tau nepabėgti nuo savęs, 
Savy tu saugai šviesią mintį. 
Žinau, keliai ir vėl atves 
Lelijos žiedą nusiskinti
Prie ežerų, prie tų žarų,
Kur saulė aukso kelią tiesia.
Žinau aš didžią šventą tiesą, 
Tikiu jėga gamtos kerų.

Tylos akimirka ilga,
Kai skęsta kamuolys ugninis, 
Kai švysteli mintis staiga, 
Žuvies pelekas sidabrinis.

Ir tu meldi tyloj. Girdžiu 
Palik mane ant žalio kranto,
Te ant plaukų man rasos krenta — 
Virpėsiu prie tavęs medžiu.

JUOZAS NEKROŠIUS

Neutroninės bombos “stra
tegai” teigia, jog šiais laikais 
branduolinį karą galima 
“žaisti pagal taisykles”, kad 
smūgiai tokiame kare gali 
būti riboti ir būsią pažeisti 
tik “rinktiniai kariniai objek
tai”. Tuo tarpu žymūs Ame
rikos specialistai įspėja, kad 
net mažiausias branduolinis 
smūgis kelia pasaulinio bran
duolinio karo grėsmę. Ir jie 
teisūs. Jei prasidėtų bran
duolinis karas Europoje, jis 
nepaliktų nepaliestos Ameri
kos. Naivu būtų galvoti, kad 
Amerika neutroninio karo 
atveju liks tik stebėtoja.

Pentagonas ramina save, 
kad jis JAV užtikrins “lemia
mą technologinę pirmeny
bę”. Jų nuomone, tai sustip
rins Amerikos gynybinę ga
lią iki tokio lygio, kad ji 
galės su Tarybų Sąjunga 
kalbėti iš “jėgos pozicijų”. 
Tačiau tai yra tik Amerikos 
valdančiųjų sluoksnių svajo
nė. Istorija kol kas nežino 
tokio atvejo, kad kuri nors 
valstybė ilgesnį laiką užsitik
rintų pirmenybę šiuolaikine 
ginkluote.

Remtis atomine bomba 
kaip koziriu, matyti joje 
JAV pranašumo sąlygą po
kario pasaulyje — šis Tru- 
mano apskaičiavimas buvo 
ne tik nusikaltėliškas, bet ir 
iliuzinis. Tačiau Baltųjų rū
mų šeimininkai tarsi azartiš
ki lošėjai statė žaidime vis 
daugiau, ieškojo vis naujų 
kariavimo priemonių, tikėda 
miesi, kad Jungtinės Valsti
jos išlaikys karinį-techninį 
pranašumą. Netekę atominės 
bombos monopolio, jie grie
bėsi vandenilinės. Paskui 
stvėrėsi atominių povandeni
nių raketnešių. Vėliau — 
raketų su individualaus nu
taikymo užtaisų galvutė
mis ... Ir nors pokario 
branduolinių varžybų kiek
vieno spiralės rato iniciato
rius buvo kaip tik Pentago
nas, naujų ginklo sistemų 
kūrimą kaskart lydėjo propa
gandistų triukšmas apie ta
riamą JAV atsilikimą nuo 
TSRS. Ir Washingtonas lik
davo kurčias Tarybų Sąjun
gos raginimams užkirsti ke
lią karinio rungtyniavimo 
plėtimui į naujas sritis.

Šiandien pasaulyje niekas 
neabejoja, kad Tarybų Są
junga turi pakankamai pajė
gų ekonominį, mokslo ir 
technikos potencialą, kuris 
įgalina ją sukurti bet kokio 
galingumo ginklą. Tačiau Ta
rybų šalis nenorėtų dalyvau
ti beprasmėse ginklavimosi 
varžybose. Juk artėjama 
prie ribos, kai nebebus įma
noma sukontroliuoti ginkla
vimosi. Tuo labiau ginklavi
mosi varžybų iniciatorė JAV 
vis labiau praranda partnerio 
deryboms savybes.

Washingtone ir kitose 
NATO šalių sostinėse kalba
ma, kad JAV neužilgo ruo
šiasi sėsti prie derybų stalo 
su Tarybų Sąjunga dėl vidu
tinio nuotolio veikimo strate
ginio ginklo apribojimo. Ruo
šiasi. Bet kaip? Ar preziden
to nutarimą dėl neutroninio 
ginklo gamybos plačiu mastu 
galima prilyginti prie pastan
gų tartis dėl ginklavimosi 
varžybų apribojimo, dėl 
branduolinio karo galimybių 
sumažinimo? Ne. Jokiu bū
du, Visais atžvilgiais aišku 
viena — Washingtonas kurs
to ginklavimosi varžybas, 
Pentagono militaristai žvan
gina ginklais, kurių gamybą 
iki beprotybės išplėtė Ame
rikos karinis-pramoninis ka
pitalas.

Tarybų Sąjunga dar 1961 
metais įspėjo JAV, kad jos 
nepradėtų grėsmingos neu
troninės spiralės ginklavimo
si varžybose. Tarybų šalies

sveiko proto Amerika nepa
klausė. Washingtono valdan
tieji sluoksniai negali pasi
girti blaiviu mąstymu ir šian
dien. Juk nuo 1978 metų be 
jokios eigos nusiginklavimo 
komitete Ženevoje tebeguli 
TSRS ir jos sąjungininkų 
pasiūlytos Konvencijos dėl 
neutroninio branduolinio gin
klo uždraudimo projektas. 
Tarybų Sąjungos iniciatyva į 
Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos 36-osios sesijos 
darbotvarkę įrašytas labai 
svarbus klausimas “Dėl su
tarties, draudžiančios dislo
kuoti kosminėje erdvėje bet 
kokios rūšies ginklą, sudary- M mo .

Tarybų Sąjunga ryžtingai 
kovoja dėl to, • kad būtų 
padarytas galas branduolinio 
ginklavimosi varžyboms, už
kirstas kelias šių ginklų plė
timui planetoje. Mūsų šalies 
kova už pagrindinę žmogaus 
teisę — teisę gyventi yra 
tikras humaniškumas, atitin
kantis visos žmonijos intere
sus.

Užtat pasaulyje nesulaiko
mai kyla protestų banga 
prieš prezidento R. Reagano 
nutarimą plačiu mastu ga
minti neutroninį ginklą. Dau
gelio valstybių vadovai, vi
suomenės ir politiniai veikė
jai, taikingi Azijos, Afrikos, 
Australijos, Pietų ir Šiaurės 
Amerikos šalių žmonės 
griežtai smerkia Amerikos 
vyriausybės nutarimą. Ypač 
ryžtingai protestuojama 
Europoje, kuri jau du kartus 
šiame šimtmetyje buvo kru
vinų karų arena. Pasipiktini
mą reiškia net daugelis JAV 
SĄJUNGININKŲ NATO ka
riniame bloke.

Priminsiu, kad 1977-1978 
metais visame pasaulyje ki
lęs masinis judėjimas prieš 
Amerikos planus gaminti 
neutroninę bombą privertė 
prezidento Jimmy Carterio 
administraciją pareikšti, kad 
neutroninio ginklo kūrimo 
darbai sustabdyti. Šiandien, 
kai prezidentas Ronaldas 
Reaganas priėmė nutarimą 
plačiu mastu gaminti šią bar
barišką masinio naikinimo 
priemonę, visos pasaulio tau
tos turi dar labiau stengtis 
užkirsti kelią branduolinei 
katastrofei.

Apolinaras Sinkevičius

R«mki?e 
taikraiti 

'TAISVf'
Athenai. —- Graikijos pre

zidentas paleido parlamentą 
ir paskelbė, kad nauji parla
mentiniai rinkimai įvyks spa
lio mėnesio 18-ą dieną.

NAUJOS
KNYGOS :

“Vagos” leidykla išleido 
gerai žinomo, populiaraus 
poeto Marcelijaus Martinai
čio rinktinę “Vainikai”. Į ją 
įeina ankstyvesnių rinkinių 
paredaguoti ar net perrašyti 
eilėraščiai, sudėti nesilaikant 
chronologijos. Knygoje iš
ryškėja jautrumas žmogui, 
guodžiantis žodis jo skaus
mui.

Gediminas Jokimaitis ket
virtoje eilėraščių knygoje 
“Rasa” tęsia savą temą: 
gamtos detalių grožis, žmo
gaus ir gamtos artumas. Jo
no Šiožinio “Margi vasarojai” 
patraukia dainingumu, etno
grafiniu koloritu. Poeto eilė
raščiuose atsiskleidžia gra
žiosios Rytų Aukštaitijos 
peizažas, žmonių gerumas, 
mitologija.

Pasirodė ir du serijos “Pir
moji knyga” leidiniai. Tai — 
Gynės Dineikaitės eilėraščių 
rinkinys “Žalia upė” ir Romo 
Daugirdo “Pastabos paraštė- H se .

Antanas A. Jonynas antro
je poezijos knygoje “Atmin
ties laivas” domisi dvasinė
mis vertybėmis, jų formavi
musi žmogaus sąmonėje.

Tradicinio poezijos pavasa
rio išvakarėse pasirodė visa
da skaitytojų laukiamas Poe
zijos pavasaris”. Kaip visada 
čia spausdinama iki šiol nie
kur nepublikuoti visų kartų 
poetų eilėraščiai: skyrelyje 
“Nauji vardai” pristatomi V. 
Daunys ir M. Raseinis. Al- 
mache galima susipažinti su 
Alfonso Nykos-Niliūno eilė
raščiais, armėnų poezijos pa
vyzdžiais, Nobelio premijos 
laureato Odisėjo Eličio pos
mais, V. Mačernio laiškais, 
mūsų kritikų straipsniais, 
Knygą puošia grafikų darbų 
reprodukcijos.

Poezijos tyrinėtojus bei 
mėgėjus pradžiugino litera
tūros mokslininko Ričardo 
Pakalniškio monografija 
“Lietuvių poema”. Autorius 
aptaria žanro problemas, 
plačiai nagrinėja lietuvių 
poemos kelią, jį lygina su 
kitų tautų šio tipo kūriniais.

Rimutė Umbrasaitė

Pavasaris
Jau saulė iš užpečkio 

šešėlius išvaikė,
Ir sniegas

purslais nugarmėjo,— 
Visi, kas tik gyvas,

šiandieną išeikim 
Į miestų gatves ir alėjas:

Lai plaučiai kvėpuoja 
gėlių aromato,

Zefyras lai plaukus kedena, 
Lai akys pavasario 

grožį pamato 
Ir meile širdis suplazdena.

Kęstutis Balčiūnas
* * *
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Ignalinos atominės elektrinės statybos bendras vaizdas.

Sniečkaus miesto fragmentas.
M. Baranausko nuotrauka

Sparčiai dirbama Ignalinos atominės elektrinės statybo
je. Nuo metų pradžios pagrindinėje statybos aikštelėje 
suklota daugiau kaip trisdešimt tūkstančių kubinių metrų 
monolitinio betono, sumontuota apie šešis tūkstančius tonų 
armatūros. Statybininkai pasiryžę iki rudens baigti mon
tuoti reaktoriaus šachtą.

Netoli atominės elektrinės auga naujas miestas Sniečkus. 
Pastatyti gyvenamųjų namų kvartalai, nutiestos gatvės. 
Jau dirba valgykla-kavinė, vidurinė mokykla, poliklinika, 
vaikų darželis, parduotuvės. Baigiamas statyti naujas kino 
teatras, prekybos centras.

MATEMATIKŲ 
KONGRESAS VILNIUJE

500 įžymių mokslininkų iš 
22 valstybių’dalyvavo tradi 
cinėje tarptautinėje Vilniaus 
konferencijoje tikimybių teo
rijos ir matematinės statisti
kos klausimais. Čia buvo at
stovaujami keturi žemynai — 
Europa, Azija, Amerika, 
Australija.

Iki 1970-ųjų metų pasauli
niai tikimybių teorijos kon
gresai vykdavo Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, Berke
ley universitete, Kalifornijo
je. Tačiau dėl finansinių sun
kumų susitikimai Amerikoje 
nutrūko. Estafetę perėmė 
Vilnius, kuris kas ketveri 
metai tampa pasauline mate
matikų sostine.

Tarybų Lietuva neatsitik
tinai tapo šitokių susitikimų 
vieta. Per kelis paskutiniuo
sius dešimtmečius čia susi
formavo savita lietuviškoji 
matematikos mokykla, susi
laukusi plataus pripažinimo. 
Apie didelį susidomėjimą 
Nemuno krašto mokslininkų 
darbais kalba ir toks faktas: 
Vilniuje išeinantis žurnalas 
“Lietuvos matematikos rin
kinys” verčiamas į anglų 
kalbą ir pakartotinai išlei
džiamas Jungtinėse Ameri
kos Valstijose.

Per savaitę Vilniuje buvo 
iš viso perskaityta 460 pra
nešimų apie naujausius tyri
nėtojų darbus. Pranešėjų 
tarpe — socialistinių šalių, 
taip pat JAV, Kanados, Ja
ponijos, Didžiosios Britani
jos, Prancūzijos, Vokietijos 
Federatyvinės Respublikos 
ir daugelio kitų šalių atsto
vai. 60 referatų pateikė Lie
tuvos mokslininkai.

Štai ką žurnalistui S. 
Waintraubui pareiškė kai ku
rie matematikų kongreso da
lyviai:

Richard Dudley, Massa
chusetts technologijos insti
tuto profesorius (JAV):

— Nėra pasaulyje kitos to
kios vietos, kur sutiktum 
tiek matematikos pasaulio 
žvaigždžių. Konferencija ne
paprastai aukšto lygio, čia 
keleriems metams pasisemi 
idėjų, žinių, čia pajauti šios 
mokslo šakos pulsą. Neveltui

vilniškiame susitikime plačiai 
atstovaujamos Jungtinės 
Amerikos Valstijose. Susiti
kau su savo kolegomis iš Los 
Angeles, Arizonos, North 
Carolina, Pennsylvania, Mis
souri . . . Konferencija orga
nizuota pavyzdingai, servi
sas taip pat aukšto lygio. 
Turėjome progos gėrėtis pui
kiais Vilniaus ir Kauno sena
miesčiais, aplankyti nuosta
bią Čiurlionio galeriją.

Klaus Krickeberg, Sorbon- 
i nos universiteto profesorius 

(Prancūzija): dalyvavau viso
se trijose Vilniaus konferen
cijose, gerai pažįstu daugelį 
jūsų krašto matematikų, 
dažnai susitinku su jais — 
tiek Lietuvoje, tiek Vakarų 
Europoje. Teks, matyt, mo
kytis lietuvių kalbos. 1977- 
1979 metais buvau Europos 
matematikų asociacijos pre
zidentu ir galiu teigti, kad ši 
organizacija aukštai vertina 
susitikimus Vilniuje. Nevel
tui į jūsų miestą suvažiavo 
pasaulinio garso universite
tų — Cambridge, Heidelber
go, Kioto ir kitų atstovai.

300 žuvo laivui 
paskendus Obidoj

Rio de Janeiro. — Bent 
trys šimtai ŽĮmonių žuvo, kai 
laivas Sobra 
uoste staiga paskendo. Laive 
buvo apie 50( 
šimtai, įskait; 
gė priplaukt 
Žuvo nesug
Amazonė Obidoje labai srau
ni.

Brazilijos v 
tyrinėjimą, k< 
kad modernįškas garlaivis, 
kuris nuolat 
Amazonės utyės trąša, 
staiga nuskendo, taip 
kad keleiviams nebuvo 
kankamai gelbėjimosi valte
lių.

Santos Obidos

| žmonių, bet du 
ant įgulą, pajė- 
i prie kranto, 
ebėję plaukti:

aidžia praveda 
odėl tai įvyko,

kursuoja šia 
taip 
pat, 
pa-

, Nederland. — 
arptautinė me-

Amsterdam 
Čia atsidarė t 
no paroda, Kurios motyvas 
yra protestuo 
nę priespauda, kuri viešpa
tauja Argentinoje.

i prieš kultūri-
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LIETUVA: MOKOSI KAS TREČIAS

“LAISVĖ”

TAIKOS IR PAŽANGOS LABUI
TRECIOJI TARPTAUTINĖ KNYGŲ PARODA-MUGĖ MASKVOJE

Studentų skaičiumi dešim-' įnešė Vilniaus valstybinis V. 
čiai tūkstančių gyventojų Ta-: Kapsuko universitetas, at- 
rybų Lietuva aplenkė Didžią
ją Britaniją, Prancūziją, Vo
kietijos Federatyvinę Respu
bliką, Švediją ir kai kurias 
kitas kapitalistines Europos 
šalis. Dabar kas trečias liau
dies ūkyje dirbantis žmogus 
turi aukštąjį, nebaigtą aukš
tąjį arba vidurinį mokslą, 
kas trečias respublikos gy
ventojas dar mokosi.

Komentuodamas šiuos fak
tus, aukštojo ir specialiojo 
vidurinio mokslo ministras 
Henrikas Zabulis priminė, 
kokį nelengvą lietuvių tauta 
nuėjo kultūros ugdymo kelią. 
Pirmaisiais Tarybų valdžios 
atkūrimo metais Lietuva bu
vo labai atsilikusi ne tik 
ekonominiu, bet ir išsilavini
mo atžvilgiu. Antai 1939 me
tais ketvirtadalis 9-49 metų 
amžiaus gyventojų buvo ne
raštingi.

Pokario metais respublikos 
vyriausybei, vietiniams val
džios organams teko padėti 
milžiniškas pastangas, kad 
jaunimas galėtų mokytis, 
kad jis suprastų, jog be 
mokslo, be žinių sunku rasti 
vietą gyvenime, būti naudin
gu visuomenei. Todėl buvo 
visokeriopai padedama švie
timo darbuotojams, stiprina
ma materialinė liaudies švie
timo bazė. Ypač daug proble
mų teko spręsti kaime, kuris 
iš buržuazinių laikų paveldė
jo skurdžią pradinių mokyklų 
bazę. Nors kraštas dar buvo 
neužgydęs karo žaizdų, bet 
prasidėjo masinė mokyklų 
statyba. Kasmet mokyklos 
gaudavo papildomai po 15-20 
tūkstančių vietų.

Šiandien Lietuvoje, kaip ir 
visoje Tarybų Sąjungoje, iš 
esmės įgyvendintas visuoti
nis vidurinis jaunimo moky
mas. Naujose, erdviose 
bendrojo lavinimo mokyklose 
dabar mokosi daugiau kaip 
600 tūkstančių mergaičių ir 
berniukų.

Per visą buržuazijos valdy
mo Lietuvoje laikotarpį spe
cialųjį vidurinį ir aukštąjį 
mokslą baigė 21 tūkstantis 
žmonių. Dabar, pažymėjo 
ministras, daug daugiau spe
cialistų parengiama per vie
nerius metus. Dvylikoje res
publikos aukštųjų mokyklų 
šiemet mokosi beveik 70 
tūkstančių studentų, o kita 
tiek jaunuolių semiasi žinių 
specialiosiose vidurinėse mo
kyklose, kurių yra daugiau 
septyniasdešimties. Palygi
nus su 1940 metais, studentų 
ir moksleivių padaugėjo vie
nuolika kartų.

Likviduojant kultūros atsi
likimą, ugdant aukštos kvali
fikacijos kadrus, gausią inte
ligentiją ypač didelį indėlį 

EDUARDAS MIEŽELAITIS

SMUIKUOJA
STRAZDAI
Verkia Dresdene vokiški smuikai. . . 
Ralaefyška, žinoma, Siksto ideali 
Madona, išsikvėpinus sodo alyvų 
Žydru aromatu, susimąsčiusi klausos 
Šių plasnojančių smuikų čiulbėjimo. 
Pievoj džyrina mėlyną Sumano opusą 
Orkestrantai strazdai. Ko jie sulpsčia 
Elegantišku smuiko balsu? Ar jie 
Aprauda tas NN — tūkstančių sielų, 
Kurios sklando virš miesto tarytum 
Popieriniai vaikų aitvarai? Jos, deja, 
Daugiau nebenulūps ant auksinių 
Raito Augusto Stipriojo šuolių. (?) 
,,Alle Menschen, sakau, werden Brueder*..,

Čia fontanas, labai, kaip sakiau, panašus 
J lietuviškų pienių purius ratiliukus, 
Švelniai apsipūkavo lyrizmo vandens 
Čiurkšlėmis. Gal, sakau, tai Čiurlionio 
Ratiliukai, kurių atkakliai siekia Siksto 
Mėlynakės madonos į amžiaus saulėlydį 
Pakylėtas šis Kūdikis? Ak ko, ko, ko 
Taip verkia tie vokiški smuikai visais 
Violetiniais parko alyvų balsais? Ko 
Taip verkia plunksnoti šie smuikai po 
Basomis rafaeliškos Siksto Madonos 
Kojomis, prie kurių šiandieną ir aš 
Bedieviškai klupau? Ak ko gi verkia 
Tie vokiški smuikai — smuikuoja strazdai?

šventęs savo 400-mėtį. Da
bar kas ketvirtas žmogus 
respublikoje, turintis aukšto
jo mokslo diplomą, yra uni
versiteto auklėtinis.

Tyrimai, kuriuos atliko 
respublikos Mokslų Akade
mijos sociologai, parodė, kad 
Lietuvos jaunimas dabar 
ypač vertina sudėtingo kūry
binio darbo profesijas. Profe
sijų populiarumo skalėje, ku
ri buvo sudaryta pagal anke
tinę apklausą, pirmiausia 
eina gydytojo, teisininko, pe
dagogo, kūrybinio darbo in
teligento (dailininko, muziko, 
architekto), inžinieriaus, 
ekonomisto profesijos.

Spartus gamybos mechani- 
zavimas ir automatizavimas 
reikalauja vis daugiau inži
nierių, matematikų ir kitų 
tiksliųjų mokslų specialistų. 
Jau dabar inžinerijos ir tech
nikos darbuotojai visame 
respublikos pramonės gamy
bos personale sudaro apie 13 
procentų ir toliau sparčiai 
didėja. Todėl visiškai dėsnin
ga, kad beveik pusę respu
blikos aukštųjų mokyklų va
karinių skyrių studentų su
daro darbininkai. Ministras 
H. Zabulis tai paaiškino ne 
tik tuo, kad jaunimas nori 
mokytis, tapti diplomuotu 
specialistu, bet ir palankio
mis mokymosi sąlygomis, 
kurias sudaro valstybė ir 
įmonės. Jos teikia besimo
kantiems daug lengvatų, nu
matytų tarybiniais įstaty
mais.

Miesto gyventojų išsilavi
nimo lygį sparčiai vejasi ko
lūkinė valstietija. Dabar apie 
trečdalį visų studentų sudaro 
kaimiečių vaikai. Į kaimą 
atėjo ne tik technika, bet ir 
nauji žmonės, diplomuoti 
specialistai. Šiandien kiek
viename respublikos kolūky
je, tarybiniame ūkyje viduti
niškai rasime po 15-20 spe
cialistų su aukštuoju ir spe
cialiuoju viduriniu mokslu. 
Kartu su aukštosios mokyk
los diplomu jie gauna ir 
visuomeninių profesijų fakul
teto pažymą, kad, be pagrin
dinės specialybės, įsigijo pa
pildomų žinių ir įgūdžių este
tiniam, moraliniam ir inte
lektiniam liaudies masių auk
lėjimui. Jie gali dirbti įvairių 
meno, sporto šakų vadovais, 
visuomeninės veiklos organi
zatoriais. Tokie specialis
tai — jau ne vien agronomai, 
mokytojai, inžinieriai, bet ir 
naujo dvasinio kaimo žmonių 
pasaulio formuotojai. Ši jų 
visuomeninė veikla, pabrėžė 
ministras, itin reikalinga ir 
visokeriopai skatinama.

J. Budrys

Maskva vėl tapo tarptauti
ne knygų sostine. Iš viso 
pasaulio čia susirinko knygų 
leidėjai ir knygų prekybinin
kai — rugsėjo 2 dieną atida
ryta tarptautinė knygų paro
da-mugė, viena didžiausių 
knygų forumų pasaulyje.

Tai trečioji tokia knygų 
paroda-mugė Maskvoje. Su
sidomėjimas ja didėja. 1977 
metais pirmojoje parodoje- 
mugėje dalyvavo 67 šalių, o 
šiemet — 80 pasaulio šalių ir 
12 tarptautinių organizacijų 
knygų leidėjai ir knygų pre
kybos firmos. Į Maskvą at
vyko daugiau kaip du tūks
tančiai leidyklų ir prekybos 
organizacijų atstovų.

Tarybų Sąjunga — viena 
gausiausiai knygas leidžian
čių šalių: kas penkta knyga 
pasaulyje — tarybinė. Tary
bų Sąjunga užima vieną pir
mųjų vietų ir pagal verstinių 
knygų leidimą. 1975 metais 
šių knygų bendras tiražas 
buvo 80 milijonų egzemplio
rių, pernai — 128,7 milijono 
egzempliorių.

Pastaraisiais metais susi
domėjimas tarybinėmis kny
gomis nepaprastai išaugo. 
Kaip spaudos konferencijoje 
pabrėžė tarptautinės paro- 
dos-mugės organizacinio ko
miteto pirmininkas, Valsty
binio leidyklų, poligrafijos ir 
knygų prekybos reikalų ko
miteto pirmininkas B. Stuka-

Kaip ilgai latviai valdė Palangą
Šių metų balandžio 3 d. 

“Laisvėje” buvo įdėtas mano 
straipsnis “Iškilmės Palango
je”, kur tarp kita ko rašiau: 
“Kas dabar bežino, kad 1920 
m. Palangą buvo užėmę lat
viai”. Kai kurie skaitytojai 
prašo paaiškinti, kaip tai 
atsitiko.

Ogi buvo šitaip.
Po Pirmojo pasaulinio karo 

buržuazinės Lietuvos ir Lat
vijos valstybės kūrėsi iš es
mės etnografiniu principu, 
prisilaikydamos buvusios 
Rusijos carinės imperijos ad
ministracinio paskirstymo 
pagal gubernijas. Tuo būdu 
laikina Lietuvos-Latvijos sie
na buvo Kauno ir Kuržemės 
gubernijų siena. Bet etno
grafiniu požiūriu ne visur 
atitiko. Kuržemės gubernijos 
ribose buvo lietuvių gyvena
mų vietovių, o Kauno guber
nijos—latvių.

Palanga Rusijos adminis
traciniame suskirstyme pri
klausė kaip tik Kuržemės 
gubernijai. Dėl to 1899 m. 
tenai buvo galima surengti 
viešą lietuvišką spektaklį, 
nes lietuvių spaudos ir kal
bos viešovės draudimas lietė 
Vilniaus, Kauno bei Suvalkų, 
atseit, lietuviškas guberni
jas, o Kuržemės, arba Kur
šo, nelietė.

Taigi ir dabar latviai laikė 
savo valstybės teritorija visą 
Kuržemės guberniją, kaip 
lietuviai — Kauno guberniją. 
Tuo būdu Palangoje 1919- 
1920 m. buvo latviška val
džia. Ir pradžios mokykloje 
dėstomoji kalba buvo latvių.

Iškilo klausimas nustatyti 
pastovią Lietuvos ir Latvijos 
sieną, laikantis etnografinio 
principo: kur gyventojų dau
guma lietuviai — priskirti 
prie Lietuvos, o kur latviai — 
prie Latvijos.

Prasidėjo derybos tarp 
Lietuvos ir Latvijos dėl val
stybinės sienos nustatymo. 
Rinkosi atstovai, delegacijos, 
čia Kaune, čia Mintaujoje ir 
visi negalėjo susitarti. Labai 
buvo užsispyręs Latvijos už
sienio reikalų ministras Z. 
Mejerovičius, kuris niekaip 
nenorėjo atiduoti Lietuvai 
Palangos, nofs tenai gyven

linas, tarybinės knygos da
bar platinamos 140 pasaulio 
šalių. Net paaštrėjusi tarp
tautinė padėtis, JAV admi
nistracijos pradėtas puolimas 
prieš įtempimo mažinimo po
litiką nepajėgė paveikti tarp
tautinio knygų mainų proce
so. Jis ir toliau aktyvėja. 
Vien pastaraisiais metais už
sienyje išleista daugiau kaip 
50 knygų, kurių autoriai — 
įžymūs TSKP ir Tarybų ša
lies veikėjai.

Pastaraisiais metais padi
dėjo susidomėjimas tarybine 
grožine literatūra VFR, 
Prancūzijoje, Skandinavijos 
šalyse, Italijoje, Portugalijo
je, kai kuriose Lotynų Ame
rikos valstybėse, Japonijoje 
ir JAV. Užsienyje vis dau
giau išleidžiama tarybinių 
moklsinių ir techninių kny-

Kaip ir ankstesnėse Mask
vos parodose-mugėse, šį kar
tą tarybinė ekspozicija vėl 
yra didžiausia — ją sudaro 
15 tūkstančių knygų. Tai 
knygos, išleistos per pasta
ruosius dvejus metus. Ka
dangi labai domimasi sąjun
ginių respublikų leidiniais, 
šioje parodoje kiekviena jų 
turi savo atskirą stendą.

— Tarybų Lietuvos ekspo
zicijoje — maždaug 250 kny
gų. Tai “Vagos”, “Minties”, 
“Mokslo” ir “Šviesos” leidyk
lų geriausieji pastarųjų metų 
leidiniai, — pasakė Lietuvos 

tojų daugumą sudarė lietu
viai žemaičiai. Patys Palan
gos gyventojai siuntė delega
ciją į Kauną, kad juos pri
skirtų prie Lietuvos. Prašy
mus siuntė ir kitų Kuržemės 
gubernijos lietuviškų vieto
vių gyventojai. Kai kurių 
buvusios Kauno gubernijos 
kaimų gyventojai latviai no
rėjo būti prie Latvijos.

Pagaliau susitarta ginčą 
spręsti arbitražo būdu. Tar
pininku buvo pakviestas ang
las prof. Simpsonas. Paga
liau buvo pasirašyta sutartis 
tarp Lietuvos ir Latvijos dėl 
valstybinės sienos. Palanga 
ir kitos vietovės į šiaurę 
atiteko Lietuvai, o Latvijai 
teko už tai atiduoti iš Kauno 
gubernijos teritorijos nema
ža vietovių, kur gyveno lie
tuviai. Kaip rašo J. Paleckis 
savo knygoje “Latvija”, iš
leistoje 1938 m., Lietuvai iš 
Kuržemės gubernijos atiteko 
Palanga su kitų valsčių dali
mis — iš viso 19 tūkstančių 
dešimtinių žemės, o Latvija 
iš buvusios Kauno guberni
jos gavo daugiau kaip 27 
tūkstančius dešimtinių že
mės.

Kalbininkas pedagogas A. 
Kalnius pasakojo, jog Palan
goje buvo pravestas savotiš
kas plebiscitas: ėję per na
mus du atstovai, įėję vidun, 
klausė, kuria kalba šneka.

Kai buvo pasirašyta sutar
tis dėl sienų, į Palangą įžy
giavo Lietuvos kariuomenės 
dalinys, su daina perėjo per 
miestą — tuo būdu buvo 
prijungtas prie Lietuvos . . . 
Netrukus susidarė lietuviška 
savivaldybė, persitvarkė ir 
kitos įstaigos. Taigi šiemet 
suėjo 60 metų, kai Palanga 
priklauso Lietuvai.

Julius Būtėnas

REMKITE 
LAIKRAŠTI 
"LAISVĘ" 

TSR valstybinio leidyklų, po
ligrafijos ir knygų prekybos 
reikalų komiteto pirmininkas 
Juozas Nekrošius. — Nuo 
pat pirmųjų tarptautinės pa- 
rodos-mugės dienų Lietuvos 
knygos sukėlė nemažą Čeko
slovakijos, VDR, Kubos, An
golos, Bangladešo, Didžio
sios Britanijos, Graikijos, 
Kolumbijos, Indijos, Izraelio, 
JAV, Meksikos, Nikaragvos, 
Peru, Prancūzijos, Šri Lan
kos ir Vokietijos Federatyvi
nės Respublikos knygų leidė
jų susidomėjimą. Kaip ir 
ankstesnėje parodoje, užsie
nio firmų atstovai domisi 
Lietuvos grožine literatūra, 
ypač vaikų, taip pat moksli
ne, literatūra gamtos apsau
gos temomis, kai kuriomis 
knygomis turizmo ir sporto 
klausimais.

Dar vienas šios parodos 
bruožas — tarptautinė kny
gų ekspozicija “Knyga ir 
aplinkos apsauga”. Ta pačia 
tema įvyks ir dalykinių susi
tikimų klubo posėdis, kuria
me dalyvaus daugelio pasau
lio šalių žymūs mokslininkai, 
rašytojai, specialistai.

Tarptautinė knygų paroda- 
mugė, vykstanti su šūkiu 
“Knyga — taikos ir pažangos 
tarnyboje”, atvėrė duris. Ji, 
užėmusi du didžiulius Liau
dies ūkio pasiekimų parodos 
paviljonus, sutraukė tūks
tančius knygos bičiulių.

Stasys Bistrickas

Dėl padėties 
Lenkijoje
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Tarybų Lietuvos aukštosiose, specialėse vidurinėse ir 
vidurinėse mokyklose rugsėjo 1 d. prasidėjo nauji mokslo 
metai. Į auditorijas ir klases susirinko daugiau kaip 630
tūkstančių jaunimo. Vilniaus universitete rugsėjo pirmąją 
įvyko tradicinė pirmakursių inauguracija.
Nuotraukoje: Inauguracijos metu universiteto Sarbievijaus

VARŠUVA, rugpjūčio 31 d. 
(TASS-ELTA). - LLR Ministrų Ta
rybos pirmininkas, : nacionalinės 
gynybos ministras V. Jeruzelskįs, 
kalbėdamas Košalino aukštosios 
priešlėktuvinės gynybos kariuo
menės karininkų mokyklos ab
solventams, pasakė: būdami čia, 
Lenkijos pakrantės žemėje, mes 
galime gerai įvertinti kelią, ku
ris atvedė į Lenkijos išvadavi
mą, kurio dėka turime dabarti
nes sienas. Šioje žemėje liko 
daugybė Tarybų Sąjungos ir 
Lenkijos karių kapų. Mes įspė
jame tuos, kurie sėja antitary- 
biškumo grūdus: iš jų auga 
jiems gėdą darantis vaisius.

kieme.

Nuotraukoje: Inauguraciją stebi Lietuvos TSR liaudies 
poetas Just. Marcinkevičius, svečias iš JAV Kęstutis 
Miklas ir universiteto rektorius profesorius J. Kubilius.

Elgės Bučelytės nuotr.

Ginklo brolybė su Tarybine 
Armija, sąjungininkiški Varšu
vos Sutarties valstybių - ryšiai 
— tai istorinis mūsų armijos ir 
mūsų liaudies laimėjimas, socia
listinės Lenkijos saugumo ir tai
kaus vystymosi pamatas.

Istorija nieko neduoda veltui. 
Bet anksčiau ar vėliau ji būtinai 
atsilygina už sveiką protą ir dar
bą, baudžia už silpnumą, ištiži
mą. Todėl didžiausią mūsų neri
mą kelia šalies būklė. Karčios 
yra padarytos klaidos. Jų negali
ma kartoti. Kyla klausimas: ar 
ilgai dar galima bandyti taiky
mosi liniją, liaudies valdžios 
kantrybę ir nuosaikumą, jos ge
rą valią? Reikia žiūrėti tikro
vei į akis. Senomis ir naujomis 
pretenzijomis, nesibaigiančiais 
reikalavimais, provokaciniais la
peliais, plakatais, kalbomis ga
lima trikdyti valdžios organų 
darbą, kaitinti nuotaikas, bet ne
galima apšildyti butų, statyti 
namų, maitinti žmonių. Nuolati
nis neigimas, nuolatinis ,,ne" 
niekur neveda. Jis stumia į pa
vojingus išmėginimus naciją, 
Lenkijos šeimų ateitį.

Netoli Kauno, ant gražios kalvos dešiniajame Nemuno 
krante, 1664-1720 metais buvo pastatytas Pažaislio archi
tektūrinis ansamblis — vienuolynas ir bažnyčia. Tai 
barokinės architektūros kūrinys, dabar sąjunginės reikš
mės architektūros paminklas. Šiuo metu ansamblio patal
pose dirba visas būrys restauratorių — dailininkų iš Kauno 
ir Vilniaus. Jų darbščių rankų dėka jau restauruotas 
forestoriumo (svečių priėmimo) pastatas, vartai, architekto 
menė ir kitos patalpos.

Lenkijos kariuomenės kariai 
visada buvo pirmojoje linijoje, 
ten, kur sunkiau, kur jie labai 
reikalingi. Todėl Lenkijos karys 
turi pilietinę ir moralinę teisę 
pasakyti: „Užteks krikti!“ nepri
klausoma suvereni valstybė — 
didis, brangia kaina pirktas mū
sų liaudies turtas. Kad ji būtų 
geresnė, reikia ją tobulinti. Bet 
negalima leisti, kad priešas iš
kreiptų ją iš socialistinio kelio, 
silpnintų ir ardytų.

Toliau V. Jaruzelskis pasakė: 
mes darysime visa, kad būtų 
įveikta krizė, gerėtų žmonių gy
venimo sąlygos.' Tai sunkūs, bet 
realūs uždaviniai. Svarbiausia, 
sąlyga jiems įgyvendinti — rime 
tis,tvarka ir darbas. Aš tikiu, 
kad mūsų liaudies patriotizmas, 
jos istorinis patyrimas, atsako
mybė leis jai deramai spręsti 
iškilusius svarbiausius uždavi
nius.

Bendras visiems kariams yra 
rūpinimasis socialistine tėvynės 
ateitimi ir jos saugiu, ramiu 
gyvenimu. Ir šias vertybes ka
riai saugos ir gins. Aš tuo di
džiai įsitikinęs. Tai kartu yra 
įsakymas, pabrėžė baigdamas V. 
Jaruzelskis.

■V........ —----------- - - - -- ----.......

Restauruotossvečių priėmimo pastato patalpos.
M. Baranausko nuotr.
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Kultūrinės žinios žinelės
Rado: Frank Shukae

IŠKILI BALETO ŠOKĖJA

Vilniaus Aka d e m i n i a m 
Operos ir Baleto Teatre pe
reita sezoną A. Adamo bale
te "Giselle” pirmą kartą pa
grindine rolę šoko Jolanta 
Valeikaitė. Žiūrovų ir kritikų 

įdomu šią iškilią šokėją pa
matyti ir Amerikoj gyvenan
tiems lietuviams.

buvo šiltai įvertinta.
Jinai baigė M. K. Čiurlio

nio vardo meno mokyklos 
choreografijos skyrių ir daly
vavo visa sąjunginiame jau
nųjų baleto artistų konkurse 
Maskvoje. Tenai buvo pripa
žinta diplomante. Lietuvos 
respublikoje tai pirmas lietu
vaitės laimėjimas šioje srity
je. Žinant, kaip aukštai stovi 
baleto menas Tarybų S-gos 
kitose respublikose lietu
viams yra didelis pasididžia
vimas.

Jolanta Valeikaitė dabar 
yra priimta į Akademinį 
Operos ir Baleto teatrą, kaip 
baleto trupės šokėja.

Kad taip aukštai iškilo ba
leto mene jauna šokėja, tai 
josios gabumai ir jos nuolati
nės baleto mokytojos Ados 
Nasvytienės darbas. Būtų

Jolanta Valeikaitė ruošiantis 
konkursui į Maskvą

TEATRAS IŠ MASKVOS
Liepos mėn. pradžioje Lietuvoje pradėjo gastroles 

Maskvos Jermolovos vardo teatras. Savo repertuare turi ne 
tik didžiųjų rusų dramos klasikų, kaip A. Tolstojaus, I. 
Bunino. L. Tolstojaus, A. Ostrovskio ir kitų veikalus, bet 
taip pat ir vakariečių pasaulio dramaturgų: Eugene O’Neill, 
Bernard Shaw, Dž. Pristlio, Edeno f on Chorvato ir 
Fridricho Diurenmato dramas ir komedijas.

IŠVYKA I KURORTUS
Lietuvos TSR valstybinis filharmonijos orkestras, pabai

gas savo koncertus Palangoje, išvyksta ilgesnėms gastro
lėms į Tarybų Sąjungos kurortus prie Juodosios jūros.

Orkestro vyr. dirigentas yra LTSR liaudies artistas 
Juozas Domarkas. Repertuare yra D. Šostakovičiaus, A. 
Dvoržako, P, Čaikovskio, B. Bartoko, M. K. Čiurlionio ir kt. 
kompozitorių kūriniai.

Vasaros metu visoje Tarybų šalyje - vyksta įvairių 
respublikų filharmonijos orkestrų simfoniniai koncertai. 
Ypač populiarūs tokie koncertai yra Kijeve, Odesoje, 
Leningrade, Jaltoje, Gorkyje ir kituose miestuose.

TEATRŲ SEZONAS PRASIDĖJO VILNIUJE
Valstybinis Akademinis Operos ir Baleto Teatras Vilniu

je savo sezoną 1981/82 metų pradėjo rugsėjo 2 d. su opera 
"Traviata” dalyvaujant TSRS liaudies artistams E. Kania
vai ir V. Noreikai i

Teatre dirba 706 darbuotojai: iš jų 308 artistai, 90 
muzikantų, 90 baleto šokėjų, 80 choristų ir 45 operos 
solistai. Meno vadovybę sudaro 33 asmenys. Sezono metu 
parodoma apie 209 spektakliai, o žiūrovų atsilanko virš 260 
tūkstančių.

Šiam sezonui numatyta tokie pastatymai: Verdi opera 
“Don Carlos”, Musorgskio “Borisas Godunovas”, Čaikovs
kio baletas “Miegančioji gražuolė”, Šenderovo baletas 
“Mergaitė ir mirtis”, Juozapaičio baletas “Andromeda” ir 
vėliau laukiama Rekašiaus baleto. Operas kuria pagal 
Čechovą Borisovas, o Bajorinas pagal Šavelio romaną 
“Dievo avinėlis”. Tikimasi kūrinių iš Juzeliūno, Laurušo, 
Klovos, Bražinsko ir kitų.

Akademinis Dramos Teatras savo sezoną pradės gruo
džio mėn. naujose, moderniose patalpose Lenino prospek
te. Teatras baigiamas įrengti pagal paskutiniausius moder
nius scenos ir apšvietimo reikalavimus. Tai bus vienas 
geriausių dramos teatrų respublikoje. Teatrą suprojektavo 
žinomi Lietuvos architektai broliai Nasvyčiai.

Šiaulių Dramos Teatras gastroliavo Vilniuje nuo rugsėjo 
1 d. iki 17 d. Tos gastrolės buvo skirtos Teatro 50-čiui 
paminėti. Repertuare buvo “Skirgaila”, “Voicekas”, “Jonas 
ir Erdmė”, “Kurtinio lizdas” ir “Luninas arba Žako mirtis”.

APIE VIENĄ NEW YORKO MUZIEJŲ
1929 m. New Yorke buvo įkurtas, taip vadinamas, 

MOMA (Museum of Modern Art), lietuviškai tariant, 
Modernaus Meno Muziejus, kurio direktorium buvo 
Išrinktas Alfred Hamilton Barr, Jr.

Kilęs iš Detroito miesto, presbiterijonų kunigužio sūnus. 
Jis pirmasis pradėjo dėstyti modernaus meno kursą 
Wellesley kolegijoj ir ne kartą susilaukė piktos kritikos. To 
nepaisydamas jisai pagaliau tapo 20 amžiaus moderniojo 
meno žymiausias gynėjas.' Modernistai jį pavadino net 
moderniojo meno popiežium.

Jis buvo įsitikinęs ir kitus mėgino įtikinti, kad dabartinės 
meno srovės ir darbai “turi būti muziejuje”. Ir taip jisai 
surinko Picasso, Matisse, Monet ir kitų modernistų 
dailininkų darbus į MOMĄ, kuris savo rinkiniu yra 
geriausias ir garsiausias visame pasaulyje.

Šiame muziejuje yra skyriai: architektūros, skulptūros, 
fotografijos ar komercinio meno darbams. Čia vyksta ir 
įvairios žymesniųjų moderninio meno srovių, kaip antai, 
Dada, Bauhaus, surrealistų ar dailininkų bei skulptorių 
parodos.

A. H. Barr, jr. buvo gimęs 1902 m. ir mirė rugpjūčio 15 
d. 1981 m. Jis norėjo New Yorke sutelkti viską kas yra 
sukurta geriausio moderniojo meno pasaulyje ir tikėjo, kad 
"šių dienų menas priklauso mums — dabarčiai, o ne 
ateičiai."

“LAISVĖ”

Tarybų Lietuvos naujienos
STUDIJUOJA 
SĄJUNGINĖSE 
RESPUBLIKOSE

Daugiau kaip 10 tūkstančių 
abiturientų rugsėjo pirmąją 
pradėjo studijas Lietuvos 
aukštosiose mokyklose. Ne
mažas jų draugų būrys išvy
ko įgyti aukštąjį mokslą į 
Maskvą, Leningradą, Kije
vą, Gardiną, Tallinną, Tartu, 
Rygą. Vilniaus V. Kapsuko 
universitetas, Kauno Antano 
Sniečkaus politechnikos, Kū
no kultūros ir Vilniaus inži
nerinis statybos institutai 
pasiuntė į sąjungines respu
blikas jaunuolius studijuoti 
jūreivystės, kalnakasybos, 
geležinkelio transporto, ar
chyvų tvarkymo, sportinės 
medicinos ii’ kitų specialybių. 
Studentai taip pat siunčiami 
ir į socialistines šalis. Antai 
Kauno medicinos instituto 
auklėtinis V. Podolskis 
mokslo metus pradėjo Buda
pešto medicinos universite
te. Ten jis studijuoja farma
ciją. Kanietis G. Vidžys 
maisto pramonės technologi
jos mokysis Bulgarijos mies
te Plovdive.

Respublikos Aukštojo ir 
specialiojo vidurinio mokslo 
ministerijos duomenimis, be
veik pustrečio šimto Tarybų 
Lietuvos vaikinų ir merginų 
šiemet studijuoja sąjunginė
se tarybinėse respublikose ir 
socialistinėse šalyse.
PREMJEROS 
GASTROLĖSE

Savo naują pastatymą — 
V. Krėvės “Skirgailą” Šiau
lių dramos teatro kolektyvas 
pirmiausia parodė gastrolėse 
Kauno žiūrovams. Šį veikalą 
šiauliečiai pastatė artėjančiai 
teatro 50 metų sukakčiai. 
Pasibaigus gastrolėms Kau
ne, šiauliečiai su šiuo ir 
kitais savo naujais pastaty
mais Kaune, šiauliečiai su 
šiuo ir kitais jfovo naujais 
pastatymais atvyko į Vilnių.

Naują sezoną Kauno muzi
kinis teatras pradėjo gastro
lėmis Palangoje. Vėliau jie 
apsilankė Kapsuko ir Pane
vėžio rajonuose.
PASAI UPIŲ BASEINAMS

Tarybų Lietuvos vandens 
išteklių naudojimo ir apsau
gos schemas visiems upių 
baseinams baigė ruošti res
publikinis Vandens ūkio pro
jektavimo institutas, kuris 
yra Kaune. Dabar visų Lie
tuvos upių vandenys paimti 
griežton apskaiton.

Šios schemos yra savotiški 
pasai, kuriuose projektuoto
jai ras visus reikalingus duo
menis apie upių vandens 
išteklius ir jų panaudojimo 
galimybes. Jomis vadovauja
masi ruošiant drėkinimo sis
temų projektus, parenkant 
tinkamiausias vietas gyvuli
ninkystės kompleksams ir ki
tų daug vandens naudojančių 
pramoninių bei ūkinių objek
tų statybai.

Pagal instituto paruoštus 
projektus įrengtos “marios”, 
užtvenkus Lėvens upę ties 
Kupiškiu, Dubysą netoli 
Šiaulių, Šušvę ir Obelę Kė
dainių rajone. Dabar respu
blikoje yra daugiau kaip trys 
šimtai tvenkinių.
VIEŠNIA IŠ BELGIJOS

Vilniuje viešėjo Tarybų 
Lietuvos bičiulė, dėstytoja iš 
Belgijos Jurgita Smalstytė. 
Ji.yra pažangaus rašytojo 
Jurgio Smalsčio-Smolskio 
duktė. Rašytojas 1905-1919 
metais dalyvavo revoliucinė
je veikloje ir už tai Pakriau- 
nyje buržuazinių nacionalistų 
buvo nužudytas kartu su 
kitais kovų draugais.

Jurgita Smalstytė Tarybų 
Lietuvoje viešėjo nebe pirmą 
kartą. Čia ji surinko gausią 
dokumentinę medžiagą, žmo
nių pasakojimus apie J. 
Smalsčio-Smolskio veiklą ir 
parašė knygą “Mano tėvas”,

OPERŲ SEZONAS ATIDARYTAS 
Mažoji opera

Amato Operos Teatras randasi New Yorko miesto 
rytiniam pakrašty, 319 Bowery ir turi tik 107 sėdimas 
vietas. Per sezoną paruošia 6 operas ir vaidina tikrai 
šeštadieniais ir sekmadieniais. Pastatymai yra meniškai 
apipavidalinami. Rugsėjo 19 d. pradėjo savo 34-tą sezoną 
su Verdi opera “Likimo galia” (La Forza del Destino). 
Bilietai kainuoja 7 dol., pensininkai, virš 65 metų, moka 6 
dol., o sezoninis bilietas 36 dol.

Metropolitan opera
Rugsėjo 21 d. Metropolitan Operos Lincoln Centre 91-sis 

sezonas atidarytas su Bellini opera “Norma” dalyvaujant 
Renata Scotto, Tatiana Troyanos, Placido Domingo ir 
Bonaldo Gialotti.

Rugsėjo 24 d. įvyks naujas pastatymas Wagnerio operos 
“Siegfriedas”. Šiame sezone bus dar šie nauji pastatymai 
“Sevilijos Kirpėjas”, “Bohema”, “Hoffmano princesė” ir 
“Cosi fan tutte”.

San Francisco opera
San Francisco Operą pradėjo savo sezoną rugsėjo 20 

dieną su Dmitri Šostakovič “Lady Macbeth iš Mtsensko”. 
Kompozitorius šią operą parašė 1932 m. pasinaudodamas 
1840 m. Leskovo parašyto romano eiga ir buvo sėkmingai 
vaidinta Tarybų S-goj ir užsienyje. Metropolitan operoje 
buvo pastatyta 1934/35 sezone.

Vėliau ši opera buvo uždrausta. Tuomet kompozitorius ją 
perdirbo ir pavadidno “Katerina Izmailova”. 1963 m. opera 
vėl buvo statoma įvairiuose Tarybų S-gos teatruose, o 1964 
m. ją pastatė San Francisco opera.

TIK 100 DOL.UŽ BILIETĄ . . .
Spalio mėn. 3 d. Broadway teatre prasidės Karališkosios 

Šekspyro trupės gastrolės su veikalu “Nicholas Nickleby”, 
kuris sudarytas pagal Carlio Dikenso klasikinį to paties 
vardo romaną.

Veiksmas vyksta 19 šimtm. Londone ir tai atkuriama’ 
scenoje naudojant atitinkamas dekoracijas, autentiškus 
baldus, rūbus ir daiktus. Šis pastatymas kainuos virš 
milijono dolerių ir produceriai tikisi surinkti 5 su viršum 
milonų per šias gastroles.

Veikale vaidina 43 aktoriai vaizduodami 150 įvairių 
romano charakterių, kurie bus ne tik scenoje, bet maišysis 
publi oje ir kitose teatro vietose.

Vaidinimas užtruks 8 su puse valandos ir teks jį žiūrėti 
per du kartu. Pirmoji dalis užims 4 vai. po to 45 min. 
pertrauka ir antroji dalis tęsis 4 su puse valandos. 
Programose bus paduoti artimų restoranų adresai, kur 
publika galės reikalui esant užkąsti.

Viso bus tik 53 spektakliai ir bilieto kaina tik 100 dol. 
asmeniui ir jau parduodami iš anksto.

Londone šis vaidinimas buvo kritikos sutiktas labai 
palankiai ir visi spektakliai buvo išparduoti. Tenai bilietai 
kainavo nuo 36 dol. iki 10,50 dol.

kuri 1967 metais išleista Vil
niuje.

— Šiais metais, — pasakė 
viešnia, — Tarybų Lietuvoje 
buvo paminėtos mano tėvo 
J. Smalsčio-Smolskio 
100-osios gimimo metinės. 
Viešnagės metu aplankiau 
tėvo gimtinę Rokiškyje, jo 
revoliucinės veiklos vietas ir 
kapą Obeliuose, susitikau su 
giminėmis ir rajono vado
vais, Kamajų A. Strazdo 
vidurinės mokyklos mokyto
jais. Puoselėju viltį dar ką 
nors parašyti apie revoliuci
nius įvykius Lietuvoje, su 
kuriais glaudžiai buvo susiju
si mūsų šeima. Šios kelionės 
metu jau suradau įdomių 
dokumentų apie motiną Žer- 
meną Smolskienę Respubli
kinėje bibliotekoje Vilniuje, 
taip pat susitikau su keliais 
jos buvusiais mokiniais.
LIETUVIŠKŲ LIAUDIES 
MENO DIRBINIŲ 
EKSPOZICIJA 
LENINGRADE

Leningrado TSRS tautų 
etnografiniame muziejuje šią 
vasarą, surengta šešių lietu
vių liaudies meistrų darbų 
ekspozicija. Savo kūrinius 
mieste prie Nevos eksponavo 
vilniečiai Julija Januškienė, 
Irena Urbonavičienė, Ipoli
tas Užkurais, Gediminas Ju
rėnas bei kauniečiai Antani
na Didžgalvienė ir Ona Baka- 
nauskienė. Muziejaus salėse 
500 monumentalių bei kame
rinio pobūdžio liaudies skulp
tūrų, mezginių ir nėrinių, 
dekoratyvinių juostų, lietu
viškų lėlių.
JUBILIEJINĖ PARODA

Vilniaus dailės salone su
rengta vyresniojo amžiaus 
lietuvių dailininko Povilo Ra
dzevičiaus jubiliejinė darbų 
paroda, skirta jo 75-osioms 
gimimo metinėms. Ekspozi
cijoje — daugiau kaip šešias
dešimt paveikslų, kuriuose 
pavaizduoti Vilniaus archi
tektūriniai fragmentai, vie
tos, susijusios su respublikos 
sostinės revoliucine praeiti
mi.

Dailininkas P. Radzevičius 
ilgametį savo kūrybinį kelią 
pradėjo tapydamas peizažus. 
Jis daug keliavo po Tarybų 
Sąjungą, užfiksavo atskirų 
kraštų savitą grožį. Parodoje 
yra Estijos, Latvijos, Ka
zachstano peizažų serijos.
ĮMONĖSE - VIDURINĖS 
MOKYKLOS

Naujaisiais mokslo metais 
mokosi pusantro šimto Klai
pėdos “Baltijos” laivų statyk
los darbininkų. Mokosi visi 
tie, kurie dar neturi viduri
nio išsilavinimo. Įgyvendinti 
programą “Kiekvienam jau
nam darbininkui — viduri
nį išsilavinimą” daug padeda 
įmonėje įsteigta vidurinė 
mokykla. Joje veikia devin
ta, dešimta ir vienuolikta 
klasės.

Beveik visose respublikos 
didelėse gamyklose ir fabri
kuose veikia panašios viduri
nės bendrojo lavinimo mo
kyklos. Taip sudaromos ge
ros sąlygos dirbančiam jauni
mui siekti vidurinio išsilavi
nimo. Jas kasmet baigia de
šimtys tūkstančių jaunuolių. 
Antai Kauno “Sanito” fabri
ke ir kai kuriose kitose 
respublikos įmonėse dabar 
jau nebėra nė vieno jauno 
darbininko, neturinčio bran
dos atestato.
KAUNO
RESTAURATORIŲ 
DARBAI

Meno kūrinių restauravi
mo aikštelė organizuota Kau
ne. Jei anksčiau lipdytojai, 
medžio drožėjai, auksuotojai, 
vitražo meistrai ir kitų spe
cialybių restauratoriai į Kau
ną darbams atvykdavo iš 
Vilniaus, tai dabar kai kurie 
kauniečiai šių sričių specia
listai nenusileidžia vilnie
čiams. Antai restauratoriai 
medžio drožėjai kauniečiai 
jau restauravo nemažą dalį
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Drėvėta pušis —gamtos paminklas.

Kaimas Čepkelių rezervato apylinkėse.
V. Gulevičiaus nuotr.

Varėnos rajone 8,5 tūkstančio hektarų plote driekiasi 
unikalus gamtos paminklas — Čepkelių rezervatas. Didelę 
jo dalį užima pelkės, apsaugusios reta augmenija. Rezerva
te užregistruota 366 rūšių vabzdžių, 102 rūšių paukščių. 
Daugelis augmenijos ir gyvūnijos rūšių įtraukta į TSRS 
raudonąją knygą.

Klaipėdos Mažvydo parkas tapo savita skulptūrų galerija 
po atviru dangumi. Per penkias vasaras respublikos 
skulptoriai parko ekspozicijai suk'ūrė 80 dekoratyvinių 
skulptūrų. Vien šiais metais parką papildė šešiolika 
kūrinių. Tai pagal Lietuvos TSR liaudies dailininko R. 
Antinio modelį iškalta skulptūra “Draugystė”, V. Skirgai- 
laitės “Sąveika”, R. Kazlausko “Kuršis”, S. Mišeikio 
“Šauksmas” ir kiti.

Nuotraukoje: Lietuvos TSR liaudies dailininko Roberto 
Antinio skulptūra “Draugystė”.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

Nuo seno Rusnė garsi turtingomis valkšnomis ir šauniais 
žvejais. Kai kuriuos senuosius žvejus Rusnės žuvininkystės 
ūkyje pakeitė jų sūnūs, o Erčius Jurg^enaitis, jau pradėjęs 
devintą dešimtį, dar vis tebeplaukia į įtarias.

Nemuno deltos ir Kuršių marių seniausias žvejas Erčius 
Jurgenaitis. Jam suteiktas respublikos nusipelniusio pra
monės darbuotojų garbės vardas, jis apdovanotas Darbo 
raudonosios vėliavos ordinu.

Rusnės žuvininkystės ūkio grandininko Danieliaus Bu
činsko vadovaujamos grandies žvejai išplaukia į žūklę.

B. Aleknavičiaus nuotr.

Pažaislio architektūrinio an- niečiai vįtražistai. Auksuoto- 
samblio baldų. Dabar jie jai šiemet pradėjo auksuoti 
atnaujina Vilniaus universi- ; M. K. piurlionio muziejaus 
teto Kauno fakultetų interje- paveikslų rėmus.
ro drožinius, Literatūros ir Didelį dėmesį Kauno res- 
M. ę. Čiurlionio muziejų tauravinjo dirbtuvių Meno 
baldus. Skulptoriai restaura- kūrinių restauravimo aikšte- 
toriai nebe pirmi metai dirba lė skiria metalistams, dailia- 
Pažaislyje, suteikdami pir- jai liejyaai. Tai bus viena 
mykštę išvaizdą skulptūroms pagrindinių naujosios aikšte- 
ir freskoms. Šio architektūri- lės darbo krypčių. Dabar 
nio ansamblio svečių namui, naujoje gamybinėje bazėje 
kuriame dabar yra M. K. Aleksote statomos moder- 
Ciurlionio muziejaus filialas, nios liejimo krosnys.
vitražus padarė taip pat kau- J. Žukauskas
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ATŽYMĖJO 90-IES METU SUKAKTI
J. YLA

Pažangiųjų Kanados ukrai
niečių laikraštis anglų kalba 
rugsėjo laidą pašventė pami
rkti 90 metų sukakti nuo 
pirmųjų ukrainų atvykimo į 
Kanadą. Ivan Pylypiv ir Va- 
syl Eleniak buvę pirmieji 
Ukrainai imigrantai. Jie išli
pę iš laivo “Oregon” Mon- 
treale 1891 metais rugsėjo 7. 
Nuo tada ir prasidėjusi uk
rainų imigracija Kanadon. 
Per tuos 90 metų imigravo 
300,000 ukrainų. Su prieaug
liu, dabar Kanadoj priskaito- 
ma iki 800,000 ukrainų.

Specialioj laidoj telpa svei
kinimai: Kanados generalinio 
gubernatoriaus Ed. Shrajer, 
konservatų lyderio J. Clark, 
naujų demokratų lyderio Ed. 
Brodbent ir Quebeco premje
ro R. Levesko. Jie linki 
Kanados ukrainams sėkmės 
jų gyvenime ir darbe.

Ukrainai Kanadoje pasižy
mėjo dideliu organizuotumu, 
kultūrine veikla. Gal nė vie
na imigrantų grupė neturi 
tiek daug namų, chorų, mu
zikos ir šokių ansamblių 
kiek Ukrainai.

Mes, lietuviai su ukrainais 
labai gerai sugyvenam. 
Didžiausi mūsų parengimai 
Toronte įvyko ukrainų na
muose.

Senųjų ateivių eilės retėja, 
retėja ir ukrainų tarpe, bet 

■jiems pavyko į judėjimą 
įtraukti jaunesniąją kartą. 
Tiesa, jų laikraštis leidžia
mas jau anglų kalba, bet jo 
dvasia yra ukrainietiška. Jie 
geri Kanados patriotai, bet 
nesitolina ir nuo savo tėvų 
krašto kultūros.

♦ * ♦

Kalbant apie ukrainų jubi
liejų, galima prisiminti, kad 
ir mes, Kanados lietuviai, 
šiemet minime 80 metų su
kaktį. J. Broga, tūlą laiką 
dirbo prie mūsų laikraščio 
Darbininkų Žodžio, 1972 me
tais rašė ir Liaudies Balse. 
Cituoju:

“Vasaros žemės ūkio dar
bams pasibaigus, dauguma 
lietuvių imigrantų išvažinėjo 
į miestus. Aš irgi nuvažiavau 
į Edmontoną žiemavoti 1928- 
29 metus. Šią žiemą čia buvo

jau nemažai lietuvių, gal apie 
400. Čia ir teko susitikti ir 
išsikalbėti su senais Kanados 
lietuviais, gyvenančiais Ed- 
montone — Grabausku ir 
Baltušiu. Jie Albertos pro
vincijoj gyvena nuo 1900 
metų.”

Neatėjo į galvą tuomet 
pasiteirauti apie juos, kokiu 
laivu jie atvyko, kokiu metų 
laiku, ir ar su jais buvo 
daugiau lietuvių. Jeigu kas 
jų vaikų ar anūkų turi dau
giau žinių, būtų gerai, kad 
jie parašytų į spaudą. O gal 
kartais yra ir užsilikusių 
nuotraukų?

Į Torontą pirmasis lietuvis 
atvyko 1904 metais. Tai bu
vo Vincas Paulauskas. Win- 
nipegan pirmieji lietuviai at
vyko 1903 metais. Turėjo jų 
tuo pat laiku atvykti ir į, 
Montrealą.

Lietuviai imigrantai dažnai 
tuoj emigruodavo į Jungti
nes Valstijas. Daug vėliau ta 
emigracija sumažėjo, nes 
JAV pradėjo įvažiavimą var
žyti.

Pirmosios ir antrosios imi
gracijų eilės labai išretėjo, 
organizacinis ir kultūrinis 
veikimas labai susilpnėjo. 
Jaunesniosios kartos nariai, 
nebūdami užtektinai skaitlin
gi, nepasekė tėvų pėdomis.

Su senaisiais tautiečiais iš
nyks lietuviškasis organizaci
nis ir kultūrinis veikimas. 
Lietuviškojo judėjimo išlai
kymas atitenka trečiosios 
imigracijos tautiečiams. Ar 
jie pajėgs paruošti jaunąją 
kartą tam darbui, tik paro
dys ateitis.

Mes, senieji imigrantai ga
lime didžiuotis tuo, ką nuvei- 
kėm. Mūsų skaičius buvo 
gan mažas, išsiblaškęs po 
plačiąją Kanadą, bet tas mū
sų veiklai nepastojo kelio.

Kitais metais mūsų Toron
to Lietuvių Sūnų ir Dukterų 
Klubui sukaks 75 metai. Ši 
organizacija yra viena se
niausių migrantų organizaci
jų Kanadoje. Kanadiečiai, iš
girdę apie mūsų organizaci
jos ilgametį gyvavimą, nega
li atsistebėti.

TORONTIECIŲ KRONIKA
Mirė jauna tautietė

Windsore mirė Liuda Kra- 
kauskienė, sulaukusi vos 61 
metų. Velionė nuliūdime pa
liko vyrą Antaną ir dukrą 
Alvyrą. Jiems gili užuojauta.

♦ * *

Buvo susižeidęs
Juozas Šinkūnas, buvęs 

Sūnų ir Dukterų Draugijos 
Centro Komiteto pirminin
kas namuose puolė ir smar
kiai susižeidė. Buvo nuvežtas 
į ligoninę, kur buvo suteikta 
pirmoji pagalba.

♦ ♦ ♦

Išvyko Lietuvon
Petras Paulauskas, senas 

kanadietis, išvyko Lietuvon 
visam laikui apsigyventi.

♦ ♦ ♦

Viešėjo Lietuvoj
Vacius Rimdeika viešėje

Lietuvoje pas gimines ir 
draugus net 7 savaites. 
Džiaugiasi aplankęs gimtinę 
ir linksmai praleidęs laiką su 
giminėmis ir draugais.

♦ ♦ ♦

Tolima viešnia

Toronte lankėsi Barbara 
Wild su sūneliu iš Australi
jos. Ji yra J. V. Gormanų 
dukrelė. Išbuvus du mėne
sius, grįžo pas savo vyrą 
prof. Wild. Sykiu išvyko ir 
jos motina aplankyti savo 
žento.

♦ ♦ ♦

Viešnia iš Lietuvos

Pas N. Berškienę vieši jos 
sesutė Onutė Brabulienė iš 
Tarybų Lietuvos, Lazdijų ra
jono. Jai laimingos viešna
gės. A. Y.

Montreal, Quebec
Iš Šuninės susirinkimo

Po ilgų vasaros atostogų, 
pirmas Sūnų ir Dukterų pa- 
šalpinės draugijos susirinki
mas įvyko 12 d. rugsėjo, 
kuriame dalyvavo gražus bū
rys draugijos narių.

Pirmiausiai buvo pagerbti 
mirusieji draugijos nariai, tai 
Kazimiera Repšienė ir Vac
lovas Šipelis. Apsvarstyta 
draugijos ligoniai, kurių 
skaičius kas kart darosi vis 
ilgesnis. Yra daug ligonių 
sunkiai ir jau senai sergan
čių.

Ilgiausiai apsistota kas lie
čia tolimesnę draugijos veik
lą. Iš valdybos raportų paaiš- 
ki, kad draugija pastaruoju 
laiku pergyvena didelius 
sunkumus, kas liečia reikalus 
su valdžia ir su apdraudos 
kompanija. Pastarieji vis 
stato sunkesnius įsipareigoji
mus, reikalaudami įvairių 
raportų, knygų sutvarkymo, 
o visa tai kainuoja draugijai 
didelių išlaidų, nes reikia 
samdyti tam darbui kvalifi
kuotus žmones. Todėl prieita 
išvados, eiti prie draugi
jos likvidavimo. Valdybai lik
viduojant, reikės įdėti daug 
pastangų, o iš narių reika
laus didelės kooperacijos.

Susirinkimas tuo ir baigė
si.

Mirė senas tautietis
Rugsėjo 4 d. mirė Petras 

Starkauskas, sulaukęs 91 me
tų amžiaus. Paliko tris sūnus 
ir tris dukteris; taipgi daug 
anūkų ir proanūkų, žmona 
anksčiau mirus.

Šeimai ir artimiesiems gili 
užuojauta.

Lankėsi pas mus
Juozas Dailydė su žmona iš 

Jungtinių Amerikos Valstijų 
lankėsi pas savo sesutę ir 
švogerį M. B. Šalčiūnus. Jie 
čia atvyko ne tik pasisve
čiuoti, bet ir atlankyti savo 
švogerį Bronių Šalčiūną, ku
ris pastaruoju laiku pergyve
no sunkią operaciją.

Paralyžiaus paliesti
Visa eilė tautiečių paliesti 

sunkaus paralyžiaus, apie 
kuriuos jau anksčiau buvo 
rašyta. Pastaruoju laiku dar 
du paliesti, tai Jonas Petru
lis ir P. Januška. Linkiu 
visiems sergantiems greitai 
pasveikti.

Naujos rūšies vagys
Pastaruoju laiku pagausėjo 

gatvės vagių. Tai moterų 
rankinukų nusavintojai. Kas 
kart vis išgalvodami man- 
dresnį būdą — važiuodami 
dviračiu. Neaplenkia nė mū
sų tautiečių. Štai neseniai 
Anelei Mikulienei, belau
kiant buso, žaibo greitumu 
pro ją pralėkė dviratninkas, 
nusinešdamas jos rankinuką, 
dar smarkiai užgaudamas 
ranką. Moterys saugokitės 
tokių vagių.

Taipgi nusiskundė Adelė 
Meištienė, kad vagys (nujau
čia kas) įsibriovė į jos namus 
ir smarkiai apvogė, išsineš
dami vertingų daiktų.

Išvyko aplankyti dukterį
B. ir A. Alenskai išvyko į 

Vancouver aplankyti ten sa
vo dukros ir žento. P.

Oakland-San Francisco, Cal.
Birželio 19 mirė Aleksand

ras (Alex) Mugianis, sulau
kęs 87 m. amžiaus, gimęs 
Lietuvoje, mažo ūkininko 6 
asmenų šeimoj. Amerikoje 
išgyveno 68 metus.

Aleksas į Ameriką atvyko 
1913 m. pas brolį į Stough
ton, Mass. Po keleto metų 
brolis sugrįžo į Lietuvą, o 
Aleksas persikėlė gyventi į 
Worcester, Mass.

Ten gavo mašinisto darbą. 
Jis daug veikė mūsų organi
zacijose, ypač socialistų 40 
kp. ir LLD.

Susipažino su Konstancija 
Jasinskaite, kuri irgi buvo 
veikli tose kuopose. Jie susi
tuokė 1920 m. rugpjūčio 
mėn.

Už poros metų jie nusitarė 
persikelti į Oakland, Califor
nia, kadangi Konstancijos 
brolis ten gyveno. Aleksas 
gavo mašinisto darbą, o Kon
stancija daugiausia dirbo val
gyklose kaip padavėja, o 
vėliau klubuose ir privatiš- 
kuose pietų parengimuose.

Aleksui nepatiko mašinisto 
amatas, tad išmoko pinti kė
dės, stalus ir kitus dalykus. 
Darbas pavyko, buvo sėk
mingas, bet rūpestingas. Nu
sitarė išmokti plaukų kirpėjo 
amato. Dirbo keletą metų 
pas kitą.

Alekso sveikata sublogėjo, 
reikėjo iš darbo išlikti keletą 
metų. 1941 m. jie jau buvę 
įsikūrę savo namelyje, tad 
Aleksas su Konstancija gra
žina jų darželį ir namą. Jo 
sveikatai pagerėjus atsidarė 
savo plaukams kirpti vietą ir 
dirbo pats vienas, kol gavo 
pensiją.

Pas Mugianius turbūt 1928 
metais atvyko Juozas, Ksa
vera ir dukra Eugenija iš 
Easthampton, Mass, ir apsi
stojo, kol susirado savo na
mus. 1947 metais atvyko 
Konstancijos sesuo su šeima 
Dorothy, Frank ir sūnus 
Raymond Machuliai iš Wor
cester, Mass. Jie irgi gavo 
prieglaudą pas Mugianus, 
kol įsikūrė savo vietoje.

Dar būdamas Worcester 
Aleksas priklausė Susivieni
jimui, o Kalifornijoj persikė
lė į vietinę San Francisco kp. 
Dirbo komitetuose sykiu su 
Chapliu. Kuomet įvyko skili
mas Susivienijime, jis sykiu 
su Karosas, Chaplikais, So
bels ir kitais sutvėrė LDS 
kuopą San Francisco, kadan

gi tada ten gyveno daugiau 
lietuvių, o vėliau susiorgani
zavo LDS 169 kp. Oaklande.

Aleksas daug veikė mūsų 
organizacijose ir rėmė pažan
giąją spaudą. Jo sveikata 
pablogėjo per paskutinius 
penkius metus. Jis negalėjo 
veikti, bet lankydavo susirin
kimus ir parengimus. 1980 
metais gavo širdies priepuo
lį, išbuvo ligoninėj keletą sa
vaičių. Po to gydėsi namuo
se.

1981 metais buvo ambulan- 
se išvežtas į ligoninę keletą 
kartu. o birželio 19 d. jau 
nebesugrįžo — numirė pake
liui į ligoninę.

Sukreminuotas ir buvo pa
laidotas mausoleume. Labai 
gaila, kad vėl šiais metais 
netekome idėjos draugo. O 
Tau, Konstancija, mes visi 
linkime ištvermės ir stiprios 
sveikatos.

Mirė Kim St. Luke
Liepos 2, mirė Kim St. 

Luke, sulaukusi 46 m. Jos 
jaunesnis sūnūs Jamie parė
jęs namo rado motiną ant 
grindų negyvą. Šaukė pagal
bos ir buvo bandyta ją atgai
vinti, bet jau buvo per vėlu. 
Išvežta į ligonbutį, kur buvo 
tirta kas atsitiko. Pasirodo, 
kad mirė nuo aukšto kraujo 
spaudimo.

Prieš kiek laiko kalbėjausi 
su ja telefonu. Tada ji man 
sakė kad lankanti gydytoją. 
Jis tyrinėjo jos sveikatą.

Kim yra gerai žinomos 
Alice Jonikienės anūkė. 
Nors toli gyvendama, Kings
ton, N. Y. pas sūnų Leon ir 
marčią Joscelyn dėl prastos 
sveikatos, visuomet rūpinosi 
apie Kim ir jos sūnus. Beje, 
prieš 7 metus juos įrašė į 
LDS 169-tąją kp. Oakland, 
Cal.

Be sūnaus Jamie yra dar ir 
kitas sūnus, John Christian 
St. Luke. John, pagelbstint 
kitiems sutvarkė, kad moti
nos palaikai buvo sukremi- 
nuoti. Jie kol kas yra jo bute 
urnoje.

Jamie, vos 18 m. gyveno 
su motina, o John 20 m. 
amžiaus jau dirba ir gyvena 
atskirai. Motinai mirus jie 
dabar gyvena sykiu.

Gaila jaunos moters ir jau
nų vyrų. Mirtis neskiria am
žius. Reiškiame sūnums, 
Alice Jonikienei ir jos šeimai 
gilią užuojautą.

Violet Taraškienė
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Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir 

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

DOVANOS VAJININKAM
1-ma $50; 2-ra $45; 3-čia $40; 4-ta $Jl5; 5-ta $30;
6-tą $25; 7-ta $20; 8-ta $15; 9-ta $12; 10-ta $10.
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,o sukėlimui, 
ksime ir vėl

Apart įeigų už prenumeratas ir 
turime ieškoti kitokių šaltinių biudžet 
kad “Laisvė” gyvuotų. Per šį vajų sic 
šiam svarbiam reikalui sukelti $20,000 fondą. Tai 
padarykime aukomis ir pelnu nuo parengimų.

Užsakykite “Laisvę” 
Savo Giminėms Ar 

Draugams Į Lietuvą. Jie 
Bus Jums Dėkingi Už Tą 

Dovaną 
♦ ♦ ♦

LAISVES” KAINOS AMERIKOJE 
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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 metamfi, $8.00 
pusei metų.
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Eksponuoja 
gamybininkai

Mažeikių J. Garelio elektro
technikos gamykla pradėjo sa
vo trečiąjį darbo dešimtmetį. 
Pirmieji du pažymėti sparčiais 
gamybos vystymo tempais, 
gražiais laimėjimais gerinant 
elektros variklių kokybę: dau
giau kaip 60 procentų gami
nių žymima valstybiniu koky
bės ženklu. Per tą laiką elekt
ros variklių gamyba nuo 35

Kaišiadorių sodininkystės tarybinis ūkis už parduotas 
gėles šiemet jau gavo daugiau kaip 600 tūkstančių rublių 
pajamų. Per 1981 metus ūkio gėlininkai 17 tūkstančių 
kvadratinių metrų ploto šiltnamiuose išaugins milijoną 
įvairių gėlių žiedų, 100 tūkstančių gėlių vazonėlių.

Prisirpo raudonšoniai obuoliai ūkio soduose. Kasdien 
penkias tonas obuolių išgabenama į parduotuves, o šimtas 
tonų sukraunama į ūkio šaldytuvus. Bendras sodų derlius 
viršys du tūkstančius tonų vaisių.

Nuotraukoje: [iš kairės] Gėlininkė J. Jokimavičiūtė ir 
brigadininkė D. Skarakodienė atrenka berberus respubliki
nei gėlių parodai. A. Sabaliausko nuotrauka

tūkstančių per metus išaugo 
iki 1,3 milijono. Apie tai bu

vo galima sužinoti aplankius 
parodą, kurią pirmą kartą su
ruošė LDT miesto vykdomasis 
komitetas. Joje savo produk
ciją eksponavo aštuonios 
miesto gamyklos.

Lankytojų dėmesį patraukė 
Avalynės fabriko gaminamos 
ir ateityje ruošiamos pateikti 
naujų modelių avalynės pa
vyzdžiai. Kompresorių gamyk
los stenduose vaizdžiai buvo 
pasakojama apie mažeikiečių

ekonominius ryšius. Kompre
soriai pasiekia Bulgariją ir 
Vengriją, Kubą ir Belgiją — 
iš viso 22 užsienio šalis, čia 
pat buvo eksponuojami nau
jausių tipų kompresoriai, ku
rie netrukus pakeis dabarti
nius.

jdomu buvo susipažinti su 
Naftos perdirbimo gamyk
los, Ltnų fabriko, Duonos 
kombinato, Baldų fabriko pro
dukcijos pavyzdžiais, sužinoti 
šių įmonių vystymosi perspek
tyvas.
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ST. PETERSBURG,FLA.
Atostogų metų mūsų orga

nizacijų narių nemažas skai
čius buvo išvykę į įvairius 
kraštus. Vieni atostogavo už
sienyje, kiti važinėjo po mū
sų plačią Ameriką. Mūsų 
gyvenimas greitai bėga. Taip 
ir greitai prabėgo atostogos.

Jau sugrįžo visi sveiki, 
patenkinti gyvenimo įvairu
mu.

Priminė vieną būtiną reikalą, 
kad Klubas šią vasarą turėjo 
didelių išlaidų. Pasiūlė kad 
Kuopos iždo Klubui įteikti 
finansinės paramos. Taip pat 
susirinkimas nutarė, kad 'su 
vajaus pradžia pasveikinti 
mūsų spaudą “Laisvę” ir 
“Vilnį” nuo LLD 45 kp. 
įteikti paramos po $300.

Serga
♦ ♦ ♦

Rugsėjo 5 visi susirinko į 
Lietuvių Piliečių klubo salę 
posėdžiui, aptarti Klubo rei
kalus ir veiklą.

Posėdį pravedė Klubo 
prez. V. Bunkus. Pirmiausia 
buvo pagerbti tylos minute 
mirusieji Klubo nariai — 
Vincas Paulauskas, Vera 
Norvilienė. Klubo valdyba 
bei Renginių komisija patei
kė raportus.

V. Bunkus pranešė, kad 
atostogų metu buvo paruoš
tas šiam sezonui salės vidus 
bei sutvarkytas salės kie
mas. Prie sutvarkymo dirbo 
direktoriai bei kiti Klubo 
nariai. V. Bunkus padėkojo 
visiems už darbu prisidėji
mą. Dar kartą širdingai ačiū.

Pabaigus susirinkimą mū
sų šeimininkės visus pavaiši-; 
no skaniais valgiais. Po to 
sekė draugiški pokalbiai iki 
vėlyvo vakaro.

♦ ♦ *

Rugsėjo 12 LSC klubo sa
lėje įvyko pirmas po atosto
gų LLD 45 kuopos susirinki
mas. Jį pravedė kuopos pir
mininkas Stasys Kuzmickas. 
Pirmiausia buvo tylos minu
te1 pagerbti mirusieji kuopos 
nariai Vincas Paulauskas, 
Vera Norvilienė ir Vanagie
nė. |

Kuopos valdyba bei rengi
nių komisija pateikė birželio 
mėnesio veiklos raportus. | 
Stasys Kuzmickas kalbėjo: 
“Kaip žinote, organizacijos 
nariai per du mėnesius 
atostogavo, veikimo nebuvo 
tai jokių pranešimu neturiu."

Mūsų organizacijų darbuo
tojo dailininko Prano Mocka- 
petrio sesers dukra (niece) 
Birutė, (kuri su savo vyru 
Allison Copp žiemos mėne
sius praleisdavo St. Petefs- 
burge, Fla.) sunkiai serga. 
Jai suparaližuota dešinėji kū
no pusė, negali kalbėti, pa
guldyta ligoninėj. Daktarai 
visaip stengiasi jai sugrąžin
ti sveikatą. Labai gaila dar 
jaunos moters. Linkim Biru
tei susveikti ir vėl pasimaty
ti Floridoje.

Dabartiniu metu Allison ir 
Birutė gyvena Staughton, 
Mass.

Mūsų ligoniai
Antonetė Jocienė paguldy

ta ligoninėn sveikatos patik 
rinti ♦ ♦ *

Ilgai sirgusią buvusią Dai
nos Mylėtojų choro narę Ste
faniją Juknienę buvo malonu 
sutikti jau sveiką mūsų ren
giniuose.

♦ * ♦

Keletą mėnesių sirgo ir 
pergyveno sunkią operaciją 
Walteris Ceplikas, Dainos 
Mylėtojų choro narys. Malo
nu buvo pasimatyti su Wal
torių mūsų parengime. 

♦ * *

Dainos Mylėtojų choro mo
kytoja Helena Janulytė vasa
ros atostogas praleido liūd
nai: nes turėjo pergyventi 
daug nemalonumų — dėl 
nesveikatos. Dar nesijaučia 
pilnai sveika, tačiau jau pasi
ruošusi Choro pamokoms.

♦ * *

Spalio 2 Dainos Mylėtojų

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Dominikas M. Sholo II skas
Mirė

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

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

Žmona-KAROLINA
Duktė —ONA

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Do II icelei Vanagas
Reiškiame širdingą užuojautą velionės giminėms, 

draugams ir pažįstamiems.

LITERATŪROS DRAUGIJOS 45 KP. 
ir NARIAI

St. Petersburg, Fla.

NEW VERNON, N. J.
Mirus

Vincui Paulauskui
Reiškiame širdingą užuojautą velionio dukroms, 

Maryan, Anna, Gene, Adelė ir jų šeimoms, broliui 
Lietuvoje ir kitiems giminėms.

L. L. D. 45 KP. ir NARIAI 
St. Petersburg, Fla.

SAN LEANDRO-SAN FRANCISCO, CAL.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Josephine Valiuliūtė-
An scott

mirė 1979 m. rugsėjo 27 d.

Mano mylima sesutė

TELDA VALIULIUTĖ-KING

choras turės pirmąsias pa
mokas Klubo salėje. Prašom 
choristus susirinkti 1 (pirmą) 
valandą po pietų į LSC salę.

♦ ♦ ♦

Kadangi praėjusią vasarą 
daug mūsų organizacijų na
rių važinėjo ir į tolimesnius 
kraštus jie kviesti pasakyti 
savo įspūdžius.

Povilas ir Aldona Aleknai 
atostogas praleido T. Lietu
voje. Mūsų renginiuose pa
pasakojo savo viešnagės įs
pūdžius. Gražiai atsiliepia 
apie Lietuvą, labai patenkin
ti kelione. Jiems teko susi
tikti senus pažįstamus ir 
įsigijo naujų.

Lietuvos žmonės gražiai 
gyvena. Kaime ar mieste 
gražiai rengiasi ir sočiai pa
valgo. Lietuvos jaunoji karta 
išsimokslinusi, kiekvienas 
dirba savo paties pasirinkto
je darbo srityje.

Aleknai patarė, kas galite 
nuvažiuokite Lietuvon ir pa
matykite savo akimis.

* * *

Julė Andriulienė taip pat 
buvo'nuvykusi Lietuvon. Ji 
sako “juo dažniau nuvyksi 
Lietuvon tuo daugiau pažinsi 
jos gyvenimą. — Visuomet 
pamatysi ką nors naujo. Vis 
daugiau pažinsi žmonių ir jų 
gražų nerūpestingą gyveni
mą”. Julė labai patarė nuva
žiuoti pamatyti gražiąją Lie
tuva.

* * *

Violet Kuzmickienė apie 
mėnesį laiko pavažinėjo po 
Amerikos miestus. Aplankė 
savo šeimą, anūkus. Taip pat 
aplankė savo gimtąjį mies
tą — Shenandoah, Pa. Pasi
matė su savo jaunystės drau
gais, sugrįžo linksma ir ke
lione labai patenkinta.

* ♦ ♦

Jonas ir Margaret Mileriai 
taip pat plačiai pavažinėjo po 
Amerikos kraštus. Aplankė 
savuosius. Pasimatė su savo 
senais bičiuliais, pasivaišino 
ir pasikalbėjo. Buvo daug 
kalbėta prieš karą, žmonės 
nenori karo; nori ramiai gy
venti.
PRANEŠIMAS

Rugsėjo 26 LLD 45 kuopos 
parengimas.

* ♦ ♦

Spalio 3 Klubo susirinki
mas.

♦ * *

Spalio 10 dieną 45 kuopos 
susirinkimas. Pradžia 10:30 
vai. ryto. Pietūs 12 vai.

Viskas įvyks 314 — 15 
Avė. South. Prašom visus 
isitėmyti. V. Bunkienė

San Leandro-
San Francisco, Cal.

Liūdnas prisiminimas
Jau prabėgo dveji metai 

kaip mirtis iš mūsų tarpo 
atskyrė Josephine Valiuliū- 
tę-Anscott. Josephine gimė 
1893 m. Žiūronių kaime, 
Radviliškio apylinkėje. Į 
Ameriką atvyko 1914 m. pas 
brolį į Brooklyn, N. Y. Susi
pažino su Vincu Anskaičiu ir 
1923 m. susituokė.

Jiedu gražiai sukūrė naują 
gyvenimą. Bet po kelių metų 
Vincas mirė. Jos sesuo Telda 
King tuo laiku gyveno San 
Francisco, taigi Josephine 
atvyko į Kaliforniją. Surado 
darbą, tarnavo pas turčius. 
Sulaukusi senatvės, išėjo į 
pensiją ir apsigyveno pas 
sesutę Teldą.

Josephine ir Telda priklau
sė prie San Francisco LLD 
kuopos, lankė susirinkimus 
ir pažangiečių parengimus, 
skaitė mūsų laikraščius ir 
rėmė mūsų spaudą. Kuomet 
jos sveikata sublogėjo sesuo 
Telda ją prižiūrėjo iki mir
ties.

Ir dabar Telda visuomet 
prisimena mirusią sesutę.

Prisiminus, antrų metų 
mirties sukaktį sesutė Telda 
King aukojo $100 “Laisvės” 
fondan. V. Taraškienė

Naudingai 
praleista diena

Jau praėjo kiek laiko, kai 
vieną sekmadienį buvome 
pakviesti pas Eleną ir Amili- 
ją Jeskevičiūtes. O pas tas 
mielas drauges negalime at
sisakyti vykti, nors ir reikia 
porą valandų važiuoti.

Stengėmės važiuoti anks
čiau, kad laiku nuvyktume. 
Diena pasitaikė iš ryto graži, 
saulėta. Mašinų judėjimas 
(traffic) nebuvo didelis. Va
žiavome keturiese — mudu 
su žmona, Nastė Buknienė ir 
Natalija lešmantienė. Pribu
vome pirmutiniai. Vieta ir 
apylinkė graži, rami, oras 
geras. Namas stovi ant kal
niuko.

Įvažiavus į kiemą, šeimi
ninkės mus mielai pasitiko. 
Kol kiti svečiai atvyko, turė
jome progos pasikalbėti. 
Elenutė šiuo metu nesiskun
džia savo sveikata, ir atro
do gerai. Ji turi pasisaugoti 
nereikalingų diskusijų. Ji 
yra gerai politiniai išsilavinu
si moteris, o jos sesutei 
Amilijai daina prie širdies.

Už kiek laiko pribuvo Mil
dred Stensler su pilna maši
na. Po to atvyko Ruth Bell ir 
Walteris Yuskovic. Kiek il
giau teko laukti Silvijos ir 
Algio Bukų. Jie atvežė Ami- 
liją Yuskovic. Tai susidarė 
geras būrys žmonių.

Šeimininkės paruošė gerus 
pietus.

Į povakarį dangus apsi
niaukė ir pradėjo lynoti. Pa
dėkoję šeimininkėms už pa
kvietimą ir vaišes ir už 
naudingai praleistą dieną, at
sisveikinę išskubėjome na
mo, norėdami sugrįžti dar su 
šviesa. P. Venta

Gražiai pavyko 
V. Misiūno 

pagerbimas
Praėjusį sekmadienį į Lais

ves salę susirinko gražus 
būrys Vlado Misiūno gimi
nių, bičiulių, draugų pagerb
ti jį, sulaukusį 90 metų 
amžiaus. Iš Floridos buvo 
atvykusi Misiūno sesutė 
“Laisvės” nuolatinė kores
pondentė Verutė Bunkienė, 
taip pat iš Floridos buvo 
atvykę Pranas ir Verutė 
Budroniai.

Plačiau apie visą eigą para
šysime sekamoje laidoje.

Red.

Binghamton, N. Y.
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 6-osios kuopos su
sirinkimas įvyko rugsėjo 4 d. 
Susirinkimą atidarė ir prave
dė kuopos pirmininkė Polly 
.Maldaikis. Dalyvavo visi 
kuopos valdybos nariai.

Bridgeport, Conn.
Graži ir linksma išvyka, 

kurią surengė bendrai 
Bridgeporto L. D. S. 74 k. su 
newyorkiečiais L. D. S. gra
žiausiame Valstybiniame 
parke, ant jūrų krašto West
port mieste. Susirinko gra
žus L. D. S. būrelis.

♦ ♦ ♦

Ten “linksmai puokalbiai 
aidėjo, o ant stalų midaus 
stikleliai skambėjo”. . . Sve
čiai ir viešnios skanėstais 
vaišinos; o Paviliukas iš Lie
tuvos maloniais įspūdžiais 
dalijos . . .

♦ * ♦

Tai buvo tikrai graži ir 
maloni išvyka, atnaujinti se
nas pažintis ir įgyti naujų 
pažinčių.

Ir man buvo malonu susi
pažinti su mielu tautiečiu, 
sulaukusiu jau garbingo am
žiaus, Vladu Misiūnu. Tai 
malonus draugas, su kuriuo 
dalinomės pergyventais nuo
tykiais. Linkiu mielam Vla
dui dar daug sukakčių malo
nių metų, svarbiausia geros 
sveikatos. Taip buvo malonu 
susitikti ir paspausti dešinę 
su miela Aldonėle ir jos 
gyvenimo draugu iš Kana
dos, kurie ryžosi atkeliauti iš 
taip toli ir dalyvauti mūsų 
išvykoje. Dėkui jiems.

Pripažįstu, tokia išvyka la
bai naudinga abipusiškai, su
sitinki su maloniais žmonė
mis, linksmai bei maloniai 
laiką praleidi, ir tuo pat turi 
naudos savo sveikatai, nes 
taikioje vietoje būtent kaip 
Sherwood Island Westporte 
toli nuo miestų ir prie jūrų 
kranto. Čia oras labai šva
rus, žmogus kvėpuoji savo 
pilna krūtine ir jauties, kaip 
tau lengva darosi krūtinėje!

Ši išvyka šią vasarą pasku
tinė. Tad linkiu visiems ge
ros sveikatos, kad mes visi 
sulauktumėme sveiki kitas 
vasaras ir vėl galėtume lai
mingai bei linksmai sveiki 
susitikti. Lai būna mūsų visų 
troškimas ir viltys, kad mū
sų šalies prezidentui ateitų 
sveika mintis, atsisakyti nuo 
gaminimo “pragaištingų pa-

Tradicijos 
nepamirštos

Revoliucinio judėjimo vete
rano Lietuvoje Aleksandro 
Povyliaus atsiminimais apie 
garsiąsias Aleksandrijos gegu
žines, sutraukdavusios visus 
pažangiuosius, demokratiš
kai nusiteikusius Šiaulių mies
to ir aplinkinių vietovių gy
ventojus, pradėjo literatūrinę 
gegužinę Aleksandrijoje LTSR 
Kraštotyros ir paminklų apsau
gos draugijos garbės narys is
torikas Vincas Vaitiekūnas. Si 
šventė, surengta Šiaulių „Auš
ros" istorijos-etnografijos mu
ziejaus ir miesto jaunųjų ra
šytojų sekcijos iniciatyva gra
žiai pratęsia revoliucines vy
resniosios kartos tradicijas.

Renginio metu mintimis apie 
revoliucinės Šiaulių praeities 
puoselėjimą dalijosi miesto 
jaunųjų rašytojų sekcijos pir
mininko pavaduotojas, poetas 
S. Bulzgys, Šiaulių K. Preikšo 
pedagoginio instituto dėstyto
ja D. Striogaitė, aktorius R. 
Andriuškevičius.

Gegužinės dalyviai klausėsi 
šiauliečių literatų kūrybos.

Z. GRICIUS

Pagerbti pirmūnai
Rokiškio rajono Juodupės 

„Nemuno" vilnos audinių fab
rike gražiai pagerbiami pir
mūnai, socialistinio lenktynia
vimo nugalėtojai. Rezultatai 
susumuojami kiekvieną mėne
sį. Bet kuriame ceche iš juo
se esančių stendų gali sužino
ti, kaip kiekvienas darbinin
kas vykdo priimtus socialisti
nius įsipareigojimus, kokia yra 
jo pateikiamos produkcijos 
kokybė. Čia yra atžymos ir 
apie broką.

„Nemuno" fabrike daugiau 
kaip 1000 įvairių specialybių 
darbininkų, ir jie dalyvauja 
sąjūdyje už komunistinę pa
žiūrą į darbą. Kiekvieną ket
virtį darbuotojų susirinkimas 
rekomenduoja profsąjungos 
komitetui, kam palikti ar nau
jai suteikti šį garbingą vardą. 
Geriausiųjų sąrašai kabo ce
chuose, visiems gerai mato
mose vietose.

Apie geriausius tekstilinin
kus pasakoja garbės lenta, 
kuri įrengta pačiame Juodu
pės gyvenvietės centre (ji ir 
nufotografuota). Iš nuotraukų 
žvelgia j mus geriausieji jau
nieji gamybininkai ir jų glo
botojai, darbo veteranai. To- 
kia/vieša pagarba žmonėms 
skatina siekti nauju laimėjimų.

A. ZIBOLIS 
„Laiko Ir jvyklų" 

neetatinis korespondentas

Išvažiavimo surengimo ko
misija raportavo, kad pobū
vis gerai pavyko. Nors nebu
vo skaitlingas, bet labai 
linksmai laiką praleidome, ir 
pelno kuopai liko. Viską 
suaukojo nariai ir patys vis
ką išpirko. Po parengimo dar 
prisidėjo su $1 aukų Amelija 
Kazienė.

Po kuopos susirinkimo vai
šes paruošė Helen Horsky ir 
Anna Kastravičkas.

Sekantis susirinkimas 
įvyks spalio 2 d., pirmą 
valandą po pietų. Prašome 
visus narius dalyvauti.

K. Thomas

Šiaulių K. Požėlos kultūros 
ir poilsio parko vasaros estra
doje įvyko respublikinė muzi
kos ir šokių šventė, kurioje 
grojo didžiulis styginių instru
mentų orkestras, šoko geriau
si respublikos pramoginių šo
kių kolektyvai, pasirodė dai
nininkai — iš viso daugiau 
kaip 500 dalyvių.

A. Ostašenkovo nuotrauko
je: muzikos ir šokių šventės 
akimirka.

buklų” kuriais galėtų sunai
kinti, ne tik visą civilizaciją, 
bet podraug ir visą gyvybę 
mūsų mieloj planetoj. Tegy
vuoja taika bei solidarumas 
visam pasaulyje!

L. D. S. 74-tos kp. vardu 
tariu visoms ir visiems už 
atsilankymą toje gražioje iš
vykoje. Tariu nuoširdų že
maitišką dėkų.

Šidlavos žemaitis

"Laisvės" direktorių 
posėdis

Pirmadienį, rugsėjo 28 d., 
2 va . po pietų Laisvės salėje 
įvykjs “Laisvės” Bendrovės 
direktorių posėdis. Dalyvau
kime visi.

N. Buknienė, sekr.

hamton, N. Y.

2 va

Laisvei” ir “Vilniai”; už 
vės” prenumeratą už-

Bin
CiA prisiunčiu $96 ir skiriu 

sekamai:
Mano gimtadienio proga4 

sulaukus 90 metų, aukoju po 
$45 ‘ 
“Lais
moku $36 už 3 metus ir už 
Juzės Kvetkienės prenume
ratą į Lietuvą $15.

25 DIENĄ RUGSĖJO 
Tai ir reikia prisiminti 
Kad tie metai greit prabėgo, 
Vis dąr gaunu laikraštį, 
Linkiai jums geros sveikatos 
Ir rašyti nenustoti 
Duodant teisingas žinias 
Apie darbo žmonių klotį.

Jonas Vaicekauskas

BRIEFS
Vladas Misiūnas’ 90th 

birthday celebration was ve
ry enjoyable and well atten
ded. He was at the guest 
table with his family inclu
ding his sister Vera Bunkus 
from Florida. And there 
were other people we don’t 
see very often — Connie 
Rushinskas, Ona Chepulis, 
Katharine Petrick, Anne 
Yakstis, Arthur and Natalie 
Petrick, Vera and Frank 
Budronis from Florida, Anne 
Jozenas and a guest from 
Lithuania — Dr. Povilas 
Pauliukas. It was very good 
to see them and spend a 
friendly afternoon together 
with good dinner and enter
tainment. 

♦ ♦ ♦

They say in Los Angeles, 
Shirley Lertzman, the chair
man of the obscenity com
mission, doesn’t care what 
the Motion Picture Ratings 
Board has labeled Brooke 
Shields’ “Endless Love”. She 
considers that film study of a 
teenage love affair “a soft
core porno production,” and 
says that it is just the latest 
example of the grievious 
harm Hollywood is doing 
“with its use of increasingly

head Shirley Lertzman is or
ganizing a meeting to which 
Hollywood leaders will be 
invited — to be told that “it 
simply must get its act 
together, and stop making 
sex figures younger and 
youngpr”. 

♦ ♦ ♦

social securityAttack on
called ‘political terrorism’. A 
tactic of “political terro
rism.” That’s how Senator 
Daniel P. Moynihan de
scribed the Reagan Adminis
tration’s statement on the 
condition of the social securi
ty program. 

♦ ♦ ♦

This coming Spring New 
York Aido Chorus will be 
celebrating its 70th anniver
sary. Material is being col
lected to be sent to Lithua
nia where the 70th anniver
sary album will be printed. 
Material should be ready for 
sending in next month. Aido 
Chorus members, ex-mem
bers, leaders and friends are 
welcome, really invited to 
express their thoughts and 
feelings about the New York 
Aido Chorus. Get in touch 
with our chorus leader Mil
dred Stensler if you have

young actresses as sexual 
role models. A few years 
ago, a picture like that 
would never have been 
made. A few years from 
now, well, one can only 
worry and guess.”

Obscenity commission’s

something to contribute.
Chorus is going to meet 

Saturday, September 26, 
same place, same time.

Look in your photo album. 
Maybe you have some pic
tures of Aido Chorus. Bring 
them over. Ilse

The effort to avert world-annihilating nuclear war is the
most urgent issue of our time.




