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72-IEJI METAI

KRISLAI
T. Venclovos teorijos 
Uždirbantieji $50,000 
Propagandos žurnalai

R. BARANIKAS
“Metmenų” 45-ame nume

ryje Tomas Venclova bando 
gvildenti, kokie yra skirtingi 
inteligento-emigranto keliai. 
Venclova kalba apie kūrybos 
viršūnių žmones ir jis vysto 
teoriją, kad istoriniai to- 

' kiems emigrantams visuo
met egzistavo lyg trys gali
mybės:

1. Kurti emigracijoje alter- 
natyvę ir kiek galima ap
leistą tėvynę duplikuojančią 
kultūrą; ?

2. Kurti neatsižvelgiant į 
įtakas — leisti senoms šak
nims ir naujajai atmosferai 
sudaryti amalgamą ir kreipti 
visą dėmėsi i spontanišką 
individo teisę išsireikšti;

3. Sąmoningai įsijungti į 
Vakarų kultūrinį avangardą, 
stengtis jame palikti savo 
pėdsaką. į

Įdomu, į kad prie trečios 
galimybės T. Venclova pri
kergia “kįek įmanoma neuž
mirštant savo kilmės, savo 
tradicijos”.

Bet čia jau egzistuoja 
prieštaravimas, — Venclova 
skaito trečią galimybę ge
riausia, kitaip sakant, jis 
ragina sąmoningai (jis varto
ja žodį “aiškiai”) įsijungti į 
Vakarų avangardinę kultūrą. 
Jis atvirai teigia, kad “visi 
kiti keliai yra abejotini, arba 
net klaidingi”. Bet kas abejo
tina, kas klaidinga antrojoje 
galimybėje, kuri nerūšiuo
jant įtakų? Picasso, pavyz
džiui, niekad nesirūpino, ar 
jis yra ispanų ar prancūzų 
kultūrų padarinys ....

Ginti turtingesnes mūsų 
šalies klases prezidentas 
Reaganas * skaito tiesiog 

s šventa savo pareiga. Bandy
damas tą daryti, jis nepaiso 
nei logikos nei padorumo — 
jis darys viską, kad tik leisti 
privilegijuotiesiems pasilai
kyti vis daugiau privilegijų.

Štai demokratai kongrese 
iškėlė, kad Reagano naujieji 
siūlymai kaslink įeigų mo
kesčių labiausiai pasitarnau
ja tiems amerikiečiams, ku
rie uždirba daugiau negu 50 
tūkstančių dolerių į metus. 
Ir ką sako prezidentas? Ogi, 
kad uždirbantieji virš 
$50,000 yra “vidurinės klasės 
žmonės”! Eiliniai amerikie
čiai, kurie (pagal pačios val
džios statistiką) uždirba apie 
trečdali to, tik karčiai nusi
juoks, išgirdę tą Reagano 
teigimą.

□ ••

Amerikoje tai vienur, tai 
kitur galima Užtikti gausiai ir 
spalvingai iliustruotą žurnalą 
“Soviet Liie”. Tai žurna
las, kuris spausdinamas šioje, 
šalyje, bet kurį leidžia TSRS 
valdžia į— kitaip sakant, tai 
informacinis Tarybų Sąjun
gos leidinys Amerikoje.

Iš kitos pusės, Amerikos 
Valdžia leidžia savo žurnalą 
rusų kalboje, kuris platina- 

•: mas Tarybų Sąjungoje. To 
žurnalo pavadinimas — 
“Amerika”.

, Keliaujant po Tarybų Są
jungą) tas žurnalas laiks nuo 
laiko patekdavo į rankas. 
Tam tikra prasme tie du 
žurnalai panašūs: abu sten
giasi propaguoti savo krašto 
teigiamas ypatybes. Bet, su-

Sugrįžo, bet netaip, 
kaip bukta ’

Space Center Houston. — 
Laimingai sugrįžusi iš savo 
misijos erdvėje Challenger 
erdvėlaivio įgula ir pasilsėju
si per savaitgalį, šią savaitę 
grįžta prie darbo: padarys 
pranešimus iš patyrimo erd
vėje ir penktadienį dalyvaus 
susitikime su spauda.

Jų erdvėlaivis nuplaniravo 
ne Cape Canaveral, Fla., 
kaip buvo laukta, bet dėl 
blogo oro Floridoje buvo nu
kreiptas į Kaliforniją.

Challenger erdvėlaivis du
kart pralėkė pro Kennedy 
Space Center; savo 96 ir 97 
orbitoje, bet turėjo nuplani- 
ruoti Edwards Air Force 
bazėje Kalifornijoje.

Dėl to, sakoma, NASA 
planai sekantiems bandy
mams sutrukdyti net porai 
savaičių. Sekantis Challen
ger skrydis buvo numatytas 
rugpjūčio mėn. • pradžioje.. 
Manoma, kad dėl to bus 
suvėluotas ir “Spacelab” pa
leidimas į erdvę, originaliai 
numatytas rugsėjo 30 d.

Maskva. Čia susirinks 
viršūnių konferencijai septy
nios Varšuvos Sutarties val
stybės. Tai bus socialistinio 
bloko atsakymas į kapitalistų 
viršūnių konferenciją Wil- 
liamsburgh,’ Va.; kur, nors 
ketinta kalbėti ekonominiais 
klausimais, užbaigta ginkla- 
vimpsi iššūkiu. Socialistinės 
šalys svarstys vidutinio sie
kimo branduolinius ginklus 
Europoje.

Aparteidas moraliai 
neteisingas

Washington. — Amerika, 
kuri ligšiol rėmė Pretorijos 
vyriausybę ir jos aparteido 
politiką, dabar jau sako, kad 
aparteidas neišvengiamai tu
rės išnykti, tik kad būtų 
pašalintas taikingai, o ne 
jėga.

Šitokį pareiškimą padarė 
JAV pasekretorius politi
niams reikalams Lawrence 
S. Eagleburger San Francis
co mieste savo metinės kon
ferencijos susirinkusiems 
editorialų rašymo žurnalis
tams. Jis išsireiškė, kad rasi
nės diskriminacijos • politika 
yra “moraliai, neteisinga”, ir 
todėl Amerika atmeta ją, nes 
ji stovi už teisybę.

Pasekretorius Eagleburger 
dar pridėjo, kad Amerika 
yra susirūpinusi nepriklauso
mybe Namibijos, kuri even
tualiai taps laisva, kai Ango
la sutiks, kad iš jos teritori
jos būtų atitraukta Kubos 
kariuomenė. Šis atitrauki
mas įvyktų lygiagrečiai, kai 
iš Angolos savo kariuomenę 
atitrauktų Pretorijos (Pietų 
Afrikos) vyriausybė.

prantama, koncentruojamasi 
and skirtingų aspektų: “So
viet Union” paduoda daug 
straipsnių ir iliustracijų apie 
kultūrą, tautų draugystę, in
dustrijos plėtimą . . . “Ame
rika” labai daug rašo (ir ilius
truoja) apie amerikiečių gy
venimo būdą, —- ten pilna 
spalvotų fotografijų, kurios 
rodo šaldytuvus, pilnus pui
kiai supakuoto maisto, dar
žovių krautuves su visokiau
siomis žaliomis daržovėmis ir 
visų spalvų vaisiais ir t. t. 
ir 1.1.

Vladimir Liachov su kosmo 
atlieka paskutinį patikrinimą
vadovaujamas Sojuz T-9 sėkmingai pasiekė nuolatinę 
erdvės stotį Saliut-7, kurioje jis su savo bendru Aleksand
ru Aleksandrovu išbus ilgesnį laiką.

POPIEŽIAUS VIZITO 
LENKIJOJE ATGARSIAI

Vatikanas. — Pusiauofi- 
cialusis Vatikano laikraštis 
“L’Osservatore Romano” pir
majame puslapyje atspaus
dintame komentarė sako, 
kad popiežius išlaikė lygsva
rą savo aštuonių dienų vieš
nagėje Lenkijoje. Esą jis 
žmones labiau sujungė, ne
siekdamas, kad priešingosios 
pusės būtų labiau supjudy
tos. ’°

Laikraštis pabrėžia, kad 
popiežius lankėsi “kariaujan
čioje Lenkijoje” ir priminė, 
kad neseniai popiežius lankė
si ir D. Britanijoje ir Argen
tinoje, kurios taip pat buvo 
karo stovyje, bet esą tai 
buvęs skirtingos sąlygos, ta
čiau sunkumai, kuriuos rei
kėjo nugalėti, ir įtempimas 
buvę labai panašūs.

Tuo tarpu Varšuvoje padė
jėjas gen. Jaruzelskio, su ku
riuo popiežius "buvo net du 
kartus posėdžiavęs, pareiškė 
viltį, kad gal dabar susidarys 
sąlygos netrukus visiškai ka
ro stoviui nuimti. Kalbėda
mas per BBC TV, maj. Wie- 
staw Gdrnicki pasakė, kad 
tai gali įvykti kokio nors 
mėnesio bėgyje, bet pridėjo, 
kad reikalai gali ir pasikeisti.

Vakarų spauda prileidžia, 
kad popiežiaus vizitaš ir Len
kijos vyriausybės gestas, lei
džiant popiežiui kritikuoti są
lygas krašte, gali palankiai 
atsiliepti į Lenkijos skolų su 
užsieniu sureguliavimą. Kaip 
žinia, dėl to karinio stovio 
įvedimo JAV ir kiti kraštai 
uždėjo Lenkijai ekonomines 
sankcijas. Dėl to nukentėjo 
Lenkijos prekyba su užsieniu 
ir pablogėjo jos finansiniai 
reikalai su užsienio bankais.

Amerikęje, prez. Reagan, 
kalbėdamas Chicagoš len
kams, popiežiaus vizitą ver
tino teigiamai, vadindamas jį 
labiau taikinimosi, bet ne 
konfrontacijos pobūdžio. Jis 
sakė, , kad dabar Lenkijos 
vyriausybė turėtų pasirūpin
ti įtempimo sumažinimu, la
biau pagerbdama žmogaus

aute Svetlana Savickaja 
■rieš pakylant į erdvę. Jo

laisves. Esą ir Amerika tada 
galėtų padėti Lenkijai išbris
ti iš ekonominių sunkumų.

Tik prez. Reagan nepasa
kė, kaip kai kurie spaudos 
komentatoriai prideda, kad 
dėl tų ekonominių sunkumų, 
privedusių Lenkiją prie be
dugnės, buvo kalti visi tokie, 
kaip popiežius ir Vakarų ša
lys, savo moraline ir mate
rialine parama padėję kraš
tutiniams elementams;

Lenkijos vyriausybė pa
reiškė protestą JAV ambasa
dai Varšuvoje dėl tokio prez, 
Reagano “kišimosi į Lenkijos 
vidaus reikalus”. 1

A

Solidarnošč unija — 
jau praeityje

Varšuva. — Vyriausybės 
kalbėtojas Jerzy. Urban 
spaudai pareiškė, kad Soli- 
darnošd unija jau nuėjo į 
praeitį dėl savo politinių di
rektyvų, kurias ji buvo perė
musi iš savo buvusios vado
vybės. Jų istorijos skirsnis 
jau esąs uždarytas.

Tuo tarpu Lenkijos vice
premjeras \ Mieczysfaw Ra- 
kowski kritikavo popiežių dėl 
jo tvirtinimo, kad jaunimas 
neturįs perspektyvų ir gyve
nimo vilties. Esą popiežiui 
.reikėjo pabrėžti reikalą jau
nimui labiau pasinaudoti ga
limybėmis, kurias jam teikia 
socialistinio gyvenimo sąly
gos.

Daugiau kaip 20-yje savo 
pamokslų popiežius viešai vi
sur kalbėjo apie dalykus, 
kuriuos jis kritikavo, bet jis 
juos aiškino ne iš gyvenimo, 
bet iš religinės perspekty
vos.

Sugrįžus popiežiui, Vatika
no spauda reiškė nuomonę, 
kad Lech Walensa, kuriam 
Lenkijos valdžia leido susi
tikti su popiežium, turįs išei
ti iš Solidarnošč veiklos. Il
gokai tylėjęs pats Walensa, 
kaip vėliausiai spauda skel
bia, sakosi ir toliau pasilik- 
siąs darbininkų judėjime.

KOHL PABRĖŽIA 
VOKIETIJUĮ 
APSIJUNGIMĄ

Bonn. — Fed. Vokietijos 
kancleris Helmut Kohl birže
lio 23 d. Bundestage (parla
mente) padarė savo metinį 
pranešimą apie šalies padėtį, 
ypatingai atkreipdamas dė
mesį į abiejų Vokietijų vie
nybės klausimą.

Jis kaltino Demokratinės 
Vokietijos vadovus už tai, 
kad jie nedaro pakankamai 
pastangų, siekiant abiejų Vo
kietijų apsijungimo. Bet už 
tai jis susilaukė kritikos, iš 
savo opozicijos. Socialdemo
kratų vadas Hans-Jochen 
Vogei pabrėžė, kad kancleris 
tyčia stengiasi nuodyti at
mosferą savo “tarpvokiška 
vizija”, kai tuo tarpu nemini 
nedarbo ir šalies saugumo 
reikalų, kurie yra patys 
svarbiausi.

Ligšiol, kai socialdemokra
tai valdė, pranešimuose apie 
krašto padėtį buvo koncen
truojamasi ties šalies vidaus 
reikalais, o dabar kancleris 
Kohl kalbėjo tik apie santy
kius tarp abiejų Vokietijų.

Peking. — Kinijos naujasis 
viešojo saugumo šefas >Liu 
Fuzhi spaudai pareiškė, kad, 
nepaisant jau trejus metus 
vykdomos kampanijos, prieš 
kriminalistus, vistiek dar ne
pasiekta patenkinamų rezul
tatų. Esą dar nematyti, kad 
vagystės, žmogžudystės ir 
kiti nusikaltimai būtų suma
žėję.

Siūlo naują pianą 
nusiginkluoti ‘

Vienna. — Varšuvos Su
tarties atstovas, Čekoslova
kijos Emil KeblusekJčia po
sėdžiaujantiems NĄTO ir 
Varšuvos Sutarties delega
tams pateikė naują pasiūly
mą, kuris, pasak jo, pajun- 
dintų iš mirties taško jau 
dešimt metų trunkančius pa
sitarimus dėl to, kaip suma
žinti viena prieš kitą stovin
čias armijas Europoje.

JAV atstovas John J. 
Karch pažadėjo šį planą ge
rai pastudijuoti ir pabrėžė, 
kad jis tikrai paliečia daug 
vakariečių pateiktųjų pasiū
lymų.

Ligšiol nesutarimai buvo 
dėl specifinių priemonių, 
vykdant abipusį tikrinimą 
vietoje, kiek kariuomenės 
bus tikrovėje palikę, kai bus 
susitarta dėl dalinio kariuo
menių atitraukimo. Cekas 
aiškina, kad naujasis pro
jektas siūlo įvesti savanoriš
kas stebėtojų grupės, kurios 
kontroliuotų sutartą karių 
skaičiaus mažinimą. Naujasis 
projektas taip pat numato, 
kad būtų sutarta dėl ribos, 
kiek katra pusė karių turėtų, 
ir būtent siūloma, kad ta 
riba būtų 900,000.

NATČf pusė aiškina, kad ir 
ji siūliusi panašią ribą, bet 
kad esą nesutariama dėl 
abiejų pusių kariuomenės 
skaičiaus, kuris būtų taiko
mas centrinei Europai.

London. — Naujai įkurtoji 
Europos demokratinė unija, 
arba vadinamas konservato
rių internacionalas, išleido 
atsišaukimą, kviečiantį Tary
bų Sąjungą rimtai svarstyti 
Vakarų pasiūlymus nusigin1 
klavimo srityje.

Lanko Amerikos alijantus 
Europoje ir Azijoje

Washington. — Prez. Rea
gan išsiuntė savo pagrindi
nius du atstovus porai savai
čių į Užjūrius. Viceprez. 
George Bush ir valstybės 
sekretorius George Shultz 
birželio 23 d. pasileido kelio
nėn, kurios metu aplankys 
pagrindinius Amerikos ali
jantus ir ieškos jų' tarpe 
pritarimo Amerikos užsienio 
politikai. 7

Viceprez. Bush su žmona 
pirmiausia sustojo Londone. 
Čia jis dalyvavo ir kąlbėjo 
Demokratinio Internacionali
nio įsteigime. Sis internacio
nalas, panašiai kaip ir socia
listų internacionalas, apjun
gia tik kapitalistinių šalių 
atstovus. Bush, kaip ir britų 
premjerė Margaret; That
cher, yra vienas iš pagrindi
nių to internacionalo rams
čių. Nariais jo yra dešinio
sios pakraipos veikėjai iš 
trylikos šalių.

Šalia pąsft^rimų su britų 
vyriausybės atstovais, Bush 
dar lankysis Norvegijoje, 
Švedijoje, Suomijoje, Airijo
je, Danijoje ir Islandijoje ir 
NATo blokui priklausančiose 
šalyse. Fed. Vokietijoje jis 
dalyvaus Stuttgarte rengia
mam minėjime, skirtame pri
siminti 300 metų sukakčiai 
nuo vokiečių emigracijos 
pradžios į Šiaurės Ameriką,

Viceprez. Bush visur tęs 
savo diskusijas, pradėtas šių 
metų pradžioje ir liečiančias 
nusiginklavimo ir ekonomi
nius klausimus. Be to, jis dar 
bandys Vakarų Europos ali- 
jantams paaiškinti JAV poli
tiką Lotynų Amerikos atžvil
giu.

Valstybės sekr. Shultz sa
vo kelionę pradėjo Filipinais, 
sustodamas Maniloje ir susi
tikdamas su prez. Marcos. Iš1 
čia jis išvyko į Bangkoką, 
kur šią savaitę vyksta Piet
ryčių Azijos tautų sąjungos 
(ASEAN) konferencija.

Tai sąjungai priklausančios 
šalys — Filipinai, Tailandas, 
Singapūras, Malaizija ir In
donezija — yra gerai pasitu
rinčios tame regione, bet jos 
susirūpinusios, kad JAV 
Kongresas nepravestų įsta
tymų, kurie suvaržytų jų 
eksportą. Shultz, kuris yra 
žinomas ekonomistas, jiems 
išdėstys Amerikos pozicijas.

Taip pat |>us svarstomos ir 
politinės problemos. Tokių 

•viena yra dėl santykių su

Fed. Vokietijos policininkai rungiasi su demonstrantais 
prieš JAV viceprez. George Bush ir Amerikos politiką.

Valstybės Sekretorius 
George Shultz

Vietnamu, kuris kaltinamas 
dėl Kambodijos okupavimo, 
ko pasėkoje atsiradę daug 
pabėgėlių iš Kambodijos. 
JAV jau yra priėmusi dau
giau kaip pusę milijono tų 
pabėgėlių ir suteikė daugiau' 
kaip $3 milijonus paramai 
įvairiose pabėgėlių stovyklo
se.

Po tos konferencijas 
Shultz vyks į Indiją ir Pakis
taną, kur lankys ir pabėgėlių 
iš Afganistano stovyklas. 
Tiems pabėgėliams šelpti 
JAV Pakistanui teikia pinigi
nę paramą, bet Pakistanas 
nori ir karinės pagalbos. Jei 
prisieitų, prez. Reagan dar 
galėtų sekr. Shultz nukreipti 
ir į Art. Rytus, bet gal to 
nereikės. Pats Shultz, prieš 
išskrisdamas jau buvo prane
šęs, kad pereitos savaitės 
pabaigoje į Art. Rytus turėjo 
sugrįžti specialieji JAV am
basadoriai Philip Habib ir 
Morris Draper. Jiedviem pa
vesta atnaujinti nutrūkusius 
pasitarimus dėl svetimų ka
riuomenių išvedimo iš Liba
no.

JAV spauda jau rašo apie 
galimą prez. Reagano vizitą į 
penkias Azijos valstybes. Tai 
įvyktų kada nors šį rudenį.

i
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J.A.V. moteris kosmose /
Paskiausioje Amerikos misijoje kosmose dalyvavo ir 

moteris — pirmojizJAV astronautė, daktarė Sally Ride, 
mokslininkė-fizikė, kuri kosmose pravedė svarbius tyrinėji- 

, mus. Didžiuodamasi tuo faktu, Amerikos spauda negalėjo 
neprisiminti, kad Tarybų Sąjunga pasiuntė ’ į kosmosą 
moterį daug anksčiau—keliolika metų atgal.

Pati daktarė Ride bandė mažinti reikšmę to fakto, kad 
pagaliau JAV moteris kosmose. Ji šakė, kad ji ir jos 
kolegos, vyrai astronautai, niekad negalvoji, apie tuos 
klausimus, kad jie taip įsivėlę į savo darbą, į Sayo misi
ją .. . Bet ji taipgi išsireiškė, kad ji laukia tos dienos, 
kuomet aktas, kad moteris atliko tą ar kitą, nebus 
pastebėtas, nes visi būs lygūs. Kitaip sakant, mūsų pirmoji 
astronautė netiesioginiai pripažįsta, kad tos lygybės dabar 
nėra ...

Vienaip ar kitaip, ką Sally Ride nesakytų, mes žinome, 
kad savo širdyje ji be abejo jaučia, 
laimėjimas moterų pastangose pasiekti 
kame. Mes sveikiname daktarę Ride 
pasisekusia misija kosmose.

Kovos P.L.O. eilėse
Jau ilgokai- žinota, kad Palestinos išsilaisvinimo organiza- 

cijos (PLO) eilėse egzistuoja visokie nesutikimai dėl 
taktikos, ar eiti į kokias nors derybas, kurias siūlo 
amerikiečiai, ar bandyti išgauti kokias nors /koncesijas 
Vakariniame pakraštyje kad ir ne gaunant pilnos nepri
klausomybės, ir t. t. Bet nežinota, kad tie nesutikimai 
egzistuoja net pačioje PLO pagrindinėje organizaęijoje, 
paties Arafato vadovaujamoje Fatah. Pasirodo, kad ne tik 
Fatah eilėse egzistuoja tie nesutikimai, bet įvyko net 
krūvini susirėmimai tarp įvairių tos organizacijos frakcijų 
ir kad dalis Fatah dalinių nepripažįsta Arafato vadovybės.

Eįet sunku pasakyti, kiek iš tikro tie nesutikimai 
egzistuoja pačioje PLO organizacijoje ir ant kiek pašajinės. 
jėgos juos inscenizuoja. Visu pirma, tie susirėmimai įvyko' 
toje Libano dalyje, kurią kontroliuoja Sirija. Sirijos 
valdžia, kaip atrodo, remia tas PLO jėgas, kurios? stoja 
prieš Arafatą. Bet tai dar ne viskas. Labai galimas 
dalykas, kad savo nagus prikiša ir Izraelio žvalgybos 
agentai, kuriems, aišku, labai paranku matyti kuo daugiau 
vidujinio nesutikimo Palestinos išlaisvinimo judėjimo eilė
se .

Prancūzijos komunistai
Prancūzijos komunistai dar lieka koalicinėje valdžioje su 

* socialistais — keturi jų ministrai tebesėdi Mitterando 
vadovaujamame kabinete, nors nesutikimai tarp socialistų 
ir komunistų kaip užsienio taip vidaus politikos klausimais 
dabar dideli.

Bet komunistai pradėjo įspėti savo socialistinius partne
rius, kad jų kantrybė pradeda išsekti: Paryžiaus priemies
tyje įvyko didžiulis protesto mitingas, kurį sušaukė 
komunistai ir jiems artimos profsąjungos. Mitingas įspėjo 
Mitterando valdžią, kad komunistai savo ruožtu stiprins 
kovą už termobranduolinių ginklų draudimą. Mitterandas 
taipgi buvo įspėtas, kad darbininkai nepamiršo kaip 
streikuoti — reikalui atėjus jie tą darys, nežiūrint to, kad 
socialistai stovi prie valdžios vairo.

Bet tuo pačiu laiku komunistų organas ‘THumanite” 
pabrėžė, kad komunistai liks valdžioje kol tas galima ir 
bandys padėti Mitterandui grįžti prie pažangesnės politi
kos.

Apie juodųjų kandidatą
Chicagoje įvyko svarbus įvairių negrų organizacijų 

vadovų suvažiavimas, kuriame buvo tartasi apie ateisian
čius prezidentinius rinkimus. Nutarta, katj nebūtų tokia 
jau bloga mintis bandyti nominuoti Demokratų partijos 
konvencijoje juodą kandidatą į JAV prezidentus.

Nors nieko konkretiško dar nepadaryta, bet nutarimas 
turi istorinę svarbą. Iki šiol demokratų partija visuomet 
buvo tikra, kad negrų balsuotojų dauguma balsuos už ją 
kaip pažangesnę, labiau liberališką. Bet negrų organizacijų 
aktyvistai dabar pradeda jausti, kad demokratai Xik 
išnaudoja juodųjų paramą, bet po rinkimų nesijaučia 
atsakomingi pravesti anti-rasistinius pažadus. Tad, nutarta 
demokratus kiek “įbauginti”: Chicagoje susirinkusieji 
neįvardino kandidato, bet manoma, kad Demokratų 
partijos suvažiavime negrai delegatai nominuos Jesse 
Jackson, jauną, kovingą civilinių teisių veikėją. Jeigu jis ir 
nebūtų išrinktas, jo nominavimas būtų lyg signalas 
demokratams, kad jie turi užimti aiškesnes pozicijas 
rasizmo klausimu.

Suvažiavusieji juodieji veikėjai nurodė, kąd visa eilė 
Amerikos didmiesčių dabar turi juodus merus, kas rodo, 
jog yra nemenka dalis baltųjų balsotuojų, kurie psichologi
niai pasirengę balsuoti už negrus.

Washington. — Senatorius 
Alan Cranston, demokratas 
iš Kalifornijos, pirmaujantis 
kandidatas į JAV preziden
tus ateinančiais metais, per 
ABC TV pareiškė, kad jis 
pakviestų Tarybų Sąjungos 

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

kad tai didelis 
lygybę visame 
su jos 'puikiai

vadovą Andropovą pasitari
mams, jei taptų išrinktas 
JAV prezidentu. Esą jis su
sitiktų be jokių išankstinių 
reikalavimų dėl darbotvar
kės nustatymo ar susitarimų 
pasiekimo.

į PRAĖJO 
DVIDEŠIMT

METŲ
,,Yra tokių žmonių. Pradės dirbti — visų rankos prašosi 

darbo, sės už stalo — visiems apetitas atsiranda. Tokia m^sų 
Valia", — prieš dvidešimt metų apie savo seserj Valentiną 
Tereškovą sakė sesuo Liudmila. Sakė korespondentams tuoj 
po jos skrydžio | kosmosą. Tada savo žurnale rašėme: „Mes 
jau apsipratome su tuo, kad svaja, kurią mes slaptai savyje 
puoselėjome ir kuri vis dėlto atrodė neįmanoma, jau la
po tikrove, o Valią Tereškovą, Vallušą, priėmėm į savo šei: 
mas kaip seserjjkalp dukterį". Priėmėme nuo tos minutės, 
kai Maskvos radijas pranešė: ,,] kosmosą pakilo pirmoji pa
saulyje moteris, tarybinė moteris, komunistė". . ‘

Per tuos dvidešimt metų daug kartų Maskvos diktoriai 
džiugino mus naujais pranešimais: | kosmosą kyla nauji lai
vai, nauji kosmonautai, naujos stotys. Ilgėjo per tuos metus 
skridimo rekordai, tobulėjo technika, tapo sudėtingesni kos
mose atliekami tyrimai. Beveik dviejų dešimtmečių reikėjo, 
kad | kosmosą pakiltų antroji moteris kosmonautė Svetlana 
Savlckaja.

— Tai buvo sunkus periodas |sisavlnant kosminę erdvę, — 
pareiškė korespondentams kosmonautų rengimo vadovas, lakū- 
nas-kosmonautas, dukart Tarybų Sąjungos Didvyris Vladimiras 
šatalovas. — Sunkumų orbitoje nesumažėjo ir Šiandien, bet 
mes jau galime suteikti kosmonautams ir kai kurių patogumų 
laivuose. .

— Tikiu, kad mišrūs kosmonautų ekipažai dirbs kosminiuo
se laivuose žymiai efektingiau, negu vien vyliški ar mote
riški, — teigia kosmonautų rengimo centro viršininkas, du
kart Tarybų Sąjungos Didvyris lakūnas kosmonautas Georgi
jus Beregovojus. — Ateityje laukiame kosmose moterų — 
medikių, inžinierių, biologių, mokslininkių. Kaip rodo prakti
ka, tikslius ir smulkius eksperimentus žymiai geriau atlieka 
moterys. I

Juk kiekvieni metai turtino kosmoso užkariavimo patirti, o 
kosminiai laivai tapo žymiai tobulesni. Kiekvienas kosmonau
tų žingsnis* reikalauja naujų, gilių žinių, ištvermės, drąsos ir 
pasiryžimo, i .

Prieš dvidešimt metų Valia Tereškovą sak& „Perduokite 
mamai, kad nesijaudintų dėl manęs. Perduokite visoms mo
tinoms — nereikia jaudintis. Mūsų žmonėms daug duota, kad 
būtų laimingi. Reikia būti vertiems tos laimės. Reikia saugoti 
Žemę — nuostabią žmonių planetą".

Po dvidešimties metų Svetlana Savicką ją pasakys: „Dirb
dama kosmose, mačiau, kokia nuostabi mūsų Žemė, didinga 
Ir nepaprastai neapsaugota planeta. Giliai suprantu savo atsa
komybę už ją, suprantu, kad reikia padaryti viską, kad že
mėje būtų taika. Be taikos nebuš žemėje nei laimės, nei myli
mo darbo"...

Praėjo dvidešimt metų, kai Valia Tereškovą tapo pirmąja 
pasaulyje moterimi — kosmonaute. Šiandien, kaip Tarybinių 
moterų komiteto pirmininkė, su taikos misija ji važinėja po 
visą pasaulj. O laikas tebeskaičiuoja jau kosminius kilomet
rus Žemėje. Pasidabravo plaukai, kartais žymu nuovargis vei
de, tačiau akys tebespindi, nuostabiu ramumu ir gerumu. 
Užaugo Alionka. Tapo; studente. Kai jos šiandien paklausia, 
kaip ji supranta laimę,; Aliona pakartoja mamos žodžius, pa
sakytus tą nepaprastą jos gyvenime dieną: „Laimė, man atro
do, — mokėti kovoti, mokėti juoktis, mokėti dirbti ir eiti 
koja kojon su visais, kas už laimę kovoja;

Mūsų žmonėms daug duota, kad būtų laimingi. Reikia būti 
vertiems tos laimės".

Taip ir .turi būti. Juk dukros — tai motinų gyvenimo 
pratęsimas. . , -

Birutė BORĘlSlENĖ
" “Tarybinė Moteris”

TSRS FINANSŲ MINISTERIJOS IR TSRS 
VALSTYBINIO BANKO PRANEŠIMAS

Apie atmintinės^ monetos išleidimą į apyvartą moters— 
TSRS pilietės V. Tereškovos pirmoio skridimo į kosmosą 20-ųjų 
metinių proga ,

1983 metų birželio 16 die
ną išleidžiama į apyvartą 1 
rublio vertės atmintinė mo
neta moters — TSRS pilie
tės'.V. Tereškovos pirmojo 
skridimo j kosmosą 20-ųjų 
metinių proga.

1 rublio vertės atmintinė 
moneta gaminama iš vario ir 
nikelio baltos spalvos lydinio 
ir turi 31 milimetro skers
mens skritulio formą.

Priekinėje ir užpakalinėje 
pusėje moneta turi iškilų 
apskritą pakraštėlį.

Priekinėje monetos pusėje 

pavaizduotas TSRS valstybi
nis herbas ir užrašyta „TSRS", 
„1 ’RUBLIS" ir „1983''.

Užpakalinėje monetos pu
sėje žvaigždėto dangaus ir 
skaičiaus XX lone yra pirmo
sios moters kosmonautės su 
skafandru — TSRS pilietės 
V. Tereškovos reljefinis at
vaizdas, apačioje — datos 
„1963. VI. .16—19".

Monetos briaunoje —- du 
įgaubti įrašai „VIENAS RUB
LIS", atskirti dviem taškais.

Atmintinę monetą, kyfi iš
leidžiama į apyvartą moters

Stepas Darius, kaip primena archyviniai dokumentai, spauda, kaip pasakoja jo 
žmona Jaunutė Darienė, labai mėgo sportą ir kultivavo eilę jo šakų. Jis buvo ir futbolo 
pradininkas Lietuvoje, nes mėgo šią sporto rūšį. Jis ir j)ats žaidė. Antai,\jis buvo 
Lietuvos Fizinio Lavinimosi Sąjungos futbolo komandos vartininkas [1923]>Sioje 
nuotraukoje ir matome Stepą Darių [pirmoje eilėje sėdi prie kamuolio] kaip šios 
komandos vartininką [apie 1923 metus]. Taįapie ką svajojo Stepas Darius, įgyvendinta 
Tarybų Lietuvoje: tiek Lietuvos krepšinio, tiek futbolo vienvardės “Žalgirio” 
komandos yra vienos iš pirmaujančių ne tik Lietuvoje bet ir Tarybų šalyje.

S. Dariaus ir 
S. Girėno 
skrydžio reikšmė
Netrukus (liepos 17 dieną) 

viso pasaulio lietuviai minės 
drąsių Atlanto nugalėtojų S. 
Dariaus ir S. Girėno tragiško 
žuvimo penkiasdešimties me
tų sukaktį. Jų vardai aukso 
raidėmis įrašyti ne tik Lietu
vos, »ne tik J.A.V., bet į viso 
pasaulio ) aviacijos istoriją. 
Tai buvo išties drąsus tais 
laikais skrydis. Per Atlantą 
iki to laiko tebuvo perskridę 
vos keli lakūnai. Bet per 
Šiaurės Atlantą dar niekas 
nebuvo rizikavęs skristi. Tai
gi, skridimas parodė, kad ir 
per Šiaurės Atlantą galima 
skristi. Iki to laiko Lietuvos 
aviatoriai nebuvo bandę to
kių ilgų skrydžių. S. Darius 
ir S. Girėnas, savo skrydį 
aukodami “Jaunąjai Lietu
vai”, kaip jie rašė testamen
te, parodė, kad ir lietuvių 
esama drąsių lakūnų, pasiry
žusių įveikti audromis grū
mojantį Atlantą, įveikti dide
lius nuotolius be nusileidimo. 
Jeigu jie nebūtų Jnukritę ir 
laimingai atskridę į Kauną, 
būtų pasiekę pasaulinį tolimo 
skrydžio rekordu. Iki nukri
timo Soldine Vokietijoj, jie 
buvo antri pasaulinėj aviaci
joj. Tuo jie įnešė indėlį ir į 
J.A.V. aviacijos istoriją.

Kęstutis Balčiūnas 

Krefeld, F^ed. Vokietija? — 
Policija pranešė, kad apie 
100 demonstrantų suimta ir 
apie 30 policininkų buvo su
žeista, kai JAV viceprez. 
Bush išvyko iš vietovės, kur 
buvo iškilmės, skirtos pami
nėti 300 metų vokiečių emi
gracijai į JAV. Demonstran
tai apmėtė viceprez. Bųsh 
automobilių vilkstinę. akme
nimis. Daugiau kaip tūkstan
tis kairiųjų pažiūrų jaunuolių 
demonstravo .prieš, JAV 
branduolines, raketas, kurias 
norima dislokuoti Fed. Vo
kietijoje šį rudeni.

-- TSRS pilietės V. Tereško- 
,vos pirmojo skridimo į kos
mosą 20-ųjų metinių proga, 
kaip ir šiuo metu apyvartoje 
esamas monetas, privalo pri
imti valstybinės, kooperati- 

„ nės, Į visuomeninės įmones, 
įstaigos, organizacijos, kolū
kiai ir atskiri asmenys visais 
mokėjimo atvejais, taip pat 
bankai, taupomosios kasos ir 
Ryšių ministerijos įmonės - 
įskaityti į einamąsias, atsis 
kaitomąsias sąskaitas, į inde
lius, į akredityvus ir pervedi
mui b d jokių apribojimų.

ANTANAS MARTINIONIS
' Vilniaus Gedimino Pilies muziejaus vedėjas

Vakaras
R. Mizarai atminti

LTSR kultūros ministerija 
paskelbė teminio vakarb-re- 
portažo konkursą, į kurį įsi
jungė ir mūsų rajono klubi
nių įstaigų darbuotojai. Pir
masis konkursinis vakaras 
įvyko Ryliškių Rojaus Miza
ros kultūros namuose ir buvo 
skintas šio žymaus rašytojo 
88 metų gimimo sukakčiai pa
žymėti. Atsiminimais pasida
lijo rašytojo brolis, pirmieji 
Ryliškių kultūros namų dar
buotojai Jurčiukoniai. Buvo 
skaitomos Rojaus Mizaros 
kūrinių ištraukos demons
truojami dokumentiniai kino 
filmai.

Respublikinė konkurso 
vertinimo komisija, vadovau
jama Vilniaus V. Kapsuko 
universiteto docento Jono *
Bulotos, renginį įvertino tei
giamai. Paulius Pociūnas

Kosmonautai 
skrenda susisiekti 
su erdvės stotimi

Maskva. — Tass pranešė, 
kad birželio 27 d. iš Baikonur 
kosmodromo į erdvę paleis
tas Sojuz T-9 laivas su dviem 
kosmonautais. Lėktuvo va
das — pik. Vladimir Liakov, 
kuris 1979 m.’ yra dalyvavęs 
erdvės misijoje, užtrukusioje 
175 dienas, ir skridimo inži
nierius — Aleksander Alek
sandrov.

Kosmonautu uždavinys — 
susijungti su Saliut-7 stoti-} 
mi, atliekant mokslinius- 
technologinius ir mediko-bio- 
loginius tyrimus. Tai naujas 
bandymas susisiekti su erd
vės stotimi Saliut-7. Prieš 
astuonias savaites, dėl navi
gacijos netikslumo, erdvėlai
vio įgula po dviejų dienų 
orbitoje turėjo sugrįžti į 
Žemę.

“Vilniaus Tiesa”

LAIŠKAI
Didžiai gerbiamoji 
Ieva Mizariene, ’

Rašau Jums labai jaudin
damasi pirmą kartą, gavusi 
Jūsų adresą iš rašytojo Al- 
pos Liepsnonio. Rašau iš 
Dainavos šalelės, kurioje ilsi
si Jūsų Rojus . . .

Mūsuose Jo šviesus atmi
nimas labai gerbiamas (siun
čiu Jums rajoninio laikraščio 
iškarpą apie R. Mizaros pa
gerbimą). Ir aš esu parašiusi 
Jam skirtą eilėraštį, kurį 
Jums irgi siunčiu.

Su R. Mizara turėjau gar
bės susipažinti 1960 m. sau
sio mėn. per rašytojos Euge
nijos Tautkaitės laidotuves. 
Kartu su R. Mizara buvo 
atvykę J. Paleckis, A.’Snieč
kus, kiti įžymūs mūsų veikė
jai. R. Mizara kalbėjosi 'ir 
su manimi (buvau E. Taut
kaitės kūrinių “korektorė”), 
visam gyvenimui liko at
mintyje šis pokalbis. Da
bar jau nebemokytojauju.i 
esu pensininkė, rašinėju. Iš 
Vilniaus persikėlėm kartu su 
vyru į jo rimtąjį kaimą.

Siunčiu /jums pačius nuo
širdžiausius linkėjimus!

Jadvyga Černiauskienė 
Alovė, Alytaus Rajonas

Kur Juodžio kalnas
Čia, kur Juodžio kalnas, 
Pakrantėliai tylūs, 
Čia linguoja vėjas 
Smilgą neišrautą . . .

Atskala granito— 
Juosvas luitas kyla 
Į padangę gilią, 
Saulės nuskalautą.

Tu prašei:
—Pakaskit tėviškėj,

Kai mirsiu,
Kad gimti kalneliai, 
Kloniai man šypsotus . . . 
Tu džiaugiais, 
Kad dzūkai, 
Artojėliai, sotūs, 
Kad duonelė auga
Be usnių ir dirsią . . .

Šiaušia vasarojų 
Vėjas pamažėliais, 
Subanguoja dailiai 
Žiemkentėlių plotą . . .

Pailsėki, Rojau,
Grįžęs tėviškėlėn, 
Čia, ant Juodžio kalno, 
Mažo kur bėgiota . . .

Tel Aviv. — Gydytojų unija 
pranešė, kad pasibaigė dvie
jų savaičių gydytojų strei
kas, reikalaujant didesnių at
lyginimų. Gydytojai buvo 
išėję į bado, streiką ir kai 
kurie jų taip nusilpę, kad 
buvę reikalingi medicinos pa
galbos. Iš 4,500 gydytojų 
streikavo per 3,000. Vyriau
sybė sutiko paskirti arbitrus 
tartis dėl atlyginimų pakėli
mo.
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' “LAISVĖ” 3-IAS PUSLAPIS

AMŽIAMS SU TĖVIŠKE
Ilgamečio “Laisvės” laikraščio redaktoriaus Antano Bimbos 

palaikai iškilmingai palaidoti Tarybų Lietuvoje 
PARUOŠĖ ALGIS KUSTA

Carliai ir išsigimstanti 
demokratija

Kiekvieno žmogaus širdy
je, kur jis begyventų, ko
kiais keliais keliautų, yra 
švento ir brangaus žemės 
kampelio atminimas. To 
kampelio, kur išvydo pasau
lį, kur įmynė pirmąją pėdą, 
kur pačių artimiausių žmonių 
gyventa, kur ištartas bran
giausias žodis — tėviškė. Ir 
visada į šią vietą lyg paukš
čiai lekia mintys ir sugrįžta 
gražiausiais prisiminimais. 
Taip ir Antanas Bimba, jau 
pusę šimtmečio išgyvenęs 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose, sakydavo vis sapnuojąs 
Lietuvą, tuos “sielą kutenan
čius gimtųjų Valaikiškių pa
vasarius, kai viskas apsivel
ka giliai žaliu drabužiu ir 
sodai sužydi. . .”

Toks galias ir gaivalingas 
pavasaris ėjo Lietuvos žeme, 
Panemunėlio apylinkėmis ir 
dabar, kai Antanas Bimba 
pelenų urną grįžo gimtinėn, 
kad amžiams liktų su žeme, 
kurioje išaugo, kurią mylėjo 
ištikimo sūnaus meile. Grįžo 
paskui ne vieną savo vienme
tį, bendramintį, bendražygį, 
prie kurių kapo pats tardavo 
atsisveikinimo ir pasiryžimo 
tęsti šventąjį kovos už darbo 
žmonių reikalą žodžius. Nuo 
šiol AntancABimbos palaikus 
glaus ta pati žemė, kuri 
Saviliųnių kaimo kalnelyje 
amžinai globai priėmė “Lais
vės” redaktoriaus rašytojo 
Rojaus Mizaros palaikus, ku
ri žemaičių Laukuvos riedu
lyje saugo JAV visuomenės 
veikėjo, žurnalisto Leono Jo
niko palaikus. Prie Dzūkijos 
besiglaudžiančios Stakliškės 
įamžino “Vilnies” steigėjo ir 
redaktoriaus Vinco Andrulio 
atminimą, o rašytojais gar
sūs Paežeriai Suvalkijoje ta
po žinomo JAV pažangiųjų 
lietuvių visuomenės ir kultū
ros veikėjo Antano Petrikos 
amžinojo poilsio vieta. Tary
bų Lietuvoje — Vilniuje ir 
Tryškiuose, Ukmergėje ir 
DAiskininkuose — palaidoti 
žinomi pažangūs užsienio lie
tuviai Pranas Buknys, Stefa
nija Sasnauskienė, Jonas Gu
žas, Algirdas Margeris, Juo
zas Kaminskas, Steponas

. Večkys ir kiti.
Nuo šiol Aukštaitija taps 

žymaus JAV komirifistinio ir 
darbininkų judėjimo bei pa
žangiųjų užsienio lietuvių vi
suomenės veikėjo ilgamečio 
“Laisvės” laikraščio ir “Švie
sos” žurnalo redaktoriaus, 
Lietuvos TSR nusipelniusio 
žurnalisto ir nusipelniusio 
kultūros veikėjo Vjlniaus V. 
Kapsuko universiteto istori
jos mokslų daktaro Antano 
Bimbos šviesaus atminimo 
vieta. Vykdydama savo vyro 
vajią. urną su Antano Bim
bos palaikais į Tarybų Lietu
vą atvežė jo žmona/ gyveni
mo ir kovų draugė) Ilsė Bim
ba, Gegužės 3d. Rokiškyje 

Kapinėse — našlė Ilse Bimbienė tarp artimųjų draugų: Roberto Žiugždos, Rudolfo
Baraniko, Onos Žiugždienės. (

įvyko iškilmingas palaikų lai
dojimo ceremonialas.

Nuo pat ryto minios žmo
nių plaukė į miesto kultūros 
namus. Čia ant postamento 
gėlių gėlėse — urna su Anta
no Bimbos palaikais. Prie jos 
vainikai nuo Tarybų Lietu
vos respublikos vyriausybės, 
“Tėviškės” draugijos, gimi
nių. Šalia glaudžiasi vis 
nauji — * vainikus atneša Ro
kiškio rajono įmonių, kolū
kių, mokyklų atstovai. Nenu
trūkstamu srautu eina ir 
eina žmonės, nulenkdami 
galvas šviesiam savo krašto 
sūnaus atminimui. Liejasi 
gedulinga muzika, keičiasi 
garbės sargybos. Į salę vai
niką atneša Lietuvon atvykę 
“Laisvės” bendradarbis Ru
dolfas Baranikas ir Lietuvių 
piliečių, klubo Floridoje vice
prezidentas Stasys Kuzmic
kas. Vainiko kaspine įrašas: 
“‘Antanui Bimbai — nuo JAV 
pažangiųjų lietuvių, “Lais
vės” laįkraščio redakcijos ir 
direktorių tarybos”. Paskuti
nę pagarbą atiduoda tie, kas 
gyvena ir dirba gimtosiose 
Antano Bimbos Panemunėlio 
apylinkėse, tie, kas su’juo 
bendravo Jungtinėse Ameri
kos Valstijose . . .

Ilgiausia mašinų vilstinė 
garbės ekskortu lydi Rokiš
kio gatvėmis katafalką su 
Antano Bimbos palaikų urna, 
pasuka į Panemunėlį. Šio 
miestelio pašonėje — gim
tieji Antano Bimbos Valai- 
kiškiai, Panemupėlyje jo lan
kyta mokykla, nė kartą čia 
^viešėta, atvykus į Tarybų 
Lietuvą. Be abejo ir gimtųjų 
vietų žmonių gyvenimo vaiz
dai bus prisidėję* prie to, kad 
Antanas Bimba parašė šiuos 
žodžius: “Plačiai pavažinėjęs 
po Lietuvą ir susipažinęs su 
jos nūdieniu gyvenimu, grįž
tu dar giliau įsitikinęs, jog 
lietuvių tautos pasirinktas 
socialistinis kelias yra vie
nintelis teisingas kelias į 
gražų, šviesų, laimingą ryto
ju”

Panemunėliečius ir Antaną 
Bimbą siejo abipusė meilė, 
čia jį gerbė ir pažinojo kone 
kiekvienas žmogus. Dabar 
jie žmogiškosios jūros-vilni
mis palydi savo kraštietį į 
paskutinę kelionę. Šimtai su
sikaupusių veidų žvelgia į 
paminklinį akmenį su bronzi
niu Antano Bimbos bareljefu 
(jį sukūrė dailininkas Erikas 
Varnas). Gedulo mitingą Pa
nemunėlio kapinėse pradeda 
“Tėviškės” draugijos prezi
diumo pirmininkas Pranas 
Petronis. Jis sako:

— Nesulaikoma gyvenimo 
tėkmė išplėšė iš gyvųjų tar
po Antaną Bimbą.

Tai buvo didžiai talentin
gas žurnalistas, JAV darbi
ninkų judėjimo ir lietuviško
sios išeivijos, JAV visuome
nės veikėjas, nuoširdžiai at-

Prieš jdedant pelenų urną paminklo nišę.

sidavęs kovotojas už darbo 
žmonių reikalą, už marksiz
mo-leninizmo idėjų įgyvendi
nimą.

Gimęs 1894 m. Valaikiš^- 
kiuose, Rokiškio rajone, An
tanas Bimba, būdamas 19- 
haetis jaunuolis, 1913 m. iš
vyko į JAV ieškoti duonos ir 
laimės, kaip ir daugelis to 
meto lietuvių tautos sūnų ir 
dukterų. Nelengvas buvo 
Antano Bimbos gyvenimo 
kelias JAV. Pradžioje jis 
dirbo c paprastu darbininku 
fabrikuose, o 1905 m. įstojo į 
universitetą. Studijuodamas 
jis aktyviai dalyvavo pažan
gioje lietuviškoje spaudoje, 
įstojo į Lietuvių socialistų 
sąjungą, o nuo 1^19 m. — į 
Lietuvių komunistų sąjungą. 
Už politinę veiklą 1919 m. jis 
buvo pašalintas iš universite
to ir visiškai atsidavė žurna
listinei veiklai. 1919-1920 m. 
redagavo dąrbininkų laikraš
tį “Darbas”, 1920-1922 m. 
Nelegalius komunistinius 
laikraščius “Kova”, ‘‘Komu
nistas” ir anglų kalba “An
gliakasio balsas”. Nuo 1923 
m. pradėjo redaguoti laikraš
tį “Laisvė”, o nuo 1967 m. iki 
mirties buvo “Laisvės” laik
raščio vyriausiasis redakto
rius.

Už politinę veiklą jis buvo 
persekiojamas ir kalinamas. 
Bet nei kalėjimai, nei perse
kiojimai nepalaužė Antano 
Bimbos ryžto kovoti už dar
bo, žmonių reikalus. Jis iki 
gyvenimo pabaigos pasiliko 
ištikimas kovotojas už darbo 
žmonių interesus, komunis
tas, aktyvus žurnalistas, ku
rio plunksnai priklauso nesu
skaitoma daugybė straipsnių 
spaudoje ir daug knygų lie
tuvių ir anglų kalbomis, kur 
buvo nagrinėjami JAV lietu
vių ir Lietuvos darbo žmonių 
gyvenimo ir kovos už pažan
gą klausimai.

Būdąmas JAV komunistų 
eilėse ir kovodamas už JAV 
darbo žmonių reikalą, jis nie
kada nęužmiršo savo gimtojo 
krašto, savo tautos, visoke
riopai rėmė Lietuvos darbo 
žmonių kovą už socializmo 
pergalę Lietuvoje. 1944-1947 
m. jis buvo pagalbos Lietu
vai teikimo komiteto pirmi
ninkas JAV, o išvadavus

Lietuvą iš fašistinės okupaci-^ ji 
jos, pirmas iš mūsų tautie- Ii
čių, gyvenančių JAV, 1945- 
1946 m. aplankė Tarybų Lie
tuvą.

Ir paskui jis dėmesingai 
sekė Tarybų Lietuvos gyve
nimą, jos Veržlų žygį socia
lizmo keliu į pažangą ir su
klestėjimą. 1966, 1967 ir 
1974 m. jis lankėsi Tarybų 
Lietuvoje ir visada džiaugėsi 
Tarybų Lietuvos laimėji
mais.

Gerbiamas ir mielas Anta-

Kaip žinia, praeitą žiemą 
audros Palangoje beveik pil
nai išardė garsųjį į jūrą 
išsikišusį tiltą. Apie tai, 
kaip tiltas buvo taisomas, ir 
šį tą apie Palangos istoriją 
Lietuvos spaudoje rašo Zefe- 
rinas Jonutis.

) Palangoje tikrą ^pavasarį 
skelbia ne parskridę paukš
čiai, o dažų kvapas. Netgi 
ant jūros tilto stovint, jūros 
dvelkime jaučiamas iš miesto 
sklindantis dažų kvapas. Ge
gužės mėnesį atrodo, kad 
pusė Palangos žmonių dažy
tojai.

Šiemet ir patį tiltą remon
tuoja. Žiemos audros gerokai 
jį apdraskė. Tilto gale grin
dis, turėklus nuardė, o pra
džią ištisai nugriovė ir nuplo
vė į jūrą.

Ne pirmas ir ne paskutinis 
kartas, kai tiltas demontuo
jamas. Žmogaus ir jūros san
tykiuose — tai normalų. įki
šo žmonės tiltą į jjjįjrą, o šį 
kaip įstatyto dirbtinio dan
ties nenori pripažinti, negali 
priprasti, vis ardo, klibina.

Tuoj po viduržiemio audrų 
miesto šeimininkai paskaičia
vo: tiltui reikės nedidelio 
remonto. Nedidelis didelio 
tilto remontas — ne toks jau 
paprastas. Reikia įkalti 40 
naujų polių. Ogi įkalti vieną 
polių — 1000 rublių. Reikės 
atnaujinti dalį lentų grindi
nio — 17,000 kvadratinių 
metrų. Vien naujų turėklų su 
visais elementais trūksta 
daugiau kaip trečdalio kilo
metro. Vinių šiam nedide
liam remontui reikia nei 
daug, nei mažai — tonos. 
Dažai, metalas, darbas. Kai 
viską suskaičiuoji — atnau
jinti poilsiautojų vakaro pasi
vaikščiojimui skirtą tiltą 
miestui kainuos 100 tūkstan
čių rublių.

Kas įipknoma, dar žiemą 
padaryta. Tik poliakalė žie
mą ir pavasario pradžioje 
negalėjo dirbti. Poliakalei 
reikia ramios jūros, kad ban
gavimas neviršytų trijų ba- 
jų. Šitoks ramus periodas 
jūroje būna tik gegužės pa- 
baigoje^ birželio pradžioje. 
Užtat remonto pabaiga ir nu
sikėlė į vasaros pradžią.

Šventojoje irgi yra tiltas į 
jūrą. Daugelį metų styrojo 
vien tik nuogi poliai. Šį 
kurortinį sęzoną Šventoji pa
sitinka suremontuotu, gražiu 
ir poilsiautojams patogiu til
tu.

Kuršėnai — vienintelis 

nai Bimba! Lietuvių tauta 
abai gerai žinojo Tavo kovą 
už jos ateitį ir niekada Tavo 
nuopelnų nepamirš. Liksi vi- 
šiems laikams lietuvių taiHos 
širdyje, narsusis kovotojau 
Antanai Bimba. Mes reiškia
me gilią užuojautą žmonai 
Ilzei, visiems artimiesiems ir 
bendražygiams, kurie tęsia 
Tavo kilnų darbą “Laisvės” 
laikraščio redakcijoje ir 
Amerikos lietuvių darbinin
kų literatūros draugijoje.

[Bus daugiau]

miestas Lietuvoje, turintis 
dvi geležinkelio stotis. Šian
dieninė Palanga — vieninte
lis miestas, turintis du istori
nius uostus — Palangos ir 
Šventosios. Buvusį Palangos 
uostą prirpeną šis plaktukais 
kaukšinčių statybininkų ap
sėstas tiltas. Šventojoje, be 
tilto, išlikęs dar ir nedidelis, 
vietinių žvejų tebenaudoja
mas uostas su prieplauka 
Šventosios žiotyse.

Apie kadaise buvusį Palan
gos uostą nedaug tėra išlikę 
žinių. Palangos istoriją bene 
geriausiai žino garsi krašto
tyros entuziastė, daugybę 
metų Palangoje mokytojavu
si Emilija Adiklienė. ' Kas 
galima buvo sužinoti ar su
rasti, jinai viską padarė. Bet 
netgi jai, E. Adiklienei, Pa
langos uosto istorijoje yra 
baltų dėmių.

Žinoma, kad 1161 metais 
Danijos karalius Voldemaras 
Pirmasis su kariuomene išsi
kėlė’ Palangoje. Nėra žinių, 
kaip karaliui sekėsi žygis. 
Manykim, kad nelabai sekė
si. Svetimiems niekad čia 
gerai nesisekė. Nei kalavi
juočiams, nei kryžiuočiams, 
nei švedams, nei kitiems 
karingiesiems ateiviams čia 
gerai nesisekė.

Netoli Klaipėdos, ties Kar
klininkų kaimu, juros kranto 
iškyšulys vadinamas Olando 
kepure. Palangoje esantis 
Naglio kalnas kažkad^ vadin
tas dar ir kitaip — Olandų 
kepure. Buvę mūsų pajūry
je, matyt, ir olandų. Jei jie 
buvo ne vien tik taikios pre
kybos tikslais, tikriausiai 
kartu su kepurėmis, kaip ir 
daugelis kitų ateivių, ir gal
vas paliko pajūrio smėlyje.

Šiauliuose įvyko tradicinis respublikinis moterų ir vyrų chorų sąskrydis, kuriame 
dalyvavo penki tūkstančiai dainininkų. Šią šventę paįvairino >)aikų chorai ir 'kaimo 
kapelos. Į Šiaulius, susirinkę pajėgiausi Lietuvos kolektyvai pademonstravo aukštą 
chorinę kultūrą.

Nuotraukoje: Chorų sąskrydyje.

Jau ne pirmą dieną visus 
“vaduotojų” spaudinius už
pildo gal tuzinas tų pačių 
autorių, kurie — it garsusis 
Figaras — turi suspėti vi
sur. Turėt gal ir turi, tačiau 
nesuspėja. Štai kodėl laik
raščių redaktoriai kartais 
priversti spausdinti tokius 
minčių kratinius, kuriuose 
neįmanoma rasti nei logiš
kos, nei elementariausios 
prasmės, i

Būtent prie tokių rašinių 
reiktų priskirti ir Bfooklyno 
“Vienybėje” patalpintą advo
kato Carlio Kai opusą “Mūsų 
demokratija išsigimsta.” De
mokratijos šalininkams, tei
gia autorius, ateina liūdnos 
dienos. “Šiuo atveju tai ne 
iliuzija, o tikras laktas”, — 
gąsdina advokatas, tačiau 
pagrįsti savo teiginių nė ne
siruošia. Girdi, Amerikos de
mokratija, kuri kūrėsi dau
giau nei du šimtus metų, 
nuolat kovojo su carais, ku
nigaikščiais bei “visais kitais 
imperialistais.” Amerikiečiai 
drąsūs kovotojai, tačiau “ne
galėjo įkurti disciplinos ir 
tiktai dėl to tenka pripažinti, 
kad jie pradeda pralaimėti.”

Natūralu, kad skaitytojas 
nori sužinoti, kada gi Ameri
kos demokratija kovėsi su 
imperializmu,^ arba kokios 
disciplinos ir kur jai nepasi
sekė įvesti, galiausiai — kam 
gi toji demokratija pralaimi? 
Ir išvis — ko-autorius šiuo 
opusu siekia? Koks šio 
straipsnio tikslas?

Tačiau nereikalaukime 
daugiau, nei gerbiamas ad
vokatas sugeba. Verčiau pa
bandykime nustatyti, kokios 
ligos simptomai iš minimo 
straipsnio kyšo. “Iš imperia
listų pusės, — toliau čiauška 
Čarlis,
socialistai ir komunistai.” 
Maža to, “Mūsų demokratija, 
po didelės kovos, išgyveno 
ilgą laikotarpį su idealiomis 
tendencijomis, laisvės ir ly
gybės siekimais ir nustebino 
visą pasaulį išradimais, tech
nologija ir pagaliau sukūrė 
atominę energiją.” Veltui 
bandytumėt atspėti, su ko
kiomis idealiomis tendencijo
mis gyveno vargšelė demo
kratija, kol pagaliau užsiėmė 
mokslu ir, jeigu ne sukūrė, 
tai bent atrado atominę 
energiją. Ko gero, autorius 
viena sako, o du laiko minty. 
Laiko, laiko, o po to pamirš
ta. Štai kodėl niekas neat- 
spės taip giliai paslėptų po
teksčių, todėl neverkime ir 
mes. Geriau pasekime šių 
paskirų žodžių eigą, tikėda
miesi, galgi kuriuo nors me
tu iš jų susiformuos mintis. 
“Šiuo laiku mūsų demokrati
ja sustojo vystytis dėl to, 
kad visuomenė nebuvo pri
rengta arba išmokyta,” — 
noriai postringauja Čarlis, ir 
tarsi kompensuodamas skai
tytojams sugaištą laiką, stai
ga giliamintiškai pastebi, jog 
“technologija ir mokslas 
neišnyks, bet gamtos ištek
liai pamažu nyksta”. Girdi, 
nyksta viskas — miškai, i

išsivystė liberalai,

anglis, net oras ir vanduo, o 
taupyti jų mes nemokam. 
Staiga, neišlaikiusi įtampos, 
plonytė mintelė vis nutrūks-, 
ta, ir autorius mus apstulbi
na nauju pasažu: “Pagal isto
rinius faktus I ir II pasauli
niai karai buvo fiziškai laimė
ti, bet ekonomiškai pralai
mėti.”

Štai dabar pamiršti, jog 
mąstymas yra silpniausia 
autoriaus vieta. Ir skubi už
protestuoti, jog Jungtinės 
Valstijos įl ojo pasaulinio ka
ro metais pralobo kaip nieka
da, tačiau prisimeni, su kuo 
bandai diskutuoti ir pasidaro •..« 
nebesmagu. Bet yra šiame 
kratinyje dar viena viete
lė, — kurioje jau taip aiškiai 
išreikštas daugelio Amerikos 
miesčionių požiūris į istoriją, 
jau taip falsifikuojami faktai, 
jog nutylėti tikrai gana sun
ku. Europa, tvirtina Čarlis, 
visada prisiverda košės, pra
deda savižudiškus karus, o 
vargšelė Amerika “tampa 
privesta humaniškumo su
metimais žudynes sustabdys 
ti”<. Būtent tokiu pačiu meto
du Amerikos propaganda 
dirba ir šiandien, tvirtinda
ma, jog taika Europoje ir. • 
visame pasaulyje bus išgel
bėta, jeigu Jungtinės Valsti
jos atgabens į Senąjį konti
nentą kaip galima daugiau 
naujų raketų. Kuo daugiau 
ginklo, tuo tvirtesnė ta>ka — 
apversdami elementarią logi
ką aukštyn kojomis, tvirtina 
Amerikos propagandistai. Ir 
vargšeliai čarliai tuo šventai 
tiki . . .

Žinoma, gaila. Ir Carlio 
gaila; ir jo straipsnio skaity- 
tojų . . . Tačiau — o ką čia, 
žrpogau, pakeisi?

Kazys Bagdonavičius

TIESOS KRISLAI
Praeitis maloni tiems, ku- 

‘rie randa joje dvasios peno.
Ne visada sakoma tiesa, 

kai kalbama apie artimo mei-

Kada kalbama apie pagal
bą žmogui laidoje, abejingų 
būti negali.

Būti ar nebūti šiandien 
aktualu visiems žemės vai- 
kamsyTad budėkime!

Būti savo krašto šaukliu 
privalo kiekvienas.

Meilę žmogui reikia vyk
dyti nuo mažens.

Tėviškės kvapas mieliau
sias.

Tėviškės vaizdai nuramina 
sielą, atgaivina jausmus.

Ne visada sakoma tiesa, 
kai kalbama apie tiesą.

Jei praradai tėvynę, pra
radai save.

Jei nori pažinti žmones, 
pažink save.

Tiesa ne visų vienoda.
Nebaisi mirtis, bet baisi 

užmarštis.
Ne' vien žymūs žmonės 

palieka pėdsakus žemėj.
Juos palieka ir kai kurie 

atrodą maži žmonės.
Kęstutis Balčiūnas

A. Dilio nuotrauka



4-TAS PUSLAPIS

ALBINAS MOLIS

Po Dainavą, tą dzūkų šalį
. 2. Po 50 metų
Nudžiugau, kai 1979 metų 

vasarą, mano svainis, gydy
tojas pasiūlė jo automobiliu 
pasivažinėti po Dzūkiją. Jis 
lankydavo savo dukterį, kuri 
chirurge dirbo Lazdijų rajo
ninėje ligoninėje. Pavažinė- 
jome daugiau negu aš prieš 
50 fnetų apjodinėjau. Važia
vome per Varėną, dabartinį 
rajono centrą, kurį. ponų 
Lenkija . buvo atskirusi nuo 
pirmosios Varėnos Merkio 

' upe. Nuo jos prasideda Čiur
lionio kelias į Druskininkus. 
Kelias asfaltuotas ir minint 
Čiurlionio 100-ąsias gimimo 
metines, liaudies meistrų 
tam tikrais atstumais pa
puoštas skulptūriniais ąžuo
lais. Nebeatpažinau senosios 
Varėnos. Puikuojasi pląčia- 
langis dviaukštis specializuo
tos vidurinės (ginjinazijos) 
mokyklos pastatas, buitinio 
gyventojų aptarnavimo kom
binatas, konservų fabrikas 
įvairūs prekybos taškai, ad
ministracijos ir kultūriniai 
pastatai.

Iš Varėnos asfaltuoto plen
to juosta palengva riėdame į 
pietvakarius. Ir koks gražu
mėlis prie pat plento to 
legendinio Glėbo, ežero. Kiek 
kartų pro jį bevažiavome,, 
visur aplink pilna automobi
lių, motociklų. 0 kai jo ilgds 
ir smėlėtas atabradas, tai 
bangelėse nebesutelpa nuo
galiai. Dar kiek ’privažiavus 
ir išnėrus iš pušyno, atsive
ria Šačių pievos. Kai mes ju
dinėdavome prieš 50 . metų, 
čia buvo klampios Šačių pel
kės. Už jų — garsioji Perlo
ja.

Pasirodo — tai viena se 
niausiu Dzūkijos gyvenviej 
čių. Nuo XIV amžiaus ji 
buvusi svarbi strateginė vie
tovė su pilimi prie Merkio ir 
Nedingės santakos. Ji mini
ma ir 1387 metų Trakų 
kunigaikštystės aprašyme. 
Vėlesniais amžiais Perlojoje 
buvęs karališkasis dvaras.

Iš gražiojo pagrindinio 
plento svainis suka mašiną į 
kairę, o aš žvalgausi aplink. 
Argi čia ta patį purvina 
gatvelė su mediniais namu
kais? Kiek tvarkingesnis bu
vo centras apie bažnyčią prie 
Merkio. Dabar gi asfaltuota 
plati gatvė apstatyta 
dviaukščių mūrinių namų.

Važiuojame į centrą. Ten, 
aikštės pakraštyje, svainis 
pastato mašiną. Visi žengia
me prie aikštėje stovinčio 
paminklo, pastatyto pagal 
Petro Tarabildos projektą 
1930 metais, kai buvo mini
ma didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Vytauto, vainikavi- 
mosi 500 metų sukaktis. Pa
pėdėje1 iškalti žodžiai: “Vy
taute Didysai gyvas būsi, kol 
bus gyvas nors vienas lietu- • lt VIS .

Prieš paminklą yra didinga 
katalikų bažnyčia. Architek- 
tūriniii požiūriu jos pastatas 
yra milinys daugelio epochų 
stilių X baroko, klasicizmo, 
naujojo, gotikos. Man buvo 
keistoka, kad ir šventorius, 
ir kapinės yra kartu. Prisi
menant legendas ir istorinius 
šaltinius, kur menama apie 
pilį ir dvarą, šis tas aiškėja. 
Juk ir apie pilis, ir apie 
dvarų koplyčias buvo laidoja
mi žmonės. Perlojiečiai tebe
silaiko tų senųjų papročių.

Apžiūrėję šiuos du objek
tus, susėdame ant baltai da
žyto slįolo. Ant kito suolo 
buvo įsiialšę keli dzūkai. O 
štai kai kurios nuogirdos iš 
jų kalbų:

— Stacysiu dviaukštį iš 
raudonų plytų kaip mano 
svainis.

— O kur padėsi savo me- 
dzinukę, dar tokią gražią ir 
naujai dažytą?

— Nusidažiau sau. O jau 
vaikams reikia kitaip . . .

• Štai jums ir dzūkelis. Ne
betinka jam gerai ir naujai 
dažyta medinė troba. Jam 
reikia mūrinės ir dar raudo
nų plytų. Šiaip Lietuvoje 
pastatai daugumoje baltų 
plytų. Bet čia juk perlojietis. 
Kokie aitvarai taip pakeitė 
Dzūkiją, dalinai sužinojau to
je pagrindinėje gatvėje esan
čiame iš betono ir stiklo 
name. Jame įsikūrusi Lietu
vos žemdirbystės instituto 
Perlojos bandymų stotis. Ji 
tiria žemdirbystės lengvose 
dirvose problemas. Visa Per
lojos žemė apie 2700 ha, 
priskirta Bandymų stočiai, ir 
pavadinta eksperimentiniu 
ūkiu. Bandymų stoties direk
torius ir eksperimentinio 
ūkio vadovas, žemės ūkio 
specialistai, baigę aukštuo
sius mokslus. Anksčiau per
lojiečiai iš hektaro tegaudavo 
po 3-4 centnerius (1 cnt=100 
kg) grūdų derliaus, dabar gi 
hektaras duoda 30-40 cnt.

Menkas iš 'manęs žemės 
ūkio žinovas. Kai pasakė, jog 
augina esparcetą, liucerną, 
gargždenį, tie žodžiai man 
skambėjo lyg garsai iš kito 
pasaulio. Aiškiau supratau, 
kad į laukus veža ežerų 
dumblą, tam tikrą durpių 
rūšį ir mineralines trąšas. 
Priauginus daug naminių gy
vulių, padaugėjo ir organinių 
trąšų. Važinėjant po Dzūkiją 
žavėjo savotiški fontanėliai, 
kurių purslai saulės spindu
liuose blizgėjo visomis vaivo
rykštės spalvomis. Tai iriga- 
cija, kurios Dzūkijoje labai 
daug. Gausūs ežerai ir ežerė
liai girdo ištroškusią žemę. 
Smėlynai bei priežvyrio kal
vos virto vešliomis žydinčio
mis pievomis, ^turtingais 
priebučių sodais ir daržais, 
laukų platybėse subangavo 
brandūs . javai. Žinoma, be 
mokslo ir galingos technikos 
to nepasieksi. Nebūtų to 
pasiekęs ir darbštusis dzū
kas, dirbdamas pavieniui su
vargusiu kuineliu.

Dabar Perloja nebėra atsi
skyrusi nuo aplinkos, o joje 
įsikūrusi žemės ūkio institu
to bandymų stotis, lyg' koks 
dievaitis pagerino ne tik 
Dzūkijos žemę, bet ir kitur 
esančias kalvas ir smėlynus.

Kai pilni aruodai, kai pie
vose ganosi pieningos kar
vės, ir kiaulidėse nušerti 
bekonai, tai ir už darbą dzū
kas į taupykles sužeria ne
mažas sumeles. Jam jau ne
bepakanka medinės trobos, o 
reikia raudonų plytų mūriu
ko, automobilių, motociklų, 
televizorių, radijo imtuvų ir 
kitų šių dienų naujienybių. 
Argi kas galėjo patikėti, kad 
kai kurie Dzūkijos rajonai, 
pirmautų pieno ir mėsos ga
myboje, aplenkdami kitus 
Žemaitijos ir Aukštaitijos ra
jonus? *

Bevažinėdami po Dzūkiją 
ragavome gardžių dzūkų ski
landžių, kumpių, pieno gami
nių. Nebereikėjo “vogti” 
vandens, kaip prieš 50 metų.

Be įprastinės žemės ūkio 
produktų gamybos, prie eže
rų įsteigti paukštynai ir žuvų 
ūkiai. Gi Dusios ežere kas
met prigaudoma daug ungu
rių.

Keliuose arklių maža. O 
pne Lazdijų yra garsus žir
gynas; Ten auginami ristūnai 
ir jojamieji žirgai. Augintojai 
gauna ne tik vertingas pre
mijas bei prizus konkursuose 
ir varžybose, o parduodami į 
užsięnį užaugintus gryna- 
kraujus susižeria daug tūks
tančių svetimos valiutos.

Nebėra idiliškų Dzūkijos 
kaimelių su šiaudinėmis ba
kūžėmis ir purvinomis bei 
mėšlynomis gatvelėmis. 
Praeitį dar saugoma Leipa
lingio vidurinės mokyklos 
kraštotyros muziejuje, etno-

“LAISVĖ”

Vilniuje įvyko liaudies muzikos festivalis “Skamba, skamba kankliai!” Šiame 
tradiciniame renginyje dalyvavo ir svečiai iš Suomijos Joensu miesto, iš Minsko, 
Rygos. Etnografiniai ansambliai koncertavo Vilniaus senamiesčio kiemuose. Baigiama
is visų šventės dalyvių koncertas-vakaronė įvyko Vilniaus V. Kapsuko universiteto 
didžiajame kieme.

Nuotraukoje: Šoka Joensu miesto saviyeiklininkai.

Nuotraukoje: Groja Rygos liaudies ansamblis “Teiksma”. < ’
V. Gulevičiaus, A. Sabaliausko nuotraukos 
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SLAPTA JAV 
BAZĖ EGIPTE

Washington. — Spauda 
rašo, kad kongresinių inves- 
tigacijų metu pereitą vasa
rio 16 d. paaiškėjo, jog Ame
rika išvystė Egipte slaptą 
bazę, kurioje esama 100 JAV 
karių su daugiau kskip $70 
milijonų vertės įvairių įren
gimų ir mašinerijos. Ta bazė 
laikoma greito pobūdžio kari
nėms operacijoms tuo metu, 
jei paaiškėtų, kad atsiranda 
pavojus Persijos įlankos re
gione. į

Bazė pavadinta “Site 
Mike” ir buvo laikoma pa
slaptyje, nes, sakoma, Egip
tas pagrasinęs, kad, jei vis
kas išeitų į viešumą, tai bazė 
būsianti uždaryta. Bet apie 
tai prasižiojęs Atstovų, komi
tete JAV jungtinio štabo 
strategistas gen. maj. Click 
Smith Jr.'

Pentagonas dėl to neko
mentuoja, o Valstybės de
partamentai griežtai panei- 

grafinėje Prano Dzūko sody
boje ir saugomuose Zervynų 
bei Žiūrų kairiuose. Dabarti
nė Dzūkija mūrinė, su ilgais 
fermų pastatais ir aukštais 
pašarų bokštais.

Iš Perlojos pirmas sustoji
mas buvo Merkinė. Tai kryž
kelė dviejų pagrindinių ke
lių: Kaunas-Druskininkai ir 
Vilniaus-Vakarų Dzūkija. Vi
sai greta Nemuno ir Merkio, 
santaka. O toje santakoje ar 
tik nebus buvusi V. Krėvės- 
Mickevičiaus raštuose mini
ma garsioji pilis? Dabar yra 
tik gražiai tvarkomas ir tyri
nėjamas Merkinės piliakal
nis. Tokių piliakalnių Dzūki
joje yra ir daugiau. Tai; Pu
nios, Liškiavos, Paveisinin- 
kų, Rudaminos. Juk tai for
postai garsiųjų Trakų pilių 
grandinėje. ! . .

[Bus daugiau] 

gė, kad tokia bazė egzistuo
janti. Jo kalbėtojas 'sakė, 
kad reikią skirti bazę nuo 
“sąlygų bazei veikti”, tokių, 
kurių viena esanti Ras Banas 
vietovėje Egipte prie Raudo
nosios jūros kranto.

Panašias “base facilities” 
Amerika turi įsirengusi So- 
malijoje, Kenijoje ir Diego 
Garcia saloje, esančioje Indi
jos vandenyne.

PRIEŠ BRANDUOLINIUS 
GINKLUS VISUR

Praga. — Tarptautinėje nu
siginklavimo konferencijoie 
dalyvavusieji delegatai iš 
įvairių pasaulio kraštų, už
baigę savo posėdžius, aplan
kė eilę Čekoslovakijos mies
tų, susipažindami su vietos 
kultūros, pramonės ir žemės 
ūkio padėtimi.

Pati konferencija užbaigta 
priimtu komunikatu, kuria
me teigiama, kad pasaulis 
stovi ant branduolinio karo 
bedugnės ir kad Amerika dėl 
to kalta.

Bet, kaip pabrėžiama tame 
komunikate, dar ne vėlu tos 
visuotinės katastrofos iš
vengti. Būtina sustabdyti 
branduolinių raketų disloka
vimą, sumažinti branduolinių 
raketų skaičių Europoje ir 
toliau rūpintis, kad branduo
liniai ginklai būtų pašalinti 
visame pasaulyje.

Vatikanas. — Popiežiaus 
parėdymu sudaryta komisija 
iš trijų Amerikos vyskupų, 
pirmininkaujant San Fran
cisco ark. John R. Quinn, 
ištirti priežastims, kodėl 
Amerikoje vis labiau mažėja 
religinių ordinų skaičius. 
Šiuo metu Amerikoje yra 
per 100 įvairių ordinų, bet jų 
skaičius mažėja, nes neatei
na jaunimo. Tmp pat popie
žiaus įsakyta vienuolėms su
grįžti prie senų apdarų, ku
rie buvo pakeisti moderniš
kais ir buvo dėvimi per pas
tarųjų eilę metų, t

Praga. — Čia penkias dienas 
daugiau kaip pustrečio tūks
tančio delegatų iš 140 kraštų 
dalyvavo taikos konferenci
joje. Jos išvakarėse Čekoslo
vakijos sostinėje atidengtas 
paminklas Lotynų Amerikos 
laisvės kovotojui Simonui 
Bolivarui.

Daugiau kaip 200 tūkst. 
centrinėje sostinės aikštėje 
demonstravo už taiką prieš 
branduolinius ginklus. Vaka
riečių spauda mažai rašė apie 
pačią konferenciją ir demon
stracijas, bet labai susikon
centravo ties poros dešimčių 
paauglių išpuoliais prieš vie
šą tvarką. Kai juos policija 
išvaikė, tai vakariečiams bu
vo ko parašyti. » •

London. — Neseniai rinki
mus laimėjusi konservatorių 
premjerė Margaret Thatcher 
pradėjo pertvarkyti savo ka
binetą. Ji pakeitė ministrus, 
kurie nebuvo jai palankūs. 
Lietuviams gal gali būti įdo
mu tai, kad vidaus reikalų 
ministru ji pasikvietė 43 me
tų amžiaus Leon Brittan, 
kuris, sakoma, e$ąs sūnus 
Lietuvoje gyvenusio žydo 
advokato. Jis jau gimęs D. 
Britanijoje, bet jo tėvai iš 
Lietuvos emigravę į D. Bri
taniją 1927 m. ir dar palaikę 
ryšius su giminėmis Lietuvo
je, iki jie buvę gyvi.

Varšuva. — Miesto burmis
tras pranešė, kad Lenkijos 
artistų unija, buvusi suspen
duota nuo karinio stovio įve
dimo pernai gruodžio mėn., 
dabar esanti uždaryta. Unija 
turi dvi savaites laiko tokį 
sprendimą apeliuoti.
5 Ankara. — Turkijos karinė 
vyriausybė birželio 23 d. 
uždraudė 21 asmeniui, kurie 
neseniai įsteigė socialdemo
kratų partiją, dalyvauti poli
tikoje. Pereitą mėnesį val
džia uždarė naujai įsisteigu
sią dešiniųjų politikierių par
tiją.

PAMFLETAS
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KUR TIE MIELIEJI
LAIKAI? .

Visi puikiai žinome, dažnas 
ir savo skylėtu kailiu paty
rėme: emigracinis gyveni
mas neįmanomas be nostalgi
jos. Taip buvo, yra, taip, 
matyt, ir ateityje bus.

Reikia pasakyti, kad gaili
masi labai įvairių dalykų — 
pagal asmeninį patyrimą ir 
iš^ale^.

, Pavyzdžiui, šaltinėlio iš 
kurio jauno gerta.

Mergužėlės, kuri kadaise 
lydėta.

Samanotos bakūžės, kurio
je į šį mielą pasaulį ateita.

Ir taip toliau, ir panašiai.
Bet visa tai, kaip sakoma, 

tradiciniai nostalgijos objek
tai. Dipukinė banga atplovė 
visiškai kitokios nostalgijos 
atmainas. Vienam širdį sopė
jo (o gal ir dabar dbr tebeso- 
pa) dėl prarasto dvaro cen
triuko. Antram — dėl tarny
bos, kurios sunkiausia dalis 
yra atsibusti darbo dienos 
pabaigoje. Trečiam — dėl 
bekraštės teisės valdyti savo 
aveles. Ketvirtam . . . Et, 
visko vis vieh nesuminėsi!

V
Trumpiau tariant, tos nos

talgijos būta tiek rūšių ir 
atmainų,, jog, atrodė, šioje 
srityje tikrai nebeįmanoma 
niekio nauja išrasti. Bet nei 
Katalikiškai veiksniškos 
spaudos vandenyse plaukio
jantis chicagiškis Drunga 
staiga išrado dar vieną no
stalgijos rūšį — visiškai nau
ją ir originalią: jis gaišiai 
pasiilgo . . . bernavimo.

Nepagalvokite, kad perkel
tine ar kokia nors kitokia 
žodžio reikšme — pačia tik
rąja.

Ir tai įvyko todėl, kad 
Drunga ėmė ir sužinojo, 
koks nuostabiai smagus ir 
kaip, pūkelis lengvas buvo 
bernų (o tuo pačiu, aišku, ir 
merų) gyvenimas anoje šau
nioje prieškarinėje Lietuvo
je.

Anot šio vaduotojo, jei 
prieškariniai bernai ir turėję 
kokių nors problemų, tai tik 
ieškodami, kur surasti šau
nesnius šokius ir kaip kiek 
galint jų daugiau apeiti per 
vieną vakarą.

Bet, manau, kad vaizdžiau
siai apie tai gali papasakoti 
pats katalikiškai veiksniškas

RAMUTĖ GIRKONTA1TĖ

Papasakok
Papasakok
tą trumpą spindulio buvimą akyse.
Dar šildo
Juodas ir pavargęs žemės lopas,

kur gyventa, 
nors ten kamanių 
urveliuos dūzgia kitas laikas.

Papasakok tą mirtį, iš kurios - 
prisikeli stipresnis.
Antai
vėl kokios didelės saulėgrąžos — 
iliuzijų sirenos — 
senas kraujo balsas, — 
jo klausyt.. .
Iš kur šita tikrumo sėkla 
tavyje?

Skaityk balsu,
ką parašei vilties beprotnamy!
Papasakok,
kokioj gūdžioj tamsybė)
likimą lyg vilkolakį iš delno lakini 
ir kaip aukštų rugių lingavimuJ 
ši žemė padeda įsibėgėti kraujo bangai.

JUDITA VAIČIŪNAITĖ

Taurė
Nelenks ir tavęs ši taurė kaip Tristano 
burnos,

tavo sakalui sukant ratus virš uolynų, 
galbūt iš granito, o gal iš kristalo 
tau antkapis bus,

bet dabar tau beliko tik plynaukštė,
nes kraujas nakčia iš žaizdos vėl paplūs,

’i nes ūžtels tamsa,
kur plaukai nebeglostomi draikės, 

nes šerkšnas aptrauks tuos pageltusius 
t puslapius,

kur tavo ir mano vardų susiraizgiusios raidės^

kutorius. Taigi:
Dirbantis jaunimas nesu

spėja apeiti visų vakaruškų, 
uliavpja tris keturis kartus 
savaitėje, linksmai ir lengvai 
leidžia jaunystės nuotykiais 
paįvairintas die;nas”.

Jei šias eilutes, perskaitė 
tie, kurie nuo aušros iki 
sutemų riete nugarą Sveti
muose laukuose, už tai gau
dami skatikus, tai tie sužino
jo tikrai daug nauja. Pavyz
džiui, kad buvo dirbama vien 
malonumui, ir tai, matyt, 
retai: daugiau higienos ir 
sporto sumetimais. O buožės 
taip rūpinosi savo samdinių 
sveikata, kad net buvo kilusi 
šviesi idėja jų pramogas ap
riboti policijos pagalba.

Argi galima norėti geres
nio gyvenimo! Juolab — vėl 
anot Chicagos rašeivos —- 
kilus kokiam nors konfliktui 
(jei juos išvis galima įsivaiz
duoti tais palaimingais lai
kais), visi pranašumai buvo 
berno pusėje. Mat: “ . . . O 
štai atsipagiriojantis bernas, 
kumetis, ūkininkp-buožės ap
rėktas už vakarykštę iškadą, 
gali čia pat viską metęs 
išeiti, nes žino, kad tarnybą 
jis gaus kitur”.

Čia įsismaginusį autorių 
tiesiog norisi kiek papildyti, 
bernas ar kumetis buvo tiek 
laisvas, kad galėdavo išeit, ir 
metęs savo metinį atlygini
mą — tik įsivaizduokite, jo 
niekas už tai nepersekioda
vo. Argi galima nepasiilgti 
tokių puikių laikų, a?!

Tie, kurie tada dešimtimis 
tūkstančių bėgo iš Lietuvos į 
Chicagos skerdyklas ir Brazi
lijos gyvatynus, tiesiog nesu
prato, kaip jie šauniai gyve
na — juk tada vaduotojų 
plunksnagraužys dar nerašė 
savo didžiai įdomių straips
nių.
... Ka jau ką, o šio 

autoriaus nostalgiją galima 
tikrai puikiai suprasti: kaip 
matyti iš kai kurių jo raštų, 
tas autorius labiausiai ir tik
tų ūkio darbams — tokiems, 
kur nereikia ypatingos kvali
fikacijos ir būtina turėti labai 
nejautrią nosį. Pertraukose 
tarp keturių vakaruškų per 
parą, aišku . . 7

Jonas Lukoševičius 
“Vilniaus Tiesa”
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IRONIŠKOS PASTABOS

KANADOS ŽINIOS
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Leidžia sau laužyt 
įstatymus

J. YLA
Kanados visuomenę labai 

nustebino ir suneramino pro
kuroro Kaplano pateiktas 
parlamentūi taip vadinamo 
saugumo įstatymas, pagal 
kurį norima sudaryti saugu
mo organizaciją Kanados 
saugumui! saugoti. Tai būtų 
panašu į amerikonišką Cen
tral Intelligence Agency 
(CIA(. )

Norima suięįkti šiai orga
nizacijai teises nei) konstitu
cijos garantijų nepaisyti, įs
tatymus laužyti. Jai bus leis
ta atidarynėti laiškus, klau
syti pasikalbėjimų^er telefo
ną, brautis į privatiškus na
mus, ofisus. Kaplanas pasa
kė, kad ir dabar yra atidari- 
nėjami laiškai, klausoma pa
sikalbėjimų telefonu.

Girdi, Kanadbs saugumas 
reikalauja, kad oūtų sekami 
įtariami žmonės.1 Girdi, Ka
nada yra naudojama teroris
tų, kurie atlieka kriminali
nius aktus kitose šalyse.

Neseniai Kanados valdžia, 
su premjeru Trudeau prieša
kyje, vedė didelę kovą už 
konstitucijos atsiėmimę iš 
Anglijos. Labai daug debatų 
buvo dėl teisių čartos įkorpo- 
ravimą į konstituciją. x Ta 
čarta tikrai kalba apie pilie^ 
čių teises. Atžagareiviai la
bai priešinosi tai čartai. Bet 
dabar ta pati liberališka val
džia nori sudaryti organizaci
ją, kuriai bus leista laužyti tą 
čartą.

• Aiškinama, kad tai būtina 
dėl Kanados saugumo. §et 
kodėl gi reikia naikinti pilie* 
čių teisės? Kodėl gi laužyti 
savo įstatymus, konstituciją?

Įtarimas yra, kad valdžią 
labai išgązdino didelės de
monstracijos prieš ginklavi
mosi lenktynes, ypatingai 
atominių raketų dauginimą.

Kaip žįnia, per savivaldy- 
binius rinkimus labai dauge
lyje miestų balsuotojams bu
vo leista balsuoti ginklavi
mosi klausimu. Virš 60 pro
centų balsavusiųjų pasisakė 
už ginklavimosi lenktynių su
laikymą.

Aukštieji dvasiškiai, ne tik 
proUstonų, bet ir katalikų, 
pasisakė prieš ginklavimosi 
lenktynes.

Naujų demokratų atstovai 
parlamente pasisakė prieš 
ginklavimosi lenktynes, 
prieš skraidančių raketų 
bandymus Kanados teritori
joj.

Daugelis profesinių unijų 
pasmerkė sutikimą leisti 
Reaganui bandyki skraidan
čias raketas Kanados terito
rijoj.

Tūkstančiai gydytojų pa
skelbė pareiškimą, kuriame 
sakoma, kad atominis karas 
būtų baisi katastrofa; kad 
gydytojai negalėtų suteikti 
pagalbos: kad veikiausiai jų 
neliktų gyvų.

Vienu žodžiu, valdantie
siems sluogsniams kelia šiur
pą toks platus visuomenės 
pasisakymas prieš nuklinį 
ginklavimąsi, prieš ruošimąsi 
karui. Už tai ir norima suda
ryti šnipų organizaciją, ku
riai nebus jokių įstatymų.

Civilinių teisių gynimo or
ganizacija, spauda ir įvairios 
organizacijos, unijos, kelia

Paris. — Prancūzija, kuri 
yra pagrindinė Irako ginklų 
tiekėja, paskelbė, kad ji pa
skolins Irakui penkis Super 
Etendard kovos bombone
šius, aprūpintus Exocet ra
ketomis. Manoma, kad jos 
gali būti panaudotos prieš 
Irano naftos įtaisymus ir 

protestą prieš Kaplano pla
ną. Net parlamente buvo pa
siūlyta tą planą atmesti ir 
pavesti tam tikrai komisijai 
paruošti įstatymą, kuris ne
laužytų įstatymų.

Laiškas iš Kanados
Gerb. Laisviečiai:

Čia rasite perlaidą sumoje 
$25.00. Tai prenumeratos at
naujinimas ir $10.00 aukų dėl 
vasarinės paramos. Nedaug, 
bet gyvenant iš pensijos ir 
mažų sutaupų tenka skūpiais 
būti. Mums taksus taip iškė
lė, kad už namą tenka mokė
ti netoli $2,000. Labai pa
brango alyva, elektra, van
duo.

Pas mus nieko naujo. Pęili- 
tikieriai riejasi už valdžią, už 
vadovybę. Konservatai ir li
beralai pradėjo labai taiksty
tis Reaganui. Kai buvo par
lamente iškelta, kad JAV 
administracija oficialiai prašo 
leisti bandyti skraidančias 
raketas Kanados teritorijoj, 
tai nauji demokratai įnešė 
pasiūlymą atmesti prašymą, 
bet liberalai ir konservatai 
balsavo prieš pasiūlymą. Tie
sa, apie 10 liberalų susilaikė 
nuo balsavimo. Nusiginklavi
mo šalininkai davė žinoti, 
kad bus rengiamos didelės 
demonstracijos prieš tų ra
ketų bandymus Kanadoje:

Pastebėjome Laisvėje, kad 
velionio A. Bimbos' palaikai 
išvežti Lietuvon. Suskaudėjo 
širdis, pagalvojus, kad toks 
svarbus žmogus apleido mus 
visam laikui. Liko tiktai at
mintis. Velionis daug kartų 
lankėsi pas mus su, prakal
bom, tad mums teko proga 
ne tik pažinti jį asmeniškai, 
bei ir išsikalbėti, pabendrau
ti.

Linkime visiems laisvie- 
čiams sveikatos ir sėkmės 
tęsti darbą toliau. J. Yla

Torontiečių kronika
Mirė O. Joneliūnienė K

Atėjo žinia iš Kitchener, 
Ont., kad ten mirė Olga 
Joneliūnienė, Petro Joneliū- 
no žmona. Nuliūdime liko 
vyras, sūnus ir 2 anūkai.

Velionės vyras Petras Jo- 
neliūnas savo laiku rašė eilė
raščius, kurie tilpdavo “Liau- 
dies^alse.”

Gili užuojauta šeimai.
♦ * *

Susilaukė sūnelio
Denise ir Paul O’Connor 

susilaukė sūnelio, o Ch. ir H. 
Degučiai — anūko. Tai bus 
broliukas dukrelei, kuri jau 
trečius metus eina.

\ * ♦ ♦ »
Turėjo operaciją

Draugė V. Masienė turėjo 
opęradiją ant akies. Gydosi 
namie.

Buvo susirgusi U. Sa
snauskienė. Dabar jau na
mie, gydosi gydytojo priežiū
roj.

Draugė B. Janauskienė ne- 
sveikuoja, lankosi pas gydy
toją.

K. Buzunienė turėjo nelai
mę, sunkiai susižeidė?

Ligonėms reiškiu užuojau
tą ir linkiu greitai susveikti.

\ ! A. Y.

laivus. I%naši kombinacija 
buvo panaudota Argentinos 
prieš britų laivus Falkland- 
Malvinų salų kare. {Malūn
sparniai su panašiomis rake
tomis jau yra pasiųsti ir 
Irako buvo panaudoti prieš 
Irano patrulių laivus Persijos 
įlankoje.

“LAISVE” 
------ —................... z_____

Prasidėjo moksleivių vasaros atostogos. Gerą dovaną mažiesiems pajūrio poilsiauto
jams padovanojo Šventosios girininkijos darbuotojai. Vaizdingoje vietoje . prie 
Šventosios upės kranto įrengta Miško pasakos giraitė, kurioje pirmąsias pasakėles jau 
pasekė Vilniaus konservatorijos docentė aktorė Eugenija Jankutė. Palangoje ir 
Šventojoje su tėveliais poilsiaujaptys mažieji Tarybų šalies piliečiai kiekvieną giedrios 
dienos popietę šioje Miško pasakos giraitėje turi progos klausytis vis naujų ir naujų 
TSRS tautų pasakų, kurias jiems seks respublikos aktoriai.

Nuotraukoje: Mažieji klausytojai lėliško pasakų giraitėje.
• B. Aleknavičiaus nuotrauka

NAUJIENOS, įVYKIAI, FAKTAI
PLAUKIMAS. Geros mieste 

per VDR plaukimo čempionatą 
Astrida Straus 400 m nuotolį 
laisvu stiliumi nuplaukė per 4 
min. 8,25 sek. ir pasiekė Euro
pos rekordą. Ankstesnis pasieki
mas taip pat priklausė VDR

■ sportininkei Inesal Dlrs — 4 
min. 8,58 sek.

Antrąją varžybų dieną ketu
riolikos metų moksleivė Astrida 
Straus pagerino dar vieną Eu-’ 
ropos rekordą. Sį kartą ji 800 m 
nuotolį laisvu stiliumi įveikė per 
8 min, 29,61 sek.

ŠIUOLAIKINE PENKIAKOVE.
Jevgenijus Zlnkovskią itUio« 
tapo tradicinio tarptautinio tur

nyro,. vykusio Leningrade, nuga
lėtoju. Jo rezultatas — 5488 
taikai.

ATSITIKTINUMAI
Dialektinis materjalizmas 

pripažįsta, kad atsitiktinu
mai galimi, kad jie ręikalingi 
tyrimams. Analizųp^amas 
įvairius atsitiktinyfnus, at
skirus faktus, mokslas siekia 
atskleisti tai, kas slypi jų 
esmėje.

Atsitiktinumus tiria socio
logija, biologija, fizika, ištisi 
matematikos skyriai (tikimy
bių teorija, atsitiktinių funk
cijų teorija, tikimybinių pror 
cesų teorija). Mokslas išlais
vina žmogų nuo palankių at
sitiktinumų. Socializmo sąly
gomis žmonės vis labiau įga
linami valdyti visuomeninius 
.procesus, planuoti ekonomi
ką, kultūrą ir tuo apsaugo 
visuomenę nuo žalingų atsi
tiktinumų.

Štai keli istoriniai atsitikti
numai: |

1895 metais baigė savo vai
singą veiklą vienas marksiz
mo pradininkų, tarptautinio 
proletariato ideologas ir va
dovas, Karlo Markso bendra
žygis Fredrichas Engelsas.

1924 metais nustojo- plakti 
vieno didžiausių proletarinių 
revoliucionierių ir mąstyto
jų, Karlo Markso ir Fredri- 
cho Engelso darbų tęsėjo, 
TSKP organizatoriaus, Tary
bų valstybės įkūrėjo Vladi
miro Lenino širdis. Skirtu
mas 29 metai.

1953 metais paliko atsakin
gą postą Josifas Stalinas. 
Skirtumas 29 metai.

1982 metais užmigo amži
nu miegu Tarybų valstybės 
ir tarptautinio komunistinio 
bei darbininkų judėjimo vei
kėjas, TSKP CK generalinis 
sekretorius Leonidas Brež
nevas. Tais pačiais metais 
užgeso gyvybė ir JAV darbi
ninkų judėjimo bei JAV lie
tuvių visuomenės veikėjo, 
Vilniaus universiteto istori
jos garbės daktaro, Lietuvos 
TSR nusipelniusio žurnalis
to, “Laisvės” laikraščio re
daktoriaus Antano Bimbos. 
Skirtumas 29 metai.

Abrahamas Lincolnas rei
kalavo pilietinių ir politinių 

ŠACHMATAI. Didmeistris iš 
Lvovo Olegas Romanišinas tapo 
tarptautinio turnyro „Jūrmala- 
83" nugalėtoju. Romanišinas pa
siekė daugiausiai pergalių — 
devynias ir nepatyrė nė vieno 
pralaimėjimo. Jau ketvirtą kartą 
toks turnyras rengiamas Jūrma
loje. Šį sykį (ame žaidė Didžio
sios Britanijos, Ispanijos, Kubos, 
Lenkijos, Jugoslavijos ir mūsų 
šalies šachmatininkai.

FUTBOLAS. Meksikoje baigė
si pasaulio jaunimo čempionatas. 
Finalines rungtynes, kurios vy
ko perpildytame Meksikos sosti
nės „Acteko" stadione, žaidė 
Brazilijos ir Argentinos vienuoli
kės. Brazilai, pademonstravę 
greitą, atakuojant fu'bolą pel
nytai nugalėjo. Vienintelį įvartį

teisip visierųs žmonėms, rin
kimų teisės moterims. Buvo 
palaipsnio vergijos panaikini
mo šalininkas. JAV m prezi
dentu jis tapo 1860 metais. 
John Fitzgerald Kennedy 
taip pat buvo vienas pažan
gesnių politikų, stengėsi gin
čijamas tarptautines proble
mas spręsti derybomis, ieš
kojo būdų gerintį/santykius 
su Tarybų Sąjunga. Jis iš
rinktas JAV prezidentu 1960 
metais. Skirtumas 100 mėtų.

Abudu reakcionierių nužu
dyti penktadienį. Kartu su 
jais buvo žmonos.

Po A. Lincolno prezidentu 
tapo Andrius Johnson.

Po D. F. Kennedžio prezi
dentu tapo Lindonas John
son.

A. Johnson, užėmęs A. 
Lincolno vietą, gimė 1808 
metais. Johnson užėmęs J.F. 
Kennedžio vietą, gimė 1908 
metais. Skirtumas 100 metų.

A. Lificolno sekretorius 
nepatarė prezidentui vykti į 
teatrą. Tas nepaklausė ir 
buvo nužudytas.

J. F. Kennedžio sekreto
rius siūlė vykti į Dalias kitu 
keliu. Tas nepaklausė ir bu
vo nušautas.

Agresorius, savanaudis, 
avantiūristas Napoleonas Bo
napartas pasiskelbė Prancū
zijos’imperatoriumi 1804 me
tais. Didžiausias karo nusi
kaltėlis Adolfas Hitleris tapo 
Vokietijos kancleriu 1933 
metais. Skirtumas 129 me
tai. s

Napoleonas užėmė Vieną 
1809 metais. Hitleris okupa
vo tą miestą 1938 metais. 
Skirtumas 129 metai.

Napoleonas užpuolė Rusiją 
1812 metais. Hitleris įsiveržė 
į Tarybų Sąjungą 1941 me
tais. Skirtumas 129 metai.

Pirmasis ragožių užvertė 
1821 m. šv. Elenos saloje 
kaip Anglijos belaisvis, an
trasis sau galą pasidarė 1945 
metais Berlyne. Vieno ir kito 
saulėlydžiai negarbingi.

Vandalinas Junevičius k

33 oje minutėje ii iTm baudi
nio įmutė Sllva, beje, pripažin
tas geriausiu turnyro žaidėju.

Trečiąją vietą pirmenybėse 
u ėmė Lenkijos komanda, Įvei
kusi Pietų Korėjos futbolininkus 
~ 2:1.

DVIRAČIŲ SPORTAS. 28 me
lų dviratininkas iOlegąs Liado
vas, prieš savai io iškovojęs ša
lies čempiono vąrdą 50 km 
nuotolyje, / vėl buvo nepralen
kiamas — šį kartą porinėje len
ktynėse kartu su kitu taliniečiu 

.devyniolikmečiu Tyjnu Roosmi- 
aje. Sekmadienį vėlai vakare 
Vilniaus—Kauno autostradoje
pasibaigusiose varžybose Estijos 
dviratininkai iškovojo šalies 
čempionų aukso medalius, įvei
kę 50 km nuotolį per 1 vai. 2 

,mln. 34,04 sek.
.1. UŽUPIS

* * * 1
— Policija pranešė,Roma

kad jai pavyko suimti buvusį 
Raudonųjų brigadų Romos 
vieneto vadą Pietro Vanzi. 
Jis buvo įveltas į buvusio 
Italijos premjero Aldo Moro 
pagrobimą ir nužudymą ir 
nuteistas kalėti iki gyvos 
galvos. Jis dalyvavęs ir JAV 
gen. James Dozier pagrobi
me. Už savo veiksmus ry
šium su tuo jis buvo nuteis
tas 25 metų kalėjimo. Vanzi, 
kuris ligšiol buvo vienintelis 
nepagautas Raudonųjų bri
gadų vadų, suimtas reziden
ciniame Romos rajone ir bu
vo ginkluotas, bet nespėjo 
iššauti.

Bet tos brigados ' vistiek 
veikia. Birželio 26 d. jie 
nužudė vyr. prokurorą Bru
no Gaccia, kuris vedė bylas 
prieš teroristus.

. ...—... .... ..
Šijntametė iŠ 

„Igggmą" kolūkio
Ten, kur išlakios šimtametės pušys oši

na Silalcojo miškelį, grynas orai atgaivina 
pavargusius nuo darbų sąnarius, tūno pri
gludusi Juoxq Agurkle sodyba', visada 
tvarkinga, gerų šeimininkų prižiūrėta. Užei
name numalšinti troškulio, pajlldedame gry
bų pintines, Darželyje, atsisėdusi anl že
mos kėdutės, purena gėlių lysveles žllagaL 
vė senutė. Pamačiusi mus, maloniai kvie
čia atsisėsti. Užsimezga įdomus pokalbis.

Anksčiau turėjau ir ai didelį pamė
gimą grybauti, uogauti, o dabar kažin 
kodėl akys jąu nebe taip rodo. Nueinu tik 
j kraitę miško, pavaikščioju, pavalkičio/u, 
pasiklausau paukščiukų giesmelių ir vėl 
žingsniuoju namo. Dabar ai labai gerai gy
venu —’ ką noriu, tą veiklu, pavalgyti vis- ' 
ko yra iki soties, — kalba senutė.

Paprašėme papasakoti apie savo gyve
nimą nuo vaikystės dienų, ir ji mielai su
tiko.

— Tai buvp ne gyvenimėlis, o ašarų pa
kalnė. Mano vardas Ieva, o pavardė ■ - 
Veiverytė. Gimiau 1883 metais Kapsuko 
rajone Sasnavos apylinkėje, Brastos kai
me. Tėvai tąturėjo mažą sklypeli Žemės. 
Buvome penios seserys Ir vienas brolis. 
Dabar Jau nį vieno gyvųjų tarpe nebėra. 
Ai čia viena linguoju, kaip tos llmtametės 
pušelės. Kai buvau dvejų metų, mirė tė
velis, o septynerių išėjau pas svetimus 
duonelės užsidirbti. Iš pradžių ganiau, pas- \ 
kui parsisamdŽiaū už pusmergę, vėliau ui 
mergę. 25 metus tarnavau pas ūkininkus. 
Sunku buvo, labai sunku. Norėdavau pasi
puošti, bet nebuvo už ką. Kad Ir nusidir
bę, bet linksmintis vis tiek norėdavome.

TAS PUSLAPIS

Reakcionierių spaudoje I 
spaudelėje. ne taip retai gali
ma užtikti savotiškos pagy
ros sklidinus žodžius: mes 
vis dar laikomės, mūsų dar 
daug!

Teisybės dėlei iš karto 1 
reikia pasakyti, kad žymiai 
dažniau vis tik kyšo skaudžių ( 
dejonių spygliai. Dėl vis' 
siaurėjančio skaitytojų rato, j 
dėl vis augančios išlaidų naš- i 
tos ir kitokių šios puikios ir ! 
visokeriopai dievo palaimiu- ' 
tos šalies negandų.

Štai tipiškas inkštimas iš j kiekvieną 
Chicagos: i straipsnį.’

“Jau šiandieną visą mūsų 1 
periodiką slegia sunki finan
sinė leidimo^ pašta. Leidimo 
kaštų nuolatinis didėjimas 
kasmet verčia kelti prėnu- 
merato mokestį, bet ne visad 
du kart du yra keturu: pakė
lus mokestį, atkrenta dalis 
prenumeratorių . . . Leidimo j 
Kaštus labai didina ir pašto 
išlaidos., Deja, šių išlaidų 
negalima sumažinti, atvirkš
čiai, jos kas metai didėja.

Auga ir auga leidimo kaš- ' 
tai. Jau dabar pensininkams 
ir kitiems mažų pajamų lie-1 
tuviams nelengva prenume-: 
ruoti savo dienraštį“.

Ši citata paimta iš “Drau
go” kuris palyginus su kitais 
likimo broliais, dar spardosi 
su bėdomis palyginti gerai.

Taigi, visi puikiai žinome, 
kad tai — nieko naujo,'‘įpras
tos, vis didėjančios emigra 
cinės leidybos bėdos. " x \

Tačiau tai toli gražu ne- 
vien tik galvoskaudis reak
cionierių spaudos leidėjams 
ir redaktoriams: tos proble
mos nemaža dalimi ap
sprendžia ir patį leidybos 
veidą. Turtingesnių 
grafomanas, sukrapštęs tą ač 
kitą dolerių sumą, jau gali 
diktuoti savo sąlygas perio
dinio ar neperiodinio leidinio 
leidėjams.' Jis įgauna galimy
bę neribotai reikštis, šlovinti 
save ir savo žygius, malti į 
miltus neprietelius . . .

Tai nulemia reakcinės lei
dybos veidą — nežiūrint, 
kokios pakraipos ji bebūtų: 
tokia amerikietiškai kieta 
realybei Taip ši spauda ir 
leidyba smulkėja ir dažnai 
tampa netgi komiška, nepai
sant jos gausos ir pavadini
mų įvairovės.

Tą neretai pastebi ir jau- 
snės kartos leidinys“Aki-

i 1 ii”, įtin dažnai mėgstą 
s? plaką. Štai ką jie parašė 
ap.e leidinuką “Lietuvos žur-

nalistas” (ta pačia proga ne
galima neatkreipti dėmesio j 
jo pavadinimo pretenzingu
mą, nieko bendro neturintį 
su realybe):

“Kadangi sugalvojo gerbti 
tą patį asmenį antrą kartą 
(“Lietuvos žūrnaįfctas” — 
J. L.) atsirado'pirmojo pa
gerbimo pakartojimas su 
tom pačiom kalbom, tais pa
čiais dalyviais ir aktoriais.
... O didesnę pusę leidi

nio užpildė pats Alantas, 
visaip save . iškeldamas ir 
smulkiai išskaičiuodamas 

savo s knygą ir 
Čia rašoma apie 

labai būdingą atvejį: viena 
žinomiausių — ir jau todėl 
labili specifinės pagarbos 
vėrių grafomanų — pKsinau- 
dojij technininėmis galimybė
mis dar kartą pagerbti . . . 
pats save.

Nemažiau linksma būna, 
kai reakcionierių spauda ima 
pliekti kokį nors supelijusį 
savo aplinkos veikėją. Nere
tai būna, kad tokie ^rašiniai 
atsiranda kokiam nors suin
teresuotam mecenatui paklo
jus šimtinę kitą. Štai kaip 
aprašė buvusio Bendruome
nės veikėjo Kutkaus kritimą 
iš sosto Brooklyno savaitraš
tis “Darbininkas“:

“Tik buvęs pirmininkas 
Kutkus per 28 minules užsi
kirsdamas kartojosi ir gyrė
si, kad labai daug nuveikęs, 
daug auki/surinkęs . . . De
ja, Kutkus yra liguistas aler- 
gišias kitų kritiškom pasta
bom ir spaudos atsiliepimus 
palaikė jo veiklos apterlioji- 
mu. Iš tikrųjų Kutkus ap- 
terlįojo spaudą, be kurios 
nebūtų pajėgęs pasirinkti pi
nigų nei savo pasivažinėji
mui, nei Michigano lentom 
piauti. Jokia lietuviška veik
la neįmanoma be lietuviškos 
spaudos ir lietuviškų radijo 
valandėlių talkos. Tik Kut
kus, pritvinkęs didybės ma
nijos, gali to nepastebėti.“

Taip žodinėse dulkėse išvo- 
liojamas nuverstas veikėjas, 
matyt, soste sėdėdamas ne
kartą užmynęs ant “Darbi
ninko“ poniškų nuospaudų. 
Tas pats leidinys į valdžią-ir 
šlovę atėjusiam naujam “va
dui1’ pažada: jį palaikys, jei 
tas .... bus geras. Kitaip 
tariant, padės vargstančiam 
laikraščiui.

. . . Tai tik keletas iš 
reakcionierių saviplakos pa
vyzdžių. Neabejokite: jų at
siras vis daugiau. Ir — vjs 
linksmesniu. J. L.

Labiausiai man patikdavo šokti polkutę, 
suktinį, padespaną.

Ištekėjau už Kazio Plikalčio. Ir vėl 
nauji vargai prasidėjo. Auginau dvi dukras 
ir sūnų. Sūnaus jau nebeturiu — jis miręs.

bai mane myli anūkai •— Natalija Ir Vytu
kas. AL irgi jų labai pasiilgstu.

Darbas imagui nieko nekenkia. Matot, ar 
ai neišgyvenau šimto metui Daktarų dar 
nereikėjo. Ir dar gyvensiu, nepasiduosiu...

Palinkėjome jai daug sveikatos Ir malo
niai išsiskyrėme.

S. TAMOŠAITIENĖ 
Kapsuko rajono „Lygumų“ kolūkio 

moterų tarybos pirmininkė 

“Tarybinė Moteris”
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SĄJUNGA, KURIĄ REIKIA PLAČIAU 
PRISIMINTI IR ĮVERTINTI

Tarp pažangių Amerikos 
lietuvių organizacijų turbūt 
mažiausiai iki šiol buvo prisi
menama ir tuo pačiu žinoma 
Lietuvių meno sąjunga.

Suprantama, jog daugiau
sia dėmesio ir mokslinių tyri
nėjimų yra skirta Lietuvių 
socialistų sąjungos ir iš jos 
kairiojo sparno susiformavu- 

’ sios Lietuvių komunistų są
jungos bei kitų revoliucinių 
darbininkų organizacijų isto
rikai. Nemaža rašyta apie 
lietuvių literatūros draugi
ją — juk vien A. Petrikos 
knyga, skirta draugijos 50- 
mečiui, “LLD ir pažangieji 
Amerikos lietuviai” pateikia 

^gausybę informacinės me
džiagos, Lietuvių darbininkų 
susivienijimas (LDS) buvo 
išleidęs savo dešimtmečio su
kaktuvinį albumą — su dau
gybe nuotraukų ir faktų. 
Skelbta, jog paruoštas ir 
50-mečio leidinys. Pagaliau 
ir moterų organizacijos 
(Amerikos lietuvių moterų 
progresyvus susivienijimas) 
yra plačiau aprašytas, pri
mintos daug jų veikėjų, y

Negalima sakyti, jog LMS 
būtų kažkokia nežinoma or
ganizacija. Ir vis dėlto jos 
istorinės 'apžvalgos nesame 
turėję. Kai ką parašė V. Bo
vinas, bet daugiau prisimin
damas rytinių valstijų, ypač 
niujorkiečių, darbą. LMS, 
tiesa, turi savo leidinį — 
"Aido” jubiliejinį albumą, iš
leistą 1982 m., bet jis dau
giausiai skirtas vienam orga
nizacijos vienetui, o juk LMS 
sudarė daugybė chorų, dra
mos ratelių, liaudies teatrų. 
Tad LMS istorija — ne 
vienos, o daugelio organiza
cijų plataus ir įvairiapusiško 
darbininkų meninio veikimo 
istorija.

Dar tada, kai buvo rašoma 
plati LLD istorija, A. Petri
ką apie LMS joje tegalėjo 
pasakyti tiek: “1923 m. Chi
cagoje suorganizuota Am. 
Lietuvių proletarinio meno 
sąjunga. . Kas buvo pirmieji 
jos viršininkai — neteko su
žinoti.” Matote, tebuvo praė
ję vos daugiau 30 metų, o 
išeivijos kultūrinio gyvenimo 
žinovas jau negalėjo pasaky
ti, kas buvo LMS įkūrėjai ir 
pirmieji veikėjai. Šiek tiek 
žinių apie LMS veiklą yra L. 
Petkevičienės 1969 m. Vil
niuje išleistoje knygoje 
"JAV pažangiųjų lietuvių vi
suomeninė-kultūrinė veikla 
1933-1940 m.” ypač skyriuje 
apie darbą su jaunimu, bet ir 
ten nėra nuoseklesnės istori
nės apžvalgos, pasitaiko ne
tikslumų. Mažojoje tarybinė
je lietuvių enciklopedijoje

rARYBŲ LIETUVOJE

VASARA: DARBAI, POILSIS, RŪPESČIAI
VILIOJANTYS KELIONIŲ TAKAI

A. Garunk&člo ir V. Žulpos nuotraukos

itya, bet ir tai, jog sukan-
60 metų nuo šios organi-

[LMS-60 METUI 
mėginama nurodyti pirmuo
sius LMS vadovus, bet, ma
tyti, kaip ir A. Petrikai; jie 
buvo nežinomi. Atrodo, ir 
pati LMS niekada nesirūpi
no, kad būtų kaupiama ir 
renkama medžiaga apie pla
čią veiklą, tik pirmajame 
periode tuo rimčiau užsiimta, 
dabar gi jau ir daugelio faktų 
turbūt neįmanomasųrasti.

O juk Lietuvių mėno są
jungą prisiminti skatina ne 
vien tai, jog tebesama jos 
aktyvių narių — žinomų dai
nininkų, chorų mokytojų, pa
čių chorų, jog, vadinasi, ji 
tebegyva ir prisiminimais, ir 
vei 
ka 
zacijos įsikūrimo. B. Raguo
tis, ieškodamas senuose lei
diniuose LMS gimimo datos, 
spėja, jog galima ja laikyti
1922 m. pabaigą (knyga 
"Prie ištakų”). Be abejo, 
užuomazgų būta. Tačiau pa
tys LMS (tada - ALPMS, 
Amerikos lietuvių proletari
nio meno sąjunga) kūrėjai 
organizacijos pradžią laikė
1923 metus, jie LMS penk
metį šventė 1928 m. ' Kai 
1930 m. “Vilnyje” kilo disku
sijos dėl LMS veiklos pra
džios, sąjungos kūrėjas J. 
Pakaušis (J. P. Karnaukalas) 
rašė: “O faktas va koks: 1922 
m. jokių paklydimų bei nu
krypimų, pridėčkų, 'piršimų 
prie konstitucijos nebuvo ir 
negalėjo būti, nes tuo laiku 
dar nebuvo konstitucijos, 
nes nebuvo dar pačios sąjun
gos.” Tiesa, jis pripusta, 
jog jau pačioje 1922 m. 
pabaigoje prądėjo organizuo
tis LMS: tada, padedant 
ALDLD pirmajai ^apskričiai, 
susiorganizavo laikinas komi
tetas, kuris spėjo suorgani
zuoti du susirinkimus. Sąjun
gai tada tepriklausė 5 teatri
nės grupės, o 1923 m. jų 
prisidėjo dar 3. Tačiau LMS 
veiklos pirmaisiais metais J. 
Pakaušis laiko 1923-uosiUs, 
nors chorai dar priklausė 
Lietuvių socialistų daininin
kų susivienijimui, kurio cent
ras veikė Massachusetts val
stijoj.

1924 m. sausio 7 d. įvyko 
LMS pirmasis suvažiavimas, 
ten svarstytas ir pirmasis 
sąjungos konstitucijos pro
jektas. 1924 m. birželyje 
Dainininkų susivienijimas re
ferendumu nusprendė susi
vienyti su LMS, ir nuo tada 
LMS, kaip rašė J. Pakaušis, 
“Sąjunga atsistojo ant tvirtų 
kojų.”

Tad LMS įsikūrimo metais 
galima laikyti ištisą laiko 
tarpą: pradedant 1922 m. 
pabaiga ir baigiant 1924 m. 

vasara. Vadinas, ir sukaktį 
galima prisiminti ilgiau, ir 
yra progos ieškoti daugiau 
primirštų faktų, žinių, reng
tis susidaryti geresnį LMS 
veiklos istorijos vaizdą, pasi
domėti ir mažiau žinomais, 
bet nusipelniusiais darbinin
kų meninės saviveiklos vei
kėjais.

O pradžiai šiek tiek prisi
minkime pagrindinius LMS 
istorijos dalykus, kurie būtų 
sutelkti vienoje vietoje.

LMS šešiasdešimties metų 
laikotarpis dalintas į keturis 
periodus pagal tai, kur veikė 
sąjungos centras: pirmas — 
Chicagoje, 1923-1930 m., an
tras — New Yorke 1930 — 
1946 m., trečias — Chicagoje 

1946-1954 m., ketvirtas — 
New Yorke nuo 1954 m. iki 
dabar. LMS centrai visą 
laiką buvo redakcijų patalpo
se: prie “Vilnies” arba “Lais
vės”. Žinoma, pagal kitus 
kriterijus, sakytume, mokslu 
ir istorija paremtus, LMS 
raidos laikotarpius reikėtų 
kitafp rikiuoti: vieni bruožai 
būdingesni bendrojo fronto 
laikotarpiu, o kiti — makar- 
tizmo reakcijai arba karo 
metams, vienas tendencijas 
išryškina žanrų ir atskirų 
meno sričių pasiekimai (pa
vyzdžiui, liaudies teatrų kū
rimasis, festivalių <metas, 
kartų keitimasis, ir kt.) ki
tas — generacijų keitimasis 
ir t. t. i ;;7::

Per tą laiką įvyko 16 suva- 
žiavipių: Chicagoje — 5, 
Brooklyne — 4, Clevelande — 
3, Detroite, Pittsburghe, 
Worcesteryjej- Miami — po 
1. Pirmi du įvyko ąš eilės: 
1924,.'011.10 ir 1925, 10.07. 
Nuo 1928 m. iki 1940 m., nuo 
trečiojo iki devintojo, suva
žiavimai vyko kas dveji me
tai. Karas jų eilę nutraukė. 
Dešimtasis LMS suvažiavi
mas įvyko 1946.10.21. — 27 
d. — drauge su pirmuoju 
suotinu LMS festivaliu Chi- 
cagoje. Iki 19^7 m., dešimta
sis — keturioliktasis suvažia; 
vimai, buvo rengiami kas 
treji metai. Iki penkioliktojo 
suvažiavimo jau reikėjo lauk
ti ketverių metų — jis įvyko 
1961.04.01.02 
nors pradžioje 
ta rengti jų Clevelande. Pa
skutinysis, šešioliktasis, bu
vo surengtas 1969 m. Miami- 

Chicagoje, 
buvo numaty

je. Floridos pasirinkimas bu
vo labai simb^liškias — ten 
iš tikrųjų susibūrė naujausia 
lietuvių koloniją, kurioje gy
veno daug senų ir pasižymė
jusių LMS narių, veikė nauji 
chorai. Suvažiavimas vyko 
drauge su tradiciniu meno

“LAISVĖ”

' festivaliu, kuris buvo plačiai 
aprašytas (deja, paties šuva 
žiavimo aprašymo, nors ir 
žadėto, neteko užtikti, tik
riausiai, ir nebuvo išspaus
dintas . . .).

Iš pradžių veikė pirmoji 
LMS apskritis, kurios cen
tras — Chicagoje. Taip pat 
veikė II apskritis, kurios 
pagrindą sudarė Massachu
setts saviveiklininkai, pri
klausę Dainininkų susivieni
jimui. 1926 m. susikūrė ofi
cialiai II apskritis, apvieniju- 
si New- Yorko ir apylinkių 
saviveiklininkus, o po kelių 
metų — ir IV apskritis, 
subūrusi Connecticut meni
ninkus.(^Tačiau kai kurių di
džiųjų kolonijų (pav., Detroi
to, Clevelando, Philadelphi- 
jos, Los Angeles) saviveiklL 
ninkai nepriklausė jokiai ap
skričiai. Vėliau IV apskritis 
liovėsi veikusi.

Pirmiausia LMS vienijo 
dramos ratelius. Nuo 1924 
m. veiklos kolektyvai — cho
rai, kurie ilgą laiką būrė ir 
scenos mėgėjus. Vėliau są
junga vienijo ir dailininkus, 
literatų ratelius, globojo 
“Ateities žiedo” vaikų drau
gijos mokyklėles. Nesant 
įmanomu čia prisiminti LMS 
veiklos krypčių, reperturinio 
ir leidybinio darbo, abiejų 
konstitucijų, gastrolių orga
nizavimo, festivalių, polemi
kų, filmų rodymo, ryšių su 
Lietuva ir kitų veiklos sričių, 
reikia pažymėti didelį kul
tūrinį vaidmenį, kurį atliko 
specialūs LMS puslapiai 
“Laisvėje” ir “Vilnyje”.

Vytautas Užgiry s

PRANAS ŠKLĖRIUS
* * *

Nuo kario kapę 
Nusiskyniau pienę 
Ir atsargiai ją 
Parnešiau namo, 
Kad tie,
Kurie iš karo neparėję, 
Nors šitaip 
Pagyventų šilumoj.

Ir rodėsi,
Kad namas prašviesėjo, 
Lyg ne gėlelė, 
0 žvaigždė aukšta 
Iš molinio ąsočio 
Ugnimi spindėjo 
Ir laimimo gyvenimui 
Mane.

Aš prisimerkiau, 
Ištiesiau jai ranką, 
Ant kelių godžiai 
Priklaupiau prie jos 
—Tavęs, kareivi, 
Motinos dar laukia, 
Išeik iš pienės, 
Ir sugrįžk namo . . .

SKAITYKITE 
IR REMKITE 

“LAISVĖ”

PENKTADIENIS, LIEPOS JI.T.VĮ1, IBpS

DETROIT, MICHIGAN
Bowleriu banketas <

Detroito LDS bowleriai at
laikė savo banketą birželio 4 
d. Detroito Lietuvių Klubo 
patalpose. Susirinko apie 
šeptyniasdešimts žmonių ir 
visi skaniai pavalgė vakarie
nę; bąliavojo su gėrimais ir 
visokiomis kalbomis apie 
praėjusį turnyrą. Vėliau bu
vo susirinkimas užbaigimui 
šio sezono kėglio žaidimo. Iš
dalinta visokių laimėjimų: pi
nigais ir kitomis dovanomis. 
Dėl sekretoriau^-iždininko 
Alfons Rye buvo patiekta 
graži dovana—mašinėlė gro
jimui juostelių (tape recor
der). Tai visų bowleriu dė
kingumas dėl Alfons Rye už 
jo nenuilstančio ir sunkaus 
darbo, tvarkant bowleriu loši
mą ir pinigus. Buvo išrinkta 
valdyba dėl ateinančio sezo
no, kuris prasidės rugsėjo 
mėn. Išrinkti: pirmininkas 
Vytautas Petrulis; vice-pir- 
mininkas Kęstutis Garelis; 
sekretorė-iždininkė Marie 
Šervial.

Visi susirinkusieji ilgai bu
vo Klube; bendravo, kalbėjo, 
šoko prie juostelės muzikos. 
Buvo ir staigmena, kuomet 
Bertha Rye patiekė savo 
vyrui Tony Rye didelį tortą 
ir pranešė, jog birželio 5 d, 
jos vyras Tony Rye minės 
savo 55 metų gimtadienį. 
Visi jam padainavo ir dar 
linksmiau praleido vakarą.

Dar apie turnyrą
LDS 32-ras Nacionalis kėg

lio (bowleriu) turnyras, kuris 
įvyko Detroite paskutinį są- 
vaitgalį gegužės mėnesio, 
buvo labai,sėkmingas visame 
kame. Didelis kreditas pri
klauso turnyro komitetui, ku
riame buvo apie penkiolika 
žaidėjų, bet didžiausias kre
ditas priklauso pirmininkėms 
Bertha Rye ir Janice Brazas, 
bei sekretorei Karen Arndt. 
Jos nuoširdžiai ir draugiškai 
atliko savo darbą taip, kad 
visiems visas turnyras pati
ko.

Negalima užmiršt paminėt 
Charles R. Step (Stepanaus
ko) laidotuvių namų šeimi
ninką, kuris užmokėjo už at
spausdinimą bilietų dėl lai
mėjimo (raffle tickets). Taip
gi, pinigiškai daug pagelbėjo 
bowleriai Dr. John Geralt 
(Geraltauskas) ir jo šeima, 
užmokėdami už atspausdini
mą programų knygelės,. Dr. 
Geraltauskas yra LDS Cen
tro daktaras kvotėjas.

. . Biznieriai
Moterys investatorės atlai

kė savo mėnesinį susirinkimą 
birželio 11 d. Topinkas val
gykloje, pietų laike.

Vakare, birželio 11 d. vy
rai investatoriai susirinko į 

^Chuck ir Minnie Tvaskų na
mus ir atlaikė savo mėnesinį 
susirinkimą. Po susirinkimo, 
kiti Tvaskai, Stanley ir Ann 
patiekė skanią vakarienę ir 
gėrimus. Visi nariai geroj 
nuotaikoj atlaikė susirinki
mą.

Vyrai ir moterys sako, kad 
jiems gerai sekasi su “stock 
market” ir jų pinigai auga.

Paskutines susirinkimas
LDS 21 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyko birželio 12 d. 
Detroito Lietuvių Klubo pa
talpose. Narių susirinko ųe- 
perdaugiausia, bet pirminin
kas Tony Vasaris sklandžiai 
pravedė susirinkimą lietuvių 
Raiboje. Visa valdyba ir na- 
pfci kalbėjo lietuviškai, iš
skyrus sekretorę Ruth Gu
gas, kuri skaitė praeito susi
rinkimo protokolą anglų kal
boje. Yra pagirtinas dalyka^ 
kad lietuvių kalbą vartoja
ma; kad čia gimę ir seni 
nariai neužmiršta’ .tėvų kal
bos. Beje, Tar.l Lietuvoj 
kiekvienas moka kelias kal
bas, o tai yra didelė garbė.

Apart kitų reikalų, pirmi
ninkas pranešė, jog šis yra 
paskutinis susirinkimas iki

t 
ateinančio sezono. Sekantis 
LDS 21 kp. susirinkimas 
įvyks sekmadienį, spalio 9 d. 
lval. ryte Detroito Lietuvių 
Klubo patalpose.

Po susirinkimo buvo pa
gerbta^ sekretorius-iždinin- 
kas Sęrvit Gugas, kuris bir
želio 13 d. minėjo savo gimi
mo dieną. Jo žmona patiekė 
gražų tortą su rožytėmis. 
Visi padainavo jam gimtadie
nio priprastą dainą. Buvo 
užkandžiai, kuriuos prirengė 
šeimininkės Millie Vasaris ir 
Alice Stacey (Stasiukėnas). 
Už visį valgį užmokėjo Ser- 
vitas irvRuth Gugai, bet visi 
susirinkusieji viską pirko ir 
pelnas liko LDS 21 kuopai. 
Virtuvėje patarnavo Millie 
Vasaris, Alice Stacey ir Ruth 
Gugas; pinigus priėmė Lil
lian Gugas. Visi susirinku
sieji draugiškai praleido ke
bas valandas po pietų Klube.

Klubo susirinkimai
Detroito Lietuvių Klubas 

visuomet atlaiko savo mėne
sinius susirinkimus kiekvie
ną menesio ketvirtą sekma
dienį, 10 vai. ryte. Klubas 
niekad nepertraukia savo su
sirinkimų. Taigi, jei kitos or
ganizacijos eina į atostogas, 
Detroito Lietuvių Klubas lai
ko savo susirinkimus be per
traukos. Sekantis Klubo su
sirinkimas įvyks birželio 26 
d.; kiti susirinkimai bus lie
pos 24 d.; rugpjūčio 28, 
rugsėjo 25 ir t. t. Visi nariai 
linksmai praleiskite šią vasa
rą, bet nepamirškite Detroi
to Lietuvių Klubo susirinki
mų ir dalyvaukite kiekvieną 
mėnesį. Stefanija

Washington. — Kansas res
publikonė Nancy Landon 
Kassebaum, Senato užsienio 
reikalų komiteto narė, per 
NBC TV pareiškė, kad ji 
nesutinka su buvusio vice
prezidento nuomone, jog bū
tina JAV kariuomenę pa-

LIŪDNAS PRANEŠIMAS

SAN LEANDRO, CAL.

Mirė

Frank [Pranas] Machulis
Birželio 7 d., mirė Frank Machulis, sulaukęs 85 

metų amžiaus. Liko nuliūdime žmona Dorothy, 
sūnus Raymond, sesuo Barbara Galvin ir jos 
šeima, brolienė Konstancija Mugianienė; ‘ taipgi 
giminės Lietuvoje. A 
z Liekame nuliūdime, \ , -

Žmona—DOROTHY i
Sūnus-RAYMOND

Brolienė-KONSTANCIJA MUGIANIENE

SAN LEANDRO, CAL.

MIRUS

Frank Machuliui 
' !

Reiškiame nuoširdžią užuojautą žmmai DORO
THY, sūnui RAYMOND, seseriai 
GALVIN, Billerica, Mass, ir jos šeinijai, brolienei 
KONSTANCIJAI MUGIANIENEI, O 
taipgh visiems jo giminėms ir draugams, čia 
Amerikoj ir Lietuvoj. Linkime Jums ištvermingai 
pergyventi šią liūdną valandą jūsų gyvenime. 

t

LLD 198-TOS KUOPOS VALDYBA ir NARIAI 
Oakland, California

BARBARA

įkland, Cal.

S'AN LEANDRO, CAL.

MIRUS

Frank Machuliui
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai DORO

THY, sūnui RAYMOND, seseriai BARBARA 
GALVIN ir jos šeimai. Taipgi visiems jo giminėms 
ir draugams čia Amerikoj ir Lietuvoj.

Mes liūdime kartu su Jumis.
M. Kamarauskienė
M. Mozuraitienė
M. Baltulionytė
TeldaKing
K, Mugianienė

Ir sumainė 
aukso žiedus

Onos Juozėnienės sūnus Sta
sys Yozenas su Joan Elaine 
Perticone. sukūrę šeimą ge
gužės 19 
kelionei jaunieji buvo išvykę 
į St. Martin salas. Jie nuola
tos gyvena Englewood, N. J.

d. Povestuvinei

Wilkes Barre, Pa
Antanas Globičius ligoninėje

pirmadienį Mary-

kad Antanas Globi- 
išvežtas į ligoninę 

nį, birželio 24 d.

Praėjus
tė Sinkevičienė skambino iš 
Wilkes Barre pranešti lais- 
viečiams, 
čius buvo 
penktadie

Kaip ilgai draugui Globi- 
čiui teks h būti ligoninėje, dar 
nebuvo su žinota.

siųsti į Sa 
valdžiai pi 
kvietė pre

Vadorą padėti jos 
ieš partizanus. Ji 
z. Reagan pirma 

išbandyti visas kitas priemo- 
Salvadoro neužimtų 

Esą kariuome
nės pasiuntimas turėtų būti 
paskutiniausia priemonė.

nes, kad 
komunistai.

Ks. Karosienė 
M. Ginaitienė 
R. MacRae 
C. MacRae 
A. Taraška

V. Taraškienė

i




