
LAISVĖ
Weekly 

102-02 Liberty Avė.
Ozonę Park, N. Y. 11417 

Telephone: 641-6887 
Area Code 212

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. Y., under the 
Act of March 3, 1879.

NO. 5

KRISLAI
Ekskursija į Lietuvą

Bėdos su paštu
Korporacijų mokesčiai

Generalinis streikas
Kanadoje

Reikalavimas trumpinti 
darbo valandas

IEVA MIZARIENĖ

“Laisvės” direktorių tary
ba šiemet ruošia vieną eks
kursiją į Tarybų Lietuvą. Ji 
iš New Yorko išvyks birželio 
11 d., Lietuvoje bus 10 
dienų, grįš birželio 25 d.

Dar neturime kelionės de
talių, bet kaip greit jas 
gausime, per laikraštį prane
šime.

Burlington mieste, Ver
mont valstijoj, apie 500 paš
to darbininkų algų čekiai 
pašte dingo. Atrodo, kad 
maišas, kuriame čekiai bu
vo—kieno nors per klaidą 
pasiųstas kitur.

Tai kągi galime mes kalbė
ti apie mūsų laikraščio skai
tytojams laiku nepristatymą, 
nors mes laikraštį paštui 
pristatome kiekvieną ketvir
tadienį.

Prezidento Reagan išsi
reiškimas per televiziją, kad 
korporacijoms būtų nuimti 
mokesčiai, mokesčių mokėto
juose sukėlė daug protestų. 
Tas Federaliame iždui paja
mas sumažintų 60 bilijonais 
dolerių.

Quebec, Kanadoje, Gene
ralinė asamblėja priėmė įsta
tymą, kuris komunalinių pa
tarnavimų darbininkams ga
rantavo dviejų metų kon
traktą ir 20 procentais suma
žino algas. Unijos, atstovau
jančios 325,000 narių, prieš 
tokį valdžios bilių pradėjo 
streiką.

Pirmieji unijistai išėjusieji 
į Bendro Fronto streiką buvo 
10,000 mokytojų. Kitą dieną 
pradėjo streikuoti 6,000 civi
linių tarnautojų.

Bendras frontas pranešė, 
kad iki vasario 1 dienos į 
streiką bus iššaukti 200,000 
unijos narių. Po vasario 1 d. 
dar išėjo streikuot 30,000 
medicinos seselių ir 40,000 
kitų valdžioje dirbančiųjų 
darbininkų.

Ryškus kontrastas: Quebe- 
co generalinės asamblėjos 
nariai nusitarė sau pasikelti 
algas iki $42,000 į metus.

JAV Komunistų Partija iš
kėlė reikalavimą trumpinti 
darbo laiką iki 30 valan
dų į savaitę, ta pačia alga, 
kaip dabar mokama už 40 
valandų ir dvigubą mokestį 
už viršlaikį.

Toks darbo valandų su
trumpinimas padaugintų 
darbo jėgas 33.3 milijonais.

Kai kurios Europos šalys 
jau senokai trumpina darbo 
valandas. Pavyzdžiui, Vaka
rų Vokietijoj standardinė 
darbo savaitė nedaugiau kaip 
33 valandos. Prancūzijoj dar
bo savaitė 40 valandų. Brita
nijoj 1979 metais inžinieriai 
laimėjo 39 valandų savaitę. 
Judėjimas už sutrumpinimą 
darbo valandų reiškiasi Ispa
nijoj, Japonijoj, Meksikoj, 
Australijoj ir kitose šalyse.

Tūkstančiai Ghanos gyventojų, kurie prieš kiek laiko nelegaliai buvo atvykę į Nigeriją, 
dabar Lagos uoste laukia savo eilės patekti į laivą, kuris juos sugrąžins į namus.

EGIPTO PREZIDENTAS AMERIKAI: 
"NEPRALEISKITE AUKSINĖS PROGOS!"
Washington. — Pereitą sa

vaitgalį čia lankėsi Egipto 
prezidentas Hosni Mubarak 
ir susitiko su prez. Reaganu 
ir vyresniaisiais Baltųjų rū
mų pareigūnais bei specia
liuoju prezidentu ambasado
rium Habib, kuris veda dery
bas tarp Izraelio, Sirijos ir 
Palestinos Vadavimo Organi
zacijos dėl jų dalinių pasi
traukimo iš Libano. Valsty
bės sekretorius George 
Shultz tuo metu buvo pake
liui į Japoniją ir Kiniją.

Prez. Mubarak čia susitiko 
ir su Washingtono žydų va
dais. Egipto prezidentas lan
kėsi ir New Yorke, kur jis 
buvo priimtas Jungtinių 
Tautų gen. sekretoriaus Ja
vier Perez de Cuellar, o 
prieš tai buvo svečiu Foreign 
Policy Association ir New 
Yorko mero Ed Koch buvo 
palydėtas net į aerodromą.

Visuose savo susitikimuose 
Egipto prezidentas pabrėžė, 
kad, prieš išvykdamas iš 
Egipto, jis gavo labai padrą
sinančių signalų iš Jordano 
karaliaus Hussein ir PLO 
vado Yassir Arafat dėl tai
kingo Palestinos reikalų iš
sprendimo. Jis kvietė Ame
riką išnaudoti šią auksinę 
progą, padaryti spaudimą Iz
raeliui, kad sustabdytų savo 
sodybų statymą okupuotose 
arabų teritorijose ir pripa
žintų palestiniečiams “dievo 
duotą apsisprendimo teisę”. 
Jis pabrėžė, kad, nepaisant

Prez. Reagan su Egipto prezidentu Hosni Mubarak 
susitinka su spaudos atstovais.
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pasitaikančių nesklandumų, 
Egiptas laikysis Camp David 
susitarimų, tik kad Izraelis 
jų laikytųsi. Ir čia jis siekė 
Amerikos pagalbos.

Svarbiausias jo kelionės 
tikslas ir buvęs prašyti Ame
riką, kad ji paspaustų Izraelį 
atitraukti savo 30 tūkst. ka
riuomenę iš Libano, nes ki
taip Egiptui nebus įmanoma 
ko nors pasiekti jo moderuo- 
tame kelyje, siekiant dialogo 
tarp žydų ir arabų.

Tai jau buvo antrasis prez. 
Mubarak vizitas Amerikoje 
po to, kai jis tapo šalies 
prezidentu, žuvus prez. Sa- 
datuix nuo atentatininkų kul
kų.

Šalia tų degančių taikos 
reikalų, prez. Mubarak su 
prez. Reaganu tarėsi ir dėl 
JAV karinės pagalbos padi
dinimo. Dabar Egiptas iš 
JAV per metus gauna $1.3 
bilijoną, o nori, kad būtų 
pakelta iki $1.7 bilijono. Taip 
pat nori ir $1 bilijono vertės 
ekonominės pagalbos.

Prez. Reagan, kaip rašo 
spauda, nieko Egipto prezi
dentui konkretaus nepažadė
jęs, nors sutikęs su mintimi, 
kad pasitarimai tarp Izraelio 
ir Libano einą per lėtai ir 
kad reikia ką nors daryti.

Iš JAV Egipto prezidentas 
dar vyko į Kanadą, D. Brita
niją ir Prancūziją su tų šalių 
vadais pasitarti taikos reika
lais Artimuosiuose Rytuose.

JT gen. sekretorius 
viltingai 
nusiteikęs

Jungtinės Tautos. — Prieš 
pakildamas savo kelionei į 
Afriką, kur jis lankysis An
goloje, Zambijoje, Mozambi
que, Zimbabwe, Tanzanijoje, 
Kenijoje ir Ugandoje, Jung
tinių Tautų gen. sekretorius 
Javier Perez de Cuellar 
spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad jis esąs viltingai 
nusiteikęs dėl Genevoje pra
sidėjusių JAV-TSRS nusi
ginklavimo pasitarimų.

JT gen. sekretorius Javier 
Pere de Cuellar spaudos kon
ferencijoje, prieš išvykda
mas į Afriką.

Taip, kaip pereitų metų 
rugsėjo mėnesį jis buvo pesi
mistas, taip dabar jis opti
mistiškai žvelgė į prasidėju
sius Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos pasitarimus, kurie 
rodo, jog šios didvalstybės į 
reikalą žiūri rimtai.

Jis sakėsi, kad kovo 28-29 
dienomis lankysis Maskvoje, 
kur susitiks su TSRS Komu
nistų partijos CK Komiteto 
gen. sekretoriumi Jurijum 
Andropovu ir su juo disku
tuos TSRS kariuomenės ati
traukimą iš Afganistano bei 
taikos reikalus Artimuosiuo
se Rytuose ir nusiginklavimo 
klausimus. Jis neseniai buvo 
susitikęs su prez. Reaganu ir 
su juo pasitarė tais pačiais 
klausimais.

Darydamas aliuziją į Pietų 
Afrikos pakartotinai reiškia
mą nenorą taikingai išspręsti 
Pietvakarių Afrikos arba va
dinamą Namibijos klausimą 
bei Pietų Afrikos karinius 
įsiveržimus į Angolą, Leso
tho ir Mozambique, gen. 
sekretorius baiminosi, kad 
Afrikoje esantis įtempimas 
gali sudaryti panašią grėsmę 
pasaulio taikai ir saugumui, 
koks dabar yra Artimuosiuo
se Rytuose.

Hitlerio sukaktis — 
karti pamoka

Berlynas. — Sausio 30 d. 
suėjo 50 metų, kai 1933 m. 
Hitleris atėjo į valdžią ir 
paskui Vokietiją taip nuvai
ravo, kad nacių valdymo 
laikotarpis dabar su skausmu 
prisimenamas ne tik abiejose 
Vokietijose, bet ir visame 
pasaulyje, ypač Tarybų Są
jungoje, kurią Hitleris už
puolė 1939 m., bet kuri kartu 
su alijantais jai sudavė triuš
kinantį smūgį.

Fed. Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl pasakė ilgą 
kalbą čia savo metu buvusio 
Reichstago patalpose susirin
kusiems politikieriams, jis 
pavaizdavo įvykius, privedu- 
sius prie to, kad Hitleris 
tapo kancleriu, ir kaltino 
Vokietijos politines partijas, 
kad jos tai leido. Jis ragino 
vokiečius pasimokyti iš kar
čios istorijos ir būti atsakin
giems. Buvęs kancleris Willy 
Brandt pareiškė, kad tie, kas 
pamirš Hitlerio darbus, bus 
didžiausias ateities priešas.

Kitoje Berlyno dalyje mi
nėjimą rengė Demokratinės 
Vokietijos piliečiai, vadovau
jami savo komunistų partijos 
vado Erich Honecker. Buvo 
padėti vainikai prie fašizmo 
aukoms paminklo Unter den 
Linden gatvėje, o mitinguose 
prisimintos fašizmo aukos ir 
50 milijonų žmonių, žuvusių 
II Pas. karo metu.

Jeruzalė. — Izraelio prezi
dentas Yitzak Navon, kalbė
damas mitinge, įvykusiame 
tragiškam Hitlerio atėjimui į 
valdžią prisiminti, ragino žy
dus padvigubinti savo pa
stangas, kad neatsitiktų an
trasis holakaustas. Pirmuoju 
holokaustu žydai vadina Hit
lerio siautėjimo metus ir 
žydų naikinimą, o antruoju— 
Palestinos Vadavimo Organi
zacijos vykdomą terorizmą 
prieš Izraelį.

Jis betgi įspėjo žydus, kad 
reikia būti atsargiems, kal
bant apie holokaustą ir ypač 
kaltinant žmones nacizmu. 
Jis taip pat pabrėžė, kad turi 
būti tęsiamos pastangos 
traukti nacių nusikaltėlius 
atsakomybėn, nesvarbu kur 
jie besislapstytų.

Savo buv. premjerui 
reikalauja 
kalėjimo

Tokyo. — Dešimtys tūks
tančių žmonių čia demonstra
vo, reikalaudami, kad būtų 
nubaustas buvęs Japonijos 
premjeras Kakuei Tanaka už 
tai, kad jis iš Amerikos 
lėktuvų firmos Lockheed 
paėmęs $2.14 milijono kyšių. 
Amerikiečiai norėjo gauti iš 
premjero sutikimą, kad Ja
ponijos oro linijos pirktų jų 
lėktuvus.

Tanaka, kuris yra parla
mento narys ir įtakingos 
liberalų demokratų partijos 
narys, sakosi esąs nekaltas 
ir, jei būtų teismo nubaus
tas, apeliuotų. Jį gina 15 
advokatų, kurių tarpe yra 
žymių asmenų. Byla baigiasi, 
bet ji užtruko šešerius me
tus, o pats kaltinamasis dar 
nė nemalonėjo stoti prieš 
teismą. Jis atsisako rezig
nuoti ir iš partijos. Jei ape
liuos, tai byla dar galės už
trukti keletą metų.

72-IEJI METAI

JAVviceprezidentas George Bush su Fe 
tijos kancleriu Helmut Kohl [kairėje].

deratyvinės Vokie-

Bonn. — Prezidento Rea- 
gano pasiųstas į Vakarų 
Europą teigiamai pakreipti 
tų šalių gyventojų opiniją 
Amerikos atžvilgiu, vicepre
zidentas George Bush, čia 
susitikęs su Fed. Vokietijos 
kancleriu Helmut Kohl ir jo 
palydėtas lankėsi Berlyne.

Bush garbei suruoštų pietų 
metu jis paskaitė prez. Rea- 
gano laišką Europos žmo
nėms. Tame laiške JAV pre
zidentas sako, kad jis bet 
kur ir bet kada pasirengęs 
susitikti su Tarybų Sąjungos 
vadovu Jurijum Andropovu 
pasirašyti nusiginklavimo su
tartį. Ta sutartis apima pre
zidento Reagano neseniai pa
siūlytą vadinamąją “zero-op 
tion” planą, kurią Tarybų 
Sąjunga jau bent keletą 
kartų yra atmetusi ir kurią 
atmetė dabar, kai tik žinia 
apie prez. Reagan laiškas pa
siekė Maskvą. Tasso prane
šimu, Andropovas savo pasi
kalbėjime su agentūros ko
respondentu pareiškė, kad 
prez. Reagan nerimtai žiūrįs 
į nusiginklavimo klausimus ir 
kad tame pasiūlyme nieko 
naujo nesą. Bet Andropovas 
sutinkąs susitikti su prez. 
Reaganu kitų degančių klau
simų diskutuot.

Anksčiau Novosti žinių 
agentūra šį prez. Reagano 
pasiūlymą pavadino Holly- 
woodo garsinimų kampanija 
ir tvirtino, kad toksai prez. 
Reagano planas yra lygus 
reikalavimui, kad tik Tarybų 
Sąjungos raketos būtų už
draustos.

Šį prez. Reagano pasiūly
mą Amerikos vicepreziden
tas Bush pakartojo vėliau 
dar ir prie Berlyno sienos ir 
ragino, kad Tarybų Sąjunga 
pasinaudotų proga, susitiktų 
su JAV prezidentu ir tą 
sutartį pasirašytų.

Prez. Reagano “zero op
tion” planas siūlo Tarybų 
Sąjungai išmontuoti visas sa
vo vidutinio veikimo spindu
lio raketas, jei ji norinti, 
kad JAV dislokuotų savo 
raketas Vakarų Europoje 
NATO paktui priklausančio
se valstybėse.

Iš Fed. Vokietijos vicepre
zidentas Bush lankysis Olan
dijoje, Belgijoje, kur yra 
NATO būstinė, Prancūzijoje 
ir D. Britanijoje. Prieš su
grįždamas namo, jis dar lan

Tarybų Sąjungos 
i pateiks JAV pa- 

nusiginklavimo

ypač Fed. Vokieti-

rinkimuose

kysis ir Genevoje, Šveicari
joje, kur 
delegacija 
siūlymus
klausimais.

Tenai cabar, po pertrau
kos, prisidėjo tolimesni 
jav-tsr: 
strategini 
vidutinio 
raketų su

Vicepre 
nė, kaip s 
zuota tiksjlu paveikti Vakarų 
Europos, 
jos gyventojų opiniją, kad 
ateinančiuose 
balsuotų ųž dabartinį kancle
rį Kelmui 
JAV bra 
dislokavinjo šalininkas. Ne
seniai ter
Sąjungos užs. reik, ministras 
Gromyka 
pasakė, 1 
karo atvej 
ir Fed. V 
pačioje po 
spauda tai 
kad vokie 
Kohl.

S pasitarimai dėl 
io nusiginklavimo ir 

veikimo spindulio 
mažinimo.
szidento Bush kelio- 
oauda rašo, organi-

Kohl, kuris yra 
nduolinių raketų

lankęsis Tarybų

vokiečiams tiesiai 
kad “branduolinio 
ju Tarybų Sąjunga 
okietija stovi toje 
zicijoje”. Kai kuri 

palaikė įspėjimu, 
Šiai nebalsuotų už

Popiež us vasarą 
vyks į Lenkiją

Vatikanas. — Čia buvo pa
skelbtas 
Lenkijos k 
čiose pers 
sausio 30 
Jonas Pat 
lankysis L 

Tai būt
apsilankymas savo gimtojoje 
žemėje, kai jis tapo išrinktas 
popiežium 
tenai lankėsi 1979 m. birželio 

pranešimas, kurį 
unigai savo bažny- 
Ikaitė tikintiesiems 
d., kad popiežius 
liūs birželio 18 d. 

jenkijoje.
ų jau antras jo

Pirmąjį kartą jis

įbartinė jo kelionė 
iškilmėmis, minint 
Madonos 600 metų 
rie Censtakavos 
vienuolyne. Ma

mėnesį. D 
susieta su 
Juodosios 
sukaktį p 
esančiame
noma, kad tą Madonos pa
veikslą mįtapęs šv. Lukas. 
Bet, kai 
minima pe 
vyriausybę nedavė popiežiui 
leidimo a 
buvo įvesi 
atsiradusi 
kuriuos st 
piežiaus ir 
agentų ve 
vusiai Soli

Manoma 
data daba 
sutarta su 
sybe.

ta sukaktis buvo 
rnai, tai Lenkijos

Jvykti, nes tada 
ba karinė padėtis, 

dėl neramumų, 
kėlė to paties po- 
kai kurių užsienio 

įkla ir parama bu
bamose unijai.
, kad šio vizito 
r esanti galutinai 

Lenkijos vyriau-
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Indėnų rezervacijos
Milijonas keturi šimtai tūkstančių Amerikos indėnų 

gyvena rezervacijose, kurios yra išsimėčiusios po visų šalį, 
ypatingai Pietvakariuose: Naujojoje Meksikoje, Arizonoje, 
Nevadoje. Jie ten gyvena skurdžiai, kadangi dauguma 
rezervacijų randasi vietovėse, kur žemė labai nederlinga, 
kur nėra gamtinių resursų, kur neveikia sunkioji pramonė. 
Tik menka mažuma kaip nors iškrapšto sau pragyvenimą iš 
žemės ūkio: dauguma dirba prie visokių amatų, gamina 
turistams suvenyrus, audžia medžiagą, kur galima, žvejo
ja .. . Nedarbas tose rezervacijose siaučia dar aršiau, negu 
likusioje šalyje,—yra rezervacijų, kur yra daugiau bedar
bių. negu dirbančių. Apie tą padėtį neseniai išsireiškė 
vidaus reikalų sekretorius James Watt. Bet ką jis sakė? Ar 
jis bandė analizuoti priežastis, kodėl toks skurdas viešpa
tauja vietovėse, kurios randasi po tiesiogine jo paties 
vidaus reikalų departmento taip vadinamo Indėnų Biuro 
globa?

Kaip tik atvirkščiai. Watt gan vaizdingai apibūdino 
padėtį rezervacijose, sakydamas, kad ten siaučia ligos, 
nešvara, epidemijos, alkoholizmas, neraštingumas. Bet kas 
kaltas? Ogi, sakė sekretorius Watt, kaltas faktas, kad tose 
rezervacijose viešpatauja . . . socializmas! Taip, jis tą 
pasakė, žodis į žodį:

“Jeigu jūs norite pamatyti, kaip nesiseka po socializmu, 
nevykyte į Rusiją, o čia pat, Amerikoje, pažiūrėkite į 
indėnų rezervacijas.’’

Kokia logika Watt teigime, kad rezervacijose viešpatauja 
socializmas? Juk tai jo paties departmentas ten turi 
administracinę galią, juk viskas, kas vyksta rezervacijose, 
kontroliuojama iš lauko, nors nuduodama, kad pačių indėnų 
išrinktos tarybos turi šiokią tokią galią. Kuomet žurnalistai 
pradėjo kvotinėti Watt, kuom jis gali pateisinti savo 
teigimą, jis pradėjo aiškinti, kad socializmas viešpatauja 
rezervacijose, nes indėnams ten “nereikia rodyti privatinės 
iniciatyvos”, nes jie yra “viskuom aprūpinti”. Bet jam buvo 
nurodyta, kad jeigu taip galima apibūdinti socializmą, gal 
labiausiai socialistiniai aprūpinti Amerikos karinių pajėgų 
nariai, kuriems užtikrinta pastogė, valgis, drabužiai, 
mediciniškas aptarnavimas—kitaip sakant—viskas.

Ponas Watt nežinojo, kaip atsakyti į kritiką, ir dabar 
bando išsinarplioti iš susidariusios padėties. Bet, nors 
logikos jo pareiškime nebuvo, tikslas buvo gan aiškus: 
Reagano administracija norėtų, kad indėnų rezervacijos 
būtų uždarytos dėl dviejų sumetimų. Visų pirma norima, 
kad uždarius rezervacijas darbingieji indėnai galėtų būti 
samdyti turtingųjų farmerių kaip pigiausios ir paklusniau
sios darbo rankos,—mat, ekonominei krizei sunkėjant šioje 
šalyje, mažiau sezoninių žemės ūkio darbininkų atvyksta iš 
Meksikos, Haiti, Puerto Rico. Antras sumetimas yra, kad 
Reagano administracija norėtų išsklaidyti rezervacijas, nes 
yra žinoma, kad jauni, susipratę, pažangiai ir nacionalisti
niai indėnai sėkmingai veda agitaciją prieš rasizmą, už 
bendradarbiavimą su Juodųjų judėjimu.

Tad, sekr. Watt gal yra kvailas, kad taip atvirai išsižiojo, 
bet jo tikslas faktinai yra dabartinės mūsų administracijos 
tikslas.

Kissingeris nepavargsta
Reikia pripažinti, kad Henry Kissingeris turi daug 

energijos,—jis vis audžia naujus pasaulinio mąsto planus, 
ir tie planai turi vieną tikslą: kaip išgelbėti “laisvąjį 
pasaulį”, kitaip sakant,—kapitalistinę santvarką.

Atrodytų, kad Kissingeris turėtų gerai žinoti, kad 
istorijos rato negalima atsukti atgal. Juk jis buvo vyriausiu 
patarėju Nixono administracijoje, valstybės sekretorium, 
aktyviausiu diplomatu visame Vakarų pasaulyje. Niekas 
per keletą metų nekeliavo tiek, kaip jis, niekas nesiderėjo 
tiek, nesutiko tiek valdžios galvų ir diplomatų, niekas 
nesidarbavo tiek slaptuose ir pusiau-slaptuose užkulisiuose 
pasaulinėje diplomatijoje, kiek Henry. Ir koks rezultatas? 
Kaip jis laipsniškai riedėjo link socializmo, taip pasaulis 
teberieda ta pačia linkme . . .

Po Kissingerio eros į gretas, kurios žengia link 
socializmo, aiškiau įsijungė Nikaragva, Afganistanas; 
didžiausia dalis Salvadoro teritorijos jau išlaisvinta, nors 
sostinė ir kiti didmiesčiai dar po reakcijos priespauda; 
aiškiau į socializmo kelią pasuko Angola ir Mozambikas . . .

O atvirkščiai? Ar bent viena šalis pasuko atgal iš 
socializmo į kapitalizmą? Pats Kissingeris pripažintų, kad 
to neįvyko. Bet, štai, dabar “Newsweek” žurnale Kissinge
ris paskelbė kitą grandiozišką planą, kaip “išgelbėti 
pasaulio ekonomiją”—kitaip sakant—kapitalizmą (pamirš
damas, kad beveik pusė pasaulio jau nesiranda po ta 
sistema).

Ar Kissingeris iš tikro tiki, kad jis gali padaryti dabar tą, 
ko negalėjo padaryti, kai stovėjo prie vairo? Žinoma, ne. 
Bet kodėl neiškepti gerai apmokamą straipsnį “Newsweek” 
žurnalui? Nauda išeina abiem pusėn,—žurnalas didina 
tiražą, Kissingeris užtikrina, kad Amerikos žmonės nepa
miršta apie jo egzistenciją. O konkrečiam pasauliui,—pa
sauliui nei šilta nei šalta . . .

Paryžius. — Buvęs Prancū
zijos rezistencijos kovotojas 
ir paskui užsienio ministras 
ir premjeras Georges Bi-

dault, 83 metų amžiaus, pasi
mirė ligoninėje sausio 27 d. 
Gruodžio mėnesį jam buvo 
išsiliejęs kraujas smegenyse.

Čilėje tebesiaučia teroras
Pasakoja Chosė Lopesas Fa- 
bris, Pinočeto režimas nei 
žmogiškesnis, nei demokra- 
tiškesnis, pasaulio demokra- 
tins visuomenės simpatijos ir 
parama patriotų pusėje.

Žmonos ir vaikų akivaizdo
je slaptosios tarnybos CNI 
agentai mane brutaliai iš
tempė iš namų, nepateikę 
orderio areštuoti. Užlipdė 
akis pleistru ir atvežė į 
slaptą vietą, kur mane iš
rengtą apžiūrėjo gydytojas. 
Uždarė 1,8 m pločio ir 2,5 m 
ilgio hermetiškoje betono 
vienutėje. Išlaikė joje visą 
trečiadienį. Po to vėl apžiū
rėjo gydytojas ir pasakė, kad 
aš turįs su juo bendradar
biauti, priešingu atveju bū
sią blogai, ir jis nieko nega
lėsiąs padėti, nes esąs tik 
gydytojas.

Sekmadienį mušdami išvil
ko iš vienutės, nuogą pagul
dė ant gultų, stipriai pririšo 
diržais. Prie kojų sąnarių, 
šlaunų, krūtinės, ausų pri
tvirtino elektrodus. Skaus
mas baisus. Manęs nieko 
neklausė. Tik vienas skaus
mas . . .

Valgyti nedavė. Tik bėrė į 
burną druskos, nuo jos net 
lūpos ištino. Nuo elektros 
smūgių į ausis žmogus neten
ka kalbos, praranda koordi
naciją. Ir aš negalėjau kalbė
ti, o jie dabar reikalavo 
atsakinėti į klausimus. Mane 
vėl nutempė į vienutę gydy
tojui apžiūrėti. Jis pasakė, 
viskas tvarkoje, pirmąjį eta
pą aš sėkmingai praėjęs. 
Gydytojui sutikus, mane nu
tempė atgal ir vėl kankino 
visą popietę, neklausinėdami 
nieko . . .

Pirmadienį vėl išvilko iš 
vienutes kankinti. Gydytojas 
pasakė, kad kai kurios mano 
kūno dalys jau įpratusios 
prie elektros srovės, reikia 
keisti metodus. Keturis ar 
penkis elektrodus pritvirtino 
prie kūno, ir gydytojas pats 
ėmėsi ieškoti jautrių vietų. 
Po pietų nuo elektros smūgio 
mane ištiko šokas. Sąmonę 
atgavau kalėjimo ligoninėje. 
Pirmadienį klausinėjo apie 
pasikėsinimą Valparaiso, ku
ris buvęs surengtas estrados 
festivalio metu. Apie jį aš 
nieko nežinojau . . .

Po to atėjo eilė vadinama
jai hipnozei. Slaptosios tar
nybos agentas mėgino mane 
užhipnotizuoti. Visas mano 
kūnas buvo nutirpęs, negalė
jau nei kalbėti, nei bėgioti, 
net paimti man paduotos 
stiklinės vandens. Beje, tai 
buvo pirmoji stiklinė van
dens, antradienį. Tik naktį 
parvesdavo atgal į vienutę. 
Sekmadieni tas bernas vėl 
atėjo, neva, hipnotizuoti. Ba
dė rankas degančia cigarete, 
girdi, užhipnotizuotas aš ne
turįs jausti skausmo. Kentė
jau iš paskutiniųjų—priešin
gu atveju jis būtų griebęsis 
kito kankinimo.

Sekmadienį mane ištempė 
iš vienutės ir kartu su kitais 
dviem kaliniais vėl apžiūrėjo 
gydytojas. Jis liepė pasirašy
ti, kad aš gerai jaučiuosi, 
nors vos galėjau pajudėti ir 
ištarti tik keletą žodžių. Po 
to mane išvežė į Valparai- 
są . . . 

o o o

Pinočeto budelių aukos 
Chosės Lopeso Fabrio pasa
kojimą neseniai išspausdino 
VDR savaitraštis “Hori- 
cont”. Nepagalvokite, kad 
čia prisiminimai pirmųjų 
siaubo dienų po fašistinio 
perversmo Čilėje 1973 m. 
rugsėjo 11 d. Fabris, nepa
teikus jokio kaltinimo, buvo 
areštuotas praėjusių metų 
kovo 25 d. Ką iškentėjo tik 
per dvi savaites, papasakojo 
Čilės karinės chuntos nusi
kaltimų tyrimo komisijai, po
sėdžiavusiai praėjusių metų 
rugsėjo mėnesį Atėnuose.

Chosės Lopeso Fabrio pa

rodymai—dar vienas paneigi
mas Pinočeto klikos propa
gandos tvirtinimo, kad gyve
nimas Čilėje normalizavęsis, 
įeinantis į demokratijos vė
žes. Vakarų buržuazinė 
spauda ypač “susižavėjusi” 
Pinočeto ketinimu leisti su
grįžti į tėvynę emigrantams, 
palikusiems Čilę po 1973 me
tų perversmo. Bet vilką ėriu
ko kailyje išduoda emigran
tams pateikiama sąlyga—įsi
pareigoti būti visiškai loja
liems Pinočeto chuntai, ben
dradarbiauti su ja.

Pinočeto režimas nepasi
keitė. Jis netapo nei žmogiš
kesnis, nei demokratiškes- 
nis. Ir šiandien vienintelis jo 
ramstis—kareivių durtuvai, 
policijos ir slaptųjų tarnybų 
nežabotas teroras. Tai pa
tvirtinančių argumentų ne
reikia su žiburiu ieškoti. Jų 
čiliečių gyvenime yra kiek
viename žingsnyje.

Praėjusių metų pabaigoje 
Čilės sostinėje Santiage įvy
ko demonstracija prieš didė
jantį nedarbą. Policija ją 
brutaliai išvaikė. Dešimtys 
protestantų sužeista, trys 
dešimtys areštuota (jų liki
mas—Chosės Lopeso Fabrio 
pergyventas siaubas). Prof
sąjungų lyderiai Manuelis 
Bustosas ir Hektoras Kueva- 
sas ištremti iš šalies.

Eina dešimtieji karinės 
chuntos valdymo metai, o 
šalyje tebegalioja nepapra
stoji padėtis. Pinočetas visiš
kai ignoruoja Jungtinių Tau
tų rezoliucijas dėl žmogaus 
teisių pažeidimų Čilėje, atsi
sako šiuo klausimu bendra
darbiauti su J. T. įgalioti
niais. 1981 m. kovo 11 d. 
įsigaliojusi konstitucija “įtei
sina” žmogaus teisių apribo
jimus ir tuo pačiu duoda 
formalų juridinį pagrindą ne
siliaujančioms represijoms. 
Karo lauko teismai tebeturi 
plačius įgaliojimus ir jais 
naudojasi kiekviena proga. 
Praėjusiais metais vėl dau
giau nei anksčiau suimta 
žmonių politiniais sumeti
mais.

Suimtųjų, kaip liudija Cho
sės Lopeso Fabric parody
mai, laukia tas pats siaubas, 
kaip pirmosiomis savaitėmis 
po fašistinio perversmo. Po
licija ir slaptosios tarnybos 
su savo aukomis elgiasi taip 
pat žiauriai. Jeigu kas ir 
pasikeitė, tai tik į blogąją 
pusę. Vietoj kumščio, šautu
vo buožės ar durtuvo Pino
četo budeliai Čilės patrio
tams kankinti dabar naudoja 
šiuolaikinę techniką, griebia
si baisiausio sadizmo.

Čilėje tebesiaučia teroras. 
Tolimojo Andų krašto patrio
tai žvėriškai tebepersekioja- 
mi. Iš kitos pusės, nesiliau
jantis teroras—Pinočeto kli
kos politinio bajėgiškumo 
įrodymas. Ir per dešimt me
tų ji nesugebėjo paklupdyti 
Čilės liaudies. Čilės patriotai 
tebekovoja, sumaniai derin
dami legalios ir nelegalios 
kovos formas. Pasaulio de
mokratinės visuomenės sim
patijos ir parama—jų pusėje.

Paruošė L. Girėnas 
[Valstiečių laikraštis]

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos Komunistų Partijos CK 
gen. sekretorius Jurijus An
dropovas, lankydamasis vie
name Maskvos fabrike, dir
bantiesiems pareiškė, jog 
reikia daugiau gaminti, jei 
norima, kad lentynos būtų 
pilnos prekių.

Narnama, Bahrain. — Po 
tris dienas užtrukusių pasita
rimų Aden mieste, išleistas 
pareiškimas, kuriame prane
šama, kad Palestinos kovoto
jai pasiekė sutarimo, sude
rindami savo pažiūras dėl 
Palestinos ateities tarp PLO 
vado Yassir Arafato ir kitų 
radikalių palestiniečių vadų.

"Soviet Life" Writes About Two Well Known Lithuanians
“Soviet Life” is published monthly in Washington, D. C. by the APN Soviet Press 

Agency.
In the January and February issues the following articles were printed:

A Mother’s Kiss
Albertas Laurinciukas, 54, serves as editor in 

chief of the newspaper Tiesa in Lithuania.

I HAVE HAD many memorable meetings in my 
1 lifetime. I met poet Pablo Neruda in Chile on the 
Pacific coast, artist David Siqueiros in Mexico 
and William Saroyan in the Philippines. These 
twentieth century giants of humanistic thought 
made a profound impression on me. As I write 
these lines, I can still see the faces of these men 
and hear their meaningful words.

But if I were to write my life story, I would not 
fail to mention my meeting with one woman. I’m 
not acquainted with her, but it seems that I have 
known her all my life. Although I have never 
spoken to her, it seems that I have heard her 
words of wisdom since childhood.

A few days ago the veterans of the Sixteenth 
Soviet Army Division got together in Shaulyai, my 
home town. They had fought the fascist invaders 
during the war with nazi Germany. A warm wind 
fluttered the flags on the hill. I walked through 
the streets of the town with the veterans. Thou
sands of people crowded the sidewalks and threw 
flowers.

Suddenly a woman ran up, gave me a bouquet 
of flowers and kissed me. The procession moved 
on, and I only got a glimpse of her eyes and 
silvery head.

Who was she? Why had she given me the 
flowers?

LAIŠKAI
Dear Use! We thank you 

very much for your card and 
wish you whatever good is 
possible. We read about An
tanas and sympathize with 
you.

The older we get the more 
difficult it is to write letters. 
I was never a good letter
writer, you must excuse us. 
We both, Levas and I have a 
very busy life. Levas is 
working as professor with 
full speed. At the moment he 
is in Moscow to organize the 
defense of the dissertation of 
his aspirant-student. He 
works very hard. I beg him 
to drop some of his tasks but 
he does not. I work at home, 
also hard. We are six peo
ple—we both and Masha’s 
family. She lives with us, 
she has two daughters Ga
brielle and Julia (7 and 2V2 
years old). Gabrielle goes to 
school and Julia to the nur
sery school. But she always 
gets a cold and is more at 
home than in the kindergar
ten. I am tied to her and now 
in winter I don’t like it much 
to walk with her. I have to 
cook, to shop, to do almost 
all housework. Masha and 
her husband do not eat lunch 
at home. But when they 
come back, they are hungry 
and there must be something 
ready for thereto eat.

I still work for Lev and do 
some translations, though 
not regularly. There is al
ways something to do for the 
elder children too. There are 
5 grand-children altogether. 
The eldest is now 20 and is 
studying in Leningrad in the 
3rd year. My son has two 
sons, 10 and 7. They both go 
to school.

Sometimes we travel a 
little. I have been for a 
month to Paris with my 
cousin’s family. It was very 
pleasant. They took me 
much around. We travelled 
along the Loire and saw the 
beautiful castles there, in 
one little village I ate frogs,

Apparently she was a mother who had lost her 
son in the war, I thought. I dropped out of the 
procession and walked back in hopes of finding 
her. But she was nowhere to be found. She had 
disappeared without a trace in the crowd. But 
can a mother who has brought up a son who died 
defending his country disappear without a trace? 
No, she cannot. The mother lives forever in a 
bouquet of flowers and in the stone of the monu
ment to the fallen soldiers. She will always live in 
the memory of the Soviet people.

That evening as I was watching TV, I saw a 
telecast of the special session of the UN General 
Assembly on disarmament, during which the So
viet Union proposed reasonable and concrete 
ways of averting a nuclear catastrophe and pre
serving peace.

While I was watching a demonstration of peace 
supporters, I suddenly saw the mother who had 
several hours earlier presented me with the bou
quet of flowers—though she had the face of an
other woman. Mothers holding flowers in their 
hands or slogans calling for peace are very much 
alike no matter what continent they come from.

That is why, if I were to write my life story, I 
would invariably begin by writing about my mother.

Juozas Baltūsis, 
a writer, 
chairman of 
Lithuania’s 
Peace Committee

THE MAIN CHARACTER in my most recent 
novel, The Saga of Juozas, is a hermit who 
has spent his whole life in impassable marsh

lands. The first conclusion to be drawn from my 
book is that war affects everyone, even hermits.

The story, which is set in Lithuania during 
World War I and World War II, is based on true 
facts. There were no safe places when "tra
ditional wars" were waged, but a thermo
nuclear war today would be a catastrophe!

I have five grandchildren. I don’t ever want 
them to experience what I went through in the 
two world wars—to suffer from hunger, cold 
and disease and witness the premature death 
of near and dear ones.

The- book I’m writing now is called The 
People I Loved. I treasure peace because I 
love people.

the only time in my life. On 
my way I stopped for several 
days with, my old school 
mate in Germany in the 
town of Aachen. It was very 
nice to see them after almost 
40 years. And next year my 
dear old friend died sudden
ly, so did two others. By and 
by we lose the old friends 
and relatives and it gets 
lonely around. And last sum
mer we went with Lev to 
Hungary. We were invited 
by the Academy of Science. 
They entertained us beauti
fully. We stayed at the Lake 
Balaton in a rest home of the 
Academy and then near the 
town of Peč in another rest 
home. This home is a former 
palace and very luxurious 
and beautiful. Hungary is a 
pleasant country with beau
tiful nature, and the social
ism is working there all 
right. There are lots of 
Roman ruins and graves of 
old Romans. They dug up a 
whole Roman town near Bu
dapest. This was a pleasant 
vacation.

Probably we don’t go any
where this summer. Maybe 
to Palanga, but I am not 
sure. Our children Masha 
and her husband travel much 
too. They go by car when
ever they can. Poland is 
closed now, but they went to 
Hungary, Chechoslovakia. 
They plan to go to Germany 
next summer. Last time 
they took Gabrielle with 
them.

Masha is a very good 
person. You remember her 
when she was a little girl 
and very shy. Now she is 30 
years old, interesting and 
elegant, very calm and kind, 
it is good to have her. She 
works as chief of the Scienti
fic Information Department 
in the Building Institute and 
everybody likes her there.

How are you, dear Use? 
Do you live alone? America 
seems so f ar.»away now. 12 
years have passed since we

EINU
Šiaurės vėjas

man plaukus kedena, 
Sriiėgd gūsiai užlipdo akis;^- 
Pėr gyvenimą klaidųjį maųo 
Aš einu ten, kur veda lemtis.

Aš einu . . .
Aš tikiu ryto saule . . . 

Aš tikiu
mūsų kaimo žmogum . . . 

Aš džiaugiuos
šiuo gražiuoju pasauliu 

Ir žaviuos
mūsų krašto žmogum . . .

Aš einu ten,
kur meilė liepsnoja, 

Ten, kur skamba
jaunimo balsai

Ten, kur stato
laimingą rytojų, 

Kur taika džiaugias
mųsų vaikai . . .

1

Tad lai vėjas
majn plaukus kedena, 

Tad lai siįiegas užlipdo akis, 
Bus prasųiingas

gyvenimas mano, 
Jei visiems bus graži ateitis.

♦ ♦ *

RŪKANČIOMS
Negirdėtą, neregėta: 
Mergos traukia dūmą; 
Kiek jos pastangų pridėjo 
Venrydamos kūną.
Pirštai smilksta, lūpos dega, 
Rūksta iš panosės.
Mūsų mergos vejas madą, 
Kad po to jos kosės.
Tai “gardumas”!

tai “gardumas”
To bjauraus dūmelio,
Tiktai jaučia: silpsta kūnas, 
Raukšlės ant veidelio.
Pasijuto: nėr jaunystės, 
Plaučiam^ trūksta oro;
Ir suprato mūs mergytės, 
Kad rūkyti bloga.

Kęstutis Balčiūnas

left. Much has changed since 
then. Be good, Use, and 
write a Ii Ule letter to us.

With the best wishes, 
Yours

Levas & Irene 
Vladimirovas

Vilnius
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KODĖL VAIKAS TURĖJO EITI 
PIEMENAUTI PAS SVETIMUS?

SPECIALIAI “LAISVEI"

APTARIAMOS KNYGOS
FELJETONAS

Ech, kur tie ielieji laikai!
Aišku, jog mūsų, pažan

giečių, ir Vinco Liulevičiaus 
bei jo aplinkos požiūris į 
lietuvių priverstinę emigra
ciją iš gimtojo krašto iš 
pagrindų skiriasi—taip, kaip 
ir skiriasi mūsų ideologi
nės—politinės srovės išeivi
joje, kaip skiriasi veikla ir 
santykis su Lietuva. Jeigu 
pažangūs užsienio lietuviai 
rėmė revoliucinę kovą prieš 
išnaudotojišką santvarką 
Lietuvoje, tai katalikai, tau
tininkai ir kitų buržuazinių 
srovių atstovai rėmė tą san
tvarką. Jei pažangūs išeiviai 
sveikino Tarybų valdžią ir 
socializmą Lietuvoje, tai 
priešiškų srovių tautiečiai, 
nepaisant tarpusavio nesuta
rimų, vieningai stojo kovon 
prieš naują santvarką. Kodėl 
taip atsitiko, aiškintis čia 
neverta, priežastys žinomos 
ir suprantamos. Tačiau, atsi
žvelgiant į tai, jog kaip tik 
pastaraisiais metais išėjo ke
lios knygos apie senosios, 
prieškarinės išeivijos ryšius 
su Lietuva, verta dar sykį 
priminti kai kuriuos mūsų 
tarpukario išeivijos atsiradi
mo ir veiklos aspektus—tuo 
labiau, kad juos provokuoja 
savo svarbiomis moralinė
mis, tautinėmis ir socialinė
mis problemomis.

Turiu galvoje Vilniuje iš
leistą L. Kapočiaus “Senoji 
išeivija ir Lietuva”, o Chica- 
goje—V. Liulevičiaus “Išei
vijos vaidmuo nepriklauso
mos Lietuvos atkūrimo dar
be” knygas. Skirtingi auto
riai—skirtingas ir požiūris į 
šias problemas. Ir vis dėlto 
lyginant labai nesunku pa
stebėti, jog išeiviška knyga, 
kurią parašė gana svetimas 
senajai, ekonominei, išeivijai 
autorius, savo mėginimais 
paaiškinti išeivijos priežastis 
išryškina, mūsų giliausiu įsi
tikinimu, savo moralinį ir 
tautinį pralaimėjimą. (Socia
linio nelieskime, nes būsime 
įtarti “siaurai klasiniu“ 
egoizmu . .) Ir tam atskleisti 
nereikalingas net ir knygų 
lyginimas—užtenka pasižiū
rėti, kaip V. Liulevičius aiš
kina bei teisina emigracijos 
procesą iš ponų valdomos 
Lietuvos, ir bus gana aki
vaizdu, koks nedėkingas jam 
teko vaidmuo pagrąžinti 
skaudaus tautai reiškinio ap
linkybes.

V. Liulevičius knygoje, o 
dar labiau koncentruotai 
“Aidų” straipsnyje nori įti
kinti, jog lietuvių išeivija, 
nors ir nepageidautinai atsi
radusi, buvo naudinga Lietu
vai. Neatsitiktinai “Aidų” 
straipsnis pavadintas: “Lie
tuvių išeivija: tautai nuosto
lis ar pelnas?”

Kad pelnas, tai labai sunku 
įrodyti, nes V. Liulevičiaus 
aprašoma išeivijos dalis iš 
tikro, nepaisant autoriaus 
pastangų priešingai įrodyti, 
Lietuvos žmonių daugumai 
davė labai maža. Rinko pa
rašus, kad JAV vyriausybė 
pripažintų jau egzistuojančią 
ir dar 1919 m. Tarybų Rusi
jos pripažintą valstybę, kuri 
anksčiau buvo carinės Rusi
jos kaimynė ir dargi jos 
valstybės dalis, kai Amerika, 
taip- toli esanti nuo jos, 
Lietuvoje negalėjo turėti is
torinių pretenzijų ar ekono
minių problemų? Na, ir kas, 
galėjo rinkti, kiek norėjo: jei 
caro pasiuntinys Bachmetje- 
vas būtų buvęs svarbesnis 
JAV globalinei politikai, ir 
toliau į lietuvių nacionalinius 
interesus JAV valdžia neat
sižvelgtų! Ypatingas čia da
lykas pripažinti, kai jau pri
pažino kaimynai, kai jau 
tai—egzistuojantis faktas. 
Svarbiau suvokti, kad ta 
Lietuva Amerikos valdan
tiems sluoksniams buvo tik 
žaislelis jų antikomunistinėje 

politikoje: pajustų realesnę 
galimybę Tarybų Rusijai su
griauti ir išnaudotojiškai 
santvarkai atkurti, net pirš- 
to nepajudintų, kad Lietuva 
gautų apsisprendimo teisę.

Ar toji išeivijos dalis, ku
rios nuopelnus kelia V. Liu
levičius pakėlė tautos ekono
miką ar reikšmingai pratur
tino jos kultūrą, padėjo iš
spręsti skaudžias socialines 
problemas? Nieko panašaus! 
Tie, kas rėmė Lietuvos ponų 
valdžią, negalvojo apie Lie
tuvos gyventojų gerovės ir 
kultūros pakėlimą—jie tik 
galvojo, kaip geriau patiems 
įsikurti, tapti tokiais pačiais 
išnaudotojais, kaip ir val
džia. Sluoksniai užgrobę Lie
tuvoje valdžią buvo tokie 
turtų godūs, kad ir negalvojo 
su savo broliais pralobimo 
galimybėmis dalintis. V. Liu
levičius užsimena: buvusi re
patriantams Lietuvos val
džios “ne visai palanki politi
ka”, o L. Kapočius ryškiai 
parodo, kaip godžiai ryjo 
Lietuvos naujieji ponai tuos 
norinčius Lietuvai “padėti 
emigrantus, t. y. taip pat 
geriau įsikurti siekusius 
amerikonus . . .

Tad koks gi čia “pelnas” 
Lietuvai, kuo galima patei
sinti išeivijos naudą kraštui?

Kitas dalykas: paprastų 
darbo žmonių parama kovo
jantiems už socialinę pažangą 
ir išsivadavimą Lietuvos gy
ventojams. Tai tikrai davė 
naudos, nors V. Liulevičius 
ir nemini jos.

Toks tautinis motyvas: 
Lietuva prarado daug jaunų, 
stiprių rankų, o jos krašto 
pažangai negalėjo padėti, 
nes tai pažangai buvo prie
šiški valdantys sluoksniai. 
Užsienio lietuvių rankomis ir 
lėšomis nebuvo statomos li
goninės, mokyklos; neiškilo 
mūsų kultūros žmonėms pa
minklai, neatsidarė mokslo— 
tyrimo įstaigos, muziejai ir 
t. t. Užtat Lietuva daug 
prarado: ir taip nedidelė, 
karo iškamuota tauta neteko 
reikšmingos dalies tautiečių 
fiziškai ir dvasiškai—jie ir jų 
vaikai sparčiai tirpo svetima
me katile. Tad čia tik nuosto
lis, bet ne pelnas.

0 moralinis motyvas? Val
džia, pagalba kuriai šlovina 
V. Liulevičius savą išeivijos 
dalį, jo ir kitų vadinamą 
“patriotine”, sukūrė Lietuvo
je tokią tvarką, kad daugelis 
lietuvių turėjo apleisti gim
tąjį kraštą ir leistis į nežinią, 
į dar skurdesnę dalią—be 
globos, be rūpinimosi, palikti 
likimo valiai, kitų sauvalei. 
Išskirtos šeimos, miglota 
ateitis, palikta gimtinė. Koks 
tai skaudus moralinis nuosto
lis!

V. Liulevičiui ypač norisi 
sušvelninti emigracijos iš po
nų valdomos Lietuvos vaiz
dą. Tačiau jo argumentai 
atsisuka prieš tai, ką jis nori 
garbinti—prieš valstybę, 
prieš santvarką, prieš val
džią, prieš visa tai, kam 
pagalbą V. Liulevičiaus laiko 
patriotiniu išeivijos dalies— 
katalikų, tautininkų ir men
ševikų—nuopelnu.

Ar žemas Lietuvos žemės 
ūkio kultūros lygis ir primi
tyvus ūkis vertęs emigruoti, 
neleidęs valdžiai sustabdyti 
šio proceso? Tai nepateisina 
valdžios ir santvarkos: o ko
dėl kaimiečių perteklius ne
galėjęs pasukti į miestą, ko
dėl nesiimta spręsti darbo 
jėgos pertekliaus panaudoji
mo problemos mieste?

Ir štai palyginimas: Tary
bų valdžios metais nėra to
kios problemos, kaip kaimo 
darbo jėgos perteklius, o 
mieste nėra nedarbo. V. Liu
levičius aiškina, kodėl reikė
ję emigruoti: “nes čia nebuvo 
jiems vietos”. Taigi—Lietu

voje, palyginti taip retai ap
gyvendintoje, nebuvo lietu
viui vietos!

Atsiranda po to pats niū
riausias Lietuvos ir tautos 
likimo palyginimas su šeima, 
patekusia į nelaimę: našlė, 
išleidžianti pirmą vaiką pie
menauti, supranta, kad vy
resnysis galėtų padėti na
mie, bet ką darysi, geriau 
tegu ateis ruduo su jo al
ga ... V. Liulevičius turbūt 
įsivaizduoja suradęs labai ge
rą ir vertingą palyginimą, o 
mums, kitais žmoniškumo 
idealais besivadovaujan
tiems, atrodo visiškai prie
šingai: Lietuvos nereikėtų 
lyginti su našle, viena augi
nančia mažus vaikus, pieme
nauti, o ne į mokyklą išleis
davo vaikus ne tik našlės, 
kurių ne taip daug buvo, bet 
ir šeimos, turinčios abu tė
vus. “parduotos vasaros”— 
ne rašytojų išmislas, o anų 
laikų tikrovė! V. Liulevičius 
aiškina: “Kaip šios našlės 
niekas nekaltina, kad ji lei
džia savo vaikus piemenauti, 
taip lygiai niekas negali kal
tinti žmogaus, kuris išvyksta 
todėl, kad jam nėra vietos”.

Žinoma, niekas negali kal
tinti aukos—nei našlės, nei 
emigranto. Bet ar dėl to, kad 
yra tokios nelaimingos 
aukos, kurių negalima kaltin
ti, tai daugiau ir nėra ką 
kaltinti? Melas ir demagogi
ja! Kalti tie, kas nenori 
sudaryti sąlygų, kad našlė 
galėtų išgyventi, užauginti ir 
išmokyti vaikus, o emigran
tas rastų vietos namie.

Kaltininkai čia gi akivaiz
džiausi! Kodėl Tarybų Lietu
voje valstiečio vaikas neturi 
eiti piemenauti pas sveti
mus, o gali mokytis? Kodėl 
Tarybų Lietuvoje našlaitis ar 
našlės vaikas globojamas 
valstybės ir mokosi taip, 
kaip visi kiti, o baigęs moks
lą gauna darbą ir neieško, 
kur išvykti į užsienius, nes 
jam pakanka vietos—nors 
dabar Lietuva žymiai tirš
čiau apgyvendinta, negu 
1936 m.?

V. Liulevičius emigraciją iš 
Lietuvos 1920-1940 m. nori 
pavaizduoti kone altruizmu, 
idealizmu, patriotiniu pa
siaukojimu išsižadėjimu tė
vynės kitų labui: “Jis išvyk
damas sudaro daugiau erd
vės likusiems”.

Kam tos erdvės reikėjo: 
dvarininkui ar buožei? Kam 
nuo to geriau: paprastam 
ūkininkui, kuriam, nepaisant 
tos padidėjusios erdvės, 
reiks vaiką leisti piemenauti 
pas turtingesnį arba laukti 
varžytynių? Ar miesto žmo
gui, kuriam nėra darbo?

Lengviau tik nedidelei sau
jai valdančiųjų ir turtingųjų 
sluoksnių! Ir visas šis V. 
Liulevičiaus noras pateisinti 
ar pagrąžinti santvarką, prie 
kurios lietuviui nėra ir neturi 
pakakti vietos Lietuvoje, ne
doras tiek tautiškai, tiek 
morališkai. Todėl pažangūs 
užsienio lietuviai pasisakė 
prieš tą santvarką, vadovau
damiesi ir tautiniais ir mora
liniais motyvais, todėl ir mū
sų santykis su Lietuva ki
toks, negu garbinamas V. 
Liulevičiaus knygoje.

Vladas Kaunietis

MISTERIO ŠNIPŠTAS
Gyvena misteris už Atlanto. 
Jo kelnės išlygintos

ant kanto.
Apie save geriausiai 

galvoja, 
Visą pasaulį valdyt svajoja.

Savo liokajus terorizuoja, 
Už nepaklusnumą kiša koją, 
O kai su rytais ėmė 

prekiauti,
Pradėjo kaip senas ožys 

bliauti.
Vandalinas Junevičius

Nuotraukoje: Iš kairės vyr. dėst. V. Balkevičius, 
rašytojas J. Būtėnas, gyd. V. Minius, ist. m. kand. J. 
Jermalavičius ir žurn. B. Jauniškis klube.

Vilniaus ateistų klube įsi
galėjo graži tradicija aptarti 
klubo narių knygas, dalyvau
jant skaitytojams. Neperse
niai buvo nagrinėjamo B. 
Jauniškio knyga “Be iliuzi
jų”, viena iš populiariausių 
respublikoje visuomenine te
matika. Paskutiniame susi
rinkime ateistai aptarė šio 
autoriaus naują rinkinį “Per
žengę kryžkeles”. Kalbėjo 
prof. I. Zaksas (klubo pirmi
ninkas), vilos, m. kandidatas 
J. Baužys, gyd. V. Kutorga, 
rašytojas J. Būtėnas, ateis
tai A. Juška, P. Pečiūra, 
Kelmės raj. Mockaičių ašt. 
mokyklos direktorius S. Ba- 
taitis, jaunystėje buvęs ka
pucinų ordinė vienuolis. Jie 
nurodė, kad autoriui pavyko 
atskleisti vienuolių asketinį 
gyvenimą, ypač apysakaitėse 
“Kančių diena”, “Apkaltini
mas”, “Servi domini” (“Vieš
paties tarnai”). Jose pavaiz
duota XVII a. reformatų ir 
katalikų tarpusavio kovos, 
begalinis fanatizmas ir jo 
tragiškos pasekmės. Ta kova 
vyko ne tiek dėl nepasidalini
mo dievu, kiek dėl nepasida

Nuotraukoje: Scenos iš spektaklio “Amžinai gyvi”.

Nuotraukoje: Choreografijos autorius V. Brazdylis ir 
scenografe A. Poželaitė.

Didelio pasisekimo susilaukė naujasis spektaklis Lietuvos 
TSR valstybiniame akademiniame operos ir baleto teatre— 
A. Rekašiaus baletas “Amžinai gyvi”. Jis sukurtas žinomo 
dailininko—TSRS valstybinės premijos laureato S. Kra
sausko grafikos motyvais. Libreto ir choreografijos auto
rius V. Brazdylis, scenografe—A. Poželaitė.

Baleto autoriai scenoje atkūrė graviūrų “Kova”, Atmin
tis”, “Svajonės”, “Gyvenimas” ciklo fragmentus. Spektak
lis virto jaudinančiu pasakojimu apie sunkias karo dienas, 
didvyrišką kovą už Tėvynės nepriklausomybę, apie perga
lės džiaugsmą, taikaus darbo šiokiadienius.

V. Gulevičiaus nuotraukos

linimo turtu. Ne mažiau pasi
sekusi apybraiža “Trijų ordi
nų vienuolis”, kurioje apra
šoma religingas žmogus (dar 
ir dabar tebegyvenantis). 
Jis, ieškodamas “sielos išga
nymo kelių”, perėjo marijo
nų, pranciškonų ir kapucinų 
ordinus, bet visur patyrė 
panieką ir klastą, apgaulę ir 
skriaudą. Neradęs dievo, 
dvasiškai ir fiziškai palauž
tas, paliko vienuolyną dar 
buržuazijos laikais ir tapo 
netikinčiu. “Paslapčių pa
slaptis” apsakyme aprašoma 
slapta vienuolių misionierių 
veikla Tarybų Lietuvoje po
kario metais. B. Jauniškis 
pateikia ir savo prisiminimų, 
kaip jis pats buvo įviliotas į 
slaptųjų vienuolių tinklą ir 
kaip ieškodamas dievo, pra
rado jį ir atsisakė religijos.

Kalbėjusieji nurodė, kad 
knyga “Peržengę križkeles” 
sudomins ne tik jaunimą, bet 
ir vyresnės kartos skaityto
jus.

P. Marcinkevičius
Lietuvos TSR ateizmo 

muziejaus sektoriaus vedėjas

Visi žinome, dažnas ir savo 
skylėtu kailiu patyrėme: 
emigracinis gyvenimas neį
manomas be nostalgijos. 
Taip buvo, yra, taip, ir 
ateityje bus. Ir reikia pasa
kyti, kad gailimasi labai įvai
rių dalykų—pagal asmeninį 
patyrimą ir išgales. Pavyz
džiui, šaltinėlio, iš kurio jau
no gerta.

Mergužėlės, kuri kadaise 
lydėta.

Sąmanotos bakūžės, kurio
je į šį mielą pasaulį ateita. Ir 
taip toliau, ir panašiai. Bet 
visa tai, kaip sakant, tradici
niai nostalgijos objektai. Di- 
pukinė banga atplovė su sa
vimi visiškai kitokios nostal
gijos atmainas. Vienam širdį 
sopėjo (o gal ir dabar dar 
tebesopa) dėl prarasto dvaro 
centriuko. Antram—dėl tar
nybos, kurios sunkiausia da
lis atsibusti dienos gale. Tre
čiam—dėl bekraštės teisės 
valdyti savo aveles. Ketvir
tam . . . Et, visko vis vien 
nesuminėsi!

Trumpiau tariant, tos no
stalgijos būta tiek rūšių ir 
atmainų, jog atrodė: šioje 
srityje tikrai nebeįmanoma 
nieko naujo išrasti. Betgi 
visiškai ne taip! Katalikiš
kai—veiksniškos spaudos 
vandenyse beplaukiojantis 
čikagiškis Drunga staiga iš
rado dar vieną nostalgijos 
rūšį—visiškai naują ir origi
nalią: jis pašėlusiai pasiilgo 
bernavimo.

Nepagalvokite, kad perkel
tine ar kokia nors kitokia 
žodžio prasme—pačia tikrą
ja. Ir tai įvyko todėl, kad 
Drunga ėmė ir sužinojo, 
koks pasiutusiai smagus ir 
kaip pūkelis lengvas buvo 
bernų (o tuo pačiu—ir mar
gų, aišku) gyvenimas anoje 
šaunioje prieškarinėje Lietu
voje.

Anot Drungos, jai prieška
riniai bernai ir turėję kokių 
nors problemų (naudojant šį 
jau grynai mūsų laikų žodį)— 
tai tik ieškodami, kur surasti 
šaunesnius šokius ir kaip 
kiek galint jų daugiau apeiti 
per vieną vakarą. Bet, ma
nau, kad visų vaizdžiausiai 
apie tai gali papasakoti pats

SIGITAS GEDA

Raudonas vakaras
Ar tu meni, kaip bando skristi 
Drugys geltonas vakarop 
Viršum žalios aguonų lysvės 
Ar ilgo vakaro žaros, 
Kurioj visi daiktai prasmegę 
Ir baugiai mykia gyvuliai, 
O tavo siauros akys regi 
Mažytį plotą, kuriame 
Drugelis, motinos netekęs, 
Šios žemės įsčių juodame 
Lopšy užgimęs, vos pakyla, 
Žemyn jau leidžiasi sparnai, 
Sakytum perplėšti, įskilę, 
Iš anksto dūlantys tenai 
Kokie silpni drugelio plaučiai, 
O blaškos palšas gyvulys 
Ir slegiamas beprasmio aukščio 
Jis lekia, dairos į šalis, 
Apsvaigęs, nuo aguonų girtas 
Patelę puola, jau, greta 
Aukštai žemai, į juos pavirtus 
Dvėluoja dievo visata.

Ėriukai prieš žiemą
Ji prikelia žemę apnuodytą 
Ir šaukia gyvybę alsuot, 
Didinga pasaulio melodija, 
Melodija tavo sesuo, 
Sesuo ji visatos ir tavo, 
Žmonių ir ledynų sesuo, 
Ja protėviai mūsų alsavo 
Ir tu įa kol gyvas alsuok. 
Melodijoj meilė ir mirtys, 
Idėjos ir svajos joje, 
Melodiją skambant išgirdę, 
Išeisime mirti su ja, 
Daiktai joj užgimsta, gyvena, 
Įgyja tauriausių spalvų, 
Kaip amforų linijos senos 
Ar įdubos tavo delnų.
Kaip žiogas, kur skrenda ištiesęs 
Du ilgus visatos sparnus, 
Kaip mes, sunerimę ir dviese 
Snieguoto pasaulio delnuos.

katalikiškai — veiksniškasis 
autorius. Taigi
jaunimas nesuspėja apeiti vi
sų vakaruškų, uliavojo tris 
keturis kirtus savaitėje, 
linksmai ir lengvai leidžia 
jaunystės nuotykiais paįvai
rintas dienks”.

Jei šias 
tie, kurie 
sutemų rie 
muose laukuose, už tai gau
dami skat 
(dėl įvai1

Dirbantis

eilutes perskaitė 
nuo aušros iki 

tė nugaras sveti-

, ir tai, matyt, 
giau higienos ir

ikinį atlyginimą 
(dėl Įvairumo priminsiu 
Drungai, kad dažno Lietuvos 
kaimo berno neįgyvendina
ma svajonė buvo paprastas 
dviratis)4tai jie sužinojo 
tikrai daug naujo. Pavyz
džiui, kad darbas buvęs vien 
malonumui, 
retai: dau 
sporto sumetimais. Gi buo
žės taip rūpinosi savo samdi
nių sveikata, kad net buvo 
kilusi švies 
apriboti poĮicijos pagalba.

Na, argi 
resnio gyvenimo! Juolab— 
vėl anot Drungos—kilus ko
kiam nors konfliktui (jei juos 
iš vis galima įsivaizduoti tais 
palaimintais laikais) visi pra
našumai buvo berno pusėje.

O štai atsipagirio- 
las, kumetis, ūki- 

i idėja jų pramoga

galima norėti ge-

iškadą, gali čia 
metęs išeiti, nes 
tarnybą jis gaus

tiesiog norisi kiek 
bernas ar kumetis 
laisvas, kad galė-

Mat: . . 
jantis ber 
ninko “bupžės” aprėktas už 
vakarykšt 
pat viską 
žino, kad 
kitur”.

Čia katalikiškai—veiksniš- 
ką autorių 
papildyti: 
buvo tiek 
davo išeiti ir metęs savo 
metinį atlyginimą—tik įsi
vaizduokite, jo niekas už tai 
nepersekiodavo. Na, argi ga
lima nepasiilgti tokių puikių 
laikų, a?! 
dešimtinis 
Lietuvos į 
las ir Brazilijos gyvatynus 
tiesiog ne 
šauniai gyvena, juk tada 
Drunga dar nerašė savo di
džiai įdomių straipsnių.

. . . Na, ką jau ką, o šio 
autoriaus 
mui gali 
suprasti!

Tie, kurie tada 
tūsktančių bėgo iš 
Chicagos skerdyk-

suprato, kaip jie

nostalgiją bernavi- 
ma tikrai puikiai

Jonas Lukoševičius
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VIENOS ŠEIMOS 
DIENORAŠTIS

STEPAS

TINGINIAI 100 METŲ 
NEIŠGYVENA

Kai po ranka pasitaiko 
nedidelė, tik penkias kapei
kas kainuojanti knygutė 
“Mokslo naujienos visiems”, 
būtinai ja nusiperku. Šįkart 
jis labai smagiai nuteikė, 
ir smagiausiai — aprašymas 
apie 152 metus išgyvenusį 
anglą Tomą Parą. Manau, 
kad reikia tiesiog pacituoti:

“Jis buvo valstietis ir visą 
gyvenimą dirbo sunkų fizinį 
darbą. Būdamas 120 metų, 
jis vedė antrąsyk ir sulaukė 
sūnaus, kuris išgyveno 123 
metus. 1633 metais, kai Pa
rai sukako 150 metų, anglų 
karalius Karolis I panoro 
pamatyti seniausią savo pa
vadini.

— Tu ilgiausiai gyveni pa
saulyje,—tarė jis,—tu pra
gyvenai šešis karalius. Sa
kyk, ką tu padarei savo 
gyvenime, ko nespėjo nu
veikti kiti?

— Jūsų didybe,—atsakė 
Paras,—kai man buvo 135 
metai, bažnyčios teismas nu
teisė atgailauti už neištiki
mybę žmonai”.

Čia tai bent! Tačiau knygu
tėje nemaža ir daugiau įdo
mios medžiagos žmogaus il
gaamžiškumo klausimais. 
Pasirodo, kad visgi ilgiausiai 
gyveno ne anglas Paras, o 
anglas Tomas Karnė. Kaip 
rodo įrašas bažnyčios knygo
je, jis gimė 1588, o mirė 1795 
metais, taigi išgyveno 207 
metus.

Mūsų šalyje, kaip rodo 
statistika, žmonės vidutiniš
kai gyvena 70 metų. Taigi T. 
Karnė vienas išgyveno už 
tokius “vidutiniškus” tris. O 
žmonių, sulaukusių 100 ir 
daugiau metų turime apie 22 
tūkstančius. Daug ar ne
daug, jeigu iš viso Tarybų 
Sąjungoje gyvena apie 270 
milijono gyventojų? Ilgaam
žiai tankiausiai gyvena Kau
kaze—apie 6 tūkstančiai, ku
rie sulaukė po 100 metų. 
Lietuvoje šimtamečių apie 
100 žmonių.

Dabar pacituosime vokie
čių gydytojo Ch. Gutelando 
žodžius: “nė vienas tinginys 
neišgyveno iki žilos senat
vės, visi jos sulaukusieji gy
veno labai “veiklų gyveni
mą”.

JUBILIEJUS—40
Žmonos gimtadienis su

tampa su Naujų metų pra
džia—sausio 1 d. Tačiau šį
kart jis buvo atkeltas ir 
atėmė daugiau laisvo laiko. 
Teko tampyti degtinės, kon
jako, šampano, alaus, limo
nado, mineralinio vandens 
butelius. Ir nepaprieštarau
si, nes tuoj išgirsti: aga, tu 
tai gražiai paminėjai savo 
40-metį. O aš? Ar aš bloges
nė?

— Kokia moteris nors kar
tą buvo blogesnė? Ir tu 
neblogesnė—raminau savo 
Leokadiją. Ir štai šiandien 
jau baigta—pasiliko tik tušti 
buteliai ir, kaip tokiais atve
jais visuomet būna, daug 
netvarkos.

Man niekuomet nekildavo 
mintis pasidomėti, iš kur ir 
kada kilusi tradicija pagerbti 
žmogų jo gimtadienio proga. 
Matyt, tai tikrai gražu—čia 
tau gėlės, gražiausi palinkė
jimai, draugų ir pažįstamų 
dėmesys. Ir visgi neprisime
nu, kad kada kas taip būtų 
užsukę į gimtuosius Grigų 
namus ir taip pasveikinęs 
motiną ir tėvą. Dabar jau 
atvykstame jų du sūnūs ir 
dvi dukros su visa palyda 
vaikų. Prie stalo susėdome 
septyniolika žmonių. Gėlės, 
kalbos, palinkėjimai, bet tai 
dabar, dabar, o ne anksčiau.

Na, o į žmonos jubiliejinį 
enmtadieni susirinko apie 70

GRIGAS

žmonių. Dar iš salės nebuvo 
išnešta Naujametinė eglutė: 
žybčiojo lemputės, grojo mu
zika, sukosi poros, o man 
visgi buvo liūdnoka galvoti, 
kad jau tiek pragyventa.

— Ei, norėjosi, šaukti,— 
ko čia taip džiūgauji? Kur 
taip skubi!?

Bet dabar baigta, tik galvą 
truputį skauda. Visgi gal ir 
gražu taip sueiti į būrį, 
pabūti vakarą kartu, užmirš
ti rūpesčius ir taip parodyti, 
kad aš, draugai ir bendra
darbiai, jus gerbiu.

Dažnai susimąstau apie 
žmonių gyvenimą ir matau, ( 
kad netgi žmogaus pasveiki
nimas dabar turi nemažai 
prabangos. Tai kainuoja vi
siems—ir jo svečiams, bet 
užtat paregi, kad žmonės— 
nuostabūs žmonės, kad juose 
kūrenasi daug ugnies ir kad 
jų gyvenimas vertas gražaus 
žodžio ir pagarbos.

Mama, tėte, Jūs atleiskite, 
kad mes užmirštame, jog ant 
Jūsų stalo dažnokai pritrūk
davo net grikių buizos. O 
šventiniai stalai—retenybė. 
Ne mes dėl to kalti . . .

KETURIASDEŠIMT 
TOTORIŲ

Mėgstu paskaityti E. Dani
levičiaus rašinius. Jau kiek 
kartų buvau užklydęs į netoli 
nuo Vilniaus esantį Keturias
dešimt Totorių kaimą, o šių 
įdomių datelių nežinojau. 
Hm. Argi iš tikrųjų taip? E. 
Danilevičius cituoja Mykolą 
Lietuvį, kuris šešiolikto am
žiaus viduryje buvo Lietuvos 
pasiuntiniu Kryme. Ir cituo
ja būtent: “Oslam-Sultano 
kariuomenėje buvusi rinkti
nė kuopa, susidedanti iš ke
turių dešimčių stiprių kažko
kio Omeldešo sūnų, kurie 
buvo gimę tais pačiais metais 
ir tą patį mėnesį iš jo žmonų 
ir sugulovių. Įžymi buvo šių 
keturių dešimčių netikrų 
brolių kohorta. Ir čia (Lietu
voje) prie Vokės upės yra iš 
seno žinomas totorių kaimas, 
vadinamas Keturiasdešimt 
totorių, tai yra keturių de
šimčių brolių kaimu”.

“Iš Mykolo Lietuvio pasa
kojimo,—jau dabar mąsto E. 
Danilevičius, — savaime iš
plaukia klausimas: ar tik ne 
minėti keturiasdešimt toto
rių davė kaimui pradžią?

— Kodėl savaime aišku?— 
klausiame mes. Na, bet tiek 
to. Įdomu dar sužinoti, kad 
“kai 1508 m. totorių ordos 
įsiveržė į Lietuvą ir čia gavo 
tinkamą atkirtį, jų vadai 
kreipėsi į Lietuvos totorius 
paramos. Keturiasdešimties 
Totorių kaimo gyventojai į 
savo tautiečių kreipimąsį at
sakė taip: “Nei dievas, nei 
pranašas neliepia jums plėši
kauti, o mums būti nedėkin
gais. Mes prie Vokės liesime 
kraują už lietuvius, kurie yra 
mūsų broliai”.

Keliskart perskaičiau tokį 
atsakymą ir ... egi, ar 
mažai po pasaulį keliauja 
lietuvių, kurie ne tik ap
spjaudo, juodina savo tautą, 
bet, sakyčiau, pasirižę su
grįžti su kumščiais, kad ga
lėtų kiekvienam iš mūsų iš
daužyti dantis. Už ką? Už 
tai, kad panorome gyventi 
kitaip ir geriau?

Tuos, prie Vokės gyvenan
čius totorius mielai vadinu 
“mūsų broliais”, o tuos, ku
rie šmeižia savo tautą, ne
paisant, kad jie lietuviai, 
vadinu “mūsų priešais”.

KĄ PASAKĖ 
DŽONAS KRISTALAS

Doras žmogus yra doras, 
jis nepaiso, kokia toji valsty
bė, apie kurią jam reikia 
kalbėti teisybę. Tačiau ar ne 
dažnai mes esame prieš ką 
nors nusiteikę tik todėl, kad 
paprasčių paprasčiausiai jo 

nepažįstame. Nors toks ma
no samprotavimas atrodo ne
rimtas, o visgi jo pasekmės 
derlingos. Esu įsitikinęs, kad 
retas amerikietis kiek geriau 
pažįsta mūsų šalį—Tarybų 
Sąjungą. O tieji, kas tikrai ją 
pažįsta, abejingi jai nepasi
lieka. Štai ką parašė Džonas 
Kristalas, sugrįžęs iš TSRS į 
JAV.

“Viešėdamas Tarybų Są
jungoje aš bendravau su 
įvairių žmonių grupėmis. 
Mes aptarėme, ne tik žemės 
ūkio vystymo klausimus, pa
sikeitėme nuomonėmis ir 
apie padėtį pasaulyje, ir ypa
tingai apie ginklavimosi kon
trolę. Ką aš išsinešiau iš šių 
pašnekesių?

Tarybiniams žmonėms bū
dinga taikingumas, jie pasi
ruošę aukoms vardan to, ką 
supranta savo idėjų gynimu. 
Tarybinės liaudies didžiuliai 
nuostoliai antrajame pasauli
niame kare, stipri jos nacio
nalinė dvasia, todėl aš giliai 
įsitikinęs, kad mes, ameri
kiečiai, darome didelę klaidą, 
kad galvojame, jog mes pajė
gus ekonominėmis priemonė
mis įstumti TSRS į kampą. 
Iš kur pas mus atsirado 
įsitikinimas, neva tai, kas 
blogiau dėl Tarybų Sąjun
gos, geriau dėl Jungtinių 
Valstijų? Man atrodo, kas 
blogiau dėl vienos šalies, ga
liausiai bloga dėl abiejų.

Visumoje aš privalau pasa
kyti, kad Tarybų Sąjungoje 
reiškiamas rimtas susirūpini
mas, kur mus gali nuvesti 
blogėjantys santykiai. Eilinis 
tarybinis žmogus, kaip tai
syklė, ką nors iš artimųjų 
praradęs antrojo pasaulinio 
karo laukuose ir aš įsitikinęs, 
kad žymiai daugiau už mus, 
amerikiečius, susirūpinęs da
bartine situacija ir kur kas 
geriau, negu mes pasiruošę 
aukoms vardan taikos”.

Taip parašė amerikietis 
Džonas Kristalas žurnale 
“Des Moines Register” ir aš 
nemoku paprieštarauti šiems 
jo žodžiams. Juo labiau ap
gailėtina, kad dar daugeliui 
amerikiečių Tarybų Sąjunga 
atrodo blankioje, labai neaiš
kioje, dar prisrytinėje miglo
je.

Palauksim. Rytas išsiblai- 
vys, akys praregės . . .

CITUOJU E. MIEŽELAITĮ 
“Toks kiekvienas

didelis žygis:
Meilė žmogui tenka,
Sau—kryžius”

(“Bukolika”) 
o o o

“Aš neieškau kelio,
Aš esu upelė”.

(“Upelė”) 
o o o

“Kelkis širdie, 
mano nuotaka,

Kelkis, ir šokim toliau”.
(“Menuetas”) 

(Dieve, mano, koks gražus 
naivumas)”

(“Bufonada”) 
o o o

“Auga mano širdis—
Mano kraštas
Ir didžiausia pasauly 

valstybė”
(“Kas jau didis . . .”) 

o o o

Jeigu į žvaigždę pateksiu— 
pats kaip

žvaigždė 
užsidegsiu.

Jeigu ten kelio nerasiu 
Krisiu žvaigžde ir . . . 
Užgesiu . . .

(“Tiltas”)

“BERŽAI SVYRUOKLIAI’’
Vyt. Bubnys savo kūrinių 

serijos pirmon knygon sutal
pino apysakas “Beržai svy
ruokliai”, “Arberonas” ir 
dvidešimt apsakymų iš rinki
nio “Gegužio nemiega”. Pa
teikdamas skaitytojams 
šiuos kūrinius, jis rašo:

“Nesistengiau kūrinių dai
linti ir grąžinti (kiek daugiau 
paredagavau “Beržus svy
ruoklius”). Kokie jie yra, 

I toks aš buvau”.

■Wi ra W

Iblsi

^S*

Gedimino Pilis Vilniuje.

H.

Galėtume rašytojui atsi
šaukti: tokie ir mes buvome, 
ir gal todėl jo “Beržai svy
ruokliai” mane patraukė ne 
meilės tema, o . .«. Aš skai
čiau ir stengiausi suvokti, 
kaip toli kolūkiai pažengė 
nuo dienų, kur veikė “Beržų 
svyruoklių” žmonės.

Sakyčiau, didžiausias atra
dimas—tai šiltadaržis. Ir įdo
mu, būtų paklausti Vyt. 
Bubnį, ar rašydamas apysa
ką jis girdėjo, kad kažkur už 
dvidešimties metų, Lietuvos 
žemdirbys ne tik aukštos 
kultūros žmogus, turintis 
gausią techniką, bet ir gyve
na pasiparindamas savo 
“saunose”, kurios pas jį atėjo 
iš Suomijos. Arba ar nujautė 
rašytojas tokį kolūkio pirmi
ninką, kuris žmogaus darbš
tumą patikrina, maždaug to
kiu pašnekesiu.

— Sakau, norėtume ateiti 
dirbti mūsų kolūkyje. Tik 
kiek tau reikia mašinų turtui 
parsivežti?

Jeigu žmogus pasako, kad 
užtenka vienos, dviejų, tuo
met pirmininkas mosteli ran
ka ir vėl:

— Apsieisime!
Taip sako todėl, kad žino, 

jeigu žmogus darbštus, tai 
būtinai turėtų savo turtą 
pervežinėti 5-7 mašinom.

Apysaką perskaičiau neat
sitraukdamas, bet beveik vi
są laiką žinodamas, kas se
ka toliau, kas laimės, kas 
pralaimės. 0 tai gal ne ypa
tingai gerai. Toks mano su
pratimas.

Vyt. Bubnys “Beržus svy
ruoklius” parašė 1962 me
tais, taigi, turėdamas 30 me
tų.

Pabaiga

B KAIP RANDA KELIĄ 
SKRUZDĖLĖS

Žinoma, kad žuvys, vabz
džiai, paukščiai ir daugelis ki
tų gyvūnų orientuojasi pagal 
Saulę.

Tačiau Saulė juda dangaus 
skliautu nevienodu greičiu 
įvairiu paros metu. Vidurdie
nį jos greitis dešimtį kartų 
didesnis nei auštant, ir gyvū
nams reikalingas „laikrodis" 
Saulės judėjimo greičiui ko
reguoti. Ciuricho universiteto 
mokslininkai įrodė, jog skruz
dėlės gerai įsimena Saulės 
trajektoriją.

Tuniso dykumų skruzdėlės 
darbininkės (Cataglyphls) nu
tolsta nuo skruzdėlyno dau
giau kaip 100 m, skirtingai 
nei kitų rūšių skruzdėlės, ne
išskirdamos kvapiųjų medžia
gų keliui pasižymėti. Moksli
ninkai sugautas skruzdėles už
darydavo 3—6 valandas tam
sioje kolboje, paskui, išleidę 
nežinomoje joms vietoje, ste
bėdavo, kaip jos randa kelią 
į skruzdėlyną. Visi galimi 
orientyrai būdavo uždangsto- 
mi, o dangaus vaizdas pakei
čiamas šviesos filtrais.

Visos 150 bandomosios 
skruzdėlės paleistos pradėda
vo ropoti skruzdėlyno link, 
tačiau visiškai sutrikdavo, už
dengus joms Saulę. Dar nėra 
visiškai aišku, kaip skruzdėlės 
gauna informaciją apie Sau
lės judėjimą. Manoma, kad, 
išeidamos iš skruzdėlyno, jos 
įsidėmi Saulės padėtį dangu
je skirtingu paros metu ir pas
kui atkuria jos judėjimo tra
jektoriją atminties dėka,— ra
šoma Anglijos žurnale „New 
Scientist".

• PĖSČIOMIS IKI 
MĖNULIO

Bulgarų žurnalas „Naša 
Rodina" paskelbė skaičius, 
kurie rodo, kad žmogus per 
savo amžių pėsčiomis nu
eina iki... Mėnulio. Kasdien 
mes padarome apie 20 tūkst. 
žingsnių, per metus apie 7 
mln. Tai reiškia, kad 70-metis 
žmogus yra nuėjęs apie 500 
mln. žingsnių — apie 304 
tūkst. km — atstumą nuo 
Žemės iki Mėnulio.

Kasdieninė Lietuva Sukaktuviniai 
leidinėliai

Vilniaus senmiestyje vis t 
tęsiasi atstatymo, tyrinėjimo į 
ir atkasinėjimo darbai. Leo-1 
nardas Grudzinskas “Tieso
je” aprašo ką, kaip jis sako, 
“prie žinių versmės” paste
bėjo. Paduodame ištraukas.

Aptrupėjusį storamūrį na
mą netoliese Universiteto 
rūmų apglėbę, mėnesį darbi
ninkai įsiropštė čerpėmis už- 
kloton palėpėn. Ko tiktai 
nebuvo voratinkliais už
trauktuose kampuose! Pus
metrinis sendaikčių, nereika
lingų popierių, sulūžusių ra
kandų sluoksnis.

Jau buvo baigiama valyti, 
kai po niūriais skliautais pra
siskverbę saulės spinduliai 
lyžtelėjo nuo drėgmės pa
tamsėjusi metalo gabalą. Se
nukas stogdengys jį pakilno
jo rankose. Atsiduso ir tarė: 
“Gaila, kad kaimyno nėra gy
vo. Daugiau kaip pusė pūdo, 
o gal ir visas pūdas gryno 
vario. Kiek dubenų, keptu
vių nukaltų!” Varinę plokštę 
stogdengys padėjo į nišą 
netoliese pusrūsio. Gal pri
reiks. Rytojaus dieną radinį 
ėmė gremžti, valyti žalėsius.

O dyvų dyvai! . . . Plokštė 
nušvito, sublizgo, lyg apiber
ta raudonomis žarijomis. Se
nukas metale įžiūrėjo įspaus
tas raides ir karališkąją ka
rūną . . . Daiktui nebuvo 
lemta sutirpti kalvio žaizdro 
ugnyje ar būti išplotam į 
platų indą, kuriame šeimi
ninkės uogienes verda.

Remontuojamo namo Vil
niuje, Gorkio gatvėje, palėpė 
padovanojo sensaciją; suras
tas ne šiaip vario gabalas, 
pažymėtas praėjusių šimt
mečių ženklu. Plokštė su 
įspaudais keturiuose kam
puose ir su monograma per 
vidurį—švedų moneta klipa. 
Pati didžiausia moneta pa
saulyje (tiesa, Ramiojo van
denyno salose naudoti pini
gai—akmeninės girnapusės, 
akmenys su išgręžtom sky
lėm (sveria iki 200 kg).

Kas per moneta toji klipa? 
Švediškas žodis “klippa” 
reiškia ‘‘kirpti žirklėmis”. 
Taip ir buvo daromi švediški 
pinigai. Vario kalyklose iš
plotus lakštus supjaustydavo 
į trikampes, keturkampes ir 
aštuoniakampes plokštes. 
Pažymėdavo valdovų karū
nos, inicialų ženklais. Įspaus- 
davo metus ir monetos ver-

Kuriems galams buvo kala
mos tokios nepatogios nei 
nešioti, nei transportuoti 
monetos? Dažniausiai jos pa
sirodydavo karų, suiručių 
metu. Užpuolę miestus, jų 
apylinkes, švedų kareiviai 
surinkdavo varinius, kitus 
daiktus. Viską pamesdavo po 
kūju. Armiją lydėdavo girgž
dantys vežimai, prikrauti 
monetų—plokščių, nukaltų iš 
prisiplėštų daiktų. Atėjus 
taikos metui, klipas supjaus
tydavo ir kaldavo normalaus 
dydžio monetas.

Yra dar viena klipų atsira
dimo priežastis. Iki septynio
liktojo amžiaus pradžios Šve
dija tiekė “kalnų auksą”—va
rį beveik visai Europai. Rū
dynai buvo naudojami nuo 
vikingų laikų. 1644 metais 
kaimyninių šalių rinkose va
rio kainos smarkiai nukrito. 
Tuomet švedų karaliaus įsa
kymu vario luitai, išlydyti iš 
Faluno kasyklų rūdos, su
plaukė į Griuto miesto mone
tų kalyklą. Monetų meistrai 
“išplojo” 18-19.7 kg klipas. 
1972 metais tokia 19,7 kg 
svorio klipa atkasta daržuose 
netoli Griuto. Tai pati sun
kiausia, didžiausia moneta 
pasaulyje.

Maskva. — Eidamas 79 m. 
amžiaus, mirė buvęs Tarybų 
Sąjungos prezidentas Nikolaj 
Podgorny.

J. Ragauskas. Dailininkas V. 
Kuchalskis.

<

S. Markoms. Dailininkas V. 
Kuchalskis.

Lietuvos TSR Ateizmo 
muziejus išleido rašytojo Jo
no Ragausko (1907-1967) ir 
žinomo ateisto Stasio Marko- 
nio (1902-1973) bruošiūrėles 

| jų sukaktuvėms atžymėti.
J. Ragauskui skirtame lei

dinėlyje atsiminimus spaus
dina akademikas P. Slavė
nas, istorijos mokslų kandi
datas S. Šimkus, žurnalo 
“Mokslas ir gyvenimas” vy
riausiasis redaktorius J. Bal
dauskas. Apie S. Markoni 
skirtoje bruošiūrėlėje rašo 
istorijos mokslų kandidatas 
J. Jermalavičius, žurnalo 
“Tarybinė moteris” vyriau
sioji redaktorė B. Boreišie- 
nė, inžinierius A. Pagarec- 
kas, Ateizmo muziejaus sky
riaus vedėja S. Šliaupienė. 
Atsiminimuose aprašomi su
kaktuvininkų nuveikti dar
bai^ parodomas jų skausmin
gas kelias nuo altoriaus iki 
ateizmo. Taip pat talpinamos 
ateistų antireliginės mintys, 
knygų ir vertimų bibliografi
jos, nuotraukos. Viršelius 
puošia sukaktuvininkų por
tretai, piešti dailininko VI. 
Kuchalskio. (Žiūr. piešiniuo
se).

B. Jauniškis
Vilniaus ateistų klubo

Ave, vita!” tarybos narys

• LEGENDA 
NEMELAVO

Andų kalnuose, ant įžy
miojo Titikakos ežero kran- 
įo kadaise gyvavo sena in
dėnų tiauanakų kultūra. 
Daugelyje legendų atsis
pindi tie laikai. Viena jų 
byloja, kad dėl žmonių 
nuodėmių supykę dievai nu. 
!įaudė visas pakrantėj 

renus;as gentis, 
oms marą, 
irebėjimus. 
lėnų

|ro dugne, 
seniai 
nes 
žemės
ir yra 
nykštė 
XIII a. 
ežero dugne 
civilizacijos 
net buvo 
povandeninis 
viskas veltui, 
ėmė manyti, 
— tik graži 
niai paaiškėjo 
rųjų ten esant, 
buvo visai 
Griuvėsius 
Bolivijos 
sukdami

netikėtai 
kartą 
senos 
tenai

gy- 
pas.ųsdam: 

badą ir žemės 
Dldžausias in- 

miestas atsidūręs eže- 
Mokslininkai jau 

tikėjo šia legenda, 
buvo aptikta didžiulio 

drebėjimo pėdsakų 
įrodymų, kad Čio- 

kultūra 
išnyko. Ne 

ieškota 
liekanų,

paniręs nedidelis 
laivas. Bet 
Mokslininkai 

jog legenda 
pasaka. Nese- 
miestą iš tik- 
tik jo liekanos 

prie kranto, 
rado atsitiktinai 
dokumentininkai, 

filmą apie seno
vės paminklus Titikakos 
pakrantėje. Filmuodami po 
vandeniu ežero žuvis ir 
dumblius, jie ir aptiko pas
laptingus griuvėsius. Vėl prie 
ežero nuskubėjo 
Bolivijos 
trukus 
legenda 
tas rastas.
truksiant mažiausiai aštuone
rius metus.

Peru ir 
archeologai. Ne- 

jie paskelbė, kad 
nemelavo — mies- 

Manoma, tyrimus
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KANADOS ŽINIOS
:

Montreal, Quebec
Ligoniai

Teko patirti, kad prieš 
kiek laiko, širdies priepuolis 
ištiko Frankį Skruibį. Ambu- 
lansu nuvežtas į Lakeshore 
General ligoninę. Ligoninėje 
taip pat susirgo ir jo žmona, 
ambulansu kartu atvyku
si. Abu paguldyti toj pačioj 
ligoninėje. Tikiu, kai šiuos 
žodžius skaitysite, tai abu 
ligoniai bus pasveikę ir su
grįžę namo.

♦ ♦ *
Taipgi sunkiai susirgusi ro- 

semontietė Adelė Meištienė. 
Ji randasi Montreal General 
ligoninėje. Jos liga atydžiai 
tiriama. Lankytojų dar ne
prileidžia.

Sergantiems linkiu greitai 
pasveikti.

Mirė tautietė
Sausio 13 d. ligoninėje mi

rė Ona Bigeliūtė, išgyvenusi

London, Ont.
Pasimirė Antanas Kisielius
Sausio 20 d. nuo širdies 

priepuolio pasimirė Antanas 
Kisielius, sulaukęs 82 m. 
amžiaus, gyvenęs London, 
Ont.

Paliko nuliūdime žmoną 
Frances (Misiūnaitę-Kulvins- 
kienę), sūnų Juozą, dukterį 
Romoną Bartkų vienę, su šei
moms gyvenančius Cesfel- 
ton, Ont., ir seserį Julę 
Tamosonienę, gyvenančią 
Montreale. Paliko tris anū
kus ir dvi seseris Lietuvoje 
su šeimomis.

Palaidotas Tillsonburg ka
pinėse prie savo pirmosios 
žmonos—Elžbietos (Vison- 
skaitės), mirusios 1954 m.

A. Kisielius į Kanadą atvy
ko 1928 m. Daugelį metų 
gyveno ir dirbo savo tabako 
ūky. Mirus žmonai, sušluba
vus sveikatai, nuo sunkių 
darbų išsilaisvino ir vedė 
antrą žmoną Frances Kul- 
vinskienę, apsigyveno Lon
done.

Buvęs darbštus ir ramaus 
būdo. Nors dėl sveikatos, 
daug kur nepasirodydavo, 
bet turėjo daug draugų ir 
pažįstamų. Į laidotuves atsi
lankė daug mūsų tautiečių— 

EDUARDAS MIEŽELAITIS

Persikas
Kas persikas? Kas perkąs tą pūkuotą 
Kiaušinį, saulės čia sudėtą, tas 
Patirs nirvanos skonį ir paguodą — 
Nužers kaip jūroj rūpesčių putas.

Kas persikas? Jis primena margutį, 
Nuspalvintą gelsvai, žalsvai, rausvai. 
Jr primena varinę moters krūtį, 
Kurią lyg sviedinuką sugavai.

Kas persikas? Ar ne auksinio vyno 
Iki kraštų jau sklidina taurė, — 
Kuri mane kaip jūra apsvaigino? 
Ir siela, regis, vėl tokia tauri.

Kas persikas? Aš klausiu: kas tu būsi? 
Saulėtekio nuspalvinta viena, 
Saulėlydžio — kita to vaisiaus pusė: 
Ant delno — apskrita visa diena.

V akaras
Kur jūs mane nunešit, sūrios bangos? 
Saulėtekin nebesugrįšiu jau.
Saulėlydžio, kuris žvaigždes kaip langus 
Dangoraižy užžiebia, aš bijau.

Toli, toli saulėtekyje liko
Seklus upelis, lyguma bėgąs, 
Žadėjęs man kaip jo paviršius lygų 
Likimą, O įstūmė į bangas.

Mane pastvėrė bangos kaip bakchantės 
Jr nedavė jokios man atvangos.
Bet didesnės aš nežinau čia šventės — 
Kaip karstytis virš Devintos Bangos.

Saulėlydyje laukia tarsi jūra
Juoda gelmė, kurios, žinau, vis tiek 
Aš neišvengsiu. Oras žiauriai bjūra. 
Tačiau banguoti, jūra, neskubėk!,.

virš aštuoniasdešimts metų. 
Paliko dvi sesutes ir artimus 
draugus. Buvo gimusi Kana
doje.

Velionės sesutėms ir arti
miesiems gili užuojauta, o 
velionei amžina ramybė.

Neteko brolio

Po ilgos ir sunkios ligos, 
London, Ontario, mirė mon- 
trealietės Julytės Tomaso- 
nienės brolis Antanas Kisie- 
lis. Ji išvyko į brolio laidotu
ves. Žada ten kiek ilgiau 
pabūti. Gili užuojauta Julytei 
ir kitiems velionio artimie
siems.

Užpuolė ir mus žiema

Montrealiečiai iki sausio 
pusės neturėję žiemos, šiuo 
laiku jau spėjome pajusti jos 
“malonumus”. Daug prisnigo 
ir gerokai atšalo. P.

iš daugelio apylinkių, atvyko 
ir sesuo Julia Tamosonienė iš 
Montrealio paskutinį kartą 
atsisveikinti ir palydėti į 
nuolatinę poilsio vietą.

Palydovai buvo pakviesti 
pietums ir pavaišinti Tillson
burg restorane.

Lai būna lengva Kanados 
žemelė A. Kisieliui ilsėtis 
amžinai.

Ligoniai

Jonas Broga, gyvenąs 
Grand Bend pergyveno vidu
rių operaciją St. Joseph ligo
ninėj Londone. Jam pasti- 
prėjus, ir daktaro patarimu, 
jam padaryta antra kojos 
operacija dėl išsiplėtusių ve
nų. Ligonis turės dar kurį 

; laiką pabūt ligoninėj, kol 
sustiprės. Žmona Karolina 
apsistojusi Londone pas 
draugą, ir savo vyrą lanko 
kasdien.

i Po kulšies kaulų Juozas 
Kisielius dar randasi ligoni- 

inėj. Pamažu sveiksta. Tikisi 
už savaitės, kitos grįžti na
mo.

A. Byrąs, buvo sunkiai 
i susirgęs, dabar sustiprėjo, 
išeina pavaikščiot. J. N.

“LAISVĖ”

Evangelisto Billy Graham 
mirtinos nuodėmės

Prieš pakliūnant į aną, I 
anot teologų, žymiai tobulės- | 
nį pasaulį, visi mes trokšta-; 
me kuo ilgiau pabūti šiame. 
Šis noras būdingas absoliu
čiai visiems—tiek ateistams 
(kas visiškai suprantama), 
tiek tikintiesiems (kas su
prantama kiek mažėliau). 
Štai kodėl taikos išsaugojimo 
klausimai visada buvo ir bus 
žmonijos dėmesio centre. 
Natūralu, kad jais domisi ir 
įvairių tikybų dvasininkija— 
tą gražiau parodė pernai 
Maskvoje vykusi dvasininkų 
konferencija, kurioje kovos 
už taiką problemas aptarė 
visų Žemės rutulio religinių 
konfesijų atstovai.

Šios konferencijos rezulta
tai, jos dalyvių pasisakymai 
susilaukė didžiulio pasaulio 
visuomenės dėmesio. Apie 
tai plačiai rašė ir teberašo 
kapitalistinių šalių didžioji 
spauda, apie tai gausu atsi
liepimų ir Amerikos lietuvių 
“vaduotojų” laikraštėliuose.

Sunku sumenkinti šios 
svarbios konferencijos rezul
tatus—rašė pasaulio spauda. 
Sunku, bet galima, nutarė 
dipukų veikėjai ir kuo sku
biausiai kibo į darbą. Veikti 
reikėjo nedelsiant: konferen
cijoje dalyvavęs žymus ir 
autoritetingas evangelistas 
Billy Grahamas staiga pa
reiškė, kad jis nepastebėjęs 
Tarybų Sąjungoje jokios reli
ginės priespaudos, laisvai sa
kęs pamokslus tikintiesiems 
ir susitikinėjęs su vietos dva
sininkais. Maža to, šis velnio 
apsėstas pastorius paaiškino, 
kad alkanų Tarybų Sąjungo
je nesą, žmonės gyvena ge
rai, o melstis gali kas tik nori 
ir kiek tik nori.

Kokia kiaulystė!—įtūžo 
“vaduotojai”. Tiek metų 
šaukta apie “nukryžiuotus 
Lietuvos tikinčiuosius” ir 
apie “katakombų bažnyčią”, 
o čia—prašom! Nieko pana
šaus nematė, nieko negirdė
jo! Melskis kiek telpa—nie
kas neareštuoja! Na ir dva
siškis tėvelis . . .

Nieko, tuoj mes jį neutra- 
lizuosim, nutarė “vaduoto
jas” Henrikas Nagys ir nu
siuntė vienam dipukų laik
raštėliui—o konkrečiai kal
bant—“Nepriklausomai Lie
tuvai”—savo raštišką nuo
monę apie pastoriaus sklei
džiamas erezijas bei apie 
numanomas šio kenksmingo 
elgesio priežastis.

Girdi, mes dažnai pašukuo
tam savo taip vadinamus 
ekspertus dėl sukalkėjimo, 
dėl nenusimanymo kompli
kuotuose tarptautiniuose žai
dimuose, dėl nesugebėjimo 
ar nenoro susipažinti su kita
kalbe spauda, —subtiliom, 
bet neaiškiom užuominom 
pradeda savo straipsnį Hen
rikas Nagys, todėl nenorom 
imame galvoti, jog jis kalba 
apie garsųjį pastorių. Mums 
atrodo, kad būtent Billy Gra
hamas yra sukalkėjęs ir nie
ko nenusimano sudėtinguose 
“vadavimo” žaidimuose, ku
riuose sąžinės laisvės klausi
mas—vienas centrinių. Kad 
būtent pastorius visiškai ne
skaito kitakalbės (suprask— 
“Vaduotojų”) spaudos, užtat 
ir aklas kaip kurmis, užtat ir 
naivus it naujagimis. Nieko 
panašaus! Pasirodo, Billy 
Grahamas priklauso visai ki
tai žmonių kategorijai! Jis 
priklauso tiems, “. . . ku
riems visa pasaulio spauda 
prieinama, visi garsiausieji 
bei gabiausieji komentatoriai 
lengvai pasiekiami, visos sta
tistikos ir net slapčiausi do
kumentai žinomi . . .” Štai 
su kokiu žmogumi, susirėmė 
niekam, išskyrus artimuo
sius, nežinomas dipukėlis 
Henrikas Nagys. Tai kas gi 
čia darosi?—aiškiai pasime
tęs, klausia straipsnio auto
rius. Kodėl tokie informuoti

I žmonės “. . . skleidžia bei 
I skiedžia pačią akivaizdžiau- 
; šią netiesą, gryną nuogą me
lą, net nemirksėdami?” Pasi
piktinęs “vaduotojas” iškelia 
net kelias versijas. Cituoja
me: “Naivių amerikiečių bei 
vakariečių netrūksta. Tokių 
naivių, kad pradedi juos įtar
ti protavimo aparato sukietė
jimu arba suminkštėjimu”. 
Tačiau Nagys sielos gilumoje 
junta, kad čia kažkas ne taip. 
Pastorių Billy Grahamą nai
viu nepavadinsi, o smegenų 
aparato sukietėjimas arba. 
suminkštėjimas būtų paste
bėtas žymiai anksčiau. Gal 
pastorių Maskvoje nupir
ko?—iškelia drąsią versiją 
H. Nagys. Juk Tarybų Są
junga, anot amerikiečių ad
ministracijos, pinigėlio tam 
negaili—antai sugebėjo už
mokėti visiems Vakarų- 
Europos taikos šalininkų de
monstracijų dalyviams, tai 
negi nesugebės papirkti vie
no pastoriaus? Billy 
Grahamas garsus savo sąži
ningumu . . . Jeigu nesukal
bėjęs . . . jeigu nenupirk
tas .. . jeigu nemyli proleta
riato diktatūros ... tai ko
kia musė ir į kokią vietą 
gerbiamam evangelistui 
įkando?—spėlioja straipsnio 
autorius. Negi šias nesąmo
nes skleidžia “. . . krikščio
nybės skelbėjas, tasai Dievo 
žodžiu persisunkęs ir kovojąs 
kaip liūtas prieš bet kokį 
melą gerbiamasis Billy Gra
hamas? Ne, čia kažkas ne
tvarkoj, nutaria straipsnio 
autorius.

Jis visiškai teisus—čia tik
rai kažkas netvarkoj. Ir 
mums visai nesunku pasaky- 
kyti—kas . . . Dipukų auksi
nė taisyklė skelbia—jeigu 
realybė neatitinka “vaduoto
jų” prasimanymų, tuo blo
giau realybei. Būtent iš šių 
pozicijų “vadavimo” klampy
nėje įstrigę dipukai vertina 
tik sąžiningus pastoriaus žo
džius, bet ir visą nors kiek 
objektyvesnę informaciją 
apie mūsų šalį. “Šitokio aklu
mo ne tiktai negalima su
prasti, jo negalima pateisin
ti”,—rašo H. Nagys, tačiau 
šiuos jo žodžius drąsiai gali
ma pritaikyti būtent jam 
pačiam. Jeigu “vadavimo” 
šurmuliui būtina, kad Lietu
voje nebūtų jokios sąžinės 
laisvės, vadinasi, jos tenai ir 
nėra . . .—toks visų jų šven
čiausias įsitikinimas. Kažka-į 
da sąmoningai užsidėję juo
dus akinius, šiandien dipukai 
be jų apsieiti jau negali. 
Juoda spalva tapo jų regėji
mo ypatybe. Ir nesvarbu, 
apie ką eitų kalba—ar apie 
religiją, ar apie pramonę, ar 
apie Lietuvos kultūrą—jokių 
kitų spalvų, išskyrus juodą, 
jie nepripažįsta . . .

Tačiau grįžkime prie rūpi
mo klausimo. Kuo gi auto
rius paaiškino Billy Grahamo 
žodžius? Ir ką jis sunervinu
siems tautiečiams rekomen
davo?

Priežastis Nagys surado 
net kelias: “Billy Grahamas 
ne pirmas ir ne paskutinis. 
Amerikiečių naivumas ir 
lėkštumas seniai žinomas ir 
ne vieną kartą parodytas ir 
įrodytas. Dažniausiai paaiš
kėja, kad už tokių “nedama- 
tymų” slepiasi neaiškūs susi
tarimai po stalu” . . . Dabar 
jums aišku? Evangelistas ti
kisi dar keliolikos nemokamų 
pakvietimų Maskvon, paaiš
kina Nagys. Ir panašių vai
šių, kaip anuomet! Su tokia 
pačia užkanda!

Na, o ką su šia balta varna 
reiktų daryti? Pasekti Kris
taus pavyzdžiu, pataria Na- 

; gys ir primena, kad Kristus 
“. . . vis dėlto tiek susigaudę 
pasaulietiniuose reikaluose, 
jog, paėmęs pantį, išvijo 
prekijus, prekiaujančius 

i šventykloje” . . . Vildamasis,

TRUMPAI
ŽEMDIRBIAI NUŽUDĖ
8 ŽURNALISTUS

Lima, Peru. — Centrinių 
Andų kaimelio žemdirbiai, 
kaltinami nužudę aštuonis 
žurnalistus, kuriuos jie palai
kė sukilėliais, aiškina, kad 
jie vykdę policijos įsakymą, 
pagal kurį jie buvo raginami 
žudyti visus pašaliečius.

Valdžia kovoja prieš suki
lėlius, kurie jau treti metai 
tose vietovėse įsistiprinę. 
Apie 50 žurnalistų, kartu su 
šalies prezidentu, buvo ma
lūnsparniais nuskraidinti į 
vietovę, kur buvo atkasti jų 
aštuonių kolegų lavonai. 
Žemdirbiai korespondentus 
užmušė akmeninimis ir laz
domis.

SUKILĖLIAI PAĖMĖ 
BERLIN MIESTĄ

Berlin, Salvadoras. — Ne
paisant to, kad Salvadoro 
valdžios žinioje esantys JAV 
lėktuvai smarkiai bombarda
vo sukilėlių pozicijas, sukilė
liams pavyko užimti šį mies
tą, esantį apie 50 mylių į 
rytus nuo San Salvadoro. 
Sukilėliai užsienio žurnalis
tams rodė vietas, kur buvo 
numestos amerikiečių bom
bos, ir žuvusiųjų lavonus, 
kurių tarpe buvo penki vai
kučiai.

KALTINA LIETUVOS 
KUNIGĄ

Maskva. — Tass agentūra 
paskelbė, kad Lietuvos kata
likų kun. Alfonsas Svarins
kas, 57 m. amžiaus, Viduklės 
klebonas, nepaisydamas įs
pėjimo, užsiima antikonstitu
cine ir priešvalstybine veik
la. Jis agituoja tikinčiuosius 
prieš tarybinę sistemą.

Beirut. — Sausio 28 d. Pa
lestinos Vadavimo armijos 
būstinės, esančios Bekaa klo
nyje, garaže sprogo automo
bilyje bomba. Žuvo 30 pales
tiniečių kovotojų ir Sirijos 
karių. Sužeista 15. Kaltę už 
bombos padėjimą prisiėmė 
dvi grupės, kovojančios už 
Libano išsilaisvinimą nuo pa
šaliečių.

Washington. — Prez. Rea
gan, kalbėdamas evangelistų 
radijo darbuotojų konvenci
joje, sakė, kad šiuos 
1983-iuosius metus jis pa
skelbsiąs “Biblijos metais” ir 
kad Amerikai bendrai reikė
tų labiau vadovautis Biblija. 
Jis taip pat žadėjo suintensy
vinti savo pasipriešinimą 
prieš abortus bei atstatyti 
mokyklose anksčiau įvestą 
maldelę ir atleisti nuo taksų 
tėvus, kurie leidžia savo vai
kus į parapines mokyklas.

Tokyo. — Taip, kaip vice- 
prez. Bush nori patraukti 
Vakarų Europos žmones 
Amerikos pusėn, taip valsty
bės sekretorius George 
Shultz dabar keliauja po To
limuosius Rytus, ieškodamas 
Amerikai draugų. Jis jau 
lankėsi Japonijoje, o dabar 
susitikinėja su Kinijos va
dais. Japonams jis garanta
vo, kad JAV nedarys jokių 
karinių susitarimų su Tarybų 
Sąjunga Japonijos sąskaiton.

jog jo patarimas bus išgirs
tas, autorius savo kūrinį už
baigia šitaip: “. . . teneteršia 
jis Kristaus ir jo žodžių savo 
melais ir neapsakomu kvailu
mu”. Nutaręs, kad to, kas 
pasakyta, pastoriui dar ma
ža, priduria—girdi, Kristus 
niekur nėra pasakęs, kad 
palaiminti yra kvailiai. . .

Tokiu atveju^ liūdnai pri
dursime, niekada nebus pa
laimintas ir “vadavimo” fron
to eilinis Henrikas Na
gys. . .

Kazys Bagdonavičius

5 TAS PUSLAPIS

Akademinis dramos teatras žiemos atostogų metu parodė 
mažiesiems vilniečiams J. Švarco pjesės “Sniego karalienė” 
premjerą. Anderseno naujametinės pasakos personažu 
paveikslus lietuviškoje scenoje sukūrė jauni aktoriai, kurie 
pernai baigė Vilniaus konservatoriją ir pradėjo dirbti šiame
teatre.

Nuotraukoje: Scena iš spektaklio “Sniego karalienė”.

“LAISVEI” IŠ KAUNO

MIESTE TARP NEMUNO 
IR NERIES

Kaunas—antras savo didu
mu Lietuvos miestas, vaidi
nęs ir vaidinąs didelį vaidme- \ 
nį muzikiniame gyvenime. 
Čia gimė kvarteto žanras, su 
Kaunu glaudžiai susijusi ša
kota J. Naujalio ir J. Gruo
džio veikla. Kaune taip pat 
buvo pravesta pirmoji dainų 
šventė 1924 metais. Čia savo , 
veiklą muzikinio švietimo 
srityje vystė žinomi muzikai
J. Švedas su J. Banaičiu, 
kurių įdomių paskaitų teko 
klausytis ir šių eilučių auto
riui.

Šiuo metu visą muzikinį 
gyvenimą koordinuoja Kau
ne LTSR valst. filharmonijos 
ir LTSR kompozitorių sąjun
gos Kauno skyriai, neskai
tant muzikinio teatro, meni
ninkų rūmų.

Didelis įvykis Kauno gyve- 
1 nime buvo koncertai, skirti
N. Paganinio 200-jų ir lenkų
K. Šimanovskio 100-sioms 
gimimo metinėms paminėti.

Lietuvoje šie jubiliejai bu
vo tikrai gražiai pravesti. 
Koncertuose dalyvavo tary
biniai smuikininkai, N. Paga
ninio premijos laureatai. Di
delį įspūdį paliko ukrainiečio
O. Krysos smuikavimas. At
rodė, kad jam nėra jokių 
sunkumų įveikti pačius fan
tastiškiausius N. Paganinio 
pasažus. Na, jei pridėsime 
doc. J. Dvariono komentarus 
bei čia pat suimprovizuotą 
pokalbį su smuikininkų, gau
sime tą šiltą, nuoširdžią at
mosferą, kurioje praėjo šis 
renginys. Džiugu, kad tokio 
mąsto minėjimas (4 koncer
tai), anot O. Krysos, praėjo 
tik Lietuvoj ir N. Paganinio 
tėviškėje—Genujoje.

Antras dėmesio vertas 
koncertas buvo skirtas lenkų 
kompozitoriaus K. Šima
novskio 100 gimimo meti
nėms atžymėti.

K. Šimanovskis buvo taip 
pat neeilinė figūra muzikoje. 
Jam būdinga neofolkloriz- 
mas, t. y. liaudies kūrybos 
savitas pritaikymas profesio
nalioje muzikoje. Kaip N. 
Paganinio koncertuose, taip 
ir čia vedančiuoju buvo doc. 
J. Dvarionas, populiariai nu
brėžęs prieštaringą K. Šima
novskio kūrybinį kelią, kol 
susiformavo jo stilius.

Programoje dalyvavo Al

EKSKURSIJA (LIETUVĄ
“Laisvės” Bendrovės direktorių taryba ruošia 

ekskursiją į Lietuvą birželio 11 d. iš Kennedy 
aeroporto. Lietuvoje bus 10 dienų—nuo birželio 13 
d. iki 23 d., grįš į New Yorką birželio 25 d.

Kainą ir kitas informacijas plačiau pranešime 
vėliau.

Agentas: Robert J. Ellyn Travel, Inc., 501 Fifth 
Ave., Suite 1609, New York City, 10017.

Visais reikalais kreipkitės į
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ

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

V. Gucevičiaus nuotrauka 

dona Dvarionaitė, paskambi 
nusi K. Šimanovskio įdomią 
jaunystės fantaziją. Jurgis
Dvarionais pasmuikavo vieną 
sonatų ir kelis “Mitus”. Sėk 
mingai pasirodė ir Lietuvos 
menininkų rūmų merginų 
styginis kvartetas. Tai 
darbštus kolektyvas ir jei 
toliau dirbs su tokia ugnele, 
pasieks tikrai gražių rezulta
tų. Tuo būdu Lietuva jau 
turi keturis styginius kvarte 
tus, kuo negali pasigirti kitos 
respublikos, net kai kurios 
užsienio šalys.

1984 metais minėsime 
kompozitorių J. Naujalio 
115-sias gimimo ir 50-sias 
mirties bei komp. J. Gruo
džio 100-sias gimimo meti
nes. Jau dabar pradedama 
ruoštis šiam svarbiam įvy
kiui, tuo labiau, kad šių 
abiejų muzikų veikla glau
džiai susijusi su Kauno mies
tu.

Na, jei pridėsime tradici
nius vargonų muzikos kon
certus sekmadieniais, varpų 
muziką muziejaus sodelyje, 
užsieniečių gastroles ir pan., 
gausime tą prisodrintą at
mosferą, kuri supa kaunie
čius. V. Gulmanas

Tokyo. — Ilgiausias pasau
lyje tunelis—33.46 mylių— 
sausio 27 d. atidarytas čia 
ministro pirmininko Yasuhi- 
ro Nakasone, dalyvaujant 
vyriausybės ir darbo unijų 
atstovams. Šis tunelis, su
jungiantis dvi pagrindines 
Japonijos salas, buvo kasa
mas 19 metų. Tunelis jungia 
Honshu salą su Hokkaido sa
la. Jis laikomas svarbiu Ja
ponijai strateginiu atžvilgiu.

Lagos, Nigerija. — Nige
rijos vyriausybė ekonomi 
niais sumetimais nutarė išva
ryti iš savo valstybės visus 
nelegalius imigrantus, kurie 
čia buvo atvykę prieš desėt- 
ką metų, kai šalis gėrėjosi 
bujojančia naftos gamyba. 
Bet reikalai pablogėjo, ir 
apie 2 milijonai svetimtau
čių, daugiausia Ghanos gy
ventojų, turėjo palikti šalį. 
Dabar turėjo išvykti visi ne
kvalifikuoti darbininkai. 
Anksčiau ji išvarė ir kvalifi
kuotuosius.
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Mirė j
Sausio 31 naktį mirė Vin-' 

cas Zavedskas, ilgus metus 
buvęs Kriaučių veikėjas, net 
unijos 54 skyriaus delegatas. 
Mirė sulaukęs 98-erių metų.

Velionis lankėsi beveik vi
suose mūsų veiklos susirinki
muose bei pramogose.

Palaidotas vasario 3 
Cypress Hills kapinėse.

Detroit, Michigan

d.

lai-

PATAISOME IR 
ATSIPRAŠOME

Praėjusioje “Laisvės 
doje įvyko nemaloni spaustu
vės klaida P. Sausio aprašy
me apie išvyką į Middle
town, N. Y.

Draugai Walteris ir Ame
lia Yuskovic aukojo “Laisvei” 
$120 o ne $10.

Atsiprašome. Red.

New York. — Naujasis New 
Yorko valstijos gubernato
rius Mario Cuomo pristatė 
savo naująjį biudžetą atei
nantiesiems fiskaliniams me
tams. Jis siekia $31.5 bilijo
nų. Newyorkiečius įspėjo, 
kad reikės pasiaukojimo, nes 
biudžetas ir taip turės defici
tą, siekiantį $1.8 bilijono. 
Norėdamas kiek galint suma
žinti deficitą, gubernatorius 
nori panaikinti 14 tūkst. dar
bų pozicijų ir kitais būdais 
sutelkti daugiau kaip $900 
milijonų.

Miami, Fla.
PARSIDUODA BUTAS

Parduodama trijų kamba
rių apartmentas su baldais, 
apyseniems žmonėms. Kaina 
$12,000. Mėnesinė mokestis 
užlaikymui namo ir už van
denį $17.

Alfonsas Švėgžda
70 N.W. 77th St., Apt. 15 

Miami, Fla. 33150

LDS
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 21 kp. posėdžiavo 
mėnesiniam susirinkime sau
sio 9 d. Detroito Lietuvių 
klubo patalpose. Kadangi fi- 
nansinų sekretorius-iždinin- 
kas Servit Gugas buvo ligo
ninėje, jo pareigas atliko 
kuopos protokolų raštininkė

rių į kuopą, ne tik 
bowlerius. LDS turi 
gyvuoti Mūsų pažangūs lie
tuviai įsteigė šią organizaci
ją; Rojus Mizara, “Laisvės” 
redaktorius, buvo vienas pir
mųjų prezidentu; todėl ir 
vardas liko “Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimas”. Per 
daug metų tarpe LDS labai 

Ruth Gugas, o jos—vicepir-, artimai bendravo su “Lais- 
mininkas Chuck Tvaska, ve”; vieni kitiems gi pagel- 
Nors susirinkimas buvo i bėdavo. Atrodo, kad atėjo 
kviestas laiškais, daug narių | laikas, kad tuoj pat po Seimo 
susirinkime nedalyvavo. Nu- i Centro valdyba 
tarta šaukti susirinkimą ba- i “Laisvės” namo 
landžio mėn.—ne sekmadie- mažą miestelyje 
nį, balandžio 10 d., bet šešta- valstijoje išbėgt.
dienį, balandžio 16 d. tuoj po 
bowleriu pamokų, vakare, 
klubo patalpose. Kuopos na
riai, nepriklauso prie bowle
riu, įsidėmėkit, jog susirinki
mas balandžio 10 d. neįvyks. 
Dalyvaukite su bowleriais 
balandžio 16 d., 9 vai. vaka
re.

Kadangi į gruodžio mėne
sio susirinkimą atsilankė ma
žai narių, tai valdybos rinki
mai atidėti šiam susirinki
mui. 1983 metams valdyba 
perrinkta—: pirmininkas To
ny Vasaris; vicepirmininkas 
Chuck Tvaska; užrašų sekre
torė Ruth Gugas; finansų 
sekretorius-iždininkas Servit 
Gugas; iždo globėjos: Minnie 
Tvaska ir Emma Rye.

Raportus apie kėglio tur
nyrą ir kuopos stovį davė 
Ruth Gugas, Alfons Rye ir 
Bertha Rye. Kuopoj yra 120 
narių; bowleriams gerai se
kasi. Tik reikia nepamiršt 
lietuvių kalbos; susirinki
muose turėtų būti kalbama 
lietuviškai, kad čiagimę jau
nuoliai nepamirštų savo tėvų 
kalbos. Garbė mokėt kelias 
kalbas.

Reikėtų įrašyt daugiau na-

turėt 
gerai

nutarė iš 
kur nors į 
New Yorko

MIRĖ

Antanas Jocis
Reiškiame giliausią užuojautą jo artimiesiems.

Michael Arison MonaValacka
Mary Strauss Clem Strauss

Joan & Jean Rigely

BRIDGEPORT, CONN.

WESTWOOD, MASS

MIRUS

Beatrice Žukauskienei
Reiškiame širdingą užuojautą dukrai Helen 

Bond, žentui, anūkui Dr. R. Bond ir visiems 
artimiesiems bei draugams.

TEKLĖ ir PAUL NUKAS 
ALICE NUKAS CHANDLER

Ashfield, Mass.

NORWOOD, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Onutės ir Juozo 
Tranavitch

1980 m. sausio 16 d. mirė mano sūnelis
1980 m. kovo 9 d. mirė Onutė mano marti.

Jau praėjo 3 metai kaip negailestinga mirtis 
sustabdė mano sūnelio ir marčios jautrių širdžių 
plakimą. O man skausmas tas pats kaip jų mirties 
dienoje.

Buvot mūsų džiaugsmas 
Ir širdies paguoda 
Kodėl tokius jaunus 
Slėgia žemė juoda 
Mes jūsų užmiršti 
Niekad negalėsim 
Kaip gyvus mylėjom 
Visuomet mylėsim 
Nors tiesa kas gimė tur mirti 
Bet jūs peranksti nuskynė mirtis

Sūnus—MICHAEL su žmona
Motina—MONICA IRANAVITCH 
Brolis-ANDREW IRANAVITCH 
Brolis-BILLY IRANAVITCH 

Anūkė ir anūkėlis

Serga LDS nariai
Viršminėtame LDS susi

rinkime buvo pranešta, jog 
, Servit Gugas, kuopos finan- 
i sų sekretorius-iždininkas ir 
Centro prezidentas, sunkiai 
serga Harper ligoninėje. Šir
dies operacija padaryta sau
sio 11 d., viskas gerai pavy
ko. Dabar Servitas namie 
sveiksta savo mylimos žmo-

■ nos Ruth priežiūroje.
j Kita narė, pažangietė An
na Daukus, taip pat pergy
veno sunkią operaciją Provi
dence ligoninėje. Jos širdis 
taipgi sunegalavo, jai įdėtas 
pacemaker. Ji sveiksta na
muose savo mylimos dukre
lės, Lillian Gugas priežiūroj.

Susirinkimo dalyviai linkė
jo abiem greit pasveikt, ir 
vėl su visais dalyvaut.

Bowleriai
LDS bowleriai šeštadienį, 

sausio 22 d. treniravosi. Po 
pamokų suvažiavo į Detroito 
Lietuvių klubą. Maistą ir 
skanumynų stalą paruošė ir 
aukojo Brazas šeima ir Ka
ren Arndt. Virtuvėje pagel
bėjo Emma Rye ir Clem 
Patocki. Bonką stipriosios 
laimėjo Chuck Tvaska, o 
paslapties lošimą laimėjo Al
dona Bacevich Petrui.

Nelaimė
Įvyko nelaimė Frank ir 

Mary Nienus, gyveną Red
ford, Michigan; vakare, tar
pe 6 ir 8 vai. buvo išvykę pas 
savo proanūkius. Kai sugrį
žo, atrado išlaužtas užpakali
nes duris, o viduje išvogtas 
tris televizijas, Marytės kai
lius ir kitas brangenybes. 
Kitą dieną Frank Nienus 
krovė valgius į mašiną—stai
ga prišoko chuliganas, ir iš 
kišenės ištraukė piniginę su 
visais svarbiais dokumen
tais, ir pabėgo. Nienų šeimai 
dideli nuostoliai.

Serga klubietis
Į Veteranų ligoninę atsidū

rė Clem Butėnas. Jį kamuoja 
silpninantis artritas. Ten iš
buvo savaitę laiko. Dabar 
gydosi namie. Jo sesutė 
Alice Stacey ir švogeris Al
bert Stacey jo sveikata labai 
susirūpinę. Visi yra Klubo 
nariai. Mes juos giliai užjau
čiame.

Išvyko
Sužinojome jog Johanna 

Jakštis iš Detroito išvyko 
dabar per žiemą randasi Ve
ra Beach, Florida, netoli Or
lando. Girdėjome jog ten turi 
ir darbą gražioj krautuvėj, ir 
gyventi Floridoj patinka. Pa
vasarį grįš į Detroitą, bet 
manome jog tuoj vėl išvyks 
ir apsigyvens Floridoj.

Kanadiečių dėmesiui
Detroito Lietuvių klubas 

kviečia windsoriečius atvykt 
į Detroito lietuvių klubo pa
talpas sekmadienį, vasario 
27 d. pirmą valandą po pietų 
ir pamatyt filmą apie Tarybų 
Lietuvą. Šį filmą pereitą 
vasarą susuko klubiečiai Al
binas ir Susan Bubnelis. 
Įžanga nemokama. Įsidėmė
kite dieną ir vietą, ir daly
vaukite! Stefanija

...................... i ~.rmiWMW8

SKAITYKITE
IR REMKITE 

“LAISVE”

$120.00

Moters Dienos minėjimas
Sekmadienį, Kovo 6 d., 2 vąl. po pietų 

NIUJORKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS

rengia tos dienos minėjimą

BUS MENINĖ PROGRAMA. Po Programos vaišės.

VIETA: Laisvės salėje, 102-02
Ozone

Liberty Avė., 
Park, N. Y.

40.00
35.00
25.00
25.00
25.00
25.00

Moterų klubo 
narėms

Niujorko Lietuvių Moterų 
klubo specialus susirinkimas 
įvyks antradienį, vasario 8 
d., 2 vai. po pietų, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Visos 
dalyvaukime. Valdyba

LDS 1 ir 13 kuopų 
nariams

Abiejų kuopų bendras su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
vasario 13 d. (o ne 8 d.) 2 
vai. po pietų, Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone

“LAISVĖS” REIKALAI
Čia skelbiame aukas gautas nuo 1982 m. gruodžio 21 d. 

iki 1983 m. sausio 27 d.:
W. ir A. Yuskovic, Middletown, N. Y., 
per N. Ventienę .........................

Laisvės Patriotė, per P. Kisielienę,
Montreal, Que., Canada............................................100.00

Marian Svinkūnienė, Waterbury, Conn., prisiminimui
mirusio vyro Juozo.................................. .....................90.00

J. Shinkūnas, Weston, Ont., Canada, per J. Ylą....... 65.00
Nuo W. ir M. Žukų šermenių, per P. Alekną,
Seminole, Fla...................................................................52.50

Mikasė ir A. Berskiai, Scarborough, Ont., Canada, 
prisiminimui mūsų sesutės, Elzbietos Jakubauskaitės50.00

A. Doveika, Hamilton, Ont., Canada............................50.00
O. ir F. Graham, So. Boston, Mass., prisiminimui
Beatrice Žukauskienės, antroji mūsų motina, 
kuri mirė gruodžio 24 d........................ .............

J. Broga, Grand Bend, Ont., Canada...............
F. E. Laurusevičiai, New Lowell, Ont., Canada
V. Baltushis, Roslindale, Mass...........................
A. Račkauskienė, Miami, Fla..............................
N. Iešmantą, Lauderdale Lakes, Fla.................
Aukos per K. Thomas, Johnson City, N. Y.,
vardai tilpo koresp...............................................20.00

Michael Arison, Fairfield, Conn...................................... 20.00
Mary Gaddis, Benton, Ill..................................................18.00
A. N. Anderson, Marmora, Ont., Canada.................... 15.00
Antanas Ališauskas, La Salle, Que., Canada............... 15.00
J. M. Lukas, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną . . . .15.00
M. Kamašauskas, Grand Rapids, Mich...........................13.00
K. Budreckas, Brooklyn, N.Y.........................................13.00
Jennie Stanys, Lantana, Fla............................................13.00
Petras Uknes, Brooklyn, N. Y.........................................13.00
J. Pluščiauskas, Hawley, Pa............................................13.00
M. Patterson, So. Boston, Mass......................................13.00
J. Lazauskienė, Lauderdale Lakes, Fla..........................10.00
J. Kairys, Toronto, Ont., Canada..................................10.00
Vera ir Charles Kapičiauskas, per Adelę Kumpan,
Binghamton, N. Y............................................................10.00

V. Marozas, Miami, Fla.................................................... 10.00
Frances Deltuva, Baltimore, Md.....................................10.00
S. Kuisis, Islington, Ont., Canada.................................. 10.00
Charles J. Thomas, Jacksonville, Fla............................. 10.00
Mary Babarskienė, St. Petersburg, Fla......................... 10.00
Isabel Lamaitis, North Merrick, N. Y..............................8.00
Adele Copin, Chicago, Ill................................................... 8.00
O. Kučiauskaitė, Baltimore, Md........................................8.00
Anna Zelin, Plymouth, Pa. .. . ...................... ,....'.........8.00
Gertrude Bataitis, Dedham, Mass.................................... 8.00
Julia Gittzus, Bedford, Mass............................................. 8.00
Stasys Gergelis, Burlington, N. J.................................. . 8.00
Constantine Kaloscz, Halifax, Mass.................................. 8.00
K. Milevičius, Rosemont, Que., Canada.......................... 5.00
P. Bendzaitis, Toronto, Ont., Canada..............................5.00
Walter Kurila, Thunder Bay, Ont., Canada.................. 5.00
Frances Jordan, Chicago, Ill..............................................5.00
Bronislava Preibis, Cambridge, Mass..............................5.00
Anicetas Balčiūnas, Montreal, Que., Canada................5.00
M. Pauža, Oakville, Ont., Canada............. ................   .5.00
V. Samuolis, Chicago, Ill....................................................5.00
K. Kulvinskas, Wethersfield, Conn.................................. 5.00
P. Yoneliūnas, St. Catherines, Ont., Canada......... .5.00
Antanas Lujus, Grand Rapids, Mich................................ 5.00
Mary Balčaitis, Chicago, Ill................................................5.00
Vanagienė, per P. Kisielienę, Montreal, Que., Canada .5.00
G. ir H. Kudirka, Linden, N.J..........................................5.00
John Baker, High Falls, N. Y............................................ 5.00
B. Tamusietis, Longueuil, Ont., Canada . .......................5.00
Per P. Alekną, Seminole, Fla. ........................................ 3.00
J. Kiveris, Hemet, Cal............................................ 3.00
Catherine Matakas, Margaretville, N. Y......................... 3.00
Joseph Krauzaitis, So. Windsor, Conn.............................3.00
Elizabeth Galgauskas, Denver, Colorado........................3.00
Anna Shamber, Pottsville, Pa...........................................3.00
A. N. Burnett, Canterbury, Conn.....................................3.00
Helen Gecewich, North Easton, Mass..............................3.00
Dominick Burkauskas, Toms River, N. J........................ 1.00
U. Matis, McGregor, Man., Canada................................1.00
J. Jakubilowicz, Johnson City, N. Y................................ 1.00

* * *
Viso į fondą iki sausio 27 d. įplaukė $14,217.37.
Širdingai dėkojame.

Sveikina su
Naujais Metais

Suzana Kazokytė sveikina 
“Aido” chorą su Naujaisiais 
Metais ir linki sėkmės daina
vime. Prie sveikinimo pridė
jo $5.00 paramos.

Po “Laisvės” metinio kon
certo “Aidas” pasivaišino, 
Padėkos dienos proga. Vai
šių išlaidoms prisidėjo Ona 
Čepulienė $25 ir Karolis Ben
deris $10.

“Aido” choro prieteliams 
nuoširdus ačiū.

Choro valdyba

Mirė

ADMINISTRACIJA

Sausio 8 d. mirė Ksavera 
Norris, buvusi Bepirštienė, 
gyvenusi Mastic, Long Is
land. Buvo palaidota Mount 
Olivet kapinėse, Maspethe.

K. Norris buvo ilgametė 
“Laisvės” skaitytoja ir Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
narė. .

Nuliūdime liko dvi duk
ros—Laura Prunitis ir Emily 
Bederman taip pat šeši anū
kai. Reiškiame užuojautą ar
timiesiems. Red.

f Naujųjų Metų proga I
> s

sveikinu visus gimines, draugus, ir pažįstamus 
Amerikoje ir Lietuvoje. Linkiu visiems geros 
sveikatos, sėkmės ir laimės gyvenime.

3* MALVINA BRUClENĖ
Richmond Hill, N. Y.

Prašėme narius skaitlingai 
atsilankyti. Valdyba

BRIEFS
Los Ąngeles, Cal.
Janu
Banquet by the women’s 

club, then a mass meeting. 
Both very successful. People

ary 25, 1942
Anna Babarskas’ daughter 

Irene writes:
“Just a few words to say 

“hello” and that we haven’t 
forgotten. The process of
moving is not the easiest— į unusually sociable, 
physically and spiritually— 
and we are thankful that it is 
over.

My mother is now in 
Kalamazoo in a comfortable 
and pleasant apartment and 
is at ease with her new life. 
The weather has been quite 
mild with hardly any snow, 
and this has helped in the 
adjustment. Needless to say 
she does miss Richmond Hill, 
familiar voices on the phone 
and all the friends she left 
behind. I won’t be surprised 
if sometime this year she 
visits New York.

The granddaughters and I 
try to keep her occupied by 
going to the movies and 
concerts, and getting ac
quainted with the town.

Life here is less hectic, 
less worrisome and health
wise. It is agreeing with her.

Her new address is:
4509 West Main, Apt. C-17 
Kalamazoo, Michigan 49007

* * *
According to Anne Gor- 

such, the Environmental 
Protection Agency admini
strator, there are 12,000 
hazardous waste sites in the 
United States. She calls 
them ticking time bombs and 
says: “Reducing the budget 
for manpower and enforce
ment activities for dange
rous toxic waste sites, shows 
a lack of concern for the 
people who live near these 
sites.”

☆
From Anthony Bimba’s dia

ry:

ary 27, 1942

in Pasadena. There 
Levanai, Petravičiai,

ry delightful evening.

Jam
Supper and a meeting at 

Pupiai 
were
Repečlpi, Puikiai, and a few 
others.

A good discussion on the 
local Movement. Raised ad
ditional 22 dollars for the 
paper.

A V€
January 31, 1942
San
Help 

nese t 
the Ba

In tpe evening an affair for 
Laisv

one. It
hundred dollars. The people 
are very cooperative.

Step
her be 
met M

February 1, 1942
Spoke at the affair of the 

Baltic groups. The social was 
a success. Made over four 
hundred dollars.

February 3, 1942
San
Went to see Tom Mooney 

in St.
a terribly sick man, has liver 
trouble 
low. H
full of hope and ambition. He 
says that he is going to lick 
this enemy too!

Francisco
ed Sutkienė and Ber- 
o make sausages for 
Ltic Hall affair.

a very successful 
brought “Laisvė” two

ped in to see Mary at 
auty shop; there also 
rs. King.

?rancisco

uke’s Hospital. He is

. His skin is all yel- 
)wever the old man is

Meeting with the Oakland 
branch. Almost all 

rs were present. Af-membe
ter thę meeting food and 
drinks 
nice time.

were served. Had a
Use

Anthony Bimba with his brother Joseph Bimba’s great
grandchildren Kim and Jeffery Hayes in 1971.




