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KRISLAI
Nepaprastai karšta vasara 
Karščiams atslūgstant 
Liko lyg musę kandę 
Ritasi streikų bangos 
Graži vasara T. Lietuvoje

IEVA MIZARIENfc
Tokios karštos vasaros se

niai neturėjome. Kai kuriose 
valstijose termometras buvo 
prikilęs iki šimto laipsnių ir 
dar daugiau. Nuo karščio 
pirmiausia teko nukentėti 
biednięms ir pagyvenusiems 
žmonėms. Jų butai ar name
liai dažnai yra labai kuklūs, 
be oro vėsintuvų (air condi
tioners). Vien tik Rytinėje 
pakrantėje nuo karščių žuvo 
daugiau negu šimtas žmonių. 
Kiekvienam laipsniui — po 
vieną auką . . .

Nenormalūs karščiai iššau
kė staigų oro judėjimą. Tor
nado Alicia nusiaubė Texaso, 
Oklahomos ir kitas jo kelyje 
pasitaikiusias valstijas. Ten 
padaryti milžiniški nuostoliai 
gamtai, žmonių) turtui.

Daug aimanų ir liūdesio 
sukėlė ši neregėtai karšta 
vasara.

Nepaisant nuo karštos va- 
saros pasunkėjusių darbo są- Civilinių teisių kovotojas Dr. Martin Luther King, Jr., 
lygų, mūsų laikraštis “Lais- sako savo istorinę kalbą prieš 20 metų Washingtone jo
vė” ėjo reguliariai kiekvieną 
savaitę. Tai pavyko dėka 
pastangų visų mūsų, kurie 
darbuojamės prie redagavi
mo, spausdinimo, išsiuntinė
jimo. Taipogi dėka visų gera
darių, nepamirštančių pagal 
išgales paremti piniginiai sa
vo mylimą laikraštį.

Karščiams atslūgstant, ir 
mes nutarėme šiek tiek atsi
pūsti — porą savaičių* 
paatostogauti. Kaip jau esa
me pranešę anksčiau, “Lais
vė” neišeis rugsėjo 2 ir 9 d.d 
Truputį kantrybės — ir vėl 
gausite laikraštį su rugsėjo 
16 d. data.
' □

Dideli šios vasaros karščiai 
sukėlė tornadines liūtis ne 
tik Pietų valstijose,, bet 
ir ... diplomatijoje. Per 
visą Amerikos spaudą nu
bangavo pranešimai apie Ta
rybų Sąjungos ambasados 
Washingtone pirmojo sekre
toriaus V. Berežkovo sūnaus 
Andrejaus trumpalaikį kelių 
valandų pradingimą. Pasiro
do, vaikinas buvo išvažiavęs 
pasivažinėti su tėvo mašina 
ir pakeliui keletą valandų 
užtruko ilgiau, negu buvo 
tėvams žadėjęs sugrįžti. Iš 
to Valstybės Departamentas 
(State Department) išpūtė 
didelį burbulą: esą, jaunasis 
Berežkovas norėjęs pasilikti 
Amerikoje. Visa tai viešai 
per televiziją paneigė pats 
jaunuolis, jo tėvai ir išskrido 
į namus—į Maskvą.

Mūsų valdžios vyrai dar 
kartą liko lyg * musę 
kandę . . .

Lyg koks tornado ritasi 
per visą kraštą streikų ban
gos. Jau trečia savaitė strei
kuoja 400 tūkstančių AT & T 
“telefonų imperijos” darbi
ninkų. Užtat taip keblu į 
daug kur prisiskambinti, 
ypač gauti informacijų. Be
lieka ilgai klausytis tapere- 
corder’io aiškinimų, kad “dėl 
streiko perkrautos linijos” 
iki pagaliau atsiliepia gyvas 
operatorius.

Grasina dar vienu streiku 
ir Long Island traukinių ap
tarnautojai, geležinkeliečiai.

ŽYGIS UŽ DARBĄ, 
TAIKĄ IR LAISVĘ

vadovautoje demonstracijoje 
žmonės paminės šį šeštadienį,

■ %

Washington.—Šimtai tūks
tančių darbo žmonių\ organi
zacijų atstovų ir nariu, kurie 
rugpjūčio 27-ąją susirinks 
prie Lincolno paminklo, čia 
paminės prieš dvidešimt me
tų įvykusį panašų susibūri
mą, kuriame kovotojas už 

,civilines teises Dr. Martin 
Luther King, Jr. pasakė sa
vo garsiąją kalbą: “I have a 
dream”.

Jis 1983 metų rugpjūčio 28 
d. kalbėjo: “Aš matau sapne, 
kad ateis diena, kai ši' nacija 
nubus ir pradės gyventi su
tinkamai su šiuo kredo, jog 
“Mes laikome tai savaime su
prantamu dalyku, kad visi 
žmonės yra sutverti lygiais”.

Demonstracija ryte prasi
dės eisena nuo Washingtono 
paminklo ir nužygiuos prie 
Lincolno paminklo, kur bus 
mitingas, užtruksiantis iki 4

.Tai- rodo, kad bile kokį 
savo užmokesčio pakėlimą 
dirbantieji gali išsiplėšt! iš 
darbdavių tik per vieningą ir 
stiprią kovą!

Besilankantys JAV-se sve
čiai iš Tarybų Liętuvos, su 
“Laisvės” grupe pabuvoję tė
vų žemėje mūsų turistai pa
sakoja: šiemet Lietuvoje bu
vo tikrai puiki vasara! Daug 
saulėtų dienų, bet ir ne per 
sausa, vis tarpais palyja. Su
brendo geras javų ir kitų 
augalų derlius. Tai kelia visų 
Tarybų Lietuvos gyventojų 
nuotaiką. Labai malonu apie 
tai žinoti ir mums — savo ar 
mūsų tėvų gimtinės mylėto
jams.

Kai skaitysite šį raštą, nuo 
rugpjūčio 25 d. aš jau būsiu 
išvykusi į Lietuvą. Pirmiau
sia žadu nuvažiuoti į Dzūki
ją, kur gimė ir augo mano 
tėvai, kur ant Savilionįų kai- 
nelio yra niano gyvenimo 
draugo Rojaus Mizaros amži
no poilsio vieta. Tai man 
suteikia neįkainojamos stip
rybės tolimesniems dar
bams, kol krūtinėje plaks 
širdis.

, kurios sukaktį Amerikos 
rugpjūčio 27 d.

vai. popiet. Turima apie tris
dešimt kalbėtojų. Kiekvie
nam bus leista kalbėti ne 
ilgiau kaip 5 minutes.

Prie demonstrantų jungia-' 
si ne tik darbininkų unijos,; 
bet ir daug taikos aktyvistų 
iš užsienių. Jų tarpe bus 
tarptautiniai dviratininkai, 
taikos grupė iš Suomijos, 
Švedijos ir kitų Europos val
stybių, prieš branduolinius 
ginklus kovojantys Fed. Vo
kietijos “žaliukai” ir daugelis 
kitų.

Visaamerikinė tos demon
stracijos koordinatorė Donna 
Brazille spaudą informavo, 
kad jau buvo žinoma, jog iš 
daugiau kaip trijų šimtų 
Amerikos miestų atvyks per 
trys tūkstančiai autobusų. 
Bet tai dar neįjungia priva
čių automobilių ir kitų susi
siekimo priemonių, kuriomis 
žmonės suvažiuos į Washing- 
toną tam istoriniam minėji
mui.

Chicagos meras Harold 
Washington šiam žygiui pri
tarė ir pasižadėjo pats asme
niškai vadovauti chicagie- 
čiams šioje demonstracijoje. 
Iš New Yorko darbo unijos 
suorganizavo tam žygiui dau
giau kaip tūkstantį specialių 
autobusų.

Šiaurės Amerikos farmerių 
sąjunga jau anksčiau buvo 
pranešusi, kad šįkart ir 
Amerikos farmeriai nori pa
reikšti savo solidarumą su 
Amerikos pramonės darbi
ninkais ir reikalauti, kad 
prez. Reagano administracija 
atsižvelgtų į masių reikalavi- 
nją.

Maskva. — TSRS užsienio 
reikalų ministras Gromyko 
pranešė, kad jis pasiuntė 
laišką Jungtinių Tautų gen. 
sekretoriui Javier Perez de 
Cuellar su pasiūlymū Jungti
nėms Tautoms ateinančios 
Gen. asamblėjos sesijos me
tu svarstyti planą dėl už
draudimo dislokuoti ginklus 
erdvėje.

Nuėmė draudimų 
dujotiekio 
įrengimams

Washington. — Prez. Rea<- 
gan, raginamas prekybos 
sekretoriaus Malcolm Bal
dridge ir iždo sekretorius 
Donald Regan, pakeitė savo 
1981 m. sprendimą ir nuėmė 
draudimą Amerikos kompa
nijoms tiekti Tarybų Sąjun
gai įrengimus, reikalingus 
dujotiekio tiesimui. Tokiam 
sprendimui priešinosi gyny
bos seketorius Caspar Wein
berger.

Draudimas buvo uždėtas 
tada, kai Lenkija buvo pa
skelbusi karo stovio padėtį. 
Amerikos firmoms draudi
mas atnešė daug nuostolių, 
nes anksčiau padarytieji pre
kybos sandėriai turėjo būti 
atšaukti.

Nepaisant to draudimo, 
Tarybų Sąjunga beveik už
baigė dujotiekio pratiesimą į 
Vakarų Europą iš Sibiro me
tais anksčiau, nei buvo nu
matyta.

Nužudė Filipinų 
opozicijos vadą

Manila. — Rugpjūčio 21 d. 
čia buvo nujautas Filipinų 
opozicijos vadas Benigno 
Aquino, ką tik sugrįžęs iš 
Amerikos, kur jis praleido 
trejus metus Bostone, dirb
damas mokslinį Tyrimų darbą 
Harvardo universitete ir 
Massachusetts Institute of 
Technology.

Tasai 50-ies metų amžiaus 
politikierius buvo pagrindi
nis dabartinio Filipinų dikta
toriaus prez. Marcos priešas 

Benigno Aquino
ir buvo sugrįžęs namo vado
vauti rinkiminei kampanijai 
ryšium su ateinančiais me
tais būsimais rinkimais į par
lamentą.

Jis žuvo nuo vienos kulkos, 
kurią į jį paleido aerouosto 
darbirtinko drabužiais vilkin
tis vyras, kurį tuojau pat 
nušovė sargybiniai.

Šią žmogžudystę pasmerkė 
ir pats prez. Marcos, bet 
Aquino šalininkai esą įsitiki
nę, jog čia esąs ir pats 
Marcos įsivėlęs. Aquino su
grįžo į Filipinus, nepaisyda
mas prez. Marcos įspėjimo 
negrįžti. Marcos šį opozicijos 
vadą, kuris anksčiau buvo 
nuteistas mirties bausme už 
savo veiklą, buvo išleidęs į 
Bostoną širdies operacijai.

Oficialūs JAV sluoksniai 
pareiškė pasipiktinimą dėl 
Aquino nužudymo ir pareika
lavo, kad būtų pravesta in- 
vestigacija. JAV spauda jau 
daro spėliojimus, kad gal 
ryšium su tuo atentatu prez. 
Reagan neatvyks į Filipinus 
savo oficialaus vizito, kuris 
buvo numatytas šiam rude
niui.

JAV DEMOKRATAI SENATORIAI
SUSITIKO SU ANDROPOVU

' ____ > z ‘ ‘ *

Tarybų Sąjungos vadovas Jurijus Andropovas [dešinėje] pokalbio metu su devyniais 
Amerikos senatoriais. Jis pasiūlė, kad Amerika su Tarybų Sąjunga pasirašytų sutartį 
dėl nenaudojimo priešsatelitinių ginklų erdvėje. Jis taip pat pabrėžė, kad Tarybų 
Sąjunga tokių ginklų n^dislokuos erdvėje pirmoji, jei ir k^tos šalys tokio susitarimo 
laikysis. Už stalo pirmai—Rhode Island demokratas senatorius Claiborne Pell, grupės 
vadovas. \ (
Maskva. —- Tarybų Sąjun

gos parlamentinės grupės 
kvietimu čia besilankaiiti 
Amerikos senatorių delegacy 
ja užpereitą ketvirtadienį 
apie dvi valandas praleido su 
Tarybų Sąjungos vadovu Ju
rijum Andropovu, kalbėda
masi taikos, nusiginklavimo 
ir abipusio ryšių praplėtimo 
klausimais.

Tasso pranešimu, Andro
povas pažadėjęs, kad Tarybų 
Sąjunga nebus pirmoji, kuri 
panaudotų priešsatelitiniųs 
ginklus erdvėje. Ji pasižada 
vienašališkai tokios pozicijos 
laikytis, jei to laikysis ir 
Amerika.

Tarybų Sąjunga, kaip An
dropovas dėstė, ir toliau 
kviečia prie sudaromo sutar
ties, pagal kurią\ būtų už
drausti tolimesni ^bandymai 
ir dislokavimai erdvėje bet 
kokių ginklų, kliudančių tai
kinius, esančius erdvėje z ar 
žemėje. Jis pabrėžė, kad 
Tarybų Sąjunga esanti pasi
rengusi sunaikinti tokius gin
klus ir negamintu naujų.

Po to senatoriik susitikimo, 
JAV ambasadoje\sušauktoje 
spaudos konferencijoje sena
torius Claiborne Pell, pats 
demokratas ir vadovaujantis 
šiai demokratų senatprių de
legacijai, pareiškė, kad, jo 
manymu, toks Andropovo 
pasiūlymas esanti nauja ini
ciatyva, ir kad jis rekomen
duosiąs prez. Reagano admi
nistracijai ją rimtai pasvar
styti.

Ir Amerikos Valstybės de
partamento kalbėtojas vėliau 
Washingtone patvirtino, kad 
tasai Andropovo pasiūlymas 
tikrai bus “rimtai svarsto
mas”.

Senatorius Pell sutraukė 
Andropovo pasiūlymus į tris 
punktus: išmontuoti esančias 
priešsatelitines sistemas; už
drausti naujų priešsatelitinių 
ginklų vystymą ir paskelbti 
vienašališką moratoriumą 
dėl priešsatelitinių ginklų 
stacionavimo erdvėje tol, iki 
ir Amerika to paties laikysis.

TSRS prezidentas ir Ko
munistų partijos gen. sekre
torius savo susitikime su de
vyniais Amerikos’ demokra
tais senatoriais taip pat pa
brėžė reikalą plėtoti draugiš
kus ryšius ir abipusį suprati
mą kitose srityse.

Dar to susitikimo su JAV 
senatoriais išvakarėse An- 

dropovas buvo Kremliuje 
priėmęs William Winpisin- 
ger, kuris yra JAV Interna
tional Association of Machi
nist and Aerospace Workers 
prezidentas. Jiedu aptarė 
darbo unijų delegacijų pasi
keitimų reikalą, sutikdami, 
jog tai prisidėtų prie abipu
sio santykių pagerinimo.

Senatorius Pell. informuo
damas spaudą apie savo gru
pės susitikimą su AndrOpo* 
vu, pareiškė, kad nebuvo jo
kių grasymų iš Tarybų Są

4. Berežkovas sugrįžo namo su tėvais

16-metis Andrejus Berežkov su tėvais Dulles tarptautinia
me aerouoste Washingtone, prieš sugrįždamas į Maskvą.

Washington. — Beveik de
vynias dienas čia grasė pavo
jus naujam tarptautiniam in
cidentui, kai JAV Valstybės 
departamentas darė pastan
gas sulaikyti nuo grįžimo į 
namus TSRS ambasados pir
mojo sekretoriaus sūnų, še
šiolikmetį Andrėj Berežko- 
vą.

Jis dabar jau sugrįžęs į 
Maskvą, kur jį karštai sutiko 
jo giminės ir draugai, su 
kuriais jis netrukus įsijungs į 
naujų mokslų metų darbą.

Berniukas paneigė tvirtįni- 
mus, kad tai jis parašęs^ 
laiškus, iš kurių vienas bu-;i 
vęs pasiųstas prez. Reaga- 
nui, o kitas į New York 
Times redakciją, kadybūk jis 
nekenčiąs Tarybų Sąjungos, 
pamilęs Ameriką ir norįs čia 
pasilikti.

Berniukas aiškino spaudai, 
prieš sugrįždamas namo su 
tėvais, kad tas faktas, jog jis 
be leidimo pasiėmęs ,tėvo

jungos pusės. Tik jis pareiš
kė, kad Andropovas davė 
aiškiai suprasti, kad, jeigu 
Reagano administracija dis
lokuos Vakarų Europoje Per
shing H- ir kitas raketas, kaip 
ji dabar žada, tai Tarybų 
Sąjunga reikiamai reaguos. 
Tok raketos per penkias su 
puse minutės gali pasiekti 
Tarybos Sąjungos gyvybi
nius taikinius, ir todėl Tary
bų Sąjunga būsianti privers
ta įsivesti atitinkamą apsi
saugojimo sistemą.

automobilį ir keletą valandų 
pavažinėjęs po miestą, dar 
nereiškia, kad jis norėjęs 
pabėgti. Esą jis tik’ norėjęs 
pasivažinėti, ir daugiau nie
ko.

Berniuko tėvas Valentin, 
kuris tarnybiniais reikalais 
turėjo sugrįžti į Maskvą kiek 
vėliau, dabar dėl to incidento 
turėjo sugrįžti anksčiau ir 
kaltino JAV įstaigas, kad jos 
iš šeimos reikalų padarė poli
tinį dalyką.

Šis incidentas, kaip spauda 
pabrėžia, primena ir kitą at
vejį, kai prieš trejus metus 
įvyko panaši provokacija su 
Walteriu Polovchaku, ku- 
riąm nebuvo leista sugrįžti 
su tėvais į Ukrainą, aiški
nant, kad būk berniukas no
rėjęs pasilikti Amerikoje. Ta 
byla dabar teismuose ir dar 
nesibaigusi. Abu tuos inci
dentus Tarybų valdžios pa
reigūnai vadina provokacija.
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Rugpjūčio 27 Washingtone!
Rugpjūčio.27 dieną- sukanka'lygiai 20 metų nuo didžiojo 

MAršo j Washingtoną: 250,000 amerikiečių, juodi ir 
baili, prie Lincolno paminklo klausėsi istorine tapusios 
Martin Luther Kingo kalbos “Aš turiu svajonę” (I have a

“TIIE NATION” 
i NUOMONĖ

“The Nation” yra vienas 
! seniausių Amerikos žurnalų,
■ įsteigtas dar praeitame šimt- 
I motyje, aukštai gerbiamas 
l kaip rimtos informacijos at
sakingas leidinys. Politiniai

i tai liberalinis organas, ne 
i kairus,- bet bandantis blaiviai 
žiūrėti į realybę. Pasėkoje 
ten galima rasti nemažai 

I prieštaravimų, ir žurnalas 
; per ilgą savo istoriją perėjo 
' visoKias politinių pozicijų 
i stadijas. Visgi pripažįstama, 
!' kad pamatiniuose klausimuo- 
•. se “The Nation” dažniausiai 
i stoja Amerikos žmonių, o ne 
I privilegijuotų klasių, intere- 
' sų pozicijose, nors nelinksta į 
radikales pakaitas, o pasauli-

■ nio masto klausimais tas žur- 
! nalas pamatiniai stovi taikos

pozicijose.
įdomu, kaip tas žurnalas 

i atsineša į Tarybų Sąjungą. 
Rugp. 6-13 numeryje bend- 

' radarbis Stephen Cohen ban- 
I do tą susumuoti. Jis sako, 
j kad didžiosios Amerikos 

^spaudos nuolatinis teigimas 
j ir dešiniosios spaudos teori
ja, jog TSRS “subliūkšta”, 
yra mitas. Tarybų Sąjungos 

i (santvarka užtikrina šalies 
Į gyventojams sako jis, du 
i dalyku: “nacionalinį saugumą 
i [kraštas niekad nesiras to
kioje sunkioje apsigynimo 
padėtyje kaip 1941 m.] ir

lopšio-iki-karsto gerbūvio 
pamatinį aprūpinimą ir ge
resnį medžiaginį gyvenimą 
kiekvienai naujai kartai.”

“L’HUMANITE” RAŠO

Si sukaktis bus atžymėta tinkamai: dar didesnis skaičius 
Amerikos žmonių tą dieną suplauks į šalies sostinę, kad vėl 
išreikšti jungtinę visų liaudiškų ir demokratinių Amerikos 
jėgų valią: už teisingesnę socialinę santvarką, už darbo 
žmonių gerbūvį, prieš rasizmą, prieš karą, prieš Reagano 
administracijos sauvaliavimą. 1

Koalicija, kuri rengiasi dalyvauti šiame marše, didžiulė: 
juodųjų civilinių teisių organizacijos; darbo unijos su 
AEL CK) galvinyje; organizacijos, kurios darbuojasi už 
taiką; liberalinės ir progresyvūs srovės religiniuose judėji
muose, įskaitant protestantus, katalikus, reformistus — 
žydus; bedarbių grupes; senųjų žmonių ' organizacijos; 
studentija; kultūrinė bendruomenė; kairiečiai; pacifistai; 
kveikeri^i ir dar daugybė, kurių čia negalima suminėti.

Maršai i Washingtoną turi gilias tradicijas Amerikoje. 
\iame dešimtmetyje dešimtys tūkstančių bedarbių traukė 

i sostinę. kad parodyti ne juokais Hooverio administracijai, 
kad jie ilgai netoleruos tų kančių. Vietnamo karo metu 
Amerikos jaunimas ir darbo žmonės pakartotinai plaukė į 
\\ ashingtoną. kad išreikšti savo įnirtusį pasipriešinimą tam 
žiauriam karui. Washingtone protestuota prieš linčus, 
prieš unijų persekiojimą, prieš Rosenbergų nužudymą ....

Šios rugpjūčio 27-os maršas ypatingas. Jis. lyg susumuoją 
tą ilhą virtinę praeities manifestacijų. Todėl svarbu, ka<l 
jame dalyvautų kuo daugiau žmonių. Mes, pažangus 

J' ielu-viai. turime neatsilikti. Mes patariame .visiems, kas tik 
<ali, tą dieną būti Washingdone, petis petin su visa dorąja 
Amerika. Vykime traukiniais, vykime autobusais, vykime 
orlaiviais, vykime mašinomis, bet būkime ten. Mes 
patariame senesnės kartos žmonėms, kuriems nelengva 
nuvykti ir tą pačią dieną demonstruoti, nuvykti, jeigu tą 
išgali, dieną anksčiau ir praleisti naktį Washingtone — bet 
vykime ir bukime šimtų tūkstančių maršuotojų tarpe, kad 
išreikšti savo viltį ateitimi, savo pasitikėjimą Amerika, , 
savo solidarumą su jos dirbančia ir kovojančia liaudimi.

Rugpjūčio 27 Washingtone!

. Po dešimties metų ....
Čilės krikščionių demokratų lyderis Gabriel Valeles 

pareiškė, kad jo partija ir kitos demokratinės partijos 
nesutinka pradėti derybas su valdžia, kaip to nori vidaus i! folkloriniu ansambliu 
reikalų ministras Sergio Onofre Jarpa. Valdes pareiškė, t lį0”. Važiuojame pasiklausyti 
kad jie derėsis su viena sąlyga: jeigu visoms partijoms bus senų dainininkių ir padainuo

ti lietuvių liaudies* dainų, 
į pašokti senovinių šokių, pa- 
■ pasakoti ir pasiklausyti būtų 
! ir nebūtų atsitikimų .' . .

Pakvietė mus Kazlų Rūdos 
i bandomųjų medienos dirbi
nių kombinato vadovybė, sa- 

1 viveiklininkai ir jų meno va- 
. dovas Jaunius Vylius. Pernai 
j ten buvo suvažiavę įvairių 
; Užnemunės vietovių senų 
' dainininkų ansambliai, solis- 
I tai, muzikantai. Šiais metais 
! balandžio 10 d. suširinko 
I daugiau nei dešimt daininin- 
| kių ; daugumai iš daugiau 
i kaip 80 metų. Jos papasako- 
! jo apie savo gyvenimą, kiek 
i dainų moka,- kiek šeimos, 
. kiek, anūkų ... O po to 
: kiekviena padainavo po 2-3 
.dainas. Kada pasiklausai 
i Anastazijos ir Agotos Dami- 
■ jonaitienių bei Onos Sinkevi- 
Į čienės (Zapyškio apl.), Onos 
j Zagrabskienės ir Petronėlės 
Ščiukiehės (Jurgežerių apl.), 
Bronės Bakienės (Jankų 
apl.), Adelės Kazlauskienės 
(Skriaudžių apl.) bei Elenos 

I Cibirkienės ir Adelės Rinke- 
; vičienės iš Kazlų Rūdos, ne- 
, gali sutikti su kartais girdi- 
I mu posakiu, kad suvalkiečiai 
■ neturi liaudies dainų. O vis 
j dėlto tos jų dainos gražios ir 
: įvairios, kaip ir kitų Lietuvos 
I vietovių, tik, pavyzdžiui, 
! Dzūkijoje daugiau buvo u>ž- 
; rašinėjamos ir propaguo
jamos.

J. Vylius papasakojo pla- 
apie šio renginio tikslą 

ir prasmę.' O ką ateityje jis 
numato, — nieko nęsakė, tik 
nusijuokė įtartinai, lyg būtų 
sumanęs dar didesnį sujudi
mą. Taip ir bus, nes

Kompozitorius Valentinas 
Bagdonas Lietuvos spaudoje 
[Kultūros barai[ vaizdžiai ap- 

’ rašo kelionę su jaunimu iš 
I V ilniaus į Kazlų Rūdą ....

Dar šaltokas sekmadienis, 
Į nors saulutė ir dažnai “šyp- 
■ telėdavo”. Bet kai prigarmė- 
į jo pilnas autobusas jaunimė- 

J lio — užkaito oras, pakito 
i nuotaika, lyg būtume atsidū- 
į rę prie savo namų stalo. 
I Netrukus ir dainos prasidė
jo, ir juokų netrūko. Važiuo- 
i jame į Kazlų Rūdą su VVU 

Rati-

suteikta legališka teisė ir jeigu diktatorius Pinochet

Dešimt melų atgal, kuomet Pinocheto vadovaujama 
karininkija nuvertė demokratinę Allendės valdžią, krikš
čionys demokratai stovėjo nuošalyje arba net pritarė 
sukilėliams. [Laikas juos pamokino. O pasimokinti jie 
turėjo, nes jeigu jie laikytųsi solidarūs su Pinochetu, 
liaudis nušluotų juos kaip jį.

Meksika ir J.A.V.
/ Kas. liečia Jungtines Valstijas, Meksika yra svarbiausia 

Lotynų Amerikos šalis. Tiesa, ji ne tokia didelė arba 
■skaitlinga gyventojais kaip Argentina, Brazilija, bet ji 
geografiniai mums artimiausia ir ji svarbiausia savo įtaka 
Centralinėje Amerikoje ir Karibų srityje. Tad, kuomet 
prezidentas Reaganas aną savaitę susitiko su Meksikos 
prezidentu Miguel de la Madrid La Paz mieste, Meksikoje, 
jis buvo pilnas vilčių ....

Mat, Reaganas save skaito kaip ir Meksikos žinovu: ilgai 
gyvenęs Californijoje, suprantąs šiek tiek ispaniškai, 
vaidinęs kaip aktorius filmuose kartais kovbojų rolėse, jis 
mano pažįstąs meksikiečių taūtinį charakterį . . . Bet 
faktinai jis vis dar žiūri į Meksiką Hollywoodo akimis. Apie 
tikrąją. Meksikos tautinę sąmonę, sąmonę be spalvingų 
sombrerų, jis mažai nusimano, lygiai, kaip jis nesupranta 
tos šalies revoliucijos tradicijų, Meksikos jausmo, kad, 
esant artimiausia Jungtinių Valstijų kaimyne; ji kaip tik 
todėl stovi lyg hulvarkas prieš jankišką imperializmą 
Lotynų Amerikoje.

Štai kodėl susitikime La Paže dalykai kaip ir nesilip 
‘ dė, — de la Madrid davė Reaganui suprasti, kad Meksika 
stovi prieš “jėgos rodymą”. Jam nebuvo reikalo aiškinti, 
kad jis turi omenyje JAV laivyno veiksmus prie Centrali- 
nės Amerikos tas buvo savaime suprantama. Jis taipgi 
gan aiškiai pasakė Reaganui, kad problemos Centralinėje 

• ' Amerikoje yra socialinės, kad ten žmonės siekia socialinių 
laimėjimų. Meksikos prezidentas kalbėjo mandagiai ir JAV 
prezidentas jo klausėsi mandagiai, bet kad tarp jų 
egzistuoja nemenka praraja, buvo aišku.

Managua. Nikaragvos 
vyriausybė oficialiai atmetė 
Hondūro kvietimą atsiųsti 
savo atstovus dalyvauti kari 
niuo$e manevruose, kuriuos 
Honduras vykdo kartu su I

JAV, kaltindama,, kad tie i čiau
i manevrai trukdo sudaryti 
taiką Centrinėje Amerikoje. 
Manevruose dalyvauti pa
kviesti ir Salvadoro, Gvate
malos ir Kosta r ik os atstovai.

OPOZICIJOS BALSAS
Izraelio anglų kalbos laik

raštis “Jerusalem Post” at
spausdino pareiškimą prieš 
naujų izraeliečių kolonijų 
steigimą Vakariniame pa
kraštyje, ypatingai Hebrono 
(Al Khalilo) apylinkėje. Kaip 
žinia, dešinieji sionistai, taip 
vadinamieji revizionistai, ku
rie dabar stovi prie valdžios 
vairo Izraelyje koalicijoje su 
ultra-religiniais elementais, 
nori galutinai prijungti Va
karinį pakraštį prie Izraelio, 
nežiūrint, kad arabai ten 
sudaro didžiulę gyventojų 
daugumą.

Po pareiškimu.pasirašo il- 
Jga eilė žymių Izraelio veikė
jų, buvusių valdžios narių, 
rašytojų ir t. t. Tarp jų 
randasi buvęs užsienio reika
lų ministras Aba Ebanas, 
buvęs generalinio štabo 
aukštas karininkas M. Pelė
das, žymiausieji krašto poe
tai, kneseto (parlamento) na
riai. Taipgi pasirašo Ch. 
Grosman, buvusi Varšuvos 
geto sukilimo vadovė.

Įdomu, kad darbiečiai-sio- 
nistai, kaip tai Ebanas, bent 
po šiuo pareiškimu pasirašo 
kartu su žmonėmis, kurie 
stovi arti Izraelio komunisti-

Prancūzijos Komunistų 
partijos organas “l’Humani- 
te” įspėjo valdžią, kad ji 
imtųsi rimtesnių žingsnių 
prieš vis augantį , rasizmą. 
Prancūzija dabar turi 54 mi
lijonus gyventojų, o jų tarpe 
4 milijonai yra ateiviai — 
darbininkai: alžyriečiai, ma
rokiečiai, tunisiečiai, portu
galai, ispanai, jugoslavai, 
graikai. Dešinės partijos ir 
jų spauda nuolat veda subty- 
lę bet nuodingą kiršinimo 
kampaniją prieš tuos užsie
niečius, ypatingai prieš alžy
riečius ir kitus ateivius iš 
Šiaurės Afrikos. Nors komu
nistai įeina į Mitterando val
džią, jie neturi daug galios 
rasizmo klausimu, nes vidaus 
reikalų ir kitos su tomis 
problemomis surištos minis
terijos randasi dešinių socia
listų rąnkose. Bet komunis
tai turi didelę įtaką darbo 
unijose ir “l’Humanite” sako:

“Rasizmo nūodai skverbia
si į darbininkiškus Paryžiaus 
priemiesčius. ‘Raudonasis 
žiedas’, kurie supa mūsų 
sostinę, dabar nėra grynai 
prancūziškas, — Jame gyve
na visokių tautybių ir rasių 
darbininkai. Bet jie visi dar
bininkų klasės nariai, ir mes 
turime tą priminti žmonėms 
diena iš dienos ...”

būtų taip sutrikę . . .” Davi
dui pritaria kitas jo kolega iš 
“Washington Post”, L. Ke- 
nonas, neseniai išspausdinęs 
Rėnaldo Reagano biografiją. 
Štai ką jis rašo: “Prezidento 
sąmonėje susilieję į vieną du- 
pasauliai: pasaulis tariamas 
ir tikrasis pasduiis”. Štai 
kodėl, aiškina jis, preziden
tas tiki daugybe dalykų, pa
prasčiausiai neatitinkančių 
tikrovės. Kaip pavyzdį žur
nalistas pateikia prezidento 
samprotavimus, esą atsikra
tyti radioaktyviųjų medžiagų 
liekanų yra labai paprasta —

ietctua
energijos ir kūrybingumo pa
kaks keliems dešimtme
čiams.

Antrąją šio subuvimo dalį 
pradėjo Universiteto studen
tai, kuriuos pristatė “Ratilio” 
vadovė muzikologė £ita Kel- 
mickaitė. Jtf'programa suda
ryta iš įvairių Lietuvos vie
tovių, bet daugiausia iš Su
valkijos muzikos. Buvo net 
tokių dainų; kurias prieš 
kelis metus patys studentai 
ir vadovė užrašė iš tų pačių 
senučių. Na, o šokėjai ir 
muzikantai nenusileido daini
ninkams įmantriais šokiais, 
liaudiškomis melodijomis. 
Va, čia^ ir pasijunti žmogus 
paprastos, bet gilios muzikos 
valdomas, gilaus nuoširdaus 
meno stipriai veikiamas, ijr 
pagalvoji sau'jslapta, 
kuo blogiau čia už estradinę 
ar simfoninę muziką. Ęodėl 
iš salės niekas neišėjo,'.nei 
didelis, nei mažas, nors kon
certas truko beveik 3 valan
das! Klausytojų susidomėji
mas buvo didžiulis. Gaila tik, 
kad kombinato salė mažoka 
ir negalėjo sutalpinti nė treč
dalio vietos gyventojų.

Po koncerto Z. Kelmickai- 
tė papasakojo, kur važinėjo 
rinkti liaudies dainų, kur 
koncertavo kas, kur, kada 
padovanojo senovišką sijoną, 
prijuostę, skaęą ar kepurę. 
Prašė, turinčius panašių da
lykų, neišmesti, o perduoti 
jiems, besirūpinantiems savo 
ansamblio ne tik skambėji
mu, bet ir spalvinga išvaiz-

Bet palaukit, dar tuo vis
kas nęsibaigė. Prasidėjo šau
ni vakaronė, kur kiekvienas 
galėjo pasireikšti, kaip išma
no. Čia studentai trenkė šo
kius, plėšė dainas, senutės 
mokė naujų senoviškų šokių 
ir pyko, kad mes nesupran
tam, į kurį šoną suktis. O 
šeimininkės margablyhiais, 
vėdarais, sūriu ir pyragu 
vaišino visus, įpildamos ir 
šviežio apynio gėrimėlio.

Davė garo visiems Kelmic- 
kų Zitelė; bet išmokom viso
kių ir žaidimų. Vyresnieji 
beveik visi nusigalavo, liko 
ištvermingos tik senutės ir 
studentės/

Išvažiuodami visi pagalvo-
jo jom, ar suvalkiečiai pakvies

mus vėl į tokią šventę.
Važiuodamas iš Vilniaus į 

Kazlų Rūdą per 2 vai. jauni
mas padainavo apie 30 seno
vinių dainų, atgal važiuoda
mi maždaug tiek pat. Man 
pasidarė apmaudu, kad aš 
tiek mažai moku liaudies dai
nų (bent atmintinai), bet pri
siminiau kitus studentus, 
moksleivius ir kitą jaunimą, 
nesugebantį padainuoti net 
10 dainų (kartais jokių). Va 
čia ir užmyniau problemai 
ant uodegos. Sakysit, o ką 
daryti, ką siūlau!

Daryti reikia daug, kad 
nors truputį šis reikalas pa
judėtų. O kai nieko nedarom, 
tai nieko ir nesidaro. Siūlau 
visose mokyklose, aukštose 
ir vidurinėse, mokyti jaunp 
mą daugiau liaudies dainų, 
skelbti konkursus mašinių — 
kelionių, sutiktuvių, jumoris
tinių, užstalės, ir kitokių — 
dainų. Dažniau transliuoti 
per televiziją ir radiją šio 
žanro koncertų. Kitaip (vien 
estradine muzika) mes 
neišugdysime subrendusio 
kultūringo pilnaverčio žmo
gaus. Kažkoks genijus pasa
kė: tauta gyva tol, kol ji 
dainuoja.

Klysti yra žmogiška. To 
neužginčijo niekas. Klysta 
absoliučiai visi, netgi prezi
dentai. Ir vėlgi nieko keista 
čia nėra. Tačiau prezidentų 
klaidos iškart susilaukia kaž
kokio nesveiko visuomenės 
dėmesio. \ Netgi visuotinės 
euforijos ir\ negero džiūgavi
mo. Todėl dažnai klysti pre
zidentams labai nepatartina. 
Kur buvę nebuvę, žurnalistai 
tuojau pat nusitveria net ir 
menkiausią klaidelę, kurią 
galimai išpučia ir kuo garsiau 
ištrimituoja visam pasauliui. 

„Girdi, prezidentas, viešėda
mas Brazilijoje, staiga pasiū-1 pakanka jos supresuoti į bri- 
lė gražų tostą už Bolivijos p ’ ’ J _ ’
gerbūvį, o vėliau teisinosi, 
jog Boliviją paminėjęs tik I mi prezidento prestižui, žur- 
todėl, kad į ją išvyksiąs nelįstai pagarsino Reagano 
rytoj. Ir vėl nesveikų nuotai- siūlomą naujausią kovos su 
kų pagauti žurnalistai varto nedarbu būdą — girdi, jisai 
kelionės programą ir kuo bedarbiams yra pasiūlęs ne 
garsiausiai stebisi, jog į jo- verkšlenti dėl nelemto liki- 
kias Bolivijas prezidentas mo, o atidžiau vartyti laik- 
lygšiolei ir neplanavęs ... raščius, kuriuose galima ras- 
Galima pagalvoti, jog nė vie- ti ne vieną darbą siūlantį 
nam plunksnos broliui tekę skelbimą. Jis pats, greitoms 
tostą besakant suklysti, suradęs net 24 tokius pusla- 
Ypač jeigu tų tostų daug . . . pius, tai kodėl t to negali 
Žmogus — ne magnetofonas, padaryti daug laisvo laiko 
Žinia, ne magnetofojas, pri- turintys bedarbiai? Pikti be
tars ir žurnalistai., Ką paša- žuviai (o kalbant konkre- 
kei — neištrinsi. Ir vėl prasi- čiau — vėl tas pats A. Louis) 
dės įvairios insinuacijos. Gir- tvirtina, jog prezidentas su- 
di, mūsų prezidentas kreipė- geba sukoncentruoti savo dė
si į Massachusetts senatorių mesį tik septynioms minu- 
Edward Kennedy ir pavadi- tems ...
no jį senatorium Massachu- Tačiau ne^ visi žurnalistai 
setts. Tarsi prezidentas ne- tokie įžūlūs. Šia prasme rei- 
turėtų teisės pajuokauti! Ar- kia tarti pagiriamąjį žodį kai 
ba vėl, girdi, painioja žmo- kuriems mūsų tautiečiams, 
gus Libiją su Libanu. Na ir Po ilgų ir sunkių vargų 
kas? Ne visi vietiniai šias pernai dipukai priprašė pre- 
šalis atskiria, tai ko norėti iš zidento, jog tas įtartų nors 
ne vietinio? Staiga pažadin- porą žodžių vadinamosios 
kite ką nors kietai įmigusį | Baltų dienos proga. Girdi, 
posėdžio metu, ne tokių da
lykų išgirsite!

Ypač bjauriu charakteriu 
pasižymi “New York Times” 
apžvalgininkas A. Louis. Gir
di, kurį laiką prezidento žur
nalistai nekritikavo todėl, 
kad jie buvo nepaprastai 
išgąsdinti to, ką jie matė. O 
pamatė, girdi, žmogų, “kuris 
veikia neturėdamas informa
cijos”, “mato pasaulį per 
anekdotų prizmę”, pateikia 
primityvus atsakymus į su
dėtingus klausimus . . . Gir
di, žurnalistai iki šiolei tylėjo 
todėl, kad nuorėjo nugąs-’1 
dinti savos liaudies, — soli
darizuojasi su A. Louis ir 
Vakarų Vokietijos žurnalas 
“Špigelis”. Nemanykit, jog 
taip negražiai apie preziden
tą kalbančių yra tik vienas 
kitas! Štai “Washington 
Post” apžvalgininkas David 
Browder televizijos laidos 
metu pareiškė; “Aš negaliu 
prisiminti kito tokio meto, 
kai tiek daug4žmonių, betar
piškai kontaktavusių su pre
zidentu, po pokalbių su juo

ketus ir nuskandinti vande
nyne . . . Tarsi tyčia kęnkda-

Nuotraukoje: Medicinos mokslų kandidatas Ramazas 
Datiašvilis ir jo mažoji pacientė Raselė po operacijos.

taip ir taip, tegyvuoja “va
duotojai”, o Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos savanoriško 
įstojimo į Tarybų Sąjungą 
kol gyvi nepripažinsim. Ir 
pakaks. Juk tik tie tikrai 
nesunku ir nesudėtinga. Gal 
todėl prezidentas ir sutiko. 
Taip ir taip, pasakė Baltų 
dienos proga prezidentas, 
mums labai skaudu, kad Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos ne
priklausomybė užgęso 1939 
metais . . . Padūsavo dipu
kai, tokį tekstą išgirdę, ta
čiau nemanykit, jog puolė 
šaipytis. Girdi, istorijos fak
tų nežino, kvailystes šneka, 
ne savoje ' kėdėje sėdi, ar 
panašiai. Tokių Būdu! — pa- 
sikrapštę pakaušius, “vaduo
tojai” radę tikrai gudrią išei
tį — atspausdino žurnale “J 
laisvę” du tekstus — origina
lą ir vertimą. Angliškajame 
nelemtąją datą paliko kaip 
buvo (nes ne visi angliškai 
moka), o lietuviškajame va
riante ją visai praleido . . .

KamNgi dėl tokių niekų 
prezidentui ar jo padėjėjams 
akis d’askyti? Jų, iš įvairių' 
kraštų išvarytų, Jungtinėse 
Valstijose daug, o preziden
tas tik vienas . . . Tačiau ne
gerai, kad republikonai pre
zidentai politikoje nesiorien- 
tuoja, vienintelis atsiduso 
“Akiračiuose” Vytautas)Ged- 
r mas. / /

Atsiduso tyliai ir nedrą- 
s ai, kaip ir dera geram 
įnamiui. Už ką ir skubame 
pagirti. Juk tai, kas galima 
“New York Times” ar “Wa
shington Post”, toli gražu 
nėra galima “vaduoto
jams” . . . •

Kazys Bagdonavičius

• PERSĖDO ANT 
DVIRAČIŲ

Japonija iš automobilių per
sėdo ant dviračių 114 mln 
gyventojų šalyje užregistruo
ta apie 50 mln. dviračių. Ne
seniai patvirtintos naujos- 
jaisy klės, pagal kurias visi 
bankai, parduotuvės geležiu 
kelio stotys kino teatrai turi 
Įsirengti dviračių laikymo 
aikšteles. Priemiesčių gyven
tojai, kurie į , darbą važinė
ja elektriniais traukiniais, pa-

■ prastai palieka dviračius aikš- 
I telėse prie geležinkelio stočių
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VELNIŠKI NEMALONUMAI < Vasarą Palangoje
Pradėkime nuo apibęndri- 

nimo: ne paslaptis, kad trū
kumų trūkumu “vaduotojai” 
skųstis negali. Šito, atsipra
šant, gero jie visada turėjo 
per akis. Pavyzdžiui-dipukų 
laikraščiams verkiant trūks
ta skaitytojų, jų organizaci

joms vadovų kol kas pakan
ka, užtat labai striuka su 
eiliniais, lietuviškose parapi
jose trūksta ne tik avelių, 
bet jau ir ganytojų, ne vie-, 
nas “veiksnių” pasiskųstų 
chroniška aukų stoka . . . 
Galiausiai visai lietuvių išei
vijai vis labiau pritrūksta 
lietuviškumo, todėl prieš šį 
trūkumą nublanksta visi li
kusieji ... *

Nors — nublanksta toli 
gražu ne visi . . . Atsiverski- 

• me tikintiesiems skirtą žur- 
<nalą “Laiškai lietuviams”, 
kurio pernykščiame kovo nu
meryje rasime Aniceto Ta
mošaičio straipsnį “Teologija 
be velnio”.

Štai kokį įdomų trūkumą 
užfiksavo minimas autorius: 
“Paskutiniu metu ėmė ne
trukti žmonių katalikų inteli
gentų tarpe, kuriems nebėra 
velnio. Apie jo buvimą kal
bančius teologus vadinu labai 
pasenusių pažiūrų”.

Kadangi ne vieną dešimtį 
metų “vaduotojai” šnekėjo 
tik apie ateistinius velnius, 
"tikrasis” velnias kažkaip ne
žymiai ėmė ir dingo iš jų 
akiračio. Kalbėti apie tikrą 
piktąją dvasią išsilavinusių 
katalikų tarpe pasidarė lyg ir 
nepatogu . . . Piktosios dva
sios, kaip moko pažangieji 
teologai, nėra gyvi sutvėri
mai, o reiškia vien simboli
nius įvairių blogybių var
dus . . . Kitaip tariant, die

Į ĮMONĘ—VISA ŠEIMA
Tarp kelių tūkstančių dar

bininkų, kurie kas rytą per
žengia stambiausios Alytuje 
pramonės įmonės — LKP 60- 
mečio medvilnės kombinato 
slenkstį,^ — šimtai šeimų. 
Štai viename ceche su meis
tre Gene Strankauskiene pa
meistriu dirba/ sūnus Alvy
das, čia pat — jo žmona 
Jane. Dažnai kartu į darbą 
eina Feiferių šeima — metė
ja Stasė, vyras Julius, dir
bantis statybos remonto ce
che, ir sūnus Mindaugas — 
mechaninių dirbtuvių dar
buotojas.

Kas gi skatina vadinamųjų 
šeimyninių dinastijų atsiradi-
mą šioje įmonėje. Priežasčių 
daug ir įvairių. Tąčiau svar
biausia — įmonėje labai rūpi
namasi žmogumi. Senos 
staklės cechuose keičiamos 
naujomis, dirbančiomis ne 
tik našiau, bet ir tyliau. 
Daug pagrindinių ir pagalbi
nių procesų mechanizuota 
bei automatizuota. Pasitel
kus Kauno Antano Sniečkaus 
politechnikos instituto spe
cialistus, sukurta originali 
oro valymo sistema. Gražiai 
Ir patogiai sutvarkytos darbo 
vietos, pagražėjo gamybinės 
ir buitinės patalpos.

Darbininkų sveikata rūpi
nasi įmonės poliklinika, ku
rioje darbuojasi gerai teksti
lės pramonę žinantys gydy
tojai. Visus reikalingus vais
tus, medikamentus Alytaus 
vaistinėse tekstilininkai gau
na nemokamai — už juos 
sumoka įmonė.

Moterims, auginančioms 
mažamečius vaikus, taip pat 
besimokančiam jaunimui tei
kiamos lengvatos. Darbinin
kai su šeimomis įtraukiami į 
-turistinius žygius, sporto 
šventes. Populiari darbinin
kų poilsiavietė, kurią kombi
natas įsirengė Lazdijų rajone 
prie Šaulio ežero. Kasmet čia 
atostogauja, praleidžia sa
vaitgalius šimtai gamybinin
kų ir jų šeimų.

Tekstilininkai pagrįstai di-

vas dar yra, o velnio lyg jau 
ir nėra. Štai ką padarė pro
gresas teologijoje. Ir prasi
dėjo tikra velniava. Įdomų 
pavyzdį pateikia straipsnio 
autorius, kuris jį surado Si
mo Sužiedėlio knygoje “Ku
nigas Jonas nuo kryžiaus”. 
Kartą pas kleboną atėjo pa- 
rapijęs komiteto nariai ir sa
iko:

“Mes turime nemalonuęnų 
dėl to velnio, — paaiškino. — 
Darbovietėse mus pajuokia, 
kad tikime, jog yra velnias. 
Sako, Dievas dar gali būti, 
bet šėtonas kunigų prasima
nymas. Taigi, klebone, savo 
pamoksluose daugiau velnio 
nebeužsimink, nes už kiek
vieną suminėjimą atskaitysi- 
me po penkis dolerius”.

Ko gero, parapijos komite
to narius tikrai apsėdo vel
nias, jeigu išdrįso savo gany
toją gąsdinti piniginėmis 
nuobaudomis! Tačiau auto
rius šio argumento velnio 
buvimui įrodyti nepanaudo
ja, jis karštligiškai ieško ki
tų. 0 kodėl mes turime 
įrodinėti, jog velnias yra? — 
klausia Anicetas Tamošaitis. 
Tegul mums įrodo, kad jo 
nėra! Girdi, ne visiems vel
nią pripažinti yra paranku, 
todėl “. . . nestinga žmonių, 
įvairiais išskaičiavimais no-. 
rinčių, kad jo nebūtų”. Girdi, 
dingo velnias — gal dingo ir 
pragaras . . . Uždarius pra
garą, nuodėmingoms dūše
lėms galima būtų paskelbti 
visuotinę amnestiją ... 0 
tada nebaisi ir paskutiniojo 
teismo diena . . . “Negalima 
leisti, kad velnias taptų tik 
literatūriniu simboliu! — įs
pėja tautiečius autorius. Jo
kiu būdu negalima leisti revi

džiuojasi moderniais kultū
ros rūmais. Jų scenoje mielai 
vaidina respublikos teatrų 
kolektyvai, koncertuoja me
no meistrai. Daug žiūrovų 
sutraukia ir tekstilininkų 
vaikų lėlių teatro spektak
liai. Rūmuose taip pat veikia 
baleto studija, šokių, foto
grafijos, kiti būreliai, ku
riuos lanko šimtai vaikų. O 
suaugusieji po darbo renkasi 
į pučiamųjų orkestro, liau
dies šokių ansamblio, kaimo 
kapeĮos repeticijas. Iš viso 
saviveikloje dalyvauja apie 
tūkstantį gamybininkų. Jie 
sėkmingai pasirodo respubli

Uostamiesčio meno entuziastai
Jau ketvirtį amžiaus Klai

pėdos kultūrinį gyvenimą 
turtina vienintelis Pabaltijy
je liaudies operos teatras. Jo 
kūrybinė biografija prasidėjo 
1956 metais, kai pajūrio 
mieste buvo suburtas pirma
sis jungtinis mišrus choras. 
Balsingi jo dainininkai su
brandino drąsią mintį — sta
tyti operą. Tuomet mažai 
kas tikėjo, kad darbininkai, 
inžinieriai ir mokytojai savo 
jėgomis gali įveikti tik profe
sionaliems teatrams prieina
mą muzikos žanrą. Tačiau, 
pasitelkę į pagalbą vietinius 
muzikantus, prityrusių spe
cialistų ^vadovaujami, savi
veiklininkai netrukus pakvie
tė žiūrovus į P. Čaikovskio 
operos “Eugenijus Oneginas” 
premjerą. Po jos sekė D. 
Verdžio opera “Traviata”, A. 
Klenickio — “Prie Nemuno”; 
J. Štrauso — “Čigonų baro
nas” ir kitos. Devynias ope
ras ir operetes pastatė ne
nuilstantis saviveiklinis ko
lektyvas. 1

Sėkmingai solinius vaidme
nis operose atlieka Lietuvos 
jūrų laivininkystės darbuoto
jas A. Bielskis, mėsos kom
binato darbininkė V. Kubilie
nė, Kauno A. Sniečkaus poli
technikos instituto Klaipėdos 

zuoti evangelijos! Prisiminkit 
politikų vartojamą terminą— 
“teoriją domino”. Nugrius 
vienas kauliukas, — išgriaus 
sekantį, antras — dar sekan
tį, o tada — sodoma ir 
gomora!

Štai kodėl velnias yra, bu
vo ir bus. Ką gi Jėzus 
Kristus iš ligonių anuomet 
varė, jei ne velnią?

Ogi ligą varė, sako dabar
tiniai medikai. Epileptikus 
gydė. Vadinasi piktoji dvasia 
yra ligos simbolis, sako mo
dernistai. .Nieko panašaus, 
atkerta konservatoriai. Jis 
vienų ligą gydė, o iš Hitų 
velnią varė, o iš trečių — ir 
ligą, ir velnią vienu metu. O 
kaip jūs tai įrodysite? — vėl 
nerimsta velnio nešti ir pa
mesti skeptikai. Ogi šitaip, 
atskuba saviems į pagalbą 
Anicetas Tamošaitis ir pa
prastai, bet talentingai 
paaiškina: “Piktosios dvasios 
apsėdimas yra žmogaus pri
gimčiai prievartingas. Tad 
nestebėtina, jei jį lydi nervi
nio, o kartais ir fizinio pobū
džio sutrikimai, kaip epilep
sija, paralyžius ir panašūs”. 
Trumpiau tariant, visų nega
lavimų priežastis gali būti 
dvejopa: vienu atveju į žmo
gų įlenda liga, o kitu /J— 
velnias^ Ir tik Jėzus žinojo, 
ką nuo ko -reikia gydyti.,/

Štai taip Anicetas Tamo
šaitis tarė visiškai naują žodį 
ligų dįagnostikoje, kurį kuo 
skubiausiai patariame užpa
tentuoti. Esam tikri, kad kai 
kurie medikai šiuo atradimu 
labai susidomės, o kai ku
rie — ir jo autoriumi . . .

Na, o mes sveikiname tau
tiečius atgavus prarastą vel
nią! Kazys Bagdonavičius 

kiniuose, sąjunginiuose meno 
saviveiklos konkursuose, 
daugelis su koncertais lankė
si užsienyje.

Įmonė pasirūpina ir jau
nuoliais, kurie, atėję dirbti į 
kombinatą, pageidauja mo
kytis toliau. Vaikinai ir mer
ginos su kombinato stipendi
jomis studijuoja Kauno An
tano Sniečkaus politechnikos 
institute, Vilniaus V. Kapsu
ko universitete, Dailės bei 
Medicinos institutuose, Kon
servatorijoje. Tokiu būdu 
paruošiama gerų specialistų 
cechams, įvairioms buiti
nėms tarnyboms, taip pat 
įmonės poliklinikai, kultūros 
namams. Vytautas Žemaitis 

fakulteto dėstytojas S. 
Šniukšta, mokytojai J. Grik- 
šienė, V. Kirstukaitė ir kiti.x

Liaudies operos teatro ko
lektyvas pelnė platų pripaži
nimą. Kartu su saviveikliniu 
kolektyvu ne kartą dainavo 
TSRS liaudies artistai N. 
Ambrazaitytė, V. Noreika, 
E. Kaniava, Tallinno valsty
binio operos ir baleto teatro 
solistas H. Krūmas, Rusijds 
Federacijos liaudies artistas 
L. Boldinas ir kiti įžymūs 
atlikėjai. Kolektyvo koncer
tus šiltai sutiko Leningrado, 
Rygos, Vilniaus, Kauno, 
Šiaulių ir kitų miestų gyven
tojai, Vengrijos ir Bulgarijos 
žiūrovai, per televiziją ir 
radiją jų klausėsi visos res
publikos meno mėgėjai.

— Į miesto kultūrinį gyve
nimą vis didesnį indėlį įneša 
LTSR Valstybinės konserva
torijos Klaipėdos fakulte
tai, — pasakoja uostamiesčio 
Liaudies deputatų tarybos 
vykdomojo komiteto pirmi
ninko pavaduotoja E. Blažie
nė. — Nė vienas miesto 
masinis kultūrinis renginys 
dabar nebeapseina be jungti
nio Studentų choro, pučiamų
jų orkestro, vokalinio — cho
reografinio ansamblio “Vėt
rungė”.

Nuotraukoje: ^Palangos pliaže poilsiautojai.

Nuotraukoje: “Gintaro” poilsio namai.

Nuotraukoje: Palangos poilsiautojai šią vasarį ant 
žirgų. s

B. Aleknavičiaus nuotraukos

Pastaraisiais metais dides
nio meistriškumo pasiekė 
daugelio įmonių ir organiza
cijų saviveikliniai kolektyvai. 
PlačiaL išgarsėjo Vakarų lai
vų remonto įmonių gamybi
nio susivienijimo estradinis 
liaudies ansamblis “Eldija”,- 
mokytojų narių kamerinis 
Choras “Gilija”; Jūrų preky
bos uosto tautinių šokių liau
dies kolektyvas “Disvitis” ir 
liaudies teatras, kiti dainos 
ir šokio puoselėtojai.

Dar gražesnės perspekty
vas gausinti saviveiklininkų 
gretas, tobulinti meistrišku
mą atvėrė naujai atidaryti 
didžiausi Žemaitijoje žvejų 
kultūros ir sporto rūmai, 
vasaros estrada, rekonstruo
ti įmonių ir organizacijų klu-

Alf. Pipirasbai.

• MEDŽIOTI 
DRAUDŽIAMA

Brangaus vertingo kailio n 
patiklaus būdo jūros gyvūnai 
kalanai buvo beveik išnykę 
Tolimuosiuose Rytuose. Ta
čiau griežtos apsaugos prie
mones jau davė vaisių, per 30 
metų kalanų banda padidėji' 
26 kartus. Juos ir dabai drau
džiama medžioti Tad kalanai 
vėl gyvena aplink 1b Kurilų 
salų.

• TOLIMI 
GIMINAIČIAI

Šie Afrikos gyventojai va
dinami damanais (Hyracoidea). 
Tai labai savotiška žinduo
lių grupė, kurią sudaro ketu
rios rūšys. Viena gyvena Pie
tų Afrikoje o kitos — Š. Af
rikoje ir Etiopijoje. Keista, 
tačiau šie nedideli, maždaug 
kiškio didumo žvėreliai siste- 
matinės giminystės atžvil
giu yra artimi drambliams ir 
kanopiniams žvėrims. Jų kū
nas apaugęs lankiais plaukais, 
nugaroje yra neflidelė plika 
dėme, kurioje atsiveria tani 
tikros liaukos skleidžiančios 
stipraus kvapo skystį Jų prie
kines kojos turi po keturis 
pirštus, o užpakalines po 
tris. Kojų pirštai trumpi ii 
stori, <> plokšti nagai panašūs 
į kanopas. Damanai puikiau
siai laipioja stačiomis uo
lomis medžiais ir net stačio
mis sienomis, nes jų pliki pa
dai vra kaip siurbtukai. Jie 
geri šuolininkai nušoka iki 
15—20 metrų Tai labai drau
giški naktimis aktyvūs žvere 
liai. Vienas1 kitą jie susiranda 
pagal kvapą. Kartais naktimis 
jų balsas skamba panašiai kaip 
žmogaus riksmas.

(B Restorane:
— Malonėkite atnešti man 

telefonų knygą, noriu rasti 
vieną adresą.

— Gaila, bet telefonų ži
nyno neturime. Prašome skun
dų knygą. Joje rasite beveik 
visų mOsų miesto gyventojų’ 
adresus.

^Kultūros Atgarsiai
Amerikos inteligentijoje 

vis labiau populiarėja tarybi
nių filmų direktoriaus An
drejaus Tarkovskio kūriniai. 
Šiuo metu Film Form teatre 
su dideliu pasisekimu rodo
mas jo filmas “Veidrodis”, 
paremtas vaikystės atsimini
mais iš Antrojo pasaulinio 
karo laikų.

Bet tarybiniai filmai pasie
kia mūsų kraštą retai — 
kultūrinio apsikeitimo pro
gramos tarp JAV ir TSRS 
sumažintos iki minimumo. 
Masinio lankymosi teatrai ta
rybinių filmų nerodo (Film 
Forum yra mažas kino-teat- 
ras prie Soho rajono, kurį 
lanko išsimokslinę filmų en
tuziastai). O nėra abejonės, 
kad Amerikos žmonės domė
tųsi ir taip vadinamais di
džiais masinio intereso fil
mais. “New York Times” 
korespondentas Maskvoje 
Serge Schnemann rašo apie 
tokius kasdieninio gyvenimo 
(“buitovije”) filmus, kaip E. 
Riazanovo “Stotis dviems” 
(“Station for tv^o”), kurį jau 
matė apie 30 milijonų tarybi
nių žmonių, P. Todorovskio 
“Laukiant Gavrilovo”, nepa
prastai populiarų filmą 
“Maskva netiki į ašaras”.

• • •
Žinia, kad Vilniuje baigia

mi statyti ir įrengti naujieji 
spaudos rūmai, yra džiugi
nanti. Gerai, kad Lietuvos 
spaudos žmonės darbuosis 
moderniškose patogiose pa
talpose, bet senesnės kartos 
Amerikos lietuvius, kurie 
skaito Lietuvos leidinius, be 
abejo dar labiau džiugina 
faktas, kad ten įrengtas ul- 
tra-moderniškas laikraščių 
spausdinimo agregatas, su 
ofsetinėmis mašinomis. Su 
knygomis niekad nebuvo 
sunkenybių, bet kai kurie 
periodiniai leidiniai, kaip tai 
“Literatūra ir Menas”, kaip 
man sakoma, nemenkam 
skaičiui skaitytojų sudaro 
tikrą problemą.

• • •
Dramaturgas Kostas Os

trauskas, kurio veikalas “Lo
zorius” šį pavasarį buvo su
vaidintas Chicagoje, po vai
dinimo atsakė į rinktinės pu
blikos klausimus. Į Vytauto 
Zalatoriaus klausimą, kaip 
jam atrodo dabartinė Lietu
vos dramaturgija, Ostraus
kas atsakė:

“Esama neabejotinai rimtų 
vardų: Grušas, Saja, Glins
kis, Justinas Marcinkevičius, 
iš jaunesiųjų — Šaltenis, be 
to, neseniai, deja, per anksti 
miręs Samulevičius.”

Nors Ostrausko tonas aro
gantiškas (“esama rimtų var
dų” — jo, Ostrausko dėmesio 
vertų . . .), jis taipgi pripa
žįsta Lietuvos dramaturgijos 
novatoriškumą lygiai kaip 
meninį lygį. Jis sako:

“Esama — ypač jaunesnių
jų kūryboje — naujienų, 
‘modernesnių’ tematinių 
kompozicinių ir stilistinių 
bruožų”.

Po to jis prideda:
“Svarbiausia, žinoma, ne 

kada drama parašyta, ‘mo
derni’ ji ar tradicinė, bet ko 
jinai verta.”

Su šia pastaba galima su
tikti šimtu nuošimčių.

• • •
“Pergalė” šiais metais (nu

meriuose 1 ir 2) atspausdino 
K. Maruko “Kareivišką ro
maną”, užimantį žurnale virš 
šimto puslapių. Marukas gi
mė 1921 metais Kaune, kaip 
jaunuolis įsitraukė į revoliu
cinį judėjimą, karo metu 
kovojo Raudonosios armijos 
lietuviškoje divizijoje. Ma
žoji lietuviškoji tarybinė en
ciklopedija mini visą eilę jo 
ankstyvesnių raštų ir apibū
dina jį kaip rašytoją, kurio 
kūryboje vyrauja lyriški bui
ties vaizdai, ramus analitiš
kas pasakojimas”.

Skaitant “Kareivišką ro
maną” galima jausti, kad 
Marukas yra akylus gyveni
mo stebėtojas, žmonių kal
bos klausytojas, autorius su 
vaizduote ir polėkiu. Deja, 
Maruko jautrumas pasireiš
kia tik link pusę žmonijos: 
apie moteris jis rašo visai 
kitaip — jo herojų ir jo 
akyse jos dažnai ne žmonės, 
o tik lytinio geidulio objek
tai. Ar autorius manė, kad 
romano pavadinimas (karei
viškas . . .) tą pateisins?

• • •
“Pergalės” 6-ame numery

je E. Kuosaitė-Jašinskienė 
skyriuje “Užsienyje” rašo te
ma “Romanas šiuolaikiniame 
anglų ir amerikiečių literatu-' 
ros moksle”. Ji sako: 7

“Nors romanas ir jaunas 
žanras, tačiau dar penktaja
me ir šeštajame dešimtmety
je pasigirsdavo balsų? kad jis 
jau baigia išsekti ir galimas 
netgi visiškas romano išnyki
mas.”

Autorė nurodo, kad tie <; 
pranašavimai neišsipildė ir ji 
nuodugniai ir detališkai ana
lizuoja dabartinę romano pa
dėtį angliškai kalbančiuose 
kraštuose.

Nors ji rašė anksčiau, Kuo
saitės-Jašinskienės nuomo
nės supuola su mintimis, ku
rios buvo išreikštos straips
nyje “Novelists Are News 
Again” New Yorko “Times” 
literatūrinio priedo pusla
piuose (rugp. 14, 1983)

• • •
Kuomet fašistinė karinin- 

kija su generolu Pinocht 
priešakyje apie dešimt met\j 
atgal nuvertė liaudišką Čilės 
valdžią, jie nužudė šimtus^ 
geriausių šalies rašytojų, 
dailininkų, muzikų. Daugelis 
jų žuvo pirmomis perversmo 
dienomis, nukankinti Santia
go stadione, kurį militaristai 
buvo pavertę laikina koncen
tracijos stovykla ....

Bet daugeliai pažangių Či
lės kultūriečių pavyko slaps
tytis ir išvykti į užsienį. 
Šimtai jų gyvena Meksikoje, 
Kuboje, Nikaragvoje, kituo
se Lotynų Amerikos kraštuo
se, taipgi Paryžiuje, Rytų 
Europoje. Dabar, kuomet Či
lės liaudis pradeda išsijudinti 
prieš diktatūrą, jie pradeda 
rengtis vykti namo. Čiliečių 
tremtinių leidinyje Meksikos 
mieste sakoma:

“Mes sugrįšime į Santiago, 
mes atsteigsime muziejus ir 
meno mokyklas, teatrus ir 
leidyklas, mes pastatysime 
kultūros rūmus, kuriuos pa
vadinsime mūsų tautinio 
poeto Pablo Nerudos var
du . . .” R. B.

• APLINK PASAULĮ 
VIKINGŲ LAIVU

Įžymus norvegų mokslinin
kas Ragnaras Torsetas, praė
jusiais metais vadovavęs eks
pedicijai j Siaurės ašigalį, ren
giasi naujai kelionei šjfcerM 
- aplink pasaulį. Torsetas 
su savo draugais pasiryžęs 
apiplaukti Žemės rutulį bu-' 
riniu-irkliniu laivu, kuris bus 
tiksli kopija vikingų laivo 
iš Roskilo miesto (Danija) mu
ziejaus. Jo ilgis - 16 5 m. 
plotis - 4\8 m.

Šią vasarą numatyta pa
plaukioti iki Dublino, Londo
no, Antverpeno, Hamburgo ir 
kitų Europos uostų. Didžiąją 
kelionę numatyta pradėti 1984 
m. pavasarį. Ji truks, kaip 
mano keliones organizatoriai, 
ne daugiau kaip dvejus metus. 
Busimoji kelionė senoviniu 
laivu aplink pasaulį pavadin
ta „Operacija vikingas".

Torsetas su savo draugais 
tikisi kad jam pavyks įrody
ti jog vikingų laivai regulia
riai kursavo tarp Senojo n 
Naujojo Pasauliu. Jais plau
kė kolonistai į Amerikos že
myną. .Operacija vikingas" 
kainuos l 1 inln. dolerių; ją 
finansuoja įvairios visuomeni
nės organizacijos, taip pat 
prekybines ir pramonines fir
mos.
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ii RANGI BUVEINĖ
lietai. Tarybinė 
;o vieną po kito Margirio, 
h ir kaimus. Jai 
partizanai. Rizi- 

. vybe, vardan
H an 'Tėvynės,

ienos užimto

jąsdesimt metų 
iii* iš Baltarusi 
■s j <, Rūdninkų 

bintai parti,-
Cirkas, Vincas

partizanų

\Iėl»au žemi

indine Pietų 
nų baze. Jo-

etas Vilniaus 
kričių komite- 
keli partizanų 
įaunimo komi

Siaubu okupantams buvo 
Adomo Mickevi

čiaus, “Mirtis fašizmui”, 
“Perkūnas” ir kiti partizanų 
būriai. Jie šiose apylinkėse 
nuvertė dešimtis okupantų 
karinių ešalonų, atėmė ne
maža žmonių, kuriuos fašis
tai ruošėsi vešti darbąriis į 

i Vokietiją, susprogdino ne 
vieną tiltą, kuriuo į frontą 
vyka kariniai daliniai.

Praėjo keliolika metų nuo 
tos dienos,- kai Rūdninkų 
girioje buvo įkurta ^Lietuvos 
part.iząnų stovykla? Per tą 
laiką jos žeminės ? apgriuvo 
žemėmis, ant jų pradėjo aug- 

• t i medžiai. Praėjus dar kė
limus metams, neliktų ir žy
mės, kad čia gyveno ir už 
darbo žmonių -laisvę kovojo 
geriausi tarybinių tautų sū
nūs ir dukros.

Si buveinė darbo žmonėms 
yra labai brangi, todėl Tary
bų Lietuvos vyriausybė Rūd
ninkų girią paskelbė landšaf
tiniu istoriniu draustiniu, o 
Lietuvos žemės ūkio akade
mijos komjaunuoliams pasiū
lė atkurti tarybinių partiza
nų stovyklą. Studentai 

, džiaugsmingai sutiko šią ži-

,'4W

Buvęs Margirio partizanų būrio vadas, pagrindinis LKP Pietus rities komiteto 
žvalgybos skyriaus viršininkas Albertas Barauskas [grupės viduryje su skrybėlė] 
pasakoja pirmosios Lietuvos žemės ūkio akademijos studentų išvykos dalyviams apie 
garbingus tarybinių partizanų žygdarbius. Vandalinas Junevičiaus nuotraukos

ia buvęs \LKP Pietų srities komiteto sekre- 
lanas. o ženklelį prisega buvęs akademijos 
komiteto sekretorius C. Ramonas.

nią. Netrukus į Rūdninkų 
girią išvyko daugiau kaip/60 
busimųjų agronomų, inžinie
rių mechanikų, miškų ūkio 
inžinierių ir inžinierių hidro- Į technikų. Tuojau pušine iš
dygo baltų palapinių mieste
lis, nedidelėje aikštelėje su- 
liepsnono ughis, laižydama 
šeimininkių užkaistus puo
dus.
^Suzvimbė piūklai, supoškė

jo \kirviai, pabiro smėlis. 
Daugiau kaip savaitę čia dar
bavosi studentai, kol atkūrė 
žemines. Jas užpylė storu 
smėlio sluoksniu, užklojo ža
liomis semanomis. Viską at
statė taip, kaip buvo rūsčiai- 
siais karo metais. Vėl atsira
do partizanų štabo, ligoni
nės, pirties ir dviejų partiza
nų būrių žeminės.

Stovyklos restauravimui 
vadovavo aktyvūs partizani
nio judėjimo dalyviai — bu
vęs LKP pogrindinio Pietų 
srities komiteto narys ir 
LLKJS pogrindinio Pietų 
srities komiteto sekretorius 
Juozas Olekas bei buvęs 
Adomo Mickevičiaus partiza
nų būrio kovotojas-komjau- 
nuolis Aleksas Vaicekavi- 
čius. Prisimenė partizaninį 
gyvenimą ir jų žmonos Stasė 
Olekienė bei Anelė Vaiceka- 
vičienė. Ir jos padėjo studen
tams apkurti senąją stovyk
lą.

Akademijos komjaunuoliai 
didžiavosi, kad jiems pavedė

tokį garbingą darbą. Kiek
vienam malonu buvo miške 
pagyventi ir padirbėti. Vi
sam laikui jiems liko atmin
tyje ne tik stovyklos atstaty
mas, bet ir vakarai, praleisti 
prie laužo, klausantis buvu
sių partizanų pasakojimų 
apie didvyriškas kovas.

Studentai sužinojo, kad 
Rūdninkų giria iš seno garsi 
istoriniais įvykiais. Joje 
glaudėsi ne vien tarybiniai 
partizanai, bet ir senesnės 
kartos kovotojai. Dar 1831 
metais ji buvo liudytoja be
prasidedančio sukilimo prieš 
caro patvaldystę. Tais me
tais netoli Rūdninkų kaimo 
girioje buvo formuojamas 
Vilniaus universiteto studen
tų akademinis legionas. Vė
liau joje vyko, dideli 1863 
metų sukilėlių mūšiai su caro 
kariuomene.

Atkurtu istorinių kovų pa
minklu — partizanų stovyk
la — susidomėjo visi akade
mijos studentai. Kiekvienas 
norėjo savo akimis pamatyti 
žemines, pavaikščioti parti
zanų kovų takais. Netrukus 
akademijos komjaunimo ak
tyvas šioje istorinėje buvei
nėje nutarė surengti iškil
mingą sueigą.

— Rūdninkų giria mums 
be galo brangi, — kalbėjo 
buvęs LKP Pietų srities ko
miteto sekretorius, dabarti
nis “Komunisto” žurnalo vy
riausiasis redaktorius G. Zi-

manas, — nes ji mus priglau
dė, kai kovojome su vokiš
kaisiais fašistais, su baltai
siais lenkais, su buržuazi
niais nacionalistais ir kitais 
Tėvynės priešais, išdavikais. 
Šiose apylinkėse žuvo ne 
vienas mūsų draugas,, kad 
laisvi mes būtumėm. Kovos 
lauke jų mes nepalikome. Čia 
netoliese laidojome, o po 
karo perkėlėme jų palaikus į 
Vilnių.

Sukako 30 metų, kai Lietu
vos žemės ūkio akademijos 
studentai pradėjo rengti ko
lektyvines išvykas į Rūdnin
kų girią. Ne kartą partizanų 
stovyklą tvarkė. Čia iškil
mingoje aplinkoje buvo įtei
kiami komjaunimo bilietai, 
rengiami biuro posėdžiai, ap
tariami svarbūs reikalai. 
Dažnai restauruotoje parti
zanų bazėje pabuvoja eks
kursijos. Ją lanko ne vien 
mūsų šalies atstovai, bet ir 
užsienio delegacijos. Kiek
vienas domisi tarybinių pa
triotų žygdarbiais, narsumu.

^Vandalinas Junevičius

Jungtinės Tautos. — Šios 
tarptautinės organizacijos 
gen. sekretorius Javier Pe
rez de Cuellar išvyko į Pietų 
Afriką, kur susitiks su įvai
riomis grupėmis ir pasitars 
dėl Namibijos nepriklauso
mybės suteikimo pagreitini
mo.

, DUOTAS TIK
MirtR Yr* negaliama U neišven 
,ms Kiekvienos gyvos būtybės asme-

• egzistavimo baigtis. Šiandieninis 
,,okslai nežino nė vieno organizmo,
,(fis būtų l<v»ngęs mirties. Daugumos 

naUsČių- individualus egzistavimas 
. n!'|ipst, jiems pasidalijus į dvi naujas 
.st^es, vietoj vieno gyvio — atsiran- 
,, -;|u. Semdamasis tuo, A. Veismanas 

, oei'i suformulavo vienaląsčių poten- 
nid- nemirtingumo teoriją, kuria dar 

ikbar bando remtis idealistai. 5i te- 
, i/k neteisinga, nes ji suplaka dvi 

tingės dvokas; individualų nemir- 
rjpimą sutapatina su nenutrūkstamu 
ryyfciniu procesu. Mirties esmę gam 
e sudaro re lavonų atsiradimas, o 

•^vldualaus egzistavimo baigtis. To- 
p vlenalą>Člo gyvio pasidalijimas j 

, j, nors ir nepaliekant lavono, yra
> gyvenimo pabaiga, lygiai kaip sus* 
i m , kv^pttvimui Ir Širdies plakimui, 
( »tk t« žmogaus medžiagų^ apykaitos
> >ces»‘, Ir tai yra jo gyvenimo pa-

nors ir lieka gyventi valkai ar 
i<*Į vaikaičiai.

kiekvienas gyvas padaras turi* vie
nodą p-edtlą — gimimą Ir vienodą 
pabaigą — mirtį. Nors mirtis yra dės- 
l n a kiekvienos gyvybės ir Žmogaus- 
i fvenlmo baigtis, nors tai supranta
kili* vienas sveikai protaujantis žmo-
. |s, tačiau tai žinant, mirtis žmogui 

-tpasidaro patraukjesnė. Mirtis yra 
gretas, perėjimas H būties' j nebūtį, 
'ankštesnės materijos judėjimo tor

os j žemesnę, tai entropijos, didėji 
-ns. todėl kiekvienas gyvūnas jos ne- 
ukttaf o Žmogus juo labiau, nes jis 
de gyvenimo prisirišęs ne tik instink 
rial, kaip gyvūnai, bet ir protu. Ar- 
mųjų mirtis* sukelia liūdesį,« kančias, 

flapčius pergyvenimus, kartu ir mir*
< ?<»iim • kuri yra natūralus, įgimtas,\ 

f aimgai. ir naudingas jausmas. Jis 
• »iko žmogų nuo daugelio gyvybei

ojlngų poelgių. Kaip savisaugos 
I "hktas ps padėjo išsilaikyti žmonių 
t1 tnei folijoje praeityje, o , vėliau,

'"Ainas savisaugos jausmas,

VIENĄ KARTĄ
saugojo ir tebesaugo žmoniją.

Religingi žmonės be natūralios mir 
ties baimės jaučia dar ir mistinę po 
mirtinlo gyvenimo, dievo teismo, pra
garo,, piktųjų dvasių baimę. Natūralus 
jausmas įgauna iškreiptą pobūdį, mir
ties baimė padidėja, kartais ji būna 
net senatvinių parrjišimų priežastis. Re 
liginė baimė, nesančių reiškinių bai- 

(me yra žalinga, ji žemina žmogaus 
orumą, nereikalingai eikvoja fizines ir 
dvasines jo jėgas. Atsikratyti religinio 
auklėjimo jaunystėje įdiegta mistine 
baime sunku vėliau net suaugusiems ir 
nebetikintiems žmonėms.

Protinis ir fizinis individo bėgimas 
nuo mirties yra puikiausia dirva reli
gijų siūlomai nemirtingumo iliuzijai ve
šėti. (gimta mirties baimė bei sąmo 
ningas žmogaus suvokimas, jog Išven
gti mirties neįmanoma, — jai didžiu 
liai pagalbininkai religijai/’ Žadančiai 
amžiną gyvenimą po mirties.

Tikėjimas nemirtinga siela — gana 
senas Žmogaus proto paklydimas. Mie
gą, sapnus, mirtį pirmykščiai žmonės 
įsivaizdavo kaip kažko nematomo at
siskyrimą nuo žmogaus. XIII—XI am
žiais prieš mūsų erą formavosi judė
jų tikėjimas, kuriame prie nemirtingu 
mo iliuzijos dar buvo pridėta prisikė 
limo iš numirusiųjų paskutinę teismo 
dieną iliuzija. šitas iliuzijas Iš judėjų 
tikėjimo perėmė vėliau atsiradę tikė
jimai: krikščionybė ir islamas. Krikščio
nybės teoretikams kuriant vis naujas 
dogmas, kūno prisikėlimas buvo nūs* 
tumias į antrą vietą, o labiau kalbama 
apie sielos nemirtingumą. Krikščioniš
kųjų raštų sudarytojai sielos nemirtingu
mo dogmai įrodyti pąjma graikų filoso
fo Platono (427—347 pr. m. e.) mokslą 
ir, jį perdirbę, suderinę su krikščioniš
kąja mistika, sukuria pagrindines krikš
čionybės dogmas: sielos nemirtingumą 
ir jos gyvenimą po kūno mirties pagal 
dievo sprendimą — pragare, skaistyk
loje ar rojuje.

Nė vienas šiandieninis tikėjimas ne

apsieina be individo nemirtingumo 
dogmos.^ Judėjų, krikščionių ir islamo 
nemirtingumo dogmos primityvesnės 
negu, pavyzdžiui, budizmo, bet antra 
vertus, gal ir kiek patrauklesnės: juk 
žadamas pomirtinis gyvenimas, išliekant 
asmenybei su sava sąmone, protu, at
mintimi, sugebėjimais, norais ir t. t.

žmogui mirus, suyra tai, kas sudaro 
sąlygas jo asmenybės buvimui: nut
rūksta visa gyvo organizmo veikla. 
Suirus organų gyvybiniams ryšiams, vi
sa sistema, organizmas, individas bai
gia savo gyvenimą. Tvirtinimas apie 
asmenybės išlikimą po mirties ir prak 
tiniu, ir teoriniu požiūriu yra klai
dingas, jo negali patvirtinti nei moks 

:la$, nei mokslinė filosofija. Šitaip ke
liama problema moksliniu atžvilgiu 
prieštarauja materijos amžinumo dės 
niui: sistema, organizmas, Individas 
yra materijos judėjimo formos, kurios 
jokiu būdu negali būti amžinos, žmo
gus esti asmenybe tol, kol gyvena. 
Nė viekas tikro mokslo atstovas nie 
kada nepalaikė ir nepalaikys nei po
mirtinio gyvenimo dogmos, nei indi 
vido nemirtingumo buvimo. žmogaus 
dvasinis gyvenimas, jo sąmonė galima 
tik esant gyvam žmogui ir gyvoms 
sveikoms smegenims, be šito vienin
gumo nėra ir negali būti sąmoningo 
žmogaus.

Nemirtingumo iliuziją būtų galima 
priskirti prie optimistinių, pasakų, jei 
gu ji nebūtų svarbiausias religijų pa
mato akmuo, viena iš reakcingiausių 
šiuolaikinių iliuzijų, ypač sugebančių 
pavergti mažai išsilavinusių žmonių 
protus. Ji priešpastato asmenybės ir vi
suomenės Interesus, į pirmą vietą iš
keldama pomirtinės laimės siekimą. 
Gyvenimo tiksiąs iŠ realaus pasaulio 
perkeliamas j nerealų. Kiekvienas žmo 
gus gyvena visuomenėje, todėl asme
nybės gyvenimo tikslas negali būti 
atplėštas nuo kitų visuomenės narių 
gyvenimo tikslų. Kiekvienas Iš mūsų, 
atėjęs į gyvenimą, kaip socialinį pavel
dėjimą, įgyja tds visuomenės, kurioje 
gyvena, materialines ir dvasines verty
bes. Gyvendami mes privalome jas ne 
tik išlaikyti, bet pagal savo sugebėjimą

dar patobulinti ir perduoti ateinan
čioms po mūsų kartoms. Gyvenimo 
prasmė — tai visuomenės biologinis 
išsaugojimas ir socialinis progresas.

Mirtis — pati didžiausia, tačiau neiš
vengiamai žmogaus laukianti blogybė. 
Nors mirtis milijardų metų senumo bio
loginis reiškinys, tačiau kiekvienam 
individui jis nuolat naujas. Mintis, jog 
reikės mirti, tesukelia abejonių nė 
vienam protingam žmogui, tačiau kiek
vienam atrodo, kad visa tai bus kaž
kada negreit ir iš viso atrodo, lyg kal
ba eitų apie kitą asmenį, o ne apie jį 
patį. Kiekvienam mūsų nesunku minty
se matyti save mirusį, įsivaizduoti net 
savo laidotuves, kapą, paminklą, tačiau 
įsivaizduoti savo asmenybės išnykimo 
mes nesugebame. O gyvename mes 
kaip ir visi gyviai, tik vieną kartą. Po 
mirties laukia visiškas asmenybės išny
kimas — amžina, negrįžtama nebūtis. 
Jokio ryšio — nei kūniško, net dvasi
nio — su aplinka, su gyvaisiais.

Tikintysis užmerkia akis mirties guo
lyje, vildamasis jas atmerkti antgamti
niame pasaulyje, tačiau jis niekada jų 
neatmerks. IŠ nebūties, tiesa, irgi nie
kas negrįš atgal ir nepasakys tikintie
siems, kad nėra antgamtinio . pasaulio 
ir pomirtinio gyvenimo. Mirusieji ne
prabils ir neapkaltins juos klaidinusių 
melu ir apgaule apie nesamą pomirtinį 
gyvenimą, nepareikalaus atlyginti už 
neišsipildžiusias , viltis dėl pomirtinio 
rojaus. Amoralu žadėti Žmogui po mir- 
ties tas vertybes, kurios turi prasmę 
tik jam gyvam esant. Todėl smerktini 
ne tikintieji, o žadantieji nesamą ne
mirtingumą. Kelių5* tūkstančių dabar 
esančių tikėjimų skelbėjai labiausiai 
kalti dėl daugelio žmonių klaidingos 
pasaulėžiūros. Kiekvienai gyvai būty
bei jos gyvybė yra didžiausia vertybė, 
žmogaus realus gyvenimas, kuri/ jam 
duotas irgi vieną kartą, yra jo/iaimė.

A. URBONAS 
Kauno medicinos instituto profesorius, 

medicinos mokslų daktaras

‘■Tarybinė Moteris”

Pagal draugy
Su ašaromis akyse visoje 

Tarybų Sąjungoje skaito 
žmonės reportažus apie Ra
są. Nė keturių metukų netu
rinčią mergytę iš Vadaktų 
kaimo Radviliškio rajone išti
ko baisi nelaimė: šienapjovės 
ašmenys nukirto jai abi kojy
tes. Beribis „sielvartas jos 
mbtinai ir tėvui, netekusi
ai e ms jau beveik jokios vil
ties. Bet dešimtys žmonių — 
tolimų, nepažįstamų 
karto ištiesė savo pagalbos 
rankas, ir mergytė buvo iš
gelbėta. “Ji gyvens, ji vaikš
čios”, — tvirtina Maskvoje 
dirbantis mikrochirurgas Ra- 
mazis Datiašvilis. Jis kartu 
su kitais specialistais Rasą 
operavo, prisiuvo jai kojy
tes. Daug valandų plušo chi
rurgai, palinkę ties mikro
skopu, siuvo kraujagysles, 
nervų 
nis . .

Bet 
daug 
nemiegojo tą atmintiną bir
želio naktį, c

Vadaktų kolūkio pirminin
kas A. Blotnys nuvežė Rasą į 
Radviliškio centrinę ligoninę. 
Budėjęs gydytojas R. Aga- 
nauskas, nedelsdamas susi
jungė telefonu su Vilniaus 
specialistais. Bet — nesėk
mė: jaunas mikrochirurgų 
kolektyvas, vos prieš keletą 
metų susibūręs prie Eksperi
mentinės ir klinikinės medi
cinos instituto klinikų, ką tik 
buvo pradėjęs operaciją, ku
ri galėjo trukti dešimt valan-, 
dų, o gal ir ilgiau. Rasai tiek1 
laukti negalima — pagalba 
bus pavėluota. Tad ir teko 
skubiai kreiptis į Maskvą. 
Kolegos davė labai ribotą 
terminą, per kurį mažoji 
pacientė privalėjo būti pri
statyta į šalies sostinės vaikų 
chirurgijos kliniką.

Ir vėl nesėkmė 
niaus aerouosto jau lėktuvai 
išskridę į reisus^/

Teko skubiai susisiekti su 
Latvijos civilinės aviacijos 
vadovybe. Rezervinė įgula, 
gavusi Žaliąją gatvę, bema
tant atskrido į Lietuvą ir 
laiku suspėjo mergaitę nuga-, 
benti į Maskvą. Ten, aero
drome, jos jau laukia .greito
sios pagalbos automobilis. 
Operacinėje užsidegė švie
sos .. .

Pakomentuoti šį įvykį, šią 
draugystės estafetę mej pa
prašėme Lietuvos TSR,Z svei
katos apsaugos ministro pir
mąjį pavaduotoją Mykolą 
Zaikauską.

— Tai tikrai jaudinantis 
humanizmo pavyzdys. Medi
kams talkininkavo visi, kas 
tiktai galėjo, į ką buvo kreip
tasi. Netgi Maskvos autoin
spektoriai, atlydėję į 
aerouostą “greitąją” ir užtik
rinę eismo saugumą vežant/ 
ligonę šio didžiulio miesto 
gatvėmis, nekalbant jau 
apie neįkainojamą aviatorių

visada

iš’

pluoštelius, raume-

prieš tai dar buvo 
įvykių, daug žmonių

iš Vil-

stės įstatymą
^paslaugą. Tačiau nemanyki
me, kad tai unikalus, išskir
tinis atvejis. Kai ištinka rim
ta grėsmė žmogaus sveika
tai, jo gyvybei
mobilizuojamos visų, galinčių 
tą valandą pagelbėti, pastan
gos. Kiekviena ligoninė turi 
pavyzdžių, kai sunkiam ligo
niui prireikus donorinio 
kraujo, atskubėdavo šimtai 
jo bendradarbių, siūlydavo 
savo kraują kaimynai, žino
ma, pirmoje eilėje — patys 
medikai.

Sanitariniai lėktuvai ar 
malūnsparniai beveik kiek
vieną dieną veža specialistus 
iš Vilniaus į kaimo vietoves 
suteikti pagalbos ligoniams 
iš Vilniaus į kaimo vietoves 
suteikti pagalbos ligoniams, 
kurių negalima transporuoti. 
Esant reikalui, mums visada 
padeda ir pasaulinio garso 
Maskvos, Leningrado medi
cinos centrai. Nors turime 
tikrai puikią Kauno neuro- 
chirurginę kliniką, vadovau
jama prof. L. Klumbio, ta
čiau būna tokių retų atvejų, 
kad nespėjama laiku pagel
bėti.

Tada tenka kreiptis ir į 
sąjunginį Burdenkos neuro
chirurgijos institutą. Antai 
36-erių metų kolūkietis iš 
Naudžių kaimo Vilkaviškio 
rajone patyrė sunkią trau
mą. Buvo pažeista nervų 
sistema. Skubiai ligonį nuga
benus į minėtą Maskvos in
stitutą, jam buvo atlikta uni- 

«kali restauracinė operacija. 
Kai kuriems Lietuvos ligo
niams teko gydytis ir Rusijos 
Federacijos Kurgano mieste. 
Čia, traumatologijos ir orto
pedijos institute atliekamos 
labai sudėtingos kaulų opera
cijos, taikomi naujausi, origi
nalūs metodai. Ne viena uni
kali operacija Lietuvos pa
cientams atlikta ir garsiojoje 
Odesos akių klinikoje, Mask
vos visasąjunginiame akių 
ligų institute.

Beje, kai kuriose Lietuvos 
klinikose taip pat galima su
tikti pacientų iš įvairiausių 
tarybinių respublikų. Antai 
širdies operacijoms į profeso
riaus A. Marcinkevičiaus va
dovaujamą Vilniaus kliniką 
atvyksta ligoniai iš Sibiro, iš 
Vidurinės Azijos, Užkauka
zės respublikų, netgi iš Kuri
lų salų. Plačiai žinomas šir
dies elektrostimųliacijos spe
cialistas, Kauno medicinos 
instituto profesorius J. Brė
dikis kviečiamas praktinei 
pagalbai ar konsiliumams į 
Maskvą, Leningradą. Nese
niai Lietuvos sveikatos ap
saugos ministerija gavo laiš
ką iš Rygos, kuriame prašo
ma priimti ligonį inkstų per
sodinimui. Nors ir Rygoje 
yra toks centras, tačiau ypa
tingai sudėtingu atveju kole
gos kreipėsi į ^idesnį patyri
mą turinčius lietuvių trans- 
plantologus.

JONAS MAČIUKEVIČIUS

j Vos neverkiančios akys

Ten prie Dubysos — avietynuos, 
pačiam gražiausiame kalne, 
kažkas, išbėgęs iš manęs, 
skaniausiom uogomis maitinas.

Draudžiaju, {
baudžiaii 
ir šiaip meldžiau, 
ieškodamas gal ne mažiau 
basčiaus lietuviškais brūzgynais, 
kurie kažkų\ many augino. 

r *
o

O tas „kažkas" dabar pabėga. 
Ir net braidydamas po sniegą, 
suranda uogų raudoniausių 
ir, žinoma, pačių skaniausių.

širdy — toks keistas maudulys — 
gal nesugrįš, 
gal pasiklys, 
nuodingą uogą gal nuskins, r~
gal miškas jį prisijaukins?

Ir mano akys — net baisui — 
pagalbos meldžia iš visų.
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San Leandro, California
JAV ATSIPRAŠĖ 
PRANCŪZIJĄ

Washington. — Baltųjų Rū
mų atstovas Larry Speakes 
pranešė, kad JAV Valstybės 
departamentas pasiuntė 
Prancūzijos ambasadai notą,] 
kurioje atsiprašė už tai, kad 
JAV kariuomenė slėpė nacių 
žudiką Klaus Barbie, kai jo 
ieškojo prancūzai už jo nusi
kaltimus II Pas. karo metu.-

Klaus Barbie, vadinamas 
Lyons miesto skerdiku, 
Amerikos kariuomenės buvo 
naudojamas šnipinėjimui Vo
kietijoje ir kitose pasaulio 
vietose prieš alijantus, .jų 
tarpe ir prieš Tarybų Sąjun
gą. Vėliau amerikiečiai jam 
padėjo pabėgti į Pietų Ame
riką, kur jis prabangiai gy
veno, ligi Bolivija prieš pus
meti ji išdavė Prancūzijai.

Šis JAV diplomatinis žygis 
Prancūzijos atžvilgiu įvyko 
po to, kai JAV teisingumo 
ministerijos organai pravedė 
inyestigaciją ir išleido prane
šimą, kuriame nurodoma, 
kiek Amerika buvo į visą tą 
reikalą įsivėlusį.

Prancūzijos vyriausybės 
atstovas ryšium su JAV atsi
prašymu pareiškė, kad jie 
priima tą atsiprašymą, bet 
apgailestauja, kad Amerika 
nebuvo su prancūzais atvira 
ir juos vedžiojo už nosies.

- Skaitykite
ir renkite
"Laisvę”

Athens. — Čia įvykdytas 
atentas prieš Palestinos Va
dimo Organizacijos vado 
Yasser Arafato padėjėją. 
Graikų policija pranešė, kad 
du ginkluoti teroristai nušo
vė pik. lt. Mahmoun Mu- 
raish, kuris sakėsi esąs pre
kybininku iš Maroko ir grei
čiausiai užpirkinėjo ginklus 
PLO daliniams.

Washington. — Buvusio 
Valstybės sekretoriaus Dr. 
Henry Kissingerio vadovau
jamai komisijai dėl padėties 
Centrinėje Amerikoje savo 
patarimais padės ir trys bu
vusieji JAV prezidentai: Ri
chard Nixon, Jimmy Carter 
ir Gerald Ford bei buvusieji 
Valstybės sekretoriai: Cyrus 
Vance, William Rogers, 
Dean Rusk ir Edmund Mas- 
ke.

San Salvador. — Arkivys
kupas Arturo Rivera y Da
mas pereitą sekmadienį ka
tedroje pasakytame pamoks
le Amerikos karinius manev
rus pavadino pradžia karinės 
intervencijos Centrinėje 
Amerikoje.

Maskva. — Palestinos 
Raudonasis Kryžius pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį su 
Tarybų Sąjungos Raudonuo
ju Kryžiumi. Bus dalijamasi 
bendru patyrimu sveikatos 
srityje, o taip pat TSRS 
Raudonasis kryžius suteikia 
palestiniečiams ir politinį 
pripažinimą tarptautiniuose 
santykiuose.

„Tėviškės1 draugios kvietimu Tarybų Lietuvoje vieši Kanados 
lietuvių grupė. Lydimi kaitrios rugpjūčio saulės, svečiai susipažino su 
Vilniaus ir Kauno architektūra, lankėsi muziejuose, buvo nuvykę į 
Druskininkus ir Trakus. „Kelionė buvo Ubai įdomi. Lietuvą pamatėme 
jauną Ir gražią, pasidabinusią naujais miestais, linksmais veidais", — 
tokia daugumos svečių nuomonė.

V. Kapočiaus nuotraukose — keletas akimirkų iš Kanados lietuvių 
viešnagės Trakuose: svečiai iš Kanados senosios Trakų pilies kieme 
(nuotr. viršuje, dešinėje); Elena Simerl stengėsi kuo daugiau tėvų 
krašto vaizdų užfiksuoti fotojuostoje įnuofr. viršuje, kairėje); Olga Fl
ee, Marius Sodoms ir Algimantas Bublys klausosi pasakojimo apie 
Trakų praeitį ir dabartį. į “Gimtasis Kraštas”

MASINIS PROTESTAS 
PRIEŠ APARTEIDĄ

Cape Town. — Pereitą šeš
tadienį įvyko pati didžiausia 
demonstracija prieš Pietų 
Afrikos vyriausybės vedamą 
aparteido, tai yra, rasinės 
diskriminacijos, politiką. Da
lyvavo per septynis tūkstan
čius asmenų. Ši demonstraci
ja laikoma pačia gausingiau
sių pastarųjų 25-erių metų 
laikotarpyje.

Demonstracija buvo nu
kreipta prieš konstitucinio 
pakeitimo pasiūlymą, pagal 
kurį indams ir mišrios rasės, 
bet ne juodosioms, būtų lei
džiama dalyvauti valdžioje, 
baltųjų dominuojamoje.

Demonstraciją organizavo 
Jungtinis demokratinis fon
das, kuris savo vadu pasirin
ko Afrikos Tautinio kongreso 
vadą Nelson Mandela, kurį 
Pretorijos režimas jau 22 
metus laiko kalėjime. Tasai 
kalėjimas, kuriame jis nu
teistas būti iki gyvos galvos 
už “valstybinius nusikalti
mus” (kas reiškia, už kovą 
dėl lygių teisių), buvo kaip 
tik dešimties mylių nuotolyje 
nuo tos vietos, kur 'vyko 
demonstracija.
- Valdžia buvo skelbusi, kad 
demonstrantai rizikuoja būti 
suimti, bet minia nepaisė.

Damascus. — Iš viešnagės 
Tarybų Sąjungoje sugrįžę Si
rijos parlamentarai pareiškė, 
kad jie patenkinti kelione, 
nes patys asmeniškai turėjo 
progos patirti, kaip Tarybų 
Sąjungoje rūpinamasi pasau
linės taikos reikalais.

Rugpjūčio 7 LLD 198-tos 
kp. susirinkimas įvyko Ks. 
Karosienės namuose. Ap
svarstėm bėgančiuosius kuo
pos reikalus, išrinkome nau
ja pirmininkę Konstancija 
Mugianiene, kadangi buvęs 
pirmininkas Pranas Mačiulis 
mirė birželio mėn.

Po susirinkimo drg. Karo- 
sienė pranešė kad bekirpda- 
ma vaisių medį, stovėdama 
ant suoliuko, nukrito ir susi
žeidė. Rytojaus dieną aplan
kė gydytoją, kuris surado 
pora įlaužtų šonkaulių. Da
bar gydosi gydytojo priežiū
roj. Vargšė, susirinkimui dar 
paruošė visokių skanėsių, 
nors gerai nesijautė. Drg.

PADĖTIS LENKIJOJE
Varšuva. —- Oficialios žinių 

agentūros PAP pranešimu, 
šio miesto meras uždarė ra* 
šytojų draugiją, kurios veik
la buvo suspenduota per ka
ro stovio, laikotarpį. Sąjungai 
prikišama, kad ji buvo tapusi 
priešvalstybinės opozicijos 
įrankiu, i

Tuo tarpu valdžia davė su
prasti buvusios Solidarnosc 
linijos veikėjams, kad jų pla
nuojama demonstracija rug
pjūčio 31 dienai, norint pami
nėti 198Q m. streikus, yra 
nelegali ir jos dalyviai gali 
būti baudžiami pagal naujuo
sius įstatymus/

Buvęs Solidarnosc unijos 
vajias Leih Walensa tvirti
na, kad jo rėmėjai vistiek 
planuoja tam tikrą akciją, 
nes, anot jo, vyriausybė ne
rodanti noro su jais tartis.

Telda King ir šį kartą jai 
pagelbėjo. Prie dienos vaišių 
prisidėjo draugės Telda 
King, Ks. Karosienė, M. 
Mozūraitienė ir M. Baltulio- 
nytė. Ačiū joms nuo mūs 
visų.

Po susirinkimo atvažiavo 
draugai Jonas ir Afemija 
Kuodžai iš Lawrence, Mass. 
Jie atostogauja Kalifornijoj 
pas dukrą ir žentą, kurie tą 
dieną juos atvežė pas drg. 
Karosienę.

Tada paminėjom Konstan
cijos Mugianienės, iš Oak
land, Cal. ir Afemijos Kuo- 
dienės gimtadienius. Kon
stancijos sesuo Daratėlė Ma- 
chiulienė nupirko gimtadie
nio tortą, .Ray Machiulis ir 
Kuodžiai atnešė stiprosios. 
Sudainavom selebrantėm 
Linksmą Gimtadienį, o Kon
stancija ir Afemija sudėjo po 
$25.00 (viso $50.00) “Lais
vės” paramai.

Daratėlė (Dorothy) Ma- 
chiulienė ir sūnus Raymond 
Machiulis aukojo $100.00 
“Laisvei” prisiminimui miru
sio vyro ir tėvelio Prano 
(Frank) Machiulio, kuris mi
rė birželio mėn.
/ Atsisveikinom su draugais 
Kuodžiais, linkėjom gero vė
jo, kadhngi už keleto dienų 
grižta 'į Lawrence, Mass. 
Ten gyvena jų sūnus su šei
ma, kurių jau pasiilgo.

Linksmai praleidome die
na, ir labai malonu buvo vėl 
sueiti su draugais Kuodžiais, 
jų dukra ir žentu, o draugei 
Ks. Karosienei esam dėkingi 
už vietą. Linkim, jai greit 
pasveikti. V. Taraškienė
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Ką mes pergyvenam
Jau ne vienas yra sakęs, 

kad keičiasi laikai, keičiasi 
žmonės, jų papročiai, bet čia 
taip ir nėra aiškumo, kas ką 
veikia? Ar tame kalti žmo
nės — laikų keitime, ar 
laikai keičiasi ir tuo pat 
keičia žmones? O visgi, ne 
visada jie keičiasi į gerąją 
pusę. Nieks ne prisiima kal
tės, kada laikai blogi, ieško 
rimtų priežasčių kodėl taip 
yra ir stengiasi surasti gali
mybes pagerinti.

Amerika ne kartą garsiai 
kalba, eidama iš krizės į 
krizę, kad jau tik už mėnesio 
kito, o gal jau už savaitės, 
laikai pagerės, o pagerėjimo 
nėra. Kviečiami visokie eko
nomistai daryti pranešimus 
per T.V., jie, mat, kalba 
bankų, vertybių, indėlių, 
produkcijos bei mortgečių 
kalba, kuri yra ne kasdieninė 
kalba ir ne visi ją supranta, 
tai ir norima, kad ne visi 
suprastų, kad ne visi žinotų 
kaip čia iš tikrųjų yra. Na, 
iškeikime vieną kitą proble
mą “pačiupinėkime” ją, ir 
kas iš jos beiškris?

Štai, birželio 10 d. St. 
Petersburg Times paskelbė 
žinią: Aštuoni dideli miestai 
bankrutuoja: Detroit, Mich., 
Denver, Colo., Cleveland, 
Ohio, Nashville, Tenn., New 
Orleans, La^ San Antonio, 
Texas, Oakland, Cal. ir Ro
chester, N. Y., kai kurie šie 
miestai yra milijoniniai (De
troitas) ypatingai Michiganas 
ir buvo tokia pagarsėjusi val
stija, turėdama Detroitą, 
kur kiekvienais metais buvo 
pagaminama milijonai auto
mobilių, tai gan svarbi pra
monė, buvo užkinkyti keli 
priemiesčiai kartu su Detroi
tu, dirbo automobiliams da
lis, gi Detroitas tai jau pati 
svarbiausioji tų darbų vedė
jas ir visai apylinkei užteko. 
Jei bankrutuoja Detroitas,tai 
kas turi įvykti su jo prie
miesčiais? Ir jie bedarbiauja, 
bankrutuoja.

Liepos 17 d. laikraščiai 
praneša žinią, kad Detroitas 
turi daug nesmagumų del 
nedarbo: apvogimai, apiplė
šimai, įsiveržimai į namus, 
užmušinėjimai. Paskelbtu 
drausmės laikas jaunimui 
nuo 10-ios vai. vak. iki 6-tos 
vai. ryto, visame mieste už
ginta būti gatvėje: vaikščiot 
ti, važinėti, atlikti bent ko
kias pareigas be policijos 
leidimo. Iš viso atrodo, kad 
miestas gana rimtai pergy
vena sunkią padėtį.

Bet ar tik Detroitas? Ne, 
sunkią padėti pergyvena visa 
Amerika.

Liepos 16 d. š. m. laikraš
čiai praneša, kad Nashville, 
Tenn, užsidaro — bankru
tuoja didelis bankas, kuris 
dar po savim valdo kitus 28 
bankus, jų visų kartu sudė
jus turtas yra virš $3-jų 
bilijonai dolerių. — Didelė

Mirus senam kelneriui, |O 
našlė nugrimzdo j mistiką 
Karią vakare ji pasistatė ant 
stalo septynias degančias 
žvakes, ketindama išsikviest 
vyro vėlę. Bet jos vis nebu
vo.

— Džonail — garsiai pa
šaukė ji. — Tu greit?

atsakė vėlė. — 
Šito staliuko aš neaptarnauju. 
•

Chirurgas — vaiko, nuriju
sio 3 šilingų monetą, tėvui:

— Bijau, kad operacija be
prasmė. Mat šios monetos 
seniai išimtos iŠ apyvartos.
• ■

Vyras sako žmonai:
— Štai pasiskaityk apie 

žuvis, Gertrūda. Tu puikiau
siai galėtumei pasimokyti iš 
jų tylėti.

— Pirma tu išmok iš ju 
gerti tiktai vandenį.

Pacientas:
— Daktare, mudu su žmo

na nepaprastai karšti žmo
nės, nėra dienos, kad nesusi
pyktame. Ką man daryti?

krūva turto! Buljonai ban
krutuoja. Ar tai čia kam nors 
nauda? Džiaugsmas? Geroje 
teisingoje sistemoje tokie da
lyku nėra. Čia kas nors, 
koks sukčius ar sukčiai, pasi
naudoja, susižeria tokią krū
vą turto sau, o likusiems 
palieka raudoti. Sako, o “ne
veskite agitacijos prieš val
džią?” Tai ne agitacija o tik 
teisingas žinių apkalbėjimas.

Yra žinių, jei joms galima 
tikėti? Štai rugp. 16 d. pra
nešimas, kad Detroit, Mich, 
jau automobilių išdirbystės 
pradeda judėti. Jau ir dar
bus galima gauti. Visos trys\ 
automobilių kompanijos: Ge
neral Motors, Ford ir Chrys
ler per pirmus 6 mėnesius 
šių metų padarė ne mažus 
pelnus ‘ — siekiančius iki 
$455,000,000 na, tai čia tau ir 
kalbėti apie krizę, jos nėra 
jei tieK galima surasti pelno?

Pdkuždomis, negarsiai. 
Mat automobilių kompanijos 
pertvarkė savb gamyklas; 
įruošė daug naujos techni
kos, robotai daugiau pritai
kyti, viskas tik eina eilėje, 
kur viena mašina paduoda 
kitai ir skyles išgrežia, ir 
sraigčius įdeda-užsuka, pa
kelia aukštyn, nuleidžia že
myn, pastumia, patraukia, 
tik tauška, tik ūžia. Darbas 
eina, kas nors turi žinoti, 
kada ir ką kuriai mašinai 
reikia paduoti, o jau ji “ži
nos” ką turi padaryti . . . 
Aha, Komputeriai, automa
tiškai viskas ) eilėmis eina. 
Taip, dar Detroite nedarbas 
nepasibaigė, jis buvo ir yra, 
bet jau kompanijos padaro 
tiek automobilių kiek tik gali 
parduoti ir džiaugtis pelnais.

Tik todėl, jie yra automo
bilių išdirbystės savininkais. 
Pelnas dabar su mažiau dar
bininkų, su įvesta technika- 
komputeriais, o jie nereika
laus trumpesnių valandų 

f darbo, didesnės užmokes- 
ties, nepriklausys jokiai dar
bo sąjungai, tik dirbs kada 
jie bus reikalingi. - Bet, kas 
lieka darbo žmonėms? Tie 
milijonai bedarbių, jų vaikai 
ir anūkai neturės progos būti 
pilnateisiais žmonėmis, nes 
kapitalistinėje gadynėje — 
santvarkoje, tau gali darbą 
duoti arba gali atimti, taip ir. 
duoną valgyti arba jos ne
duoti.

Jei priima naujus darbinin
kus, tai jau už žemesnį atly
ginimą, nes darbo - žmogui 
visgi, geriau nors ir mažiau- 
uždirbti, bet turėti užsiėmi
mą. Bet, kaip bus gyventi? 
Kainos viskam kyla aukštyn, 
namų nuomos, namų mokes
čiai (jai esi savininkas) o, tu, 
jau dirbdamas mažiau tegau
si. Kaip tu gyvensi? Kaip tu 
suvesi galą su galu.. Kas 
tavimi rūpinsis? Tu jau nega
lėsi maitinti šeimos.

J. Dzūkelis

— manau, del visko Kaitas 
energijos perteklius. Patar
čiau jums, sinjore Celini, kas
dien nueiti bent dešimt kilo
metrų. Paskambinsite man po 
poros savaičių ir pranešite, 
kaip sekasi.

Po pusmėnesio sinjoras Ce
linis paskambino gydytojui ir 
džiaugsmingai suriko j ra
gelį:

— Ačiū, daktare, viskas 
tiesiog kuo puikiausiai.

— O kaip su žmona, nesi- 
pykstate?

— žinoma, ne, mat aš jau 
už 150 kilometrų nuo namų.

Anglas grįžo j gimtinę, 
metus praleidęs Australijoje. 
Sutikęs bičiulį, pasakojamam 
prisiminimus:

— Puiki Šalisl Ten, kur gy
venę^, buvo visko, ko tik 
galima trokšti mano šeimai: 
barų man, puikių paplūdimių 
vaikams, saulės žmonai ir 
ryklių uošvei.

“Laikas ir Įvykiai”
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“LAISVĖS REIKALAI” Susitikome su
Čia skelbiame aukas gautas nuo birželio 27 d. iki 

rugpjūčio 19 d.
Vytautu Zenkevičiumi, Jr.

MAŽĖJA LAISVIEČIU GRETOS

Alfonse Skirmont, Brockton, Mass., prisiminimui 
mirusios žmonos Josephine ........ r*. . ...........$1000.00

Dorothy ir Raymond Machuliai, San Leandro, Cal., > 
prisiminimui mirusio vyro ir tėvelio Prano Machulio, 
per V. Taraškienę....................................................... 100.00

Alise Chandler, Ashfield, Mass., prisiminimui 
mirusias mamytės Tekle Nukas..................................50.00

Afemija Kuodienėj Lawrence, Mass., 
gimtadienio proga, pe v. Taraškienę .......................25.00

Konstancija Mugianien., Oakland, Cal., 
gimtadienio proga, per V. Taraškienę .......................25.00

M. Stripeikienė, Brooklyn, N. Y., per N. Ventienę . . .23.00
N. lešmantienė, Lauderdale Lakes, Fla.,
per N* Ventienę..........;...............  20.00

Martha Pliauska, Chicago, Ill..........................................20.00
Tęsė S-točkienė, Lakehurst, N. J., per N. Ventienę. . .20.00
Nellie Kukenis, Cowansville, Que., Canada..................20.00

Rugpjūčiu 15 d. į JAV-bes 
mūs ’ v‘ 
zaci. 
tary 
ko T
Organizacijų Komiteto pir
mininkas Vytautas Zenkevi
čius Jis yra sūnus visiems 
mums gerai pažįstamo, aš
tuonetą metų Washingtone 
dirbusio tarybinio diplomato, 
dabartinio LTSR Užsienio

4 krašto jaunimo organi- 
os International Volun- 
Service kvietimu atvy- 

arybų Sąjungos Jaunimo

Helen Mankousky, New Milford, Pa.'.......................  18.00
A. Ūselis, Ridgewood, N. Y. ... ................... '........18.00
V. Roclaw, Summit, N. J.,x
prisiminimui mamytės M./Griciūnienės........................ 15.00
P. Bendzaitienė, Toronto, Ont., Čąnada ...................... 15.00
George V. Mikel, Silver Springs, MdJ. .......................... 13.00
Anna Rose, Treasure Island, Fla.,
per S. Stasiukaitienę..................................................... 10.00

J. Yla, Willowdale, Ont., Canada.............................  10.00
J. Grigas, Newark, Cal.....................................................10.00
M. Arison, Fairfield, Conn., per N. Ventienę............. 10.00
B. Kvietinskas, Montreal, Que., Canada...................... 10.00
A. Yudikaitis, Binghamton, N. Y. . ...............................10.00
LDS 48 kp., Baltimore, Md., prisiminimui St. Meškio,
per O.jKučiauskaitę...............................  10.00

Buvęs montrealietis, St. Catherines, Ont., Canada .. . 10.00 
Robert if Ursula Sherelis, Webster, N. Y...................... 10.00
Margaret Valinchus, New Haven, Conn..................  8.00
A. M. Jones, Brooklyn, N. Y., per N. Ventienę ........ 8.00
Isabel Korbauskas, Denver, Colorado........................... 8.00
Victor Preikšą, Delavan, Wis.......................................... 8.00
Malvina Bručienė, Richmond Hill, N. Y........................... 8.00
F. Staponavičienė, Winnipeg, Man., Canada ................ 5.00
Frank Nagine, Keene, N. H.................................. 5.00
Helen Žekonis, So. Boston, Mass. :................................ 3.00
J. Anskis, Brooklyn, N. Y. ..............................................3.00
V. Grigas, Hudson, Mass. .<.......................   . . ,.............3.00
John Baker, High Falls, N. Y............................................ 2.00

Širdingai dokojame,

reikalų Ministro Vytauto 
Zenkevičiaus.

— Mūsų šio atvykimo tiks
las, — pasakė junioras Vy
tautas Zenkevičius, — susi
pažinti su‘ Amerikos jaunimo 
taikos šalininkų judėjimu, 
užmegzti gyvas pažintis, nes
tik jos padeda geriau pažinti 
vieniems kitus. Mums teko 
per dvi savaites, pabuvoti 
tarptautinėse jaunimo darbo 
stovyklose Massachusetts ir 
Vermonto valstijose, padir
bėti su savo bendraamžiais iš 
įvairių pasaulio šalių. Taip

pat teko lankytis New Yorke 
ir Washing tone, artimiau su
sipažinti su šiais JAV mies
tais. New 
pasitaikė į 
tikti su įv 
tiečiais. G 
įvyko nuoširdžios Lietuvos 
bičiulės Onutės Juozėnienės 
bute. Ypač 
pasimatym 
redaktore
šio laikraščio direktorių tary
bos pirmininku Povilu Ven
ta, jo žmona Nele Ventiene 
ir kitais. Daug iriums pagel
bėjo susipažinti su New Yor- 
ko didmiesčio įdomybėmis 
čia prie Jungtinių tautų ak
redituotas vilnietis žurnalis
tas Sigitas Krivickas.

Mums, 
tikrai male 
šiuo jaunu 
kėju. Jis

r Yorke taip pat 
domių progų susi- 
airių pažiūrų tau- 
ražus susitikimas

gilų įspūdį paliko 
as su “Laisvės” 
Ieva Mizariene,

aisviečiams, buvo 
nu pabendrauti su 
visuomenini 
be abejonės

vei- 
ar 

daug ir gražiai pasidarbuc} 
mūsų mylimo krašto Tarybų 
Lietuvos labui. P. Akelis

San Francisco-Oakland, Cal.
■

pravedė Violet Taraš-

ADMINISTRACIJA
i Į , » ; 

I *onas Siurba sukremuotas
Rugpjūčio 24 d. Maspetho 

krematoriume sukremuotas 
prieš kiek laiko miręs J onas 
Siurba. Velionis ilgus metus 
buvo- Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo redaktorius. 
Velionio artimiausieji gimi
nės gyvena Lietuvoje. Ėmė

ilgesnį laiką, kol iš Lietuvos 
gautas ■ giminių leidimas ve
lionį sukremuoti.

Su jo palaikais atsisveikini
mas įvyks už mėnesio laiko 
“Laisvės” salėje. Apie tai 
bus pranešta vėliau.

GREAT NECK, N. Y.

Rugpjūčio 7 d. Ks. Karo- 
sienes pastogėje įvyko LLD 
198 kp. susirinkimas. Apgai
lėtiną, kad prieš pora mėne
sių mirus kuopos pirmininkui 
Franui Machiuliui, tose pa
reigose "išrinkta Kastancija 
Mugianienė. Šios dienos po
sėdį
kienė. Užrašų sekretorė M. 
Mozūraitienė skaitė praėju
sio posėdžio protokolą, kuris 
buvo priimtas. Finansų sek
retorė Ks. Karosienė pateikė 
finansų raportą. Pabrėžė, 
kad kuopos iždas galima sa
kyt, yra apytuštis, bet pri
minė, kad rudeniniam spau
dos fondui skirs po $50 
“Laisvės” ir “Vilnies” išlaiky
mui. I

I -
Tvarkos vedėja Tąraškienė 

užklausus narių apie tą pa
siūlymą, sU tuo vienbalsiai 
sutiko.

Šios dienos posėdyje turė
jome dvi žymias gimtadienių 
selebrantės, tai viešnią iš 
Lawrence, Mass., Ąfemiją ' IKodienę ir mūsų Kastaiičiją

MIRUS *
• 1

Mečislavas Hacinkevičius
Reiškiame gilią nuoširdžią užuojautą jo artimie

siems, giminėms bei pažįstamiems.
A. Bistrajus
S. Krivickas
I. Krivickienė

Ą. N. Iešmantai 
M. Stripeikienė 
Ą. Repsevičiūtė 
V. Kazlauskienė 
M. Stensler 
V. Becker
A. Jamison 
J. Stočkienė
F. A. Lupševiez
B. Kutkienė \

N. Buknienė 
. fc. N. Ventai
W. B. Keršuliai
Bill Malin
S. Stasiukaitienė

»E. Mizarienė

GREAT NECK, N. Y.

MIRUS

Mecislavas Hacinkevičius
Reiškiame širdingą užuojautą jo visiems gimi

nėms, pažįstamiems ir artimiesiems.

ONA BABARSKIENĖ ir dukra IRENA 
Kalamazoo, Michigan

STATEN ISLAND

Mugiąnienę. Pradedant 
kalbėt apie gimtadienius, 
tvarkos vedėja Taraškienė 
pakvietė narius minutei tylos 
pagerbti mirusį kuopos narį 
pirmininką Franą Machulį ir 
antrą, dabar gyvenusį Ore
gon valstijoje Antaną Valai
tį.

Svečiai Afemija ir Jonas 
Kodžiai iš Lawrence, Mass, 
šią vasarą Kalifornijoj pabu
vojo net kelis mėnesius ^)as 
dukrą Janet Hume ir jos 
šeimą.

Kodžiai gyvendami Mass, 
valstijoje sąvo laiku buvo 
gan veiklūs ir spaudos rėmė
jai, tad ir šį kartą savo 
gimtadienio proga A. Kodie- 
nė pateikė $25 “Laisvės” 
paramai.

Pažymėtina, kad Jonas su 
Afemija Kodžiai veik kiek
vieną vasarą pavieši Kalifor
nijoj, o mes vis jų laukiame.

Antra jubiliantė, tai mūsų 
mieloji Kastancija Mugianie
nė, kuri taip pat pateikė $25 
“Laisvės” paramai. Kastanci
ja yra daug pasidarbavusi 
įvairiose organizacijose.

Abiem jubiliantėm palinkė-

PIETINĖJE 
KALIFORNIJOJ V

Prieš porą mėnesių teko 
lankytis pietinėje Kaliforni
joje, Los Angeles ir Red
lands, Cal. Los Angeles teko 
aplankyti' slaugymo name 
sergančius Onelę ir Jurgį 
Bernotus. Deja vos grižus 
namo gavati pranešimą, kad 
Jurgis Bernotas staigiai mi
rė. Dabartinis Bernotų gyve
nimus buvo nepatenkinamas. 
Bernotas buvo toks žmogus, 
kuris apie savo sunkų ir 
vargingą gyvenimą savo 
draugams nesiskųsdavo, 
nors Jurgio akys visiškai 
buvo atsisakiusios veikti. Ti
kiuosi, kad apie Behnoto mir
tį vietiniai bičiuliai parašys 
plačiau.

Bernotienės sveikata su
silpnėjusi, o ypač jos kojos. 
Be pagalbos pati viena nė 
žingsnio nebegali žengti.

Bernotai buvę veiklūs, o 
ypač Bernotienė — per dau
gelį metų veikusi įvairiose 
organizacijose, taip pat per 
daugelį metų buvo laikraščių 
vajininkė.

* * * K
Redlands miestelyje slau

gymo name aplankiau Myko
lą Pūkį, kuris taip pat birže
lio 17 d. mirė. Kažkaip vis 
norėjosi Pūkį aplankyti, nes 
kaip jo žmona Onutė būdama 
gyva ir sunkiai sirgdama 
sakydavo, kad jos Mikučiui 
bus labai sunku slaugymo 
name, nes jau jis nebegalėjo 
su tffeku susikalbėti ir jau 
buvo nebilys.i O lankytojų 
labai mažai. Apie M. Pūkį ir 
jo mirtį VI. Raila gražiai 
“Vilnyje” parašė. Jis dalyva
vo Pūkio laidotuvėse.

* * *
Dar žodis apie mirusį An

taną Valaitį. Antanas ir Nel
lie Valaičiai, anksčiau gyve
no San Franciscė apylinkėje. 
Valaičių jaukioje ir draugiš
koje sodyboje dažnai vykda
vo mūsų sėkmingi renginiai 
bei piknikai. Labai apgailėjo
me kai Valaičiai išsikėlė gy
venti Oregon valstiją.

Vardu čia esančiųjų N. 
Valaitienės bičiulių nuoširdi 
ir gili užuojauta jai^ ir visai 
jos šeimai. B-tė

MIRUS

Petras Šolomskas
Reiškiame gilią užuojautą jo giminėms, artimie

siems ir pažįstamiems.
A. Čepulienė
K. Rušinskienė
P. N. Ventai
B. Malin
S. Stasiukaitienė
E. Mizarienė

ta sveiko, darbingo ir ilgo 
amžiaus ir sudainuota Ilgiau
sių metų. Ogi tenka šioje V • • • • . vgražioje sueigoje nepamiršti 
ir vaišių su dekoratyviniu 
tortu, kurį pakeikė Kastanci- 
jos sesuo Dorothy Machulis. 
Taip pat buycynemaža kitų 
skanių patiekalų, prie^kurių 
prisidėjo kelios narės ir šei
mininkė Ksavera.

Vardu narių nuoširdi padė
ka Ksaverai už puikios die
nelės malonią pastogę ir visą 
ruošos darbą.

• RADO UPĖS VAGĄ
Archeologų ir paleontologų 

. grupė, kasinėjusi netoli Fa- 
jumo oazės, , rado vagą upės, 
tekėjusios Egipte, prieš 40 
mln. metų. . Mokslininkai 
mano kad tos upės ištakos 
buvo Sinajuje, tekėjo Ji iš 
rytų j vakarus —. ir į Vidur
žemio jūrą. Netoliese rasta 
žuvų, krokodilų, dramblių ir 

1 beždžionių liekanų. įdomu, 
jog tuo metu čia gyvenę 
drambliai ir beždžionės buvo 
gerokai mažesni nei šiuolai
kiniai.

Liepos 19 d. mirė Jonas 
Siurba' (Siurbis) gimęs 1897 
m. rugpjūčio 12 d. Ratlanks- 
tyje, K^edaiųių rajone.

1913 m. atvyko į Ameriką. 
Jaunas atvykęs dirbo fabri
kuose, savarankiškai baigė 
Vidurinį mokslą.. Dalyvavo 
Amerikos Jaunųjų Socialistų 
organizacijų veikloje. y

Jonas Siurba jau 1923/m. 
buvo išrinktas Lietuvių Lite
ratūros Draugijos Centro 
Komiteto narių. 1935 metais 
atstovavo Draugijos Kana
dos A.L.D.L.D. kuopų suva
žiavime.

Jonas S. dalyvavo ruošiant 
^Lietuvių Literatūros Draugi
jos knygą “Amerikos demo
kratijos steigėjai”. Taip pat 
buvo L.L.D. sudaryto Lietu
vos Archyvo Komiteto pir
mininkas. A

Pora metų dirbo Chicago- 
je, prie “Vilnies” laikraščio.

Nuo 1^922 m. iki 1931 metų 
dirbo “Laisvės” redakcijoje. 
Nuo 1936 m. Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo Centro 
valdybos sekretorum ir reda
gavo Susivienijimo laikraštį 
“Tiesą”.

Su.Jonu Siurba susipaži
nau 1941 metais pradėjęs 
dirbti “Laisvės” spaustuvėje. 
Tais metais “Laisvė” buvo 
įsikūrusi Brooklyne Wil- 
liamsburgho rajone, Lorimer 
gatvėje. “Laisvės” name an
trame aukšte buvo nedidelė 
salė, mažesniems parengi
mams, susirinkimams. Ten ir 
“Aido” choras praktikuoda
vosi.

Prasidėjus antrajam Pa
sauliniam karui J. Siurba ir 
aš 1942 metais buvome pa
šaukti į Amerikos armiją.

Laisviečiai mums surengė 
išleistuves. įmonių prisipil
dė pilna svetainė mums pa
linkėti būti gerais kariais, 
sumušti fašizmą ir. grįžti 
sveikiems namo. Tada arčiau 
susipažinau su Siurba. Abu 
ėjome kovoti prieš fašizmą.

Po kelių mėnesių apmoky
mo gavau pora savaičių atos
togų. Nuėjau į “Laisvę” pasi
sveikinti su draugais. Užėjęs 
į Lietuvių Darbininkų Susi- 
vienijmo raštinę, radau Jopą 
jau bedirbantį. Jis buvo pa
leistas dėl amžiaus.

Karo laike pažangiojo lie
tuvių judėjimo Amerikoje 
vadbvai ir J. Siurba važinėjo 
po lietuvių kolonijas ir ragi
no juos remti Amerikos kari
nį pasiruošimą, rinko aukas 
medikamentams, kurie buvo 
skirti kovojantiems Tarybų 
Lietuvos kariams.

Jonas Siurba visą laiką 
buvo aktyvus, dalyvavo 
kampanijose lietuvių darbo 
žmonių judėjimui remti.

Paskutiniais keliais metais 
Jonas pergyveno senatvės 
ligą, mažai sueidavoysu drau
gais, gyveno vienišas užsida^ 
ręs. Labai gaila gero draugo, 
kad jo senatvėje gyvenimas 
taip susiklostė, nepasirūpino 
susitvarkyti palaidojimo tes
tamento.

* * ♦
“Laisvėje” buvo • rašyta, 

kad pirmadienį rugpjūčio 8 
d. mirė Petras Šolomskas.

Palaidotas rugpjūčio 11 d. 
Laisviečiai visi gerai jį prisi
mename.

Petras ilgus metus dirbo 
“Laisvės” laikraščio spaustu
vėje. Jis gerai mokėjo visą 
spaustuvės darbą: linotipi
ninko, raidžių rinkėjo ir mo
kėjo presus operuoti, pusią-, 
pius sulaužyti. Tai buvo 
spaustuvės meistras. 
1941-aisiais metais buvęs 
“Laisvės” administratorius 
Pranas Buknys mane priėmė 
mokytis spaustuvės darbo. 
Įsivedė į spaustuvę, supažin
dino su spaustuvės darbinin
kais ir Petru Šolomsku. Pa
sakė, kad Petras žino visus 
spaustuvės darbus. Jis, sa
kė, išmokys — ko nesupra
si, — klausk Petro.

“Laisvėje” dirbdamas susi
draugavau su nuoširdžiu 
draugu ir mokytoju.

P. Šolomskas mane ne tik 
mokė ir priėmė į savo butą 
gyventi. Pas jį gyvenau ke
lius mėnesius, kol susiradau 
kitą kambarėlį.

Petras Šolomskas turėjo 
gerą asmens ypatybę, mokė
jo su visais draugiškai sugy
venti. Petras dienomis dirb
davo “Laisvėje”/ o vakarais 
ir šeštadieniais nueidavo į 
priešingų srovių spaustuves 
atlikti svarbesnius spaudos 
darbus.

P. Šolomskas, sulaukės se
nyvo amžiaus išėjo į pensiją, 
apsigyveno pas giminaitę 
Joan Ryan, Coney Island, 
tolokai nuo “Laisvės”.

Kai sumažėjo “Laisvės” 
darbininkų skaičius, reikėjo 
linotipininko, jis atvažiuoda
vo iš Coney Island pagelbėti 
Steponui Večkiui rinkti rak 
džių ir atlikti kitus spaudos 
darbus.

Petras Šolomskas išgyveno 
ilgą amžių —.mirė sulaukęs 
93 metus. '

Senesnio amžiaus laisvie- 
čių eilės retėja.-

Prašome visų “Laisvės” 
skaitytojų ir rėmėjų suglaus
ti visas jėgas, kad “Laisvę” 
dar galėtumėm išleisti.*

♦ * *
Penktadienį, rugpjūčio 12 

d. Bay ShoreJL. L ligoninė- 
jų po dideles, sinkios opera
cijos' mirė ilgametis Great 
Neck gyventojas Mečislovas 
Chasinkeyičius, sulaukęs 75 
metų amžiaus. Sekmadienį, 
rugpj 14 d. buvo pašarvotas 
Great Neck Funeral Home 3 
vai. po pietų. Paskutinįzkar
tą atsisveikinti su Mečislovu 
atsilankė daug vietinių iriš 
toliau atvykusių jo draugų. 7 
vai. vakare įvyko paskutinis 
atsisveikinimas. Kalbėjo vie
nas greatneckietis M. Cha- 
sinkevičiaus kaimynas,keletą 
žodžių tariau ir aš. Atvažia
vo keli “Aido” choro nariai ir 
choro mokytoja M. Stensler 
su V. Beckeriu.

Dalyvavo ir iš Floridos N. 
lešmantienė, kuri dabar vie
ši Brooklyne, o rugpjūčio 19 
d. ikšvyko į Tarybų Lietuvą 
laisviečių ir aidiečių vardu.

Prieš 8 metus, dar visai 
jauno amžiaus moteris mirė 
M. Chasinkevičiaus žmona 
liilde. <.

Pirmadienį ryte jo palaikai 
buvo išvežti į Krematoriją.

Mečislovas Chasinkevičius 
gimė Buffalo, N. Y.

Po pirmo pasaulinio karo 
tėvai grižo į Lietuvą ir ^Meči
slovą ir seserį Eleną išsivežė 
Su savim. Jie Lietuvoje 
užaugo, pergyveno daug var
go. Elena grįžo anksčiau, į 
savo gimtąjį kraštą Ameriką 
E983 metais sugrįžo ir Meči- 
lovas. Apsigyveno Great 

Neck, N. Y. Prasidėjus-an
trajam karui Mečislovas bu
vo paimtas į Amerikos armi
ją. Sugrįžęs iš armijos įsi
traukė į veikimą.

Po karo Great Necke gy
veno daug progresyvių Lie
tuvių. Jie turėjo L.L.D. ir 
L.D.S. kuopas, “Pirmyn cho
rą”. Mečislovas tame chore 
dainavo, ir parengimuose 
darbuodavosi.

“Laisvės” Bendrovės orga
nizuotomis ekskursijoms į 
Tarybų Lietuvą M. Chasin
kevičius tris kartus vyko. 
Sugrįžęs pasakė, kad Lietu
va dabar graži, giminės ir 
draugai, su kuriais augo ir 
visi gerai gyvena. Daug kur 
viešėjo, visi gyvenimu džiau
gėsi.

Mečislovas sakė, progai, 
pasitaikius, vėl vyksiąs bet 
tą liga ir staigi mirtis rfebe- 
leido, dar karta nuvykti į 
Lietuvą.

M. Chasinkevičius ilgus 
metus buvo “Laisvės” skai
tytojas ir rėmėjas. Progresy
vių lietuvių parengimų lan
kytojas. Paskutinius kelius 
metus dainavo “Aido” chore.

Laisviečiai ir aidiečiai dėl 
Mečislovo Chasinkevičiaus 
staigios mirties nuoširdžiai 
užjaučiame seserį Elena, 
švogeri Nikį ir visus arti
muosius. P. Venta

Boston, Mass; ir apylinkės
Neseniai netekome vienos 

“Laisvės” skaitytojos
Jau prabėgo kelios savai

tes kaip mirė Ona Žinskienė. 
Paskutines dienas gyveno 
pas seseres dukrą, nes viena 
jau nebegalėjo gyventi savo 
name.

Ligoniai
G. Kvietkas sunkiai ser

ga. Jam nupjovė vienos ^ko
jos pirštus ir jo inkstai nor
maliai nebeveikia. Gydytojai 
naujų “mašinerijų” nemano 
pritaisyti, nes jis jau 92 
metų, nemano kad jos gelbė
tų. Jo žmona V. Kvietkaus- 
kienė išsikraustė gyventi 
pas dukterį į Bedford, Mass. 
J i jau 90 metų, bet dar 
atrodo stipri, bet kojos silp
nėja ir jas skauda. Peteris 
jųjų sūnus prisiėmė visą at
sakomybę lankyti ir prižiūrė
ti tėvą, nes jis gyvena Dor- 
chestery, netoli Carney Hos
pital ligoninės, kurioje jo 
tėvas paguldytas.
j V ♦♦ ♦
F rank Graham prieš kele

tą savaičių pergyveno patrū
kimo operaciją. Keletą dienų 
turėjo gulėti ligoninėje, bet 
dabar jau namuose ir jaučiasi 
pusėtinai gerai. ,

Aš pati leidžiu vasarą liūd
nai. Tik pora blokų tegaliu 
nueiti. Miesto busais vjęha 
bij^u važiuoti. Turiu porą 
draugų, kurie turi (mašin^s, 
bet jie toli gyvena.; Peręitą 
vasarą turėjau draugą, kuris 
retkarčiais nuveždavo prie 
jūrų kojas pamirkyti, bet šią 
vasarą jam automobilių pa
vogė, o jis neturi pinigų kitą 
nusipirkti. Tai daugiausia sė
džiu name ir galvoju apie

pereitus laikus, kaip reng- 
davom piknikus ir visokius 
vasarinius parengimus, ir 
ten “sukaldavom” “Laisvei” 
pinigų. Dabar nebesukalam 
pinigų, bet laukiam “Laisvu- 
tės” ateinant kas savaitę. 
Šiame laiške rasite mano 
čekį $50.00. Vėliau manau 
pamatysiu dar kelias drau
ges, tai atsiųsime daugiau.

Elizabeth Repshis

• ŠVIESOS IR 
MUZIKOS 
FONTANAI

Sočyje 12 aukštų namo sto
gą sieks įvairiaspalvio fonta
no srovė. Šviesos ir muzikos 
efektų fontanas suprojektuotas 
Armėnijoje Jerevano politech- 
nikos instituto ..Dainuojan
čius“ fontanus užsakė supro
jektuoti ' net 1.50 TSRS u už
sienio miestų.

• DERLIUS iŠ EŽERO 
DUGNO :

Nemažai žinoma atsirandan 
č.ių u išnykstančių e/cių ta
čiau Vologdos siities Košto 
ežerui retas prilsgsta Jo 
dugne žemdirbiai įau dukart 
pjovė javus.

Kušlo ežero plotas kone 20 
km- Jis buvo staigiai . išdžiū
vęs 1860. 1891 1921 u 1949 
m. 1891 m. valstiečiai net -už
tvanką buvo pastalę ežerui 
sulaikyti tačiau nepadėjo.

Ardam, ežero dugną ženv 
dirbtai nesitikėjo, kad vanduo 
sugrįš. Trejus metus jo dugne 
buvo sėjamos avižos Derlių 
pasisekė nuimti lik dukart 
Trečiąją vasarą vanduo vėl 
užtvindė arimą Hidrologai 
aiškina, kad daug ežerų yra 
sujungti požeminiais kanalais 
Per juos vanduo ir suteka iš 
vieno į kitą




