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KRISLAI
Atvykę iš J.A.V. 
“Istorinė teisė” 
Ir varpininkai . . . 
Gyvi atsiminimai 

, R. BARANIKAS 
Pažangus New Yorko sa

vaitraštis “Guardian” rašo 
apie padėtį prie Hebrono, 
taip vadinamajame Vakarų 
pakraštyje, kurį okupuoja iz
raeliečiai. Hebronas (arabiš
kai Al-Chalil) yra svarbiau
sias tos teritorijos miestas ir 
izraeliečiai stengiasi jį ap
supti savo kolonistų naujoky
nais. Viena tų kolonijų yra 
Kirijat Arba, kurios gyven
tojai yra aršiausi dešini šovi
nistai, kurie vaikšto dieną- 
naktį pilnai ginkluoti, elgiasi 
lyg jie patys būtų okupacinė 
armija . . .

Iš kur jie ten atsirado? 
“Guardian” iškelia, kad dau- 

, guma Kirijat Arba gyvento
jų yra atvykę iš Amerikos, 
tiksliau iš Brooklyno. Jie 
teigia, kad jie turi “istorinę 
teisę” ten gyventi, nors prieš 
keleris metus jie dar nebuvo 
Izraelio žemės iš viso matę, o 
ten gimę ir augę arabai pa
lestiniečiai, anot jų, turėtų 
keltis anapus Jordano!

Štai prie kokio samprotavi
mo priveda žmones aklas 
šovinizmas ....

Pati sąvoka “istorinė tei
sė”, man atrodo, yra primi
tyviška; Ji faktinai sako, kad 
tam tikni žmonės, vartojanti 
tam tikrą kalbą, esą tam 
tikros kilmės arba priklausą 
tam tikrai tikybai, turi (arba 
neturi) teisę tam tikroje vie
tovėje gyventi. Ateities civi
lizacija į ta sąvoką žiūrės 
kaip į atsineštą iš miško, iš 
džiunglių, iš žvėrių santykių.

Po-valstybinėje civilizaci
joje, kada, pagal Markso 
teorijas, valstybiniai apara
tai išnyks, žmogus, indivi
das, pilnai spręs kur, kada ir 
kaip ilgai jis nori praleisti 
savo gyvenimą.

Sumirgėjo prieš akis seniai 
bematytas išsireiškimas: 
“Žaliasis internacionalai”. 
Tai pavadinimas, kurį prieš 
Antrąjį pasaulinį karą nau
doja taip vadinama Tarptau
tinė ūkininkų sąjunga — 
Europos buržuaziniai-libera- 
linių valstiečių susibūrimas.

Kur apie tą “internaciona
lą” prisiminta? Pasirodo, kad 
Chicagoje įvyko lietuvių var- 
pininkų-liaudininkų suvažia
vimas. Negalima sakyti, kad 
suvažiavimas buvo gausus: 
“Drauge” telpanti fotografija 
rodo visą suvažiavimo sąsta
tą: lygiai dešimt žmonių. Bet 
varpininkai-liaudininkai ne
prarado vilties, — jie išrinko 
Liūtą Grinių ir A. Grigaitie
nę x (20°/o suvažiavimo daly
vių) delegatais į Žaliąjį inter
nacionalą!

Čia paminėti “žalieji”, aiš
ku, nieko bendro neturi su 
Vakarų Vokietijos “žaliai
siais” (die Gruene), kurie yra 
gan didelė partija, stojanti 
už pacifizmą, ekologijos ap
saugą, socialines reformas ir 
kuri paskiausiuose rinki
muose gavo net du milijonu 
balsų.

Beje, žalia spalva per isto
rijos bėgį buvo naudojama 
kaip simbolis labai skirtin- 

-Ągoms politinėms jėgoms. 
Taip, pavyzdžiui, Rusijos pi-

BRITŲ DARBIEČIAI EINA 
PRIEŠ JAV POLITIKĄ 

CENTRINĖJE AMERIKOJE
London. — D. Britanijos 

darbiečių partijos opozicija 
vis labiau didėja prieš JAV 
politiką Centrinėje Ameriko
je, o ypatingai nuo to laiko, 
kai prez. Reagan pasiuntė 
JAV karo laivus prie Nika
ragvos krantų bei pradėjo 
karinius manevrus, kuriuose 
dalyvauja Egiptas, Sudanas, 
Somalija ir .Omanas.

Darbiečiai taip pat priešin
gi ir premjerės Margaret 
Thatdher politikai, atvirai 
remiant prez. Reaganą ir jo 
karinius ėjimus. Ji parla
mente pareiškė, kad D. Bri
tanija pilnai pritaria Ameri
kos kariniams manevrams ir 
kad prireikus ji gali koordi
nuoti karinius veiksmus kar
tu su britų daliniais, esan
čiais Belize, Centrinėje 
Amerikoje.

Šalin rankas 
nuo Nikaragvos!

Berlin. — Tarptautinė de
mokratinių moterų federaci
ja čia išleido atsišaukimą į 
visą pasaulį, kviesdama rei
kalauti, kad JAV sustabdytų 
savo karo žygį prieš Nika
ragvą. Federacija taip pat 
kreipėsi į Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybą, kad ji už
kirstų kelią Amerikos agresi
jai. Atsišaukime sakoma: 
“Plačiausiu mastu reikalauki
me — Šalin rankas nuo 
Nikaragvos!” 

lietinio karo metu, ypatingai 
Ukrainoje, tarp raudonųjų ir 
baltųjų šen bei ten maišėsi ir 
“žalieji” (“zelionije”) “batiuš- 
kos” Machno vadovaujami 
neva-anarchistai.

Baigiau skaityti A. Gudai- 
čio-Guzevičiaus publicistikos 
rinkinį “Didvyriškumo esta
fetė” (išleido 1981 metais 
Vilniuje “Vaga”). Studijuoti 
istoriją sistematingai vienas 
dalykas, bet skaityti, ką rašo 
gyvai ir vaizdingai patys 
istorinių įvykių liuęKninkai, 
tai jau visai kitas. Čia turime 
reikalo su talentingo rašyto
jo publicistika, rašyta rea
guojant į dienos įvykius ir 
tilpusią įvairiuose leidiniuose 
Lietuvoje ir kitur, — viešuo
se ir pagrindiniuose, prade
dant nuo 1929 metū ir bai
giant jo mirtimi 1969-ais me
tais.

Telpa ir keli straipsniai, 
kuriuos atspausdino “Laisvė” 
1939-ais metais, kuomet Gu- 
daitis-Guzevičius buvo mūsų 
korespondentu Lietuvoje, 
pasirašydamas dažniausiai 
“Tadas Blinda”.

Kai kurie aprašyti faktai 
dabarties šviesoje skamba 
beveik neįtikėtinai, bet taip 
buvo. Štai vienas:

1939 metų gegužės 21 die
ną Kaune ateitininkų salėje, 
įvyko bendras opozicijos mi
tingas, kuriame kalbėjo liau
dininkų atstovas Sleževičius, 
socialdemokratas Kairys ir 
krikščionis demokratas Dieli- 
ninkaitis. Salė buvo pilna 
anti-fašistiniai nusiteikusių 
kauniečių ir visi trys reikala
vo, kad būtų uždrausta tauti
ninkų partija!

Darbiečių lyderis Michael 
Foot pasakė, jog toks prem
jerės pareiškimas dar nero
do, kad ją remia visa D. 
Britanija, o savo oficialiame 
rašte darbiečių vykdomoji 
taryba pasmerkė prez. Rea- 
gano karo laivų pasiuntimą 
prie Centrinės Amerikos 
krantų. Suaktyvintą veiklą 
prieš Nikaragvą darbiečiai 
pavadino “tikra karo grės- 
me .

Tuo pačiu laiku prieš prez. 
Reagano agresyvų kišimąsi į 
nepriklausomų šalių reikalus 
pasisakė ir britų Trades 
Union Congress. Londono ir 
Pietų Anglijos skyriai reika
lauja, kad būtų priimta rezo
liucija prieš prez. Reagano 
politiką.

Rugpjūčio 6 d. iš/čia išvyko 
aštuonių asmenų delegacija į 
Nikaragvą ištirti ^padėčiai 
vietoje. Norima sužinoti, 
kiek toje prez. Reagano poli
tikoje yra įvelta D. Britani
ja.

Prieš JAV politiką Centri
nėje Amerikoje pasisakė net 
ir dešiniojo sparno darbiečių 
lyderis Denis Healey. Jis pa
reiškė, kad, jeigu. Amerika 
užpultų Nikaragvą, tai vigą 
Lptynų Amerika būtų sumo
bilizuota prieš JAV.

San Salvador. — Lyderiai 
penkių politinių partijų, at
stovaujamų Salvadoro stei
giamajame seime, formaliai 
rekomendavo atidėti prezi
dentinius rinkimus iki atei
nančio vasario?

PADĖTIS GILĖJE

Vaizdas iš Čilės sostinės Santiago, kur policija suiminėjo 
protesto prieš režimą dalyvius. Čia dalis 25 moterų, kurios 
atėjo reikalauti žinių apie jų dingusius vyrus, kuriuos 
valdžia suėmė.

Santiago. — Tą pačią die
ną, kai 24 asmens žuvo per 
demonstracijas, kurios įvyko 
protestuojant prieš prez. Pi
nochet režimą, čia labiausiai 
įtakingame “El Mercurio” 
dienraštyje atspausdintas vi
daus reikalų ministro Sergio 
Onofre Jarpa interview. Ja
me ministras sako, kad vy
riausybė paskelbs plebiscitą 
dėl konstitucijos pakeitimo, 
siekiant pagreitinti rinki
mus, kurie dabar - numatyti 
1990 m.

Pagal tą konstituciją, kuri 
buvo priimta plebiscitu, įvy
kusiu prieš trejus metus, 
gen. Pinochet prezidentaus

Italų komunistai 
pasmerkė policijos 
žiaurumus

Comiso, Sicilia. — Senato
rius Renzo Gianotti ir žemes
niųjų rūmų narys Silvio Cor- 
visieri pasmerkė policijos 
veiklą, malšinant demonstra
cijas, kurios čia buvo sureng
tos prie JAV branduolinių 
raketų bazės.

Dešimtys italų ir Vakarų 
Eufopos pacifistų buvo su
žeisti ir daugelio demon
strantų asmeniniai daiktai 
buvo konfiskuoti ir policijos 
sudėginti. Žmonės protesta
vo dėl JAV branduolinių ra
ketų dislokavimo. Naujoji so
cialisto Craxi vadovaujama 
Italijos vyriausybė remia 
Amerikos raketų dislokavi
mą. į

Nauji grasymai 
prieš Popiežių

Lourdes, Prancūzija. — Šio 
miesto meras Francois Ada- 
bie spaudai pranešė, kad 
rugpjūčio 15 d. jis panaudojo 
apie keturis tūkstančius poli
cijos vyrų apsaugoti popie
žiui Jonui Pauliui H, kai jis 
lankėsi Liurde.

Meras sakė, jog armėnų 
teroristai grasino telefonu, 
kad jie nužudys popiežių 
panašiu būdu, kaip įvyko 
Orly aeroporte. Liepos 15 d. 
Orly buvo pddėta bomba, 
kuriai sprogus žuvo septyni 
asmens ir apie 50 sužeista.

Washington. — Nors dar 
oficialiai nepaskelbta, bet jau 
ruošiamąsi žiniai, jog prez. 
Reagan bus kandidatu į JAV 
prezidentus ateinančiuose 
rinkimuose.

ligi 1989 m. ir 1990 m. būsiąs 
išrinktas kongresas. Dabargi 
ministras Jarpa žada, kad 
rinkimai įvyl^s dar prieš nu
statytąją datą.

Tuo tarpu opozicijos parti
jų sąjunga, kuriai vadovauja 
krikščionys demokratai, pa
skelbė, kad ateinantį mėnesį 
vėl įvyks demonstracijos, kai 
prez. Pinochet minės dešim
ties metų sukaktį nuo to, kai 
jis nuvertė ir nužudė žmoniųI 
išrinktą prez. Salvador Al
lende Gossens. Ištrėmime 
esanti;Čilės komunistų parti
jos vadas Luis Corvalan pa
reiškė, kad “Pinocheto. die
nos yra suskaitytos”.

EKSIKOS PREZIDENTAS PASISAKO 
PRIEŠ JĖGOS RODYMĄ

La Paz, Meksika. —Pereitą 
sekmadienį, rugpjūčio 14 d., 
čia penketą valandų praleido 
JAV ir Meksikos preziden
tai. Viešai pareikštuose pasi
sakymuose jiedu pabrėžė 
JAV ir Meksikos interesų 
bendrumą ir reikalą bendra
darbiauti, bet Meksikos pre
zidentas ypatingai pasisakė 
už tai, kad tarptautiniai 
klausimai turi būti spren
džiami konstruktyvia politi
ne diskusija, bet ne jėgos 
rodymu. Nors meksikietis 
vardu ir neminėjo kokios 
nors šalies, kur ta jėga rodo
ma, tačiau savaime supran
tama, kad jis čia turėjo min
tyje Amerikos jėgos demon
stravimą Centrinėje Ameri
koje.

Buvo pasirašytas; bendras 
susitarimas dėl gamtos ap
saugos. Prez. Reagan paža
dėjo tolimesnę finansinę pa
galbą Meksikai ir pareiškė 
viltį, kad Anąerika ir toliau 
pirks Meksikos naftą JAV 
karinių pajėgų strateginiams 
rezervams. Jis taip pat pri
tarė pratęsimui kreditų, kad 
Meksika galėtų išspręsti sa
vo žemės ūkio problemas ir 
pasidžiaugė, kad abi šalys 
gerai bendradarbiauja nar
kotikų kontrolės ir vandens 
atsargų naudojimo srityse.

Diskutuojant Centrinės 
Amerikos problemas, prez. 
Reagan pabrėžė reikalą su
stiprinti demokratines insti
tucijas, pagerinti ekonomi
nes sąlygas, užtikrinant sve
timų karinių pajėgų nesikiši
mą ir nutraukimą paramos 
subversyvipiams elemen
tams, siekiantiems nuversti 
demokratinę sistemą.

Meksikos prezidentas pa
brėžė JAV vaidmenį visos 
Lotynų Amerikos problemų 
sprendime ir nurodė, jog 
Meksika laikosi tos nuomo
nės, kad Centrinės Amerikos 
tautos pačios galėtų nuspręs
ti savo likimą ir kad jos tai 
įstengtų padaryti, jei tiktai 
jos būtų laisvos nuo baimės 
ir joms būtų leista tai pasiek
ti dialogo ir politinių pasita
rimų keliu. Jis tvirtino, kad 
dabartinės Lotynų Amerikos 
problemos atsiranda dėl so
cialinių pasikeitimų reikalo.

Bendrais JAV ir Meksikos 
reikalais, šalia prezidentų, 
pasitarė ir jų patarėjai.

Meksika Amerikai yra 
svarbi ne tik kaip kaimynė, 
bet ir todėl, kad ji kartu su 
Panama, Venezuela ir Ko
lumbija sudaro taip vadina
mą Kontadoros grupę, kuri 
siekia, kad visos svetimos 
kariuomenės būtų išvestos iš 
Centrinės Amerikos, o ypa
tingai iš Salvadoro, Kondūro 
ir Nikaragvos.

Meksika yra draugiška Ku
bai ir Nikaragvai ir pritaria 
Salvadoro opozicijos gru
pėms.

Washington.—Čia prie ma
sinės akcijos taikai ginti pri
sideda ir dviratininkai, kurie 
dalyvavo tarptautiniame dvi
ratininkų žygyje už taiką. 
Toje dviratininkų grupėje 
dalyvauja Norvegijos, Suo
mijos, Švedijos, Tarybų Są
jungos ir Amerikos jaunuo
liai. Prieš atvykdami į Wa
shington, jie buvo sustoję 
New Yorke, Baltimorėje ir kt.

Prez. Reagan ir Meksikos prezidentas Miguel de la Madrid 
pereitą sekmadienį, kai jiedu buvo susitikę apsvarstyti abi 
šalis ir Lotynų Ameriką liečiančių problemų.

Amerika globojo nacių žudikų
Washington. — Po penkis 

mėnesius užtrukusios inves- 
tigacijos, čia viešai paskelb
tas 200 puslapių pranešimas 
apie tai, kiek Amerika buvo 
įvelta į liūdnai pagarsėjusio 
nacių žudiko Klaus Barbie 
bylą. Barbie, populiariai va
dinamas Lyono skerdiku dėl 
jo veiklos II Pas. karo metu 
prieš prancūzų rezistentus, 
neseniai grąžintas iš Bolivi
jos, dabar sėdi kalėjime ir 
ateinančiais metais bus pran
cūzų teisiamas.

JAV teisingumo ministeri
jos specialius investigacijos 
dėl karo nusikaltėlių sky
riaus vedėjas Allan Ryan 
tvirtina, kad Amerika turi 
atsiprašyti Prancūziją už tai, 

Taip atrodė eilės žmonių pereitą pirmadienį prie vežėjų 
unijos 20-ojo lokalo raštinės, Toledo, Ohio, kai jie laukė 
maisto, kurį unija nupirko už federalinės valdžios jai 
suteiktus $20 tūkstančių. Maistas buvo dalinamas nemoka 
mai, bet pirma reikėjo įrodyti, kad esi bedarbis.

kad ji to nacio nesugrąžino 
tada, kai jis turėjo būti 
teisiamas 1950 m. ir kad 
globojo jį ir paskui padėjo 
jam pabėgti į Pietų Ameriką. 
Turima įrodymų, kad Ameri
kos armija naudojo tą nacį 
šnipinėjimui ir prieš pačią 
Prancūziją, prieš kitus są
jungininkus, ir prieš Tarybų 
Sąjungą.

Cairo. — Egipto užsienio 
reikalų ministras pareiškė, 
kad jo šalis sieks normalių 
santykių su Tarybų Sąjunga 
ir kad, laikydamasis neprisi
jungusių šalių politikos, 
Egiptas bandys palaikyti ge
rus santykius tiek su JAV, 
tiek su Tarybų Sąjunga.
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Protingesni žingsniai
Reagano administracija padarė kelis žingsnius, kurie 

rodo, kad Washingtone protas bent kiek blaivėja: specialus 
JAV pasiuntinys Centralinėje Amerikoje Richard B. Stone 
Kolombijos sostinėje Bogotoje susitiko su Salvadoro 
Demokratinio revoliucinio fronto vadovu Ruben Zamora. 
Pirmu kartu JAV oficialiuose komunikatuose sumirgėjo 
pavadinimas “Demokratinis revoliucinis frontas”, vietoje 
išsireiškimų “marksistiniai sukilėliai”, “raudonieji” ir t. t. 
O po pasimatymo su Zamora Stone išvyko į Nikaragvą, kur 
tarėsi su tenykštės pažangios sandinistinės valdžios 
atstovais.

Atrodytų, kad JAV valdžia pradeda daryti žingsnius link 
tam tikro susitarimo Centralinėje Amerikoje. Bet negalima 
sakyti, kad tai tikras posūkis. Tuo pačiu laiku, kai tie maži 
žingsniai link labiau taikingos politikos buvo padaryti, 
agresingos politikos kursas buvo varomas pilnu garu 
pirmyn: kariniai laivai, iš Pacifiko pusės ir iš Atlanto, 
tebeplaukė link Centralinės Amerikos; “Bendri manevrai”, 
kas reiškia, tūkstančių amerikiečių karių išsodinimas 
Hondūro teritorijoje, vis didėjo savo mastu. Propaganda 
prieš Kubą nenustojo, nors Washingtonas buvo priverstas 
pripažinti, kad Castro paskiausios kalbos tonas buvo 
“teigiamas” ....

Iš visko aišku, kad valdžia ėmėsi kiek protingesnių 
žingsnių, nes opozicija prieš jos politiką yra tokia stipri: 
Kongreso atstovi bute dauguma nusistačiusi prieš Reaga
no politiką; apart Hondūro ir vienos kitos Lotynų 
Amerikos šalies, didi dauguma mūsų kontinento šalių, 
įskaitant Kanadą, tiesiog reikalauja iš JAV taikingesnės 
politikos. Bet tas nereiškia, kad krizės pavojus Centralinė
je Amerikoje baigtas. Taikos jėgos turi budėti.

Kraujas vis liejasi....
Oficiališkai paskelbtų ^arų šiuo momentu pasaulyje nėra, 

bet tas nereiškia, kad taika ir ramybė viešpatauja žemėje. 
Toli to — kur mes bepažvelgiame į žemėlapį, ten mes 
užtinkame vietovių, kur kraujas liejasi, kur žmonės kelia 
ginklus prieš savo kaimynus, prieš idėjinius priešus, prieš 
rasines mažumas prieš kitas tautas.

Štai žinios ateina iš Šri Lankos respublikos (buvusio 
Ceilono), mažos šalies, kuri randasi Indijos vandenyne. Ten 
sostinėje Kolombo ir kituose miestuose vyko rasinės 
riaušės: sinhalai, kurie sudaro gyventojų daugumą, puolė 
tamilus ir nužudė nemenką skaičių (tikslios statistikos 
nėra), sužeidė daugybę, sudegino ištisus kvartalus. Kuomi 
tamilai nusidėjo? Jie sudaro kalbinę mažumą ir jie 
reikalauja sau lygių teisių . . . . ,

Bejė, valdžia suėmė ne sinhalus nacionalistus, o kairiųjų 
partijų vadovus, įskaitant Komunistų partijos vadovą K. 
Silvą. Esą, kairiečiai viską išprovokavo . . .

Kitame kontinente, Afrikoje, Čado valstybėje, kuri 
randasi Saharos šiaurinėje dalyje, vyksta susirėmimai tarp 
prezidento Habre vadovaujamos kariuomenės ir sukilėlių, 
kurie simpatizuoja Libijai ir kurie bendrai nori įtraukti 
Čadą į anti-imperialistinį frontą. Netolimoje Etiopijoje 
vyksta kovos, kurias išprovokuoja separatistai eritrejai ir 
somaliečiai. Artimuose Rytuose neramumams nesimato 
galo: Iranas ir Irakas dar tebekovoja ilgame fronte, abi 
pusi skelbia visokias pergales . . . Afganistane JAV ir 
Pakistano remiami reakciniai sukilėliai vis dar atakuoja iš 
pasalų, o nelaimingame Libane iš tikro viešpatauja visų 
galų suirimas, išprovokuotas izraeliečių invazijos: Šuf 
kalyne falangistai-krikščionys ir druzai veda nuolatinį 
tarpusavį karą; Tripolio mieste dviejų musulmoniškų sektų 
milicijos susiremia laiks nuo laiko; Bekaa slėnyje izraelie
čiai ir sijiriečiai susišaudo, o visai netoli tarpusavyje kovoja 
dvi PLO frakcijos. Pietinėje Libano dalyje pranešamas 
visai naujas konfliktas: susikirto izraeliečių ir jų sąjungi
ninkų falangistų jėgos! Esą, izraeliečiai nori išstumtai 
falangistus iš tos krašto dalies, kad ten perduoti galią dar 
artimesniems jų kolaboratoriams, majoro Hadado jungi- 

- niams ...
Pridėkime prie to viso pilietinį karą, kuris verda San 

Salvadore ir intervencinį karą, kurį JAV ir Hondūro 
militaristai veda prieš Nikaragvą, ir mes pamatome 
pasaulį, kuris nuo tikros taikos yra toli, toli....

Statistika apie skurdą
Žodynas taip aiškina žodį skurdas: “Gyvenimo priemonių 

stoka”. Apie skurdą (angliškai “poverty”) mūsų šalyje laiks 
nuo laiko oficialiai praneša valdžios cenzo, tai yra, 
statistikos, biuras. Ir štai paskutinis pranešimas, paskelb
tas rugpjūčio 2 d. 15 nuošimčių Amerikos žmonių skurde, 
34 milijonai amerikiečių, gyvena skurde, aukščiausias 
nuošimtis nuo 1965 metų. Tuo.laiku skurde gyvenančių 
nuošimtis siekė 17 milijonų, ir tuomet prezidentas 
Johnsonas paskelbė savo garsų “karą skurdui”, — “war on 
poverty”.

Ką reiškia “gyvenimo priemonių stoka”? Cenzo biuras 
pats išaiškina, pagal kokį mastą matuojamas skurdas. 
Skurde gyvena tie, sako valdžios biuras, kurie iš savo 
uždarbių negali apmokėti už pakankamą ir pakankamai 
sveiką valgį, negali apmokėti už tinkamą gyvenvietę, 
negali nusipirkti pakankamai drabužių ir avalynės ir negali 
apmokėti už medicinišką aptarnavimą.

Tuo pačiu laiku spauda praneša, kad žodis “badas” vis

Reakcinė Amerikos lietu
vių spauda dažnai paduoda 
visokius pareiškimus, ku
riuos neva atsiuntė viena ar 
kita grupė iš Lietuvos. Kar
tais tie pareiškimai, kaip tai 
taip vadinamos Lietuvos ka
talikų kronikos, paremti tam 
tikra informacija, kurią tos 
spaudos bendraminčiai at
siunčia, bet dažnai pareiški
mai yra iš piršto išlaužtos 
grynos falsifikacijos. Kad tai 
čia, šiapus Atlanto, paga
minti dokumentai, dažnai 
aišku iš kalbos stiliaus, iš 
logikos ir kitų duomenų. Pa
vyzdžių galima paduoti daug, 
bet štai vienas tipiškas.

Liepos viduryje reakcinėje 
spaudoje tilpo (“Tėviškės Ži
buriai”, liep. 14) pareiški
mas, po kuriuom pasirašė 
“Okupuotos Lietuvos jauni
mas”, — ne daugiau ir ne 
mažiau, o visas Lietuvos 
jaunimas neva autorizavo šį 
dokumentą! Kokie duome
nys? Aišku, nieko nepaduota, 
taipgi neaiškinta, kokios gru
pės (ar grupė) tą “visą jauni
mą” atstovauja. Bet skaitant 
tuojau darosi aišku, kad 
autoriai tikriausiai sėdi šia
pus Atlanto, Kanadoje ar 
JAV. Mat, rašydami jie kar
tais lyg pamiršta kieno var
du, rašo, — ir save išduoda. 
Mes skaitome:

“Mes, okupuotos Lietuvos 
jaunimas, sveikiname visus 
susirinkusius į V Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongre
są.” r i

Taigi, rašoma lyg iš Lietu
vos. Bet tame pačiame para
grafe sakoma:

“Mes visi esame tos pačios 
lietuvės motinos vaikai, nors 
ir išsibarstę po visą. platųjį 
pasaulį . . .”

Kas “išsibarstę”? Lietuvo
je gyvenantieji vargiai taip 
sakytų, vartojant žodį “.esa
me”. Bet jeigu čia dar gali 
būti abejonių, sekančiame 
paragrafe jie dar aiškiau 
atidengia, kur šis raštas pa
gamintas. Jie sako:

“Tebūnie jūsų veikla ir 
darbai sėkmingi. Linkim tu
riningai su pakilia nuotaika 
pastovyklauti, o atstovams 
studijų dienų metu apsvars
tyti iš kur mes atėjom, kas 
mes esame ir kuriuo keliu

Praeito pasaulinio karo pa
baigoje, kuomet vokiški oku
pantai traukėsi iš Lietuvos, 
jie minavo Nemuną, tikėda
miesi tokiu būdu kiek sulai
kyti pergalingą tarybinę ar
miją. Pasirodo, kad tos mi
nos atrandamos dar iki šios 
dienos. Mes skaitome Lietu
vos spaudoje—

Žemsiurbės įgula gilino 
Nemuno vagą ties Seredžiu
mi. Valdymo pulte sėdėjęs 
žemsiurbės vadas, LTSR nu
sipelnęs transporto darbuo
tojas Pijus Cekauska^ išgir
do keistus" garsus pagrindi
niame žemsiurbės siurblyje. 
“Matyt, vėl stambus akmuo 
ar gelžgalis pateko tarp siur
blio sparnų”, — pagalvojo ir 
išjungė variklius.

Žemsiurbės vyriausiasis 
mechanikas Sigitas Mauručas 
su savo vyrais išardė siurblį 
ir nustėro — tarp sparnelių 
buvo įstrigusi mina.

Į Nemuno laivininkystės 
valdybos vandens kelių tech
ninį ruožą nuskriejo radio
grama. Iš kaimyninės Kali

labiau figūruoja mūsų šalyje. CBS televizijos kanalas 
neseniai perdavė programą apie vis besiplečiantį badą, apie 
šeimas, kurios valgo kartą per dieną, gyvena tik iš maisto 
paketų, kuriuos joms išduoda labdaringos organizacijos. 
Viena katalikė vienuolė, kuri darbuojasi labdaros organiza
cijoje, kuri rūpinasi alkanais, taip išsireiškė apie preziden
tą Reaganą:

“Jis vis kalba apie tikėjimą, apie dievą, bet man atrodo, 
kad jis nei tikintys nei krikščionis — žmogus, kuriam 
nerūpi kitų kančios, neturi teisės save krikščioniu vadin
ti . . .”

“LAISVĖ”

turim eiti bei padaryti svar
bius nutarimus^”

Aišku kaip diena, kad 
autoriai nepastebėdami pa
tys save išdavė. Jie sako 
“turim eiti bei padaryti svar
bius nutarimus”. Lietuvoje 
rašantieji, aišku, būtų varto
ję formą turite eiti . . . Bet 
tai dar ne viskas. Išsireiški
mas “iš kur mes atėjom” yra 
žodiškas vertimas angliško 
išsireiškimo “where we come 
from’\ dažniausiai vartoja
mas JAV jaunimo kalboje. 
Pareiškimo autoriai be abejo 
yra šioje Atlanto pusėje gy
veną žmonės, kurie galvoja 
angliškai. Nestebėtina, kad 
sekančiame paragrafe jie sa
ko:

“Dabar labiau, sutelkime 
gretas, aktyvinkime veiklą, 
stiprinkime savo tautinę są
monę, tobulinkime savo lie
tuvišką kalbą.”

“Tobulinti lietuvišką kal
bą” yra pageidavimas, kuris 
dažnai reiškiamas lietuviškos 
išeivijos jaunimo rateliuose, 
nors be rezultatu. Lietuvos 
jaunimui to pageidavimo ne
prisieina reikšti, nes lietusių 
kalba yra jų giiritinė kalba, 
kalba, kurioje jie studijuoja, 
kalba tautos, kurios dalis jie 
yra. Vėl aišku, ka:d šio fabri
kuoto dokumento gamintojai 
nesugebėjo įsisąmoninti, kie
no vardu jie rašo ir įterpė 
savo pageidavimus, įdėdami 
juos į neva “okupuoto Lietu
vos jaunipio” lūpas.

Šis gremėzdiškai pagamin- 

au inteli-

tas falsifikuotas dokumentas 
yra tik maža dalelė ištiso 
sriauto tokios “literatūros”. 
Ji gaminama įvairiose išeivių 
įstaigose, Vakarų radijo sto
tyse, pačiose lietuviškų laik
raščių redakcijose. Mes esa
me tikri, kad lab
gentiški tų laikrašęių skaity
tojai gali matyti tų dokumen
tų autentiškumo stoką. Taip
gi aišku, kad jeigu Čia, Vaka
ruose, iš tikro būtų gaunama 
dokumentų iš kelkio nors 
rezistencinio judėjimo Lietu
voje, reikalo nebūtų juos 
gaminti. Viskas rodo, kad 
rezistencija, kaip ji vaizduo
jama, yra reakcinių lietuvių 
emigracinių veiksnių fantazi- 
ja.

ningrado srities atskubėjo 
išminuotojai. Po poros valan
dų dešiniajame Nemuno 
krante nuaidėjo kurtus spro
gimas — 152 mm skersmens 
fugasinė vokiška mina buvo 
padaryta nebepavojinga.

Vėl sugaudė žemsiurbės 
varikliai. Deja, neilgam. Ge
gužės 1-ąją žemsiurbės žur
nale atsirado antrasis įrašas: 
“16 vai 20 min. į pagrindinį 
siurblį pateko antroji mina”.

Vėl nuskriejo radiogra
mos ... Šį kartą išminuoto
jai iš siurblio išėmė kiek 
mažesnę — 127 mm skers
mens vokišką miną.

. . . Nuo pirmųjų pokario 
metų Nemuno laivininkystės 
valdyboje dirba komunistas 
Pijus Cekauskas.

— Ar daug panašių minų 
teko pašalinti iš Nemuno? — 
teiraujuosi veterano.

— Prieš ketverius metus 
ties Vilkija į siurblį pateko> 
panašus “laimikis”. Kaip 
šiandien pamenu, tai atsitiko 
gegužės 9-ąją, Pergalės die
ną ...•
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LIETUVOS MOKSLININKŲ 
LABORATORIJOSE

Robotai dirba “Ekrane”
Nuolatinius leidimus į Pa

nevėžio “Ekrano” gamyklą 
gavo didelė grupė Tarybų 
Lietuvos mokslininkų ir kon-. 
struktorių. Jie ’ konsultuoja 
įmonės specialistus, kurian
čius robotus.

. . . Viename iš cechų mes 
lankėmės tik prieš metus. O 
štai dabar, užsukę į jį, buvo
me nustebinti — čia dirbo 
gerokai mažiau žmonių. Pasi
rodo, savo vietas jie užleido 
robotams, o patys, užbaigę 
kvalifikacijos kėlimo kursus, 
pradėjo dirbti kitą, įdomesnį 
ir geriau apmokamą darbą.

— Mūsų gamykla, tiekian
ti kineskopus juodai baltiems 
ir spalvotiems televizoriams 
gaminti, yra palyginti labai 
mechanizuota ir automati
zuota, — sako mus lydintis 
gamyklos direktorius Vincas 
Navickas. — Bet pabendravę 
su mokslininkais, pamatėme 
nemaža barų, kurie vargu ar 
atitinka šiuolaikinį technikos 
lygį. Taip ir atsirado įmonės 
modernizavimo programa 
“robotus į cechus”.

Dabar gamykloje jau dirba 
keliasdešimt robotų. Kon
struktoriai susiejo juos su 
tarpiniais ryšiais — taigi 
robotai atlieka visą sudėtin
gų ir sunkių operacijų “gran
dinę” — pavyzdžiui, nuimi- 
nėja nuo konvejerio kinesko
pus, juos sukrauna į specia
lias lentynas ir perveža į 
kitus cechus.

Bendradarbiavimas su 
mokslininkais ir konstrukto
riais, kuriančiais ir tobuli
nančiais robotus ir pramoni
nius manipuliatorius, duoda 
įmonei didelę naudą. Štai 
praėjusiais metais to dėka 
“Ekranas” papildomai paga
mino produkcijos už 2 milijo
nus rublių, į kitus gamybos 
barus nukreipė pustrečio 
šimto žmonių.

Už darbus, kuriant ir pri
taikant gamyboje robotus, 
didelei grupei konstruktorių, 
gamyklos darbuotojų, moks
lininkų suteikta 1983 m. Lie
tuvos TSR Valstybinė premi
ja.

Kaip kuriama . . . tyla
Tik užsėdėjusios dailias 

oranžines kepuraites, dabar 
pradeda darbą “Kauno audi
nių” fabriko audėjos. Nešioti 
jas tekstilininkėms rekomen
davo medikai, tyrę triukšmo 
įtaką žmogaus organizmui. 
Eksperimentai parodė, kad 
ši aprangos detalė padeda 
darbininkėms išlikti žvalioms 
visą pamainą. Ir neatsitikti
nai: kepuraitėse įsiūti . . . 
garsą sugeriantys elementai, 
kurie Jjeveik trečdaliu suma
žino tekstilininkių gaunamą 
triukšmo dozę.

Akustinės kepuraitės — 
tik viena iš Kauno Antano 
Sniečkaus politechnikos in
stituto specialistų darbų, nu
kreiptų prieš triukšmą ir 
vibraciją gamybos cechuose. 
Neseniai, pavyzdžiui, sėk
mingai praėjo bandymus “ty

lios” verpimo-sukimo verps
tės tekstilės įmonėms. Be
veik nekelia triukšmo Kauno 
F. Dzeržinskio gamybiniame 
susivienijime dirbančios 
staklės: mokslininkams reko
mendavus daugelis jų mazgų 
sumontuoti ant “oro pagal
vių”. Maždaug penktadaliu 
sumažino darbininkams 
kenksmingą vibraciją pradė
tos naudoti ir specialios “vi- 
bropirštinės”.

Lietuvos TSR Valstybinia
me plano komitete mums 
pranešė, kad kovos su 
triukšmu ir vibracija respu
blikos pramonės įmonėse, že
mės ūkyje programas sėk
mingai įgyvendipa daugelis 
mokslo įstaigų kolektyvų. Ne 
į vieną cechą, skaičiavimo 
centrą atnešė tylą triukšmą 
sugeriantys ekranai ir paka
binamos lubos, padaryti iš 
mineralinės vatos ir neper
šlampamo popieriaus.

Beje, mokslininkams pade
dant, rėmiau ir naujuose 
miestų mikrorajonuose. Pra
monės įmonės nuo jų toli, jie 
atskiriami žaliomis želdinių 
juostomis. Tylos sargybi
niai — medžiai izoliuoja nuo 
gyvenamųjų namų triukšmo 
šaltinius — parduotuves, ki- 
noteatrus, serviso įstaigas, 
pagrindines gatves. Pradėti 
statyti ir namai-ekranai. Pri
taikius naujas izoliacines me
džiagas, tokie namai, pasta
tyti prie pat magistralės, už
stoja kelią triukšmui į mik
rorajono vidų. O ir patys 
namai — ekranai nejus gat
vės šurmulio, nes kambario 
langais nusisuko nuo magis
tralių.

Dabar mokslininkai baigia 
sudaryti didžiausių Lietuvos 
miestų triukšmo fono žemė
lapius. Jie padės specialioms 
komisijoms geriau kovoti 
prieš ramybės drumstėjus.

Romualdas Čėsna

Tarybų Lietuvos 40-mečio kolūkio centrinė gyvenvietė 
Mosėdis — viena gražiausių Skuodo rajone. Čia 10 ha 
plote, Bartuvos upelio slėnyje, kuriamas unikalus akmenų 
muziejus. Pastatyta nauja ambulatorija, vidurinė mokykla, 
80 vietų vaikų lopšelis-darželis. Ruošiamasi naujų kultūros 
namų statybai.

Gražu ir jauku šiandien Mosėdyje. Atlikę karinę tarnybą 
Tarybinėje Armijoje, vaikinai grįžta pas savo tėvus, kuria 
šeimas, stato naujas sodybas. Per artimiausius dvejus-tre- 
jus metus Mosėdis pasipildys šešiomis dešimtimis naujų 
sodybų.

Įvairiausiais laukų rieduliais pasipuošusi Mosėdžio gy
venvietė. B. Aleknavičiaus nuotrauka

LAIŠKAI
Geriausius linkėjimus siun

čiu visiems mano pažįsta
miems iš gražaus Tarybų 
Sąjungos krašto Sochi. Lin
kiu visiems kada nors atva
žiuoti čia, pasilsėti, pasisem
ti sveikatos.

Mūsų grupėj 18 žmonių. 
Kur tik keliavome, visur 
žmonės buvo draugiški. Čia 
yra tūkstančiai turistų iš 
JAV, Anglijos, Vokietijos ir 
kitų kraštų.

Iki pasimatymo,
Elena Brazauskas 

1983-8-3

T. KRYŽEVIČIŪTĖ

'Vakarėjant
Vakaras pakvipo

karvių pienu—
Ten—toli—

bidonai kaime skamba.
Į laukus pabiro mėnesiena 
Iš erdvės—

atidaryto lango . . .

Visos žvaigždės
tarsi pieną geria 

Ir arčiau prie žemės
veido lenkias.

Į mane sužiuro
dar šviesesnės « 

Tolimų žvaigždynų
nenupjautos lankos.

Ir žinau:
už mūsų rankų triūsą 

Jos mums bers save
kas naktį veltui,

Kad kas vakarą,
vos tik pabus jos, 

Žemei poilsį atvežtų
baltos rūko valtys.

Vakaras pakvipęs
karvių pienu

Į namus
pilnais bidonais žengia.

O naktis,
išbarsčius mėnesieną, 

Snaudžia atsisėdus
prie kiekvieno lango.
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APIE TARYBAS IR 
JŲ ŽURNALĄ

“LAISVĖ”

Kartą Vilniuje lankėsi gru
pė rajonų Vykdomųjų komi
tetų pirmininkų iš broliškųjų 
respublikų. Daug kur pabu
vojo svečiai. Susitiko jie ir 
su “Tarybų darbo” žurnalo 
darbuotojais.

Atvykusiems buvo naujie
na, jog Lietuvoje Tarybų 
darbuotojamš, deputatams, 
kitiems visuomenininkams 
leidžiamas specialus žurna
las. Nustebti, matyt, iš tiesų 
nesunku. Juk toks leidinys —> 
vienintelis Tarybų Sąjungo
je, neskaitant centrinio “So- 
viety narodnych deputatov”.

Mūsų minėtas žurnalas 
įkurtas 1957 m. taigi, praė
jusių metų gruodžio 26 d. 
jam sukako ketvirtis am
žiaus. Tiesa, pradžioje žur
nalas buvo leidžiamas 6 kar
tus per metus, vėliau kurį 
laiką jo leidimas buvo nutrū
kęs. Tačiau skaitytojai, ypač 
deputatai, pageidavo “Tary
bų darbo” leidimą atnaujinti.

Ir štai 1970 m. vėl pasirodė 
pažįstamas, tačiau gerokai 
pasikeitęs jų draugas. Visų 
pirma — aukštesnio rango. 
Jau ne respublikos Ministrų 
Tarybų Reikalų valdybos, 
bet Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo ir Ministrų Tary
bos leidinys. Ir pradėjo eiti 
kiekvieną mėnesį.

Dabar “Tarybų darbas” — 
5 spaudos lankų, 50 puslapių 
apimties. Visas spausdintas 
tekstas sudaro apie 150 ma
šinraščio puslapių. Be to, čia 
spausdinama nemažai nuo
traukų.

Trumpai susipažinkime su 
žurnalo darbuotojais. Vy
riausiasis redaktorius — res
publikos nusipelnęs žurnalis
tas Antanas Anskaitis, šiame 
poste triūsiantis nuo 1970 
metų. Prieš tai jis dirbo 
“Valstiečių laikraščio” re
dakcijoje atsakinguoju sek
retoriumi. Redaktoriaus pa
vaduotojas ■— Algimantas 
Jazdauskas, prieš tai ilgame
tis “Komjaunimo tiesos” laik
raščio laiškų skyriaus vedė
jas. Kultūrinio darbo, Tasy- 
bų veiklos stiliaus ir metodų 
problemas nagrinėja Jonas 
Grybas. Anksčiau jis beveik 
20 metų dirbo “Jaunimo gre
tų” žurnale. Laiškus tvarko, 
taip pat moterų tarybų, kitų 
visuomeninių organizacijų 
veiklą nušviečia Angelina 
Orenderaitytė, prieš porą 
metų atėjusi iš tos pačios 
“Komjaunimo tiesos”. Nuo 
korektorės iki vyresniosios 
redaktorės išaugo Valentina 
Zinkevičienė, nagrinėjanti 
deputatų įtaką sveikatos ap
saugos, kūno kultūros ir 
sporto bei kiose srityse.

O šių eilučių autorius spe
cializuojasi ekonomikoje. Be 
poros techninių darbuotojų ir 
fotokorespondento S. Lau
kio — tai ir visas negausus 
žurnalistų kolektyvas.

Vieniems mums sunku bū
tų aprėpti visa, kas reikš
minga Liaudies deputatų ta
ryboms. Kolektyvui daug pa
deda redakcinės kolegijos 
nariai. Daug peno duoda 
skaitytojų laiškai, kurių per 
metus redakcija gauna apie 
tūkstantį. Rašo įvairūs žmo
nės, bet dažniausiai deputa
tai. Jie dalijasi patyrimu, 
kalba apie trūkumus. Gauna
me daug rašinių, kurių auto
riai rašo, kaip sekasi įgyven
dinti Tarybų ir jų organų 
priimtus sprendimus. Šiuos 
teisinius aktus nagrinėja ir 
žurnąlistai, ir liaudies pati
kėtiniai arba, kaip dažniau 
priimta sakyti, deputatai.

Priminsime, kad jų respu
blikoje yra 28,410. O jei dar 
pridėsime 41 Tarybų Sąjun
gos ir 350 Tarybų Lietuvos 
TSR Aukščiausiųjų Tarybų 
deputatų, susidarys tikrai įs
pūdingas skaičius.

Respublikoje yra 692 vieti
nės Tarybos. Daugiausia tu

rime ‘ apylinkių Tarybų — 
527, likusios — miestų, rajo
nų ir gyvenviečių’. Tarybos 
savo veiklą vysto per nuola
tines komisijas: pramonės, 
ryšių ir transporto, plano, 
biudžeto, prekybos ir buiti
nio aptarnavimo, žemės ūkio 
ir gamtos apsaugos, liaudies 
švietimo, kultūros ir jaunimo 
reikalų, socialistinio teisėtu
mo ir viešosios tvarkos ap
augos bei kitas. Žodžiu, 
deputatai aprėpia visas gy
venimo sritis.

Yra ir daugiau visuomeni
ninkų, dirbančių kartu su 
Tarybomis. Tai — liaudies 
kontrolieriai, draugovinin
kai, draugiškųjų teismų na
riai ir kiti aktyvistai.

Žurnalas ne tik spausdina 
apie juos įvairias medžiagas 
(kartais ir pakritikuoja), bet 
yra daugelio naujovių diegė
jas. Štai prieš penkmetį “Ta
rybų darbas” pradėjo rašyti, 
jog deputatams reikia pasto
vios vietos vykdomuosiuose 
komitetuose rengti nuolati
nių komisijų posėdžius, 
priimti rinkėjus, ruoš.ti ir 
saugoti pranešimus, tikrini
mų medžiagą. Ir per trumpą 
laiką šios mažosios deputatų 
darbo salės buvo įkurtos, o 
1979 metais įvyko respubliki
nė šių kambarių apžiūra. 
Pernai apžiūra buvo sureng
ta antrą kartą. Vertinimo 
komisija galėjo tik džiaug
tis — deputatų kambarius 
turėjo beveik visos vietinės 
Tarybos.

Redakcijos iniciatyva taip 
pat rengiamos apžiūros tiks
lu patikrinti, kaip Lietuvoje 
puoselėjamos per amžius su
siklosčiusios bei naujos liau
dies tradicijos, organizuoja
mi juridinių žinių konkursai. 
Tai padeda deputatams, 
ypač jauniesiems, greičiau 
įsitraukti į aktyvią veiklą.

Nors trumpai pasklaidyki
me birželio mėnesio numerį. 
Čia rašoma apie “Tarybų 
darbo” šefuojamą Vilniaus 
miesto kanalizacinio vandens 
valymo įrenginių statybos 
eigą. Korespondencijoje 
“Išeities taškas — atkaklu
mas”, pasakojama, kaip Pa
nevėžio miestas iškovojo są
junginį pripažinimą kovojant 
už saugų eismą.

Ivanas Davydovas straips
nyje “O labiausiai — draus
mės” nagrinėja Kėdainių 
miesto pramonės įmonių dar
bą, kokią įtaką gamybinin
kams daro miesto Taryba, 
deputatai.

Reportaže “Namai, trasos 
ir . . . malūnai” supažindina
ma su vilniškiu Komunalinio 
ūkio projektavimo institutu, 
projektuotojų bendradarbia
vimu su miestų ir rajonų 
įstaigomis.

Edmundas Misiulis dalijasi 
mintimis apie rūpinimąsi kul
tūros ir istorijos paminklų 
palikimu. Įdomios psicholo
gės Laimos Skrickutės pa- 

.stabos “Deputatų etika ir 
autoritetas”, redakcijos po
kalbis su medikais apie dono
rų sąjūdį, Vytauto Maruške- 
vičiaus straipsnis “Rinkėjų 
priėmimo organizavimas”.

Be reikalo nustebo tolimų 
respublikų pasiuntiniai, išvy
dę “Tarybų darbą”. Spaudos 
tradicijos Lietuvoje gajos. 
Kiekviena masiškesnė profe
sija turi savo leidinį, kai 
kurios net po kelis. Kaip 
matome, taip pat nenu
skriausti Tarybų darbuotojai 
ir deputatai.

Vytautas Trečiokas

Nuotraukoje: Nemunas ties Punia. V. Gulevičiaus nuotrauka

■ Su kuo ruošėsi kariauti Lietuva?
Pastaruoju metu JAV atvi

rai siekia pakirsti nušistovė- 
jusią politinę pusiausvyrą, 
įgyti karinį pranašumą prieš 
TSRS. Daug vilčių dedama į 
buržuazinį nacionalizmą ir iš
tikimus jo tarnus — reakcin
gąją išeiviją. Patys juodžiau
si amerikietiškojo imperializ
mo ir sąjungininkų darbai 
yra jų besąlygiškai palaikomi 
ir užtariami, jeigu tai būtų ir 
neapkenčiamos Tarybų Lie
tuvos žūties pradžia. Jiems 
visiškai nerūpi, kad būsima
me globaliniame konflikte 
gali žūti ir jų tautiečiai, ku
rių “medžiaginiu padėjimu”, 
kultūra ir švietimu prieš 
keliasdešimt metų patys 
smarkiai “rūpinosi”, kai buvo 
fabrikų, bankų, ūkių šeimi
ninkais^

Nacionalistai nuo seno tar
nauja imperializmui ir anti
komunizmui. Kas gerai dėdei 
Šamui, tas tinka ir lietuviš
kiems “vaduotojams”. Kartu 
su didžiąja buržuazine Ame
rikos spauda jie svarsto “Ki
nijos kortą” ir čia randa: 
“Karo atveju TSRS negalė
sianti laimėti, nes JAV bū
siančios Kinijos pusėje”. Lie
tuviškiesiems nacionalistams 
irgi nepatinka Indijos gyven
tojų protestas priejš JAV 
karines bazes,regione, už tai 
labai patinka Izraelio agresi
ja prieš Libaną, kitas arabų 
tautas.

Agresyvioje “vaduotojų” 
prigimtyje jau nebęra jau
nystės dienų karščio: jų ne
ramią prigimtį teprimena se
ni dokumentai, spauda. Im
kime 1939 metus, ir prisi
minkime kai kuriuos faktus.

1939 m. kovo mėn. — 
okupuota Klaipėda ir Klaipė
dos kraštas. Rugsėjo mėn. 
20 d. Berlyne pasibaigia Lie
tuvos pasiuntinio pik. K. 
Škirpos ir Vokietijos Užsie
nio reikalų ministerijos dery
bos, kuriose parengti fakti
nio Lietuvos prijungimo prie 
Reicho nuostatai. TSRS pa
siūlo savitarpio pagalbos su
tartį, kuri pasirašoma spalio 
10 d. Rudenį į tikrąją karinę 
tarnybą pašaukiama dalis re
zervistų. Metų gale Lietuva 

DUONOS TAKU-SAULES TAKU

• BAŠKIRIJOS
MEDUS

Pagarsėjęs Baškirijos medus 
pradėtas siųsti vartotojams 
originaliai įpakuotas Į avilius 
įdedamos nedidelės dėžutės, 
ir bitės prineša į jas medaus. 
Tada dėžutės uždaromos dan
gteliais ir išvežiojamos i 
krautuves

Rimgaudas GRAIBUS

Duonos taku — amžinybės taku
Kas dieną einu.
Tik nežinau, ar mano kelionė
Tave paguodžia, Tėvyne?

Mano širdies lizde — meilės giesmėj 
Čiulba seniai.
Tik nežinau, ar kas dieną 
Sj balsą girdi, Tėvyne?

Šnabžda meldai — sargai ežerų,
Žiūri širdin ežerai.
Ir kaip dabar netikėti
Tavo tiesa, Tėvyne?

Algimantas KAMINSKAS
Gyvų vėjų puokštė, 
minkštas žemės guogis, 
čiobreliais karūnuotas, 
bėganti pjūtis 
švytinčiais lankų delnais, 
mėtų aromatas, 
mielas ir brangus, 
iš brandžių ir artimų 
gamtos spalvų, 
degančių aviečių drėgmė švelni, 
ateinanti iš dienos 
vėsių gelmių, 
ir pirmas gyvas kelias 
per tavo žalią kalbą — 
gimtine mana.

prisijungia prie Latvijos ir 
Estijos 1923 m. Karo sutar
ties. Taip sudaromas antita
rybinis karo frontas: kariuo
menės vadas įsako štabui 
paruošti naują ginkluotųjų 
pajėgų išdėstymo planą, kad 
jos būtų nukreiptos prieš 
tarybines įgulas. Tai patvir
tino vėliau savę atsiminimuo
se buvęs kariuomenės vadas. 
Padažnėja Vakarų valstybių 
karinės delegacijos, 1940 jn. 
Kaune lankėsi Anglijos ka
riuomenės atstovas pik. Itn. 
Vale, Prancūzijos — pik. Itn. 
Hopenotas.

Karinė psichozė buvo eska
luojama keliais frontais. 
Vyksta intensyvus ir šaulių 
karinis parengimas. Už “pa
syvumą” iš šaulių sąjungos 
pašalinami 1,863 žmonės. 
“Lauko pratybose turi daly
vauti visas 100 proc. šaulių. 
Jokių išsisukinėjimų . . .” — 
ragino Šaulių sąjungos susi
rinkime 1940 m. kovo 2 dieną 
sąjungos vadas pik. Pr. Sala- 
džius. “Lietuvos aidas” 1939 
m. birželio 20 d. rašė: “. . . 
visų lietuvių tikslas — su- 
šaulinti Lietuvą ir visą mūsų 
tautą paversti darniu, gink
luotu ir vieningu kūnu . . .”

Buržuazinės Lietuvos ka
riuomenėje buvo 3 pėstinin
kų divizijos, jungusios 9 pės
tininkų pulkus, trys kavale
rijos pulkai, vienas karo 
aviacijos pulkas (120 lėktu
vų) ir kai kurie specialūs 
daliniai. Aišku, kad tarptau
tinio tarinio konflikto atveju 
keliasdešimt tūkstančių 
ginkluotų vyrų būtų pa
smerkta tikrai pražūčiai. Tai 
su kuo ruošėsi kariauti Lie
tuva?

Ryšium su 1939 m. rudens 
daline mobilizacija ir “Vil
niaus rinktinės” sudarymu, 
kariuomenės nemaža dalis 
tais metais po ilgos pertrau
kos buvo išvesta iš kareiviu 
nių. Iš vienos pusės tai buvo 
rizikinga: stiprėjo antifašisti
nės, revoliucinės nuotaikos 
armijoje gilėjančios politinės 
krizės akivaizdoje. Kita ver
tus, po daugelio metų val
dančioji nacionalistinė buržu
azija pademonstravo tikrovė

je savo “geležinį kumštį” 
liaudžiai, tikėjosi kariniu 
“žygiu į Vilnių” numušti pa
kilusį revoliucinį masių ūpą, 
sumenkinti Tarybų Sąjungos 
vaidmenį Vilniaus byloje.

Todėl, atgavus Vilnių, į 
senąją sostinę nutįso ilgos 
artilerijos, motorizuotų dalių 
kavalerijos kolonos . . . 
“Sveikiname Vilniaus išva
duotojus” — skelbė šūkiai 
prie buvusios administraci
nės linijos netoli Širvintų ir 
pačiame Vilniuje. Kodėl? Ar
gi ne TSRS Vyriausybė tai
kiu, juridiniu keliu suregulia
vo šią Lietuvos problemą?

Nacionalistinė buržuazija 
realios tikrovės “nematė”, 
Vilniaus perėmimas atrodė 
kaip buržuazinės Lietuvos 
kariuomenės “didvyriška” 
akcija, kuri buvo plačiai išre
klamuota spaudoje.

Tautininkų karinė demon
stracija 1939 m. turėjo dar 
vieną ne mažiau svarbų tiks
lą: tai buvo proga provokaci
joms tarybinių karinių įgulų 
atžvilgiu. 1965 m. birželio 13 
d. “Tiesoje” buvęs atsakin
gas buržuazinės Lietuvos vi
daus reikalų ministerijos tei
sininkas A. Jakobas, kuris 
dalyvavo komisijoje minė
tiems nedraugiškiems veiks
mams tirti, pažymi savo atsi
minimuose: “Lietuvos val
stybinių organų provokaci
niai veiksmai prieš tarybines 
bazes pasitvirtino ... Aš 
išklausiau vieno karinės žval
gybos karininkę parodymus. 
Tada jo paklausiau, ko jie 
tikėjosi, rengdami provoka
cijas . . . Karininkas tiesiai 
atsakė, jog siekė taip apsupti 
šias bazes, kad, esant reika
lui, būtų galima jas likviduo
ti”. Apsupti, aišku, turėjo 
kariuomenė.

Šios užmačios toli pranoko 
“tautiškos sąmonės” švieti
mo ir sveiko proto suprati
mą. 1940 m. birželio 14 d. 
tarybinė vyriausybė įteikė 
Lietuvos vyriausybei ultima
tumą. Karinių avantiūrų mė
gėjai ir jų politiniai vadovai 
priėjo liepto galą.

Virgilijus Liauška
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Kaip buvo ugdomi talentai
[IŠ PASIKALBĖJIMŲ SU <
Šiemet suėjo 40 metų nuol 

Gabrielės Petkevičaitės, ra
šytojos ir pažangios visuo
menės veikėjos, mirties. Ji 
mirė hitlerinės okupacijos 
metais — 1943 m. liepos 14 
d. Panevėžyje, eidama 83 
metus. Jai teko visuomeni
nėje kultūrinėje veikloje da
lyvauti kartu su dr. V. Ku
dirka, J. Jablonskiu, P. Vi
šinskiu, Žemaite ir kitais tos 
gadynės pažangiaisiais vei
kėjais.

Su G. Petkevičaite-Bite tu
rėjau garbės susipažinti 1936 
m. vasarą, kai buvo jau 
paminėtos josios 75 metų 
gimimo sukaktuvės.

Tais metais pasirodė mano 
pirmoji monografija “Povilas 
Višinskis”, kurioje ne kartą 
minima ir G. Petkevičaitė. 
Tuo pat metu susidomėjau 
visai užmirštu pažangiu ra
šytoju Juozu Gurausku, ku
ris mirė būdamas medicinos 
fakulteto studentas. Archy
ve užtikau dokumentų, ro
dančių, kad jisai susirašinėjo 
su G. Petkevičaite-Bite, kai 
ši dirbo “Vilniaus žinių” bei 
“Lietuvos žinių” redakcijoje. 
Parašiau jai laišką, šio to 
teiraudamasis, bet čia pat 
nutariau nuvažiuoti į Pane
vėžį ir asmeniškai pasikalbė
ti.

— Mes jau pažįsta
mi .. . — pasakė Petkevičai
tė, kai mane pristatė “Lietu
vos žinių” korespondentas F. 
Žlobickas, tada gyvenęs Pa
nevėžyje. — Aš skaičiau jo 
straipsnius, jisai—mano . . .

Ir iš tikrųjų toliau kalbėjo
mės kaip seni pažįstami. Bu
vau nusivežęs monografijos 
“Povilas Višinskis” egzem
pliorių, kurį norėjau jai įteik
ti. Ėmiausi rašyti dedikaciją.

— Prašau užrašyti, kad 
pirmajai pažinčiai, — pasakė 
Petkevičaitė.

Aš taip ir užrašiau.
Jau po Didžiojo Tėvynės 

karo sužinojau, jog tą mano 
knygą rašytoja ypatingai 
vertinusi: visą laiką jį gulė
jusi ant jos rašomojo stalo.

Petkevičaitė buvo itin šne
ki. Kalbėjo įvairiomis temo
mis. Čia kritikavo tautininkų 
fašistinį režimą, sakė A. 
Smetonai per jo jubiliejų 
pasiuntusi telegramą, kurio
je rašiusi: “Grąžink tautai tą, 
ką iš jos smurtu atėmei — 
laisvę”. Čia peršokinėjo į 
praeities laikus, čia kalbėjo 
apie savo kasdieninius rūpes
čius.

Prisimenu, jai buvo malo-. 
nu kalbėti apie talentingus, 
gabius jaunuolius, kuriuos 
jai pasisekė atrasti ir iškelti. 
Tada buvo žinomi Panevėžy
je gyvenusieji skulptoriai J. 
Zikaras ir B. Bučas. O tai jos 
ir jos įkurtos moksleivių šel
pimo draugijos “Žiburėlio” 
dėka jiedu galėjo pasiekti 
savo pamėgtos specialybės.

— Kadaise lankyjdamasi 
Berželių dvare, sužinojau 
apie samdinį jaunuolį, mėgs
tantį drožinėti, lipdyti dailias 
figūrėles — pasakojo Petke
vičaitė. — Susidomėjau. 
Paaiškėjo, jog iš tikrųjų jis 
turi meninių gabumų ir sva
joja tapti dailininku, bet kad 
labai neturtingas. Paskyrėm

L PETKEVIČAITE BITĖJ
iš “Žiburėlio" lėšų jam pašal
pą, ir gabus jaunuolis išva
žiavo į Vilnių dailės mokytis. 
“Žiburėlis” Zikarą šelpė ir 
vėliau, kai jis ėjo aukštuo
sius dailės mokslus.

Paskiau J. Zikaras Pane
vėžio gimnazijoje dėstė pieši
mą o vėliau persikėlė į Kau
ną — vadovavo Meno mo
kyklos skulptūros katedrai, 
taigi ugdė naujus talentus.

— Panašiai buvo ir su Ber
nardu Buču, — pasakojo 
Petkevičaitė. — Tas gabus 
jaunuolis mokėsi batsiuvys- 
tės, o jo talentas krypo į 
dailę — irgi drožinėjo dailias 
figūrėles. “Žiburėlis” šelpė jį 
mokantis Panevėžio gimnazi
joje, kur jį globojo skulpto
rius Zikaras.

Kaip paaiškėjo, “Žiburėlis” 
savo laiku šelpė einančius 
mokslus ir kitus dailininkus: 
A. Varną, P. Rimšą, A. V. 
Stanciką, K. Ulianskį.

“Žiburėlio" draugija taip 
pat šelpė rašytoją J. Biliūną, 
Žemaitę, sergantį dr. V. Ku
dirką, kalbininką K. Būgą, 
dailininką K. Petrauską, bu
simuosius gydytojus P. Avi- 
žonį, J. Nerneikšą, istorikus 
A. Janulaitį, P 'Klimą, busi
mąjį diplomatą J Šaulį. Šel
pė taip pat V. Kapsuką, kai 
tasai studijavo Šveicarijoje.

“Žiburėlis” Petkevičaitės 
iniciatyva įkurtas 1894 m. ir 
veikė nelegaliai. Ataskaitos 
apie surinktus pinigus ir pa
skirtas pašalpas bei stipendi
jas būdavo skelbiamos “Var
pe”. Viskas buvo užšifruota. 
Tiktai 1907 m. “Žiburėlis” 
buvo legalizuotas ir veikė iki 
1940 m.

Pagal “Žiburėlio” įstatus 
baigę mokslus ir sustiprėję 
materialiai šelptieji turėjo 
grąžinti suteiktas pašalpas ir 
stipendijas. Iš gautųjų sumų 
buvo šelpiami kiti, kitų kartų 
moksleiviai. “Žiburėlio” pa
rama naudojosi poetas J. 
Janonis, vėliau P. Cvirka, V. 
Montvila ir kiti.

G. Petkevičaitė pasakojo, 
kad pirmasis “Žiburėlio” 
šelptas studentas buvo P. 
Matulionis, miškininkas. Jis 
pirmas ir grąžino skolą. Sąži
ningai atsiskaitę taip pat P. 
Avižonis ir J. Šaulys, o kai 
kurie vis delsę.

“Žiburėlis” nemaža aukų 
gąudavo iš Amerikos lietu
vių. Tos lėšos būdavo panau
dojamos užsienyje mokslus 
einantiems šelpti.

Po Pirmojo pasaulinio karo 
“Žiburėlis” daugiau šelpė ne
turtingus vidurinių mokyklų 
moksleivius, išlaikė bendra
butį Kaune. Turėjo skyrius 
Šiauliuose, Panevėžyje, Uk
mergėje, Marijampolėje.

Atkūrus Lietuvoje Tarybų 
valdžią, visų specialybių 
aukštųjų ir specialiųjų mo
kyklų studentai, moksleiviai 
naudojasi pačios valstybės 
teikiamomis stipendijomis, 
kurių nereikia grąžinti.

“Žiburėlio” nuopelnas tas, 
kad jo dėka galėjo išaugti 
menininkais ir kitais naudin
gais tautai žmonėmis netur
tingi Lietuvos kaimo vaikai 
tais laikais, kai liaudis buvo 
prislėgta carinės priespau
dos. Julius Būtėnas

“Vilniaus Tiesa” V. Gubronio nuotr.
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Kultūrinės žinios žinelės
RAŠO: FRANK SHUKAS 

“GISELLE” UŽBAIGĖ SEZONĄ
Metropolitan Operos rūmuose, Lincolno centre, New 

Yorke, Amerikos Baleto teatras užbaigė 11 savaičių 
trukusį sezoną su “Giselle” baletu, dalyvaujant Gelsey 
Kirkland ir M. Barišnikovui.

'Šiuo laiku Barišnikovas yržL trupės meno vadovas, bet 
Amerikos Baleto Teatras, po G. Balanchine (Balanšino) 
mirties yra’ pereinamoje meninio ieškojimo padėtyje, nes 
neturi nuolatinio choreografo, kuris nustatytų aiškų šiai 
baleto trupei kelią. Dabar svyruoja tarp klasiško ir 
modernaus baleto. Į

8 METAI BROADVEJUJ
Muzikas “Chorus Line” paretintas daugiau šokiu ir daina 

nei vaidyba Broadvejuje eina jau 8 metus su pasisekimu. 
Ar tai tik nebus naujas^Ęroadvej rekordas?

BALETAS IŠ MARSELIO
Metropolitan Operos scenoje vasaros metu gastroliuoja 

įvairių kraštų baletai, 
a

National Roland Petit baletas iš Marcelio, Prancūzijos, 
dalyvaujant Makarovai ir Nurejevui rodo nepaprasto 
pasisekimo turintį baletą “Le Notre Dame de Paris” pagal 
Victor Hugo romaną.

Taip pat repertuare yra, prieš tris metus New Yorke 
matytas, “Proust” (Atsiminimai apie Marcel Proust) ir 
“L’Arlesienne”.

VIENO AKTORIAUS SPEKTAKLIS
Ben Kingsley, juodukas aktorius, kuris laimėjo britų ir 

amerikiečių Akademijų pripažinimus už Gandhi rolę to 
vardo filmoje, rudenį Broadway atliks vieno aktoriaus 
spektaklį “Edmund Kean”.

Edmund Kean buvo talentingas britų aktorius gyvenęs 
19 šimtmečio pradžioj, kurio gyvenimas skandalingai 
baigėsi, kaip alkoholiko sulaukus vos 43 metų. J

Vaidinimą apie jį parašė Fitz-Simons ir pavasarį buvo 
atliekamas Londone per 8 savaites. New Yorke pramatyta 
12 savaičių spektakliai.

Tokie vieno aktoriaus spektakliai reikalauja didelio 
pasiruošimo, koncentracijos ir nervinės įtampos.

METROPOLITAN OPEROS JUBILIEJUS
Šių metų spalio mėn. 22 d. bus minima garsiosios 

pasaulyje Metropolitan Operos 100 metų jubiliejus. Pro
grama bus iš dviejų dalių: popietinė ir vakarinė, kuriose 
dalyvaus žymieji solistai, baletas, operos choras ir 
orkestras. Bilietai jau beveik visi Šįuo metu išparduoti. 
Dalis bilieto kainos skaitoma, kaip auka Operai, kuri ir 
laikosi remiama visokiausių mecenatų ir aukų. Bilietų 
kainos labai įvairios: parteryje nuo 1,000 iki 300 dol. 
Parterio ložė — 8 asmenims — 10,000 dol. Antrojo 
aukšto — 6 asmenims — 3,000 dol. balkonai nuo 150 iki^O 
dol. asmeniui. Takios kainos tik vienai daliai. Taip pat 
reikalaujama, k&l būtų vilkima vakariniais rūbais — 
moterys ilgom sukniom, o vyrai smokinguose ar net 
frakuose. •

Taip norima atžymėti šios Operos šimtmetį, kurios 
programų pildyme pakviesta 74 solistai, bet kada dainavę 
šioje operoje, ir kurie dar gali dainuoti.

WAGNERIO “NIBELUNGŲ ŽIEDAS” NEW YORKE
Bostono Lyric Operos Kompanija atveža New Yorko 

teatran Wagnerio “Der Ring des Nibelungen”, kurį sudaro 
keturios operos: “Dar Rheingold”, “Die Walkure”, “Sieg- 

• fried” ir “Gotterdammerung” ir gastroliuos tik vieną 
savaitę. Tomis operomis galės pasimėgauti Wagnerio 
muzikos mylėtojai, nes tai yra retas atsitikimas, kad visos 
4 operos būtų atliekamos iš eilės. Operos direkcija šiuo 
gastroliniu žygiu daro savotišką eksperimentą norėdama 
parodyti didžiosioms operų kompanijoms, kad galima ir 
sunkias operas parodyti publikai, be didesnių išlaidų.

Bostoniečiai turi tik 47 asmenų orkestrą, beveik 
abstrakcines ir labai nedideles, sudedamas dekoracijas, 
kurios lengva transportuoti, solistų sąstatą iš įvairių 
kraštų ir gerai mokančią tvarkyti finansus administraciją. 
Tikisi, kad “Žiedą” po New Yorko parodys Milwaukee, 
Wisconsin ir St. Louis, Missouri.

KAI PRIREIKIA “AKTORIŲ” . . .
New Yorkas pasidarė antruoju Hollywoodu. Jau kuris 

laikas šiame mieste sukamos įvairios filmos ir atidaryta 
miesto sekcijoje — Astorija vadinamoje—filmavimo studi
ja. L i

Ruošiantis sukti naują filmą apie Harlemo — juodųjų 
apgyventą miesto dalį — garsų 1920-30 metais egzistavusį 
naktinį klubą pavadintą “Vatos Klubas” buvo paskelbta 
spaudoje, kad produseriai ir režisierius rinksis aktorius ir 
norintieji gali šiame konteste dalyvauti.

“Vatos Klubas” buvo pavadintas todėl, kad dauguma 
juodųjų dirbdavo vatos plantacijose arba medvilnės audimo 
dirbtuvėse.

Paskirtą dieną, šv. Povilo apaštalo po bažnyčia esančioje 
salėje, rinkosi norintieji toje filmoje vaidinti “aktoriai”, 
kuriuos “apžiūrėdavo” filmų gamintojai. Gatvėje susidarė 
gana ilga eilutė norinčiųjų “parsiduoti”. Kai kas vilkėjo net 
to meto rūbais, kad tik patiktų ir juos pasirinktų 
reikiamom rolėm. Viena aktorė, vaidinusi jau keliose 
filmose, bet dabar bedarbė nusipirko net už 68 dol. 
senovišką skrybėlę prie savo 1925 metų aprangos rūbų ir 
— gavo rolę. Pasirodo, kad apsimokėjo investuoti pinigus į 
seną skrybėlę!

Laimės pamėginti atėjo virš 4,600 žmonių: ir juodų ir 
baltų ir jaunų ir senų. Apie 70 gavo mažesnėm rolėm 
angažamentą, virš 1,000 buvo paimta gatvės scenoms, be 
žodžių, statistų, o pagrindinėms rolėms-jau yra 50 aktorių. 
Taip pat renkama aktoriai ir per /teatrines agentūras ar 
paskirus agentus. Iš viso filmoje dalyvaus 5,000 asmenų — 
pusė baltų ir pusė juodų. Filmuojama bus tiktai New Yorke 
ir statistai gaus po 83 dol. į dieną. Filmo sukimas prasidės 
už kelių savaičių ir truks tarp 14-16 sav.

“Vatos Klubas” buvo 142 gatvėj ir Lenox Ave. Harleme. 
Čia grojo žymus juodukas kornetistas, neseniai miręs, 
Louis Armstrong, šoko Josephine Baker, atsiskleidė 
solistės Lena Horn talentas.

r

“LAISVĖ”

Iš Bostono audicijai buvo atvykusisFranciįe Mills, kuries 
tėvas buvo šokėjas tame klube.

Nors nemažai buvo norinčiųjų vaidinti filme, bet dar 
nemažai reikia.

5 SVEČIAI IŠ TARYBŲ SĄJUNGOS
Eugenijaus O’Neil vardo Teatre, Waterford, Conn, 

kasmet vyksta nacionalinė dramaturgų konferencija, kurio
je parodomi naujų autorių veikalai ir po to vyksta 
diskusijos ir tų veikalų aptarimai.

Šiemet, kultūrinio bendradarbiavimo pagrindu su Tary
bų Sąjunga, konferencijon buvo pakviesti penki T. S-gos, 
dramos ir literatūros atstovai, kurie turėjo progos 
pamatyti veikalus ne tik vietos teatre, bet ir Broadvejuje.

Svečių tarpe buvo Maskvos Dailės Teatro meno vadovas 
Oleg Efremon, Stanislavskio sistemos sekėjas ir uolus jos 
vykdytojas. Jisai konferencijoj aiškino, kaip teisingai 
turėtų būti interpretuojami Čechovo veikalai.

Tiek svečiai, tiek šeimininkai tokiu bendravimu labai 
patenkinti, nes galima buvo pasikeisti ne tik nuomonėmis, 
bet ir parodyti, kaip gelbstima naujiems dramaturgams 
ruošiant veikalą.

Meno vadovas Efremov pilnai pritarė Centre naudoja
mais metodais, kaip padedama naujiems rašytojams, kai jų 
veikalus interpretuoja aktoriai, kurie per tris — keturias 
dienas paruošia veikalą. Pasak jo — “aktorius! jaučia 
veikale pasitaikančius nesklandumus ir gali dramaturgui 
pagelbėt savo patarimais”.

O dramaturgas Ibragimbekov pareiškė, kad “T. S-goj 
turime daug seminarų su dramaturgais ir režisieriais 
diskutuojant naujus veikalus, bet niekad nebuvo daroma su 
aktoriais. Atrodo, kad O’Neil Centre naudojamas labai 
įdomus ir naudingas metodas”.

Šio bendradarbiavimo rezultatai buvo naudingi abipusiai 
ir pasirašyta 3-jų metų sutartis ateičiai: T. S-gos Svečiai 
bus per 10 dienų išlaikomi Centro, o Maskvoje, Centro 
parinktieji, ar tai dramaturgai, ar režisieriai ar aktoriai 
turės progos pamatyt spektaklius, dalyvauti TITIS studijų 
pamokosi ir arčiau pažinti Stanislavskio sistemą, Amerikoj 
žinoma “metodo” vardu.

Dramaturgas Genrik Borovi ir mėnesinio žurnalo 
TEATR redaktorius pasakė, kad “tikriausiai ras vieną ar 
kitą dramos veikalą iš šios konferencijos kurį atspausdins 
žurnale. Šitoks teatro žmonių bendravimas ir pasikeitimas 
su kitų kraštų tos profesijos asmenimis yra labai svarbus ir 
reikšmingas, nes suartina juos per meną, jie pasimoko 
vienas iš kito ię^įgalina juos vieningai kovoti prieš bendrą 
priešą—karą.”

Centro vadovas George White džiaugdamasis šiuo 
susitikimu su tarybiniais svečiais pasakė: “Mes norėjome 
parodyti, kaip O’Neil procesas veikia auklėjant jaunuosius 
dramaturgus, kai per trumpą laiką jie gauną pamatyt savo 
veikalus ir juos panagrinėjame, kad pasimokytų iš klaidų. 
Norime, kad ir mūsų svečiai tą pamatę panaudotų panašią 
programą auklėjant Tarybų Sąjungos dramaturgus. Šis, 
kelių dienų, pabendravimas davė progos pasikeisti žiniomis 
ir idėjomis savitarpyje, kuris duos dar didesnius rezultatus 
ateityje.”

JUOZAS NEKROŠIUS

AMŽINA
BEGALYBĖ

Laukai jau pakvipo saldžiarūgšle duona...
Ir duona kvepia molinos rankos.
Ir molina pripila pieno stiklinę.
Ir paukštis virš pievos pakyla.

Ir vaiko lupos žemuogėm kvepia.
Ir židinio durnais kvepia Tėvynė.
Ir bitės į avilį skrenda, ir skrenda.
Ir kvepia medum mūsų sodas.

Tai kurgi,
Tai kurgi.
Sakykite žmonės,
Užuovėja randa klas/a ir žiaurumas?
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DAILININKAI PUOŠIA KAIMĄ
Gražiame Vilniaus sena

miesčio kampelyje, ant Vil
nelės krantų įsikūręs Lietu
vos TSR dailės institutas. 
Birželio pabaigoje, kai stu
dentai gynė diplominius dar
bus, pasidžiaugti absolventų 
sėkme atėjo ir jaunesnių 
kursų studentai, užsuko kitų 
aukštųjų mokyklų auklėti
niai. Čia buvo galima pama
tyti ir ūkių bei įmonių vado
vų. Ir nieko tai nestebina, 
nes didžioji dalis viso to, kas 
vyresniuose kursuose suku
riama pagal mokymo planus, 
pradeda savarankišką gyve
nimą.

Busimoji vitražo meistrė 
Audronė Mickutė nuo pat 
mokslo metų pradžios susi
draugavo su Alytaus rajono 
Punios kolūkio žemdirbiais. 
Ne kartą juos lankė, stebėjo, 
kaip jie gyvena, dirba, kaip 
laisvalaikį leidžia, kaip vyks
ta ūkio visuomeninio centro 
statyba. Juk jai, dar visiškai

menką patyrimą teturinčiai, 
buvo pavesta sukurti vitražą 
šiam moderniam pastatui. 
Toks jos diplominis darbas. 
Laimė, kad vadovas — vie
nas žymiausių lietuvių vitra- 
žįstų, respublikos liaudies 
dailininkas, profesorius A. 
Stoškus. Sukūrė mergaitė 
busimojo vitražo eskizą. Ro
dos, viskas gražu, — ir 
spalvų deriniai, ir kompozici
ja. Vadovas jį pagiria, bet 
kartu ir pasako: šis gražus 
vitražas tinka, kur tik nori — 
ir Žemaitijoje, ir Aukštaitijo
je .. . Bet juk čia legendo
mis apipintas Punios piliakal
nis, nuožmias kovas Su kry
žiuočiais menantys Nemuno 
krantai! . .

Ir štai gynimo valanda. 
Instituto salėje visom spal
vom sutviska Audronės Mic
kutės vitražas “Pilėnai”. Gi
ria jauną vitražistę pedago
gai. Švies naujuose kolūkio 
rūmuose dailus • vitražas,

džiugins duonos augintojus, 
po darbo poilsio valandėlei 
susirinkusius.

Vien tik šiais metais keturi 
vitražai — studentų diplomi
niai darbai iškeliaus konkre
čiais adresais. Respublikinė 
meno taryba labai gerai įver
tino dailininko B. Bružo plo
no stiklo vitražus istorine 
revoliucine tematika, ku
riuos jis sukūrė Rokiškio A. 
Tiškaus vidurinei mokyklai. 
Jauna dailininkė E. Valiūtė 
kuria įspūdingą dekoratyvinį 
vitražą Kupiškio kultūros na
mų šokių salei. Pasvalio- kul
tūros namuose montuojamas 
K. Šatūno vitražas.

Vitražas, iš žilos praeities 
atėjęs kaip turčių rūmų ar 
maldos namų dekoratyvinis 
akcentas, šiandien Lietuvoje 
pasiekia tolimiausias kaimo 
gyvenvietes, puošia mokyk
las ir vaikų darželius, ligoni
nes, fabrikų administracinius 
pastatus. Vida Petrauskaitė

Šiose informacijose iš gim
tojo krašto norime supažin
dinti “Laisvės” skaitytojus 
su vienu kitu įvykiu, turinčiu 
ir tiesioginio ryšio su JAV 
lietuviais, jų praeities tradi
cijomis ir dabartimi.

1. Šakių rajono kalbos ir 
literatūros diena

Tokia diena Šakių rajone 
nuo 1972 m. rengiama kas/ 
met. Ji paprastai skiriama 
pažymėti iš rajono kilusiems 
įžymiems literatūros, kultū
ros darbininkams. Jau taip 
pagerbti buvo didysis mūsų 
kalbininkas Jonas Jablons
kis, poetas Pranas Vaičaitis, 
Eduardas Steponaitis, skulp
torius Vincas Grybas, ilgus 
metus Amerikoje gyvenęs, 
nuo Lukšių kilęs publicistas 
ir mokslo populiarintorius 
Juozas Adomaitis — Šernas 
ir kiti Šakių padangės žinomi 
žmonės. t

Šiemet kalbos ir kultūros 
diena buvo skirta Vincui Ku
dirkai ir Pranui Mašiotui. 
Įvyko ji Kudirkos Naumies
tyje, su kuriuo tuodu mūsų 
literatūros kūrėjai labai 
glaudžiai suaugę. Dienos da
lyviai — vietos kraštotyri
ninkai, svečiai iš Vilniaus, 
kitų vietų — aplankė J. 
Jablonskio gimtąją sodybą 
Kubilėliuse. V. Kudirkos pa
minklą ir kapą, P. Mašioto 
gimtąją yietą Pustelnikų kai
me palei Kudirkos Naumies
tį, apžiūrėjo V. Kudirkos 
vidurinėje mokykloje įrengtą 
pagarsėjusį šio krašto litera
tūros ir kalbos kūrėjų mu
ziejų.

“LAISVEI”
Įvykusioje dienos konfe

rencijoje apie V. Kudirką 
kalbėjo rašytojas J. Būtėnas, 
muzikologas ir dailėtyrinin
kas prof. V. Landsbergis. 
Apie P. Mašiotą — vaikų 
rašytoją ir jų skaitymo teo
retiką pranešimą skaitė Vil
niaus V. Kapsuko universite
to docentė G- Raguotienė. 
Atsiminimus ūpie P. Mašio
tą — pedagogą pasakojo Lie
tuvos TSR nusipelnęs archi
tektas V. Landsbergis-Žem
kalnis.

Dienos dalyviai buvo supa
žindinti su Kudirkos Nau
miesčio ir apylinkių demo
kratinėmis, revoliucinėmis 
tradicijomis, su jo dabartiniu 
gy venimu. Karo audrų ^nu
siaubtas miestelis prisikėlė iš 
griuvėsių, gražiai atsistatė. 
Kudirkos Naumiestyje veikia 
linų fabrikas, duonos gamyk
la. Čia įsikūręs apylinkės 
centras ir tarybinis ūkis.

2. Tęsiant pasakojimą . . .
Šakių rajono kultūros die

noje paminėtas Vincas Ku
dirka nuo pat savo veiklos 
pradžios buvo susijęs su 
JAV lietuviais. Trumpai pri
siminsime vieną kitą tų ryšių 
atvejį.

JAV lietuvių spaudoje V. 
Kudirkos eilėraščiai pasirodė 
1888 metais “Lietuviškojo 
balso” laikraštyje. Nuo tada 
užmegzti pildė naujais daly
kais. Itin suaktyvėjo V. Ku
dirkos bendradarbiavimas su 
tos šalies lietuvių veikėjais ir 
organizacijomis per kelis pa
skutiniuosius V. Kudirkos 
gyvenimo metus. J. Adomai

čio-Šerno, P. Mikolaičio pra
šomas V. Kudirka patiki 
1896 m. įkurtai Tėvynės my
lėtojų draugijai (TMD) iš
leisti jo Naumiestyje atliktus 
lenkų poeto Asnyko “Keistu
čio”, F. Šilerio “Orleano 
mergelės” vertimų, o vėliau 
ir kitus kūrinius.

V. Kudirkos žodžiais, gilti
nei aplinkui jį gana arti 
sukiojantis, ligos ir skurdo 
prispirtas 1858 m. iš Nau
miesčio jis parašė laišką JAV 
lietuvių redakcijoms: “. . . 
Žinote gerai mano materia
lišką pasilaikymą ir mano 
veikimus, aš veikiau ir vei
kiu, ar negalėtumėte bent 
kiek mane sušelpti. Kiek 
galite. Rudenį, žiemą ir pa
vasarį išgulėjau lovoje. Da
bar vaikštinėju, bet tiktai po 
kambarį. Iki žiemai dar tur
būt išliksiu gyvas ...”

JAV lietuviai sukruto rink
ti aukas, kaip tada sakyta, 
sergančiam raštininkui. 
Aukojo daugiau kaip 100 
Amerikos, taip pat Anglijos 
lietuvių, jų organizacijos. 
Per palyginti trumpą laiką 
V. Kudirkai paremti buvo 
išsiųsti 33 rubliai. 1898 m. 
spalio 2 d. V. Kudirka rašė: 
“Visiems, kurie mano var
gingame padėjime suteikė 
man (...) pašalpą pinigais, 
iš tikros širdies dėkavoju”. 
Aukos V. Kudirkai buvo ir 
toliau renkamos^

Tai tik /viepas kitas V. 
Kudirkos ir JAV lietuvių 
ryšių epizodas.

Kazys Radzevičius

Nuotraukoje: Kermošiun atkeliavo Alytaus liaudies teatro artistai.

Rokiškyje įvyko liaudies teatrų festivalis “Aukštaitijos rampa — 83”. Jame dalyvavo 
Rokiškip, Birštono, Lentvario, Kapsuko. Švančionėlių, Panevėžio, Alytaus, Anykščių 
liaudies teatrai, Radviliškio liaudies cirkas. Prie Rokiškio ežero estrados buvo 
surengtas linksmas kermošius.

Nuotraukoje: ir artistai, ir rokiškėnai noriai pirko liaudies meistrų darbus.
A Sabaliausko nuotraukos
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KANADOS ŽINIOS

Kova dėl abortų
J. YLA

Kanadoje verda kova abor
tų klausimu. Vieni stoja, kad 
būtų leidžiama moterims tu
rėti abortą, joms pageidau
jant ir susitarus su gydytoju. 
Kiti prieš abortus labai 
griežtai protestuoja. Neva 
užstoja tuos, kurie pagaliau 
būtų pagimdyti, jeigu moti
nos neturėtų abortų.

Kova daugiausia sukasi 
apie Dr. Morgentalerį, kurs 
nori įsteigti klinikas Winni- 
pege, Toronte ir kituose 
miestuose. Kai buvo pa
skelbta, kad Winnipege ir 
Toronte bus atidarytos klini
kos, tai abiejose vietose įsi
veržė policija, suėmė rastus 
gydytojus ir slauges ir trau
kia atsakomybėn. Toronte 
numatyta klinika buvo pa
degta. Spėjama, kad tai 
abortų priešininkų darbas. 
Dr. Morgentaler traukiamas 
teisman už “suokalbį” daryti 
abortus.

Si kova buvo pradėta Mon- 
treale. Dr.1 Morgentaler bu
vo teistas ir kalintas. Bet 
apeliaciniai teismai jį išteisi
no. Dabar Montreale abortai 
daromi Morgentalerio klini
koj be jokių trukdymų. Daug 
moterų iš Ontario ir kitų 
provincijų vyksta į Montrea-

Reikia pridėti, kad Kana
dos įstatymai leidžia daryti 
abortus, bet tik tokiu atveju, 
kada gimdymas sudarytų 
motinai pavojų, ir leidus tam 
tikrai gydytojų komisijai. 
Taigi, Kanadoje nėra visai 
uždrausta daryti abortų.

Dr. Morgentale aiškina, f ir kiekvienais 
kad jis kovoja ne už abortus, 
o už moterų teises, už jų

Montreal, Que
Demonstruos ir mitinguos
Rugsėjo 5 dieną, tai yra 

per “Labor Day” ruošiamos 
demonstracijos ir mitingai 
per visą Kanadą. Tikimasi, 
kad tuose susibūrimuose vy
raus taikos ir nusiginklavimo 
temos.

Spalio 22 dieną taipgi vyks 
masinės demonstracijos per 
visą šalį prieš Amerikos iš- 

’ bandymus atominių raketų 
“Cruise and Pershing—2”. 
Tą pačią dieną panašios de
monstracijos vyks ir kitose 
pasaulio šalyse. Tai bus tarp
tautinis protestas prieš įstei
gimą atominių raketų Vaka
rų Europoje. Su ta diena 
supuola ir kada Kanados val
džia sutiko leisti Jungtinėms 
Amerikos Valstijoms išban
dyti raketas ant Kanados že
mės.

Svečiai iš Gimtinės
Pastaruoju laiku vis daž

niau Jenka susitikti su tau
tiečiais iš Gimtinės, kurie at
vyksta į Montrealą, ar vyk
dami per Montrealą kitur 
trumpam, ar ilgesniam lai
kui, sustoja. Nesenai turėjo
me garbės susitikti su “Gim
tojo Krašto” redaktorium ir 
jo gyvenimo drauge, kurie 
vykdami ilgesnei viešnagei į 
Jungtines Amerikos Valsti
jas, čia buvo’ kelioms die
noms sustoję. Jie čia globo
jami \Jono ir Janinos Vilke
lių, turėjo progos pamatyti 
Montrealo miesto žymesnes 
vietas, susitikti su senosios 
kartos ir pokaryje atvyku
siais tautiečiais. Net teko ap
lankyti ir provincijoj gyve
nančius tautiečius.

Gerbiamas V. Reimeris 
plačiai žinomas ir užsienyje 
gyvenantiems tautiečiams, 
ne vien kaip G. K. redakto
rius, bet ir kaip didelis poezi- 

Kitoms ir

teises gimdyti, ar negimdyti. 
Abortų priešininkai, dau
giausia religiniai karštuoliai, 
visai nepaiso moterų teisių.

Dr. Morgentaler teigia, 
kad pagal esamus Kanados 
įstatymus, moterims labai 
daug vargo. Viena, ima daug 
laiko, kol gauna leidimą. Ki
ta, daug kur gydytojai atsi
sako abortus daryti. Už tai 
daugeliui moterų tenka ieš
koti pagalbos tytur, pasida
rant 
visai neprieinama; Taip daž
nai moterys gimdo vaikus 
prieš savo norą.

Buvo pravesti balsavimai 
tarp gydytojų. Dauguma gy
dytojų už pakeitimą Kanados 
kriminalio įstatymo, liečian
čio ^bortus. Gydytojų tarpe 
vyrauja nuomonė, kad mote
rys turėtų teisę, susitarus su 
gydytoju, turėti abortą. Iš
skyrus tą, kad gydytojai 
nenorėtų, jog abortai būtų 
monopolizuoti Morgentalerio 
klinikų.

Įdomu pažymėti, kad dėl 
varžymo abortų daug moterų 
ieško pagalbos pas visokias 
“akušerkas” ir dažnai labai 
nukenčia, kartais netenka 
sveikatos visam gyvenimui. 
Būna atsitikimų, kad po to
kių abortų moteris miršta. ,

Šioj kovoj vyriausiu klausi
mu yra — moterų teisės. Ir 
labai keista, kad religiniai 
karštuoliai (net ir vyrai, ku
rie patys negimdo) nori savo 
nusistatymą primesti ki
tiems. Juk niekas nedraudžia 
jiems patiems gimdyti, nors 

metais. Tad 
turi diktuoti kokią teisę jie 

kitiems?

knygųjos kūrėjas ir kitų 
rašytojas, nusipelnęs kultū
ros veikėjas. Didžiojo Tėvy
nės karo metu su ginklu ko
vojęs karo fronte. Sunku būt 
išvardinti jo didelius užtar
nautus nuopelnus. Išvyks
tant jiems iš Montrealo, pa
linkėjome tolimesnės sėk
mingos viešnagės ir laimin
gai sugrįžus į namus, toliau 
tęsti kūrybinį darbą.

Grįždami po atostoginės 
keliones Gimtinėje, čia trum
pam laikui buvo sustoję 
Jungtinėse Valstijose dir
bantieji tautiečiai, tai Sigitas 
Krivickas, kuris dirba kores
pondentu prie Jungtinių 
Tautų ir V. Sakalauskas kon
sulas Tar. Sąjungos ambasa
doje. Abu grįžo su šeimoms. 
Jie taipgi, nors trumpam lai
kui, buvo susitikę su grupe 
tautiečių.

Šiais svečiais daugiausia 
rūpinosi J. Urbąnavičius ir 
Ch. ^uška.

Mirtys—ligoniai
Rugpjūčio 13 d. po sunkios 

ligos, mirė Liudvikas Tele- 
nis, sulaukęs 67 metų am-, 
žiaus. Paliko gyvenimo drau
gę prancūzų tautos, du bro
liu ir sįesutę gyvenančią 
J.A.V.-jose. Velionio brolis 
Jonas, kuris daug metų dar
bavosi palaipinės Sūnų ir 
Dukterų Draugijoj kaip fin. 
sekretorius, pastaruoju laiku 
ir negaluoja.

Gili užuojauta velionio arti
miesiems. -

Jau kelinta savaitė kaip 
sunkios ligos kamuojama 
verdunietė Malvina Karale- 
viČienė. /

Linkiu viršminėtiems ligo
niams greitai pąsveikti.

Aplankė būrys svečių
Jono Braknio sūnų, kuris 

pastaruoju laiku gyvena To-

duo-

žinią,

Torontiečių 
kronika

Susilaukė anūkės
Tina ir Frank Sodomai su

silaukė dukrelės, Ada ir Jo
nas Morkiai — anūkės, o A. 
Pajuodienė — tapo “great 
grandmother”.

Naujagimei vardas 
tas—Andreja Lee.

Mirė brolis
A. Berškienė gavo

kad Lietuvoje, S tanelių kai
me, Plungės apylinkėj, mirė 
jos brolis Petras Šemanynas.

Draugei Berškienei gili 
užuojauta.

Tolimas svečias i 
■“X. Į

Janės Narusevičienės anū
kas iš Vancouverio Piešėjo 
pas “močiutę” ir tetą B. 
Janauskienę. Kartu Su jomis 
vasarojo jų vasarvietėj, j 

1Svečias iš Floridos
Pas draugę V. Masįenę 

viešėjo Jonas Griška iš Flori
dos. Apsilankė pas visą eilę 
torontiečių.

Svečias iš Kalifornijos
Toronte pas pažįstamus 

viešėjo V. Dorinąs iš Califor- 
nijos. Jis y^a gyvenęs ir 
veikęs Toronte, kol išvyko į 
JAV.

Išvyko į ilgą kelionę
P. ir E. Laurusevičiai kar

tu su savo sūnum Feliksu 
išvyko į ilgą kelionę. Pir
miausia jie sustos Frankfur
te, Vakarų Vokietijoj, iš ten 
automašina vyks į Rytų Vo
kietiją, . Erfurtą, paskui į 
Berlyną, o iš Berlyno trauki
niu į Varšuvą, iš Varšuvos į 
Vilnių, kur praleis kelias die
nas. Tada atgal per Lenkiją į 
Vokietiją ir namo į Kanadą.

Laimingos jiems kelionės.

Toronto, Ont.
Su džiaugsmu sulaukiau 

mylimų svečių montrealie- 
čių. Atvyko mano brangi 
draugė Verutė Zavišienė su 
abiem dukrom Amilija Vili
miene ir Monika Gyvis, taip 
gi Verutės anūkė Cindy (?) ir 
Jonas Braknys Zavišienės 
švogeris.

Malonu, kad montrealiečiai 
manęs nepamiršta. Aš tai jų 
visų pasiilgusi. Apie Joną 
Braknį galima daug gero 
pasakyti. Jonas visuomet su 
progresyviais, per kelis de- 
šimtmečius/jis mūsų Sūnų ir 
Dukterų Draugijoje uoliai 
dalyvavo ir darbavosi kiek 
tik jėgos leido. Prieš porą 
metų mirė Jono mylima žmo
na, o vienturtis sūnus Vikto
ras dėl darbo persikėlė gy
venti Toronte. Jonas džiau
giasi, kad sūnus gražiai įsi
kūręs, gražioje rezidencijoje 
kur yra ir puikus baseinas.

Mano miela draugė Verutė 
Zavišienė gailėjosi, kad ne
galėjo pamatyti mūsų Klubo, 
kuris jau parduotas, bet ji 
žadėjo atvažiuoti į mūsų ruo
šiamą pikniką. Verutė nuo 
pat atvykimo į šią šalį visuo
met veikė ir veikia su pro
gresyviais. Ji niekuomet 
neatsisako paaukoti, ypatin
gai mūsų laikraščiui “Lais
vei”. Ji nebijo, taip kaip ir 
jos miręs mielas vyras Vik
toras nebijojo kol buvo gy- 
vas< užtarti dabartinę mūsų 
mįjęlą šalį Lietuvą. I < 
fNors trumpai apsilankė 

p&ti mane montrealiečiai, bet 
rodosi prailgino mano gyve
nimą. P. B. Grandma

ronte, užplūdo gausi grupė 
svečių iš Montrealo. Tai Jo
nas Braknys, Verutė Ząvišie- 
nė, jos dvi dukros ir du 
anūkai. Jie ten gerai pasi
svečiavo, pavažinėjo po To
ronto žymesnes vietas. Buvo 
nuvažiavę į Garsųjį Niagara 
Falls, pasimatė su buvusia 
montrealiete-Petrute Ben- 
džaitiene. Grįžo kupini malo
nių prisiminimų. P.

“LAISVĖ”

Vancouveryje, Britų Kolumbijoje, pasibaigė 6-oji World Council 
asamblėja, įsipareigojusi darbuotis pasaulinės taikos labui. Buvo f 
niai ginklai, įskaitant ir jų turėjimą, ir pasisakyta už Artimųjų 1 
išsprendimą, atsižvelgiant į Palestinos žmonių teises. Sesijos uždarymo 
metu, laikydami rankas, meldžiasi už taiką: iš k. į d. — Bishop Marjorie 7 
JAV, W.C.C. gen. sekr. Bishop Phillip Potter ir Church of Canada 
Ted Scott.

Churches 
. branduoli- 
ytų krizės 
ceremonijų

x —-S iš 
Archbishop

SUSITIKIMAI

Peizažas su automobiliu
aiškiaipats susipratau.

didžiavosi svečias.
Gal mandagumo dėlei ir 

reikėjo šypsotis, bent dantys 
slėpėsi už vis kiečiau sučiau- 

Jau pasitaiko ilgai užtrun
kančių valandų, kai atkakliai 
stengiuosi pasitraukti iš ke
lio bet kokiems susitikimų su 
tautiečiais įspūdžiams. Tegu,
sakau, jie būna sau, o aš sau, i piamų lūpų. Nieko, žmogaus^ 
juolab, kad ko gero, dažniau- ’ nepadarysi. Kiekvienas nė
šiai man teko rašyti būtent iš ! šiojamės kas mus ir užgauna, 
po tokių susitikimų padan- ! ir pradžiugina ar dar devy- 
gės. Tačiau, žiūrėk, praeina neriais jausmais nuteikia, 
laikas ir vėl dažau rašalan i Žmonės visi žmonės, labai 
padžiūvusią plunksną, kad ■ panašūs ir dar labiau skirtin- 
dar kartelį pasidalinčiau ir į gi. Dabar aš žinojau, kad šis 
nauju įspūdžiu, ir jo sukelto
mis mintimis. Tik keistoka, 
kad yra dalykų, kurie daug 
kartų patirti, tačiau kažkodėl 
mintis sukrutina labai pavė
luotai. Argi pirmą kartą re
giu, kaip gražiai, nuotaikin
gai išrodo Amerikoje apsigy
venę mūsų lietuviai, kai išei
na iš parduotuvės, kurią Lie
tuvoje vadiname dolerine.

Iki šiol net nenujaučiau, 
kad apie tokį laimingą žmo
gų, nupirkusį giminaičiui do
vanų, ką nors galėčiau para- i 
šyti. Kas gi iš mūsų nėra i 
gavę dovanų, ir kas iš mūsų 
pats nedovanojo? Tokie daly
kėliai įvairiausiomis progo
mis įsirašė į mūsų elgseną ir 
jų tiek nemažai, kad, pasa
kysiu, atbukome nuo tokių 
įspūdžių ir juos virškiname, 
kaip kasdieninę duoną, visai 
nepagalvodami, kokiu keliu 
ir kaip ji ateina ant mūsų 
stalo.

Arvydas, matyt, iš 
džiaugsmo užmiršęs, jog vis 
kartojasi, kelintą kartą sten
gėsi papasakoti, kad ką tik 
dolerinėje nupirkęs automo
bilį. Ten, Amerikoje, jis jau 
senokai panašų turi, o dabar 
va — ir jo giminaitis turės. 
Padovanojo!

— Tai labai gerai. Pasaky
čiau — broliška, — pradžioje 
stengiausi pasidžiaugti ir aš.

— Jeigu panorėčiau, ir dar 
nupirkčiau, — pasidarė atvi
resnis Arvydas.

— O kodėl nenorite?
— Kad užteks ir šito. Ir už 

tą tegu dievui padėkoja.
Jam žodis “Dievas” buvo 

šventas, gal pats švenčiau
sias, tačiau ausys ir smege
nys jį priėmė kaip sunkų 
akmenį. Tai buvo perdaug 
nelaukta ir pajutau, kaip 
nervus nudegino karštas vir
pesys. Dar kartą — ir šįkart 
labai atidžiai — nužvelgiau 
savo pašnekovą — liekną, 
kokių septynių dešimčių gra
žiai išrodantį vyriškį. Arvy
das buvo ramus, laimingas, 
linksmas kaip ir pilna pava
sario ir saulės diena.

— Tai gal jis, jūsų gimi
naitis, labai prašė? — nesu
rasdamas galvoje nieko ge
resnio, paklausiau Arvydą.

—. Ne. Jis neprašė. L Aš

nupirkęs giminaičiui dovanų 
svečias, šituo pirkiniu pir
miausiai stengiasi pasipuošti 
pats. Lyg kalbėtų 
pažiūrėkite! Ir pats turiu 
automobilį ir dar giminei nu
pirkau.

Nelengva skirtis, kai junti, 
kad į tave dar nori kalbėti. 
Mindikuoji nuo kojos ant 
kojos, skėsčioji rankomis, 
nei šiaip nei taip kraipaisi, 
šitaip vis prašydamas su
prasti, kad tavęs laukia svar
būs, neatidėliotini reikalai, 
nors esi nuteiktas tik vienu 
— ko greičiau atsisveikinti ir 
pasakyti “sudie”.

Ir štai atsisveikinau, tačiau 
be “sudie”, be atsižadėjimo 
susitikti, nes apėmė pasiutiš
kas noras kada nors vėl 
sutikti panašų tautietį ir jam 
padovanoti laukuose priskin
tų gėlių. Tai todėl, kad man 
atrodo, jog nieko nėra šven
tesnio, kaip išlikti gimtuose 
laukuose per didžiausias ne
gandas ir gražiausia lietuvių 
kalba parodyti: čia gimėme, 
čia kovojome, čia gyvename, 
o gėles skinti pradėjome, kai 
jau apsirūpinome duona ir 
gražiu pragyvenimu. Be kie
no nors padovanoto automo
bilio . . . Pranas Kartonas

Nuotraukoje: Kauno jachtklubas. V. Gulevičiaus nuotrauka

Trumpai
LIBIJA KREIPIASI Į 
JUNGTINES TAUTAS

Jungtinės Tautos. — Libi
jos revoliucinis vadas pulk. 
Muammar al-Qaddafi kreipė
si į Jungtinių Tautų Saugu
mo Tarybą, skųsdamasis, 
kad JAV kariniai manevrai 
su Egiptu, Sudanu, Somalija 
ir Omanu, graso ne tik Libi
jos, bet ir viso šiaurės Afri
kos regiono taikai ir saugu
mui.

Tie manevrai prasidėjo pe
reitą trečiadienį ir užtruks 
ligi rugsėjo 10 d. Pirmieji 
JAV kariuomenės daliniai 
pradėjo atvykti į Egiptą jau 
rugpjūčio 1 d. ir jie manev
ruoja Egipto vakarinės 
kūmos regione, kuris 
prie Libijos

dy- 
yra

sienos.

Na-
wrights Confe-

Waterfort, Conn, 
tional Pla 
rence kvietimu čia lankosi 
teatralų grupė iš Tarybų 
Sąjungos. Grupė pasirašė 3 
metams sutartį su O’Neill 
centru, kuris pasižadėjo kas
met priimti Amerikoje pen
kių tarybinių teatralų grupę 
dešimčiai dienų.

Tarybiniai teatralai savo 
ruožtu priims Amerikos teat
ralus tokiam pat laikui. Tiks
las — praktiškai susipažinti 
su teatro darbu.

London. — Zimbabvės 
opozicijos lyderis Joshua 
Nkomo, kuris prieš penkis 
mėnesius pabėgo iš krašto, 
kaltindamas, kad režimas jį 
nori nužudyti, dabar pakeitė 
savo nuomonę ir sugrįžta at
gal. Jis yra parlamento na
riu, ir parlamentas buvo gra
sinęs, kad jį išmes, jei jis 
nesugrįš.

5-TAS PUSLAPIS

Naujos Kauno 
statybos

Dešiniajame Neries kran
te, kalvose tarp upės ir Že
maičių plento pradėta naujo 
Kauno miesto rajono — Ši
lainių statyba. Čia numatyta 
pastatyti šešis stambius ir 
penkis mažesnius mikrorajo
nus, kuriuose iškils penkių, 
devynių ir dvylikos aukštų 
namai.

Kauniečiai architektai pa
sirūpino, kad Šilainių gyven
tojų butuose būtų kaip gali
ma mažiau triukšmo. Todėl 
namai į magistrales atgręžti 
virtuvėmis, gyvenamieji 
kvartalai nuo pagrindinių 
gatvių atskirti žaliosiomis 
juostomis.

Kiekvienas mikrorajonas 
turės savo visuomeninius — 
prekybinius centrus. Juose 
bus vidurinė mokykla, vaikų 
darželiai-lopšeliai, parduotu
vės, valgykla, ryšių skyrius, 
vaistinė ir kiti objektai. Nu
matyta taip pat pastatyti 
viešbutį, parodų salę, du 
kino teatrus, pramogų cen
trą, įrengti turgaviėtę.

Prie Neries įsikurs sporto 
zona. Bus įrengti stadionas, 
lengvosios atletikos sekto
rius, baseinas. Iškils ir nedi
delė prieplauka, iš kurios 
keleiviniai laivai kursuos į 
Kačerginę, Kulautuvą ir ki
tur. Su Žaliakalniu ir miesto 
centru Šilainius sujungs nau
jas tiltas per Nerį.

Užbaigus statybas, Šilai- 
niai taps didžiausiu Kauno 
rajonu — juose gyvens apie 
85 tūkstančius žmonių.

Pokario metais Kaunas la
bai išaugo ir išgražėjo. Jei 
paskutiniais metais prieš ka
rą mieste gyveno kiek dau
giau kaip 150 tūkstančių 
žmonių, tai dabar — maž
daug 400 tūkstančių. Keturi 
penktadaliai kauniečių gyve
na naujuose, po karo pasta
tytuose namuose.

Dainavos mūrai baltuoja 
miesto šiaurėje, kur prieš 
karą buvo Muravos ir kiti 
kaimai. Tarp Neries ir Rau
donosios armijos prospekto 
(buvusio Ukmergės plento) 
išaugo Kalniečiai 
giaaukščiai namai, mokyklos, 
vaikų darželiai-lopšeliai, di
džiulis prekybos ir buitinio 
aptarnavimo centras. Jau
niausias miesto rajonas — 
Eiguliai — remiasi į Klebo- 
niškio mišką, su kuriuo juos 
jungia per plentą pastatytas 
medžio konstrukcijų tiltas. 
Nąujuose rajonuose įrengti 
Tautų draugystės, Kalniečių 
ir kiti parkai — mėgiamos 
poilsio vietos.

Miestą plėsti numatoma ir 
pietryčių kryptimi — nauji 
rajonai bus statomi ant Kau
no marių kranto, prie kelio į 
Vaišvydavą ir Pakuonį.

Z. Mikalauskas

dau-

Tokyo. — Japonija pami
nėjo 38-ąsias metines nuo II 
Pas. karo pabaigos.
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Daugiau kaip šimtas moterų iš Suomijos, Islandijos, 
Švedijos ir kitų Europos kraštų žygiuoja New Yorke. Jos 
žygiavo ir po Europos miestus, protestuodamos, prieš
branduolinius ginklus.

New York. — Tuo metu, 
kai čia buvo prisiminta Na
gasaki miestas, nukentėjęs 
nuo atominės bombos II Pas. 
karo metu, iš Europos atvy
ko daugiau kaip šimtas mote
rų, kurios dalyvauja žygyje 
prieš atominius ginklus. Ne
maža dalis jų yra dalyvavusi 
ir 1^981 metų\panašiame žy
gyje. Dabar <jos žygiuoja į 
Washingtoną, kur dalyvaus 
kartu su Amerikos darbo 
žmonėmis demonstracijoje 
už darbą ir taiką rugpjūčio 

-27 d. Jos sustos visoje eilėje 
miestų, jų tarpe ir Baltimo- 
rėje, prieš pasiekdamos JAV

BROOKLYN, N. Y.

MIRUSf

Veronikai Jasulaitytei 
Urbanienei

Reiškiame gilią užuojautą jos dukrai su šeima, 
visiems giminėms ir artimiesiems.

Veronika buvo Niujorko Lietuvių Moterų Klubo 
veikli narė, “Laisvės” skaitytoja ir rėmėja.

M. Šukaitienė
P. Kolendo
M. Bartulis
K. Bender
K. Rušinskienė
B. Spudienė
N. Buknienė
A. Jones
A. Čepulienė
B. Malin

SUMMIT, N.J.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Marijona Griciunienė
Mirė 1981 m. rugpjūčio 11d.

Jau praėjo dvieji metai kai Tu mus palikai. Mes 
liūdime ir visada Tave prisimename.

Ilsėkis mūsų mieloji. Esi mūsų širdyse visuomet.

GULFPORT, FLA.

MIRUS

Maria A. Judzentienė
Reiškiame širdingą užuojautą velionės dukroms, 

Delores, Helen, ir Ruth, sesutei Ellen, ir jų 
šeimoms.

45-TOS KUOPOS VALDYBA ir NARIAI
St. Petersburg, Fla.

ST. PETERSBURG, FLA.

MIRUS

Antaninai Jocius
Reiškiame gilią užuojautą velionės sūnums: 

Jonui, Vitui, Albinui ir ju šeimoms, ir tolimesnėms 
giminėms.

45-TOS KUOPOS VALDYBA ir NARIAI

sostinę. V
.. !■

New Yorke moterys turėjo 
spaudos konferenęiją prie 
Jungtinių Tautų esančiame 
Church Center. Ten buvo 
pasisakyta prieš atominius 
ginklus. Dalyvavo daug New 
Yorko moterų, unijų, religi
nių ir visuomenės organizaci
jų atstovų. Buvusi kongreso 
atstovė Bella Abzug susirin
kime pristatė kalbėtojus. Ji 
pati taip pat pasakė kalbą, 
pabrėždama, kad “mūsų se
sės iš europinio taikos judėji
mo suteikia mums naujos 
inspiracijos”. |

S. Diržuvaitienė 
Julia Šimkus 
Helen Šimkus 
A. Rainienė 
A. Volungis 
J. ir L. Bikulčiai 
P. ir N. Ventai 
W. ir B. Keršuliai 
S. Stasiukaitienė 
Ieva Mizarienė

A

Duktė-VENERA 
Anūkė-PATRICIA

Legenda apie
< Vyžuonų žaltį

Detroit Michigan

Jau koks šimtas mėtų, kai 
Balčio ežero paraistėse, ga
ruojančių miglų apgaubtuose 
Yžinų ir Yžinėlio slėniuose 
nebėra pasakų karaliaus — 
stebuklingo, užburto žalčio. 
Nėra žalčio ir Dunįbravos 
kaimelio papieviuose, kur tik 
manųjų prosenelių svirnų 
slenksčiai —. akmenines gir
napusės palikusios.

Ir vis tik pasakojimą apie 
šį įdomų roplį, žmogaus ger
biamą nuo senų laikų, pradė
siu nuo savo gimtinas. Nuo 
tylaus, ramaus Vyžuonų 
miestelio Utenos rajone, pri- 
glūdusio tarp kalnelių ir eže
rų, melsvos šilų juostos. 
Žmonių — mano tėviškėnų — 
prisiminimuose — gyvį žal
čiai. Jie kadaise Vyžuoną šilo 
kaimeliuose beveik prijau
kinti buvo. Iššliauždavo iš po 
trobos pamatų, pervįngu- 
riuodavo per slenkstį. Pir
kios vidun įslinkdavo. Šeimi
ninkas neimdavo pagalio, o 
išmintingajam žalčiui ant ąs- 
los molio dubenį su pienu 
pastatydavo. Kituose pasa
kojimuose r- žaltys net ant 
stalo užsirangydavo ir kartu 
su vaikais pieną gerdavo. Tai 
ne fantazija, o savotiškas 
žalčio sudvasinimas. Ir pa
mėgink pataisyti . žilaūsį pa
sakorių — tas kaip žarija 
užsiplieks. Girdi; ne manimi, 
o mano senoliui tikėk. 0 jis 
kadaise sąžiningiausias žmo
gus kaime buvo ir jam krivu
lę nežioti patikėdavo.

Ir pats Vyžuonų miestelio 
vardas su žalčiu, aukso karū
na karūnuotu žalčių karaliu
mi — Vyžų — susietas. Vy
žuonų garsiuoju “akmeniniu 
žalčiu” yra domėjęsis ir įžy
mus mūsų archeologas Pet
ras Tarasenka. Jo dėmesį 
patraukė Vyžuonų bažnyčios 
sienoje įmūryta keisto gyvū
no galva iš laukų akmens, 
žmonių Vyžų vadinamo.''

Dabar konsultacijai prie 
šimtamečių, aštriomis nišo
mis papuoštų originalaus sta
tinio sienų pasikvieskime is
torikus. Ką jie teigia?

Pasirodo, respublikoje tu1 
rime nedaug išlikusių archL 
tektūros paminklų, statytų 
XV amžiaus pradžioje. 0 Vy
žuonų bažnyčia datuojama 
1406 metais. Tačiau dar ma- 
žiau išliko bažnyčių, kurių 
sienose būtų įmūrytos seno
vės lietuvių ’stabmeldystės 
liekanos. Tokia stabmeldys
tės liekana — žalčio Vyžo 
galva galinėje Vyžuonų baž
nyčios sienoje.

Padavimai sako, kad žilais 
laikais’ Vyžuonų slėnyje, 
ąžuolų giraitėje, ant kalnelio, 
stovėjusi šventykla. Palei jos 
aukurę buvusi padėta akme
ninė Vyžo — žalčio galva. 
Galva, nukalta nusibaigusio 
seno švento žalčio garbei. 
Net ir krikščionybės metais 
Vyžuonų apylinkėse dar bu
vę slaptų žalčio garbintojų.

Archyvuose surandama ir 
tokių žinių. 1891 metais dar
bininkai, remontuodami Vy
žuonų bažnyčią, Radvilų iš
mūrytame rūsyje surado ak
meninę žalčio galvą ir nuo 
švedų karo užsilikusį akme
ninį sviedinį. Tuomet klebo
no, senienų mylėtoju, Anta
no Drūkteivos paliėpimu abu 
radiniai buvo įmūryti į sieną.

Senovėje daugelį tautų 
dievams atstovaudavo žal-. 
čiai. Kitur, jie buvo sveika-
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tos, gyvybės simboliu. Prisi- 
minkimeEskulapą—medici
nos dievą, kurio ženklas yra 
žaltys. Jis ir šiandien pasili
ko medicinos emblema. Tokią 
emblemą saugau ir aš kartu 
su savo gamtos kolekcija.

Tai mažytis riešutmedžio 
rankenėle papuoštas ant
spaudas. Žalvarinėje galvu
tėje susirangęs žaltys ir 
išskleistos mirtos šakelės. 0 
šalimis inicialai: J. G. Tai ne 
tik įdomi seniena. Antspau
das su žalčiu — mūsų gimi
nės relikvija. Ji priklausė 
mano proproseneliui Juoza
pui Grudzinskui — vyžuoniš- 
kiui gydytojui.

Žalčiai — įdomūs, naudingi 
ropliai. Jie neveda gyvų vąį- 
kų, kaip gyvatės marguolės, 
o deda kiaušinius. Beveik 
rudeniop išsirita žalčiukai. 
Pirmaisiais metais jie Imdi 
urvelyje ir beveik nieko nede
da, laukdami naujo pavaka
rio.

Bene didžiausia žalčių ka
ralystė — senoji Gudų giria, 
kaimų apylinkės į ’ Pariečės, 
Baltarusijos pusę. Beveik vi
są gyvenimą žalčiais domėjo
si profesorius Tadas Iva
nauskas. Kiek jam nuotykių 
su ropliais nutiko. Vienuose 
prisiminimuose profesorius 
rašo:

“Jaunystėje dažnai laiky
davau žalčius ir turėdavau su 
jais daug nuotykių. Vieną 
sykį, prisigaudęs Gūdų girio
je kelias dešimtis žalčių ir 
sudėjęs jas į dėžes su sama
nomis, vežiausi į Petrapilį.

Vilniuje, atidavęs savo 
daiktus nešėjui, nusipirkau 
bilietą ir nuėjau į vago
ną . .”

Nešėjo profesorius nesu
laukė. Tas pabėgo, pamatęs 
išlindusį žaltį. O žmonių mi
nioje kilo panika. Profesorius 
nesutriko: “. . . Priėjęs paė
miau žaltį, įsidėjau į kišenę. 
Vos prasimušęs pro žmones, 
paskutinę minutę patekau į 
traukinį. Bet’ir čia nebuvo 
lemta pasibaigti nuotykiui, 
nes, privažiuodamas Petrapi
lį, pastebėjau, kad paskubo
mis įkištas į atsarginę kojinę 
žaltys pabėgo, o miegama
jam vagone, kuriuo važia
vau, jį rasti buvo sunku. Bet 
ilgai ieškoti neteko. Žiūriu — 
mano gyvūnėlis palindęs po 
kaklu miegančiai merginaiar, 
padėjęs galvutę, guli ant 
priegalvio. Iškart norėjau 
griebti, bet susilaikiau. O 
kas bus, manau, jeigu jis 
nušliauš po ja. Bet. ilgai ne
reikėjo laukti. Mergina atbu
do ir pažvelgė pro langą. Tuo 
momentu griebiau žaltį ir pa
slėpiau jį kišenėje . . .”

Leonardas Grudzinskas

Boston. — AFL-CIO vyk
domoji taryba savo vasaros 
posėdyje nutarė, kad reika
linga sudaryti naują vi- 
saamerikinę pramonės politi
ką, kurios vykdyti imtųsi 
darbo unijos kartu su biznie
riais ir vyriausybe. Esą ben
dromis jėgomis galima būtų 
sūmoderninti senąją pramo
nę ir išvystyti pažangesnę 
technologiją. Tame pačiame 
posėdyje 35-ių asmenų AFL- 
CIO vykdomoji taryba iš 
naujo nutarė reikalauti, kad 
valdžia parūpintų daugiau 
darbų ir dar sykį pratęstų 
ne’darbo pašalpų gavimo lai
ką!.

Anna Daukus, Anna Dočkus, Anna Budrikas

Liepos 24 d. įvyko Detroi
to Lietuvių Klubo pusmetinis 
susirinkimas. Po susirinki
mo buvo staigmena. Onutė 
Dočkus gavo gražų tortą 

‘sveikinantį ją su jos gimta
dieniu ir vardo diena. Liepos 
24 d. Onutė Dočkus minėjo 
savo 91 m. gimtadienį, o 
liepos 26 d. buvo visų Onų 
vardo diena. Ta proga, trys 
klubietės buvo pagerbtos jų 
vardo dienoj, kaip matote 
viršminėtame paveiksle, o 
Onutė Dočkus dar visus pa
vaišino abiejų švenčių proga.

Maistą paruošė Klubo šei
mininkė Antonette Garelis, 
jai pagelbėjo jos sesutė Es
telle Smith ir Emma Rye.

Klube yra daug Onų, bet 
ten buvo tik trys. Pagerbėm 
Anna Daukus, Anna Dočkus 
ir Anna Budrikas, ypač Onu
tei Dočkus linkime geros 
sveikatos ir linksmų dienų.

Susižeidė kanadietis
Liepos 22 d. kanadietis- 

windsorietis, ir Detroito Lie
tuvių Klubo narys Geroge 
Kodis sužeistas mašinos ava
rijoj, ir sulaužyta koja. Jis 
važiavo su savo namų šeimi
ninku, kuriam pasidarė aky
se juoda ir savo mašina įva
žiavo į medį ir sužalojo 
George Kodį. Kodis dabar 
Metropole ligoninėje, Wind
sor, v Kanadoje. Linkime jam 
greit pasveikt i}1 vėl mūsų 
tarpe dalyvaut.

Mirė kanadietis
Liepos 17 d. Metropole 

ligoninėje, Windsor, Kana
doje-, mirė Simonas Kunsai- 
tis. Palaidotas liepos 19 d. su 
Šv. Kazimiero bažnytinėmis 
apeigomis St. Alphonsus ka
pinėse, Windsor. Dideliame 
nuliūdime paliko brolį Joną 
Kunsaitį gyvenantį Windsor; 
dukrelę Virginia Rudokas; 
sesutę Marcelę Zovis, gyve
nančius Detroite; sesutę Ma
tilda Dumčius gyv. Windso
re, jų šeimas, ir kitus gimi
nes bei pažįstamus. Simonas 
Kunsaitis buvo pažangus lie
tuvis, per daug metų rėmė ir 
skaitė pažangius laikraščius.

Naujas pilietis
Liepos 22 d. gimė Jason 

Franklin Emerick, virš šešių 
svarų didumo. Jo tėveliai, 
Gary Emerick ir Mary Ann 
Brazas Emerick labai linksmi 
susilaukę pirmo sūnelio. Sa
kė greitai įrašys į LDS ir 
kada nors jis su tėveliais 
dalyvaus kėglio lošimuose.

Susižeidė
Sužinojome jog LDS bow- 

leris, Al Brazas sulaužė gur
nelį (ankle) ir kenčia sugip
suotas. Linkime greit pa
sveikt, nes jau netoli kėglio 
lošimai.

Aplankykime
Moterų Pažangos Klubo 

narė ir “Laisvės” skaitytoja 
bei rėmėja Eva Yuodaitis 
randasi Middlebelt Nursing 
Centre, 14900 Middle Belt 
Road, Livonia, Michigan, 
kambarys 109. Pasiųskime 
jai laiškelį arba aplankyki
me. Nors jai ptainka ten 
gyvent, bet sako, išsiilgusį 
draugių.

Pavėluota
Nors pavėluota, bet prisi

mename jog liepos 22 d. 
Bėrtha Rye ir jos vyrds Tony 
Rye paminėjo savo 33 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Liepos . 27 d. kitas brolis 
Alfons Rye ir jo žmona 
Emma paminėjo savo 43 me
tų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Tikime jog tas dienas 
praleido linksmai.

Buvo išvykę
Liepos 24 d. buvo į St. 

Petersburg, Florida išvykę 
du LDS bowleriai: Chuck 
Tvaska ir Marie Servial. 
Žmona Minnie pasiliko na
muose, nes norėjo, kad 
Chuck daugiau aptaisytų sa
vo namus St. Petersburge. 
Marie Servial, LDS bowleriu 
sekretorė-iždininkė išvažiavė 
aplankyt giminių.

Susirinkimas '
Detroito Lietuvių Klubo 

sekantis mėnesinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, rug
pjūčio 28 d. 10 vai. ryto. Visi 
klubiečiai nepamirškite susi
rinkime dalyvauti.

Stefanija

Kiek metų visatai?
Amerikiečių mokslininkų 

nuomonės šiuo klausimu iki 
šiol nesutampa: vieni mano, 
kad Visatos amžius — 7 
bilijonai metų, kiti — 20. 
Neseniai profesoriai Kenetas 
Janesonas ir Pierre Demar- 
kas bei kiti atliko naujus 
tyrinėjimus.

Panaudodami formule pa
grįstus žvaigždžių gyvenimo 
ciklus, jie priėjo išvadą, kad 
žvaigždėms apie 16 bilijonų 
metų ir kad Visatos amžius 
yra per 18 metų/ Tačiau, 
kaip pareiškė žurnalistas’ 
Jamesas, atsižvelgiant į klai
das, kurios galėjo būti pada
rytos stebint šviesulius, ir į 
teorinius apskaičiavimus, la
biausiai įtikėtina, kad Visa-’ 
tos amžius yra 12 bilijonų 
metų. Panašiai galvoja ir 
amerikietis astronomas Hac- 
ra, kurio metodas Visatos 
amžiui nustatyti — žvaigž
džių “įsibėgėjimo” greitis Že
mės atžvilgiu.

Protestuoja dėl 
Salvadoro karių 
apmokymo

Columbus, Ga. — Du kuni
gai ir vienas buvęs JAV 
armijos karys rezervistas ba
dauja kalėjime, į kurį jie 
buvo uždaryti dėl savo pro
testo prie Fort Benning ba
zės, kurioje apmokomi 487 
Salvadoro kariai.

Kunigai Roy Burgeois ir 
Larry Rosebaugh beipezer- 
vistasJLinda VentįprfgUa /au 
ir anksčiau buvo kelis kartus 
suimti už tai, kad jie dalijo 
lapelius, kviečiančius salva- 
doriečius karius mesti gink
lus. Jie priešinasi, kam Ame
rika moko salvadoriečius žu
dyti ir tuo pačiu dar labiau 
kankinti jau it taip vargstan
čią Salvadoro tautą.

Tarp lietuvių
Praėjusį penktadienį iš 

atostogų Tarybų 'Sąjungoje 
sugrįžo Konsulas, Tarybų 
Sąjungos ambasados Wa
shingtone pirmasis sekreto
rius Vaclovas Sakalauskas, 
žmona Jūratė, dukra Jurga 
ir sūnus Marius; taip pat tuo 
pačiu lėktuvu sugrįžo prie 
Jungtinių Tautų Organizaci
jos akredituotas Moscow 
News ir Vilniaus Tiesos žur
nalistas Sigitas Krivickas, jo 
žmona Irena, dukra Jurga ir 
sūnus Jonas.

Abi šeimos pilnai pasiten
kinusios atostogoms, 

o o o

Redaktorius “Gimtojo 
Krašto”, poetas Vacys Rei- 
meris su žmona atvyko į 
Jungtines Valstijas. Jis pir
miausia apsistojo Detroito 
apylinkėje pas Teofilę Ma- 
sienę ir Stefaniją Masytę. 
Paskiau vyks į Chicago ir 
kitas vietas. Manome, kad 
draugas Reimeris nepamirš 
ir niujorkiečių—laukiame!

o o o-

New Yorke viešėjo kelis 
mėnesius chirurgas Rimtau
tas Marcinkevičius iš Vil
niaus Valstybinio Universite
to Širdies-kraujagyslių chi
rurgijos klinikos. Gerbiamas 
daktaras Marcinkevičius ne
pamiršo ir laisviečių — apsi
lankė pas mus Laisvėje.

Mirė
Penktadienį, rugpjūčio 12 

d., po ilgos ir labai sunkios 
ligos mirė Great Neck, L. L, 
gyventojas Mečislavas ‘ Ha- 
cinkevičius. Jis buvo sukre- 
muotas rugpjūčio 15 d.

Draugas Mečislavas buvo 
ilgametis Aido Choro narys, 
“Laisvės” skaitytojas ir rė
mėjas. Apie jo veiklą ir gy
venimą bus plačiau parašyta 
vėliau.

Binghamton, N. Y.
L.D.S. 6 kuopos susirinki

mas įvyks rugsėjo 9 d., 3 
vai. po pietų.

Po atostogų prašau skait
lingai susirinkime dalyvauti.

K. Thomas

Neramumai 
Pakistane

Karąchi. — Rugpjūčio 14 
d., kai oficialiai buvo minima 
36-oji Pakistano nepriklauso
mybės diena, daugiau kaip 
20 tūkstančių žmonių išėjo į 
gątves, protestuodami prieš 
diktatūrinį prezidento Zia re
žimą. Gen. Zia šalininkai 
apmėtė protestuotojus ak
menimis. Policija suėmė as
menų iš abiejų pusių. Du 
opozicijos vadai buvo suimti 
už karinės padėties įstatymo 
pažeidimą. Įstatymas drau
džia politinius mitingais.

Spaudos konferencijoje 
gen. Zia žadėjo 1985 m. 
nuimti karinės padėtis įsta
tymus ir pravesti rinkimus. 
Tačiau opozicijos vadai, ku
rie pranešė, kad jie ir toliau 
rengs demonstracijas, reika
laudami demokratinių lais
vių, tvirtina, kad^tokie gen. 
Zia pažadai — ^ąi^tik akių 
dūmimas. Tie vadai per pas
tarąsias kelias dienas, buvo 
pasislėpę, norėdami išvengti 
arešto. Už* laisvus rinkimus 
ir sugrįžimą prie parlamenti
nės tvarkos kovoja vienetas, 
sudarytas iš aštuonių politi
nių partijų.

Jungtinės Tautos. — JAV 
atstovas Charles M. Lichen- 
stein vetavo Saugumo Tary
bos rezoliuciją, sakančią, kad 
Izraelio gyvenviečių statymo 
arabų okupuotose srityse po
litika neturi legalaus pagrin
do ir sudaro didelę ir rimtą 
kliūtį, siekiant taikos. Tary
bos posėdis buvo sušauktas 
ryšium su trijų studentų nu
žudymu Hebrono islamų ko
legijoje, esančioje Vakarinia
me Jordano krante.




