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KRISLAI
Lietuva pažymi išvadavimo 

40-metj.
Kas labiau patyrė karo 

skausmą?
Mielus svečius palydėjus 

namo
Amerikos religiniai veikėjai 

lankėsi Maskvoje 
Kovoti prieš atomini karą— 

svarbiausias uždavinys 
, IEVA MIZARIENE

Šiais mėnesiais daugelio 
mūsų gimtinė Lietuva ruo
šiasi pažymėti išvadavimo iš 
vokiškųjų okupantų 40-metį. 
Sekančių metų pavasarį bus 
švenčiama pergalės prieš hit
lerinė Vokietiją 40 metų su
kaktis. Jai bus skirta ir 
respublikinė dainų šventė, į 
kurią ne vienas iš mūsų 
nuvyks.

Daina ir šokiu Lietuvos 
liaudis prisimins tarybinio 
kareivio, lietuvių partizano 
ar pogrindininko žygdarbius, 
Jų gyvybėmis lietuvių tauta 
buvo išsaugota nuo sunaiki
nimo, kuri Lietuvai ruošė 
vokiškieji naciai.

Karo metais Lietuvos že
mėje naciai spėjo išžudyti 
700 tūkstančių žmonių. Tai 
beveik du kartus daugiau, 
negu Antrajame pasaulinia
me kare prarado gyvybių 
visa didžioji Amerika.

Pagal žemės plotus, gy
ventojų skaičių Lietuvą sun
ku sugretinti su Amerika. 
Pagal kare patirtą skausmą, 
sugriovimus, išskirtas šei
mas amerikiečių skausmus 
nesulyginamas su tomis tra
gedijomis, kurias per karą 
patyrė lietuviai. Gal todėl 
Lietuvos žmonės geriau su
pranta karo baisumus, ge
riau moka vertinti taiką.

New Yorke priiminėjome 
mielus draugus iš Tarybų 
Lietuvos — laisviečiams ge
rai pažįstamą “Komunisto” 
žurnalo vyriausiąjį redakto
rių Genriką Zimaną ir Lietu
vos TSR užsienio reikalų 
ministro pavaduotoją Juozą 
Grigutį. Abu lankėsi čia su 
atsakinga misija, kas dar 
kartą rodo, koks pasitikėji
mas rodomas Tarybų Lietu
vos atstovams — žurnalis
tams bei diplomatams.

Visiems mums ilgai prisi
mins gražūs susitikimai su 
draugais Zimanu bei Grigu- 
čiu, jų apsilankymai “Laisvė
je”. Reikia tikėtis, kad šie 
susitikimai nebuvo paskuti
niai, su Šiais draugais dar 
tikrai matysimės Lietuvoje, 
tikimės sulaukti jų dar ir 
New Yorke.

Tarybų Sąjungoje lankėsi 
didelis būrys Amerikos reli
ginių, veikėjų. Jų buvo išva
žiavę net netoli 300. Jie 
susitikinėjo su įvairių religi
jų tarybiniais dvasininkais, 
buvojo cerkvėse, sinagogose, 
katalikų bažnyčiose. Manau, 
kad jie grįžę į namus paga
liau paneigs Amerikoje taip 
smarkiai platinamus šmeiž
tus apie kažkokį “religijos 
persekiojimą” Tarybų Sąjun
goje. Pagaliau ir reakcionie
riai , juodinantys Tarybų 
Sąjungą bus priversti užsi
čiaupti: jiems nebus kaip 
kalbėti, kad Maskvai pavykę 
apgauti kelis naivuolius — 
svečių juk buvo keli šimtai.

□ .
Religiniai veikėjai Maskvo-

Jesse Jackson parsivežė
iš Kubos amerikiečius kalinius

Rev. Jessie Jackson Havanoje pasikalbėjimo met 
vadovu Fideliu Castro.

Havana. — Išeinant laik
raščiui į spaustuvę, JAV 
radijas ir TV skelbė, kad 
Rev. Jesse Jackson, vienas 
demokratų partijos preten
dentų į prezidentinius kandi
datus, užbaigė savo kelionę 
Centrinėje Amerikoje ir su
grįžta namo su 22 amerikie
čiais, kurie buvo įkalinti Ku
boje už kriminalinius nusi
kaltimus.

Jackson buvo nusivežęs du 
kalinių sąrašus. Viename bu
vo amerikiečiai, kitame — 
kubiečiai, Castro įkalinti už 
politinius nusikaltimus.

Šitą Kubos prezidento ges
tą Jackson pavadino “taikin
gu mostu” ir pareiškė viltį, 
kad tai prisidės prie santykių 
sunormalinimo tarp Kubos ir 
JAV. Kuba Jacksonui ir jo 
palydovams parodė daug 
nuoširdumo: ne tik karališkai 
priėmė, bet ir suorganizavo 
aukščiausiojo lygio pasimaty
mus — Jackson ne tik buvo 
paties Fidelio pasitiktas 
aerouoste, bet su Fideliu 
kalbėjosi ir diskutavo abiejų

Protestuoja dėl Urugvajaus 
vado suėmimo

Monte Video. — Tas fak
tas, kad Urugvajaus vyriau
sybė suėmė po 11 metų 
sugrįžusį namo Urugvajaus 
Tautinės partijos vadą WiL 
son Ferreira Aldunate su 
sūnum, sukėlė didelį nepasi
tenkinimą tarp Lotynų Ame
rikos demokratinių ir pro
gresyvinių jėgų.

Meksikos, Venezuelos, Bo
livijos ir Argentinos vyriau
sybės, tų šalių politinės par
tijos ir žmogaus teisių orga
nizacijos reikalauja, kad 
Urugvajaus vyriausybė tuo
jau pat paleistų Aldunate ir 
kad jis galėtų dalyvauti lap
kričio 25 d. įvyksiančiuose 
rinkimuose.

Nepaisydamas Urugvajaus 
vyriausybės įspėjimo, Aldu- 

je nuveikė didelį darbą: kai 
dėl Washingtono politikos 
kontaktai tarp abiejų šalių 
politinių veikėjų yra nutrū
kę, labai svarbu, kad svar
biausius klausimus — karo ir 
taikos problemas — svarsty
tų visuomenės atstovai. Su 
tokia pat misija dabar į New 
Yorką ir Washingtoną yra 
atvykusi nemaža grupė tary
binių laikraščių redaktorių 
(vėliau į Maskvą vyks Ame
rikos žurnalistai). Labai 
svarbu net šiais sudėtingais 
laikais neužmiršti svarbiau
sio — kovos prieš branduoli
nio karo grėsmę.

lausi-

susi- 
tuoju 
suki-

adėti

įsipa- 
Dar 

įmo-

šalių ir tarptautinius k 
mus.

Jackson į Kubą nuvyko iš 
Salvadoro, kur jis buvo 
tikęs su naujai išrink 
prezidentu Duarte ir su 
lėlių vadais, bet jam nepavy
ko palenkti Duarte pr; 
pasitarimus su sukilėliais dėl 
ugnies nutraukimo.

Prieš atvykdamas į Salva
dorą, Jackson buvo susitikęs 
su Nikaragvos revoliucinės 
vyriausybės vadais ir su 
žino su esama padėtimi, 
prieš tai, jis lankėsi Pani 
je ir tenai diskutavo taikos 
klausimus Centrinėje Ameri
koje. Jis buvo priimtas 
narnos respublikos prezi 
to.

Dabar, kai jis sugrįžt 
išlaisvintaisiais ameri 
čiais, žinių komentatoriai 

Pa- 
den-

a su 
ikie-

skelbia, kad tai padidins jo 
prestižą. Gal net daugiau 
negu prieš porą mėnesių, kai 
jis buvo nuvykęs į Siriją ir iš 
ten parsivežė JAV karo la
kūną, kurio lėktuvą buvo 
Sirijos kariuomenė pašovusi, 
o jį pati uždariusi į kalėjimą.

nate birželio 15 d. su šeima, 
draugais ir 200 spaudos re
porterių iš Argentinos iš
plaukė į Urugvajų. Bet laivas 
buvo apsuptas Urugvajaus 
karinių laivelių, kai tik jis 
įplaukė į Urugvajaus vande
nis. Aldunate su sūnum buvo 
suimti ir kažkur nuvežti.

Bijodama populiaraus gy
ventojų pasipriešinimo, 
Urugvajaus valdžia sostinėje 
įvedė policijos valandą ir 
uždėjo draudimą spaudai ir 
radijui bei TV ką nors skelb
ti apie opozicijos vadą ir jo 
sulaikymą. Įtariama, kad 
Urugvajaus diktatorius ban
dys laikyti Aldunate kalėji
me, kad jis negalėtų daly
vauti rinkimuose.

Tik trims politinėms parti
joms teleidžiama dalyvauti 
rinkimuose. Tai dvi valdžios 
partijos ir viena nežymi Ci
vic Union. Plataus formato 
koalicijai, kurią sudaro ko
munistai, socialistai, krikš
čionys demokratai, darbinin
kai ir studentai, neleidžiama 
statyti savų kandidatų.

Taipei, Formoza. — Neto
liese nuo čia esančiose ang
lies kasyklose birželio 25 d. 
įvyko sprogimas, kurio metu 
žuvo 47 angliakasiai. Mano
ma, kad apie 30 angliakasių 
dar tebesą kasyklose, iš ku
rių išėjimas užverstas spro
gimo metu.

Italijos komunistai 
išsirinko naują vadų

Roma. — Alessandro Nat- 
ta, 66 m. amžiaus, artimas 
paskutinių trijų Italijos ko
munistų partijos vadų bend
radarbis, birželio 26 d. iš
rinktas vieton Enrico Berlin- 
guer, kuris staiga mirė bir
želio 11 d. Paduvoje.

Naujasis komunistų vadas 
yra gimęs mėsininko šeimo
je, baigęs humanitarinius 
mokslus universitete. Pasta
ruosius pusantrų metų jis 
buvo Partijos Kontrolės ko
misijos pirmininku. Komisija 
veda partijos narių sąrašus 
ir rūpinasi disciplinos palai
kymu. Sakoma, kad dabar 
partija turinti apie 1.7 milijo
no narių. Tai pati gausin
giausia komunistų partija 
Vakarų Europoje.

Manoma, kad naujasis va
das seks velionio Berlinguer 
pėdomis, kas reiškia, jog 
būsiąs moderuotos veiklos 
šalininkas. Svarbiausias šiuo 
metu Italijos komunistų susi
rūpinimas — prasiveržti iš 
izoliacijos, kurion juos sten
giasi pastatyti kitos partijos, 
nepriimdamos jų atstovų į 
koalicinę vyriausybę.

II Pas. karo metu Natta 
tarnavo Italijos armijoje lei
tenantu ir buvo sužeistas 
kovose su naciais, kai Italija 
nuvertė Mussolinį ir pasirašė 
taiką su alijantais. Buvo pa
tekęs į vokiečių nelaisvę ir 
ten tarp italų organizavo 
rezistencinę grupę. Į komu
nistų partiją įstojo tuojau 
pat po karo ir nuo 1948 m J 
vis išrenkamas į Italijos par
lamentą. su šeima jis gyvena 
Loano mieste, esančiame Ge
nujos įlankoje. }

!

Nepakilo
"Discovery"

Cape Canaveral. — Vos 
keturios sekundės teskyrė 
nuo iššovimo, ir erdvėlaivis 
“Discovery” buvo sulaikytas 
bandymo aikštelėje, kai 
paaiškėjo, jog neužsivedė 
erdvėlaivio motorai.

Manoma, kad viename jų 
buvęs sudegęs vožtuvas. Vi
sa laimė, kad nieko blogo 
neatsitiko erdvėlaivio įgulai, 
kuri po kiek laiko išlipo iš 
erdvėlaivio. NASA pradėjo 
tirti priežastis. Manoma, kad 
ši nesėkmė sutrukdys Ame
rikos erdvėlaivių misijas 
ateityje. Gal būti ne savaitė
mis, bet ir ilgesniam laikui.

Bolivija nedalyvaus 
olimpinėse žaidynėse

La Paz. — Bolivijos sporto 
Julio Barragan pareiškė, kad 
Bolivija nusprendė nedaly
vauti olimpinėse žaidynėse. 
Tai daroma protesto ženklan, 
nes JAV laikraštis Washing
ton Post giliai įžeidęs šalies 
orumą. .

Tas laikraštis įdėjęs savo 
korespondento Tony Korn- 
heiser kolumną, kurioje ra
šoma, kad Bolivija galinti 
neatsiųsti savo sportininkų 
dėl ekonominių sunkumų. Ir 
nuo savęs siūlo, kad vienas 
žaidynių sponsorių, toks kaip 
Budweiser, galėtų atgabenti 
Bolivijos atletus į Los Ange
les, o vėliau boliviečiai atsi
teistų parduodami tos kom
panijos alų.

Laikraštis ir žurnalistas 
Kornheisęr atsiprašė, bet tai 
nieko nepadeda.

Tar. S-gos ir Prancūzijos vadovai pasisako
už tarptautinės įtampos sumažini II

Prancūzijos prezidentas Francois Mitterrand, kairėje, atsisveikina su Tarybų Sąjungos 
vadovu Konstantinu Černenka po savo oficialaus vizito, kurio metu buvo aptarti 
savitarpio santykiai ir tarptautinės problemos.
Maskva. — Prancūzijos 

prezidentas socialistas Fran
cois Mitterrand čia buvo at
vykęs oficialaus vizito ir su 
Tarybų Sąjungos vadovu 
Kohstantinu Černenka, 
TSRS užsienio reikalų minis
tru Andrejum Gromyka ap
žvelgė tarpusavio santykius 
bei ieškojo būdų jiems pa
gerinti. Taip pat, apžvelgus 
tarptautinių įvykių eigą, pa
sisakyta už tarptautinės 
įtampos mažinimą.

Tarybų Sąjungos Komu
nistų partijos tarptautinės 
informacijos vedėjas Leonid 
Zamiatin spaudai pareiškė, 
kad, nepaisant pažiūrų skir
tumo kai kuriais klausimais, 
abi pusės sutarė, jog reikia 
imtis žygių tarptautinei 
įtampai mažinti.

Prez. Mitterrandui suruoš
tame bankete TSRS vadovas 
Černenka pabrėžė, kad val

Susitaikė iš baimės, kad nelaimėtu Reagan

Demokratų partijos pretendentai į prezidentinius kandida
tus Walter F. Mondale ir senatorius Gary Hart, po 
susitikimo New Yorke, pareiškia spaudai, kad jiedu 
išlygino visus nesutarimus ir nutarė dirbti išvien, kad prez. 
Reagan nebūtų išrinktas antrai kadencijai. Jiedu pareiškė: 
“Jei respublikonai ir prez. Reagan lažinasi dėl susiskaldy
mo demokratų partijoje, tai tegul jie tai pamiršta”.

SEN. KENNEDY REMIA MONDALE
St. Paul, Minn. i — Sen.

1 1
Edward Kennedy šiltai in- 
dorsavo Walter Mondale 
prezidentiniu kandidatu ir 
kvietė demokratus liautis 
kalbėti apie savitarpio skir
tumus ir koncentruotis į 
bendrą veiklą nugalėti Rea- 
ganui.

Sen. Kennedy taip pat 
suvedė abudu kandidatus — 
Mondale ir sen. Hart — 

stybių vadovai šiuo metu ne
puri kito taip svarbaus užda
vinio, kaip rūpintis branduo
linio karo išvengimu. Jis taip 
pat pabrėžė ir tai, kad šiuo 
metu iškyla naujas baisus 
pavojus — tai pavojus, gra
santis iš erdvės. Jis kvietė 
darbuotis ta kryptimi, kad 
erdvė būtų naudojama tik 
taikingiems tikslams, bet ne 
ginkluotės lenktynėms.

Nemažai dėmesio susitiki
mo metu skirta ir santy
kiams tarp TSRS ir Prancū
zijos pagerinti. Dar nebuvo 
paskelbta, kas konkrečiai tuo 
reikalu sutarta, bet kai dėl 
tarptautinių santykių — tai 
prez. Mitterrand susidaręs 
įspūdį, jog TSRS sugrįš prie 
nusiginklavimo pasitarimų 
stalo po to, kai Amerikoje 
įvyks prezidentiniai rinki
mai.

Prieš užbaigdamas savo vi- 

aptarti rinkiminių klausimų. 
Dar nebuvo žinoma, ar Mon
dale, kuris jau sakosi turįs 
pakankamai delegatų, pasi
žadėjusių jį nominuoti kandi
datu į prezidentus, norės 
kviesti sen. Hart būti vice- 
prezidentiniu kandidatu. 
Mondale jau yra turėjęs tuo 
reikalu susitikimų su Los 
Angeles, San Francisco me
rais ii>kitais.

zitą Tarybų Sąjungoje, prez. 
Mitterrand lankėsi Volgogra
de, anksčiau vadinamam Sta
lingrade, kur padėjo vainiką 
prie paminklo gynėjams, pa
dėjusioms galvas per nacistų 
ofenzyvą. Jis pasakė kalbą, 
pabrėždamas, kad šio II Pas. 
karo mūšiai įgalino alijantus 
pradėti savo invaziją 1944 m. 
iš Vakarų.

Tai buvo antroji Mitter
rand© viešnagė Tarybų Są
jungoje. Jis pirma lankėsi 
1975 m. su socialistų partijos 
delegacija. Tačiau dabar jis 
čia kaip Prancūzijos prezi
dentas buvo pirmasis iš Va
karų valstybių vadovų, susi
tikęs su Černenka, jam perė
mus vadovavimą po Jurijaus 
Andropovo mirties. Prez. 
Mitterrando delegacijoje bu
vo ir komunistas Charles 
Fiterman, Prancūzijos susi
siekimo ministras.

Šis Prancūzijos prezidento 
apsilankymas sekė po eilės 
kitų Vakarų šalių vadų vizitų 
Maskvoje. Prieš tai jau yra 
lankęsi Italijos ir Fed. Vokie
tijos užsienio reikalų minis
trai, Ispanijos karalius Juan 
Carlos, o šią savaitę laukia
mas D. Britanijos užs. reika
lų sekretorius Sir Geoffrey 
Howe. Tik prez. Reagan nie
ko nenuveikė, nors ir tvirti
na, kad susitikimui durys 
atviros, bet tose duryse jis 
stovi su ginklu rankoje, kaip 
kai kuri Vakarų šalių spauda 
komentuoja.

Brazilas vadovaus
Amerikos valstybėms

Washington. — Brazilijos 
veteranas diplomatas Joao 
Baena Soares išrinktas Ame
rikos valstybių organizacijos 
gen. sekretorium. Jis yra 
šeštasis iš eilės angliškai 
vadinamos O. A.S. organi- 
zacijbs vadovas. Tas parei
gas perima iš argentiniečio 
Alejandro Orfila, kuris buvo 
nusivylęs šios visas Ameri
kos žemyno valstybes apjun
giančios organizacijos ne
veiksmingumu.

Ypatingai jis buvo prislėg
tas, kad organizacijai neduo
ta progos pasireikšti tokiais 
atvejais, kaip kare Grenado
je, Malvinų-Falkland salų ir 
pastaruoju metu konflikte 
Centrinėje Amerikoje.
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“Nelegalūs” imigrantai
Manoma, kad mūsų šalyje gyvena bent šeši milijonai 

žmonių, kurie atvyko čia kaip nelegališki imigrantai. Didi 
dauguma jų atvyko iš Lotynų Amerikos ir Karibų salų. Jie 
gyvena Pietvakarinėse valstijose, kur dirba farmose ir 
plantacijose; Los Angeles mieste, kur jie susilieja su vieti
ne meksikiečių kilmės bendruomene, kuri ten sudaro apie 

^trečdalį gyventojų; didmiesčiuose kaip puerto-rikiečiais 
(kurie Amerikos J. V. piliečiai) ir su legaliais imigrantais iš 
Dominikos respublikos ir kitų ispaniškai kalbančių kraštų.

Didžiulė dauguma nelegalių imigrantų kalba ispaniškai. 
> Jie atvyksta iš pačios Meksikos arba, ^per Meksiką, iš 

Gvatemalos, Hondūro, Panamos, Salvadoro, net iš tolimos 
Bolivijos, Peru. Jie pereina nelegaliai Meksikos-JAV 
rubežių ir pasklysta po visas JAV. Kita grupė nelegalių 
imigrantų atvyksta iš prancūziškai kalbančios juodos Haiti 
respublikos Karibuose, kur viešpatauja žiauri diktatūrinė 
priespauda ir baisus skurdas. Dalis nelegalių haitiečių 
faktinai yra politiniai tremtiniai, kurių, jeigi* juos depor
tuotų, Haityje laukia itin žiaurus likimas. Taipgi yra 
nelegalių imigrantų iš angliškai kalbančių Karibų salų, kaip 
tai iš Jamaicos, Bermudos ir t. t. ' .

Kaip valdžia iki šiol atsinešė į tuos imigrantus? Iš vienos 
pusės ‘pasienio sargyba ir policija nuolat juos gaudo prie 
paties rūbežiaus ir siunčia atgal. Taipgi nuolat pravedami 
ieškojimai ir tikrinimai, ir nelegalieji deportuojami, bet tie 
patys dažnai grįžta po dienos kitos. Nelegaliems padeda 
visas tinklas samdomų “žvalgų”, “agentų” ir kitokių 
“ekspertų”, kurie už gerą pinigą, juos perveda per rubežių 
visokiais keliais — paperkant sargybinius, perplaukiant 
Rio Grande upę tam tikrose apleistose vietose ir t. t. Bet 
dar daugiau nelegaliems padeda visokių įmonių savininkai, 
kurie naudojasi nelegaliųjų pigiu darbu. Mat, tie nelegališ- 
kai atvykę imigrantai gauna darbo fermose-plantacijose, 
lengvosios pramonės dirbtuvėse, prie visokių aptarnavimo 
darbų. Milijonai atvykusių dirba vaisių-daržovių plantacijo
se, siuvyklose, restoranų virtuvėse (kaip indų plovėjai) ir 
t.t. Bosams apsimoka juos samdyti, nes kaip nelegališkai 
gyvenanti čia, jie negali reikalauti jokios apdraudos, jokio 
socialinio saugumo, jokio mediciniško aptarnavimo. Jie net 
nestoja į unijas ir jie tokiu būdu sudaro didelį pigaus darbo 
rezervą, kurį samdytojai gali naudoti prieš organizuotus 
vietinius darbininkus.

Ar vietiniai darbininkai nori jų atsikratyti? Labiau 
klasiniai susipratusieji žino, kad tie žmonės atvyko pas mus 
ne iš gero noro, bet spaudžiami skurdo ir vargo. Juos reika 
ne deportuoti, o įjungti į bendrą darbo jėgą, mokant jiems 
tas pačias algas, kaip “legaliems”. /

Kongrese dabar buvo padarytas pirmas žingsnis ta link
me. Atstovų butas priėmė nutarimą (216: balsų prieš 211) 
legalizuoti visus “nelegalius”, kurie atvyko prieš 1983 
metus, deportuoti, kur tik galima likusius, o tuo pačiu laiku 
įvesti įstatymą, kuriuo reikalautų, kad samdytojai, kurie 
samdo nelegalius imigrantus, savo ruožtu būtų baudžiami 
už įstatymų laužymą.

Mums atrodo, kad problema taip nebus išrišta. Mes 
manome, kad nelegalių imigrantų srovė iš Pietų nesustos, 
kokie bebūtų šios šalies įstatymai. Lotynų Amerikoje, 
ypatingai Centralinėje Amerikoje ir Karibų šalyse, yra tiek 
skurdo ir kančių, kad žmonių desperatiškas noras emigruo
ti negali būti sulaikytas. Tie žmonės traukia į JAV, kur jie 
beveik visi turi gimines arba kaimynus. Jis žino, kad 
gyvenimas ir Jungtinėse Valstybėse nelengvas, bet 
desperacija juos traukia bent pabandyti naujas aplinkybes.

Faktinai Reagano politika Centralineje Amerikoje ir 
Lotynų Amerikoje bendrai padeda tai nelegalei imigracijai, 
nes Reagano parama represyviams režimams ten padeda 
palaikyti seną žmonių išnaudojimą. Tik kuomet Lotynų 
Amerikos kraštai atsikratys savo turtingų oligarchijų, tik 
kuomet ten įsivyraus liaudies režimai kaip Kuboje ir 
Nikaragvoje, nelegali imigracija į JAV sustos, nes jai 
nebus pamato.

“Žalieji” atsigavo
Rinkimuose į Europos parlamentą Vakarų Vokietijos 

Žaliųjų partija (die Gruene) laimėjo virš 8 nuošimčių visų 
balsų. Tai didžiulis laimėjimas taikos jėgoms, nes žalieji 
kovą prieš ginklavimąsi, ypatingai prieš branduolinius 
ginklus, stato pirmon eilėn. Žinoma, tai ne vienintelis jų 
programos punktas, — jie taipgi stoja už ekologijos 
apsaugą, už moterų teises ir eilę kitų socialiniai pažangių 
siekių. ,

Iki šių rinkimų atrodė, kad žalieji nyksta. Prieš metus jie 
gavo 5% balsų, bet paskui, dėl visokių vidujinių nesutiki
mų, pradėjo silpnėti ir reakcininkai iau džiaugėsi, kad tai 
“žaliųjų galas”. Pasirodė, kad išėjo kaip tik atvirkščiai.

NEDUOS JAV DOLERIŲ 
ANTISANDINISTAMS

Washington. — Senatas 88 
balsais prieš vieną pabalsavo 
neskirti antisandinistams pi
niginės paramos nuversti Ni
karagvos vyriausybę. Taip 
pasibaigė beveik visą mėnesį 
užtrukęs reikalas, nes ir At
stovų rūmai priešinosi prieš

$21 milijono paskyrimą ČIA 
remiamiems antisandinis
tams. Atstovų rūmų spyke- 
ris Thomas O’Neill Jr. ta 
proga pareiškė, kad šis Se
nato žygis užbaigs JAV re
miamą karą Nikaragvoje. 
Atstovų rūmai Amerikos ki
šimąsi laikė nemoraliu ir 
Amerikai kenksmingu veiks
mu.,

LAISVE

Kas ką rašo ir sako
APIE MINISTERIJAS

“Draugo” bendradarbis J. 
Vaičeliūnas skundžiasi, kad 
Lietuvoje yra perdaug minis
terijų — esą jų yra apie 50, o 
kiekvienas ministras dar turi 
du ar tris vice-ministrus. 
Prieškarinėje Lietuvoje (Vai
čeliūnas vartoja terminą 
“laisvojoje” Lietuvoje) minis
terijų buvo, sako jis, tik 
koks tuzinas arba gal 15 — ir 
užteko.

Taip, užteko, bet kodėl 
užteko? Užteko todėl, kad 
buržuazinės Lietuvos gyve
nimas buvo nekomplikuotas, 
atsilikęs, gan primityviškas. 
Kodėl pavyzdžiui, turėti 
elektrifikacijos ministeriją,, 
jeigu keliolika upokšnių suka 
keliasdešimties stočių turbi- 
nus, o centralines stotis 
tvarko koncesionieriai-bel- 
gai? Kam turėti sunkiosios 
pramonės ministeriją, jeigu 
sunkiosios pramonės nėra? 
Kokiems galams tvarkyti ki- 
nomątografiją, jeigu visas 
filmavimas susideda iš neby
lės kronikos, kurioje stebėto
jai mato Smetoną arba Tube- 
lį kalbant — bet be garso? 
Tokių pavyzdžių galima pa
duoti tiek ir tiek ....
APIE SOLŽENICINĄ

Tame pačiame “Draugo” 
numeryje pats J. Pr., redak
torius, sentimentaliai filoso
fuoja:

“Tik ką praleistoji Kapinių 
diena lenkia mus prisiminti 
gilesnes gyvenimo prasmės, 
žmogaus ir žmonijos likimo 
temas . . .”

Ir į ką J. Pr. kreipiasi 
įkvėpimo, kur jis ieško dva
sinio peno? Ogi, pas Alek
sandrą Solženiciną, atsilikus! 
pan-slavintą, didrusišką šovi
nistą, pravoslavų cerkvės ir 
19-o šimtmečio feodalizmo 
galvosenos pseudo-filosofą. 
J. Pr. su didele pagarba 
cituoja solženiciną:

“Jei Vakarai savyje neras 
dvasinių jėgų vėl pakilti, 
krikščioniškoji civilizacija 
suirs, susmuks. Deja, per 
paskutinius du tris šimtme
čius buvo žengiama ta kryp
timi”.

Įsidėmėkime į datas. Sol- 
ženicinas laikosi nuomonės, 
kad pasaulis pradėjo “smuk

SKAUDI PASLAUGA
Visi žinome, kad rūkymas ken

kia sveikatai. Tačiau dar nemažai 
vyrų Ir moterų negali atsikratyti 
Slo blogo įpročio. Geriausia nie
kada netiesti rankos | cigaretę. 
Deja, tenka matyli, kai rytais net
gi kai kurie vyresniųjų klasių 
moksleiviai, eidami j ramokas ir, 
nė kiek nesivaržydami suaugu
siųjų, traukia dūmą. Ii kur jie 
gauna rūkalų! Tėvai turbūt už 
gerą pažymj nejkiia j kišenę 
„Kastyčio", „Kosmoso“ ar „Pri
mos“ pakelio. ' Parduotuvėse už- 
ralal skelbia, kad paaugliams Iki 
šešiolikos metų rūkalai neparda
vinėjami.

Trinasi apie cigarečių kioskeli 
paauglių būrelis. Pardavėja jiems 
vietoj cigarečių pasiūlė ledais 
pasmaguriauti. Bet va, „geras“ 
dėdė paėmė Iš jų kapeikas ir 
nupirko pakelj* rūkalų.

Ar pagalvojo tas tariamas ge
radaris, kad padėjo vaikams pl- 
gyti nuodų!

„VYRAI NEIŠDUODA“
Vyras dviem dienom anksčiau 

grjžo iš komandiruotės. 1
— | darbą neisiu, — pasakė 

trindamas rankas, — išsimiegosiu, 
televizorių pažiūrėsiu.

— žinoma, neik, nes kitą kar
tą tiek dienų negausi, — prita
rė vyrui žmona.

—- Aš telefono nekelsiu, o tu 
pasakyk, kad dar negrjžau Iš ko
mandiruotės, —• (spėjo vyras žmo
ną.

Greta prie stalo sėdėjo ant
rokas Mariukas Ir ruošė pamokas. 
Staiga sučirškė telefonas. Pirmasis 
prišoko Mariukas ir vienu ypu II- 
pošklno:

— Tėvelis dar negrįžo iš ko
mandiruotės!

Tėvas patenkintas paglostė sū
naus plaukusji^ptigyrė:

— jounuoWs, vythitnlekada ne
išduoda.

Kitą rytą Mariukui suskaudėjo 
pilvukas. Jis raitėsi, aimanavo, net 
ašaros akyse pasirodė. Motina 
jau norėjo kviesti gydytoją. Ma
riukas apkabino tėvo kaklą Ir ty
liai pakuždėjo j ausj:

— Man visai pilvo neskauda,

ti” prieš du šimtmęčius. Tas 
maždaug supuola su buržua- 
zinų revoliucijų laikotarpiu, 
su modernaus kapitalizmo iš
kilimu. O prieš tai? Prieš tai 
viešpatavo Solženicinui daug 
artimesnė prie širdies san
tvarka: feodalizmas arba feo
dalizmo likučiai...

Įdomu taipgi įsidėmėti, 
kad, kaip visi atsilikę “Vaka
rų” žmonės, Solženicinas 
skaito “civilizacija” ir “krikš
čionybe” sutampančiomis są
vokomis. Kas jam, kad bent 
du trečdaliai pasaulio, ypa
tingai didžiulis Azijos konti
nentas su didžiule Kinija ir 
didžiule Indija su krikščiony
be neturi bendro . . . Kas 
jam, kad senose hinduizmo ir 
budizmo religijose kai kurie 
filosofiniai supratimai toli 
pralenkia krikščionybę savo 
humanizme . . . Kas jam, ir 
kas “Draugo” redaktoriui, 
kad baltoji rasė yra tik 
mažuma šiame žemės rutuly
je ..........

“MAŽEIKININKAI” ....

Kitas “Draugo” bendradar
bis, m. dr., vis kalba apie 
“mažeikininkus”. Kas tie 
“mažeikininkai”? Pasirodo, 
kad tai tūlo Antano B. Ma
žeikos “sekėjai”. Na, ką, 
niekas negali uždrausti kalbi
ninkui m. dr. nukalti naują 
terminą. Juk pasaulyje yra 
daugybė terminų, kurių šak
nys yra pavienių žmonių var- 
dai-pavardės: liuteronai, kal
vinistai, mohametonai, bu
distai, marksistai, leninistai, 
šovinistai, jakobinai, mozais- 
tai, darvinistai, platonis- 
tai, — tai kodėl negali būti 
“mažeikininkai” arba dargi 
“mažeikistai”? Tik bėda, kad 
tas žmogelis Mažeika n^ieko 
ypatingo neatliko apart dar
bavimosi ultra-reajtcinėje 
“Baltic-American Freedom 
League (Baltijos-Amerikos 
laisvės lygoje), m. dr. skun
džiasi, kad ta organizacija 
yra mažai žinoma. Dauguma 
amerikiečių, kurie perskaito 
tą pavadinimą, sako jis, ma
no kad čia kalba sukasi apie 
graikus ir bulgarus, nes eili
nis amerikietis neatskiria 
“Baltic” nuo “Balkan”, kitaip 
sakant — nuo Balkanų ....

bot af nenoriu etti 1 mokyklą, 
noriu su tavim žiūrėti televizo
rių. Tik nesakyk mamytei. Vy
rai neišduoda.

MAMYTĖ NEMELAVO
Traukiniu važiavo motina ir 

dukra. | vagoną Įėjo bilietų kon
trolierius. Moteris ištiesė bilietą, 
kontrolierius žnybtelėjo jj meta
liniu žymekliu Ir šypsodamasis pa
klausė:

— Klek tai gražuolei metukų!
— Dar nėra penkerlų! — gar

siai pareiškė mama.
Kontrolierius padėkojo Ir nu

ėjo.
— Mama, — patempė lūpą 

mergytė, — kodėl tu man mela
vai, sakei, kad turiu penkerius 
metukus Ir greitai eisiu I mokyk.

Motina apsidairė ir, pamačiusi, 
kad kontrolieriaus vagone nėra, 
švelniai nuramino dukrą:

— Tau tikrai penkerl. Mamy
tė nemelavo.

— Mamytė nemelavo, mamytė 
nemelavo! — džiaugėsi būsimo}! 
pirmokė.

ŽYDINTI
IEVOS SAKELĖ

Pavasaris vis dauginu žmonių 
vilioja j goftMq. Kėki kurie nusi
gauna toli ndo’kutlft^, tačiau daž
nas gėrisi savo miesto upių pa
kriaušėmis, skverais, parkais.

Štai Antakalnyje, tik (sukus j 
Mildos gatvę, prasideda vilnie
čių mėgstamas parkas. Čia pušys 
aukštos ir lieknos, atrodo, kad 
jomis nuteka ( žemę dangus, ant 
samanų, smėlio tarsi uogos pa
byra saulės zuikučiai. Clej 'gausu 
žydinčių ievų, alyvų, šermukš
nių. Yra vaikščiojimo rakai, po
ilsio kampeliai. Groįėkis žaluma, 
gaivinkis svaigiu žiedų kvapu.

Deja, tenka matyti ne vieną 
šeimą, grįžtančią namo su pra
žydusių levų puokšte. Papuoši, 
me kambarj dienai kitai, o nu
skurdinsime gamtą kur kas Ilgiau. 
Ir koks pavyzdys rodomas val
kams! Valkų darželyje, mokykloje 
mokoma, kad Ir lape"o nevalia 
skinti, o tėveliai Ir šakos negai
li. Jonas GEST AUTAS

TAUTINIAI ŠOKIAI
Pr. V. “Drauge” klausia:
“Kuri kultūros šaka išeivi

joje gausiausiai pražysta lie
tuvybės žiedais?” ' ,

Ir atsako su triumfu:
“Nedvejodamas atsakau: 

tautiniai šokiai”.
Mums atrodo, kad čia yra 

pamato ne triumfui, o apgai
lestavimui. Pr. V. čia kalba 
apie Amerikoje gimusį lietu
vių jaunimą. Tiesa, kad jeigu 
jie^vpasięeiškia kokioje nors 
lū’UJviškos kultūros srityje, 
tai šokiuose. Bet kodėl šo
kiuose, o ne literatūroje, 
poezijoje, teatre, muzikoje? 
Ogi, del visai paprastų prie
žasčių: to jaunimo kojos gali 
šokti — lietuviškus suktinius 
ir oželius, bet jų lūpos var
giai gali ištarti lietuvišką 
žodį. Net choruose dainuo
jant jiems sunku, — pasižiū
rėjus į išeivių jaunimo chorą 
Amerikoje galima pamatyti 
nemenką dalį choristų dai
nuojant žiūrint į užsirašytus, 
tekstus arba, dar blogiau, tik 
murmant žodžius . . .

Yra jaunuolių, kurie šoko 
tokiuose lietuviškuose šokių 
ansambliuose kaip Šilainė ar
ba Gyvataras, bet vargiai 
žino, ką reiškia * tų grupių 
pavadinimai....

Sacharovas ir Boner: 
CŽV provokacijos

JAV specialiosios tarnybos 
ir jų globėjai niekaip nenori 
susitaikyti su tuo, kad jų 
provokacijos su Sacharovu ir 
Boner žlugo. Jie toliau plati
na vis naujus melagingus 
pranešimus, grindžiamus 
prasimanymais ir tik prasi
manymais. Tie, kurie sklei
džia gandus, kad “Sacharo
vas mirė”, kaip tai daro 
viena Italijos “žurnalistė”, 
tiesiog laidoja jį gyvą.

Niekas nesiruošia ginti Sa
charovo ir Boner, bet ir 
negalima leisti, kad visa tai 
būtų panaudojama melagin
gai antitarybinei propagan
dai. Provokatoriai trokšta 
sensacijų. O tikra sensacija 
tai, kad visi pamatė, kokį 
niekšišką vaidmenį visoje 
šioje istorijoje vaidina JAV 
specialiosios tarnybos ir jas 
remią oficialūs Amerikos 
sluoksniai. Jie ir tik jie 
parengė Sacharovo ‘‘bado 
streiko” planus, Boner mėgi
nimus gauti “politinį prie
globstį” Amerikos ambasa
doje Maskvoje, jos provoka
cinius ryšius su Vakarų ko
respondentais.

Visi šie planai žlugo. Ir čia 
išryškėjo ne kažin koks kai 
kurių Amerikos ambasados 
Maskvoje darbuotojų vaid- 
dmuo. Juk ne iš gero gyveni
mo jie buvo priversti pripa
žinti, kad dirigavo visai šiai 
antitarybinei kampanijai. Ta
čiau kai kurie Vakarų spau
dos organai vis dar aimanuo
ja dėl Sacharovo ir Boner 
sveikatos. Jie sveiki ir neba
dauja! Kodėl Amerikos spe
cialiosios tarnybos “susirūpi- 
nuosios” dėl jų sveikatos, ne
sunku suprasti. Jiems rūpi 
tik apjuodinti Tarybų Sąjun
gą. Beje, ir Amerikos admi
nistracija negaili pastangų 
tam. Washin tone jau seniai 
vadovaujamasi tuo, kad kuo 
blogesni santykiai su Tarybų 
Sąjunga, tuo, geriau Ameri
kos administracijai, — tarp
tautinis įtempimas labai pa
deda spartinti ginklavimosi 
varžybas. Todėl ir didinamas 
įtempimas, nesibjaurint jo
kiomis priemonėmis.

Tarp kita ko, prie šios 
Baltųjų rūmų kurstomos an
titarybinės kampanijos Va
karuose prisijungė kai kurie 
lengvatikiai žmonės. Deja, 
jie tiki melu, o ne faktais. O 
faktai, kartojame, yra tokie: 
Sacharovas ir Boner sveiki. 
Galbūt Vakarų psichologinio 
karo centrai norėtų išgirsti 
kitokių žinių, deja, nieko kito 
mes jiems pranešti negalime.

V. Burbulis
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Nuotraukoje: Seną spaudinį restauruoja Kristina Litvi- 
nienė.

Vilniaus V. Kapsuko universiteto Mokslinė biblioteka 
turi turtingą senų ir retų spaudinių kolekciją. Čia sukaupta 
arti dviejų šimtų tūkstančių įvairių laikų leidimų. Dauguma 
knygų yra glaudžiai susiję su Lietuvos istorija, universite
tu. Išsaugoti neįkainojamus leidinius padeda Mokslinėje 
bibliotekoje veikiantis knygų restauravimo centras. Res
tauratoriai gyvenimui grąžina nuo laiko, karų nukentėju
sias knygas. Praėjusios per restauratorių rankas, knygos 
tarnaus žmonėms dar ne vieną šimtą metų.

Nuotraukoje: Taip atrodo restauruotos knygos.
V. Brajo nuotraukos

DARBININKŲ KOVOS -
DARBO UNIJŲ VEIKLA

STREIKAS 
OLIMPIADOJE?

Savaitraštis “Guardian” 
rašo, kad galimas dalykas, 
jog olimpiada Los Angelėse 
susidurs su streiku. Techni
kai, kurie dirba prie teleksų 
ir kitų komunikacijos prie
monių olimpiados prirengi- 
me, priklauso prie unijos, 
kuri yra tymsterių organiza
cijos dalis. Iki visai neseniai 
Western Union International 
buvo ta firma, kuri aprūpino 
olimpiadą, bet dabar didesnė 
firma, Microwave Communi
cations, Ine. nupirko WUI ir 
tuoj pradėjo bandymą pa
laužti uniją — primesti nau
jus kontraktus, pagal ku
riuos technikų-darbininkų 
padėtis žymiai pablogėtų.

Unijos lokalo 111 pirminin
kas Daniel Kane pareiškė:

“Mes pikietuosime olimpia
dą. Nė vienas krovinių pri
statytojas, nė vienas repor
teris, nė vienas atletas, nė 
vienas žiūrovas negalės įeiti į 
olimpiados teritoriją nepra- 
lauždamas mūsų pikie- 
tų ...” y
SOLIDARUMO BALSAI

Kaip žinia, šimtai tūkstan- 
čikų Vakarų Vokietijos strei
kuoja. Jie reikalauja 35 va
landų darbo savaitės nesu
mažinant algų. Jų siekis yra 
dvejopas: palengvinti sau 
darbo sąlygas ir tuo pačiu 
laiku duoti darbo bedar
biams: Vak. Vokietijoje da
bar 9% darbininkų tapo be
darbiais ir gyvena iš pašal
pų.

V. Vokietijos streikas labai 
kovingas. Ne tik streikuoja
ma, bet pravedamos ir masi
nės protesto demonstracijos. 
Pavyzdžiui, masinėje de
monstracijoje Bonoje dalyva
vo net 200,000 žmonių. V. 
Vokietijos metalistų unija tu
ri virš dviejų milijonų narių, 
įskaitant plieno, automobilių 
ir mašinų darbininkus.

Streikai susilaukė atgarsio 
ir solidarumo ir iš užsienio. 
Tarptautinė Metalo darbinin
kų federacija ragina viso 
pasaulio metalistus kuo tik 
galima padėti Vakarų Vokie

tijos streikieriams. Atsiliepė 
ir Amerikos unijos: United 
Steelworkers of America, 
Automobile Workers of 
America ir taipgi didžioji 
federacija, AFL-CIO.
STREIKAS DETROITE

Detroite sustreikavo 3,500 
Edison kompanijos darbinin
kų. Jie priklauso prie Utility 
Workers Union. Streiko 
priežastis ta pati, kaip dau
gumos dabartinių streikų: 
kompanija siūlo naują kon
traktą, kuris nepalyginamai 
blogesnis, negu iki šiol turė
tas. Unijos lokalo nariai di
džiule balsų dauguma kom
panijos siūlymą atmetė.

Edison Co. Detroite aptar
nauja elektra beveik milijoną 
ir septynius šimtus tūkstan
čių žmonių. Kompanija būtų 
buvusi priversta darbinin
kams tuojau nusileisti, jeigu 
jai nebūtų pasisekus naudoti 
streiklaužius. Kaip praneša 
Detroito spauda, visą maši
neriją dabar operuoja pačios 
kompanijos aukštesnieji tar
nautojai, priežiūrėtojai, raš
tinių personalas ir t. t. Ilgai 
jie to negalės daryti, nes jie 
dirba viršlaikį, eidami ir sa
vo originales pareigas. Unija 
turi vilties, kad streiklaužia- 
vimas turės subliūkšti.
KOVOS TOLEDO, OHIO

Toledo AP auto-dalių fab 
rike vyksta streikas, bet 
savininkai įstengė suverbuo- 
ti pakankamai streiklaužių, 
kurie tęsia bent daliną fabri
ko operavimą. Atsakydama į 
tą streiklaužiavimą, UAW 
(Auto darbininkų unija) su
rengė masinį pikietą, į kurį 
įsijungė apie tūkstantis 
streikierių ir jų simpatikų. 
Įvyko susikirtimai su polici
ja, kuri bandė po darbo 
dienos išvesti streiklaužius- 
skebus. Bet policijai nepavy
ko: apie du šimtai streiklau
žių, prižiūrėtojų ir bosų turė
jo visą naktį praleisti fabri
ke, nes bijojo praeiti pro 
pikietus. Policija suėmė 30 
streikierių. Susikirtime su* 
policija keliolika streikierių 
sužeista. S.
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FAŠIZMO AUKŲ ATMINIMUI
Kaune iškilmingai atidarytas ix forto memorialas

^Kultūros ^Atgarsiai

Yia nemaža brangių vie
tų, į kurias neužželia keliai 
ir takeliai, kurių atminimą 
savo širdyje saugo kiekvie
nas tarybinis žmogus. Vie
na tokių Lietuvoje — Kau
no devintasis fortas. Rūs
čiais fašistinės okupacijos 
metais hitlerininkai čia su
valė tūkstantines vyrų ir 
moterų, vaikų ir senelių ko
lonas, atgabeno j jų rankas 
patekusius komunistus ir 
komjaunuolius, pogrindinin
kus, partizanus, tarybinius 
karo belaisvius. Storos se
nojo forto sienos ir gynybi
niai grioviai sugėrė jų ai
manas, juodos kapų duobės 
ir fašistinių inkvizitorių lau
žai negailestingai prarijo de
šimtis tūkstančių gyvybių. 
Šioje krauju apšlakstytoje 
žemėje 1959 metų pavasarį 
buvo įkurtas IX forto muzie
jus. Nuo to laiko buvusią 
mirties stovyklą aplankė ir 
jo kankinių atminimą pa
gerbė daugiau kaip septyni 
milijonai tarybinių žmonių ir 
užsienio piliečių. Jų įrašai at
siliepimų knygose rūsčiai 
smerkia dvidešimtojo am
žiaus budelius, ragina kovoti 
ir budėti, kad tokie žiauru
mai niekada nepasikartotų.

Siekiant įamžinti fašizmo 
aukų atminimą, respublikos- 
vyriausybės nutarimu šalia 
senojo . forto pastatytas 
memorialinis kompleksas. 
Pačiame forte ir jo pri
eigose pastaraisiais me
tais atlikti dideli darbai. 
Ant kalvos masinių žu
dynių vietoje į trisdešimties 
metrų aukštį iškilo didingas 
monumentas. Trys jo plasti
nės skulptūros iš betono, ku
rias sukūrė Lietuvos TSR 
nusipelnęs meno veikėjas, 
skulptorius Alfonsas Ambra- 
ziūnas, vaizduoja čia fašistų

Gerbiami draugai!
Beveik keturi dešimtme

čiai praėjo nuo to laiko, kai 
buvo sutriuškinta hitlerinė 
Vokietija. Kur vingiavo ap
kasų zigzagai, juodavo bom
bų išsprogdintos duobės, da
bar — lygūs, platūs ir der
lingi laukai. Kur stūksojo 
griuvėsiai, išaugo nauji gy
venamieji namai, gamyklos, 
fabrikai. Tačiau laikas bejė
gis užgydyti pačią skaudžiau
sią žaizdą — mūsų Tėvynės 
sūnų ir dukrų netekimą.

Brangi pergalės kaina — ji‘ 
pareikalavo dvidešimties mi
lijonų tarybinių žmonių gy
vybių.

Šią rūsčią bei audringą 
praeitį mums mena ir šian-
dien čia atidengiamas Kau
no devintojo forto memoria
linio ansamblio monumentas 
ir muziejus, skirti fašizmo au
kų atminimui.

Čia hitlerinės okupacijos 
metais fašistiniai budeliai 
kankino ir šaudė įvairių tau
tybių žmones — lietuvius, 
rusus, žydus, lenkus... Viso 
— 80 tūkstančių žmonių. 
Hitleriniai okupantai žudė 
ne vieni. Jiems aktyviai tal
kino lietuviškieji buržuaziniai 
nacionalistai, tuo būdu dar 
labiau papildydami savo juo
dų darbų sąrašą. •

Devintajame forte buvo 
nužudyta daug revoliucinio 
bei antifašistinio judėjimo 
dalyvių, pažangių mokslo ir 
kultūros veikėjų. Čia baigėsi 
gyvenimo kelias revoliucio
nieriaus Prano Ziberto, daili
ninkų Broniaus Žekonio ir 
Tado Lomsargio, mediko Vy- 
tauto-Žakavičiaus bei dauge
lio kitų, kovojusių už švie
sią ateitį.

Si žemė priglaudė ir Aust
rijos, Olandijos, Belgijos bei 
kitų Europos valstybių pi
liečių palaikus. Devintajame 
forte buvo nužudyta beveik 
10 tūkstančių užsieniečių.

Fašistiniai išgamos galėjo 
atimti iš žmogaus gyvybę. 
Tačiau jie buvo bejėgiai iš
braukti iš tarybinio žmogaus 
sąmonės kilnius komunisti
nius idealus, gilią meilę Tė
vynei, beribį pasiryžimą ją 
apginti.

Niekas — nei šaltos šio 
forto sienos, nei fašistinių bu
delių žvėriškumas — negalė
jo palaužti politinių kalinių 
dvasios. Jie buvo tvirtesni už

kulkų pakirstus, bet dvasia 
nepalūžusius žmones. Salia 
senojo forto pastatytas origi
nalių formų muziejus. Jo 
ekspozicija — išsamus pa
sakojimas apie kovas už Ta
rybų valdžią Lietuvoje, fašis
tų piktadarybes mūsų krašte 
ir visaliaudinį pasipriešinimą 
okupantams. Muziejų papuo
šė dailininko K. Morkūno 
vitražas, liaudies meist
rų darbai. Memorialą statė 
Kauno statybos tresto staty
bininkai. Kuriant jį res
publikos darbo žmonės pa
rodė didelį pilietinį są
moningumą — visuomeni
niam statybos fondui jie 
surinko ir paaukojo daugiau 
kaip milijoną rubUų. Tūks
tančius darbo dienų tvarkant 
memorialo aplinką dirbo 
Kauno komjaunuoliai, jaunie
ji gamybininkai ir akademi
nis jaunimas.

Birželio 15 d. prie IX for

Draugo P. GRIŠKEVIČIAU kalba

Lletuvos KP Centro Komiteto pirmasis sekretorius P. GrlikevRius 
perkerpa Juostą, simbolizuojančią memorialo atidarymu;

IX forto mūrą ir čia klaidžio
jusią mirtį.

Nulenkime galvas prieš 
juos. Pagerbkime fašizmo au
kų atminimą tylos minute.

(Jaudinančioje tyloje, pa
gerbiant IX forto kankinių 
atminimą, sekundes skaičiuo
ja širdies dūžiai).

Draugai! Šiandien virš mū
sų taikus dangus. Tačiau tai
ką reikėjo iškovoti. Lietuvių 
tauta jaučia ir visada jaus 
gilų dėkingumą Tarybinei 
Armijai išvaduotojai, išgelbė
jusiai ją nuo sunaikinimo 
g'ėsmės. Nemarią šlovę pel
nė ir partizaninių kovų, po
grindinio judėjimo dalyviai.

Tarybų Lietuvos liaudis 
amžinai saugos kritusių ko
voje už laisvę atminimą. 
Jiems — įspūdingiausi pa
minklai, gražiausi poetų pos
mai. Jų vardais pavadintos 
gatvės ir gamyklos, kolūkiai 
ir mokyklos, jūrų laivai ir 
pionierių draugovės.

Šiandien tarybinė liaudis 
— liaudis nugalėtoja tvirtai 
žengia į komunizmo pergalę. 
Brpliskų tarybinių tautų šei- 

^xn6je^ dkielių laimėjimų pa
siekė^ Ir Tarybų Lietuva. Da
bar/respublikos darbo žmo
nės sėkmingai vykdo TSKP 
XXVI ir LKP XVIII suvažia
vimų nutarimus, vienuolikto
jo penkmečio užduotis. Kas
met auga iK stiprėja respub
likos liaudies\ūkis, mokslas, 
kultūra; Nuolat kyla darbo 
žmonių gerovė. \

Tačiau, dirbdami taikiai, 
mes neturime teisės prarasti 
budrumo. Budrumo mus mo
ko ir Didžiojo Tėvynės karo 
pamokos, ir vis labiau įžūlė- 

to susirinko Kauno miesto 
darbo žmonės, kitų respubli
kos miestų ir rajonų pasiun
tiniai, revoliucinio judėjimo 
Lietuvoje dalyviai, buvę ka
riai ir partizanai, inteligenti
jos ir jaunimo atstovai.

į iškilmes, skirtas IX forto 
memorialo atidarymui, atvy
ko draugai P. Griškevičius, 
V. Astrauskas, A. Brazaus
kas, N. Dybenka, A. Feren- 
sas, A. Kairelis, V. Sakalaus
kas, R. Songaila, L. Šepetys, 
P. Ignotas, J. Petkevičius, P. 
Šileikis, Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mo ir Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos pirmininkų pava
duotojai, kiti atsakingi parti
niai, tarybiniai, profsąjungų, 
komjaunimo darbuotojai.

...Tautiniais drabužiais pasi
puošusios merginos ir vaikinai, 
jaunieji leniniečiai su gėlių 
puokštėmis ir girliandomis iš

jančios imperialistinės jėgos 
su Reigano administracija 
priešakyje.

TSKP CK 1984 metų vasa
rio plenume TSKP CK Gene
ralinis Sekretorius draugas 
K. Černenka, apibūdindamas 
tarptautinę padėtį, pažymėjo: 
„Mes gerai matome grės
mę, kurią šiandien žmonijai 
kelia neprotingi, avantiūristi
niai agresyvių imperializmo 
jėgų veiksmai, — ir kalbame 
apie tai visu balsu, atkreip
dami viso pasaulio tautų dė
mesį į šį pavojų. Mums ne
reikalingas karinis pranašu
mas, mes neketiname diktuo
ti kitiems savo valią. Tačiau 
pažeisti pasiektos karinės 
pusiausvyros mes neleisime. 
Ir niekam tenelieka nė ma
žiausių abejonių: mes ir at
eityje rūpinsimės, kad stiprė
tų mūsų šalies gynybinis pa
jėgumas, kad mes turėtume 
pakankamai priemonių, ku
riomis būtų galima atšaldyti 
karštąs karingų avantiūristų 
galvas". Todėl šiandien svar
biausias uždavinys — našiu 
ir pasiaukojamu darbu stip
rinti Tėvynės ekonominį po
tencialą, gynybinę galią.

Kauno IX forto memorialo 
atidarymo iškilmės vyksta 
Tarybų Lietuvos išvadavimo 
iš hitlerinės Vokietijos jun
go 40-mečio ir Tarybų val
džios atkūrimo Lietuvoje 45- 
mečio išvakarėse. Lietuvos 
Komunistų partijos Centro 
Komitetas reiškia tvirtą įsiti
kinimą, kad respublikos dar
bo žmonės šias reikšmingas 
sukaktis pasitiks naujais dar
bo ir kūrybos laimėjimais.

Našiam, pasiaukojamam 

sirikiavo Atminimų aikštėje, 
prie kapų ir pagrindinių ta
kų. Iš garsiakalbių pasigirsta 
kompozitoriaus R. Žigaičio 
oratorijos-misterijos poeto J. 
Nekrošiaus žodžiais „Atmini
mo varpai" melodija. Primin
damos mums didžiules tary
binės liaudies aukas, jos žyg
darbius Didžiojo Tėvynės ka
ro metais, liejosi eilės:

Milijonų širdin 
beldžias varpas 
ir atmintį budina, 
prisimint

ir pagerbt 
tuos, kas krito kovoj. 
Būtina, būtina, būtinai
Atminimų aikštėje mitingą 

pradeda partijos Kauno 
miesto komiteto antrasis sek
retorius J. Jaruševičius.

Prie mikrofono prieina 
TSKP Centro Komiteto narys, 
Lietuvos KP CK pirmasis 
sekretorius P. Griškevičius.

darbui mus įkvepia ir kritu
siųjų Didžiajame Tėvynės 
kare atminimas, ir šiandien 
atidengiamas Kauno IX forto 
memorialinio ansamblio mo
numentas.

Leiskite nuoširdžiai padė
koti jo kūrėjams: skulptoriui 
Alfonsui Ambraziūnui, ar
chitektams Vytautui Vieliui 
ir Gediminui Baravykui, vit
ražo dailininkui Kaziui Mor
kūnui. \

Amžina šlovė kritusiems 
už mūsų Tėvynės laisvę ir 
nepriklausomybę I

Leiskite atidaryti paminklą.
Draugas P. Griškevičius 

perkerpa juostą, simbolizuo
jančią memorialo atidarymą. 
Skamba TSRS ir LTSR vals
tybiniai himnai. Merginos 
tautiniais drabužiais padeda 
girliandą monumento papė
dėje.

Mitinge kalbėję Archyvų 
valdybos prie Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos viršininkas, 
partijos veteranas, buvęs IX 
forto kalinys F. Bieliauskas, 
TSKP Centrinės revizijos ko
misijos narys, Antisionisti
nio tarybinės visuomenės 
komiteto pirmininkas, Di
džiojo Tėvynės karo da
lyvis, _ dukart Tarybų Są
jungos Didvyris, genero
las pulkininkas D. Dra- 
gunskis, Kauno Darbo rau
donosios vėliavos ordino 
„Drobės" vilnos gamybinio 
susivienijimo audėja, TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatė V. Aksamitauskienė, 
Kauno Antano Sniečkaus po
litechnikos instituto studentė 
D. Slavinskaitė pabrėžė, kad 
tarybiniai žmonės šventai 
saugo fašizmo aukų atmini
mą, pasiaukojamu darbu stip
rina tarybinės Tėvynės ga
lią, kovoja už tvirtą taiką 
visame pasaulyje.

Jaunuoliai tautiniais dra
bužiais padeda prie pamink
lo didžiulį krepšį raudonžie
džių gėlių. Broliškus kapus 
apjuosia šimtametrinės gir
liandos. Gėles prie paminklo 
ir ant kapų deda Lietuvos 
Komunistų partijos ir vy
riausybės vadovai, darbo 
žmonių kolektyvų atstovai, 
čia žuvusiųjų artimieji. '

Mitingas baigtas. Jo daly
viai susipažįsta su muziejaus 
ekspozicija, apsilanko senojo 
forto kamerose.

ELTA

ĮDOMI STATISTIKA
Arvydas Valionis rašo 

“Gimtajame krašte” (gegu
žės 24, 1984)

“Kasmet apie pusšimtį lie
tuvių autorių knygų tampa 
kitataučio skaitytojo dvasi
niu turtu. Mūsų literatūros 
vertimo apimtis didėja. Da
bar per vienerius metus iš-! 
verčiama kur kas daugiau 
lietuviškų knygų, negu buvo 
išversta per šimtą dvidešimt 
metų iki Tarybų valdžios 
atkūrimo Lietuvoje.”

Statistikos duomenys daž
nai yra sausi ir neįdomūs, 
bet čia mes turime reikalo su 
tikrai nuostabiais skaičiais. 
Įsivaizduokime: nuo 1864 
metų iki 1940 metų tik koks 
pusšimtis lietuvių kalbos li
teratūros kūrinių išversta į 
kitas kalbas, o dabar tiek 
išverčiama per vienerius me
tus!

Reikia pabrėžti, kad lietu
vių kalbos knygos verčiamos 
ne tik kitose tarybinėse res
publikose, bet ir užsienyje. 
Štai Suomijoje pirmu kartu 
pasirodė lietuviškos prozos 
vertimas 22 prozininkų anto
logija “Medinės akys”, taipgi 
apysakų ir apsakymų jauni
mui rinkinys “Vietrungė šei
mos šventei”.

Anglų kalboje išėjo “Poet
ry of the Land of Amber” 
(“Gintaro krašto poezija”). 
Vokiečių kalboje išėjo “Dvie
jų šimtmečių lietuvių poezi
ja”. Iš knygos pavadinimo 
atrodytų, kad tai turėtų būti 
viena iš įdomiausių antologi
jų.
VYTAUTAS A. JONYNAS

Vytautas A. Jonynas leng
vai galėtų laimėti ilgų 
straipsnių rašymo konkursą: 
jam pripildyti “Draugo” 
mokslo - meno - literatūros 
skyriuje du puslapiu vienu 
straipsniu tai vienas niekas. 
Kai žmogus taip rašo, nuola
tinio aukšto lygio negu lauk
si — yra pelų, yra ir grūdų. 
Vienas toks įdomus grūdelis 
randamas jo straipsnyje “Bė
kit, vaikeliai, ba tas miestas 
jus suės! (“Draugas”, birželio 
2 d. 1984). Jonynas cituoja iš 
knygos apie bohemišką gy
venimą Monparnase 1905- 
1930 metais Paryžiuje (auto
rius Jean-Paul Crepelle):

“Galima savęs klausti, kaip 
šie baikštūs žydai, bijantys 
policijos priekabių, kadangi 
jų padėtis buvo formaliai 
netvarkoje, kurie gyveno 
Paryžiuje tarsi negyvenamoj 
saloj, kurie netgi nemokėjo 
kalbėti prancūziškai, kaip 
galėjo jie suvaidinti tokį 
vaidmenį išgarsindami pa
saulyje Montparnasse’ą. 
Daugiausia mažaraščiai, jie 
kalbėjo vien jidiš ir nemokė
jo net rusų kalbos. Cha- 
gall’is, pavyzdžiui, atrado ru
sų literatūrą vien po karo, 
kai Vollard’as pavedė jam 
iliustruoti Mirusias sielas. 
Soutin’as teigė savo gyveni
mo pabaigoje (ir tai buvo 
tiesa) kad jis nekalbąs rusiš
kai — jis peršokęs iš jidiš į 
prancūzų kalbą. Kai jis atvy
ko į Paryžių,, jis buvo tikru 
laukiniu ir Modagliani, kuris 
ėmęs jį globoti, turėjo išmo
kyt jį, kaip vartoti šakutę ir 
nosinę. Iki tol jis valgydavo 
su peiliu . . . .”

Ta citata būdinga, rodanti, 
kaip žmonės laiko “lauki
niais” kitų papročių, kitų 
pasaulio dalių, kitų kalbų 
žmones. Soutine, atvykęs iš 
Lietuvos miestelio, buvo jau
nas svajingas vyras, kuris 
siekė tapti dailininku. Jis 
buvo išsimokslinęs savo gim
tinėje kalboje. Ar jis vartojo 
šakutes, mes nežinome, 
nors, kiek bent žinome, tuo 
laiku Lietuvos miestiečiai ša
kutes vartojo. Bet kas, jeigu 
nevartojo? Tūkstančių ir 
tūkstančių metų civilizuoti 
kinai nevartoja nei šakučių 

nei pielių, o vartoja smailius 
medžio valdymo įnagius . . . 
Pasakyk jiems, kurie skaito 
Kiniją pasaulio centru, kad 
jie necivilizuoti! ....

PRIEŠ ASIMILIACIJĄ
Indėnų rezervacijose po vi

są Ameriką vyksta gan įnir
šusi kova tarp savo kultūri
nio palikimo gerbėjų ir assi- 
miliatorių. Paprastai už asi
miliaciją stoja jaunoji karta, 
o senoji bando palaikyti nuo
savą kultūrą. Bet indėnų re
zervacijose yra kaip tik at
virkščiai: senesnieji rezerva
cijų vadovai daugumoje yra 
konservatoriai, kurie jau se
niai sutiko su asimiliacija, su 
anglų kalbos priėmimu kaip 
dėstymo kalbą mokyklose. 
Bet išaugo jauna karta, kuri 
jaučia kaip tik atvirkš
čiai . .

AIM (Amerikos indėnų ju
dėjimas, American Indian 
Movement), kuris veikia vi

ŽALIEJI KOSMONAUTAI
— Štai mūsų kosmonau

tai, — Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos Botanikos insti
tuto direktorius, akademikas 
Alfonsas Merkys išpylė ant 
delno žiupsnelį sėklų. — Jei 
norite tiksliau — tai tikri 
ateiviai iš visatos . . .

Mažyčiai, rusvi grūdeliai. 
Tokius subrandina neišvaiz
dus Lietuvos laukų auga
las — baltažiedis vairenis. 
Tačiau šių sėklų gimtinė — 
ne Suvalkijos ar Aukštaitijos 
pieva, o kosmosas. Lietuvos 
mokslininkams pirmiesiems 
pavyko atlikti sudėtingą bio
loginį eksperimentą. Į spe
cialų prietaisą pasodintos 
sėklos kartu su kosminio 
laivo įgula keliavo aplink 
Žemę, čia sudygusios išaugo, 
pražydo ir davė derlių.

Jau trylika metų, kai Al
fonso Merkio pavardė įrašy
ta į Tarybų Sąjungos kosmi
nių tyrimų programą. Tiek 
pat laiko institute dirba jo 
vadovaujama speciali botani
kų grupė, kuri ir paruošė 
skrydžiui žaliuosius kosmo
nautus.

— Praeito šimtmečio pra
džioje mokslininkai ėmė do
mėtis žemės traukos povei
kiu augalo fiziologijai, vysty
musi, — sako akademikas. — 
Ilgą laiką buvo manoma, kad 
ši jėga ir buvo augalų istori
nės evoliucijos priežastis. 
Tačiau mokslininkus domino 
kitas klausimas — ar iš viso 
augalai gali augti nesvarumo 
sąlygomis. Tik kosminių 
skridimų eroje atsirado gali
mybė praktiškai tyrinėti šią 
problemą, atlikti ilgaliakius 
bandymus.

Tarybų Sąjungos kosminių 
tyrimų institutas bendradar
biauti pakvietė tada jau pa
garsėjusį augalų fiziologijos 
tyrinėtoją, biologijos mokslų 
daktarą Alfonsą Merkį. 
Pirmiausiai reikėjo parinkti 
tinkamiausius augalus ban
dymams kosmoso sąlygose. 
Šiame \ “konkurse” nugalėjo 

Akla mergaitė
Apakęs vaikas, regintis pasaulį 
Visai kitaip, visai kitom akim, 
Vandens jis ieško, girdi bičių avilį 
Ar tiesia ranką — knygai pasiimt, 
Jis liečia šaką spindinčią, žieduotą, 
Ant stalo perskilęs raudonas obuolys, 
Mergaitės akys kaip kviečių akuotai, 
Alksnytėje su žemuogėm paklys, 
Ji klauso strazdo aksominio balso, 
Iš ryto — balto, žydro — vakarop, 
Ant kalno stovi moteris, jai šalta, 
O vaikisčiui — ant rankų noksta ropė, 
Ji viską regi, keista, daug geriau, 
Nei aš, nei tu, nei mes, sykiu paėmus, 
Ji kartais rauda, ima badmiriaut, 
Nes vasaroje mato stovini žiemą, 
Ir mirtį mato, toji reali, 
Raudonu, baltu kaspinu kasoj...

SIGITAS GEDA

soje šalyje, vyriausiai susi
deda iš jaunų, išmokslintų 
indėnų, kurie pilnai valdo 
anglų kalbą ir kurių dalis 
turi universitetinį išsilavini
mą. Bet tie jaunieji indėnai 
yra pasiryžę kovoti už savo 
nacionalinių kalbų atgaivini
mą, už jų dėstymą rezervaci
jų mokyklose. Daugelis tų 
jaunų išsimokslinusių indė
nų, kurie gyveno ir už re
zervacijos ribų, grįžo į rezer
vacijas, ten pradėti kovą 
už nuosavą kultūrą. Ypatin
gai ta veikla yra plačiai varo
ma Pietvakarinėse valstijo
se, Naujojoje Meksikoje, Ari
zonoje ir kt. kur gyvena pa
grindinės indėnų tautos (jie 
nevartoja termino “gentys”) 
navahai ir kitos.

Ta veikla jau atnešė rezul- 
taų: toje krašto dalyje vis 
didesnis skaičius jaunų indė
nų kasdieniniame gyvenime 
vartoja nuosavas kalbas, 
nors moka ir anglų kalbą.

R. B.

baltažiedis vairenis, kuris 
gerai prisitaiko gyventi įvai
rioje aplinkoje, greitai bran
dina sėklas. Jam buvo pasta
tyta speciali kosminė oranže
rija — nedidelė dėželė, pro 
kurios stiklinius šonus gali
ma stebėti augalo vystymąsi. 
Ryšio seanso su kosmonau
tais metu botanikai sužinoda
vo, kaip sekasi jų auginti
niams. Pirmosios naujienos 
džiugino. Vairenis išdygo, 
vairenis auga ... Ir nesėk
mė. Savo laboratorijoje 
mokslininkai kruopščiai tyri
nėjo, analizavo, kas gi jam 
pakenkė, žymiai patobulino 
jo stiklinį namelį. Sėklos vėl 
iškeliavo į kosmosą.

— Jūsų augalas pražy
do! — kartą pranešė iš Kos
minių skridimų valdymo 
centro.

Jau sugrįžus į Žemę, buvo 
nuimtas pirmasis derlius 
kosmoso istorijoje. Iš mažų 
ankštelių išbyrėjo apie 200 
sėklų.

— Šis pavykęs bandymas 
mokslui sukėlė naujas hipo
tezes, — sako akademikas 
A. Merkys. — Atrodytų, 
kad augalai gali augti nesva
rumo būklėje, tačiau kosmi
niame laive nėra idealaus 
nesvarumo. Galbūt nor
maliam augalo vystymuisi 
pakanka tos dešimt ar net 
šimtatūkstantosios Žemės 
traukos dalies. Be to, į kos
mosą siuntėme žemėje išau
gintas sėklas. Gal jose jau 

buvo užkoduota informaci
ja, kaip joms augti. Tai to
lesnių tyrimų tema. Nema
žiau svarbi praktinė bandy
mo reikšmė. Toli nuo žemės 
išaugęs stiebelis leidžia rea
liai svajoti apie augalų pa
naudojimą uždarose orbitinė
se sistemose, ilgalaikių skri
dimų metu. Jie gali tapti 
vitaminingo maisto ir deguo
nies rezervais. Lietuvos bo
tanikai toliau tęsia savo ban
dymus.

Rita Grumadaitė
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Kūrybos laisvė ir gyveni II o tiesa
„MAN TEATRO UŽDANGA NUSILEIDO VILNIUJE“

Tokiais žodžiais išeivio menininko dalią apibūdino žinomas lietuvių aktorius H. Ka
činskas. Sprendžiant iš to, kaip Į šiuos žodžius reagavo buržuazinių emigrantų spauda, 
jis pataikė į pačią tenykštės Inteligentijos širdį: „uždanga“ nusileido ne tik dėl to, 
kad tepa! nėra lietuviško teatro, bet turbūt dėl dar svarbesnės priežasties — buržua
zinė išeivija, nebūdama savo tautos gyva šaka, negali turėti Ir laisvo bei savito kul
tūrinio gyvenimo.

O gal šie. metaforiški aktoriaus žodžiai reiškia ne dabartinę situaciją, o tiesiog 
prieš keturis dešimtmečiuš palikto kultūrinio gyvenimo ilgesį? Vargu, nors šiaip žmo
gus, bet kokiomis aplinkybėmis. atsidūręs svetur, visada širdyje tėvynę nešiojasi... 
Nenorėtume ilgai kalbėti apie profesionalų buržuazinės Lietuvos kultūrinį gyvenimą, 
kuris iš esmės laikėsi arba ant negausių entuziastų pečių, arba iš pavienių kapitalls- 
tinių-kierikalinių institucijų subsidijų. Apie tai akivaizdžiai byloja patys buvusio 

kultūrinio gyvenimo faktai, jų aplinka.
Kultūrinė aplinka kūrybos laisvei yra svarbi tiek, kiek joje esama stimulų este

tiniam pasirinkimui, suvokimui ir veiklai. Ar buvo tokių stimulų buržuazinėje Lietu
voje? Labai mažai. Per visus jos gyvavimo metus išleista arti 16 000 knygų (įskaitant 
smulkius leidinius ir atspaudus). Nors ir tiražai buvo labai menki — 500—200 egz., 
niekas dėl knygų nestovėjo eilėje. Veikė tik 135 bibliotekos, bet niekas jose iš anksto 
neužsisakydavo knygų. Teatrai per metus suvaidindavo dviem trečdaliais mažiau 
spektaklių negu dabar, ir vis tiek juose nuolatos tamsuodavo tuščios, žiūrovų neuž
imtos kėdės — tarsi aklini namų langai. Ne, tai ne priekaištas paprastam žmogui, kad 
nesidomėjo kultūrai Ne, tai ne gėdingas priminimas tūlam inteligentui, dėjusiam ne
maža pastangų kovai su dvasine tamsa, izoliacija, su viskuo, kas sėjo blogį. Juk 
vargu ar galėjo būti kitaip kultūrinėje provincijoje tomis fašlstuojančios buržuazijos 
valdymo sąlygomis. 1939 m. „Kultūros1' žurnalo Nr. 5 buvo rašoma: „Mūsų liau
dies teatras ne tik kad nelšaugo, bet, lyginant jį su anais pirmaisiais metais, net 
susilpnėjo. Šiandien turime štai ką: Kaune veikia Valstybės teatras, kuris ten
kina tik tam tikros Kauno visuomenės dalies reikalus. Kai kur apskričių mies
tuose įvairios organizacijos ruošia vakarus, tačiau į juos dažniausiai patenka tik 
rinktinė publika (su pakvietimais). Labai retai į tokius vakarus gali patekti eili
nis prasčiokas, nes pagal atitinkamas tradicijas vieši vakarai beveik visai išėjo 
iš mados. Jeigu suvestame provincijos mėgėjų vaidmenų veikalų balansą, jis bū
tų labai menkas: dar vis tenkinamasi nuvalkiotomis misterijomis, kartojami tie 
patys dešimtimis kartų statyti veikalai, tušti turinio atžvilgiu Ir pasenę savo forma. 
Dar blogiau šiuo atžvilgiu yra kaimuose. Neturėdami pakenčiamesnių patalpų ir kai
mui skirtų veikalų, kaimiečiai maitinami menkaverčiais vaidinimėliais, kurie yra tik 
tam tikras priedas prie ruošiamo pasilinksminimo. Kalbėti apie kokius nors auklėjimo 
bei kultūrinimo tikslus čia negalima“. j

Tada nebuvo net menkiausių kultūros namų, klubų su savais ir gastroliuojančiais 
saviveikliniais bei profesionaliais meno kolektyvais, — nebent viena kita parapi
jos salė, entuziasto mokytojo suburtas šokių ratelis, bažnytinis choras... Suprantama, 
visiškai nebuvo televizijos, muzikos įrašų, vaizduojamosios dailės reprodukcijų, — 
nebent masiškai platinami namudiniai šventųjų paveikšlai, padidintos šeimyninės foto
nuotraukos, nebent vienas kitas radijo aparatas visoje plačioje apylinkėje.

Šioje vietoje bet kuris ideologinis mūsų oponentas gali pertraukti, teigdamas, 
kad ilgainiui ir tuometinėje Lietuvoje gyvenimas nebūtų stovėjęs vietoje, būtų kltęs 
kultūrinis klimatas Ir 1.1. Bėgant metams, žinoma, būtų Ir pokyčių, kažkas net pro
gresuotų, bet iš esmės kultūrinė aplinka liktų ištikima buržuazinei tikrovei, jos struk
tūrai bei principams, jos vertybių skalei. Kūrybinės laisvės požiūriu toji vertybių 
skalė svyruotų tarp prievartos ir nežinios. Nuo Australijos lietuvių ir iki šios dienos 
slepiama, kad Lietuvoje pastatytas naujas operos ir baleto teatras, paminklas Mai
roniui...

Buržuazinės visuomenės sąlygomis menininkas naudojasi tariamos, iliuzinės lais
vės teisėmis. Galima būtų išskirti tris jos tipus, tris kūrybinės laisvės pasirinkimo 
galimybes. Pirmoji — kai menininkas vengia socialinės atsakomybės ir kai vyrauja sa
vivalė. Tokie menininkai laisvi nuo visuomenės idealų, kilnių interesų ir pareigų. Jie 
kuria elito meną. Antroji galimybė — kai menininkas pats įsikinko vykdyti buržuazinės 
visuomenės vartotojiškos propagandos uždavinius ir kai jo menas tampa pavaldus 
biznio dėsniams (komiksų, siaubo romanų ir filmų kūrėjai, žmogžudysčių ir „sapnų pa
saulio“ vaizduotojai kine ir teatre, erotikos ir pornografijos skleidėjai). Ir pagaliau 
trečioji laisvės galimybė, pastaruoju metu įgyjanti platesnį mastą, — tai menininkų 
įsitraukimas į agresyvią antitarybinę, antisocialistinę Ir antikomunistinę propagandą.

Tokia Vakarų pasaulio kūrybinė laisvė kūrėjus pasmerkia solipsistiniam, nevaisin
gam, skausmo ar ironijos persunktam vidiniam gyvenimui, kurį galima būtų vadinti 
estetine nebūtim.

Kultūros kūrėjai visada svajojo apie tokius laikus, kai literatūra ir menas nebe
vergaus uždaram žmonių ratui ir kai galės laisvai reikštis visuose visuomenės sluoks
niuose. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad Šita svajonė mūsų amžiuje tampa realybe 
bent didesnei žmonijos daliai — šiuolaikinio mokslo ir technikos progreso dėka dau
guma literatūros ir meno žanrų normaliai pasiekia žmones ne tik poilsio, bet ir 
darbo metu. Bet ar visur ir visada ši laisvė virsta palaima? Toli gražu ne. Vakarų 
pasaulyje, kur spartus nusikaltimų, psichinių ligų, narkomanijos, alkoholizmo augi
mas yra tiesiog proporcingas televizijos, kino} įvairių šou,į žodžiu, masinės kultūros 
augimui, kūrybos laisvė virsta naujos antlhumanlstinės prievartos grėsme.

Kūrybinio pasirinkimo laisvė apibūdina ir pavienį kultūros veikėją, ir visą kul
tūrą. JAV kultūrinį gyvenimą apibūdina pasirinktas masinio, nuasmeninto vartojimo 
kelias, o tiksliau pasakius, dvasinio mulkinimo kelias; čia vis plačiau prekiaujama 
knygomis be viršelių, be pavadinimų, be autoriaus — tiesiog lentynomis, kilogramais 
su bendru užrašu „apie šnipus“, „apie seksą“ ir 1.1. Gelapo instituto duomenimis, 
26 proc. JAV koledžų studentų nežino nė vieno rusų literatūros/ ar meno klasiko, o 
ką jau kalbėti apie tarybinių rašytojų ar dailininkų pavardes. Prievarta ir nežinoji
mas — autentiškas dabartinės Vakarų masinės kultūros antspaudas.

Nežinojimo dirvoje lengviau sėti ir daiginti prievartos sėklas. Vakaruose literatūra 
ir menas padeda pratinti žmoniją prie tariamai neišvengiamų, prievarta paremtų rūsčių 
permainų — karinių, ekologinių, klimatinių Ir kitų, kurių kaltininkai atseit esą socia
lizmas, komunizmas. Bandymai paversti literatūrą ir meną svarbiausiu antitarybinės 
propagandos pagalbininku, žmogaus sąmonės reakcinio apdorojimo būdu — štai tas 
pagrindinis vakarietiškos kūrybinės laisvės pasirinkimas ir kartu jos nuopuolis.

Priverstinis ar savanoriškas šuolis nuo sociallnės-'politinės apgaulės tramplino lemia 
estetinę apgaulę, apsimetimą. įvairūs vadinamieji disidentai, pildami šmeižtų srautą 
ant socializmo, ant buvusios savo tėvynės, iškreipdami jos kultūrinę politiką, tariasi 
nežiną, kad jų „kūryba“ ir jie patys Vakaruose yra vertinami tik pagal šmeižtų kiekį; 
Išseko srautas — užsibaigė ir jų kūrybos laisvė, niekas nebesidomi Ir nebeleidžia jų 
knygų, nebekviečia statyti spektaklių, pasirodyti prieš rimtą publiką, išskyrus, žinoma, 
profesionaliausius, kurie, beje, išsilavino Ir įsigijo vardą ne kur kitur, o mūsų šalyje, 
„nelaisvose“ mokslo Ir meno įstaigose. O visi kiti jurašai, Venclovos, žiliai? Kas 
nūnai juos beprisimena tenai ar čia? Tik baltagvardietiškai aršūs antitarybininkai.

P. Breigelio paveiksle „Aklieji“ aklas vedlys tempia paskui save į bedugnę pili
grimų minią, o už jų nugarų — gražus miestas, pro kurį jie aklai praėjo... Politinio 
apakimo vedini, nepažintų buržuazinių „kūrybos laisvių“ sužavėti, jie paliko Tėvy
nėje turėtus kūrybinius kolektyvus, darbo draugus, menininko garbę, žmogiškumą. 
Mes ką tik sakėme, jog normaliam žmogui būdingas Tėvynės ilgesys. Dabartiniai 
„egzilai“, bet kokio radijo, spaudos darbuotojo paklausti, ar ilgisi paliktos Tėvynės,

BALTIJOS VĖJO GAIDA
Mintys apie kompozitorių Balį Dvarionų

Daugybė nematomų gijų 
siejo to ypatingo žmogaus 
gyvenimo įvykius tarpu
savy, juoba jo meną su gim
tąja žeme, su liaudies vilti
mis, kovomis, lūkesčiais. Kas 
pokario metais nedainavo 
„Vilnele, bėk į Viliją"? Vė
liau „Oi, užkilokit vartelius", 
„Sūrus sūrus marių vandenė
lis" irgi virto, galima sakyti, 
liaudies repertuaru. Kompo
zitoriaus Balio Dvariono 
Koncertas smuikui ir orkest
rui, beje, dabar pernelyg re
tai atliekamas, savo muzikos 
grožiu nė trupučio nėra nu
blankęs nuo tų metų, kai 
skambėjo po plačias šalis, 
garsindamas Tarybų Lietu
vos kultūrą, o respublika di
džiavosi jo autoriui paskirta 
pirmojo laipsnio TSRS valsty
binė premija. Prisimename ir 
enciklopedijose galime pasi
skaityti dar apie kitas B. 
Dvariono premijas, kitus 
simfoninius kūrinius ir ope
rą „Dalia", žinome, kad jis 
buvo pianistas ir dirigentas, 
visapusiškai talentingas mu
zikas. B. Dvarionas — TSRS 
liaudies artistas, .Lenino or
dininkas, vienas LTSR him
no autorių, Konservatorijos 
profesorius ir taip toliau. Bet 
enciklopedijose neparašyta, iš 
ko susideda vienintelis 
asmens gyvenimas, kokie 
dvasiniai syvai maitino, ugdė 
būtent šio kompozitoriaus in
dividualybę ir kūrybą. Visko
ir čia neišvardysi, tačiau kai 
ką pasekime.

Štai to smuiko koncerto 
antroji dalis — įstabūs, ne
varžytas lietuvių liaudies 
dainos išdainavimas. O’ jau 
J. Čiurlionytės 1938 m. „Lie
tuvių liaudies melodijų" rin
kinyje yra ta pati daina su 
nuoroda: „Užrašė Balys Dva
rionas, 1933 m.". Savo ruož
tu Jadvyga Čiurlionytė ir 
Balys Dvarionas — tai jud
viejų jaunystė muzikos mies
te Leipcige, entuziastingas 
nusiteikimas gyventi menui 
ir savo kraštui. O kam, ko
kių slaptų ketinimų vedami 
abu jauni pianistai lankė 
kompozicijos teorijos fepas- 
kaitas? Į— iš daug vėlesnių 
jų darbų žinome gyvenimo 
atsakymus, prasmingus Muzi
kologijos ir kūrybos! Rezulta
tus. Į ■

Iš Leipcigo tada atėjo ir 
grupės lietuvių studentų (J. 
Gruodžio, B. Dvariono ir ki
tų) griežtas atviras . JąjšJcąs.; 
buržuazinei Lietuvos vyriau
sybei, išjudinęs nors dalelės 
M. K. Čiurlionio muzikos 
palikimo leidybą.' O B. Dva
riono rankraščiuose išliko 
persirašyti kiti, dar ilgai ne
išspausdinti M. K. Čiurlionio 
kūriniai, kuriuos pianistas 
skambindavo, kaip ir savo 
vyresniojo bičiulio J. Gruo- 

•džio sonatą ar pjeses, įvai
riose šalyse rodydamas lie
tuviškąją kūrybą. „J. Gruo
džio asmenyje mes turime 
pirmos eilės europejinį kom
pozitorių, į kurio kūryba ir 
mūsų muzika gali pasaulin

eiti"; „būdamas lietuvių pia- to ir paskutiniaisiais gyveni- 
nistu, be Čiurlionio neišsi- mo metais, jau. nepagydomai 
versi. Savo subtilia natūra sirgdamas, kankinamas ran-
jis, be abejo, stovi greta kitų 
didžiųjų muzikų — roman
tikų", — tai įsitikinusio, ne 
kartkartėm „duoklę atiduo
dančio", atlikėjo žodžiai. Su
siformavo ir principinis nusi
statymas, atsispindėjęs vėles
nėje B. Dvariono dirigento 
veikloje — nė koncerto be 
lietuvių kompozitorių muzi
kos!

Si veikla prasidėjo vėlgi 
lyg nežymiai.— nuo. Kauno 
konservatorijos studentų or
kestro. Ėmęsis jam vadovau
ti — greta pagrindinio •• dar
bo, fortepijono dėstymo, — 
B. Dvarionas augo pats, ugdė 
būsimus, tokius reikalingus 
Lietuvai, orkestrantus... ir 
išugdė galų gale tris simfo
ninius orkestrus: radiofono, 
Vilniaus miesto (1939—1940 
m., kai Tarybų Sąjunga per
davė Lietuvai senąją sostinę), 
LTSR , valstybinės filharmo
nijos. .. Jis pirmąsyk pądiri- 
gavb M. K. Čiurlionio „Jū
rą“ ir J. Gruodžio „Simfoni
nes variacijas", populiarino 
Lietuvoje didžiąsias pasauli
nės kultūros vertybes — J. 
S. Bacho, V. A. Mocarto, L.u 
van Bethoveno, P. Čaikovs
kio, D. Sostakovičiaus veika
lus, žinojo, kad „kultūrinio 

.darbo baro negalima niekada 
apleisti. Mums reikia dirbti, 
kurti kasdien, ne vien tik 
iškilmingų progų išvakarėse".

Paties B; Dvariono kūryba 
suklestėjo tarybiniais laikais, 
iš pradžių esmingai papildy
dama, paskui ir stelbdama jo 
atlikėjišką veiklą. O vis dėl-

kų skausmų, B. Dvarionas 
dar dalyvauja Lietuvos ka
merinio orkestro koncerte; 
kelios dienos prieš mirtį te- 
beplanuoja lietuviškos muzi
kos koncertus,.. savo jau
nystės Leipcige. Ir — laido
tuvės Palangoje, kur tiek 
sukurta, prie Baltijos, netoli 
gimtosios Liepojos, kur ka
daise daugiavaikėje muzika
lioje vargonininko ir instru
mentų meistro Dominyko 
Dvaranausko šeimoje prasidė
jo nelengvas įžymiausio jau
nėlio sūnaus kelias.

Muzika žmonėms — taip 
^skambėtų jo gyvenimo cre
do. „Mano estetiniai idealai 
susiformavo XIX a. roman
tizmo aidų veikiami, aš tikiu 
muzikos pašaukimu skleisti 
grožį, gėrį, harmoniją, auklė
ti žmogų, pakelti jį virš kas
dienybės", — rašė kompo
zitorius 1971 m., bene pas
kutiniame savo straipsnyje. 
O tam juk reikia švietimo, 
koncertinių institucijų, ko
lektyvų. Jau 1933 m. jis 
buvo matęs Tarybų Sąjungo
je tokios kompleksinės kul
tūrinės veiklos pavyzdį; po 
dvidešimties metų konkre
čiai formulavo: „Reikia dar 
labiau pagyvinti muzikinį 
gyvenimą visoje respubliko
je, pateikti Tarybų Lietuvos 
darbo žmonėms dar geresnių 
muzikos kūrinių, išspręsti 
lietuviškos tarybinės operos 
ir baleto sukūrimo klausimą, 
sukurti stambų simfoninį or
kestrą".

Pateikęs puikios muzikos

vaikams ir jaunimui, įrašęs 
savąjį iniciatoriaus vardą į 
mūsų Filharmonijos istoriją, 
karštai rūpinęsis, kad Vil
niuje viešai, aikštėse koncer
tuotų pučiamųjų orkestrai, 
kad vystytųsi kamerinė mu
zika, kad grįžtų į užjūrius 
nuklydę kolegos kompozito
riai, kad mažėtų spragų vi
sos respublikos kultūriniame 
gyvenime, kad Kaunas, 
Klaipėda, Šiauliai, Panevė
žys turėtų sukomplektuo
tus profesionalų simfoni
nius orkestrus — B. Dva
rionas liko visų pažino
jusių atminty kaip nera
mus meno kovotojas, veikė
jas tikra šio žodžio prasme. 
Nepažinoję randa jį tokį aka
demiko prof. J. Gaudrimo 
parengtoje knygoje „Balys 
Dvarionas". Ten, paskutinia
jame straipsnyje, kūrėjas 
diskrečiai apibūdina ir savo 
muzikos kryptį, siekius: „Yra 
autorių, kurie stimulų kūry
bai ieško grandioziniuose 
epochos reiškiniuose, lemtin
guose kataklizmuose, visą 
planetą sukrečiančiuose įvy
kiuose. Jų rūstus talentas 
čia įžvelgia epochos bruo
žus. Bet visos šios laikme
čio gijos septyniais kardais 
perveria ir pavienio žmo
gaus širdį. Sugebėsi kūrybo
je atspindėti bendraamžį — 
atspindės! ir epochą. Nors 
ne visu ežero paviršiumi, 
nors kartais ir nedideliu la
šeliu, bet ir jame gali žais
ti visos vaivorykštės spal
vos". O buvo dar kitas, aš
trokai paradoksalus, juoba 
būdingas B. Dvarionui, apsi- 
brėžimas: „Savęs prie kūrė
jų nepriskaityčiau, gal tik 
su tam tikru akcentu atida
vusiu muzikai savo gyveni
mą". Antrajai šio posakio 
daliai iš tiesų nieko nepri
dėsi.

Koncertuojantis atlikėjas, 
pasaulinės muzikos literatū
ros žinovas, fortepijono pe
dagogas, kasdien girdįs įvai
rių didžių autorių kūrybą 
— kaip jam siekti savito, 
originalaus braižo? Tai turė
jo būti labai nelengva, ir, at
rodo, B. Dvarionas nė nesis
tengė būti į nieką nepanašus, 
pjaustyti savo dvasinį gyve
nimą į dalis, nuo kurio nors 
būtinai atsiriboti. Tačiau iš 
kažkur, pro sumanymus ir 
užsakymus, pro ūžiantį'mies
tą, orkestrą, literatūrą, pro 
visokiausių reikalų sambrūz*- 
dį blykstelėdavo savita, ne
pakartojama? sakytume, Bal
tijos vėjo gaida, kartkartė
mis lankanti visą kūrėjo 
kraštą. Tuose gūsiuose atpa
žįstame tikrą, būdingą B. 
Dvariono muziką, dar sykį 
įsitikiname, kas ją iš esmės 
formavo: karšta piliečio ir 
menininko širdis, aiškios pa
skirties gairės, _ pasikliovi
mas nesugalvojamu, kitaip 
neišreiškiamu kūrybines 
nuojautos blyksniu. )

Vytautas LANDSBERGIS

paprastai visuomet ir vienu balsu atsako: ne! (Tokio atsakymo nebeišgirsi iš daugumos 
vyresnės kartos emigrantų.) Skaitant ir girdint tuos šventvagiškus žodžius, matyli 
tikrasis jų šeimininkas — CŽV. Jokias pasirinkimo laisvės čia ir negali būti.

Apskritai Vakarų menininkai, atsisakantys blaivios politinės šiuolaikinio pasaulio 
analizės, estetiškai susvetimėja, sustingsta, deformuojasi jų kultūrinis intelektualumas. 
Atidžiau pažvelgus | šį galingą priespaudos mechanizmą, naikinantį ar bent stabdantį 
kūrybinius Impulsus, nejučiomis kyla klausimas: ar tūlo tenykščio menininko puolimas 
| modernizmo triukų glėbį nėra lik bandymas Šiai brutaliai jėgai priešpastatyti kad 
ir iškreiptą, bet vis tik laisvą kūrybinį aktą? Iš tikrųjų taip, daugeliu atvejų moder
nizmo formų neribota laisvė yra nežabotos ideologinės, estetinės, ekonominės prie
spaudos rezultatas. Tikroji meninės kūrybos laisvė skatina žmogų visa savo esybe 
atsiduoti dideliam tikslui, idealui. Tariamoji laisvė vėsina kūrybinę kaitrą, leisdama 
menininkui plaukti pasroviui, reiškinių paviršiumi, laikino pasisekimo tėkme. Toji 
laisvė — kūrybinių jėgų Išsekimas ir paralyžius. Ar ne apie tai byloja V. Krėvės pas
kutinių metų kūrybinis kelias?

I
Taigi minėtoji „uždanga“ nėra vien praeities nostalgijos simbolis. Taip atmetamas 

visų pirma savasis dabartinis kultūrinis gyvenimas — ir emigrantinis su parapiniais 
skandalais, (vairiomis premijomis maitinamu intelektualiniu nuosmukiu, A. Ponkieiio 
archyvinės operos „Lietuviai“ pastatymu, kurioje, tariant vieno tenykščio muziko žo
džiais, tiek lietuviškumo, klek itališkoje sriuboje kopūstų; ir apskritai buržuazinis gy
venimas, kuriame naikinami tikri meno jausmai. Reikšmingiausia, kad H. Kačinsko 
žodžiai — toli gražu ne vienintelis viešas emigrantinio kultūrinio gyvenimo atmetimo 
faktas. Mums regis, neblogai tą gyvenimą apibendrina A. Mackaus poezijoje dažnai 
vartojamas juodo mėnulio įvaizdis, simbolizuojantis visa, ko tam pasauly nėra ir būti 
negali — iš širdies einančios laisvės, gyvybingo kultūrinio gyvenimo.

Vis labiau įsitikinus išeiviško reakcinio gyvenimo beviltiškumu, nemažo skaičiaus 
emigracijoje kuriančių žmonių žvilgsnis krypsta į Tarybų Lietuvą.

Iš Liongino Šepečio straipsnio “Pergalės” šių metų 6-ame numeryje.

KONFERUOJA DEL 
PADĖTIES PERSIJOS 
ĮLANKOJE

Riyadh, Saudo Arabija. — 
Čia privačiai posėdžiavo Sau
do Arabijos, Kuwaito, Unit
ed Arab Emirates, Bahraino, 
Qataro ir Oman vyriausių 
karinių štabų viršininkai. 
Norima sudaryti bendrą 
strategiją prieš karo tarp 
Irako ir Irano išsiplėtimą, o 
ypatingai prieš Irano oro 
puolimus, taikomus prieš 
aliejaus tankerius.

Porthcawl, Wales. — Iš 
konservatorių partijos posė
džio išeinančią D. Britanijos 
premjerę Margaret Thatcher 
žemdirbiai pasitiko kiaušinių 
ir kitokio maisto kruša. Vie
nas kiaušinis pataikė jai į 
veidą ir sutepė suknelę. 
Žemdirbiai, protestuodami 
dėl pieno kainų numušimo 
Bendrosios rinkos sistemoje, 
prisijungė prie demonstraci
jos, kurioje dalyvavo anglia
kasių žmonos.
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KANADOS ŽINIOS

Montreal, Que.

KĄ REIŠKIA AMERIKOS 
RAKETOS EUROPAI?

POVILAS VENTA 
Antrojo pasaulinio karo veteranas, 
buvęs Amerikos armijos seržantas

Antanas ir Kazė Keršiai
Minėjo vedybines sukaktis
Birželio šešioliktoji buvo 

ypatinga diena Antanui ir 
Kazei Keršiams. Tą dieną 
jiems buvo 50 metų vedy
binio gyvenimo sukaktis. Ta 
proga jų dukrelė ir J. Dasie- 
nė suruošė didelę puotą. Su
kvietė jubiliantų draugus ir 
bičiulius, kurių jie daug turi. 
Tik gaila, kad ne visi galėjo 
dalyvauti, nes vienus sulaikė 
nesveikata, kitus tolima ke
lionė, bet jie visi prisiuntė 
pasveikinimus. Iš toliau buvo 
atvykusi Anelė Kukenienė ir 
Jubilijantų sūnus su šeima, 
kurie buvo atskridę net iš 
Prince Arthure salos, į kur 
jis neseniai persikėlė gyven
ti. Taipgi šiame pobūvyje 
buvo malonu matyti seniai 
jau nematytą Antaną Kavo- 
liūną.

Prasidėjus ceremonijoms, 
kurioms vadovavo gabus jau
nuolis, mokąs gražiai vartoti 
lietuvių kalbą, Andriukas 
Days, iššaukė visą eilę kal
bėtojų, o pabaigoj tarė žodį 
ir patys Jubilijantai. Jie vi
siems padėkojo už atsilanky
mą.

Jubiliatai plačiai žinomi ne 
vien kaip labai draugiški, bet 
labiausiai — kaip buvę pa
žangaus judėjimo veikėjai. 
Drg. A. Keršys, kol jam 
leido sveikata ir darbo sąly
gos, daug darbavosi organi
zacijose, gi drg. Kazė buvo 
žinoma kaip nuolatinė vy
riausia vakarienų šeiminin
kė. Nors dabar jiems veikti 
sąlygos neleidžia, bet nuo 
pažangaus judėjimo nenuto- 
lę. Širdimi ir ekonominiai jie 
vis paremia. Ir dabar jų 
Jubiliejaus proga Laisvei 
paaukojo $50 amerikoniška 
valiuta.

Siems mūsų nuoširdiems 
tautiečiams tenka palinkėti 
šeimyninės laimės ir stiprios 
sveikatos, kad jie sulauktų 
bent deimantinio jubiliejaus.

Birželio 3 d., dukrų pa
stangomis, Tonei ir Elzbietai 
Janušiams buvo suruošta jų 
vedybinio gyvenimo 35-erių 
metų sukakties minėjimas 
Skruibių gražiam ūkyje, kur 
dalyvavo Jubilatų giminės ir 
artimiausi draugai.

Ir šiems Jubiliatams lin
kiu visokeriopos sėkmės ir 
kad jie sulauktų auksinio 
jubiliejaus.

Ligoniai, nelaimės
Rašant šiuos žodžius Jani

na Vilkelienė ruošiasi išvykti 
į Montreal General ligoninę, 
kur turės pergyventi opera
ciją. Linkiu sėkmingai per
gyventi.

Birutę Sulmistrienę ištiko

skaudi nelaimė; puolė, lūžo 
ranka ir trys šonkauliai . . .

Marytė Gudienė jau seniai 
guli Montreal General ligoni
nėje.

Marijona Tamkevičienė, 
neseniai grįžo iš ligoninės, 
patikrinusi sveikatą, bet dar 
vis negali pilnai sustiprėti.

Aplankė mamytę
Pas Marytę Cekaitienę 

prieš savaitę laiko viešėjo jos 
sūnus su marčia. Sūnus jau 
seniai buvo nesilankęs, tai 
šis pasimatymas ypatingai 
buvo labai malonus.

Buvo įsiveržę vagys
Onutei Žilinskaitei nesant 

namuose, vagys išvertė du
ris, išnešė daug labai vertin- t 
gų daiktų — auksinių papuo^/ 
šalų ir brangią televiziją. Ir 
tas vyko dienos metu!

Sėkmingai baigė mokslą
Danna Vekterytė, Stefa- 

nės ir Juozo Vekterių duktė, 
o Juozo ir Stasės Čičinskų ir 
Valės Vekterienės anūkė
lė — sėkmingai užbaigė 
mokslą. Iškilmingas diplomų 
įteikimas įvyko birželio 17 d. 
Danai įteikta Concordia uni
versiteto Bachelor of Arts 
diploma. Tai komunikacijos 
specialybė (Televizija,radijo 
ir filmai). Danną reikia pa
sveikinti ir jai palinkėti sėk
mes.

Išvyko į zoologijos parką
Birželio 12 d. gražus būrys 

Moterų klubo narių ir nena- 
rių; taip pat keletas vyrų, 
buvome išvykę į Garmby 
Zoo. Pasitaikė graži diena, 
tai buvo labai malonu po 
parką pavaikščioti (kas galė
jo vaikščioti) ir apžiūrėti 
parko gyvūnus. Klubas mano 
ruošti daugiau mažesnėms 
grupėms išvykų. Sv. Elenos 
ir Notre Dame salose labai 
greitas patogus privažiavi
mas, o yra ir ko pasižiūrėti.

_________ P.
Peking. — Kinijos vadovas 

Deng Xiaoping čia besilan
kantiems Hong Kong biznie
rių atstovams pareiškė, kad 
rugsėjo mėnesį Kinija pasi
rašys sutartį su D. Britanija 
dėl Hong Kong teritorijos, 
kuri 1997 m. užbaigs savo 
dabartinį statusą ir sugrįš 
prie Kinijos. Biznieriai norė
jo, kad, atsižvelgiant į tos 
teritorijos gyventojų gerovę, 
būtų palikta daugiau laisvių, 
bet jiems atsakyta, kad “jau 
viskas nuspręsta ir nieko 
nebus pakeista”.

SKAITYKITE 
IR REMKITE 

“LAISVĘ”

[TĄSA IŠ PRAEITO 
NUMERIO[

Anos savaitės “Laisvės” 
numeryje papasakojau, kaip 
Amerikos valdžia stengiasi 
įtikinti Vakarų Europos val
stybes, kad jos priimtų dislo
kuoti naujas JAV nukleari- 
nes raketas ir kokį tai kelia 
pavojų ne tik europiečiams, 
bet ir patiems mūsų šalies 
gyventojams. Ne Tarybų Są
junga, o būtent Jungtinės 
Valstijos,į ypač kai atėjo į 
valdžią Reagano administra
cija, atvirai siekia karinio 
pranešumo. JAV vis įžūliau 
griebiasi politikos iš jėgos 
pozicijų. Ne iš kur kitup, o iš 
Washingtono girdime rūsčius 
pareiškimus, kad, siekdama 
savo tikslų, Amerika gali 
panaudoti kokį tik nori gink
lą, tame tarpe ir atominį. 
“Amerikos galios atstatymas 
turi eiti aukščiau už ginklavi
mosi kontrolę”, — be jokių 
ceremonijų sako pats prezi
dentas Reaganas.

Ne Tarybų Sąjunga, o 
Amerikos valdžia ir jos są
jungininkai iš NATO bloko 
smulkiai svarsto busimojo 
karo Europoje planus, ku
riuose numatomas ir atomi
nio ginklo panaudojimas. Ta
rybų Sąjunga vėl ir vėl 
pareiškia, kad aukščiausias 
jos politikos tikslas yra iš
vengti bet kokio karo — tiek 
su atominiais, tiek ir su 
paprastais ginklais. TSRS ne 
kartą^siūlė ir toliau ryžtingai 
siūlo sudaryti visuotiną su
tartį, kad būtų visiems lai
kams atsisakyta panaudoti 
ne tik atominį, bet ir visokį 
kitokį ginklą, kad būtų apri
botos atominio ginklo atsar
gos ir galų gale jis būtų 
visiškai uždraustas.

Washingtone, priešingai, 
kategoriškai atsisakoma net 
atidžiau susipažinti su šiuo 
pasiūlymu, dargi nesigėdija
ma viešai pareikšti, kad ato
minio ginklo panaudojimo 
galimybė reikalinga nuolati
niam Tarybų Sąjungos “gąs
dinimui”. Ponai imperialistai 
smarkiai apsirinka. Tarybų 
Sąjunga ne iš bailiųjų ir 
jokiems “gąsdinimams” ne
pasiduos!

Paprasti ir dori Amerikos 
darbo žmonės supranta, kad 
JAV ir Tarybų Sąjunga galė
tų rasti bendrą kalbą atomi
nio karo pavojui sumažinti, 
tačiau šitai nėra naudinga 
ginklų fabrikantams, kurie 
stengiasi susikrauti kuo di
desnius pelnus iš mirties 
biznio.

Washingtono melas su
bliūkšta kaip muilo burbulas 
jau vien todėl, kad, pasirodo, 
Vakarų Europos valstybėms 
visai nereikia jokio “atsvaro” 
prieš tarybines raketas. Va
karuose raketinis pranašu
mas buvo jau seniai, dar iki 
atsirandant tarybinėms ra
ketoms “SS-20”, kuriomis 
NATO generolai dabar vi
saip gąsina europiečius. Vis
kas yra kaip tik priešingai: 
Tarybų Sąjunga buvo pri
versta pasigaminti tą raketą, 
kad neutralizuotų grėsmę į 
ją iš visų pusių nutaikytų 
amerikietiškų atominių gink
lų, įtaisytų povandeniniuose 
laivuose, plaukiojančiuose 
ties Vakarų Europos kran
tais. Taip pat yra nuolatos 
pasiruošę pakilti į orą iš 
Europos aerodromų ir ameri
kietiški bombonešiai su ato
minėmis bombomis.

Todėl ir išeina, kad jeigu 
NATO blokas gali turėti ga
lingiausius ginklus vien tik 
Tarybų Sąjungos pagąsdini
mui, tai kodėl gi ji negalėtų 
daryti to paties, kad atremtų 
galimą agresiją iš Vakarų 
pusės. Tarybų Sąjungos rū

pestį patikimai apsaugoti sa
vo kraštą ir žmones galime 
dar geriau suprasti, jeigu 
prisiminsime, kokią tragedi
ją teko pergyventi jos liau
džiai, kai 1941 metais netikė
tai užpuolė hitleriniai naciai.

Pentagono generolai, kaip 
rodo daugelis jų pasisakymų, 
yra pasiryžę, jeigu kiltų ato
minis konfliktas, smogti nu- 
klearinius smūgius ir į savo 
sąjungines Europos šalis, jei
gu karo veiksmai užvirtų jų 
teritorijose. Taigi reikia aiš
kiai pasakyti, kad ameriko
niškos raketos yra nukreip
tos ne tik prieš Tarybų 
Sąjungą, bet ir prieš visą 
Vakarų Europą. Jos, kaip 
minėjome, neišvengiamai už
traukia mirtiną grėsmę ir 
pačioms Jungtinėms Ameri
kos Valstijoms.

Pačią didžiausią grėsmę 
Europai kelia amerikoniškos 
raketos, net jeigu ir neįsi
liepsnotų tiesioginis karinis 
konfliktas. Tarybų Sąjunga 
yra nedviprasmiškai perspė
jusi, kad savo patikimam ap
sisaugojimui ji imsis visų 
reikiamų priemonių ir nie
kam neleis pasiekti nukleari- 
nių ginklų persvaros: nei 
Europoje, nei Amerikoje.

Jeigu NATO ir Amerika 
neateis į protą ir toliau 
didins savo atominę ginkluo
tę, tai Europa pavirs milži
nišku mirties sandėliu, kuris 
bet kada gali sprogti. Be to, 
didėjant ginklavimosi varžy
boms, dar labiau išsipūs Va
karų valstybių karinės išlai
dos, kurios sudaromos nu
karpant ir taip jau apkram
tytą socialinių programų biu
džetą.

Mes, Amerikos pažangaus 
judėjimo dalyviai, turime 
kiek galėdami kelti savo bal
są prieš naujų mirties įran
kių gamybą ir jų dislokavimą 
Vakarų Europoje. Jau esu 
anksčiau rašęs, kad Vakarų 
Europoje padedamos ameri
koniškos raketos “Pershing- 
2” per keletką minučių galė
tų pasiekti ir mūsų gimtinę 
Lietuvą. Bet ji yra patikimai 
apsaugota, nes įeina į galin
gą tarybinių tautų šeimą.

Mes tvirtai tikime, kad tik 
Tarybų Sąjungos tvirtumas 
ir galia išgelbės pasaulį nuo 
atominės pražūties.

Durban, Pietų Afrika. — 
Daugiau kaip pusšimtis as
menų buvo suimta per de
monstracijas prieš Pretorijos 
vyriausybės aparteido politi
ką. Protestą organizavo 
Jungtinis demokratinis fron
tas, daugiarasinė organizaci
ja, vedanti kovą prieš vy
riausybės rasinės diskrimi
nacijos politiką.

JAUNŲJŲ RYŽTAS
Panevėžio „Ekrano" ga

myklos surinkimo cecho 
elektroninių optinių sistemų 
montuotojų TSRS 50-mečio 
komjaunimo ir jaunimo bri
gada, vadovaujama Leontinos 
Savinienės, pernai tapo są
junginio socialistinio lenkty
niavimo nugalėtoja.

Jaunosios montuotojos įsi
pareigojo vienuoliktojo penk
mečio užduotis įvykdyti per 
ketverius metus. Pirmu pa
teikimu jos atiduoda daugiau 
kaip 90 proc; produkcijos.

Darbas gerai sekasi, kai 
įmonė rūpinasi darbininku, 
jo kvalifikacijos kėlimu, bui
timi, poilsiu. Visi šie rūpes
čiai „Ekrano" gamyklos va
dovybei — įstatymas. Todėl 
netiūksta darbštaus, kūry- 
bingojaunimo.

T. Žebrausko nuotraukoje 
— viena pirmaujančių kom
jaunimo ir jaunimo brigados 
montuotojų Irmunda Kave- 
lienė.

Klaipėdos rajono Agluonėnų tarpūkinė gyvulininkystės įmonė — viena jauniausių 
Lietuvoje. Dar nėra metų, kai pradėjo veikti pirmoji jos eilė. Šią vasarą įmonė 
baigiama statyti. Tuomet ji kiekvienais metais išaugins po dvylika tūkstančių bekonų.

Nuotraukoje: Agluonėnų tarpūkinė gyvulininkystės Įmonė.
B. Aleknavičiaus nuotrauka

Trumpai
London. — Karalienė Elž

bieta II buvo numačiusi ap
lankyti prie Yorkshire esan
čias naujas Selby anglies ka
syklas, bet vizitas atšauktas 
dėl kilusių neramumų. Britų 
maineriams pasiųstame laiš
ke Tautinės Tarybos, kuri 
tvarko anglies reikalus, pir
mininkas Ian MacGregor ra
šo, kad šiame jau daugiau 
kaip šimtą dienų užtrukusia
me streike “niekas nebus 
laimėtoju, visi pralaimės, ir 
tai labai skaudžiai”. Karalie
nė streikuojančius angliaka
sius buvo numačiusi aplanky
ti birželio 28 d. Streikas 
išsiplėtęs į 175 kasyklas ir 
darbas tebevyksta tik 50-yje 
kasyklų. Angliakasiai protes
tuoja dėl valdžios planų už
daryti nepelningas kasyklas.

• .----------------- --------------- t

Mexico City. — Kostarikos 
teritorijoje veikianti antisan- 
dinistų organizacija, siekian
ti nuversti Nikaragvos vy
riausybę, pereitą pirmadienį 
nubalsavo išmesti iš savo 
tarpo buvusį partizanų vadą 
Eden Pastora Gomez. Aiški
nama, kad tai padaryta ry
šium su tuo, jog jisai atsisa
ko susijungti su antisandi- 
nistų daliniais, esančiais 
Hondūre. Tuo tarpu jo kal
bėtojas spaudai pareiškė, 
kad jis ir toliau kovos už 
demokratijos sugrąžinimą 
Nikaragvoje. Pastora šiuo 
metu yra Caracas mieste, 
Venezueloje, kur jis gydėsi 
po sužeidimų, patirtų bom
bos sprogimo metu gegužės 
30 d. kai jis' buvo sušaukęs 
spaudos konferenciją Nika
ragvos teritorijoje.

BIBLIJA IR FUTBOLAS
Amerikos parduotuvėse pa

sirodė elektroninis žaidimas, 
pavadintas „Biblijiniu futbo
lu". Rungtynėms teisėjauja. .. 
Jėzus Kristus, vienuose var
tuose stovi šventas Petras, o 
Juda — tai varžovų papirk
tas žaidėjas. Ko tik nesugal
vojamą biznio labui! ..

ŠYPSENOS
G Sicilijoje:
— Džiuljeta, prie mūsų 

kaimo archeologai rado Ro
mos kario kapą, o šalia — 
ietį, kuria jį nužudė.

— Karlai, tikiuosi, kad 
bent šį kartą tavęs tikrai ne
įtaria!

• Praeivis klausia darbi
ninką, trupinantį asfaltą:

— Kaip jūs galite pakęsti 
lokį triukšmą!

—. O* sinjore, vieni niekai! 
Aš kelerius metus dirbau jau
nesniųjų klasių mokytoju.

• Rašytojo šeimoje:
— Žluli, bijau, tau metas 

pradėti naują romaną.
—• Kodėl tu taip manai, 

brangiųjų
— Žakas skundžiasi, kad 

nebeturi iš ko gaminti po
pierinių lėktuvėlių.

(B Pradedantysis autorius 
skundžiasi žmonai:

— Gyvenimas visiškai ne
pakenčiamas. Anksčiau man 
nors grąžindavo rankraščius 
su kokiu nors maloniu laiš
ku. O štai paskutinį sykį ga
vau savė rankraštį su prie
rašu: „Tėlp prastai parašyta, 
kad Voką atplėšėme per klai
dą“.

(b Skotas klausia bičiulį:
— Sakyk, dėl dievo, kaip 

tu išaigydeL nuo mikčiojimo!
—«tTai atsitiko, kai man te

ko '^skambinti Iš Glazgo į 
Londoną pagal valandinį tarl- 
fą-

• Kaimynė kaimynei:
— Girdėjai, Karlsono žmo

na pabėgo!
— O kaip gi jis!
— Na, dabar jau šiek tiek 

nurimę, o |š pradžių buvo 
visai galvą B džiaugsmo pa
metęs*

> Psichiatras klausia pa
cientę*:

— Sakykite, misis Braun, 
ar jūsų šeimoje nėra didybės 
mantyė* .atvejų!

•— Yra. Mano vyras kartais 
tvirtina, kad jis šeimos gal
va.

d Skandalas šeimoje. Tė
vas šaukia:

— Kas galų gale šeimos 
galva! Ką man daryti, kad bū
tų taip, kaip aš noriu!

Dviejų metų Andrė siūlo:
— Pradėk garsiai verkti.

• Skotas giriasi:
— Turiu puikų šunį. Kas ry

tas jis atneša man laikraščių.
— Pamanyk, kiekvienas ge

rai dresiruotas šuo gali tai 
padaryti.

— Taip, bet aš neprenu
meruoju nė vieno laikraščio

H Erhardas Jakobsenas 
atėjo pas psichiatrą.

r— Iš - dokumentų ' Žinau, 
kas jūs, — pasakė gydytojas, 
— ir ką veikiate, pone Ja- 
kobsenal. Bet kad galėčiau 
pradėti rimtą gydymą, priva
lau žinoti, kas jūs Iš tikrųjų 
esate. Noriu, kad jūs visiš
kai atvirai papasakotute man 
apie savo gyvenimą. — iPra- 
dėkite iš pat pradžių.

Erhardas atsikosėjo ir pra
dėjo:

— Taigi, Iš pradžių aš su
kūriau dangų Ir žemę...

S Pasimatavusi ne mažiau 
kaip dvidešimt skrybėlaičių, 
pirkėja kreipiasi į pardavė
ją

— Aš norėčiau pirkti Štai 
šitą. Kiek turiu mokėti!

— Nieko, madam. Jūs su 
ja atėjote.

• Mergina iš Teksaso su 
džiaugsmu pasakoja motinai:

— Mamyte, Bilb vis dėlto 
ketina man pasipiršti!

— Jis jau pasakė tau apie 
tai)

— Dar ne, bet jis jau nu
šovė savo žmoną!

“Laikas ir Įvykiai”
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“LAISVĖS” REIKALAI
Aukos gautos nuo balandžio 30 d. iki birželio 22 d.:

Zigmo Morkūno palikimas
per A. Rimšą, Windsor, Ont., Canada........į... .$238.37

J .Vilkelienė, Laval, Que., Canada,
iš kanadiečių ekskursijos į Tarybų Lietuvą . /.........100.00

Paul Blieka, Canby, Oregon........ ..................... 100.00
Bill Yakubonis, Waterbury, Conn. .. /........................ 100.00
Olga Abeles, Seminole, Fla., prisiminimui

mirusios motinos Agnes Yurevičienės.......................90.00
Frank Ulinskas, Detroit, Mich............................. 50.00
Antanas ir Kazė Keršiai, Vai David, Que., Canada,

penkiasdešimties metų vedybinio gyvenimo
sukakties proga, per P. Kisielienę.......... ................ 50.00

J. Broga, Grand Bend, Ont., Canada............................45.00
Jonas Pateckas, Chicago, Ill., per St. Masytę............. 26.00
S. Stasiukaitienė, Fairview, N.J................................... 25.00
Vincas Kirvela, Detroit, Mich.............................. 25.00
Anna Dočkus, Zeigler, Ill.................................................25.00
Beatrice Briedienė, Park Ridge, N.J....................  .23.00
L. Bikulch, Woodhaven, N. Y..................................     .20.00
A. Dočkienė, Cicero, Ill....................................................20.00
Ona Visotskienė, KensingtoivConn............................... 20.00
Viktoras ir Onutė Verbylai, Montreal, Que., Canada,

per P. Kisielienę .........................................................15.00
Amelia Kazėnas, Johnson City, N. Y............................. 15.00
Peter Alksnis, Downview, Ont., Canada...................... 10.00
Peter Zline, Sun City, Cal................................................10.00
J. Lazauskienė, Lauderdale Lakes, Fla......................... 10.00
Agota Naravas, Shenandoah Heights, Pa......................10.00
B. Kvietinskas, Montreal, Que., Canada...................... 10.00
M. Pikčilingis, Auburn, Ill............................................... 10.00
R. H. Feiferiai, Kenneth City, Fla.........................  10.00
S. Stasiukaitienė, Fairview, N.J............... ....................10.00
Martha Plauska, Chicago, Ill............................................. 8.00
E. Liepienė, South Salem, N. Y........................................6.00
V. Rudinskas, LaSalle, Que., Canada..............................5.00
J. Brazdžius, Sudbury, Ont., Canada..............................5.00
R. Ceskauskas, Sudbury, Ont., Canada .. ....................... 5.00
T. ir A. Masukai, Johnson City, N. Y. per K. Thomas .5.00
O. Bugdonis, Richmond Hill, N. Y......................... ;... .5.00
Alex Lukosa, Bedford, Que., Canada..............................5.00
Ch. M. Bartnick, San Diego, Cal., per W. Doriną........3.00
John J. Pupis, Pasadena, Cal............................................ 3.00
Mary Kazlauskas Sametis, Haverhill, Mass...................3.00
A. ir H.Pagiegalai,Johnson City,N.Y. per K.Thomas . .2.00 
J. Brown, per K. Thomas, Johnson City, N. Y. ...........1.00
A. Kastravickas, Johnson City, N. Y., per K. Thomas .1.00 
A. Kireilis, Johnson City, N. Y. per K. Thomas............1.00

Širdingai dėkojame
ADMINISTRACIJA

Kultūros žinios žinelės
FRANK SHUKAS

NEW YORKO MIESTO 
OPEROS 40 SEZONAS

Vasarinis New Yorko 
miesto Operos 40 sezonas 
prasidės liepos 9 ir tęsis iki 
rugsėjo 9 dienos. Repertuare 
13 operų: Puccini — Bohe
ma, Madame Butterfly, La 
Ronde ir Turandot; Rossi
ni — Sevilijos Kirpėjas; Bi
zet — Carmen; Bernstein — 
Candide; Mascagni — Caval- 
leria Rusticana; Leoncaval
lo — Pajacai; Mocarto — 
Užburtoji fleita; Verdi — 
Rigoletto ir Travaita; Gilbert 
ir Sullivan — Mikado.

Bilietų kainos nuo 5.50 iki 
35 dolerių, bet atidarymo 
vakare visos vietos tiktai po 
2 dol. 40 centų.

18-ASIS MOCARTO 
FESTIVALIS

Nuo liepos 9 d. iki rugpjū
čio 25 d. Lincoln Centre — 
Avery Fischer salėje bus 
grojami Mocarto, Vivaldi, 
Weberio ir kitų kompozitorių 
kūriniai. Juos atliks festiva
lio orkestras, kameriniai 
kvartetai, pianistai, smuiki
ninkai ir kitokie instrumen
talistai, solistai ir net Kana
dos pučiamųjų instrumentų 
orkestras. Diriguos žinomi 
pasaulyje įvairių tautybių di
rigentai.

Kai kurie vakarai skirti 
tiktai Mocarto muzikai, todėl: 
pavadinta ir yra festivalis jo 
vardu.

DŽIAZO FESTIVALIS
Carnegie didžiojoje ir reči

talių salėse, Kaufmano vardo 
koncertinėje ir Avery Fisch
er salėse per 10 dienų vyko 
džazo muzikos koncertai 
New Yorke. ;

Dalyvavo žinomi džazo orr 
kestrai ne tik iš Amerikos 
miestų, bet ir iš kitų kraštų, 
kaip Brazilijos, Italijos, Ko
rėjos ir Anglijos.

18-ASIS SEZONAS
/ Pagarsėjusi Metropolitan 
Opera pradėjo nemokamus 
spektaklius parkuose. Tai 
jau 18-asiS sezonas, kai di
desniuose New Yorko miesto 
parkuose visuomenei duoda
mi tokie spektakliai dalyvau
jant pilnam operos sąstatui 
su solistais, choru ir orkes
tru.

Šiame sezone bus atlieka
ma Handelio “Rinaldo” ir 
Verdi “Ernam”.*
PAVOGTI MUZIKOS 
INSTRUMENTAI

Daugiau nei 100 metų se
numo retų muzikos instru
mentų pavogta iš liaudies 
meno muziejaus Pittsburgh, 
Pa. ,

Per 30 metų buvo surinkta 
virš 500 įvairių senoviškų 
muzikinių eksponatų ir jie 
buvo laikomi Tamburitzan 
Liaudies Meno Centre — 
muziejuje.

Pavogtųjų 109 instrumen
tų vertė yra daugiau 30 
tūkstančių dolerių. Jų tarpe 
reta egzotinė rankų darbo 
bulgariška luta, kinietiškas 
smuikas, Afrikoniškas piani
nas ir 6 pėdų kraušės pavida
lo bosas, vadinamas gadulką.

Paskirta nelftaža pinigų su
ma nusikaltimui išaiškinti.

LONDONE UŽMUŠTAS 
REŽISIERIUS

Amerikos Broadway tearų 
režisierius Alan Sohneider 
Londone buvo pravažiuojan
čio motociklo einant per gat
vę sunkiai sužeistas. Jis ėjo 
iš repeticijos Hamstead teat
ro, kuriame ruošė naują pas
tatymą. Mirė neatgavęs są
monės. Laidoti buvo parvež
tas Amerikon.

Broadway teatruose jisai 
režisavo Albee, Pinter, Bec
kett veikalus ir buvo už 
meniškus pastatymus laimė
jęs premijų.

Negarantuota teisė
Imperialistinė propaganda, 

skleisdama šmeižikiškas 
kampanijas dėl “žmogaus tei
sių pažeidimo” socialistinėse 
šalyse, tuo pačiu bando pa
slėpti vieną iš svarbiausių 
žmogaus teisių pažeidimų 
Jungtinėse Valstijose ir kito
se Vakarų valstybėse — tei
sę į darbą. Tačiau nuslėpti 
tokio ryškaus pažeidimo — 
neįmanoma. JAV, išgirtoje 
“visuotinės gerovės visuome
nėje”, masinis nedarbas tapo 
nacionaline tragedija. Jo 
augimas susijęs su vis didė
jančiomis Washingtono ad
ministracijos karinėmis išlai
domis. O tai turi glaudų ryšį 
su drakonišku socialiniams 
poreikiams skirtų lėšų ap
karpymu, kas didina milijo
ninė benamių ir alkanų žmo
nių armiją, žmonių, neturin
čių ateities.

Pagal oficialią statistiką, 
dabar JAV yra 9 milijonai 
žmonių, negalinčių pasinau
doti teise į darbą. Dėl to 
ypač nukenčia juodaodžiai 
amerikiečiai, kitos nacionali
nės mažumos. Negrų tarpe 
nedarbo lygis siekia 16,8 
procento. Tai dvigubai virši
ja vidutinį nacionalinį rodik
lį. Bedarbių gretose — kas 
penktas jaunas amerikietis, 
iš jų kas antras — juodaodis 
vaikinas ar mergina.

Beje, Jungtinės . Valstijos 
nėra išimtis kapitalizmo ir 
eksploatacijos pasaulyje. Pa
gal Tarptautinės darbo orga
nizacijos duomenis, paskelb
tus “Pranešime apie darbo 
padėtį pasaulyje”, 1983 m. 
pabaigoje Vakarų šalyse bu
vo 35 milijonai bedarbių, t. y. 
10 procentų visų dirbančiųjų 
gyventojų.

Tik Europos Ekonominės 
Bendrijos šalyse 1984 m. 
vasario pabaigoje “atliekami 
žmonės” pasiekė naują re
kordinį skaičių — 12,9 milijo
no arba ! 100,000 daugiau, 
negu sausio mėnesį. Tai — 
11,5 procento visų galinčių 
dirbti žmonių. Per paskutinį
jį dešimtmetį kasmet į gatvę 
Vakarų Europos šalyse buvo 
išmetama po milijoną dirban
čiųjų. Tokio staigaŪs nedar
bo šuolio nebuvo užregis
truota per pastarąją pusę 
amžiaus.

Šio dešimtmečio antrojoje 
pusėje, pagal specialistų pa 
skaičiavimus, nedarbas 
apims Anglijoje — 5 mln, 
Prancūzijoje — 4 mln, 
VFR — 3 mln. Dešimtojo 
dešimtmečio pradžioje Vaka
rų Europoje bus net 20 mln. 
bedarbių.

Nešdamas badą ir skurdą, 
chroniškas nedarbas akivaiz
džiai parodo visą Vakarų 
demagogiją ir falsifikavimus 
demokratijos ir žmogaus tei
sių klausimais. Taip daugelio 
Vakarų veikėjų išpūsti “de
mokratijos ir individualių 
laisvių principai” milijonams 
žmonių reiškia netekti teisės 
į darbą. Vladas Burbulis

Grįžta taika 
Punjabe

New Delhi. — Amritsar 
Aukso šventykla, kurią prieš 
tris savaites šturmu paėmė 
Indijos kariuomenės birželio 
25 d. pirmą sykį trumpam 
atidaryta. Per tris valandas 
ją aplankė apie 12 tūkst. 
asmenų, priklausančių įvai
rioms religinėms grupėms.

Šturmo metu birželio 5-6 
dienomis žuvo apie 600 žmo
nių, jų tarpe ir sichų vadas. 
Armija ir milicija dar tebe- 
gaudo įtartinus sichus, kurie 
slapstosi Punjabo teritorijo
je. Jie kaltinami teroristine 
veikla prieš Indijos vyriausy
bę, siekiant platesnės auto
nomijos Punjabo valstijai.

Prieš porą dienų čia lankė
si ir pati Indijos premjerė 
Indira Gandhi, kurios įsaky
mu kariuoinenė pradėjo tos 
šventoklos puolimą.

Sutikome svečius iš Lietuvos
Birželio 8 d. dvi savaites 

Tarybų Lietuvoje viešėjusi 
sugrįžo į San Leandro, Cal. 
gyventi Ksavera Karosienė. 
Draugė Karosiene yra Ame- 
rikos-Rusijos instituto gar
bės prezidentė San Francis
co, Cal.

Trumpam ji buvo sustojusi 
New Yorke, pas seniai pažįs
tamus gerus draugus Bronę 
ir Walter Keršulius. K. Ka
rosienė po ilgos kelionės grį
žo pavargusi, bet labai savo 
kelione patenkinta.

Su miela viešnia teko pasi
kalbėti apie įspūdžius ir apie 
“Laisvės” reikalus, ir prisi
minti apie rengiamą Laisvės 
name susitikimą su Tarybų 
Lietuvos svečiais: filosofijos 
mokslų daktaru ir žurnalo 
Komunistas redaktorium 
Genriku Zimanu ir T. Lietu
vos Užsienio reikalų ministrė 
pavaduotoju Juozu Grigučių.

Karosienė pasakė, jei galė
sianti pakeisti lėktuvo bilietą 
kitai dienai, norėtų tame 
susitikime dalyvauti ir net 
prisidėti prie išlaidų vai
šėms. Ta proga įteikė $20. 
Jos noras neišsipildė; bilieto 
pakeisti negalėjo. 

• • •
Antradienį, birželio 12 d. 

labai karšta, daugiau 90 F 
laipsnių karščio, tai Laisvės 
salėje posėdžiauti būtų buvę 
per karšta. Stalus paruošė
me buvusiose LDS patalpo
se, kuriose yra vėsintuvas; 
nejautėme karščio. Dalyvavo 
netoli trisdešimties žmonių.

Pirmiausiai už mūsų ger
biamus svečius pakeltas tos
tas ir padainuota Ilgiausių 
metų.

Pirmininkaujantis pakvietė

Nuotraukoje: Skulptoriaus Bernardo Bučo skulptūra
“Nevėžis” Panevėžyje. A. Dilio nuotrauka

Buenos Aires. — Teismo 
patvarkymu suimtas buvęs 
respublikos prezidentas gen. 
Roberto Viola, kaltinamas 
tuo, kad išleidęs įsakymą 
suiminėti ir žudyti marksisti
nį'•elementą. Žmogaus teisių 
kovotojai tvirtina, kad nuo 6 
iki 15 tūkstančių asmenų yra 
žuvę per šį “nesvarų karinės 
huntos karą” prieš kairiuo
sius. Gen. Viola buvo armi
jos komendantu nuo 1978 iki 
1981 m., priš tapdamas pre
zidentu.

GULFPORT, FLORIDA

MIRUS

James L Puishis
Reiškiame gilią užuojautą jo dukrom Angelai 

Sorenson, Gulfport ir Mary Hanson, Wooster, 
Ohio; 5 anūkams ir 4 proanūkiams ir jų šeimoms 
bei draugams.

ST. PETERSBURG LITHUANIAN 
SENIOR CITIZENS CLUB

VALDYBA IR NARIAI

gerbiamą svetį G. Zimaną 
pakalbėt. Svetys kalboje pla
čiai apibūdino Tarybų Lietu
vos ekonominius ir kultūri
nius laimėjimus.

Pasakė, kad Lietuvos ir 
visos Tarybų Sąjungos žmo
nės trokšta taikos ir draugiš
ko sugyvenimo su visomis 
tautomis. Pakviestas tarti 
žodį Lietuvos diplomatas 
Juozas Grigutis. Jis pasakė, 
— kad trumpam laikui atvy
kęs darbuotis Jungtinių Tau
tų Asamblėjoje, kad turėjęs 
progos pakalbėti mūsų ma
žos tautos ir visos Tarybų 
Sąjungos vardu už taiką ir 
draugystę. Per trumpą laiką 
radęs daug pažįstamų, o taip 
pat įsigijęs daug gerų priete. 
lių.

Kalbėjo ir mūsų geras kai
mynas ukrainas, Laisvės re
daktorė Ieva Mizarienė, 
LDS, sekretorė Amilija Yus- 
kovich ir keli kiti.

Vaišes paruošė Nelė Ven- 
tienė, kuri supirko, paruošė 
ir dovanojo daržoves ir iš 
Lietuvos parvežtą pyragą — 
raguolį. Sofija Stasiukaitienė 
pagelbėjo vaišes paruošti 
ir prisidėjo supirkti vaisius.

Vaišėms supirkti prisidėjo 
A. W. Yuskovičiai $10, pri
dėdami ir vyno bonką; Anne 
Yakstis — $10, Bill Malin — 
$10; Adelė Lupsevičienė. 
Ilsė Bimbienė prisidėjo mais
tų.

Tą dieną A. J. Katiniai 
susilaukė anūkėlės, ir ta 
proga atnešė lietuviško gėri
mėlio.

Ačiū visiems prisidėju- 
siems svečius gražiai prisi
minti ir pasivaišinti.

P. Venta

Manila. — Apie du tūks
tančiai asmenų birželio 21 d. 
čia suruošė demonstracijas, 
protestuojant dėl prezidento 
Marcos ekonominės politi
kos. Buvo demonstruojama 
prekybos centre Makati. Da
lyvių tarpe buvo nužudytojo 
opozicijos vado Benigno 
Aquino šeimos nariai, opozi- 
jos grupės ir studentai, kurie 
tvirtino, kad dėl pasunkėju
sių ekonominių sąlygų naujų 
moksleivių priėmimas suma
žės pusiau.

| EKSKURSIJA | LIETUVĄ
Įj “Laisvės” Bendrovės direktorių taryba ruošia 
jį ekskursiją į Lietuvą liepos 13 d. iš Kennedy 
8 aeroporto. Lietuvoje bus 10 dienų —- nuo liepos 16 
8 d. iki 26 d., grįš į New Yorką liepos 27 d.
8 Kaina $1,775.
8 Agentas: Robert J. Ellyn Travel, Inc., 501 Fifth
8 Ave., Suite 160 S., New York City 10017.
jį Visais reikalais kreipkitės į
įj “LAISVES” ADMINISTRACIJĄ
x 102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y. 11417

SUNKIAI SERGA A. RAINIENE
Jau daugiau kaip mėnuo 

laiko sunkiai serga Adelė 
Rainienė ligoninėje. Prieš 
kiek laiko pergyveno širdies 
priepuolį, dabartiniu laiku jai 
reikalinga daktarų rimta 
priežiūra.

A. Rainienė iki 90-ies metų 
amžiaus niekad nesiskundė 
sveikata, buvo stipri, ener
ginga moteris, aktyvi organi
zacijų veikloje.

Adelė būdama jaunesnė il
gą laiką dalyvavo Liaudies 
Teatro scenos vaidintojų mė
gėjų grupėje. Buvo aktyvi 
New Yorko Lietuvių Moterų 
klubo narė, vicepirmininkė, 
turėjo gabumų ir parašyti 
apie Klubo veiklą.

Ji taip pat buvo renkama 
“Laisvės” direktore, kurį lai
ka atliko sekretorės parei
gas. Priklausė LLD ir visose 
pažangiųjų organizacijose, 
prisiimdama įvairias parei
gas. Visur stengdavosi darbą 
atlikti — geriausiai.

Adelė Rainienė per visą 
savo ilgą gyvenimą buvo 
pažangaus nusistatymo mo
teris. Turėjo daug pažangie
čių ir kitų pažiūrų žmonių 
draugų, ypatingai giminių 
tarpe.

Adelė nebuvo pasiturinti, 
gyveno labai kukliai, netau
pė dolerio ateičiai. Kiek išga
lėdama remdavo pažangųjį 
judėjimą.

Linkime mielajai Adelei

BRIEFS
Rep. Geraldine Ferraro, 

chairman of the Democratic 
convbn'^on platform commit- 
teeyand possible vice presi
dential nominee, blasted the 
foreign policies of President 
Reagan and said his reelec
tion would involve the Unit
ed States in war in Central 
America.

Ferraro said Reagan’s po
licies were “very, very 
frightening.”

“I could do a better job 
than the man who’s current
ly in the White House,” she 
said.

* * *
Based on 1980 census fi

gures, 13% of all New York 
families aętually had incomes 
of less than $5,000 a year.

* * *
Women are using cocaine 

more than ever and are be
coming addicted in vast 
numbers, according to a na
tional study of cocaine 
abuse.

* * *
Today, we are lavishing 

more hundreds of billions of 
dollars on the Pentagon and 
its Big Business buddies, and 
sacrificing more of our vįtal 
interests in jobs, education, 
housing, transportation and

YES! I WANT TO WORK WITH THE COALITION 
TO KEEP NEW YORK CITY NUCLEĄJR-FREE!

-I will write to my City Council representative 
urging support of Resolution 568.

-I would like to have a speaker 
come to my community or group.

-Please notify me about Coalition meetings 
and public events.

-Enclosed is my donation of_ $5__ $10__ $25 or $
NAME____________________________ PHONE
ADDRESS_____________________________ZIP
MAIL TO: Coalition for a Nuclear-Free Harbor 

490 Riverside Drive, New York, N. Y. 10027 
Telephone (212; 749-7746

greit sustiprėti, atgauti svei
kata ir vėl veikti, kaip veikė 
iki šiol. Nelė V.

Ačiū ui pagalbą 
Ir ui užuojautas

Žmogus gyveni, dirbi, 
nueini į parengimus, susitin
ki su žmonėmis, padrau
gauji, pasikalbi, ir atrodo, 
kad gyvenimas vyksta nor
maliai.

Bet gyvenimas nevisada 
yra vienodas — įvyksta ne
laimių, tenka susirgti, reikia 
gauti pagalbos, ypatingai pas 
artimą draugę, kai gyveni 
viena.

Kai susirgau, turėjau 
kreiptis pas savo geras drau
ges, kad mane nuvežtų į 
ligoninę, ir parvežtų, nes 
į ligoninę vienai važinėti la
bai nesaugu.

Noriu širdingai padėkoti 
savo geroms draugėms, ku
rios mane nuvežė ir parvežė 
iš ligoninės ir joje mane 
lankė. Grįžusi iš ligoninės su
silaukiau pagalbos ir namuo-^ 
se. Didelis ačiū visiems pri- 
siuntusiems man užuojautos 
korteles ir laiškelius.

Taip pat ačiū “Laisvei” už 
parašymą apie mano ligą. 
Tuo pačiu norių kiek išgaliu 
prisidėti, nors ir su maža 
auka “Laisvės” paramai 
aukodama $50.

Ona Repševičiūtė

other human needs, than 
ever before. 

♦ ♦ ♦
President Reagan should 

be up for an Academy 
Award on his performance in 
his Normandy speech. How 
his voice broke and tears 
came to his eyes. Well, I too 
was in the first wave of 
infantry that hit Omaha 
Beach, and I was lucky to 
get off it. I was wounded 
twice, once in Normandy and 
once in Germany. Reagan 
will get this country in 
another war with his butting 
in all over the world. N.S.

♦ ♦ ♦
Deployment of the cruise 

missiles in Europe or New 
York City dangerously esca
lates the race to nuclear 
war. Both the U. S. and the 
Soviet Union now have more 
than enough nuclear weap
ons to inflict unacceptable 
damage to the other side no 
matter who strikes first. 
Between the U.S. and the 
U.S.S.R. there are enough 
nuclear weapons to kill 
everyone on earth 30 times 
over. So a nuclear attack by 
either side would be suicidal. 
No one can win a nuclear 
war. ILSE




