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Savaitinis
Jungtinėse Valstijose...................$12.00
Kanadoje........................................$15.00
Kitur užsienyje.............................$15.00
Pavienio egzemploiriaus kaina 25 centai

KRISLAI
Pas montrealiečius 
“Laisvės” vajus 
Karo pavojus jau atrodo 
prasidėjęs

Draugams Baranikams 
užuojauta

Ruoškimės j “Laisvės” 
tradicinj koncertą ir banketą

IEVA MIZARIENĖ
Praėjusį savaitgalį pralei

dau maloniai ir, man atrodo, 
labai naudingai pas montrea
liečius. Buvau pakviesta į 
LLD kuopos susirinkimą 
šaukiamą “Laisvės” vajaus 
reikalu.

Žinoma, didžiausias dėme
sys buvo atkreiptas į “Lais
vės” vajaus reikalus. Mon- 
trealiečiai susirūpinę, kad tik 
mūsų laikraštis išsilaikytų. 
Nors nebuvo perdaug žmo
nių susirinkime, bet rezulta
tas geras. Surinkta vien tik 
aukomis apie $1,500, neįskai
tant atsinaujinimų prenume
ratos bei įrašymų naujų skai
tytojų. s

Kaip visuomet, draugas 
Liudas Kisielius pasitiko ma
ne šeštadienio rytą aerouos
te ir iš ten vykome į susirin
kimą. Po susirinkimo mus 
parvežė pas draugus Kisie
lius draugas Jonas Vilkelis. 
Sekmadienį draugai Jonas ir 
Janina Vilkeliai atvyko pas 
drauguš Kisielius ir visi Vil
kelių mašina važiavome į 
aerouostą mane išlydėti.

Širdingai dėkoju visiems 
Montreal© draugams už taip 
malonų priėmimą ir už gerą 
pradžią “Laisvės” vajaus fon
dui. Sėkmės, mieli draugai.

Iš finansinės ataskaitos, 
kuri telpa šiame numeryje, 
matysime, kad “Laisvės” va
jaus aukos į fondą ateina 
labai lėtai. Iki spalio 201 
dienos, reiškia iki beveik 
vieno mėnesio, bei trečdalio 
vajaus, įplaukė aukomis ma
žiau nei $1,200. 0 kaip gi 
užsibrėžtą sumą sudarysime 
($20,000) iki pabaigos metų?

Prašome mūsų mielus vaji- 
ninkus sparčiau prie darbo, o 
kolonijas galvoti apie suruo
šimą tokių susirinkimų kaip 
suruošė montrealiečiai praė
jusį šeštadienį.

□
Tai jau ne juokais Jungti

nių Amerikos Valstijų kariai 
kovoja Beirute, Libane, (ir 
miršta). Šiuos žodžius rašant 
jau ten žuvo virš 200 mūsų 

. marinų.
O nuo pabaigos praėjusios 

savaitės mūsų kariai įsiveržė 
į Grenadą. Ir ten prasidėjo 
karas . . .

Ką mano mūsų prezidentas, 
sunku pasakyti /. . .

Šį mėnesį sueina metai 
kaip tragiškai žuvo draugų, 
May ir Rudolfo Baranikų 
vienturtis sūnus Steven. V

Mūsų visų skaitytojų var
du noriu išreikšti šiems 
draugams gilią užuojautą. Ži
nau, kad jie pergyvena didelį 
skausmą širdyse . . .

Lapkričio 13 dieną Ozone 
Parke įvyks “Laisvės” Bend
rovės tradicinis koncertas ir 
banketas. Tikėkime, kad 
kiekvienas iš mūs dąlyvausi- 
me ir kviesime savo draugus 
bei pažįstamus su mumis 
pasilinksminti tą dieną. Skai
tykite paskutiniame puslapy
je koncerto skelbimą kuriuo 
laiku tai įvyks.

Vakarų Europa žygiuoja prieš 
Ąmerikos branduolines raketas

prieš JAV

London. — Anglijos istori
joje dar nėra buvę tokio 
masto demonstracijų, kurios 
įvyko čia spalio 22 d., kai 
šimtai tūkstančių žmonių už
plūdo centrinį Londoną. De
monstracijų vadai tvirtino, 
kad daugiau kaip ketvirtis 
milijono žmonių dalyvavo tri
juose žygiuose, kurie baigėsi 
Hyde Parke. Ten buvo kal
bos, nukreiptos 
branduolinių raketų disloka
vimą, kuris prasidėsiąs po 
dešimties dienų. Žygiuotojų 
tarpe buvo ir buvęs britų 
darbiečių partijos vadas Mi
chael Foot.

Romoje spalio 22 d. taip 
pat žygiavo šimtai tūkstan
čių žmonių iš įvairių amžiaus 
ir profesijos grupių. Policijos 
duomenimis tame žygyje da
lyvavę apie 350,000. Žygio 
organizatorių tarpe buvo ir 
Italijos komunistų partija. 
Nedalyvavo tik socialistai, 
kurie priešingi, kad Tarybą 
Sąjunga laiko savo raketas 
Rytų ir Centrinėje Europoje.

Fed. Vokietijoje ir vakarų 
Berlyne demonstracijos buvo 
ypač įspūdingos, pors dar vis 
ateina naujų žinių apie de
monstracijas ir kituose mies
tuose.

Bonnoje universiteto stu
dentams kalbėjo 
Vokietijos kancle 
tas Willy Brandt 
prieš NATO nutarimą dislo
kuoti branduolines raketas. 
“Mes sakome NE prieš bran
duolines raketas!” — užbaigė 
savo kalbą Brandt arti dviejų 
šimtų tūkstančių publikai. ,

Jis pasisakė už Tarybų 
Sąjungos siūlomą Genevos 
pasitarimuose vidutinio sie- 
i„-— —įginklavimo

prez. Rea- 
iją, kad ji 
raketų dis-

buvęs Fed. 
ris socialis- 
ir pasisakė

kimo raketų nūs 
planą ir kritikavo 
gano administrac 
spiriasi dėl naujų 
lokavimo ir nesitaria dėl tu
rimų sumažini 
Brandt, Nobelio 1 
mijos laureatai, užgyrė 
Amerikoje esančio judėjimo 
veiklą už branduolinį nusi
ginklavimą.

mo. Dr. 
taikos pre-

Antrukart pasisako 
prieš antisandinistų 
rėmimų į į

Washington. į-; Kongreso 
Atstovų rūmų spalio 20 d.; ir 
vėl pabalsavo Iprieš prez. 
Reagano administraciją, kuri 
remia sukilėlius, norinčius 
nuversti revoliucinę Nika
ragvos vyriausybę. 227 bal
sais prieš 194 Atstovų rū
mai, 33 balsų dauguma, da-. 
bar lygiai kaip ’ ir pereitą 
vasarą, pareiškė savo įsitiki
nimą. jog tokia Amerikos 
parama tik intensyvina karą 
Centrinėje Amerikoje. Jie 
tuo pačiu nubalsavo ir nu
kirsti finansinę paramą to
kiai veiklai.

Mūsų Aido choro vadovė 
Mildred Stensler jau repe
tuoja ne tik su choriečiais 
bet ir su solistais, o nuolatinė 
parengimų šeimininkė Nelė 
Ventienė rūpinasi paruošti 
skanius pietus, kaip ir visuo
met. '

Kaip žinote, manome turė
ti svečių iš Washington© — 
konsulą Vaclovą Sakalauską 
ir jo šeimą.

Buvęs D. Britanijos darbiečių partijos lyderis Michael Foot 
pereitą šeštadienį Londone žygiuoja su plakatu prieš 
branduolinį ginklavimąsi. Šalia jo—jo žmona Jill Craigie.

Gausėja balsų už Amerikos 
pasitraukimų iš Libano

Washington. — Tuo tarpu, 
kai Amerikos marinų aukų 
skaičius peršoko 200 ir vis 
dar randama naujų,! atkasi- 
nėjant griuvėsius Beirute, 
kuf pereitą sekmadienį milži
niškas sprogimas sūnaikino 
JAV marinų būstinę, Ameri
koje ir visame pasaulyje pra
dėjo gausėti balsų už tai, kad 
JAV pasitrauktų iš Libano.

Senatorius Edward Kenne
dy pareiškė, kad šis tragiš
kas įvykis Libane vis labiau 
stiprina jo įsitikinimą, jog 
Kongresas neturėtų leisti 
prezidentui laikyti kariuome
nę pavojingoje pozicijoje ne
ribotą laiką.

Senatoriuj Thomas Eagle
ton siūlo, jog, panašiai kaip 
karo pabaigoje Vietname, 
taip ir dabar Kongresas tu
rėtų nukirpti fondus mari
nams išlaikyti, kad jie būtų 
sugrąžinti į Ameriką.

Nepaisant neigiamų balsų, 
prez. Reagan pasiuntė nau
jus marinų dalinius į Beirutą 
užimti vietą žuvusiųjų. Pran
cūzijos prezidentas Mitter
rand buvo atskridęs į Beiru
tą ir lankėsi prie griuvėsyno, 
kuris užvertė apie 50 Pran
cūzijos karių, taip pat žuvu
sių nuo sprogimo, kuris be
veik tuo pačiu laiku įvyko, 
kaip JAV marinų būstinėje 
prie Beiruto aerodromo. Mit
terrand taip pat pažadėjo 
pasiųsti naują prancūzų dali
nį. !

Tuo tarpu dar neaišku, kas 
yra atsakingas už tą žygį, 
pasiunčiant kamikaze tipo 
sunkvežimį, kurio vairuoto
jas visa jėga nutrenkė gele
žinius vartus ir įvažiavęs į 
kiemą susprogdino sunkveži
mį ir pats kartu žuvo.

Amerika tvirtina, kad ji 
turinti duomenų, jog čia turi
ma reikalo su Khomeini ira
niečiais agentais. Gynybos 
sekretorius Caspar Weinber
ger net įtaria, kad čia galįs 
būti ir Tarybų Sąjungos ar 
Sirijos darbas, bet tokio kal
tinimo negali pagrįsti.

Įvairių įtarinėjimų buvo ir 
tada, kai šiemet balandžio 18 
d. tame pačiame Beirute 
buvo susprogdinta JAV am
basada ir kai tuo metu ten 
žuvo 67 asmenys, jų tarpe ir 
pagrindiniai vadai Centrinės 
Žvalgybos skyriaus, operuo
jančio Artimuosiuose Rytuo
se. Tačiau ir ligšiol Amerikai 
nepavyko kaltininkų išaiškin
ti.

PROTESTUOJA NATO BŪSTINĖJE 
PRIEŠ JAV RAKETAS

Katharina Focke, viduryje, buvusi Federatyvinės Vokieti
jos ministrė Helmut Schmidto kabinete ir Europos 
socialistų parlamentarų grupės narė, kalbasi su spaudos 
atstovais prie NATO būstinės Briusselyje. Ji buvo ten 
nuvykusi protestuoti dėl JAV branduolinių raketų disloka
vimo Vakarų Europoje. Su ja dalyvavo ir kiti Europos 
parlamentarų grupės nariai.

JAV marinai išsikėlė
Grenadoje

Washington. — Prez. Rea-
gan spalio 25 d. pranešė, kad 
JAV marinai, kartu su kitų 
šešių Karibų regiono valsty
bių kariais, išsikėlė Grenado
je. Jis aiškino, kad tai pada
ryta tikslu apsaugoti JAV 
piliečius, kurių ten esama 
arti tūkstančio, ir atstatyti 
tvarką ir ramybę, kurią su
drumstė pastarieji įvykiai, 
kai buvo nuversta valdžia ir 
nužudytas ministras pirmi
ninkas Bishop bei kiti jo 
kabineto nariai.

Prezidentas tvirtino, x kad 
saloje kariuomenė pasiliks 
tik tiek laiko, kiek reikės 
padėti grenadiečiams sufor-. 
muoti “demokratinę vyriau-- 
sybę”.

Washingtone tarp Kongre
so narių ir bendrai pasaulyje 
buvo neigiamų reakcijų. Pir
miausia pasisakė Britanijos 
premjerė Margaret That
cher, kuri kritikavo šį Ame
rikos prezidento žygį ir ap
gailestavo, kad taip įvyko.

Tuo tarpu, kai laikraštis 
ėjo į spaudą, nebuvo žinoma, 
kaip viskas pasibaigs, bet 
Jungtinėse Tautose pradėta 
akcija prieš šią JAV ir šešių 
Karibų šalių invaziją. Nika
ragva pareikalavo, kad rei
kalą svarstytų Saugumo Ta
ryba.

Savo pranešimą Amerikai 
apie šią invaziją prezidentas 
pranešė kartu su juo stovint 
Dominicos premjerei Euge
nijai Charles, kurios vyriau'- 
sybė taip pat buvusi tarp 
kitų Rytinių Karibų šalių, 
prašiusių JAV “atstatyti 
tvarką” Grenadoje. Kitų val
stybių tarpe yra Jamaica, 
kuri jau išvakarėse buvo pa
skelbusi, kad nutraukianti 
ryšius su Grenada, ir Anti
gua, Barbados, St. Lucia ir 
St., Vincent. Visos jos yra 
angliškai kalbančios salos, 
anksčiau buvusios britų val
džioje, o dabar priklausan
čios britų valstybių bendruo
menei. ‘ • <

Maskva. — Maskvos radi
jas pranešė, kad, jeigu Vaka
rų Vokietijoje bus dislokuo
tos JAV branduolinės rake
tos, Tarybų Sąjunga savo 
raketas įrengs Demokratinės 
Vokietijos ir Čekoslovakijos 
teritorijoje.

KONGRESAS PATVIRTINO 
MARTIN LUTHER KING

ŠVENTĘ

Washington. — 78 balsais 
prieš 22 Ainerikos senatas 
patvirtino įstatymą, kuriuo 
pagerbiamas prieš 15 metų 
nužudytojo kovotojo už civi
lines teises Martin Luther 
King Jr. atminimas. Prade
dant 1986 metais, kiekviene- 
rių metų trečiasis pirmadie
nis bus Amerikoje federalinė 
šventė, žinoma kaip Martin 
Luther King Jr. Holiday.

Baltieji rūmai paskelbė, 
kad prez. Reagan pasirašys 
įstatymą, kuris praėjo ir 
Atstovų rūmuose, surinkda
mas 338 balsus prieš 90, vos 
keletu diehų prieš tai, kai 
rugpjūčio 27 d. apie pusė 
milijono amerikiečių dalyva
vo Washingtone žygyje už 
darbą, taiką ir laisvę. Tasai 
žygis kaip tik buvo skirtas 
paminėti Dr. Martin Luther 
King vadovautam žygiui 
1963 m. ir jo organizatoriai 
tada tos šventės paskelbimo 
reikalą buvo pastatę pirmam 
plane.

Afro-amerikiečiai ir kiti ci
vilinių teisių kovotojai šį 
Kongreso nutarimą entuzias
tingai. priėmė ir, sušaukę 
spaudos konferenciją, pareiš
kė pasitenkinimą, kad 15-os 
metų darbas atnešė gerų 
vaisių. Kova už šios šventės 
įvedimą vyko įvairiais fron
tais, o jai vadovavo Dr. King 
našlė Coretta Scott King. 
Kongrese ją rėmė demokra
tų atstovas iš Michigano 
John Conyers ir negrai at
stovai. O senate — senato
rius respublikonas iš Mary
land Charles Mc C. Mathias.

Pralaimėjo reakcionierius 
respublikonų senatorius iš 
North Carolina Jesse Helms, 
kuris visaip stengėsi sutruk
dyti. Jis buvo parengęs ir 
senatoriams dalijo seną FBI 
medžiagą, kurioje buvo im
plikuojamas Dr. King,' kad 
būk jis turėjęs kokius nors 
ryšius su komunistais.

Prieš tokią sen. Helms 
taktiką griežtai pasisakė se
natoriai Daniel Patrick Moy
nihan ir Edward Kennedy. 
Helms reikalavo, kad būtų 
atidaryta Dr. King byla, 
kurią turi FBI, bet Valstybės 
prokuroras tą jo reikalavimą 
atmetė, motyvuodamas tuo, 
kad toje byloje esama asme
niškų nužudytojo lyderio šei
mos dalykų, kurių nėra rei
kalo liesti. Tačiau esama 
nuomonių, jog tų FBI do

kumentų nenorėta atida
ryti ir todėl, kad juose yra 
medžiagos ir apie tai, kaip 
FBI^sėka velionio našlę ir 
apie tai, kaip FBI dalyvavęs 
planuotame Dr. King nužu
dyme."^

Nepaisant to, kad oficialiai 
šventė prasidės tik 1986 me
tais, jau dabar civilinių teisių 
darbuotojai pradeda planuo
ti, kaip prasmingiau ją gali
ma būtų paminėti. Dr. King 
našlė Coretta Scott King 
išsireiškė, kad Ši šventė ne
bus kokia nors linksmybių 
diena, bet tai bus proga 
tautiniu ir tarptautiniu mas
tu prisiminti tuos idealus, už 
kuriuos Martin Luther King 
kovojo.

Spauda praneša ir apie 
gausingas demonstracijas 
prieš branduolines raketas 
Austrijos sostinėje Vienoje, 
Paryžiuje, kur žygiavo apie 
25 tūkst. žmonių, Stockhol- 
me, Madride, Dubline ir ki
tur.

Pakistane suimta 
4,000 žmonių

Islamabad, Pakistan. — 
Vyriausybės žiniomis čia 
suimta per keturis tūkstan
čius žmonių per pastarųjų 
dešimties savaičių laikotarpį, 
kada gyventojai pradėjo pro
testuoti prieš karinės padė
ties įstatymų įvedimą. Kalė
jimuose dar laikoma 2,527 
asmęnys.

Daugiausia — per tris 
tūkstančius žmonių — buvo 
suimta neramioje pietinėje 
Sind‘provincijoje. Penkiolika 
šimtų paleistai bet dar per 
septyniolika šimtų tebelaiko
ma kalėjime. Toje provinci
joje veikia devynių partijų 
opozicija, kuri pasiryžusi ko
voti už demokratijos šalyje 
atstatymą.

NEPAMIRŠKIME 
PASUKTI 
LAIKRODŽIUS ATGAL

Veik visose valstijose įves
tas “Daylight Saving Time”, 
kuris bus pakeistas į “Stan
dard Time” šį sekmadienį, 2 
vai. ryto, spalio 30 d. Tai 
reiškia, kad šį šeštadienį, 
einant, miegoti, reikia pa
sukti laikrodžius vieną 
valandą atgal. r
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Ginklai ir kosmose?
Apgynos reikalų sekretorius Caspar W. Weinbergeris 

pasiūlė prezidentui Reaganui pradėti steigti plačią bran
duolinių ginklų sistemą kosmose. Satelitai, kosminės stotys 
taptų branduolinių ginklų bazėmis. Kitaip sakant, neužten
ka toj kad mūsų pačioje planetoje dabaV pilna barbariškų 
ginklų, kurie vienu mostu gali sunaikinti beveik visą 
žmoniją — tą barbarizmą planuojama eksportuoti į 
kosmosą, o ko gero vėliau ir į kitas planetas.

Tai būtų pražūtingas, giliai apgailėtinas, neleistinas 
žingsnis. Buvo laikai, kuomet buvo kalbama apie Jungtinių 
Valstybių ir Tarybų Sąjungos bendradarbiavimą kosmose. 
Vienu metu abiejų šalių astronautai net lėkė kartu. Dabar 
tokio bendradarbiavimo nėra, bet egzistuojančios lenkty
nės, kompeticija, visgi vyksta taikos, rrtokslo-technikos 
išradimų plotme. Kokia tragedija būtų, jeigu lenktyniavi
mas masinės mirties ginklais būtų perneštas ir į kosmosą! 
Amerikos žmonės turi dar labiau įtempti jėgas, kad 
pažaboti kaip baisiai įsismaginusį militarizmą.

Kingo atminties šventė
Amerika švęs Martin Luther Kingo gimtadienį kaip 

nacionalinę šventę, panašiai kaip švenčiami Lincolno ir 
Washingtono gimtadieniai. Tai didelė mūsų šalies liaudies 
jėgų, ypatingai juodųjų masių, Laimėjimas. Nestebėtina, 
kad dešinieji republikonsti ir-kiti/ reakcininkai tai šventei 
taip priešinosi. Ypatingai smarkiai prieš tos šventės 
patvirtinimą darbavosi senatorius J. Helms, kuris bandė 
visokias taikąs ir metodus. Visų pirma jis bandė pravesti 
senate taip vadinąrtią “filibusterį”, tai yra tęsti begalines 
kalbas, kad neprileisti prie balsavimo. Kai tas buvo 
sustabdyta, jis pradėjo prie įstatymo siūlymo pridėti vieną 
po kito visokius priedus, pataisymus ir t. t. Vienas 
“pataisymas” buvo, vietoje Kingo dienos paskelbti “Teisių 
lygybės dieną”. Kitas siūlymas buvo paskelbti “Civilinių 
teisių kovos Ąįf ną” — bile ką, kad tik nepagerbti Kingo.

Agituodami prieš M. L. Kingo aukštą pagerbimą reakci
ninkai teigė, kad Federalinis tyrinėjimo biuras turi davi
nių, kad Kingas buvo komunistas. Paskui jie pradėjo teigti, 
kad jis buvo “komunistams artimas”, o ant galo sakė, kad 
“jo bendradarbiai draugavo su komunistais”. Kad FBI iš 
tikro sekė Kingą, jį tyrinėjo, gerai žinoma. Tuometinis FBI 
vadas Edgar Hooveris buvo griežtas juodųjų išsilaisvinimo 
judėjimo priešas, giliai neapkentė Kingo ir įsakė savo 
tarnautojams sekti Kingą, lyg jis būtų buvęs pavojingas 
subversyvus asmuo. Surasti neva “davinių” prieš Kingą 
buvo nesunku. Juodųjų civilinių teisių ir laisvės organizaci
jos dalyvavo daugybėje demonstracijų prieš karą Vietname 
tyartu su plačia Amerikos žmonių koalicija, kurioje buvo ir 
kairiečių. Tad, FBI agentų akyse tas lengvai pavirto į 
“bendradarbiavimą su komunistais”, o tas išvadas dabar, 
po dviejų dešimtmečių, iš šiukšlyno ištraukė Helms ir jo 
sėbrai.

Kongreso labiau liberališkai galvojantieji nariai, net 
blaivesnieji konservatoriai, nepakluso Helmso ir kitų 
kraštutinių reakcininkų balso. Jie prisidėjo prie patvirtini
mo, kąd Martin Luther King lieka istorinė mūsų šalies 
figūra.

Centralinėje Amerikoje
Mirtinas teroras siaučia San Salvadore. Per vienerius 

metus organizuotai ginkluoti daliniai suėmė ir nužudė bent 
1,300 civilinių žmonių. Jie buvo suimti be jokio teismo 
įsakymo, niekas jų neteisė ir niekam nebuvo duota proga 
juos ginti — jie buvo išplėšti iš savo butų, jų šeimynų 
nariams stebinti — ir jie buvo išvežti: vyrai, moterys, 
jaunuoliai, visokių opozicinių tendencijų žmonės. Kartais jų 
lavohai niekad nerandami. Kartais juos suranda sekantį 
rytą visai netoli jų namų. Salvadore egzistuoja pranykusių 
ir nužudytų motinų komitetas. Prie jo priklauso tųkstančiai 
motinų, kurios jau nesitiki kada nors pamatyti savo sūnus 
ir dukras.

Kas atlieka tas baisenybes? Salvadoro valdžia iki šiol vis 
sakė, kad tuos žudymus atlieka ultra-dešiniųjų organizacijų 
ginkluoti vyrai. Bet dabar pačių amerikiečių komisija, kuri 
buvo nuvykusi į Salvadorą, praneša: Salvadore nėra 
skirtumo tarp nereguliarių ginkluotų junginių, politinės 
policijos ir armijos. Centralinė valdžia net negali kontro
liuoti pačios armijos, kuri randasi ultra-dešinių karininkų 
rankose. Jeigu valdžia ir norėtų, ji negalėtų tų žudynių 
sulaikyti. Taip sako paties Reagano komisija. Kokia dabar 
bus išvada? Washingtonas tęs savo paramą Salvadoro 
chuntai. Komisijos pranešimas bus naudojamas kaip 
įrodymas, kokie demokratiški, liberališki žmonės mes 
esame, kaip mes bandome surasti teisybę ... O teroras 
bus tęsiamas su to paties Reagano pasiųstų karinių ir 
policinių patarėjų pagalba . . .

Liaudies kova Pakistane .
Pakistano prezidentas generolas Zija ui Hakas atsisakė 

susitikti su judėjimo už demokratijos įvedimą, kuris 
vadovauja plataus masto protesto akcijoms prieš karinį 
režimą, vadovais. Mėgindama suskaldyti šią didžiausių 
opozicinių partijų'koaliciją, kuri reikalauja perduoti valdžią 
šalyje civilinei vyriausybei, karinė administracija siūlo

A. SVARINSKO MIGLOTA 
GYVENIMO BIOGRAFIJA

Katalikų spaudoje tapusio
je taip vadinamoje “Lietuvos 
K. Bažnyčios kromkoje” iš-j 
keliami sekami faktai apie 
kunigą A. Svarinską: jis įsto
jo į Kauno kunigų seminariją 
1943-ais metais, bet semina
rijos niekad nebaigė, nes 
1946-ais metais buvo tarybi
nės valdžios suimtas ir kalin
tas. Kronika nesako už ką jis 
buvo suimtas, užtyli faktą, 
kad jis klieriku būdamas įsi
jungė ųnacionalistinių bandi
tų (taip vadinamų partizanų) 
veiklą, kad jis buvo aktyvus 
“Šarūno” būryje^Ukmergės 
apylinkėje. Vienąįp ar kitaip, 
jis seminarijos nebaigė. Tad, 
kaip jis tapo kunigu? Pasiro
do, kad, kai jis buvo kalina
mas, 1954-ais metais, kitas 
kalinys, vyskupas Pranciš
kus Ramanauskas, jį “įšven
tino į kunigus”. Kitaip sa
kant, jį įšventino ne reguliari 
hierarchija, o savo iniciatyva 
kitas politizuotas kunigas, 
anti-valdiškas politinis akty
vistas, Ramanauskas .... 
Taigi, Svarinsko įšventini
mas lygus kareivio pakėlimui 
į karininkus mūšio lauke, 
nebaigius karininkų mokyk
los (anglų kalboje toks pakė
limas vadinamas “battlefield 
commission”). Bet, kokiuose 
ganytojo pastangose-mūšiuo
se Svarinskas dalyvavo, kad 
užsitarnavo tą pakėlimą? 
Apie tai sprendė vienas žmo
gus: kalinamas vyskupas Ra
manauskas. Jo simpatijos 
Svarinsko veiklai supranta
mos, nes jis priklausė tam 
pačiam kraštutiniam reakci
niam klerikalijos sparnui, 
kur skirtumas tarp ganytojo, 
ir politinio aktyvisto neegzis
tuoja. |

Vienaip ar kitaip, 1956-ais 
metais Alf. Svarinskas buvo 
paleistas, atgavo laisvę ir 
sugrįžo, jau kaip kunigas, 
pasirengęs užimti pareigas 
kokioje nors Lietuvos para
pijoje. Kaip jis buvo sutik
tas? Pasirodo, kad ne visa 
Lietuvos kunigija žiūrėjo į jį 
prielankiai. LKB kronika 
(Nr. 57) sako:

“1956 kun. Alf. Svarinskas 
buvo paleistas ir grįžo į 
Lietuvą. Kai kas iš formalis
tų nedraugiškai sutiko lage
rio kunigą, bet, jo paties 
žodžiais tariant, netrūko ir 
tikrų katalikų, kurie su meile 
priėmė į savo šeitną naują 
konfratą.

“Formalistais” LKB kroni
ka, “Draugas”, “Darbinin
kas” ir kiti vadina tą oficialią 
Lietuvos katalikų vadovybę 
ir kunigų daugumą, kurių 
nusistatymas yra vesti pagy-

surengti separatines derybas su kiekvienu opozicijos 
vadovu. Kaip rodo Roiterio agentūros pranešimai, opozici
nių jėgų pasiryžimą likviduoti šalyje susidariusią krizę 
derybomis Zija ui Hako režimas panaudoja jėgų pergrupa
vimui ir naujų represijų organizavimui prieš savo politinius 
priešininkus. Vien tik Sindo provincijoje jau suimta 
daugiau kaip 10 tūkstančių judėjimo už demokratijos 
įvedimą šalininkų. Jų tarpe 11 Pakistano ministro pirmi
ninko Z. A. Bhūto, kuriam karinė valdžia įvykdė mirties 
nuosprendį, giminaičių.

Karačyje, Hairpurnathanšahe, Sukure ir kituose Sindo 
provincijos miestuose įvyko naujos masinės demonstraci
jos. Tūkstančiai žmonių TandodžamOj miesto rajone užblo
kavo magistralę jungiančią Karačį su provincijos vidaus 
rajonais. Juos vaikydama, policija panaudojo gumines 
lazdas ir ašarines dujas. Judėjimas už demokratijos 
įvedimą paragino Sindo gyventojus dalyvauti visuotiniame 
streike, kuris turi įvykti rugsėjo trečią dieną.

Demokratijos įvedimo šalininkų manifestacijos taip pat 
įvyko Beludžistane ir Pakistano okupuotoje Indijos Džamu 
ir Kašmiro valstijos dalyje.

Siekdama prislopinti liaudies sąjūdį šalyje ir sukurstyti 
šovinistines nuotaikas, Pakistano spauda ne be valdžios 
žinios varo propagandą prieš Indiją, bendrais žodžiais 
kaltindama Indiją, kad ji “susijusi” su neramumais Pakista
ne.

Vietiniai apžvalgininkai atkreipia dėmesį į tai, kad 
oficialusis Washingtonas pabrėžtinai demonstruoja savo 
pritarimą Pakistano kariniam režimui.

Pakistane lankęsi Amerikos kongresmenai solidarizavosi 
su karinės valdžios veiksmais. Jų pareiškimai, kad 
Washingtonas remia Zija ui Hako režimą, “sutapo” su 
Pentagono pranešimu, kad vėl bus tiekiama karinė 
technika Islamabadui.

“LAISVĖ”

tojišką darbą ir šalintis nuo 
politinės, tikriausiai nuo an- 
ti-valstybinės, veiklos. O 
“tikrais katalikais” kronika 
vadina tą politizuotą klerika
lijos dalį, kuri dabar spiečiasi 
aplink Svarinsko pavyzdį. 
Tad, “Draugas” ir “Darbinin
kas” per tą spausdinamą 
kroniką faktinai sako, kad 
Lietuvos kapitula, vyskupai, 
kanauninkai, seminarijos 
dėstytojai ir dauguma kuni
gų nėra tikri katalikai!

“DRAUGO” LOGIKA — 
APIE IŠSISKYRIMUS

J.’ Vaičeliūnas “Drauge” 
(rugsėjo 30) surado kitą kal
tinimą prieš komunizmą. Jis 
rašo:

“Maskvos komunistams 
pavergus Lietuvą, čia atsira
do ir visokių moralinių nege
rovių, kurių beveik nebuvo 
Lietuvos laisvės laikais. Vie
na tokių negerovių—išsisky
rusios šeimos”.

' Toliau Vaičeliūnas sako, 
kad Lietuvoje dabar išsiski
ria kas trečia šeima. Mes 
nežinome, ant kiek ta statis
tika tikra. Autorius nepa
duoda šaltinių, tik sako, kad 
taip “sakoma”. Bet jeigu taip 
ir būtų, kaip Vaičeliūnas ne
supranta, kad nesąmonė už 
tą kaltinti komunizmą? Pagal 
oficialią statistiką Amerikoje 
dabar išsiskira kas trečia 
šeima, o mums dar neteko 
girdėti, kad čia valdo komu
nizmas ....

Beje, “Draugo” bendradar
bis nostalgiškai atsirhena 
tūps laikus, kai “laisvoje” 
Lietuvoje beveik nebuvo 
skirtasi. Jis rašo:

“Lietuvos laisvės laikais 
išsiskirdavo gal viena šeima 
iš 1000, nes parapijoje kar
tais būdavo tik viena išsisky
rusi šeima. Katalikų bažny
čia leidžia išsiskirti, jei ne
beįmanoma kartu gyventi. 
Bet ji išsiskyrusiems nelei
džia kurti kitos šeimos, iki 
išsiskyrusios šeimos abu na
riai yra gyvi, nes šeimos 
ryšiai galioja iki mirties”.

Matote, kokia “laisva” šiuo 
atžvilgiu tada buvo Lietuva: 
be tikros civilinės metrikaci
jos kunigijos letena buvo už
dėta ant krašto gyventojų 
šeimyninio gyvenimo, kur iš
siskyrę žmonės negalėjo kur
ti naujo šeimyninio židinio iki 
buvęs vyras arba žmona 
miršta. Ir tai tokių viduram
žiškų laikų pasigenda “Drau
go” rašytojai!

SKAITYKITE 
IR REMKITE 
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Auksinis ruduo Tarybų Lietuvoje. Chanono Levino nuotr.

^Kultūros (J^ltgarsiai
KNYGA APIE LENKIJĄ

I

James Michenerio knyga 
“Poland” (“Lenkija”) yra pla
čiausiai dabar skaitoma taip 
vadinamos fiction kategori
jos knyga mūsų šalyje. Fic
tion kategorija, kaip žinia, 
apima visą pro^ą, išskiriant 
visų šakų mokslinę, techni
nę, vadovėlinę literatūrą. 
Michenerio knyga apibūdina
ma kaip “istorija prozos for
moje”. Faktinai tai yra gyvu 
stilium perduota Lenkijos 
istorija, koncentruojantis ant 
asmenų virtinės per kartų 
kartas. Knyga skaitoma 
lengvai, kaip koks sensacinis 
romanas, bet skaitytojas tuo 
pačiu laiku randasi po įspū
džiu, kad jis susipažįsta su 
istoriniais faktais.

Faktinai toks mišinys su
teikia daug lengvatų rašyto
jui, daug kad ir paslėptų 
problemų skaitytojui: rašy
tojas gali rašyti kaip ir isto
riją* be nuodugnaus istorijos 
žinojimo, nes jis neima atsa
komybės .už faktus; tuo pačiu 
laiku rašytojas gali apsieiti 
be savo įdomaus siužeto, nes 
siužetu jį aprūpina pati isto
rija. Kitaip sakant, tokios 
rūšies knygą galima rašyti 
nebūnant nei tikru moksli
ninku nei gabiu rašytoju. 
Problemos skaitytojui aiš
kios: jis skaito neva literatū
rą, kuri dažniausiai tokiame 
atsitikime ant žemo meninio 
lygio; jis skaito istoriją, kuri 
net nepretenduoja esanti 
moksline. Tokių knygų dabar 
spausdinama labai daug. Mi- 
cheneris tame žanre yra kaip 
ir meistras.

SVARBI PARODA 
BOSTONE

Bostono Dailės muziejuje 
(Fine Arts Museum) dabar 
vyksta viena svarbiausių 
JAV tapybos parodų: istori
nė peržvalga, kuri apima ilgą 
erą, — nuo ankstyvų po-ko- 
lionialių laikų iki Pirmojo 
pasaulinio karo pradžios. Pa
rodoje sukaupti patys ge
riausiai žinomi šedevrai to
kių dailininkų kaip Whistler, 
Eakins, Homer, Church, 
Ryder, Lane. *Įdomu, kad 
paroda originaliai suorgani
zuota ne Bostono muziejaus, 
o Paryžiaus Luvro. Luvro 
kuratoriai priėjo prie tokios 
parodos surengimo minties 
galvodami, kad jeigu Europa 
dabar gerai susipažinusi su 
šiuolaikiniu Amerikos menu, 
ji turėtų pažinti ir jos meni
nę praeitį. Prie to prisidėjo 
faktas, kad garsus Whistle- 
rio paveikslas “Motina” kaba 
Luvre.

Tad, Luvrąs' tą parodą 
surengė, bet ji pirmiausia 
kaba Bostone, o tik vėliau 
bus perkelta Paryžiun. Po to 
ji grįš į JAV ir bus išstatyta 
Philadelphijoje.

Paroda turi ir trukumų. 
Luvras ir jiems dirbantis 
amerikietis kuratorius Steb
bins įtraukė į parodą vyriau
siai romantiškai realistinius

darbus: idiliškus gamtovaiz
džius, portretus, žanrinę ta
pybą. Parodoje pasigendama 
tokių kritinių šedevrų, kaip 
Kohlerio “Streikas”, pasi
gendame vienintelio žymaus 
19-to šimtmečio juodo daili
ninko Tannerio darbų, pasi
gendama ir geriausių ekspre
sionistinių Ryderio darbų, 
nors jis atstovautas keliais 
švelnesniais darbais.

PLJK REZOLIUCIJOS
Taip vadinamas “Pasauli

nis Lietuvių Jaunimo Kon
gresas” (suprask, vakarinių 
kraštų), kuris įvyko šią vasa
rą, priėmė daugybę rezoliu
cijų, tarp jų nemenką skaičių 
apie kultūros klausimus. Kai 
kurie nutarimai liečia mažus 
techniškos reikšmės dalykus. 
Pavyzdžiui, nutarimas nume
ris 5 ragina “kraštų Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos valdybas” 
padaryti štai ką: “paruošti 
skaidrių mont^ą su žodiniu 
apibūdinimu apie jų kraštų 
menininkų darbus ir šį mon
tažą nusiųsti PLJ Sąjungos 
valdybai. . . .”

“Skaidrių montažas” šiuo 
atsitikimu gyvenime reikštų 
į dėžutę įdėtos skaidrės, o 
“žodinis apibūdinimas” — 
ant skaidrių užrašytos daili
ninkų pavardės ir paveikslų 
pavadinimai....

Bet yra ir nutarimų labiau 
principiniais, svarbesniais 
klausimais. Pavyzdžiui, nu
tarimas numeris 6 sako:

“V PLJK pageidauja, kad 
ruošdami stovyklas, semina
rus, studijų dienas ir pana
šius renginius, rengėjai, ša
lia kitų temų, supažindintų 
jaunimą su dabartinės Lietu
vos kultūra — menu, litera
tūra, muzika, tautodaile.”

Bet — kaip? Nutarimas to 
negvildena, lyg čia nebūtų 
jokių problemų, lyg tie ren
gėjai, kas jie bebūtų, yra 
žinovai, kurie gali supažin
dinti jaunimą su visa dabar
tinės Lietuvos kultūra . . . 
Taip, Vakaruose yra vienur 
kitur lietuvių tarpe žmonių, 
kurie seka Lietuvos kultūrinį 
gyvenimą ir šį tą žino apie 
tenykštį vystymesi. Bet kaip 
galima pražiūrėti kitą gali
mybę: kodėl nepakviesti sve
čių prelegentų iš Lietuvos l— 
dailininkų, rašytojų, kitokių 
kultūrininkų? Ko bijomaĄ 
Juk jaunimas girdi tiek ir 
tiek “antrarankių” nuomonių 
apie dabartinę Lietuvą, ku
riose jos gyvenimas vaizduo
jamas iš ideologiniai priešin
go taško. Kodėl neišgirsti 
pačių Lietuvos kultūrininkų? 
Juk jaunimas, turįs savo 
protą, galės padaryti savo 
išvadas.

“PERGALĖ” APIE JAV
Vilniškės “Pergalės” pusla

piuose V. Kazakevičius daž
nai paduoda apžvalgas iš 
JAV lietuvių kultūrinio gy
venimo. Autorius akyliai se
ka visų politinių pakraipų 
užsienio lietuvių spaudą ir 

ypatingai domisi kultūros 
problemomis. 9-ame (rugsė
jo) numeryje jis rašo:

“Iš tikrųjų itin dažni tokie 
liesi laikotarpiai, kad, turint 
pačių geriausių norų, nėra ką 
pasiūlyti iš emigracinių nau
jienų poezijos mylėtojams 
Lietuvoje, nors knygų pava
dinimų — pakanka. Būdin
gas pavyzdys — pernykščių 
metų produkcija: svetur išė
jo aštuonios poezijos knygos 
(kelios su 1981 m. datomis), 
o tik vieno A. Gustaičio 
“eleginių satyrų” rinkinys 
‘‘Ko liūdi, putinėli?“ pasirodė 
vertas poezijos vardo ir mū
sų skaitytojų dėmesio.” R.B.

Laiškai
Dear Eva,

r For 72 years, Laisvė, a 
distinguished, courageous, 
Lithuanian ethnic newspaper 
has served its constituents 
well. It has been their voice. 
It has been in the forefront 
of the struggles that helped 
institute reforms and create 
benefits of far-reaching con
sequences that have affected 
the entire fiber of the social 
economic world we live in. 
Today we accept these 
things as a necessary way of 
life. Their origins are forgot
ten by the older citizens and 
they are unknown to the 
youth of today. They are 
unaware that those privile
ges they accept as a normal 
way of life did not just 
happen nor that they even 
existed when Laisvė went to 
the printers for the first 
time 72 years ago.

Today these gains so pain
fully acquired over a long 
period of time are again in 
danger of erosion, erasure, 
and extinction. It is obvious 
that today, like yesterday, 
there is a definite need for a 
newspaper such as Laisvė.

Enclosed is a donation of 
$25 to help perpetuate the 
good work you have done in 
the past and are still doing.

Fraternally,
Ruth and Servit Gugas

SUIMTAS GAUJOS 
VADEIVA

Palermo prokuroras krei
pėsi t Tailando vaidila, kad 
H išduotų Italijai neseniai 
Bankąke suimtą narkotikų 
kontrabandininką Bak Kiną.

1976, meta!s Bak Kinas bu- 
vo siunta*? Romos aerouoste 

kilogramų narkotikų. 
Tada Į ii nuteisė 6 metus ka
lėti. Tačiau atlikti bausmę 
nusikaltėlis buvo išsiųstas j 
Tailandą, o ten iš kalėjimo 
lis pabėgo. Bak Kinas (kinų 
tautybės Singa.pūro pilietis) 
laikomas pagrindiniu narkoti
kų kontrabandos iš Tailando 
i Siciliją organlratoriuml. 
Palerme jo agentai palaikė 
ryšius su mafijos boso Gas
ps rėš Mutplo žmonėmis. Si
cilijos pogrindinėse laborato
rijose narkotikai perdirbami 
j hero’na. Dalis io realizuo
jama Italijoje, kita dalis — 
oksportuo’ama } JAV. Itali
jos ir Tailando policijoms pri
reikė dvetu metų, kol susekė 
kontrabandininkų tinklą. Su- 
’rnant Rak Kiną, buvo kon
fiskuota (vairios val’utoa ut 
kelis milijonus dolerių.
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DIDELĖS ATSAKOMYBĖS RAUNDAS
Bernardas Šaknys aprašo 

keliavimą autobusais po Lie
tuvos provinciją ....

Sklaidau užrašų knygeles, 
ir atmintyje atgyja tokios 
ryškios, tokios gyvos kelio
nės. Sutikti žmonės, jų vei
dai, žodžiai. Kiekvienos ke
lionės spalva itin priklauso 
nuo žmonių, vairavusių au
tobusą, sutikusių ir išleidu
sių keleivius. Tiek nedaug 
reikia: mandagus kondukto
riaus pasveikinimas, šviesus 
žvilgsnis, nuoširdus žodis — 
ir jau kitokia asfalto ar 
žvyruoto kelio juosta. Rodos, 
autobuso linksmeshis ūžesys, 
tiesesni pakelės medžiai.

.. .Vilniaus autobusų sto
tyje ilga eilė. Kiekvienas 
braunasi, , skuba kuo grei
čiau įlipti. Konduktorė šau- 

pyksta, koneveikia ke- 
Veltui. Grūstis

Kiekvienas

kia, 
leivius. 
padidėja, 
žodis, rodos, dirgina. Paga
liau sulipa. Viąi. Tačiau ta 
slogi nuotaika išlieka, išlieka 
rūstis, kiekvieno širdyje kaž
koks nerimas, noras pasakyti 
piktą žodį. Ir visą kelią lydi 
įtampa. Atvykęs į vietą, sku
bi kuo greičiau iš autobuso, 
norėdamas pamiršti kelionę.

...Panaši keleivių eilė. At
vyksta i stovėjimo aikštelę 
autobusas. Vairuotojas ma
loniai kviečia: įlipkite iš pra
džių keleiviai su vaikais, ta
da moterys, vyrai palūkėki
te. .. Jis kalba ramiai, nuo
širdžiai). Nė vieno neįžei
džia, net labiausiai skuban
čio įlipti į autobusą. Ir savai
me nurimsta visi, tvarkingai 
išsirikiuoja.

Sulipa, visų nuotaika gera.
Autobusas pajudėjo, ke

leiviai jaukiai įsitaisė, vaiki
nai užleido vietas stovintiems 
vyresniesiems. Be priminimo.

Gera prisiminti šią kelionę 
į Biržus. Autobusą vairavo 
Nikolajus Michailovskis, ke
leivius priėmė ir išlydėjo ki
tas vairuotojas Henrikas La- 
pinskis. 1 
. Kiekvieną keleivį
Kas Lapinskis sutikdavo 
išlydėdavo su pagarba, 
vienoje stotelėje stovėjo mo
čiutė, pasirėmusi lazda. Ji 
supkiu žingsniu žengė 
autobuso durų.

— Mamyte, aš jums padė
siu įlipti!

įleido, pasodino, 
akys džiaugsmu 
Nuoširdžiai dėkojo vairuoto
jui. Ir garsiai pasakė:

— O kad visi šoferiai to
kie būtų!

dar 
jos

Henri-' 
ir 

Štai

prie

Senelės 
spindėjo.

mikroautobusą 
laukėme.
Vilnų.
nužvelgė

dėta veną
šė laukan.
t'.ko? Vai-uoto,as kažkuo

Kad vis: būtų. . .
Nejučia prisimm au praėju

si rretų 1 epos 21 d’eno.s ke
lionę iš Kauno. Susėdame i

,,Latvi ja", 
kada pajudes’mc i 

Atėjęs vairuotojas 
kelev us. Nieko - 

paėmė iš galo na- 
kąU a gaminą ir išne- 

odėl? Kas alsi
nu- 

ėjo, <-av n'Dkė grąžino laga
miną i autobusą.. Atėjęs vai
ruotojas vėl padarė tą patį. 
Keleiviams pasipiktinus, pa
aiškino: lagamino apimtis
per didelė, neatitinka tai
syklėse nurodyto standarto.

— Aš ant kelių paimsiu, 
niekam netrukdys, — bandė 
aiškintiykelėive.

Konfliktas įsiliepsnojo. Jau 
ir keleiviai pasidalijo i dvi 
puses. Vieni teisino moterį, 
kiti — vairuotoją. Laikas oe- 
go, kelios minutės praėjo, 
kai mikroautobusas turėjo 
išvykti. Vairuotojas nenusi
leido — tokio lagamino jis 
nevešius. Iškvietė dispečerę. 
Si paaiškino, jog tai norma
lus, atitinkantis taisyklėse 
nurodytą dydį lagaminas. 
Keleivė jį turi teisę vežtis...

Nesutarimas, rodos, bai
gėsi, mikroautobusas pajudė
jo, bet sėdintys jame kelei
viai buvo niūrūs. Vairuoto
jas keike visą pasaulį, ypač 
dispečerę, gailėjosi, kad ne
pareikalavęs išmatuoti, bū
tų visi įsitikinę, kad ma
žiausiai dvieiįi centimetrais 
lagaminas didesnis... Zo- 
džiavosi tarpusavyje ir kelei
viai, o lagamino savininke 
verkė. Jt grįžo i .Vilnių Iš 
laidotuvių, nuskendo sesers 
dukra. Ginčas su vairuotoju 
jai buvo ugnies kibirkštėlė į 
skaudančią širdį.

Išgirdęs apie moters ne
laimę, vairuotojas piktai pa
sakė:

— Aš vairuotojas ir 
Išmanau savo darbą, o 
vių išgyvenimai man 
pi. ]

Supratau, jog šiam 
gUi iš tiesų labai tolimas bet

gerai 
kelei- 
nėrū-

žmo-

koks nuoširdumas, jam nesu
prantamas gerumas. Autobu
sui atvažiavus į ViliTų, tuoj 
ėmė* prašyti jam pritarusių 
kelių keleivių adresų. Ruo
šėsi gintis, jeigu kas parašy
tų tiesą jo viršininkams apie 
šią kelionę. Jo baime kėlė 
tik šypseną. Niekas nesiruo
šė jo skųsti. Žmogus, turįs 
negryną sąžinę, pasiruošęs 
bet kokiam žingsniui. JUk 
tikrai tas lagaminas niekam 
nekliudė, tok;ų galėjo tilpti 
dar deš mt, nes mikroauto
buso galas buvo visai tuš- 
č:as. Vaijubtoįas paprasčiau
siai norėjo parodyti savo ga- 
l;ą. Aš galiu leisti, galiu ir 
ne’eisti...

Tokių vairuotojų pasitaiko, 
Žmonės šąla laukė, autobu
sas tuščias bet neilipsi, nes 
jo šeim‘n’'nkas neįleidžia. O 
kartais ir įleisdami tokiais 
iiodž'ais sutinka, ką jau kal
bėti apie žvilgsnį,. .

Nepamirštu kelionės praė- 
}u^ų metų vasarą. Druski- 
n*nkuo*ė laukiau autobtį^- 
išvykstančio į Ignaliną ' 6 
vai 10 mn Buvo žvarbus 
rvtas Autobusas stovėjo sto
telėje, bet keleivių j ų ne- 
leido kol !ie neriusipirksią 
b:lietų. Kaša neveikė, nes 
kas'n nke. matyt, pramigo, 
Qlaikąsi išvykti autobusui ar
tėjo. Keleiviai lakstė nuo ka
sos prie' autobuso, nuo auto
buso prie kasos. . . Pagaliau 
įleido į autobusą, pardavė bi
lietus, Tačiau kelionės nuo-lietus. Tačiau Reikmės 
taika buvo sugadinta.

— Griežtai laikausi 
syklių, — aiškino vairuoto
jas.

Taisyklių pažeisti negali
ma, bet negalima pažeisti ir 
pagarbos žmogui. Geriausios 
instrukcijos neatspindi įvai
rių gyvenimiškų situacijų. 
Jų labai daug. Keliu stote
lės link per lietų skuba mo
tina su vaiku. Galima susto
tų paimti ją, galima ramiai 
pravažiuoti pro šalį. Antruo
ju atveju, taisyklėms nebus, 
nusikalsta, bet žmoniškumui? 
Ne sustojimo vietoje per dar
ganą apytuštį autobusą stab
do mokiniai. Vienas vairuo
tojas paims juos, kitas — 
ramiausiaipra važiuos.

Neseniai važiavau 
Anykščitį. Vienoje stotelėje 
moteris nesugebėjo atidary
ti autobuso durų. Šalia sto
vis vairuotojas pagiežingai 
šypsojosi. Kai visi pasipik
tino jo elgesiu, atsainiai pra
tarė: ,,Tegu mokosi, nėįgi 
kiekvienai atidarinėsiu..."

tai-

blo- 
el- 

iša- 
pa-

Sustojome Kupiškyfė.' Vi
są kelią nekantravęs senu
kas: „Ar ne Kupiškis?," — 
ruošėsi lipti. „Palaukite,! mes 
jus privešime prie namų", 
— pasakė Henrikas Lapins- 
kis.

Privežė. Tegu kelias minu
tes ir užtruko, bet žmogaus 
diena jau bus šviesesnė ir 
senatvė ramesnė, nes regė
jo jaunų žmonių paslaugu
mą, jautė pagarbą. Pastebė
jau ir keleivių veiduose gied
rą. Vairubtojų gerumas su
šildė žmones. 1 Kiekvienam 
norėjosi pradžiuginti kitą, ką 
nors gražaus pasakyti.

Užkalbinau Henriką La- 
pinskj. i

— Jau dvidešimt metų va
žinėju. įsitikinau, jog 
gų keleivių nebūna. Tik 
kis-su jais gražiuoju — v 
da atsakys tuo pačiu, >— 
šakojo Henrikas Lapinsk s.

Džiaugėsi jis, kad kiekvie
noje’ kelionėje vis kažkuo 
praturtėja. Išgirstą fš žmo
nių įdomiausių • pasakojimu, 
istprijų. Dažnas keleivis į f į 
kelionę vyksta su rūpesčiais, 
ne visi juk skuba į vestuves. 
Kur kas dažniau lankyti li
gonio, j laidotuves. Užjauti 
žmogų, nuramini — jam jau 
daug lengviau, smagesnė ir 
kelionė.

Henrikas Lapinskis sakė: 
elgtis mandagiai su keleiviais 
joks didvyriškumas — tai 
kiekvieno vairuotojo būtina 
pareiga. Kas kita, palydėti 
sendlį iki namų ar padėti 
įlipti močiutei, sergančiam 
žmogui... Čia jau tįri pra
bilti sąžinė. Gerumo nieka
da nebus per daug.

.. .Atvažiavome į Biržus, 
figa kelionė, betr nepabodo. 
Iš tiėsty ką gi reikštų vie
na saulė, jei žmonės nebū
tu saulėmis. ..

SKAITYKITE

IR REMKITE

LAISVĘ"

KVIEČIAME PAGILINTI
LITUANISTIKOS ŽINIŲ

Nuotraukoje: Vilniaus universiteto rektorius J. Kubi
lius.

Prieš dešimt metų Vilniaus 
valstybinis V. Kapsuko uni
versitetas pradėjo rengti lie
tuvių kalbos kursus užsienio 
lietuviams. Dvi pastarąsias 
vasaras šie kursai neveikė. 
Dabar gaunama daug pareiš
kimų, kuriuose lietuvių kil
mės užsienio piliečiai ^reiškia 
pageidavimą geriau išmokti 
tėvų kalbą. Todėl ateinančią 
vasarą lietuvių kalbos kursai 
vėl veiks.

Apie šį mūsų išeivijos mo
kymą žurnalistui Juozui Žu
kauskui pasakoja Vilniaus 
universiteto rektorius akade
mikas profesorius Jonas KU- 
BILIUS':

Mūsų universitetas — vie
na seniausių aukštųjų mo
kyklų Europoje, prieš kele
rius metus pažymėjusi savo 
keturių šimtmečių jubiliejų. 
Dabar ji yra stambus Lietu
vos mokslo ir kultūros cen
tras. Čia lituanistikos daly
kus dėsto žinomi lietuvių, 
kalbininkai, literatūros ir is
torijos mokslininkai, knygos 
specialistai. Malonu, kad, ve
dini meilės lietuvių kalbai ir 
literatūrai, užsienyje gyve
nantys tautiečiai pareiškia 
norą geriau susipažinti su 
lituanistikos mokslais. Vil
niaus universitetas jiems 
svetingai atveria lituanisti
kos kursų duris.

N(uo 1973 metų pas mus 
mokėsi apie pusantro šimto 
išeivių. Pažymėtina, kad visi 
jie yra jauni žmonės. Tobu-. 
linti kalbos žinių buvo atvy
kę tautiečiai iš Jungtinių 
Valstijų ir Kanados, Lotynų 
Amerikos šalių ir Australi
jos, Anglijos, Prancūzijos, 
Švedijos, Vakarų Vokietijos, 
Lenkijos.

Organizuodami šiuos kur
sus, mes užsibrėžėme du 
tikslus. Pirma, padėti užsie
nyje gyvenantiems tautie
čiams kuo geriau patobulinti 
lietuvių kalbos žinias, išmo
kyti kuo teisingiau kalbėti. 
Juk svetur dabar nelengva 
išmokti lietuvių kalbos, kai 
kitose šalyse nebėra didelių 
lietuvių kolonijų, o beliko, 
kaip sakysime Jungtinėse 
Valstijose, tik šeštadieninės 
tautinės mokyklos, kurios ne 
visada turi pakankamai kva
lifikuotų pedagogų.

Antra vertus, mes stengia
mės kuo nuodugniau supa
žindinti kursantus su mūsų 
respublikos ekonomikos, kul
tūros, mokslo pasiekimais, 
socialine pažanga, socialisti
nio gyvenimo būdo savitu
mais. Todėl greta teorinio ir 
praktinio lietuvių kalbos mo
kymo kursų programoje da
lis paskaitų skiriama lietuvių 

literatūros, krašto istoriją 
geografijos, ekonomikos, 
tautosakos ir kitiems klausi
mams. Paskaitas kursų klau
sytojams skaito mūsų profe
soriai kalbininkai Zigmas 
Zinkevičius, Vytautas Mažiu
lis, Jonas Palionis, literatū
ros tyrinėtojas Donatas Sau
ka, geografas Česlovas Ku
daba ir kiti mokslininkai, 
žinomi savo mokslo darbais. 
Į šį darbą taip pat buvo, 
įtraukti respublikos Mokslų 
Akademijos mokslininkai fi
lologijos daktarai Jonas Lan
kutis ir Vytautas Vanagas.

Kursuose neapsiribojame 
vien paskaitomis arba prak
tiniu kalbos mokymu. Pažinti 
tėvų gimtąjį kraštą išeivijos 
atstovams padeda rengiami 
susitikimai įstaigose, organi
zacijose, muziejuose, lietu
viškų filmų demonstravimas, 
teatrų lankymas. Sak/sime, 
ankstesnių metų kursantams 
buvo surengti pokalbiai susi
tikimai Rašytojų ir Kompozi
torių sąjungose, Kultūros 
ministerijoje, “Tėviškės” 
draugijoje ir kitose įstaigose. 
Jie lankėsi Vilniaus ir Kauno 
muziejuose, pramonės įmo
nėse, kolūkiuose, bendravo 
su įvairių profesijų žmonė
mis. Druskininkuose ir Pa
langoje tautiečiai akivaiz
džiai pamatė, kaip mūsuose 
organizuoti darbo žmonių 
poilsiai ir jų sveikatos apsau
ga.

Taigi vasaros savaitės, 
praleistos Lietuvoje, išeivi
jos atstovams nepraeina vel
tui. Apie tai byloja ir jų šilti 
atsiliepimai apie kursus ir 
tėvų žemėje praleistas' die
nas, ir gautas iš tautiečių 
gausus laiškų bei pareiškimų 
pluoštas, kuriuose jie pareiš
kia savo norą atvykti moky
tis Vilniaus universiteto lie
tuvių kalbos kursuose.

Dabar mes ruošiamės 
priimti grupę kursantų atei
nančių metų vasarą. Rengia
mos mokymo ir svečiavimosi 
programos. Tad maloniai 
kviečiame lietuvių kilmės už
sienio piliečius pasisemti ži
nių mūsų vilniškėje Alma 
mater.

Varšuva. — Lech Walen- 
sa, buvęs Solidarnošč unijos 
vadas, kuriam paskirta No
belio taikos premija, dar vis 
neapsisprendęs, ar jis vyks 
gruodžio mėnesį į Norvegiją 
tos premijos atsiimti. Jis pri
sibaimina, kad jam gali būti 
neleista sugrįžti namo. Len
kijos valdžios sluoksniai kal
tina, kad ši premija tapusi 
politiniu futbolu.

Kaip žinoma, rugsėjo 6 
dieną Ženevoje buvo pradė
tas eilinis svarbių derybų 
raundas. Tarybų Sąjunga ir 
Jungtinės Amerikos Valsti
jos,. tariasi dėl strateginės 

^ginkluotės apribojimo ir su
mažinimo. Jau vien iš dery
bų tikslo suvokiama, kad 
žmonija nekantraudama lau
kia rezultatų, kurie sumažin
tų branduolinio karo grėsmę, 
garantuotų jai taikos išsau
gojimą. Visiškai suprantama, 
kodėl Tarybų Sąjunga į šias 
derybas žiūri labai rimtai. Ir 
jeigu kita derybų dalyvė 
būtų suinteresuota šių dery
bų sėkme, būtų pasiektas 
žmonijai gyvybiškai svarbus 
susitarimas.

Tiesa, Vakaruose mėgsta
ma kalbėti apie vadinamą 
Amerikos pozicijos “lankstu
mą”. Esą tik nepajudinamas 
Tarybų Sąjungos nusistaty
mas neleidžiąs pasiekti rei
kiamų susitarimų. Kiek 
anksčiau JAV siūlė, kad 
TSRS sumažintų iki nulio, 
tai yra sunaikintų visas savo 
vidutinio nuotolio raketas ne 
tik europinėje, bet ir rytinė
je šalies dalyje. Tuo tarpu 
NATO nieko nenaikintų — 
nei raketų, nei lėktuvų. 
Amerikos “nulinio varianto” 
įgyvendinimas reikštų, kad 
darybų Sąjungai priklausytų 
nulis raketų, o NATO blokui 
sumažinimo nulis. Dabar 
Washington's sutinka, kad 
TSRS pasiliktų tam tikrą 
savo vidutinio nuotolio rake
tų kiekį. Tokiu atveju JAV 
ne tik nesumažintų nė viena 
raketa branduolinių vidutinio 
nuotolio ginklų, Ibet dar dau
giau: JAV gautų “teisę” dis
lokuoti — be čia jau turimų 
Anglijos ir Prancūzijos rake
tų — tiek naujų Amerikos 
raketų, kiek jų būtų pasiliku
si Tarybų Sąjunga. Išvada 
paprasta. Iš Tarybų Sąjun
gos Washingtohas reikalauja 
vienašališkai sumažinti bran
duolinių vidutinio nuotolio 
ginklų arsenalą/ir priedu — 
laiminti naujų, į Tarybų Są
jungą ir jos sąjungininkus 
nutaikytų Amerikos raketų 
dislokavimą Vakarų Europo
je. Kalba apie “lankstumą” 
Washingtono politikoje — 
vienašališka, NATO naudai,

Isu kuria Tarybų Sąjunga 
nesutiks.

Tik Tarybų/ Sąjunga yra 
pasiūliusi tikrą nulinį varian
tą Europai y— sunaikinti vi
sas branduolines priemo
nes — tiek vidutinio nuoto
lio, tiek taktines. Kadangi 
Vakarai pasirodė nepasiren
gę radikaliam, sprendimui, 
Tarybų Sąjunga pasiūlė kitą 
variantą, nors ir mažiau ra
dikalų, tačiau konstruktyvų. 
Šio varianto esmė tokia: ne
dislokuoti Europoje jokių 
naujų vidutinio nuotolio prie
monių, o visas esamas suma
žinti maždaug trigubai, pa
likti po 300 tokių priemonių 
Tarybų Sąjungai ir NATO 
blokui. Kaip į tai sureagavo 
Vakarai? Pasipylė kaltini
mai, kad Tarybų Sąjunga 
turės pranašumą pagal sumi
nį kovinių užtaisų savo rake
tose SS-20 skaičių. Tarybų 
Sąjunga paneigė šį Vakarų 
propagandos triuką ir pareiš
kė, kad sutinkanti susitarti 
tiek dėl nešėjų — raketų ir 
lėktuvų, tiek dėl kovinių 
užtaisų juose lygybės. Tary
bų Sąjunga nuosekliai ir 
lanksčiai remiasi šalių lygy
bės ir vienodo saugumo prin
cipu. Lieka viena — JAV ir 
jų sąjungininkams iš NATO 
bloko parodyti norą iš tikrų
jų susitarti Ženevos derybo
se. . •

Tarybų Sąjunga paneigė ir 
kitą JAV ir NATO išsisuki
nėjimo variantą — esą 
RŠRS, sutikdama sumažinti 
savo vidutinio nuotolio rake
tų skaičių europinėje šalies 
dalyje, ketina permesti jas į 
rytinius rajonus. TSKP CK 

Generalinis Sekretoiius^ 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Pirmininkas 
J. Andropovas, atsakydamas 
jį “Pravdos” laikraščio klausi
nius, pabrėžė: “Tokie teigi
mai yra aiški netiesa. Jokios 
gudrybės čia nėra. Mes pa
tys pasiūlėme jau prieš kurį 
laiką, kad pagrindinis viduti
nio nuotolio branduolinės 
ginkluotės sumažinimo Euro
poje metodas būtų jų išmon- 
tavimas, sunaikinimas”. Ta
rybų Sąjungos vadovas da
bartinio Ženevos dterybtį 
raundo išvakarėse pabrėžė: 
“Jeigu būtų sudarytas savi- 
tarpiškai priimtas susitari
mas, įskaitant JAV atsisaky- 

dislokuoti Europoje nau- 
raketas, Tarybų Sąjun- 
mažindama savo viduti- 
nuotolio raketas europi-

mą 
jas 
ga, 
nio
nėję šalies dalyje iki to 
kiekio, kurį tūri Anglija ir 
Prancūzija, likviduotų visas 
raketas, kurių skaičius maži
namas. Tuo atveju būtų lik
viduotas ir didelis skaičius 
moderniausių raketų, kurios 
Vakaruose žinomos pavadini-

Metropolitan Opera 
paminėjo savo šimtmetį

New York. — Spalio 22 d., 
šio miesto muzikos pasaulis 
atšventė Metropolitan ope
ros šimto metų sukaktį be
veik visą dieną užtrukusiu 
koncertu, kuriame pasirodė 
daugiau kaip šimtas solistų, 
pakaitomis diriguojant net 
septyniems dirigentams. Da
lyvavo taip pat operos cho
ras ir baletas.

Programa prasidėjo 2 vai. 
popiet ir pasibaigė apie pir
mą valandą jryto. Bilietai 
buvo parduodami atskirai į 
abi koncerto dalis. Už bilie
tus gauta iš viso $1.45 milijo
nai, taigi pajamos daugiau 
nęi dvigubai prašoko operos 
šio sezono atidarymo naktį 
rugsėjo 26 d., kada bilietų 
parduota už $601,000. Muzi
kos mėgėjai prie bilietų ka
sos prastovėjo valandų va
landas.

Programoje buvo atlikta ir

Gus Hali 
PROTESTUOJA PRIEŠ 
KOMUNISTŲ KANKINIMĄ 
IRANE

New York. — Amerikos 
Komunistų partijos gen. sek
retorius Gus Hali pasiuntė 
laišką Irano vyriausybei, 
protestuodamas dėl komu
nistų partijos narių suėmimo 
ir kankinimo. Hali sako, kad 
jis remia Irano tautos revo
liuciją prieš imperializmą ir 
pasisako už jos demokratinį 
turinį, bet negali pateisinti 
nuolatinio Irano Tudeh (ko
munistų) partijos vadų ir 
narių persekiojimo.

Jis pareiškė, jog jis prisi
deda prie judėjimo visame 
pasaulyje už tai, kad būtų 
nustota kankinti komunistus, 
ir kad, jei bus teismas, kad 
jis būtų viešas ir kad tarp
tautiniai teisininkai jame ga-< 
lėtų dalyvauti. Jis taip pat 
reikalauja, kad Tarptautinio^ 
Raudonojo Kryžiaus atsto
vams būtų leista aplankyti 
kalėjime laikomus Tudeh 
partijos- vadus ir nariusv 
Laiškas pasiųstas per Alžiri- 
jos ambasadą Washingtone.

mu SS-20”.
Tarybų Sąjunga į Ženevos 

derybas žiūri visu rimtumu. 
Jos pozicija visiškai paneigia 
NATO šalyse skleidžiamus 
teiginius, kad esą TSRS keti
na išsaugoti raketas, kurios 
turėtų būti sumažintos, pa
prasčiausiai perkėlus jas iš 
Europos į Rytus.

Tarybų Sąjunga darė ir 
daro viską, ką galėdama, kad 
būtų išspręstos problemos 
deryboms, kad būtų sudary
tas abiem pusėm priimtinas 
susitarimas. Jis užkirstų ke
lią nepaprastai pavojingam 
branduolinio ginklavimosi t 
varžybų etapui Europoje. 
Tačiau negalima pamiršti ir 
tokio dalyko: jei Amerikos 
pozicija derybose nepasikėbų 
išliks ir toliau nekonstrukty- 
vi ir vienpusiška, jei Europo
je faktiškai bus dislokuoti 
Amerikos “Pershingai” ir 
sparnuotosios raketos, Tary
bų Sąjunga turės imtis ati
tinkamų priemonių, kad iš
saugotų jėgų balansą ir 
Europos, ir globaliniu mastu.

A. Sinkevičius

ištraukų iš Gounodo operos 
“Faustas”, kuriuo ši opera 
pradėjo savo darbą prieš 100 
metų, spalio 27 d.,, kai ji 
įsikūrė Broadwayuje prie 36 
St. '

Koncertas buvo transliuo
jamas per TV ir radiją Ame
rikoje ir užsienyje. Taip pat 
įrašytas į juostas ir bus 
išleistas plokštelėse.

Minint šią sukaktį, įdomu 
prisiminti ir tai, kad įvairiais į
laikais ir lietuvių dalyvauta I
šios operos darbe. Kaip solis
tės čia yra dainavusios Ame
rikos lietuvės Anna Kaskas, 
Polyna Stoska, Sue Griska ir 
Algirdas Brazis. Lietuvių?/ 
yra dainavę ir operos chore. * 
Jų tarpe buvo ir buvęs 
“Laisvės” redaktorius Rojus 
Mizara. Šiuo metu operoje 
yra viena liefyivė solistė iįj 
Lenkijos—Terėsa Žilytė.

UAW IR CHRYSLER 
PASIRAŠĖ $1 BILIJONO 
SUTARTI

Detroit. — Spalio 24 d. 
United Auto Workers unija 
pasirašė sutartį su Chrysle- 
rio korporacija. Ši sutartis 
jau buvo pačių darbininkų 
ratifikuota rugsėjo 13 d. ir ji 
įsigalioja atgaline data nuo 
rugpjūčio 15 d.

Darbininkai gavo atlygini
mų pakėlimą pereitą sausį 
pagal vienerių metų sutartį, 
bet, paaiškėjus, kad Chrys
ler padarė daug pelno, darbi
ninkai reikalavo daugiau. Ta
da parengta nauja sutartis, 
pagal kurią visi gaus lygiai 
tokias pat algas, kaip Gene
ral Motors bei Fordo dirban
tieji.

Dabar kiekvienas darbinin
kas gaus $8,625 per dvejus 
metus algos ir priedo pragy
venimo išlaidoms. Tai reiš
kia, kad dabar algos pakils 
nuo $9.85 iki $12.27 per 
valandą dvejų metų laikotar
piui.

RIMTA PRIEŽASTIS
12-metis berniukas iš Ko

bės miesto Kakuėjus Tanaka 
nori pakeisti savo vardą, ra
šo Honkongo savaitraštis 
„Eišavik": Kaimynai ir bend
raklasiai mokykloje baigia 
užkankinti jį pasityčiojimais: 
mat tėvai berniuką pavadino 
tuometinio premjero Kakuė- 
jaus Tanakos garbei. O mi
nistras pirmininkas, kaip pa
sirodė, buvo kyšininkas ii* 
visai nevertas pagarbos žmo
gus. Jo vardas dabar minimas 
daugiamilijoninių „Lokhido" \ 
kyšių byloje.

Tėvai kreipėsi į teismą, ir 
tas sutiko pakeisti berniuko** 
vardą. Nuo naujų mokslo 
metų jis lankys kitą mokyk- - 
lą.
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Amerikietis dailininkas Rudolfas Baranikas 
atsako į žurnalisto Vytauto Kazakevičiaus klausimus

ti

UetuVoje šią vasarą viešėjo pažangus 
JAV lietuvių spaudos bendradarbis, \ dai
lininkas Rudolfas Baranikas su žmona dai
lininke Mei Stlvens.

Gimęs . (1920. VIII. 10) Ukrainos mieste 
Kremenč.uge, jis augo ir mokėsi Anykš
čiuose. 1938 m. išvykęs j JAV, gyveno 
Čikagoje, dirbo „Vilnyje**, paskui kariavo 
prieš hitlerin^fašlzmą Vakarų Europoje, 
studijavo dailę Niujorke ir Paryžiuje, dir
bo „Laisvės“ redakcijoje. Dalyvavo dau
gelyje parodų, dėsto dailę, nuolat bend
radarbiauja „Laisvėje**, dabar teikdamas 
laikraščiui ypač didelę paramą. 1964 m. 
ptrmą sykį aplankęs Tarybų Lietuvą, 
„Laisvėje" skelbė plačius kelionės repor
tažus. Po to dar kelis sykius, viešėjo mū
sų krašte. Šių metų viešnagė sutapo su 
iškilmingu A. Bimbos palaikų laidojimu. 
Tuo pač.u metu R. Baranikas aktyviai do
mėjosi L:etuvos kuitūriniu gyvenimu, tu
rėjo nemaža susitikimų, keliavo po res
publiką.

Jūs jau ne sykį lankėtės Tarybų Lietu
voje. fačiau ši kelionė buvo ypatinga, 
nes susijusi su Jūsų artimo? vyresnio 
draugo Ir bendradarbio, žymaus Amerikos 
revoliucinio darbininkų judėjimo veikėjo 
Antano Bimbos atminimo jo gimtajame 
krašte įamžinimu. %

Taip, ši kelionė iš tikrųjų buvo ypatin
ga Aš ir Mei Stivens ketinome vykti į 
Lietuvą dar nežinodami, kad ji sutaps su 
draugės Ilzės Bimbienės misija. Nors ir 
nebuvo planuota tokio pobūdžio kelionė, 
nors kiti, vyresni Antano Bimbos kovos 
draugai būtų tinkamiau atstovavę JAV 
pažangių lietuvių judėjimui, mūsų daly
vavimas A. Bimbos atminimo įamžinime 
vis tiek buvo natūralus: mes abu, Mei ir 
aš, ilgus metus buvome Antano ir Ilzės 
draugai. Tiesa, nesame tos pačios kartos 
žmonės, o kai kurie interesai buvo gan 
skirtingi. Pavyzdžiui, tekdavo su draugu 
Antanu dažnai pasiginčyti apie meną, li
teratūrą, jis buvo griežtas tam tikro rea
lizmo šalininkas. Bet . tai, žinoma, antra
eilis dalykas, lyginant su idėjomis, kurios 
mus jungė.

Kai rokiškėnų orkestras laidotuvių iš
kilmių pabaigoje sugriežė Internacionalą, 
a&ros man veržėsi iš akių: juk šalyje, 
kur Antanas praleido beveik visą savo 
gyvenimą, bet šiuo metu negalvojama 
apie kokius nors paminkius jam, nors, 
objektyviai kalbant, milijonai Amerikos 
darbo žmonių — nuo angliakasių iki siu
vėjų — turėtų būti jam dėkingi už še
šis kovos, organizavimo, tyjinėjimo, 
mokslo dešimtmečius... Ar kada nors ko
kiame nors Pensilvanijos valstijos anglia

kasių klube bus atidengta bent memoria
linė, ekspozicija Antanui Bimbai, buvu
siam „The Miners' Voice" („Angliakasių 
balsas") redaktoriui?

Tos mintys skriejo Panemunėlio kapi
nėse, ir todėl mano atsisveikinimo su juo 
paskutiniai žodžiai buvo pasakyti kalba, 
kuria jis kalbėjo, kai arė savo tėvo ūkio 
dirvonus čia, netoli Panemunėlio, ir 
drauge kalba šalies, kurioje jis ilgai gy
veno ir kovojo. Atsisveikinau su juo tra
diciniu lietuvišku „sudiev, Antanai" . ir 
anglišku „farewell, Anthony".

Ir šįkart, lankydamasis Lietuvoje, Jūs 
gyvai domėjotės savo vaikystės krašto 
kultūriniu gyvenimu. Kokios naujovės 
Jūs šį kartą labiausiai sudomino?

Tai pats sunkiausias klausimas. Maž
daug prieš metus lankiausi su pažangių 
JAV dailininkų gi upe socialistinėje Ku
boje. Ten domęjimosf objektai buvo aiš
kesni: kuo /Kultūra socialistinėje Kuboje, 
kurios revoliucija dai jauna ir kuri yra 
prie patpankiško imperializmo slenksčio, 
skiriasį/nuo’ kultūros mūsų šalyje, kur 
.mes bandome brandinti rezistenciją pa
čiuose įniršusio Imperializmo nasruose?

Atvykęs dabar į Tarybų Sąjungą, daž
nas radikalus JAV kultūrininkas, kad Ir 
marksistas, koks aš esu, atsiveža su savi
mi tam tikrą naštą. Pas mus, tarp pažarb- 
gių inteligentų, iki šios dienos itin ger
biama, kartais beveik dievinama ta kul
tūra, kuri klestėjo Tarybų šalyje per pir
mą dešimtmetį po revoliucijos — ta auk
sinė raudonoji era, kurios vaizduojamame 
mene reiškėsi tokie žmonės, kaip Tatlinas 
Ir Rodčenka, kino mene — Eizenšteinas, 
poezijoje — Majakovskis. Tos inteligenti
jos kinotekose vakaras po vakaro rodomi 
ankstyvieji tapybiniai filmai, sklaidomi 
meno žurnalai, pavyzdžiui, „Artforum**, 
gvildenamos Rcdčenkos idėjos apie meną, 
ankstyvieji, porevoliuciniai poetai ver
čiami ir spausdinami. Štai, prieš išskris
damas į Lietuvą, viename Soho rajono fil
mų klube žiūrėjau drauge su pilna sa- 
liuke jaunų entuziastų negarsintą tarybinį 
dokumentinį filmą „Turksib" — apie Tur
kestano—Sibiro geležinkelio statybą...

Lankydamasis Lietuvoje, kuri faktiškai 
man gimtasis kraštas, dar intensyviau vis
kuo domieši. Iškyla ir problemų. Kartais 
savęs klausi, kaip viską suprasti? Štai 
pavyzdys. A. LaurinČiuko pasiūlymu nu
vykome į Poezijos pavasario šventės ati
darymą Kaune. Prie Kauno marių, Pale
mone, prie Salomėjos Nėries memoriali
nio muziejaus, prie tradicinio lietuviško 
aukuro deklamuoja poetai. Klausais eilių, 
kurios skrieja virš išsiliejusio Nemuno: 
jausminga gamtos lyrika, gili savo krašto 
ir gimtosios kalbos meilė. Atsiminįmai ta-

“LAISVĖ”

ve nuneša praeitin, į prieškarinę Anykš
čių progimnaziją, ir jauties taip gerai, 
kad egzistuoja tokia plati kūrybinė erd
vė. Bet tu taipgi esi iš JAV atvykęs 
marksistas; ten, Amerikoje, mes kovoja
me prieš administracijos pastangas suor
ganizuoti intervenciją Nikaragvoje, už
gniaužti Salvadoro liaudies išsivadavimo 
judėjimą, ko gero, dar bandyti pasukti 
istorijos ratą atgaliop puikiojoje Laisvės 
saloje, Kuboje. Tad ar negalėtų meilė tė
vynės šventiems ąžuolams ir solidarumas 
su Salvadoro laisvės kova eiti ranka 
rankon?

Lietuvoje daugelis Jus pirmiausia pa
žįsta iš įdomių rašinių „Laisvėje*', kuriai 
Jūsų taika dabar pasidarė ypač reikšmin
ga. Bet Jūsų profesija ir pašaukimas —. 
dailė. Ar negalėtumėt trumpai priminti 
mūsų skaitytojams, koks buvo Jūsų ke
lias | profesinę dailę, papasakoti, ką k 
kaip dabar šioje srityje dirbate.

Mano kelias j dailę gali atrodyti vin
giuota^, bet faktiškai jis buvo tiesus: 
anksti, dar mokydamasis Anykščių pro
gimnazijoje, žinojau, kad būsiu dailinin
kas. Vienaip ai kitaip' kai 1938 metais 
palikau Kauną ir išvykau į JAV, jau gal
vojau pirma proga studijuoti meną. Bet 
gyvenimas ‘tą siekį vis atidėliojo, ypač 
kelią pastojo Antrasis pasaulinis karas, 
treji tarnybos ir fronto metai. Tik 1946 
metais, jau turėdamas 26-erius, rimtai 
pradėjau studijuoti dailę.

Jūs Ir Jūsų žmona Mel Stivens esate 
dalyvavę ne vienoje amerikiečių ir JAV 
lietuvių parodoje, suręngėte personalinių 
parodų, susilaukėte spaudos ir dailės kri
tikos vertinimų. Kas labiausiai įsiminė, 
kurie iš tų įvykių Jums reikšmingiausi?

Ankstesniame klausime Jūs pavartojote 
du žodžius: „profesija" ir „pašaukimas". 
Gerai, kad pavartojote ir antrąjį, nes pas 
mus jis daug labiau vertinamas negu 
apibūdinimas — „profesija". Jeigu kriti
kas apibūdina dailės darbą kaip „aukšto 
profesinio lygio", tai reiškia, kad darbas 
vidutiniškas, —- apie tikrai įkvėptą meno 
kūrinį nesakoma, kad jis „profesionalus".

Mes esame, aišku, profesionalūs dailinių- 
kai, bet svarbiau, kad mes jaučiame dai
lę esant mūsų gyvenimo širdimi. Tas gal 
skamba labai romantiškai, . bet tebūna 
taip.

Taigi, kokie mano kūrybinio gyvenimo 
įvykiai man reikšmingiausi? Kokie darbai 
svarbiausi? Vietnamo karo metais tapiau 
paveikslus, kurie pasidarė _. žinomi kaip 
„Napalmo elegijos" ciklas. Ta tema vyra
vo mūsų kūryboje beveik septynerius me* 
tus (1966—1973), apie paveikslus buvo 
daug rašoma, dėl jų diskutuojama, dar
bai dažnai reprodukuoti. Dauguma kritikų 
suprato tą poetišką elegiją kaip tylų iš
šūkį tamsai, nakčiai, mirčiai. Žodis „na
palmas" signalizavo ryšį su Vietnamu, 
bet tai nebuvo „protesto, menas" įprastą
ja žodžio prasme. Jungtinėse Amerikos 
Valstijose į kairę linkę dailininkai ir kri
tikai nuolat gvildena vadinamojo „politi
nio meno" klausimą, t. y. idėjiškumą me
ne. Tose diskusijose dalyvauju ir aš, raš
tu ir žodžiu reikšdamas nuomonę, kad 
idėjiškumas mene vertingas tiktai tuo
met, kai jis visiškai sutampa su dailini iv 
ko kūrėjo internizuotais jausmais. 
Kaip marksistas puikiai suprantu, kad 
viskas turi idėjines ir materialines šak
nis, bet tai neprieštarauja -poetiškai ro
mantinei atmosferai, kuri, yra vienintelė 
tikra dirva menui. Pavyzdžiui, man visuo
met buvo svetimesni poetai, kuriuos va
dinčiau „pranašais" (kad ir Vitmenas, Ne
ruda ar - Mieželaitis), bet daug artimesni 
R. Rilkė, B. Brechtas... Net tokie „misti
kai", kaip B. Brazdžionis ir A. Nyka-Ni- 
liūnas, kai jų talentas įstengia paliesti 
gyvenimo Ir mirties paslapties nervą, 
man atrodo, yra socialiniai poetai tikriau, 
šia to žodžio prasme.

Taigi, nors jaučiu, kad per „Napalmo 
elegiją" įstengiau išreikšti sukauptus 
komplikuotus jausmus, kita mano kūrybos 
dalis, kaip vėliau sukurtas „Nakties dan
gaus elegijų" ciklas, man taip pat svar
bi...

Lietuvoje viešėdamas, Jūs susipažinote 
su dailės gyvenimu, bendravote su meni
ninkais, susitikote su jais. M. Stlvens Ir 
Jūs pasakojote apie šiandieninę amerikie
čių dailę, Iliustravote šį pokalbį dailės 
darbų skaidrėmis. į kokius amerikiečių 
dailės gyvenimo reiškinius, savybes ar 
darbus atkreipėte dėmesį, kas domino 
Lietuvos dailininkus?

„ Mes dėkingi Dailininkų sąjungai, kad 
mums suteikė progą susitikti su dailinin
kais ir parodyti jiems tai, kas mums at
rodo būdinga ir reikšminga pažangiajame 
JAV mene. Mei Stivens ir aš skaitėme 
lyg ir atskiras trumpas iliustruotas pa
skaitas: aš apie savo kūrybą ir apie ke
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lias reikšmingas vadinamojo protesto me
no fazes, ji — apie savo ciklą „Papras
ta — nepaprasta" ir apie feministinį me
ną Amerikoje. Man atrodo, kad feminis
tinis menas auditorijai sukėlė daugiausia 
kontraversijų, ir tai visai natūralu. Taip 
pat natūralu, kad kolegės moterys grei
čiau suprato tų darbų reikšmę. O gal vy
rai irgi suprato, bet suprasti ne, visuomet 
malonu? Vienaip ar kitaip, diskusijos bu
vo gyvos, nepaisant to, kad nemenka da
lis mūsų rodytų darbų, ypač koncepcinio 
protesto pavyzdžiai, mažai ką bendra tu
ri su įprasta meno sąvoka.

Jūs daugelį metų dalyvavote Lietuvių 
meno sąjungos veikioje, buvote jos cent
ro komiteto nariu ir pirmininku, daug ra
šėte apie užsienio lietuvių meno saviveik
lą, literatūrą, spaudą, rūpinotės išeivijos 
dailininkų veikia, jų parodomis. Lietuvoje 
dar mažai pažįstami pažangūs JAV lie
tuvių dailininkai ir jų darbai. Tuo tarpu 
tarp jų buvo Ir profesionalų (pavyzdžiui, 
Ed. Reinhardas, kurio vardas buvo žino
mas ir visos Amerikos dailės gyvenime). 
Būtų įdomu išgirsti Jūsų nuomonę dėl 
pažangių lietuvių dailininkų vaidmens 
kultūros istorijoje!
\ Pats terminas „pažangūs JAV lietuviai 
dailininkai" kelia daugiau klausimų, negu 
išaiškina. Apskritai kalbant, visa pažan
gių Amerikos lietuvių dailės, teatro ir 
muzikos, veikla yra ir buvo saviveiklinė. 
Tai atsispindėjo ū Lietuvių meno sąjun
gos veikloje. Rašydamas apie tą saviveik
lą mūsų. JAV pažangiųjų lietuvių, spau
doje, visuomet stengiausi nedaryti nuolai
dų banalumui, raginau siekti aukšto me
ninio lygio -Mat aš esu linkęs kelti pa
čius aukščiausius reikalavimus menui, bet 
taip pat tikiu, kad pats geriausias menas 
turėtų būti visiems pasiekiamas.

Taigi, kalbėdami apie Lietuvių meno 
sąjungos (LMS) veiklą, turime galvoje 
meno saviveiklą. Bet toks pagarsėjęs dai
lininkas, kaip Ed. Reinhardas, nesidrovė
jo rodyti savo darbus kartu su mėgėjais. 
Reinhardas, dabai gerbiamas JAV meno 
istorijoje kaip abstrakcijos klasikas, bu
vo aktyvių laisviečių Prano ir Olgos 
•Reinhardų sūnus. Vietnamo / karo metais, 
kai dauguma JAV dailininkų buvo įsi
traukę į protesto judėjimą, man dažnai 
teko darbuotis su Reinhardų. Mes tuo 
laiku tapome artimi draugai, bet LMS ir 
lietuviška saviveikla tada jau buvo kaip 
ir praeities dalykas...

Ar galima vadinti Reinhardą pažangiu 
Amerikos lietuvių dailininku? Čia jau

< reikėtų prasmę praplėsti. Aš net abejoju, 
ar pats turiu teisę vadintis pažangiu JAV 
lietuvių dailininku, nes palikau Lietuvą, 
turėdamas tik 18 metų amžiaus; kaip 
dailininkas išaugau veikiamas Paryžiaus 
ir Niujorko meno. Gal tiksliausia vadin
ti pažangiais Amerikos ’ lietuvių dailinin
kais tokius liaudies menininkus, kaip, 
pavyzdžiui, Joną Lumbį-Bulį ir Praną 
Mockapetrį? O gal JAV lietuvių dailinin
kais vadinti tik tuos, kurie išsimokslino 
Ir išaugo kaip dailininkai Lietuvoje? Esu 
tikras, kad, atvykę į Lietuvą, V. K. Jo
nynas ir K. Zoromskis jaučiasi artimesni 
lietuvių dailininkams, Nors aš manau 
esąs dabartinei Lietuvai ideologiškai arti
mesnis. \

Jeigu spėjot^ ką nors nauja pastebėti 
Lietuvos dailės' gyvenime ir darbuose, bB* 
tų įdomu Išgirsti Jūsų įspūdžius.

Sunkti apibendrinti. Pasitenkinsiu pažy
mėdamas du įvykius: Dailęs instituto stu
dentų parodą ir J. Galkaus plakatų eks-^ 
poziciją. Studentų parodos lygis buvo 
toks aukštas, kad susitikime^ po parodos 
atidarymo dėstytojams tiesiog' ^pasakiau: 
studentai bando jus pralenkti, saugokitės) 
J. Galkaus plakatai, man atrodo, yra iš
ties pasaulinio lygio.

V i k t o f e Kapočiaus nuotrauka.
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Vidurvasarį
!AŠ pažiūrėjau Į savo šešėlį ant 

blunkančio smėliot
Dar kartą į šlamančią drebulę — ir / 

pasukau atgalios.
Rytas jau baigėsi. Ir kažkas nepataisomai 

vėlinos. 
Ir vėl bus kaitra, pamaniau. Ir kiemas 

daugiau nežaliuos.

Jau vasaros pats vidurys. Visi pakraščiai 
dar spalvoti.

Autobusuose karšta ir dulkės. Ir pavydi 
pėsčia jam dalios. 

Nejau nepabos apie vieną tą patį galvot 
ir galvoti? — 

AŠ pažiūrėjau į savo šešėlį — ir pasukau 
atgalios------------

' i

Žodis ir pypkės dūmas.
Žiogo apsnūdęs čirškimas^
Liūdnas bežodis gerumas —•
Buvimas ir jau nykimas.

Iš kelmo kalasi atžalos.
Iš lėto tarp vėjų linguoja.
Visa, kas miršta — ir atželia
Ties baltu keliu, ties lygiuoju — —• —*

Atsakomybė už 
pasaulio likimą

Pasaulio tautos su dideliu 
dėmesiu sutiko TSKP CK 
Generalinio Sekretoriaus, 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Pirmininko 
J. Andropovo pareiškimą, 
kuriame jis nurodė, kad ta
rybinei vadovybei nekyla 
abejonių, kokios linijos ji turi 
laikytis tarptautiniais klausi
mais esant dabartinei įtemp
tai padėčiai. TSRS kursas, 
kaip ir anksčiau, nukreiptas į 
taikos išsaugojimą ir stiprini
mą, įtempimo mažinimą, gin
klavimosi varžybų apriboji
mą.

Užsienio informacijų agen
tūrų pranešimuose, laikraš
čių, radijo ir televizijos ko
mentaruose, politinių ir vi
suomeninių veikėjų pasisa
kymuose pažymima, kad Ta
rybų Sąjunga savo gerovės 
ir saugumo ^neatskiria ir juo 
labiau nepriešpastato kitų 
tautų gerovei ir saugumui.

J. Andropovas, pažymi už
sienio spauda, griežtai per
spėjo dabartinę JAV admini
straciją, vykdančią militaris
tinį kursą. Jo esmė — nesi
skaitant su kitų valstybių ir 
tautų interesais, užtikrinti 
Jungtinėms Amerikos Val
stijoms vyraujančias pozici
jas pasaulyje. Siekdama savo 
tikslų, JAV nueina taip toli, 
kad verčia suabejoti, ar eg
zistuoja Washingtpnui ap
skritai kokie nors stebdžiai, 
kad nebūtų peržengta riba, 
prie kurios turi sustoti kiek
vienas mąstantis žmogus.

Apakinti antikomunizmo, 
JAV valdantieji sluoksniai 
nori pasukti istorijos eigą, 
kaupia kalnus naujų masinio 
naikinimo ginklų — nuo ra
ketų “MX” iki konteinerių su 
nervus paraližuojančiomis 
dujomis. Jų absurdiškas ir 
neleistinas siekimas idėjų 
konfrontaciją paversti karine 
konfrontacija dabar, bran
duoliniame amžiuje, perne
lyg brangiai kainuotų visai 
žmonijai. Šiuo metu JAV 
politikierių tarpe, kaip liudi
ja laikraštis “Washington 
Post’’, vyrauja nuomonė, 
“kad geriau tegu mus apkal
tina blaivaus proto stoka, 
negu minkštaširdiškumu 
raudonųjų atžvilgiu”.

Ar ne siekimą primesti 
visam pasauliui savižudišką 
šūkį “geriau mirti, negu būti 
raudonuoju”, rodo ir Jungti
nių Tautų Organizacijoje pa
sakyta JAV prezidento kal
ba, kurioje grubiai iškraipo
mi faktai, gausu melo ir 
demagogijos, ir visu tuo no
rima pateisinti Amerikos ad
ministracijos vykdomą kursą 
įtempimui ir ginklavimosi 
varžyboms didinti, atvirai 
šmeižti Tarybų Sąjungą.

Apie vienos ar kitos vy
riausybės politiką tautos pir
miausia sprendžia iš jos 
veiksmų. Ir žmonija neprara
do ir negali prarasti proto, 
kaip to norėtų Baltieji rūmai. 
Visi, kurie šiandien kelia 
savo balsą prieš beprotiškas 
ginklavimosi varžybas, gali 
būti tikri, kad būtent tik 
taikių tikslų siekia Tarybų 
Sąjunga, kitos socialistinės 
šalys.

i TSRS, pabrėžiama J. An
dropovo pareiškime, ir atei
tyje darys viską, kad Žemėje 
būtų išsaugota taika.

VI. Burbulis

D2OKONDOS MĮSLĖS
Paslaptingoji , Džokondos 

šypsena... Kiek amžių dai
lės mylėtojai bando iššifruoti 
ją. Ir kiekvienas prieina sa
vų išvadų. Tad kas ta mer
gina ar moteris, kurią įam
žino didžiojo Leonardo da 
Vinilo teptukas? Kokia ji bu
vo kasdieniniame gyvenime? 
Įspėti tai pabandė prancūzų 
matematikai. Jie užprograma. 
vo Džokondos atvaizdą kom
piuteryje ir mašina „pagal
vojusi", pasiūlė savo versiją: 
gražuolės ūgis nuo 168 iki 
173 centimetrų. Daugiau ką 
kompiuteris nesugebėjo pasa
kyti. Likusias mįsles apie 
Džokondą dar teks įminti.
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KANADOS ŽINIOS
. Professor V. V. Sazonov AUKŠTYN KOJOMIS

MONTREAL, QUE., CANADA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Juozas Lesevičius
Prabėgo liūdni penkeri metai, kai mirtis išplėšė 

iš mūsų tarpo vyrą ir tėvą, kuris mirė 1978 m. 
lapkričio 5 d.

Visuomet pasiliksi mūsųynintyse ir širdyse.

Žmona-ANNIE LESEVICIENE
Dukra, žentas ir anūkėlė L. G. VICKERS

VERDUN, QUE., CANADA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mikolas Gudas
Mirė 1980 m. lapkričio 6 d.

Jau praslinko treji liūdni metai kai negailestinga 
mirtis atskyrė iš gyvųjų tarpo mūsų mylimą vyrą 
ir brangų tėvą. i

Prisiminame jį su didele meile širdyse.
Ilsėkis ramybėje, brangus Mikolai, ant Mount 

Royal kalnelio. Mes Tavęs niekados nepamiršime 
kol gyvos busime. ' t.

Žmona-MARY GUDAS
Dukra—IRENA GUDAS j 

ir Giminės

VERDUN, QUE., CANADA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mikolo Gudo
Mirė 1980 m. lapkričio 6 d.

Jau praslinko treji liūdni metai kai negailestinga 
mirtis iš gyvųjų tarpo atskyrė mano mylimą brolį.

Prisiminame jį su didele meile širdyse.
Ilsėkis ramybėje, brangusis broli. Mes Tavęs 

niekados nepamiršime, kol būsime gyvos.

Sesuo-MARY NIAURA 
Švogeris—PETRAS NIAURA
Dukra ir anūkai-LIDDY ir GLUNA

TARYBŲ LIETUVOJE

Alėjai, viesulai
Rugsėjis buvo šiltas, ypač pir

mas penkiadienis ir antroji de
kada. i Tuo metu kai kuriomis 
dienomis temperatūra buvo to
lygi liepos mėnesio temperatū
rai, o viso laikotarpio — aukš
tesnė už vidutinę daugiametę. 
Tačiau po ilgai trukusių sausų 
saulėtų orų padažnėjo lietūs.

Rugsėjo mėnesį Siaurės pusru
tulyje atmosferos procesai įgavo 
rudeniui būdingų bruožų. Virš 
Atlanto pradėjo formuotis cik
lonai. Pradžioje jie pasiekdavo 
tik Britanijos salas, o nuo ten 
pasukdavo Skandinavijos pakraš
čiu j šiaurines platumas, bet vie
nas kitas ir j žemyną.

R'ūgsėjo 6 dieną ciklonas per 
Skandinavijos. centrinius rajonus 
atslinko j Pabaltijo šiaurinę dalj. 
Jo fronto debesyse Biržų rajone 
buvov.'susidaręs nedidelės apim
ties viesulas. Matę šj viesulą 
pasakojo, kad jis buvęs didelio 
apversto piltuvo formos, girdė
josi stiprus ūžesys. Viesulas iš
vertė ir hulaužė keletą didelių 
medžių, išardė ir nunešė šiaudų 
stirtas, nulaužė keletą ryšių ir 
elektros linijų atramų, pakėlė 
sodybos stogą.

Rugsėjo 18-ąją ciklonas, kurio 
centre slėgis buvo mažesnis 
kaip 950 hektopaskalių, priartėjo 
prie Britanijos salų. Ciklono su
kelti yrėjai siautė ,$u uraganine 
jėga ir pasuko Norvegijos jūros 
link.

Antro šios serijos ciklono, tik 
daug silpnesnio, kelias nusitęsė 
piečiau pirmojo. Rugsėjo 22 ir 
23-ąją ciklonas per Anglijos pie
tus, Daniją, centrinę Baltiją pa
siekė Leningradą. Jo vakariniu 
pakraščiu j mūsų respubliką įsi
veržė šaltesnis oras, sustiprėjo 
vėjas. Kilo pirmi rudeniniai štor
mai. Smarkiausiai vėjas pūtė pa
jūryje. Rugsėjo 23-ąją gūsiai 
Klaipėdoje siekė 26 m/sek., ki
tur *12—18 m/sek. Temperatūra 
pažemėjo keliais laipsniais. Atša
limai rugsėjo pabaigai yra būdin
gi, jie pasikartoja vidutiniškai 
kas antri metai.

Artimiausiomis dienomis atšili
mo nelaukiama. Savaitės pabai
goje gali būti šalnų. „Bobų va
saros" reikia laukti spalio mė
nesį. b ‘ V

Elena TYLIENĖ
Lietuvos hidrometeorologijos 
centro vyriausioji sinoptlkė

č

Professor Sazonov was my guest in New York in 1979 
and 1983. We becaine acquainted through professor 
Vytautas Statulevičius. Since prof. Sazonov is quite well 
known in Vilnius and has visited us at Laisvė, I thought it 
would be very nice for us to get better acquainted.

For this reason I askęd him to let us know more about 
himself. z Editor

Now I fulfill my promise 
given to you and send you a 
picture of me and some 
my biographical data.

of

inI was born in Moscow 
1935. In 1958 I graduated 
from the Moscow State Uni
versity. Since 1958 I am at 
the Steklor Institute of Ma
thematics of the Academy qf 
Science of U.S.S.R. (where I 
have now a position as Seni
or Researcher). In 1962 I 
became a Candidate of Phy
sical-Mathematical Science 
(this is a Russian equivalent 
to Ph.D. in the United 
States) and in 1968 I became 
a Doctor of Physical-Mathe
matical Science. Since 1971 I 
am also a full professor at 
the Moscow State Universi
ty.

As a visiting professor I 
was in the United States 
three times in 1973, 1979 and 
1983 where I visited the 
University of California at 
Berkeley, the University of 
California at Los Angeles, 
:the University of North Ca
rolina at Chapel Hill,. Pitts
burgh University and some 
other Universities. I was 
\lso a visiting professor at 
Uhalmers Institute of Tech
nology in Gotteborg, Swe
den, in 1974 and at Nagoya 
University, Japan, in 1975. I 
am an author of about 50 
research papers on Probabi
lity theory and of one book. I 
am married. My wife, Helen, 
is a Costume designer at the 
Central TV in Moscow. I 
have two daughters, Ann, 

.11, and Irene, 7.

ŠYPSENOS — įdomu, ką jis jums ra
šo?

Šū Turistas kritiškai apžiūri- 
nėja kambarį nedideliame 
pensione.

— O kokios čia dėmės 
ant apmušalų? Ar tik čia nėra 
blakių! f\

— Gink dieve! — šūkteli 
Šeimininkė. — Pernai vasarą 
čia buvo apsistojęs profeso
rius chemikas ir atliko kai 
kuriuo bandymus...

— Vadinasi, tai chemikalų 
dėmės?

Moteris nuleido akis:
— Ne, mesje, tai profeso

riaus dėmės!

• Pacientas:
— Daktare, mano regėji

mas iš tiesų pagerės, jeigu 
valgysiu daugiau morkų?

— Žinoma. Ar esate kada 
matęs akiniuotą zuikį?

0 Dvi sanitarės 
gimdymo namuose:

— Kas ten taip

kalbasi

garsiai 
verkia? Ar tik ne Ule trynu
kai, kur šiąnakt gimė?

— Nė, tai jų tėvas korido
riuje.

*
• Skotas parėjo namo su 

nauja skrybėle, kuri buvo to
kia didelė, kad dengė pusę 
veido. Žmona paklausė:

— Makai, kam fu pirkai 
tokią didelę skrybėlę?

\ — Man pasisekė. Šita skry
bėlė kainavo tiek pat, kiek 
kita, bet dvigubai mažesnė.

S Gydytojas:
— Jūsų ligos priežastis — 

alkoholis!
— Jūs — pirmas gydyto

jas, kurk nesuverčia visos 
kaltės man.

# Kolekcionierius dalijasi 
džiaugsmu su bičiuliais:

— Šiandien laiminga die
na! Dabar mano kolekcijoje 
yra paties Napoleono laiš
kas!

4$ Keleivis:
— Vairuotojau, jūs girtasi
— Sere, paklauskite Glaz- 

go miesįę.M kiekvieną, ir jums 
pasakys, jog Makfersonas — 
geriausias vairuotojas tarp 
visų miesto alkoholikų!

4$ Apkūni dama skundžia
si draugei:

— Gavau butą naujame 
name. Virtuvė tokia maža, 
kad vos joje „befelpu.

— O tu nuplėšk^ apmuša
lus, — pataria drąugė.

Po kiek laiko jos vėl susi
tinka.

— Aš pašalinau apmuša
lus!

— Ir tau geriau?
— Truputį erdviau, tačiau 

dabar, kai lupu svogūnus, vi- 
si kaimynai verkia!

0 Firmos direktorius sako 
į darbą besiprašančiam tar
nautojui:

— H-m-m, iš jūsų doku
mentų matyti, kad pastarai
siais metais jūs pakeifėte ke
turiolika darbaviečių.

— Jūs visiškai teisus, mes
jė, bet juk tai tik įrodo, 
koks aš populiarus!

0 Toto linksmas grįžta na-
mo.

— Pagaliau mokytojas 
gyrė mane, — praneša 
nuo slenksčio.

— O ką jis pasakė?
— Kad aš parašiau kont

rolinį darbą, kaip gydytojas * 
su penkiasdešimties metų 
praktika, — lygiai tokia pat 
rašysena.

Skotas pasakoja apie 
savo džiaugmą pažįstamiems:

— įsivaizduojate, vakar 
gavau brolio laišką iŠ Aust
ralijos. Pirmą laišką per dvi
dešimt metų!

— Ir ką gi
— Nežinau, 

buvo ženklo, 
atsisakiau.

pa- 
jiJ

jis rašo?
Ant voko ne 

o aš sumokėti

Ne taip seniai Londone 
leidžiamas laikraštis “Euro
pos lietuvis” savo puslapiuo
se patalpino “Laišką iš Not
tingham©”, kurį redakcijai 
atsiuntė Stasys Kuzmickas. 
Straipsnyje nagrinėjami Ry
tų ir Vakarų santykiai, daug 
dėmesio skiriama ginklavi
mosi. varžyboms, bandoma 
išsiaiškinti, kas kaltas, jog 
dabartinė įvykių raida atve
dė pasaulį visai arti branduo
linio karo ribos. Autoriaus 
gvildenami klausimai per 
daug svarbūs, jog neatkreip
tume į šį jo rašinį dėmesio. 
Galiausiai, straipsnis įdomus 
ir pažintine prasme, nes ja
me atsispindi rte vien Stasio 
Kuzmicko, bet ir nemažos 
dipukų dalies pažiūros.

Taigi, kas kaltas, kad taip 
ūmai pablogėjo dviejų di
džiausių pasaulio valstybių 
santykiai? Autorius, tegu ir 
netiesiogiai, į šį klausimą 
atsako: “Visi, manau, sutik
sime, kad nuo Reagano atėji
mo į valdžią politinis pasaulio 

^’veidas smarkokai pasikeitė. 
Niekas jau nekalba apiė Va
karų broliavimąsi (detantę) 
su sovietais, daug kas ir jau 
neatsimena, kad toks išvis 
yra buvęs”. Jokio apgailesta
vimo dėl tokios įvykių raidos 
autorius, kaip matome, nero
do. Jis tik konstatuoja, kad 
esama nesantaika nėra atsi
tiktinis ar pereinamas daly
kas, kad tai — ilgam. Vaka
rų žmogui susigaudyti šioje 
situacijoje nelengva. Toliau 
Stasys Kuzmickas rašo: “IŠ 
to, ką' skaitome ir girdime, 
atrodo, kad Jungtinių Ame
rikos Valstijų vadovaujamas 
Vakarų pasaulis galėtų būti 
laimingas ir gerovės perte
kęs tik tada, kai Jungtinės 
Amerikos Valstijos turėtų 
bent tiek pat atominių rake
tų, kiek jų turi Sovietų 
Sąjunga, visa negerovė ir 
blogis pasaulyje glūdi tame, 
kad Sovietų Sąjunga turi jų 
šimtą, o gal ir triskart dau
giau”.

Jau vien iš ironiško tono 
suprantame, jog toks aiškini
mas autoriaus neįtikina. Jei
gu tiek vieni, tiek kiti, klau
sia Kuzmickas, gali susprog
dinti pasaulį ne vieną, o 
dešimtis kartų, tai koks skir
tumas, jeigu viena pusė tu
rės tų raketų kiek daugė
liau! Ir autorius daro tokią 
išvadą — blogis ne raketų 
kiekyje, o kad tokie ginklai 
išvis yra. Atrodytų — aukso 
žodžiai! Ir kaip laiku pasaky
ti! Beliktų prisiminti, jog 
Tarybų Sąjunga jau seniau
siai siūlo visiškai uždrausti 
branduolinį ginklą, jog ji 
viešai įsipareigojo niekada jo 
nepanaudoti pirmoji ir pasiū
lė kitoms šalims pasekti jos 
pavyzdžiu! Jeigu nei viena, 
nei kita pusė nepanaudotų 
šio ginklo pirmoji, vadinasi, 
branduolinio susinaikinimo 
pavojus būtų likviduotas vi
siems laikams.

Deja, autorius apie visa tai 
nepasakė nė žodžio. Beje, 
jeigu jis ir pakreiptų pokalbį 
šįia linkme, tai vargu ar toks 
straipsnis pasirodytų “Euro
pos lietuvyje”. Laikas įrodė, 
jog įtempimo mažinimas ir 
“vadavimo” politika yra vi
siškai nesuderinami dalykai. 
Štai kodėl Stasys Kuzmickas 
taip propaguoja mums ne
priimtiną Reagano peršamą 
“zero variantą”. Atsakyda
mas į “Pravdos” korespon
dento klausimus, Tarybų Są
jungos partijos ir vyriausy
bės vadovas Jurijus Andro
povas labai taikliai apibūdino 
nulinį variantą, kurio tikroji 
prasmė — . Tarybų Są
jungai nulis raketų, o NATO 
blokui—sumažinimo nulis”.

Pažaidęs objektyvumu, to
liau laiško autorius drąsiai 
apverčia tikrovę aukštyn ko
jomis ir vaizduoja įvykius 
pagal visus antitarybiškumo

kanonus. Girdi, atmetusi tai
kingus Reagano pasiūlymus, 
jau kitą rytą Tarybų Sąjunga 
iškrėtė tokį dalyką, kokio nei 
pats prezidentas, nei jo vyr. 
patarėjai nelaukė ir net ne
sapnavo! Tik pamanykit — 
“. . . Kremlius užsuko visas 
mašinas savo milžiniškoje 
įmonėje propagandai gamin
ti, atidarė visas tos įmonės 
užtvaras gaminamai propa
gandai, kaip degančiai vulka
no lavai, tekėti visais įmano
mais kanalais į Vakarų pa
saulį. Pasekmėje įvairiose 
Vakarų Europos valstybėse 
įkandin kilo maištai ir de
monstracijos, kurių nė pats 
Reaganaš, nė kitų valstybių 
vyrai negalėjo numatyti”. 
Maža to, baisisi autorius, 
Vakarų Europoje “Staiga iš
dygo gerai organizuotos mil
žiniškos eisenos, reikalaujdh^ 
čios vienpusiško nusiginkla
vimo ...” O kas jas suorga
nizavo? Aišku* kas, nė kiek 
nedvejodamas atsako auto
rius. Girdi, Kremliaus propa
gandos aukomis šiandien ta
po,” ne tik silpnai tarptauti
nėje politikoje nusimanan
čios žmonių minios, bet irgi 
politiškai aukštai išprusę di
delių politinių partijų lyde
riai”, netgi JAV katalikų 
vyskupai . . . visus apmovė, 
stebisi autorius, išskyrus, ži
noma, pačius įžvalgiausius, 
kurių skaičiuje, aišku, — ir 
Stasys Kuzmickas . . . Nege
rai, dūsauja akylusis “vaduo
tojas”, kai komunistai pasau
lio visuomenės akyse tampa

taikos angelais, o Reaga- 
nas — karo kurstytoju. Žino
ma, Tarybų Sąjunga nenori 
sunaikinti pasaulio, pastebi 
autorius, nenori to ir Jungti
nės Valstijos. Tačiau Ameri
ka to nenorinti iš savo pri
gimtinės dorovės, iš didžiulio 
humanizmo (kuris — taip ir 
knieti pridurti — nesutrukdė 
jai be jokio reikalo sunaikinti 
Hirosimą ir Nagasakį . . .). 
Tuo tarpu Tarybų Sąjunga, 
aiškina Kuzmickas, mielai 
sunaikintų Žemę, tačiau ką ji 
tada valdys? ,

Ar verta šį kliedesį komen
tuoti? Tuo labiau, kad auto
rius pats prisipažįsta: “Pa
skaičius pasaulinę spaudą, 
išklausius žymių vadovaujan
čių politikų kalbas, o vėliau 
viską suplakus į krūvą ir 
pergalvojus, vis vien, kiek 
besistengtum išsiaiškinti, 
gauni kažkokį pilną nesuderi
namų priešingumjų vaiz
dą” . . .

Žiūrint iš “vadavimo” pozi
cijų, kitokio vaizdo ir norė
damas nepamatysi, pridursi
me nuo savęs. Tik apverstą 
aukštyn kojomis . . .

Kazys Bagdonavičius

Managva. — Nikaragvos 
revoliucinė vyriausybė pa
skelbė, kad ryšium su nuo
stoliais, kurių patirta dėl 
Amerikos remiamų antisan- 
distų užpuldinėjimų, turės 
būti įvestas kai kurių prekių 
normavimas. Tai palies naf
tą, bus sumažintas gatvių 
apšvietimas ir sekmadieniais 
nebus įšleidžiami laikraščiai. 
Suvaržymai įsigalios lapkri
čio 1 d. Tada bus pradėta ir 
penkių darbo dienų savaitė.

GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 
ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 

PRENUMERATŲ

VAJUS PRASIDĖJO SPALIO 1 IR TĘSIS 
IKI ŠIŲ METŲ GRUODŽIO 31 D.

Kviečiame į Talką
Kviečiame j talką visus buvusius vajininkus ir 

labai laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorgani
zuokime Siam darbui ir veikime su pirma vajaus 
dieną. Rūpinkimės aplankyti kuo daugiausia namų 
vajaus reikalu ir kalbinti žmones užsisakyti “Lais-

DOVANOS VAJININKAMS 
1-ma $50; 2-ra $45; 3-čia $40; 4-ta $35; 5-ta $30; 
6-tą $25; 7-ta $20; 8-ta $154; 9-ta $12; 10-ta $10.

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už at- 
naujintas prenumeratas 1 punktas nuo 25 centų. 
Už' aukas arba pelnus nuo parengimų 1 punktas 
50 centų.

KREDITĄ UŽ AUKAS DUOSIME KONTESTAN- 
TAMS (VAJININKAMS) TIK JEIGU JIE PATYS 
PRISIUS PINIGUS. PINIGAI GAUTI PER KI
TUS NEBUS KREDITUOJAMI VAJININKAMS.

120,000 FONDAS

Apart jeigu už prenumeratas ir skelbimus, 
turime ieškoti kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui, 
kad “Laisvė” gyvuotų^ Per šį vajų sieksime ir vėl 
šiam svarbiam reikalui sukelti $20,000 fondą. Tai 
padarykime aukomis ii^pelnu nuo parengimų.

Užsakykite “Laisvę” 
Sayo Giminėms Ar 

Draugams { Lietuvą. Jie 
Bus Jums Dėkingi Už Tą 

Dovaną

“LAISVES” KAINOS AMERIKOJE 
IR UŽSIENIUOSE:

Amerikoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų.
Kanadoje $15.00 metams, $8.00 pusei metų. 
Lietuvoje $15.00 metams, $8.00 pusei metų 
Kitur užsieniuose $15.00 metams, $8.00 
pusei metų. '

Visais vajaus reikalais rašykite:

Laisvė
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417
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50.00

25.00

“LAISVĖS” REIKALAI
Čia skelbiame aukas, gautas nuo rugsėjo 26 d. iki spalio 

20 d., kurios jau skaitosi vajaus fondo aukomis:
Bill Yakubonis, Waterbury, Conn............................. $108.00
Mitze Bovinas, Miami, Fla...........................................101.00
Peter Silk, Maplewood, N. J., per M. Stensler....... 100.00
Frank Mankousky, McLean, Va..................................100.00
Raymond Machulis, prisiminimui mirusios mamytės, 
Dorothy Machulis, kuri mirė 1983 rugpjūčio 30 dieną,

per V. Taraškienę, San Leandro, Cal.................  100.00
Konstancija Austin, Torrance, Cal., z

prisiminimui mirusio vyro Juozo Austin ............100.00
Helen Žukas, Johnson City, N. Y., per Helen Pine . . .88.00 
K. Makaravičius, Vancouver, B. C., Canada 
Elzbieta Fremontienė, Somerville, Mass.,

per E. Repšienę ..................................................... „.50.00
Olga ir Frank Graham, South Boston, Mass.................30.00
Alice Whitlock (Pivoriūnaitė), Philadelphia, Pa. .... .25.00 
Anna Conrad, Catskill, N. Y............................... .25.00
Veronika Kvetkas, Bedford, Mass., per E. Repšienę .25.00 
A.Klimaitė Kucks, Ansonia, Conn......... . .  /T.............25.00
Palikimas Bessie Pavilionienės,

per po-sūnį Albert Pavels, Dalton, Ill.
Elzbieta Fremontienė, Somerville, Mass

per E. Repšienę ....................................................... 20.00
M. Shidagis, Racine, Wis., per M. Matuzą................. 20.00
LDS 48 kp., Baltimore, Md., prisiminimui mirusios

narės Jennie Stanienės, per O. Kučiauskaitę.........20.00
Adele Klimavice, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną 20.00 
Mr. and Mrs. Robert J. Ruplėnas, prisiminimui mirusio

G. Kvietko, per E. Repšienė Dorchester, Mass. . .20.00 
Anna Quater, New York, N. Y., per N. Ventienę .... 15.00 
Karolina Sholomskas, Floral Park, N. Y.,

per A. Gustaitis....................................................... 10.00
V. Repečka, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną....... 10.00
Helen.Siauris, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną . . .10.00 
Frances Sakai, West Covina, Cal..................................10.00
J. Bakanas, Chester, Pa................................................. 8.00

, /Mary Martuza, Racine, Wis............................................8.00
Kaz. Meškėnas, So. Ozone Park, N. Y., per C. Bender 8.00 
Anna M. Jalowski, Miami, Fla.................................  .5.00
N. Grigaliūnienė, Watertown, Mass., per E. Repšienę .5.00 
Anna Prankaitis, Brooklyn, N. Y.
A. K. Matukas, Torrance, Cal. ..♦ *

Viso į fondą iki spalio 20 d. įplaukė $1,147. Širdingai 
dėkojame.

'..3.00
. .3.00

ADMINISTRACIJA

Sveikinkite savuosius 
per “Laisvę ”

Su žiemos šventėmis, su Naujaisiais Metais sveikin
kime savo artimuosius per laikraštį “Laisvę“. Bus 
laikraščiui parama ir pasieksite visus su vienu 
parašymu. Bet nedelskite — tuojau prisiyskite savo 
sveikinimus. Kaina: $10.00.

ADMINISTRACIJA

^arnabte, tevedi
MAY , RUDOLF

9 8 1

Buvo rytas, skleidės žiedas ir kvepėjo.. . 
Karstės voverės senuos eglynuos po lajas, 
Ir virpėjo plonos nytys, kai verpėjo 
voro pirštai vos bandydavo paliesti jas.

t

Buvo rytas. Iš minkštų lizdų kamanės 
lindo, skrido kaip gelsvi žilvičių pumpurai. . . 
Paupy baltų ėriukų bandos ganės, 
o virš upės tyliai sklandė mūsų aitvarai. . .

Buvo rytas. Į gyvenimo kelionę 
išvažiavo, išbildėjo ilgas traukinys... 
Buvo meilė, degė naktys, svaigo kloniai.. . 
Buvo skausmas, smigdamas krūtinėn kaip vinis.

dienos, skrendančios lyg ant lėktuvo 
sparno į toli juoduojančius kapus.. . 
viltys. Viskas buvo. Buvo... buvo. ..

Buvo
balto
Buvo r _ _____ ______ __
Tijt saulėlydis dangaus pakraštyje dar bus.

P. R 4 š č i u s

BROOKLYN, N. Y.

MIRUS

Petrui Šolomskui
Užuojauta giminėms Arkerikoj ir Lietuvoj.

J. ir J. JORDAN 
Palm Beach Gardins, Fla.

Detroit, Michigan
Aplankėm

Sužinojusios, kad Detroito 
Lietuvių klubo narė Vera 
Vaitiekus, buvusi Rukštelie- 
nė gyvena (University Con
valescent and Nursing Cen
ter, 28550 Five Mile Road, 
Livonia, Mich. 48154, kam
barys 48) poilsio namuose, 
rugsėjo 1 d. Teofilė Masienė 
ir dukra Stefanija nuvažiavo, 
ją aplankyt. Ją galima lankyt 
kiekvieną dieną nuo 6 vai. 
ryto iki 8 vai. vakarais. Ją 
radome ne visai sveiką, nes 
ji nenori nieko valgyt. Ji 
kalba gražiai, bet jai ten 
gyvent nepatinka. Sakė* sū
nus ir marti atvažiuoja ją 
aplankyt kelis kartus per sa
vaitę. Būtų gerai, kad klu- 
biečiai jos nepamirštų, ją 
aplankytų ar bent parašytų 
jai kortelę ir ją nors kiek 
palinksmintų.

Netoli viršminėt# slaugy
mo namų gyvenafBertha ir 
Tony Rye, 8971 San Jose, 
Detroite. Žinodamos, jog 
mamytė Eva Yuodaitis yra 
namie, sustojome ir ją aplan
kyt. Neseniai kelias savaites 
taip pat ji buvo slaugymo 
namuose, bet dukrelė Bertha 
ir žentas Tony ją iš ten 
išsiėmė ir parsivežė namo. 
Ievutę radome7 gražiai apsi
rengusią, linksmą, kad yra 
savo namuose. Labai gerbia 
savo dukrelę Bertha, kad ji 
ją gražiai užlaiko. Ievutė 
skaito laikraštį “Laisvę” ir ją 
remia; taipgi ji yra Detroito 
Moterų Pažangos klubo na
rė.

šeimos ir laikraščio “Lais-
vės” kurį jis Argei 
skaito. /

>tinoje

Operacija
Detroito Lietuvių klubo

narys Alex Cotton, prieš

Iš Argentinos
Liepos 24 d. trims mėne

siams iš Buenos Aires, Ar
gentinos atvyko Jurgis La- 
buckas pas savo sesutę Ur
šulę Railienę, gyvenančią 
farmoj Imlay City, Michigan 
apie 50 mylių nuo Detroito. 
Svečias buvo laikrodininkas, 
bet jau septyni metai pensi
ninkas. Namie liko žmona 
Ana, du sūnūs Pedro Raųl ir 
Yose Yorge.

Rugsėjo 3 d. Teofilė Masie- 
nė su dukra Stefanija aplan
kė Uršulę Railienę ir ten 
susipažino ne tik su jos bro
liu Jurgiu Labucku, bet tą 
pačią dieną atvažiavo Railie
nės pusbrolis Vincas Miški
nis iš Toronto, Ont.J Kana
dos. Visi praleido lįpksmai 
popietę. Jurgis Labuckas ir 
sesutė Uršule Railienė žada 
vykt į Argentiną spalio mėn. 
Jurgis, sako, passilgęs savo

kelis metus pergyveno šir
dies priepuolį, ir dabar mažai 
bevaldo savo kairiąją ranką 
ir koją. Jo žmona Teofilė, 
žentas Petras, duktė Mary ir 
šeima jį labai prižiūri. Nese
niai visi buvo nuvažiavę į 
šiaurės Michigan, netoli Gay
lord porai savaičių atostogų. 
Važinėjo po miestelius Mio, 
Mackinac City ir Island; va
žiavo per didelį tiltą į St. 
Ignace, buvo Rodgers City, 
Cheboygan ir Indian River.

Grįžę namo aplankė akių 
daktarą, ir Alex Cotton pasi
davė akių operacijai. Rugsė
jo 19 d. Bi-County ligoninėje 
jam padaryta operacija vie
nai akiai išėmė kataraktą ir 
įdėjo “inplant”. Dabar jis jau 
namie. Tikime, kad greitu 
laiku galės gerai skaityt 
“Laisvę”.

Kanadoj
Šią" vasarą su “Vilnies” 

ekskursija Tar. Lietuvoj vie
šėjo Qna Dimšienė ir Joan 
Vane l(Vainalavičienė). Su
grįžo namo rugsėjo 3 d. 
Rugsėjo 11 d. Alfons ir Joan 
Vane sukvietė draugus į sa
vo namus Kanadoje sąvo 
sugrįžimo iš Lietuvos proga. 
Prie karališkų pietų buvo 
Tony ir Della Rimša; Stanley 
ir Emily Baltulis; Ona Dim
šienė, Irma ir Bernard Kuž/ 
mavičius, Teofilė Masienė ir 
Stefanija. Vėliau Joan Vane 
ir Ona Dimšienė papasakojo 
apie savo viešnagę Tar. Lie
tuvoj. Sakė, gyveno viešbu
tyje Gintare, galėjo važinėt 
po visą Lietuvą. Abi lankė 
savo sesutes, ir kitus gimi
nes, Kaune, Druskininkuose, 
Vilniuje, Markulėnėse, Bar- 
teliuose ir kitose vietose. 
Sakė, dešimts dienų greit 
prabėgo, bet buvo gera ke
lione patenkintos. Parsivežė 
daug suvenyrų. Jų teko ir 
mums.

Svečiai iš Lietuvos
“Gimtojo Krašto” redakto

rius Vacys Reimeris ir jo 
žmona Danutė rugpjūčio 8 d. 
atskrido į Montrealį. Į De
troitą atvyko rugpjūčio 12 
d., dešimtį dienų gyveno pas 
Teofilę Masienę prie St. 
Clair ežero. Jie buvo visų 
gražiai priimti ir visur pave-

žioti. Pamatė Detroito mies
tą, Detroito Lietuvių klu
bą, kuriame susitiko su 
jame buvusiais; mieste ap
lankė Detroit Athletic Club, 
Meno-paveikslų muziejų (Art 
Institute); Fordo muziejų, 
Greenfield Village; Franken
muth miestuką. Tame vokie
čių Frankenmuth praleido vi
są dieną su Servitu ir Birute 
Gugais, kurie svečius ten 
nuvežė. Valgė skanius pietus 
Joe Muers valgykloje; susiti
kimo pietuose rugpjūčio 13 
d..buvo pas Teofilę Masienę; 
kiti pietūs buvo pas Pat ir 
Mike Stunskus, gyvenančius 
Rochester, Mich.; aplankė 
Estelle ir John Smith Livo
nia, Mich, ir ten turėjo 
progos paklausyt vargonų 
muzikos, kurią grojo, ne tik 
John Smith, bet mūsų muzi- 
kė-profes-ion^lė Estelle 
Smith. Po gražaus vargonų 
koncerto, Smitrevičiai sve
čius pavaišino.

Vieną vakarą Detroito Lie
tuvių klubo iždininkė, Birutė 
Vegeliūtė Jeske pakvietė į 
savo gražų namą Farmington 
Hills. Ne tik apžiūrėjo jos 
puošnius namus, bet skaniai 
pasivaišino. Aplankė Albiną 
ir Susan Bubnelius, Livonia, 
Mich. Bubnelis parodė savo 
susuktą filmą iš viešnagės 
pereitais metais Tar. Lietu
voj. Svečiams filmas labai 
patiko, Bubneliai gavo daug 
komplimentų. Po filmų, sve
čiai buvo gražiai ir skaniai 
pavaišinti. Filmą matė ir 
vaišėse dalyvavo Vytas ir 
Roma Radzevičiai bei Juozas 
ir Dorothy Biliūnai.

Rugpjūčio 19 d. lėktuvu iš 
Chicagos atskrido “Vilnies” 
redaktorius S. J. Jokubka su 
žmona Onyte, o šeštadienį, 
rugpjūčio 20 d. buvo atsi
sveikinimo pietūs pas Teofilę 
Masienę. Pietuose dalyvavo 
keturiolika žmonių. Mike 
Stunskas bartenderiavo, o jo 
žmona Pat pagelbėjo maistą 
paruošti.

Visi su Reimeriais gražiai 
atsisveikino; pasakė po 
trumpą prakalbėlę prie stalo, 
o ilgėliau kalbėjo svečiai Va
cys Reimeris ir S. J. Jokub
ka.

Atrodė kad svečiai iš Lie
tuvos ir Chicagos per kelias 
dienas laiką linksmai pralei
do. Rytojaus dieną, rugpjū
čio 21 d. svečiai atsisveikino 
su Stunskais ir Teofile Ma- 
siene, ir po pietų Stefanija 
juos nuvežė į lėktuvų stotį 
skrist į Chicagą. Dešimts 
dienų su svečiais greit pra
bėgo. Stefanija

LAISVĖS” TRADICINIS METINIS

KONCERTAS IR BANKETAS

įvyks sekmadienį, lapkričio 13 d.

Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Koncerto pradžia 2 vai.

Banketas apie 4 vai., [tuoj po koncerto]

Laukiame svečių iš Washington, D. C. konsulo ir 
TSRS Washingtone ambasados pirmojo sekreto
riaus V. Sakalausko su šeima — žmona Jūrate, 
dukra Jurga ir sūnum Mariu.

Koncertą atliks solistai A. Dupsha [Daukštys], Aldona 
DeVetsco [Klimaitė], Amelia Yoiing [Jeskevičiūtė], Victor 
Becker; taip pat vietinis Aido Choras, vadovybėje Mildred 
Stensler. Koncerto akompanistė bus buvusi Aido Choro 
vadovė Aldona Anderson [Žilinskaitė].

Auka $12.

Victor Becker
«©

Al Dupsha

Aldona DeVetsco 
[Klimaitė]

Aldona Anderson
[Žilinskaitė] i

Romulus, N. Y. — Žino
mas vaikų ligų gydytojas Dr. 
Benjamin SpAck buvo tarp 
355 asmenų, kuriuos karinė 
JAV policija buvo sulaikiusi 
prie Seneca depo, kai jie

protestavo prieš JAV bran
duolinių raketų dislokavimą 
Vakarų Europoje. Šeneca 
depo laikomos raketos, ku
rios bus siunčiamos į Euro
pą.

BRIEFS

i

I Wp NY Nuclear-Free!
Dear President Reagan:

As a New York State resident living in the shadow of almost certain nuclear 
annihilation — with Pershing 2 and Cruise missiles based at military installations in the 
heart of my state — I am deeply concerned about the danger these weapons pose to me, 
my family and my friends.

, I DEMAND an immediate ban on these and all other nuclear weapons within the 
boundaries of New York State, with the money saved to be transferred to meet the human 
neeas of the people.'

I FURTHER DEMAND that you reverse your decision to deploy first-strike Pershing 2 
and Cruise missiles in Europe, a move which will drastically increase the likelihood’that 
tens of millions will die in a global thermonuclear war.

Nuclear weapons must be banned from New York . . . from Europe . . . and from the 
face of the earth. That is why, as a first step, I DEMAND A NUCLEAR-FREE NEW YORK!

Signaturc_________________________
Address for President: President Ronald Reagan, The White House, 1600 

Pennsylvania Avenue, N. W., Washington, D. C. 20500

NY Nuclear-Free!

' It’s time for flu shots. 
Health Centers in New York 
City are giving free flu shots 
three days a week — Wed
nesday, Thursday and 
Friday from 1—5 o’clock.* * ♦

From Anthony Bimba’s 
Diary:

April 12, 1943
Siurba left for Detroit. He 

is to work there in a defense 
plant.

“Stalemate” on the East
ern Front.

Hitler and Mussolini con
fer.

Today starting to work in 
the “middle of the paper” — 
with Roy.

Sholl is taking over the 
correspondence.* * *

April 13, 1943
Last night at the meeting 

the question came up — can 
our singers sing at the St. 
George banquet. We advised

them to sing.
Had a date with Vera. 

Went to see “The Moon is 
Down”. It is a good anti-nazi 
film. Ate and talked.

♦ * ♦
Apirl 25, 1943
The weather is beautiful.

Went golfing with Roy.
April 26, 1943

/Allies continue to squeeze 
nazis in Tunisia.

April 26, 1943
Today wrote a letter to 

the friends abroad. Gave my 
opinion about articles and 
poetry.

April 27, 1943
4 The Soviets broke up rela

tions with Poland!
London and Washington 

seem to be worried about 
the break between the 
USS R and Polish govern
ment-in-exile, but openly not 
doing anything to halt the 
Poles. Use

Dcar Governor Cuomo:
I PROTEST the presence of first-strike Pershing 2 and cruise missiles here in NdU York 

State, at the Seneca Army Depot near Ithaca and Griffiss Air Force Base outside of Rome.
Millions of people in this state and around the world are threatened by these ’ : 

instruments of mass deathX s
I URGE YOU to use thlp power #id influence of your office to seek a ban on all first- 

strike and other nuclear weapons within the boundaries of New York State, \jdth the money 
saved to be transferred to meet the human needs of the people.

I ASK that this be the first step toward declaring our entire state a NUCLEAR-FREE 
ZONE, so that the safety and survival of New Yorkers will be protected from potential 
nuclear attack, accidents involving nuclear weapons, and nuclear power plant meltdowns.

I WANT A NUCLEAR-FREE NEW YORK!

Signature.
Address for Governor Cuomo:
State Capitol, Executive Chambers, Albany, N. Y. 12224




