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KRISLAI
Sveikiname visų laisviečių 

vardu!
Benamiams kelių dolerių ir 

laikinos išmaldos neužtenka 
Kur vyko lemiami praėjusio 

karo mūšiai?
Kareivių kraujas ir 

prezidento rinkiminė 
kampanija

IEVA M1ZARIENĖ
Sį mėnesį Lietuvos Komu

nistų partijos Gęntro Komi
teto Pirmajam Sekretoriui 
draugui Petrui Griškevičiui 
sukanka 60 metų. Daugelis iš 
laisviečių gerai pažįsta šį 
nuostabų žmogų. Jo vado
vaujama Tarybų Lietuva ro
do didelį dėmesį pažangiajai 
išeivijai, jo šilti žodžiai ne 
vieną iš mūsų įkvėpė tolesnei 
kovai už taiką ir darbo žmo
nių reikalus.

Neilgas, bet labai turinin
gas draugo Petro Griškevi
čiaus gyvenimas. Gimęs 
Kriaunose, netoli Rokiškio, 
jis 1940 metais įstojo į kom
jaunimą. 1942-1943 metais 
buvo Raudonosios • armijos 
karys, 1943-1944 metais par
tizanavo Rokiškio apskrityje. 
Nuo 1945 metų — Komunis
tų partijos narys. Po karo 
buvo įvairių laikraščių re
daktorius, dirbo - “Tiesoje”, 
vėliau įvairų partinį darbą. 
Draugas Griškevičius yra pa
rašęs daugybę knygų. Gal
būt nedaug kas žino, kad 
draugas Griškevičius yra pa
sireiškęs kaip grožinės lite
ratūros vertėjas: jis yra iš
vertęs ne/vieną romaną.

Šiandien Draugas P. Griš
kevičius atiduoda visas jė
gas, kad mūsų mylima Lietu
vos žemė taptų dar gražes
nė, kad toliaū klestėtų lietu
vių nacionalinė kultūra, kad 
Lietuvos žmonės dar geriau 
gyventų. To visada linkėjo 
savo gimtinei, savo tėvų že
mei pažangioji išeivija. Todėl 
visų laisviečių vardu noriu 
palinkėti Tarybų Lietuvos 
vadovui geros sveikatos, as
meninės laimės, didelių lai
mėjimų visai respublikai, jos 
žmonėms.

□
New Yorke, kaip ir visoje 

Amerikoje, be galo skaus
minga benamių problema. 
Nepasakytum, kad nieko ne
daroma jiems padėti. Kiek- 
viėpą dieną gatvėje matome 
didelius stiklo indus, kur 
siūloma mesti aukas pasto
gės neturintiems žmonėms. 
Žmonės meta dolerį-kitą, 
kiekvienas pagal savo išgales 
ir dosnumą. Bet ar keliais 
doleriais galima išspręsti de
šimčių tūkstančių vargus — 
o vien New Yorke jų tiek 
daug.

Vasarą sugalvota bena
miams panaudoti mokyklų 
sales, klases. Bet juk visa tai 
laikina. Ką jie darys vėl 
rudeniui atėjus. O stambių 
kompanijų prezidentai, val
dantys bilijonus dolerių į 
stiklainius benamiams nieko 
nemeta . . .

. LJ
Prancūzijos žemėje buvo 

labai iškilmingai pažymėta 
D-Day, Vakarų sąjungininkų 
išsilaipinimas Normandijo
je. Tai buvo neabejotinai 
svarbus įvykis Antrajame 
pasauliniame kare, juo la 
biau, kad sąjungininkai se
niai žadėjo atidaryti antrą 
frontą, kad padėtų su naciais 
kovojančiai tarybinei liau- I
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Lankosi tarybinė 
delegacija

Washington. — Čia lankosi 
Tarybų Sąjungos delegacija 
tikslu pradėti naujus pasita
rimus dėl vadinamos “hot 
line” patobulinimo. Si siste
ma jau veikia daugiau kaip 
20 metų, bet abi pusės įsiti
kinusios, kad ją reikia su
stiprinti. Originaliai ji buvo 
įsteigta skubiam abiejų did- 
valstybių skubiam susisieki
mui kokios nors krizės atve
ju.

Dabartinę “hot line” suda
ro teletaipas, perduodantis 
60 žodžių perjninutę. Ameri
kiečiai siūlo įvesti aukšto 
greičio faksimilinę formą, ga
linčią perduoti fotografijas ir 
brėžinius.

Centrinė žvalgyba 
siunčia ginklus

Washington. — CBS radijo 
ir TV tinklas liepos 9 d. 
paskelbė, kad Centrinė žval
gyba, prisidengdama įvai
riais netikrais dokumentais, 
tebesiunčia ginklus ir amuni
ciją į JAV remiamas valsty
bes Centrinėje Amerikoje.

Nors tos Žvalgybos vado
vas atsisakė komentuoti, bet 
faktai yra tokie, kad ta 
Žvalgyba savo tikslams nau
dojo oro frachtos kompani
jas, esančias Floridoje, Ari
zonoje ir Delaware.

Per CBS programą buvo 
teigiama, kad Southern Air 
Transport iš Miami pasiuntė 
į Hondūre esančią JAV kari
nę bazę 22 tonas lengvų 
ginklų. Oficialiuose skridimo 
dokumentuose buvo sakoma, 
kad lėktuvas skrenda į Hon
dūro sostinę Tegucigalpa, 
kai tuo tarpu jis nusileido 
armijos bazėje Palmeroloje.

Maskva. — TSRS profsą
jungų centro tarybos kvieti
mu čia lankėsi Indijos profe
sinių sąjungų delegacija. 
Diskutuota abipusio bendra
darbiavimo ir taikos pasau
lyje išlaikymo reikalai.

džiai. Šiandien tiek Ameriko
je, tiek Vakarų Europos sos
tinės mėgstama pakalbėti, 
kad tai nulėmė praėjusio 
karo baigtį.

Iš tikrųjų taip nebuvo. 
Pagrindindinai Rytų fronte. 
Čia buvo nulemtas karo liki
mas.

tl
Amerikiečiai ir anglai 

kareiviai Normandijoje auko
jo savo gyvybes, kad pasau
lio tautos kuo greičiau atsi
kvėptų. Šiandien iš jų pa
siaukojimo kai kas nori gauti 
politinės naudos. i

Prezidentas Reaganas savo 
kelionę į Europą buvo paver
tęs triukšminga reklama — 
kad tai padėtų jam būti per
rinktam prezidento kėdėje. 
Sakydamas Normandijoje 
triukšmingas kalbas, apie 
tikruosius karo didvyrius 
Reaganas užmiršo. Apie tai 
laikraštyje The New York 
Times rašė vienas iš Ameri
kos karo veteranų. Du tūky 
tančiai karo veteranų negalė
jo aplankyti net savo draugų 
kapų, nes prezidentas tuo 
metu save reklamavo.

Reaganas rinkimų išvaka
rėse nori sukurti sau karo 
veterano šlovę. Bet juk Nor
mandijoje jis su ginklu neko
vojo. Tuo metu jis vaidino 

I kariškuose kino filmuose.
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Kaip susirašinėjo 
Roosėveltas su Churchilliu

Nuotrauka iš praeities, bet vėl netrukus būsianti aktuali 
dėl šį rudenį išeinančios knygos su istoriniais dokumentais. 
Kairėje ir dešinėje tos knygos autoriai, o viduryje Charles 
de Gaulle, kuris jiedu suerzino savo pasipūtimu. Vaizdas iš 
ju susitikimo Casablankoje, Maroke, 1943 m.

New York. — Spauda ra
šo, kad priešingai negu dau
gelis amerikiečių ir britų- 
buvo įsitikinę, santykiai tarp 
prez. Roosevelto ir Britani
jos premjero Churchillio II 
Pas. karo metu nebuvę tokie 
sklandus ir be įtempimo. 
Šitą išvadą daro iš tritomio, 
pavadinto “Churchill & 
Roosevelt: The Complete 
Correspondence”. Knyga re
daguota Rutgers universite
to prof. Warren F. Kimball 
ir išeina iš spaudos dar šį 
rudenį. Ją išleidžia Princeton 
University Press.

Knygoje bus arti dviejų 
tūkstančių telegramų, laiškų 
ir įvairių memorandumų, ku
riuos tiedu vyrai vienas ki
tam pasiuntė beveik penke-į 
rių su puse metų laikotarpy
je — nuo 1939 m. rugsėjo 11 
d. iki 1945 m. balandžio 12 d.

Medžiaga surinkta iš D. 
Britanijos ir Amerikos ar
chyvų ir iš paties Roosevelto 
bibliotekos. Ir ji visiškai ki- 
toje^šviesoje pristato Ameri
kos ir D. Britanijos vadų 
santykius negu istorikai lig- 
šiol galvojo ir rašė. Ir kitaip 
nei pats Churchillis juos pa
vaizdavo savo memuaruose.

Iš tos korespondencijos 
paaiški, kad, pavyzdžiui, bu
vę įtempimo ir net kartumo 
tarp Roosevelto ir Churchil
lio dėl to, kaip tvarkyti rinki
mus Lenkijoje, dėl strategi
jos bendraujant su Tarybų 
Sąjunga, dėl Indijos nepri
klausomybės ir daugelio kitų 
problemų. Toks laisvosios 
Prancūzijos vadas, kaip 
Charles de Gaulle, pavaiz
duojamas kaip pasipūtėlis ir 
nerimtas.

Rinkimai Kanadoje
%

bus rugsėjo 4-qjq
Ottawa. — Premjeras 

John Turner, birželio 30 d. 
tapęs liberalų partijos vadu 
ir tuo pačiu naujuoju Kana
dos premjeru, TV perduoto
je spaudos konferencijoje 
pranešė, kad parlamento rin
kimai įvyks rugsėjo 4 d.

Jis buvo ką tik sugrįžęs iš 
D. Britanijos, kur buvo 
priimtas karalienės Elžbietos 
ir ją prašė, kad ji atidėtų 
savo vizitą Kanadoje vėles
niam laikui.

Ji turėjo lankytis šią savai
tę, bet dabar nustatyta, kad 
lankysis rugsėjo 24 — spalio’ 
7 dienomis. Karalienė lankys 
New Brunswick, Ontario ir 
Manitobos provincijas. Pagal 
karalienės politiką, ji kaip 
suverene šalių, kurių tarpe 
yra ir Kanada, vengia lanky
tis rinkiminės kampanijos 
metu.

Premjero prašymu karalie
nės gubernatorius paleido 
parlamentą ir paskyrė rinki
mų dieną. Kanados įstatymai 
reikalauja, kad nauji rinki
mai būtų pranešti mažiausia 
prieš 50 dienų.

Naujasis premjeras, tas 
pareigas perėmęs iš Pierre 
Truedau, sako, kad nauji 
rinkimai turės parodyti, ko
kio pasitikėjimo jis gali tikė
tis sudalydamas naują vy
riausybę. O prieš tą vyriau
sybę stovi senos proble
mos — ekonominiai sunku
mai, krintantis doleris ir 11.2 
procentų bedarbių.

Tačiau opozicijos vadas, 
progresyviųjų konservatorių 
partijos atstovas Brian Mul
roney tvirtina, kad Kanadoje 
nieko nepasikeis, ligi ją val
dys liberalai.

JAV planuoja 
satelitas
šnipinėti TSRS

KUWAIT GAUS GINKLŲ iŠ TSRS

Kuwaito gynybos ministras Sheikh Salem al-Sabah, vidu
ryje. tarp Tarybų Sąjungos karinių vadovų. Antras iš 
kairės yra TSRS gen. Nikola Ogurkov, pirmasis TSRS 
gynybos]ministro pavaduotojas. ’

: j

Maskva. — Kuwaito gyny
bos ministras Sheik Salem 
al-Sabah atvyko prašyti ir 
.gavo užtikrinimų, kad Tary
bų Sąjunga parduos ginklų 
ginti jo naftos transportams 
nuo Irako-Irano užpuolimų.

Gc gūžės mėnesį tas pats 
gynybos ministras lankėsi 
Washingtone ir prašė par
duot
priešlėktuvinių 
džių, bet jam buvo atsakyta 
neigiamai. Washingtonas bL 
jo, kad tie raketšaudžiai ne-

i Kuwaitui Stinger 
raketšau-

būtų panaudoti prieš Izraelį, 
nors Kuwait žadėjo to neda
ryti

Washington. — Kongres- 
manas George E. Brown Jr., 
demokratas iš Kalifornijos, 
liepos 10 d. čia pranešė, kad 
abieji Kongreso rūmai pa
tvirtino programa naujiems 
satelitams, galintiems šnipi
nėti Tarybų Sąjungos lazeri
nius ginklus.

Pagal jį tai būtų žvalgybi
niai satelitai, paleidžiami iš 
erdvėlaivių, ir iš žemos orbi

tos stebėtų tarybinius leize- 
rius, galinčius užpulti Ameri
kos satelitus. Tokia progra
ma numatoma pradėti atei
nančių dešimties metų laiko
tarpyje.

Kaip jau žinia, Reagano 
administracija senokai tvirti
na, kad Tarybų Sąjunga savo 
Sary Šagan poligone bando 
leizerinius antisatelitinius 
ginklus.

Kongresmenas šią paslaptį 
atskleidė, pasakodama apie 
Goettingeno universitete 
(Fed. Vokietijoje) pereitą sa
vaitę įvykusią tarptautinę 
konferenciją erdvės milltari- 
zacijos klausimais. /

Berlin. Demokratinės 
Vokietijos Respublikos mote
rys buvo sušaukusios konfe
renciją, užtrukusią visą sa
vaitę. Pagrindinė tema buvo, 
kaip sustiprinti taiką pasau
lyje ir išvengti ginkluotės 
eskaliavimo. Šalia vokiečių 
moterų, dalyvavo delegatės 
iš 22 šalių, jų tarpe iš JAV ir 
Kanados.

Johannesburg, Pietų Afri
ka. — Pietų Afrikos laisvės 
kovotojas Nelson Mandela, 
šiuo metu laikomas kalėjime 
nubaustas (nubaustas iki gy
vos galvos), yra fiziškai nu
silpęs dėl kankinimų ir sun
kaus darbo. Afrikos naciona
linis kongresas savo naujau
siame atsišaukime į laisvąjį 
pasaulį prašo visuotinės ak
cijos jam iąlaisvinti.

Laisvėslaikraščio telegrama 
draugui Petrui Griškevičiui

„ Petras Griškevičius,
Lietuvos TSR Komunistų partijos pirmasis sekretorius

Visų laisviečių, New Yorko pažangių lietuvių vardu 
sveikiname Jus su gražia sukaktimi. Jūs vadovaujate 
respublikai, kurios pasiekimai įkvepia mus tolesnei kovai 
už taiką ir pažangą, Amerikos darbo žmonių teises. Visi 
Tarybų Lietuvos laimėjimai neatskiriamai susiję su Jūsų 
vardu, Jūsų nenuilstančia veikla. Linkime Jumsygeros 
sveikatos, laimės, o Tarybų Lietuvos žmonėms — didelės 
sėkmės toliau gražinant Nemuno kraštą. >

Ieva Mizarienė
“Laisvės” redaktorė

vy-

Indija kaltina 
užsienį dėl sichų 
sukilimo

New Delhi. — Indijos
riausybė paskelbė 170 pusla
pių pranešimą dėl padėties 
Punjabo valstijoje. Jame kal
tina Amerikoje ir Vakarų 
Europoje gyvenančius sichus 
separa/tistus ir tvirtina, kad 
užsienio agitacija privedusi 
prie to, kad Indijos kariuo
menė turėjo šturmuoti Auk
so šventyklą.

Tame pranęjjime taip pat 
nurodoma, kad Punjabo eks
tremistai eventualiai planaVę 
atsiskirti nuo Indijos ir kąd 
jie buvę užsienio remiami.

Taip pat implikuojamas ir 
Pakistanas, kur gyvenantys 
sichų egzilai tvirtinę, jog Pa
kistanas esąs “natūralus jų 
sąjungininkas” ir kad jis pa
žadėjęs pagalbą. Pakistanas 
tuo tarpu tai paneigia, nors 
jo prezidentas Mohammad 
Zia esąs Išsireiškęs, kad 
ginklų* šmugelninkai galėję 
įvežti ginklų į Punjabą.

Indijos pranešime ir sako
ma, jog tie sunkvežimiai ir 
automašinos, vežusios mais
tą ir statybos medžiagą į 
Aukso šventyklą, kurią Indi
jos kariuomenės buvo apgu
lusi birželio 5-6 dienomis, 
kartu vežė ir ginklus tenai 
esantiems ekstremistams.

Užsienyje — Amerikoje, 
D. Britanijoje ir Vakarų Vo
kietijoje gyvenantys sichų 
egzilai tvirtina, kad jie ir 
toliau rems teisinga sichų 
kovą dėl autonomijos ir reli
ginės bei ekonominės lais
vės. .

San Francisco. — Ateinan
čią savaitę čia įVyks demo
kratų konvencija 
tu kalbės jos 1< 
prezidentus šių 
muose ir iš jų b 
vienas kandidates. Iš trijų 
ligšiolinių kand 
giausia šansų pĮatekti turi 
buvęs viceprezj Mondale. 
Bet laukiama ugnies iš kitų 
dviejų — senatoriaus Hart ir 
Re v. Jessie Jackson. Spauda 
rašo, kad kandidatu gali būti 
išrinktas ir visai kas nors 
kitas.

Darbininkai laimėjo
La Paz. — Komunistę va

dovaujama darbo fedenuija, 
kontroliuojanti beveik visus 
darbininkus, priklausančius 
unijoms, atšaukė generalinį 
streiką, užtrukusį keletą die- 
jįų. Buvo aiškinama, kad 
darbininkai laimėjo nuolaidų 
iš vyriausybės, kurių tarpe 
yra ir pasižadėjimas suspen
duoti neribotam laikui užsie
nio skolų mokėjimus komer
ciniams bankams.

Bolivija yra įsiskolinusi už
sienio bankams daugiau kaip 
keturis bilijonus dolerių ir 
turi jiems mokėti skolą, kai 
tuo tarpu pačioje šalyje turi
ma įvairių ekonominių sun
kumų ir stokojama maisto.

kurios me- 
andidatai į 
metų rinki- 
js išrinktas

idatų dau-

2050 metais 
pasaulyje gali būti 
10 bilijonų gyventojų

Washington. — Pasaulinis 
Bankas, kuris dar žinomas ir 
kaip Tarptautinis bankas re
konstrukcijai ir vystymuisi, 
čia išleistajame pranešime 
baiminasi, kad 2050 metais 
pasaulio gyventojų skaičius 
gali padvigubėti ir pasiekti 
10 bilijonų. Savo 286 pusla
piu knygoje, pavadintoje 
“World Development Re
port” Bankas ragina valsty
bes suintensyvinti gimimų 
kontrolę, nes kitaip bus sun
kumų su vystymusi.

Šiam bankui priklauso 146 
viso pasaulio bankų, o Ame
rika jame turi penktadali 
visų balsų pagal savo įneša
mą kapitalą. Bet dabar tas 
bankas visai priešingai kalba 
nei Amerika norėtų. Ameri
ka laikosi tos nuomonės, kad 
gyventojų prieaugis esąs 
“natūralus fenomenas”, ga
lintis stimuliuoti ekonominę 
pažangą ir tvirtina, kad tai 
įrodb pačios Amerikos pa
vyzdys.

Kas dar blogiau, prez. 
Reagano administracija atsi
sako tiesiogiai ar netiesiogiai 
prisidėti prie valstybinių 
programų, numatančių gimi
mų kontrolę ir skatinančių 
abortus kaip priemonę tam 
siekti.
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Konvencijai artinantis
Demokratų partijos konvencija San Franciske čia pat. 

Tai didelės svarbos įvykis mūsų šalies politiniame gyveni
me, nes ten bus nutarta, kas kandidatuos prieš Reaganą, 
kokia bus partijos platforma, kiek demokratai iš tikrųjų 
stos opozicijon prieš Reagano prokarišką politiką, kiek jie 
reikalaus pakaitų vidinėje ekonominėje mūsų šalies politi
koje.

Koks kairiečių atsinešimas link Demokratų partijos? Iš 
vienos pusės mes žinome, kad demokratai, kaip republiko- 
nai, atstovauja kapitalistų klasei ir jos reikalams. Bet 
tuomi analizas dar nesibaigia. Republikonai, galima sakyti, 
yra parinktasis, labiau pageidaujamas, kapitalistų valdymo 
įnagis, o demokratai yra įnagis, reikalingas, kuomet 
kapitalas yra priverstas darytį nuolaidas. Tai nereiškia, 
kad demokratai kaip tokie yra hipokritai. Ne, kadangi jų 
rolė yra atstovauti tam tikroms nuolaidoms darbo žmonių 
interesams, jie kartais savo ruožtu gan nuoširdžiai 
įsijungia į reformizmą.

Pavyzdžiui, taip buvo Roosevelto laikais. Jo valdymo 
pradžioje jo ir jo bendraminčių demokratų vienintelis 
tikslas buvo apsaugoti kapitalistinę santvarką, bet ne tiek 
jėga, kiek su gudriomis nuolaidomis žmonėms. Tame 
procese Rooseveltas ir jo naujadalybininkai-demokratai 
dažnai susikirsdavo su užkietėjusiais kapitalizmo gynėjais, 
kurie tų nuolaidų nenorėjo daryti. Su laiku naujadalybinin- 
kai išvystė nemenką neapykantą ultradešiniesiems, pradė
jo ieškoti paramos iš unijų ir net iš kairiečių.

Dabartinė Demokratų partija, tai ne Roosevelto laikų 
partija. Visgi, joje savo balsą kelia jėgos, kurioms 
republikonų partijoje vietos nėra: unijos, negrai, taikos 
jėgos, moterų teisių gynėjos, bedarbiai ir t. t.

Šioje konvencijoje padėtis labiau komplikuota, negu bet 
kada buvo praeityje. Komplikuoja Jacksono kandidatūra. 
Faktas, kad jis pasirodė atstovaująs skaitlingoms jėgoms 
partijoje, kad jis gali kontroliuoti milijonus balsų, verčia ir 
labiau konservatyvius partijos lyderius su juo skaitytis. 
Prieš pat konvencijos atsidarymą jie radosi dilemoje — 
kaip jį traktuoti? Iš vienos pusės jiems nepatiko jo kelionės 
į Kubą, Nikaragvą ir kitus Lotynų Amerikos kraštus, jie 
bijojo, kad jis Demokratų partijai uždeda perdaug 
radikališką antspaudą. Iš kitos pusės, jie bijojo jį 
kritikuoti, nes žinojo, kad tas sumažintų negrų demokra
tams paramą.

Tas pats su moterų judėjimu. Mondąle pas save 
parsikvietė kelias partijos lyderes-moteris 
tarėsi, tuomi duodamas joms suprasti, kad 
ar pakviesti moterį kandidatuoti į vicepre 
paskui jis spaudai pareiškė, kad tik tardamasis su 
moterimis tuo klausimu, jis jau padarė istorišką žingsnį, 
kitaip sakant — nereikia moters nominuoti, užtenka apie 
jos kandidatūrą tik tartis . .

Amerikos žmonių laukia sunki užduotis. Visi — nuo 
politinio centro iki kairės, .sutinka, kad svarbiausia yra 
nugalėti Reaganą, pašalinti jį iš ^aidžios vairo. Visi 
supranta, kad jeigu Reaganas būtų išrinktas kitam 
terminui, jis mestų į šalį bet kokį santūrumą ir taptų dar 
labiau agresyviškas ir antiliaudiškas. .

Reagano laimėjimas lapkričio mėnesį iš t£g^jų mūsų 
šaliai atneštų tragediją — jis tada, nebijodamas balsuotojų, 
gal’įveltų mus į intervencinį karą Centralinėje Amerikoje, 
jis gal dar labiau phaštrintų mūsų santykius su Tarybų 
Sąjunga’.

Dabar, paskutiniais mėnesiais prieš rinkimus, Reagano 
administracija bando pakeisti savo veidą, bando žmones 
įtikinti, kad jie galėtų labiau pasitikėti Washingtono noru 
palaikyti pasaulyje taiką.

Kiekvienas amerikietis supranta, kad tais sumetimais 
Reaganas dabar nei iš šio nei iš to pradėjo kalbėti apie 
derybas su TSRS, apie kultūrinius santykius, net apie 
bendrus skrydžius į kosmosą ... ,

Aišku, kad republikonai susiprato, jog jiems gręsia 
pavojus rinkimuose pralaimėti, aišku, kad jie tuo susirūpi
no .. . Demokratams dabar yra plati galimybė priešpasta
tyti jo visame kame turčiams pataikaujančiai ekonominei 
politikai liaudies gerbūvio politiką; priešpastatyti jo 
antinegriškai, antiimigrantiškai ir antijaunuomeniškai poli
tikai tikros tolerancijos politiką.

Visa šalis žiūri į Demokratų partijos suvažiavimą 
nemenku susirūpinimu. Kairiosios jėgos šiuo klausimu irgi 
ne neutrališkos. Nors kairiečiai turi savo kandidatus, bet 
jie, netiesioginiai, turi įtakos ir demokratuose — per kai 
kurias unijas, mažumines grupes ir t. t. Taigi, suvažiavi
mas San Francisco mums ne svetimas, tikriausiai jis arti
mesnis, negu republikonų suvažiavimas, kuris seks po jo.

Jacksonas ir Farakanas
Jessie Jackson, kuris lošia vis svarbesnę rolę JAV 

politiniame gyvenime, pasmerkė Juodųjų musulmonų 
Amerikoje lyderį Farakaną, nes tas padarė eilę antisemiti
nių pareiškimų. Iki šiol Farakanas buvo Jacksono sąjungi
ninkas: Juodieji - musulmonai Jacksonui padėjo vesti 
priešrinkiminę kampaniją, agitavo už jo kandidatūrą, 
padėjo jam techniškai jo kelionėse.

Dabar, kuomet Jacksonas Farakano išsišokimus pasmer
kė, dalykas turėtų būti padėtas į šalį ir reikėtų eiti prieš 
visas- antireaganinines jėgas siekiant vienybės. Bet gelto
noji spauda to neprileidžia, reikalauja, kad Jacksonas pa
kartotų pasmerkimą, kad jis nutrauktų visus ryšius su 
Farakanu. Mums atrodo, kad tokia taktika tik padeda 
Reaganui ir republikonams.

. ir su jomis 
jis debątuoja, 
įidentus. Bet

NIKARAGVOS PARTIJOS
JAV spaudoje dažnai rašo

ma apie Nikaragvą, lyg tai 
būtų totalitarinė valstybė, 
kurioje skirtingos politinės 
grupuotės neturi jokio balso. 
Kad tai netiesa, mes žinome, 
bet dabar tą pripažįsta ir 
New Yorko “Times”. To laik
raščio liepos m. 1 d. numery
je telpa ilgas reportažas iš 
Nikaragvos,, kuriame apibū
dinama įvairių partijų veikla. 
Viena tų partijų yra sociali- 
riai krikščionys demokratai, 
vidurkelio partija, kuri da
bar linksta į dešinę. Kita yra 
konservatyviai liberalai, ku
rie esą beveik kraštutiniai 
dešinieji.

Neseniai tos partijoš labiau 
nuosaikus sparnas pašalino 
ekstremistus iš vadovybės ir 
ieško kelių taikingiau sugy
venti su sandinistais — liau
dės frontu. Pačiame sandi- 
istų fronte, kuris yra 

I ppe valdžios vairo, egzistuo
ja bent penkios skirtingos 
partijos, įskaitant kairiuo
sius katalikus (švietimo rei
kalų ministras yra kunigas- 
poetas)....
DVASIŠKIAI APIE TSRS

Tarybų Sąjungoje neseniai 
lankėsi Amerikos Nacionali
nės bažnyčių tarybos (Natio
nal Council of! Churches) de
legacija, kuriai vadovavo 
Washingtono nacionalinės 
katedros provostas. Delega
cijoje taipgi buvo Chicagos 
McCormick teologinės (pro
testantų) seminarijos dėsty
tojas ir eilė kitų dvasiškių.

Amerikos nacionalinė baž
nyčios taryba jungia libera
lišką protestantizmo sparną, 
tai yra, protestantiškas de
nominacijas, kaip tai angli- 
konuš, unitarus ir kitus, ku
rie spiečiasi industriniuose 
Šiaurryčiuos^. Tų bažnyčių 
pastoriai paprastai yra aukš
tai išmoksliniti žmonės. Tuo 
tarpu Pietuose ir Pietvaka
riuose taip vądinamos funda
mentalistų denominacijos 
(baptistai, 
krikščionys” įr kiti “biblinin- 
kai”) yra vadovaujamos gan 
atsilikusių, beveik sava
mokslių, “pryčerių” tai yra, 
pamokslininkų.

Tad, Nacionalinė bažnyčių 
taryba faktinai atstovauja in- 
telektualei JAV protestan
tizmo vadovybei. Prie tary
bos priklauso ir kai kurie 
stačiatikių dvasininkai, ypa-

tingai Amerikos graikų baž
nyčių. Katalikai prie tarybos 
nepriklauso, bet į jos posė
džius siunčia savo stebėto
jus ... .

Vienaip ar kitaip, kokius 
įspūdžius Amerikos dvasi
ninkai parsivežė iš Tarybų 
Sąjungos? Pasirodo, kad jie 
visi sako, jog, kiek jie paste
bėjo, religinis gyvenimas Ta
rybų Sąjungoje yra pilnas, 
gaivus, nevaržomas.

Chicagietis Bruce Rigdon, 
kuris dėsto McCormick teo
loginėje seminarijoje, pasa
koja, kad tik vieną kartą jie 
susidūrė su politiniu išstoji
mu: per pamaldas vienoje 
protestantų maldykloje keli 
maldininkai atsistojo, iškėlė 
vėliavą su ©balsiais apie reli
ginę laisvę. Ir kas atsitiko? 
Patys parapijiečiai juos man
dagiai išprašė iš maldyklos, 
sako Bruce Rigdon, pridėda
mas, kad Amerikoje tokiu 
atveju be abejo būtų pašauk
ta policija..........
ADMINISTRACIJOS 
APGAULĖ

“Daily World”, kairusis 
Amerikos darbo žmonių 
dienraštis, nuolat demaskuo
ja Reagano administracijos 
apgaulingą, antiliaudišką po
litiką. Štai vedamajame 
straipsnyje, kuris tilpo birže
lio 28 d., pasakojama, kaip 
Reaganas ir jo patarėjai ban
dė apgauti kongresą.

Vasaros pradžioje adminis
tracija patiekė Senatui pra
šymą patvirtinti “specialius 
fondus” tuojautiniams reika
lams: šimtą milijonų dolerių, 
užtikrinti darbovietes 
100,000 didmiesčių neturtin
gų jaunuolių šią vasarą; 545 
milijonus 
vaikučių 
milijonų 
vaikų ir
programai.

Atrodytų, kad \ai vis geri 
tikslai. Bet prie prašymo 
pridėtas ir priedas: net bili
jonas ir šimtas tūkstančių 
milijonų ginklams Nikarag
vos. kontrrevoliucionieriams! 
Reagano administracija aiš
kino, kad tą reikalą galima 
pridėti prie “skubių šios va
saros programų”.

Senatas, betgi, tą adminis
tracijos prašymą atmetė. Bet 
Washingtonas ras kitų būdų 
tuos fondus gauti — per 
visokius kitokius aiškinimus 
ir išsisukinėjimus.

Birželio 25 d. Vilniuje įvy
ko Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos visuotinio susi
rinkimo neeilinė sesija. Ji 
apsvarstė organizacinį klau
simą.

Sesiją atidarė Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos vi
ceprezidentas akademikas A. 
Žukauskas.

Buvo perskaitytas Lietu
vos TSR Mokslų Akademijos 
prezidento, TSRS Mokslų 
Akademijos nario korespon
dento, Socialistinio Darbo 
Didvyrio J. Matulio pareiški
mas, kuriame jis prašė at
leisti iš užimamų pareigų. 
Visuotinio susirinkimo sesija 
patenkino akademiko J. Ma
tulio prašymą, palikdama jį 
Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos prezidiumo nariu.

Už ilgametį vaisingą darbą 
ugdant respublikos mokslą, 
rengiant mokslininkų kadrus 
ir aktyvią visuomeninę poli
tinę veiklą akademikui J. 
Matuliui pareikšta Lietuvos 
KP CK biuro padėka.

Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos prezidentu išrinktas 
Lenino premijos laureatas, 
akademikas Juras Požėla, iki 
šiol dirbęs Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos vicepre
zidentu. .

Sesijoje kalbėjo Lietuvos 
RP CK sekretorius L. Šepe
tys, TSRS Mokslų Akademi
jos prezidiumo narys, Lenino 
premijos laureatas. Nobelio 
premijos laureatas, Socialis
tinio Darbo Didvyris akade
mikas A. Prochorovas.

ijos prezi- ..

atgimusieji

dolerių mokyklos 
priešpiečiams; 300 
specialei moterų, 
kūdikių gerbūvio

Juras Požėla (g. 1925 m.)— 
žymus tarybinis fizikas, fizi
kos matematikos mokslų 
daktaras, profesorius, Lietu
vos TSR Mokslų Akademijos 
tikrasis narys, respublikos

Nuotraukoje: Lietuvos TSR Mokslų 
dentas Juras Požėla.
nusipelnęs mokslo veikėjas, 
Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos puslaidininkių fizi
kos instituto direktorius.

Akademikas J. Požėla kū
rybingai dirba puslaidininkių 

/fizikos srityje. Už gilius, fun
damentalius darbus J. Požė
lai 1978 metais suteikta Le
nino premija; jis — atradimo 
karštųjų elektronų srityje 
bendraautorius, dukart Lie
tuvos TSR valstybinės pre
mijos laureatas. J. Požėla iš
rinktas Europos fizikų drau-

gijos tarybos nariu, sąjungi
nių ir respublikinių moksli
nių komisijų ir tarybų nariu.

Akademikas J. Požėla — 
TSKP narys nuo 1953 metų. 
Nup 1976 metų jis — Lietu
vos KP CK narys, nuo 1975 
metų — Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos deputa
tas. Už nuopelnus, vystant 
tarybinį mokslą, aktyvią vi
suomeninę veiklą J. Požėla 
apdovanotas Spalio revoliuci
jos, dviem Darbo raudono
sios vėliavos ordinais.

w

Nuotraukoje: Senasis ir naujasis Vilnius.

Liepos 13 d. sukanka 40 metų, kai Lietuvos 
Vilnius buvo išvaduotas iš vokiečių fašistų okupacijos.

sostinė

Nuotraukoje: V. Lenino prospektas šiandien.
z M- Baranausko nuotraukos

DARBININKŲ KOVOS - 
DARBO UNIJŲ VEIKLA

PERGALĖ PRIEŠ COLA
Gvatemaloje į pasibaigė 

darbininkų streikas prieš Co
ca-Cola kompaniją — pilna 
unijos pergale. Nors Gvate
malos Coca-Cola filialas, ku
ris gamina tą gėrimą Centra- 
linei Amerikai, turi tik 460 
darbininkų, streikas buvo at
kreipęs platų dėmesį pačioje 
Centralinėje Amerikoje ir 
Jungtinėse Valstijose.

Mat, Coca-Cola kompanija 
bandė uždaryti savo fabriką, 
atleisti visus darbininkus, 
sutriuškinti uniją ir po to 
pradėti viską iš naujo — be 
unijos, be kontrakto, net be 
bet kokių darbininkų teisių. 
Bet gvatemaliečiai darbinin
kai nenusileido. Jie išėjo į 
streiką, bet tuomi nepasiten- 
kino( apie 200 darbininkų bet 
kuriuo laiku, dieną ir naktį, 
okupavo fabriką, stengda- 
miesti neįleisti streiklaužių 
ir neleisti išvežti mašinų. 
Virš fabriko plevėsavo dar
bininkų iškeltos tautinės 
Gvatemalos ir unijos 
(S.T.E.G.A.C.) vėliavos.

Ta taktika labai susilpnino 
kompanijos pozicijas. Bet 
dar labiau jos pozicijos su
silpnėjo, kai organizuotas 
darbininkų judėjimas visoje 
Centralinėje Amerikoje 
suorganizavo Coca-Cola pir
kimo boikotą (kompanija im
portavo Coca-Cola iš JAV)

Gegužės 27 dieną kompani
ja pasirašė su unija sutartį, 
pilnai nusileisdama. Coca-Co
la pasižadėjo:

1. Neuždaryti fabriko Gva
temaloje.

2. Atnaujinti kolektyvinio 
susitarimo kontraktą.

3. Iki gamyba bus atnau
jinta, darbininkai, kurie oku
pavo fabriką, tęs įmonės 
administravimą ir gaus pil
nas algas.

4. Niekas nebuvo atleistas 
iš darbo.

Be to, kompanija buvo

priversta pasižadėti užmokė
ti kompensaciją šeimynoms, 
kurių narius, unijos organi
zatorius, prieš 1980 m. nužu
dė taip vadinamieji “mirties 
junginiai”. Mat, iki to laiko 
Coca-Cola absoliučiai prieši
nosi bet kokiam įmonės dar
bininkų organizavimuisi, o 
ultra-dešiniųjų ginkluoti 
samdiniai ir kariai nužudė 
kelioliką unijos organizato
rių.

Laimėjimas Gvatemaloje, 
kad ir nedideliame Coca-Cola 
fabrike, skaitomas, labai ir 
svarbiu ir simbolišku. Cen- 
tralinės Amerikos darbinin
kai, — pačioje Gvatemaloje, 
Costa Ricoje, Hondūre, Sal
vadore ir Nikaragvoje, su
mobilizavo savo jėgas, norė
dami savo klasės broliams ir 
sesėms padėti kovoje prieš 
tipišką jankišką kompaniją — 
Coca-Cola.

LAIMĖJIMAS PRIEŠ 
PRIEŠ G & W

biauti daugiau atskaityda- 
mos nuo mokesčių valdžiai 
sumas už “nepelningus nevei
kiančiuosius fabrikus”. Taip 
buvo su Morse Twist Drill 
kompanija. Prieš du metus 
kompanija išprovokavo strei
ką. Unija (UE), kuri vienija 
elektrinininkus, radijo ir ma
šinų darbininkus, atidengė, 
kad kompanija norėjo, jog 
fabrikas nustotų funkcionuo
ti, nes ji turi daugiau dirbtu
vių ir jai reikalinga bent 
viena dirbtuvė, kuri tarnau
tų kaip mokesčių išsisukinė
jimo (tax write-off) įnagis.

Įsimaišė miesto meras ir 
tai skaitoma nemenku unijos 
laimėjimu. Bet, kaip sako 
“Daily World” bendradarbis 
Pat Barile (birželio 28 d.). 
Reagano administracijos drą
sinamos korporacijos randasi 
ofensyvoje ir kas buvo ban
dyta Bedforde, bandoma 
šimtuose kitų miestų, — ir 
dažnai savininkai laimi.

MIRTYS KASYKLOSE . . .
Morse Twist Drill 

nija, New Bedford, 
shusetts, paskelbė, 
uždaro savo fabriką liepos 31 
d. Bet Bedfordo meras Ray
mond J. Lawler paskelbė, 
kad jeigu kompanija tikrai 
fabriką uždarys, miestas fa
briką perims ir jį adminis
truos. Miesto meras remia 
savo nutarimą principu, kad 
konstitucija garantuoja kiek
vienam žmogui darbą ir pra
gyvenimą. Nežinia, ar aukš
tesnieji teismai miesto mero 
žingsnį parems, bet Naujo
sios Anglijos organizuotuose 
darbihinkuose jo pareiškimas 
entuziastiškai priimtas.

Nurodoma, kad bent šeši 
milijonai JAV darbininkų da
bar be darbo, nes kompani
jos uždarė fabrikus. Kartais 
fabrikai uždaromi ne todėl, 
kad jie nepelningi, bet todėl, 
kad kompanijos gali uždar-

kompa- 
Massa- 
kad ji

United Mine Workers of 
America (Suvienytoji anglia
kasių unija) ragina savo na
rius balsuoti prieš Reaganą, 
“lyg jūsų gyvenimas nuo to 
priklausytų”. Priežastis labai 
paprasta: nuo to laiko, kai 
Reaganas stojo prie valdžios 
vairo, mainierių mirtys per 
katastrofas kasyklose padau
gėjo trigubai. Tik per pir
muosius ketverius šių metų 
mėnesius mūsų šalyje žuvo 
40 angliakasių. UMW of 
America sako, kad kasyklų 
inspektoriai dabar gauna pa
tvarkymus iš Washington©, 
kad jie su kasyklų savinin
kais kooperuotų”, kad jie 
“neieškotų mažų prieka
bių” — kitaip sakant, kad jie 
nebandytų stropiai prižiūrėti 
kasyklų saugumo^-Taip nori 
kasyklų savininkai, taip 
jiems pritaria Reagano admi
nistracija ....



LAISVĖ 3-IAS PUSLAPIS

Ką reiškia siekti laisvės
Praėjo beveik 40 metų nuo 

hitlerinio fašizmo, sutriuški
nimo, nuo didžiosios Perga
lės dienos. Tačiau pokario 
metų mūsų išeivija tik dabar 
sugalvojo-išleisti knygą, ku
rioje pamėgina aiškinti, kaip 
ji kovojusi prieš . . . nacius. 
Per tuos keturiasdešimt me
tų ko tik neprirašyta apie 
antitarybinę pokario pabėgė
lių veiklą, kiek knygų išleista 
apie priešbolševikinę kovą, o 
štai naciai kažkaip nesusi
laukdavo dėmesio, kažkaip 
iki šiol rfespėta prisiruošti jų 
pasmerkti. Išgalvokite, kaip 
išeina: amerikiečių kariai, 
tarp kurių buvo ir lietuvių 
ateivių, kovėsi pries^haciz- 
mą, žuvo, kad būtų išgelbėta 
nuo žiauriausio priešo žmoni
ja, o į jų žemę atsikraustė 
žmonės, kurie giriasi ne kova 
prieš nacizmą, bet neapykan
ta jo priešams. Daugeliui 
pabėgėlių tokioje situacijoje 
labai nepatogu, kai jie vadi
nami nacių talkininkais, bet 
vis dėlto jie, kaip matyti, 
neturėjo kuo paneigti šių 
kaltinimų — vien antitarybi
niais keiksmais ir antikomu
nizmu neįrodysi, jog nebuvai 
nacių talkininkas.

Ir tikrąjį, jų vaidmenį, vi
sai ne tą, kuriuo tiktų gar- 
sintis, Antrojo pasaulinio ka
ro metais padeda geriau su
prasti kaip tik tai, ką jie 
patys nori parodyti po 40 
metų, kaip kovą prieš naciz
mą, kaip rezistenciją hitleri
nės okupacijos Lietuvoje me
tais. b

Antitarybinės emigracijos 
spauda garsina knygą, pava
dintą “Laisvės besiekiant”, 
kuri ir skirta vadinamai re
zistencijai prieš nacius. Toji 
vėlyvoji knyga kaip tik ir 
atskieidžia tiesą, jog, rašant 
apie antinacinę dipukų rezis
tenciją, įrodinėjami priešingi 
dalykai: rezistencija visiškai 
nekenkė hitleriniams oku
pantams, nes ji buvo, kaip 
knygos autoriai ir tos rezis
tencijos ideologai teigia, bū
tent . . . pasyvi.

Iš tikro, ir sugalvok tokį 
kovos prieš ginkluotą oku
pantą būdą, kaip pasyvus! 
Juk čia ne Mahatmos Gandi 
filosofija ar patirtis, čia su- 
galvojimas žmonių, kurie vi
siškai pripažįsta ginkluotą 
kovą — tik ne prieš patį oku
pantą, prieš kurį skelbia re
zistenciją, d' priąš jo ... 
priešą! Demagogija iš pirmo 
žvilgsnio? Bet ne! Tai ir yra 
rezistencija, kuri faktiškai 
tarnauja okupantui, būtent 
ginklu ir teroru pavergusiam 
tautas, ginklu ir teroru įgy
vendinusiam oficialią genoci
do programą. Aišku, tokia 
rezistencija nepasigarsinsi 
tarp normaliai mąstančių 
žmonių: visos tautos su gink
lu kovoja prieš načizmą, nes 
nėra kito būdo jam įveikti, o 
štai lietuvių antinaciniai re
zistentai, kaip jie save vadi
na Amerikoje, atsisako gink
luotos kovos, nes, pasirodo, 
jiems didesnis priešas yra 
tas, kuris žūtbūtinai kaunasi 
prieš nacinį okupantą. Ir kas

at- 
pa-

Lietuviškų vestuvių tradicijos Amžiaus liaudies atmintyje

APIE EGZAMINUS IR 
IŠLEISTUVES

Bendrojo lavinimo mokykloje 
egzaminų Įkarštis. Susirūpinę 

aštuntokai susirūpinę abrturien* 
tai. Kaip geriau pasiruoši egza
minui, kaip susisteminti mokslo 
metais Įgytas žinias.

Prie daugelio vidurinių mo
kyklų, ypač miestuose, paradinių 
durų budi mokytojai, prašydami 
aMĮusius tėvus eiti namo, n esto- 
vieluoti koridoriuose ar prie lan
gų. „Nelengva Įtikinti tėvus, kad 
Jleį egzamino metu būtų darbe ar 
namuose, o ne prie klasės du
rų. Juk tai tik trukdo moksleiviams 
susikaupti", — pasakoja moky
tojai.

Suprantamas tėvų Jaudinimasis, 
rūpinimasis savo dukra arba sū
numi. Bet ar reikia eiti J mokyk
lą, kelias valandas stovėti prie 
durų, trikdyti egzaminų nuotaiką, 
rimt]! Tokia pagalba neatneša 
abiturientui Jokios naudos.

lėvų . geriausia parama a bitu- 
riontul — puikus sutarimas, Įau
ki aplinka namuose.

ėetccua
mokykloje abiturientų Išleistu
vės būtų didžiausia šventė jau
nuolių gyvenime. Tegul graži bir
želio naktis tampa svajonių ir 
susimąstymo akimirkomis. Jų ne
galima, jų nereikia nuodyti alko
holio lašais, užgožti'samdyta mu
zika, užtemdyti tuštta bedvase 
prabanga.

Kuklumas, nuoširdumas, papres- 
tumas — gražiausios Išleistuvių 
puošmenos.

Bernardas, C AKNYS

KELIAUJAME

Mecental sutikau pažĮrtanui. 
Pavargę, nusiplūkę.

— Klek Yūpesčių dukros Ulels- 
tuvės atnešė. Ir suknelę pirkome, 
n* bet kokią, visą miestą Išieš
kojome, kol suradome reikalin
gą medžiagą, reikėjo Ir batelių 
ne bet kokių, o dar Išleistuvių 
balius...

Vienas Iš šių tėvų komitete Il
gus metus buvo, reikėjo surinkti 
IŠ visų pinigus. Ne visi sutiko, ne 
visi norėjo duoti didesnę sumą, 
„įsivaizduokite, gaili savo val
kams", — stebėjosi abudu.

Priskaičiavo dešimtis rūpesčių, 
rūpestėlių, kurie sunkia našta už
gulė tėvų pečius. Net muzikan
tus samdė, dar reikės vakaro ve- 
dentĮjj, žinomą aktorių, kaip nors 
pasikviesti.

— Argi viso to reikia! — pa
klausiau.

— O kaipgi! Atsisveikina 
mokykla, negi gaila pinigui
to, kaimyninė mokykla taip darol 

Ir nuskubėjo tėvai ruošti Išleis
tuvių vakaro. Ne bet kokioj o 
prašmatnaus, kuriame viskas spin
dėtų prabanga, gėrybėm. Deja, 
ne mokinių sukurtom...

JU

Paskambinau Lietuvos TSR nu
sipelniusiam mokytojui, Vilniaus 
rajono Marijampolro vidurinės 
mokyklos direktoriui Algimantui 
Masaičiui.

— Egzaminai ir išleistuvės — 
didelė šventė Ir abiturientams, ir 
tėvams, šios šventės neturi už
gožti jvalrūs rūpesčiai nežinia U 
kur atėjusi mada lenktyniauti mo
kyklai su mokykla, kuri surengs 
ištaigingesnę puotą. Ypąč Išleis
tuves. Kam reikalingas išorinlą 
blizgesys, dirbtinis puplopmas!

Stebina, kad kai kurios viduri
nės moka didžiausias sumas už 
muziką. Mūsų moksleiviai groja 
P«hr».

Daug dainuojame, šnekamės, 
sutinkame tekančią saulę. Moki
niai aplanko per daugel] metų 
sodintą sodą, beržų alėją, Irgi 
pačių rankomis sodintą, 
svajonių, minčių sukelią tos mi
nutė si
Ką pridurti prie šių žodžių! 
Tik paliniiėtl, kad klęfcyienoje

Klek

Kad dažnokai palyja, kad 
atšalo — laikina. Vasaros ne
sustabdysi. JI žengia laukais, 
barstydama pievų žiedus, vis 
aukštyn keldama vasarojų, 
sirpindama žemuoges.

Vis daugiau žmonių — 
pramonės |monių darbininkų, 
tarnautojų, moksleivių — jau 
atostogauja. Džiaugiamės ga
limybėmis praleisti atostogų 
dienas Įdomiai turiningai. 
Mums ir pajūrio smėlis bei 
gaivinančios Baltijos bangos, 
pušynų ramuma bei savitos 
paežerių stovyklavietės. Kam 
reikia, gali rinktis kelialapius 
| sanatorijas, poilsio namus.

Mūsų amžiuje, kai daugelis 
darbų reikalauja Ilgo prisėdi
mo, kai maža laiko lieka ju
dėti, vis populiarėja turistinės 
kelionės. Ir po savo kraštą, 
ir kitas respublikas.

Vasaros turistiniai takai 
daug žmonių atveda j Ignali
nos apylinkes. Be abejo, trau
kia visų pirma Nacionalinio 
parko gamtos turtai Ir įdomy
bės. Parke tikrai galima ne 
tik pasigrožėti puikiais regi
niais, bet ir pasimokyti, kaip 
derinti žmogaus santykius su 
gamta, kaip ją saugoti Ir tur
tinti. O kaip neaplankysi jau
nojo Sniečkaus miesto, kaip 
nepaplaukiosl žaviaisiais eže
rais. Nacionalinio parko di
rekcija stengiasi kuo svetin- 
glau sutikti poilsiautojus, tu
ristus, padėti jiems.

Ir kitur nemažai daroma, 
kad keliautojai su kuprinėmis 
būtų painformuoti apie lan
kytinas vietas, poilsiavietes, 
gamtos paminklus. Kas to ne
padarė, turi skubėti, kad ne
reikėtų raudonuoti dėl neva
lyvumo, apsileidimo.

Ne tik kauniečių, vilniečių, 
bet Ir kolūkinio kaimo atsto
vų gali sutikti Tlan Sanio 
priekalnėse, BAM-o trasose, 
Ramiojo vandenyno pakran
tėse. žmonės nori geriau pa
žinti plačiąją šalj, broliškų 
tautų gyvenimą.

Bet palalkykim^Jr tuos, 
kurie savo atostogas linkę 
praleisti kaime, padėdami 
ūkiams Ir kolūkiečiams ruošti 
pašarus, atlikti kitus svarbius 
darbus. Sena tiesa, kad duo
na ne vėju ateina. Labai 
brangi kiekviena sauja šieno, 
kito pašaro. Jei pollsj mokė
sime suderinti su darbu, lai
mės ir kaimas, ir miestas.

Vasara kviečia j gamtą!

. pasyviai;
bjauriausio šitpje tariamai 
rezistencinėje < programoje, 
jog jos autoriai drįsta kalbė
ti .. . visos lietuvių tautos 
vardu. T;

Štai^aip “Dirva”, prista
tydama šią knygą, atsklei
džia tariamos rezistencijos 
esmę: “Lietuvių Tauta pasi
rinko pasyviojo pasipriešini
me metodą savo priešui Nr. 
2 (vokiečiams), nes laikė, 
kad būtų savižudiška gink
luotu pasipriešinimu, akty
viai kovojant prieš vokiečių 
kariuomenę fronto užnugary
je, palengvinti savo priešui 
Nr. 1 (bolševikams) grįžimą 
Lietuvon”.

Pirmiausia, tai akivaizdus 
melas: lietuvių tauta tokio 
kelio nepasirinko. Tai buvo 
kelias, kuris reiškė ne rezis
tenciją, o koloboravimą su 
okupantu, Lietuvių patriotai 
kovojo su ginklu prieš nacių 
okupantus ir tuo pačiu nie
ko. bendro neturėjo su besi- 
peršančiais į rezistentus ko- 
loborantais.

Ką tai reiškia: geriau Hit
leris, negu bolševikai? Tai 
reiškia talką Hitleriui.

Neabejotina, kad tarp 
skirų šios veiklos žmonių
sitaikė patriotų ir antinacinių 
kovotojų, kad kai kurie jų 
tapo gestapo aukomis ir tuo 
prisidėjo prie antinacinės ko
vos, tik ne paskiri atvejai 
lemia organizacijos e§mę. O 
ji tautos interesų atžvilgiu — 
išdavikiška kaip tik konkre
čioje to meto situacijoje . . .

Argi nerodo vadinamos 
Lietuvių laisvės kovotojų są
jungos rezistencinio sabotažo 
štai ir tas faktas, kurį pabrė
žia knygos reklamuotojai: 
LLKS “nuo pat antinacinio 
sąjūdžio Lietuvoje pradžios 
artimiau bendradarbiavo su 
tautininkų ir nacionalistinės 
srovės žmonėmis”. O juk 
kaip tik nacionalistinės sro
vės žmonės ir kaip tik nuo 
pat pradžių aktyviai kolobo- 
ravo su hitlerininkais ir net 
padėjo jiems išvaikyti vadi
namą J. Ambrazevičiaus vy
riausybę! Ar nežinomas fak
tas, jog tie patys nacionalis
tai, Voldemarui artimi žmo
nės, Niurnbergo teisme buvo 
pripažinti nacių talkininkais 
ir dėl to juos teko iš VLIKo 
išmesti?

Gerai padarė LLKS, kad 
išleido tokią knygą: kas ge
riau paliudys, kaip patys 
“rezistentai”, kad jų “kova” 
buvo visiškai priimtiną oku
pantui ir todėl ją vadinti 
antinacinę rezistenciją yra 
tiesiog įžulu, nusikaldama. 
Dar bjauriau atrodo nuolati
nės tos grupelės, pasivadinu
sios LLKS, pastangos bepre- 
zentuotis . . . visų liėtuvių 
(!!!) vardu: “lietuviai ne tik 
nekoloboravo su vokiečiais,, 
bet vedė aktyviai kovą“.

Jeigu jau šitie žmonės da
bar aiškinasi, kad nekolobo- 
ravę su naciais, tai kodėl, 
pavyzdžiui, nutyli, ką jie 
bendro turi su kariniais nusi
kaltėliais, kuriuos jie turėjo 
j/erai pažinot ir, sutikdami 
Amerikoje, pareikšti tvirtą, 
principinį požiūrį. O juk jo 
nėra! Rezistentai negali už
jausti nacių koloborantų — 
nusikaltėlių, kitaip jie r- jo
kie antinaciniai rezistentai. 
Tą jie patys ir liudija.

Vladas Kaunietis

Maskva. — Čia keturias 
dienas posėdžiavo TSRS ir 
Japonijos komunistų partijų 
delegacijos. Diskutuota tar
pusavio kooperavimo klausi
mai ir daug dėmesio skirta 
bendrai kovai už branduoli
nės ginkluotės nutraukimą.

Varšuva. — UNESCO di
rektorius Amadou M’Bow 
lankėsi Lenkijoje ir su šalies 
vadovu Wojciechu Jarūzels- 
kiu aptarė bendrus reikalus 
bei tarptautinę padėtį, sie
kiant sustiprinti taiką ir sau
gumą. ;

Nuotraukoje: Vilniaus santuokų rūmuose.

Kaimiškos lietuvių liaudies vestuvių tradicijos nūnai 
persikelia į miestus. Kaip ir senovėje vestuvių dienos 
išvakarėse pas jaunąją renkasi jos artimiausios draugės, 
pamergės, o pas jaunąjį jo draugai, pabroliai, piršlys su 
piršliene. Pas jaunojo tėvus simboliškai pasivaišinę vestu
vininkai sėda į roges, karietas arba automobilius ir linksmi 
traukia pas jaunąją, kuri laukia savo išrinktojo. Jaunąją jos 
draugės gražiai papuošia ir pasitinka busimąjį vyrą su visa 
palyda. Paviešėję visi svečiai, jaunajai atsisveikinus su 
tėvais, vėl sėda į karietas ir važiuoja į santuokų rūmus.

Po iškilmingo santuokos akto jaunieji su visais svečiais 
vyksta pasilinksminti. Namuose jaunuosius pasitinka tėvai 
su duona ir druska. Prie vaišių stalo seka smagios išdaigos, 
jaunimas šoka. Respublikoje neretai vestuvininkai važiuoją 
kareitomis ir rogėmis.

Tarybų Lietuvos miestuose ir rajonų centruose pastatyti 
gražūs santuokų rūmai, kuriuose iškilmingai sutuokiami 
jaunieji.

Nuotraukoje: Piršlys.

Nuotraukoje: Prie vestuvių stalo.

Nuotraukoje: Auksinės vestuvės Kaune.
M. Baranausko nuotraukos

Dėl pergalės Didžiajame 
Tėvynės kare, kuri atnešė 
laisvę ir lietuvių tautai, did
vyriškai kovėsi tūkstančiai 
mūsų krašto sūnų ir dukrų. 
Spausdinamų straipsnių 
autorius dimisijos generolas 
majoras Česlovas Perkaus- 
kas 16-osios lietuviškosios di
vizijos gretose nuėjo kovų 
kelią nuo Oriolo laukų iki 
Baltijos.

I. IŠGELBĖTA NUO 
PRAŽŪTIES
Šiemet pažymime 40 metų 

sukaktį, kai Tarybų Lietuva 
guvo išvaduota iš vokiškųjų 
okupantų, o ateinantį pava
sarį švęsime fašistinės Vo
kietijos sutriuškinimo 
40-ąsias metines. Šie įvykiai, 
kurių vienas lėmė lietuvių 
tautos, ko kitas — visos 
žmonijos likimą, yra neatsie
jami. Tarybinė liaudis , jos 
Ginkluotosios pajėgos, tary
biniai partizanai ir pogrin
dininkai, įnešę lemiamą indė
lį sutriuškinant smogiamąją 
imperializmo jėgą — fašisti
nę Vokietiją, išgelbėjo dau
gelį tautų, tarp jų ir lietuvių 
tautą, ne tik nuo kruvinos 
vergovės, bet in. nuo visiško 
išnaikinimo. \

Kol pergalingi Didžiojo Tė
vynės karo aidai prisiekė Lie
tuvą, mūsų kraštas neteko 
apie 700 tūkstančių žmonių. 
Fašistiniai okupantai buvo 
numatę visiškai išbraukti 
Lietuva iš pasaulio žemėla
pio, paversti ją vokišku “ost- 
landu”. Lietuvį, kaip kadai
se tautonų pavergti Rytprū
siai, turėjo sudaryti neatski
riamą “didžiosios Vokietijos” 
dalį. >

Mūsų gimtojo Nemuno 
krašto išvadavimą lėmė Di
džiojo Tėvynės karo eiga. Jo 
išvadavimas būtų buvęs neį
manomas be rinktinių fašisti
nių divizijų sutriuškinimo 
1941-ųjų metų kautynėse 
prie Maskvos, šios kautynės 
palaidojo Hitlerio “žaibiško” 
karo planą, išsklaidė mitą 
apie fašistinės yokietijos ar
mijos nenugalimumą. Kelias 
į Lietuvos laisvę buvo grin- 
džiomas 1942-1943 metų isto
riniuose mūšiuose dėl Stalin
grado. Jie atnešė esminį po
sūkį Didžiajame Tėvynės ka
re mūsų naudai. Mes di- 
džiūojamės tuo, kad milžiniš
ko masto kautynėse prie 
Kursko ir Orialo 1943 metais 
kartu su kitais tarybiniais 
kariais narsiai kovėsi ir 
16-oji lietuviškoji divizija. Po 
šių kautynių fašistinė Vokie
tija atsidūrė prieš neišven
giama katastrofą.

Bergždžiai stengiasi dabar
tiniai imperializmo apologe
tai klastoti istorija, menkinti 
nemirtingą tarybinės liau
dies žygdarbį. Mūsų krašto 
žmonės, kaip ir kitos tautos, 
puikiai prisimena, jog anglai 
ir amerikiečiai persikėlė per 
Lamanšą ir pagaliau atidarė 
antrąjį frontą Europoje ge
rokai vėliau, negu vyko šios 
lemiamos kautynės. 0 paga
liau ir sąjungininkų išsilaipi
nimą 1944 metų vasarą, ku
ris taip ilgai buvo delsiamas, 
kad pasak Anglijos preiųjero 
W. Churchillio kuo labiaiPsu- 
silpnėtų tiek fašistinė Vokie
tija, tiek Tarybų Rusija, taip 
pat šio išsilaipinimo sėkmę 
didžia dalimi laidavo gran
diozinės 1944 metų Tarybi
nės Armijos kavinės operaci
jos.

Šių kovinių operacijų tie
sioginė išdava buvo ir Tary
bų Lietuvos išvadavimas. 
Planuojant milžinišką puola
mąją “Bagrationo” operaciją, 
kurią Tarybinė Armija pra
dėjo 1944 metų birželio 22 
dieną — lygiai po trejų metų 
nuo Didžiojo Tėvynės karo 
pradžios, buvo minimi ir Lie
tuvos vietovardžiai. Nors šį 
puolimą Tarybinė Armija 
pradėjo, būdama per 300-400 
kilometrų nuo Lietuvos, “Ba

grationo” operacijos plane 
buvo numatytos su mūsų 
krašto išvadavimu susijusios 
armijų puolimo kryptys: 
lojo Pabaltijo fronto — 
Švenčionys, Panevėžys, 
Šiauliai, 3-ojo Baltarusijos 
fronto — Vilnius, Kau
nas . . .

“Bagrationo” operacijos 
puolamuosiuose mūšiuose 
dalyvavo 124 divizijos (dau
giau kaip 1 milijonas 200 
tūkstančių žmonių). Puolant 
buvo pariaudota 24,4 tūks
tančio artilerijos pabūklų ir 
minosvaidžių, per 4 tūkstan
čius tankų ir savaeigių arti
lerijos pabūklų, daugiau kaip 
5 tūkstančiai lėktuvų. Puoli
mą aktyviai rėmė Baltarusi
jos ir Lietuvos partizanai. 
Fašistų “Centro” grupėj ar
mijos neišlaikė tokio smogio.

Keturi Tarybinės kariuo
menės frontai — 1-asis Pa- 
baltija, 1-asis, 2-asis ir 3-asis 
Baltarusijos, — spausdami 
priešą iš visų krypčių, į 
rytus nuo Minsko apsupo ir 
iki liepos 11 d. sutriuškino 
bei paėmė į nelaisvę 110 
tūkstančių priešo kariuome
nės grupuotę. Triuškinant 
ją, dalyvavo ir 16-oji lietu
viškoji divizijia.

Kartu vyko veržlus puoli
mas į vakarus, Tarybų Lat
vijos ir Lietuvos link. Liepos
3 d. buvo išvaduota Baltaru
sijos sostinė Minskas. Liepos
4 d. Tarybinės Armijos prie
šakiniai daliniai ir junginiai 
priartėjo prie mūsų respubli
kos. Liepos 4 d. TSRS gink
luotųjų pajėgų Vyriausioji 
vadovybė įsakė I-ajam Pa
baltijo ir 3-jam Bąltarusijos 
frontams energingai tęsti 
puolimą, galutinai išvaduoti 
Baltarusiją, išlaisvinti ryti
nę, šiaurinę bei pietinę Lie
tuvos dalis ir kuo greičiau 
pasiekti Šiaulių-Kauno ribą, 
tarp Kauno ir Gardino užimti 
placdarmus vakariniame Ne
muno krante.

Liepos 6 dieną tarybiniai 
kariai įžengė į Tarybų Lietu
vos žemę. Prasidėjo išvaduo
jamieji mūšiai mūsų krašte.

Česlovas Perkauskas
Dimisijos generolas majoras 

(O (ELTA) 
|Bus daugiau]

AUKŠTAS 
(VERTINIMAS

Respublikos nusipelnęs ko
lektyvas Lietuvos kamerinis 
orkestias, vadovaujamas 
TSRS liaudies artisto S. Son
deckio, įrašytas į TSRS kul
tūros ministerijos ir kultūros 
darbuotojų profsąjungos cent
ro komiteto garbės knygą. Už 
didelius laimėjimus vystant 
socialistinę kultūrą taip pa
gerbta dvidešimt mūsų ša
lies kolektyvų. Tai — Ermi
tažas ir A. Puškino dailės mu
ziejus, TSRS didysis teatras, 
Leningrado S. Kirovo operos 
ir baleto teatras, J. Mravins- 
kio vadovaujamas Leningra
do filharmonijos simfoninis 
orkestras, J. Svetlanovo va
dovaujamas TSRS valstybinis 
simfoninis orkestras ir kiti.

Aukštą pripažinimą Lietu
vos kameriniam orkestrui 
pelnė intensyvi jo koncerti
nė veikla, atlikimo meistriš
kumas. TSRS liaudies artisto 
S. Sondeckio vadovaujamam 
orkestrui, kaip pranešė mums 
Kultūros ministerijoje, tenka 
pagrindinis krūvis atstovau
jant tarybinei kamerinei mu
zikai. Orkestras bendradar
biauja su žymiausiais broliš
kų respublikų atlikėjais, ko
lektyvais. Gilius įspūdžius 
muzikos mylėtojams paliko 
Lietuvos kamerinio orkestro 
ir Maskvos valstybinio ka
merinio choro bendri kon
certai. Neseniai grįžęs iš ke
lionės po broliškas respubli
kas, orkestras šiuo metu ruo
šiasi koncertinei išvykai į 
Prancūziją ir Italiją.

TSRS liaudies artistas S. 
Sondeckis drauge su mūsų 
Filharmonijos vadovais deda 
daug pastangų kamerinės 
muzikos populiarinimui. Vil
niuje pradėti rengti dieniniai 
kamerinės muzikos koncer
tai akademiniam jaunimui. 
Jau tradiciniais mūsų res
publikoje tapo kamerinės 
muzikos festivaliai. ELTA
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^Kultūros tcj aršiai
Atrodytų, jau nurimo ais

tros, kurias sukėlė praėjusių 
metų rugsėjo 1 d. naktį 
Centrinės' žvalgybos valdy
bos suorganizuota ir įvykdy
ta stambi antitarybinė akci
ja, kainavusi 269 nekaltų 
žmonių’gyvybes.

Šiandien visiems aišku — 
Pietų Korėjos avialaineris 
“Boingas 747”, daugiau nei 
500 km įsibrovęs į Tarybų 
Sąjungos oro erdvę, siekė 
grynai žvalgybinių tikslų: 
bandė iššifruoti ypatingos 
karinės svarbos rajono prieš
lėktuvinės gynybos sistemą 
bei jos radijo technines prie
mones. Tik todėl Washingto- 
no administracija, ryšium su 
incidentu sukėlusi neregėtą 
antitarybinę isteriją, nesu
gebėjo atsakyti į keletą pa
prasčiausių klausimų: pvz., 
ką veikė paskui Pietų Korė
jos lainerį sekęs karinis lėk
tuvas RS-135, kuo užsiiminė
jo provokacijos rajone atsira
dęs JAV žvalgybinis palydo
vas “Fęrret-D”, arba — ko
dėl daugiau nei dvi valandas 
amerikiečių sekimo tarny
bos, palaikiusios su lėktuvu 
radijo ryšį, neįspėjo ekipažo 
pažeidus svetimos valstybės 
sieną? Atsakymų nėra ir 
nebus. Provokacija savo 
vaidmenį atliko — neregėtai 
išpūstą karinį biudžetą kon
gresmenai patvirtino veik 
neapkarpę . . .

Kadaise fašistai, eidami į 
ataką, varydavo prieš save 
senius, moteris ir vaikus. 
Analogiškomis aukomis tapo 
ir nieko blogą neįtariantys 
avialainerio keleiviai, eilinio 
“kryžiaus žygio prieš komu
nizmą” organizatorių šalta
kraujiškai įmesti į “šaltojo 
karo” žaizdrą.

Tačiau neretai tragedija 
tampa komedija — ypač, kai 
prie jos prisiliečia lietuvių 
nacionalistų “veiksniai” . . .

Antai praėjusių metų vie
name “Laisvosios Lietuvos” 
numerių pasirodė žurnalisto 
J. Vasaičio straipsnis, nuo
dugniai išanalizavęs visas šio 
dramatiško įvykio peripeti
jas. Pasirodo, minimas laik
raštėlio bendradarbis žino 
absoliučiai viską, jam neeg- 
zituoja jokie neaiškumai ar 
paslaptys! Pasveikinę “Lais
vąją Lietuvą” su itin vertin
ga publikacija, skubame su
pažindinti su šio straipsnio 
teiginiais nieko neišmanan
čiuosius. ;

Kaip jūs galvojate, kodėl 
vis dėlto buvo numuštas Pie
tų Korėjos “Boingas”? Kad 
pažeidė sieną?sj^eklausė įsa
kymų leistis? Nieko pana
šaus! Pasirodo, liudija visa
žinantis J. Vasaitis, reikalas 
štai koks — svarbiausias so
vietų tikslas buvo “. . . sulik- 
viduoti įtakingiausią ir pajė
giausią šių dienų antikomu- 
nistą, JAV Atstovų Rūmų 
kongresmeną Lawrence Pat
ton McDonald’ą, kuris jau 
nuo pat įsėdimo į Korėjos 
lėktuvą New Yorko Kennedy 
aęrodrome buvo sekamas, 
sovietų agentų lydimas iki 
pat Aliaskos Anchorage 
aerodromo, kur lėktuvas bu
vo nusileidęs pasipildyti ku
ro. Agentai ten išlipo ir pasi
liko, o jis kelionę tęsė ir 
buvo sulikviduotas” . . .

“Pats buvau, pats ma
čiau” — atrodo, tuoj tuoj 
ištars J., Vasaitis, tačiau 
neištaria, nes nenori at
skleisti savų informacijos 
šaltinių . . .

Kurį laiką tuos šaltinius 
palikime ramybėje ir pasido
mėkime, o kodėl verkiant 
reikėjo tą MdDonald’ą sulik- 

widuoti? O todėl, aiškina įsi
siūbavęs J. Vasaitis — 
“Maskvoje ir JAV “liberalų” 
tarpe didelį įsiutimą McDtf- 
nald’as sukėlė, kai jis at
skleidė ir įrodė faktą, kad 
“taikos“ manifestacijos ir 

“nusiginklavimo ir atominių 
ginklų! gamybos užšaldymo” 
demonstracijos yra sovietų 
kontroliujamos”. . . Aišku? 
Maža to, griebiasi už plaukų, 
jeigu juos turi, J. Vasaitis —- 
“Jis taip pat atskleidė kai 
kurių JAV aukštų valdžios 
pareigūnų ryšius su proso
vietiniu “Politinių Studijų In
stitutu ir sovietų KGB įstai
gomis” . . . Kaip gi jį po 
to nesulikviduosi?!!

Pasveikinę tautiečius su 
nauju lietuvišku James Bon- 
du, išsiperėjusiu J. Vasaičio 

'paskelbtos sensacijos eilutę. 
Pasirodo, viskas yra ne taip, 
kaip yra iš tikrųjų, o visiškai 
atvirkščiai! Pasirodo, kai 
John Birch (kurį mes Lietu
voje vadiname John Berču) 
draugija — McDonaldo pa
stangų dėka — ėmė nežmo
niškai plėstis, sudrebėjo ko
munistinis pasaulis it drebu
lės medis. Nujautė mūsų šir
dis, jog, anot J. Vasaičio,. 
’’McDonald’as turi didelius 
konkrečius planus ne tik už
kirsti kelią komunizmui 
plėstis, bet ir padaryti jam 
galą visame pasaulyje” . . .

Bet ir tai dar ne viskas! 
Pasirodo, atveria tamsiems 
it kurmiai tautiečiams akis 
publikacijos autorius, pakilęs 
lėktuvas pasuko į Seulą, bet 
“ties Sachalino sala jis buvo 
specialiais aparatais nukreip
tas į sovietų erdvę ir ten 2V2 
valandos turėjo skraidyti ap
suptas sovietų karo lėktų- n t vų !

Bet iš kur tie sovietai 
sužinojo, kad tame lėktuve 
sėdi pats McDonald’as? Ogi 
iš keleivių sąrašo, ploja sau 
per pakaušį J. Vasaitis! Ir 
dar iš sovietų agento, sėdin
čio ant pakilimo tako Anko- 
rage aeroporte ir siunčiančio 
pranešimus Kremliun trum
pų bangų siųstuvėliu, pridu
ria autorius. Būtina sužinoti, 
kas užrašė McDonaldą šiam 
skrydžiui į keleivių sąrašą, 
piktinasi ir panikuoja auto
rius, „nes kitaip' “laisvajam 
pasauliui” gali ateiti galas. 
Kadangi J* Vasaitis žino be
veik viską,” išskyrus paskuti
nę detalę — prisipažin
sim . . . Tiek to . . . McDo
naldą kelionėn sovietai pa
stūmėjo ta pačia aparatūra, 
kuria įtraukė “Boingą” į savo 
erdvę, ir tai padarė Ancho
rage tūnantis agentas su. 
trumpų bangų radijo siųstu
vėlių . . . Jeigu netikit, pasi- 
klauskit “Laisvosios Lietu
vos” ir J. Vasaičio . . .

Na, o ką galima pasakyti 
baigiant? Ką čia ir bepasaky
si. Siūlom viena iš dviejų — 
arba į FBI- J. Vasaitį, į 
ČIA . . . Arba gydykit.

Kazys Bagdonavičius

Prisipažįsta dirbęs 
Centrinei žvalgybai

Managva. — Šiuo * metu 
Nikaragvoje įkalintas JAV 
pilietis William Joseph Luth
er, 52 m. amžiaus, prisipaži
no dirbęs Amerikos Centri
nei žvalgybai.

William Joseph Luther 
A

Laikraštis “Barricada” ra
šo, kad Luther norėjęs gauti 
spaudos įgaliojimus iš to 
laikraščio CŽ ir dalyvauti 
suplanuotame atentate prieš 
Nikaragvos užsienio reįkalų 
ministrą Miguel d’Escoto 
Brock man n.

LAISVU

Sparčiai auga Anykščių rajono Svėdasų tarpūkinė gyvulininkystės įmonė. Pernai už 
parduotus bekonus gauta du milijonai rublių. Šių metų pabaigoje čia bus pagaminta 
dvylika tūkstančių centnerių mėsos. Tai beveik ketvirtadalis visų Anykščių rajono ūkių 
parduodamos kiaulienos. (

Nuotraukoje: Svėdasų gyvulininkystės įmonė. A. Dilio nuotrauka

SU VYTAUTU IŠ CHICAGOS
Suskambėjo Vilniaus radi

jo laidų užsieniui redakcijos 
telefonas ir malonus barito
nas paprašė pakviesti Jero
nimą Jurgelionį.

— Laba diena, Jeronimai 
iš LUL’o.

— Sveikinu vėl į tėviškę 
atvykus, Vytautai iš Chica- 
gos.

— Tai vis dėlto paži
nai .. .

Kaip nepažinsi! Juk tik 
vienas žmogus planetoje taip 
hiiane vadina. Prieš keturioli
ka metų susitikimas su juo 
buvo man, ką tik Vilniaus 
radijo laidose užsieniui pra
dėjusiam dirbti žurnalistui, 
tikrai įsimintinas. Norėjau, 
tada įrašyti svečio balsą, — 
atsisakė. Nepanoro, kad bū
tų skelbiama per radiją ar 
spaudoje jo pavardė. Taip ir 
pradėjom vienas kitą vadin
ti: Vytautas iš Chicagos, 
Jeronimas iš LUL’o (san
trumpa LUL su galūne 
“as” — Lulas — šifruojama 
taip: Laidos užsienio lietu
viams).

Susipažinome mes tuomet, 
1969-aisiais, Anykščiuose, 
Antano Vienuolio memoriali
niame muziejuje, prie garsio
sios Antano Baranausko klė
telės, tos pačios, kurioje bu
vo sukurta poema “Anykščių 
šilelis” . . . Apžiūrinėdamas 
stiklo gaubtą, saugantį mūsų 
kultūros relikviją nuo lietaus 
ir sniego, nuo vėjo ir oro 
temperatūrų kaitos, na ir 
nuo poveikio, Vytautas iš 
Chicagos pripažino:

— Taip, Lietuvoje mokate 
saugoti kultūros paminklus, 
perduoti juos į ateitį būsi
moms lietuvių kartoms. Mo
kate . . .

Ir nebuvo labai aišku, ar 
Vytautas iš Chicagos dėl to 
džiaugiasi, ar nedrąsiai liūdi. 
Liūdi dėl to, kad prieškarinė
je, buržuazinėje Lietuvoje 
tokio “mokėjimo” nebuvo; 
tada paminklų restauracijai, 
regeneracijai, jų apsaugai 
vąjstybė, valdančioji partija 
neskyrė tiek daug dėmesio ir 
lėšų, kaip dabar, kai visas šis 
mūsų respublikos paminklų 
(istorijos, kultūros, gamtos) 
apsaugos kompleksas susi
laukė nemažo specialių tarp
tautinių organizacijų dėme
sio; o kaip tik toji, prieškari
nė Lietuva buvo miela svečio 
širdžiai. Iš karto noriu pa
brėžti: Vytautas iš Chicagos 
anaiptol nesimpatizavo ko
munistinei santvarkai, Tary
bų valdžiai. Ir drauge supra
tau: jis — blaiviai mąstantis, 
linkęs paphilosophuoti žmo
gus; kalbėti, o ypač disku
tuoti su juo buvo smagu.

Papasakojo apie save. Be
veik 20-čia metų už mane 
vyresnis. Dabar jam — virš 
60. Prieš karą — gimnazijos 
mokytojas. Nacių okupacijos 
metais ir mokytojavo, ir tėvo 
valstiečio sodyboje kurį laiką 
žemę arė, grūdą sėjo. Lietu
vą paliko hitlerininkams 
traukiantis. Suleido pakirs
tas šaknis Amerikoje.

— Mums, dipukams, 
trūksta tolerancijos. Ne vien 
priešiškų pažiūrų žmones 
juodiname, — pešamės ir 
tarpusavy. Sarmata, kai 
skaitai mūsų spaudą ... 20 
amžiaus antrosios pusės pa
saulyje tos tolerancijos iš 
viso maža . . .

— Būkim bent mes tole
rantiški^ — pasiūliau. — 
Vienas kitam . . .

Vytautas sutiko. Sutarėm, 
jog ir ginčysimės geranoriš
kai. Todėl ir kalbėjom apie 
daug ką atvirai, bet gerbda
mi kito nuomonę, tolerantiš
kai. Nors, — ko gero, — 
aistringai!

Nebeatmenu, kodėl svečias 
ėmė aiškinti savo emigravino 
aplinkybes, bet jis kalbėjo:

Nebeatmenu, kodėl svečias 
ėmė aiškinti savo emigravino 
aplinkybes, bet jis kalbėjo:

— Mes nesuspėjom su
prasti naujos santvarkos, kai 
prasidėjo karas. Jūs, komu
nistai, tada padarėt klaidų, 
— vėliau juk patys prisipaži- 
not . . .

Naciai skleidė visokius 
gandus apie Raudonosios Ar
mijos nuožmų kerštingumą. 
Taip ir atsidūrėme svetur.

Svečias kalbėjo taisyklinga 
literatūrine lietuvių kalba ir 
žiūrėjo man į akis — ar 
priimu tokį paaiškinimą.

Aš linktelėjau galvą: žino
ma, nebuvo lengva, ypač 
buržuazijos įtakos paveik-

PUŠIS SU KULKA ŠERDY 
i

Pušis, apie kurią noriu šį 
kartą papasakoti, buvo nu
pjauta praėjusią žiemą Vil
niaus pakrašty Valakampių 
girininkijos vyrų, atliekant 
miško sanitarinį valymą. 
Taip vadinamas padžiūvusio 
miško kirtimas; dalį nu
pjautų medžių išsiveža lent
pjūvės, o kita dūlis palieka 
malkoms. Mūsų pušis, nors 
ir drūto kamieno, tačiau 
smarkiai šakota, trumpalie- 
menė, gamybai netiko ir bu
vo palikta kurui. Jau pavasa- 
rėjo, kai vieną saulėtą šešta
dienį užkėlėme su kaimynu 
dalį pušies ant medinio ožio 
ir dvitraukiu pjūklu stojome 
pjauti medį į trinkas . . .

Nebepamenu, kuris iš mu
dviejų pirmas išgirdome po 
pjūklo dantimis metalo gar
są. Bet tas ir nesvarbu. Pa
sukioję medį ir šiaip ir taip, 
pagaliau jį įveikėme ir be
veik pačioj pušies šerdyje 
išvydome įstrigusį gabalėlį 
metalo. Kulka? Taip, kulka. 
Medžiotojų? Vargu . . . Nuo 
karaliaus Žygimanto Augus
to laikų šitose pavilnio vieto
se, kiek žinau, jau nebeme- 
džiojama. Suskaičiavome rie
ves ir pasidarė aišku: kulka 
išbuvo medžio šerdyje ne 
mažiau kaip keturi dešimt
mečiai . . . Vadinasi, iš pa
starojo karo laikų. Medis 
užgydė, užtraukė žmogaus 
padarytą žaizdą, kelios de
šimtys rievių giliai paslėpė 

tiems lietuvių inteligentams 
susigaudyti, kas vyko Lietu
voje nuo 1940-ųjų iki 
1941-ųjų metų vasarą. Žino
ma, buvo ir klaidų, kurias 
mes, komėnistai, patys pa
smerkėme ir ištaisėme, — 
juk neklysta tik tas, 'kuris 
nieko neveikia, o revoliuci
nių socialinių pertvarkymų 
pionieriams dar sunkiau klai
dų išvengti. Kaip yra pasa
kęs poetas Alfonsas Maldo
nis “. . . mes be kelių pakil- 
davom atakon ir nugalėję 
tiesdavome juos”.

O Vytautas iš Chicagos 
kalbėjo:

— Baisus dalykas, yra 
žmonių, kurie Lietuvon atva
žiavę neįžiūri akivaizdžių da
lykų, skelbia | nematę nieko 
pozityvaus. Tai vis todėl, 
kad nenori prisipažinti ir 
kitiems, ir sau (SAU — 
skaudžiausia), jog padarė 
klaidą iš Lietuvos bėgdami. 
Todėl sąmoningai kultyvuoja 
kraštutinį, dažnai net patalo- 
giškų antitarybiškumą.

Ir štai dabar tasai Vytau
tas skambina man, o po va
landos, kai vaikštinėjom po 
gražiai restauruotas Vilniaus 
senamiesčio gatveles, tarsi 
pratęsdamas prifeš 14 metų 
pareikštą mintį, pasakė:

— Kokia didelė laimė, kai 
gali pakartoti poeto Antano 
Miškinio žodžius: “Džiau
giuos, kad aš — ne emigran
tas”. Jeronimas Jurgelionis 

kulką, kol ją visiškai atsitik
tinai surado aštrūs pjūklo 
dantys.

Tada, vartydamas rankose 
metalo gabalėlį, pagalvojau, 
kad ir žmonių gyvenime lai
kas, dešimtmečiai užgydė ir 
paslėpė praėjusio karo žaiz
das ir dabar vien žmonių 
atmintyje tebegyvena nesu- 
grįžę iš karo tėvai, broliai, 
sūnūs. Pereini pavasariškai 
nušvitusiomis Vilniaus, kitų 
Lietuvos miestų, miestelių 
gatvėmis, pažiūri į laukuose 
taikiai dūzgiančias žemdirbių 
mašinas ir nejučiomis gali 
ateiti į galvą paika mintis: 
gal to karo ir nebuvo? . . O 
jeigu ir buvo, tai kuo čia aš 
dėtas, telieka atmintyje tų, 
kuriems to norisi. . .

Mūsų idėjiniai priešininkai, 
visokie auksaburniai labai 
norėtų, kad lietuvių tauta 
pamirštų karą, o drauge — 
ir kovotojus už jos laisvę. 
Visokiais būdais dabar, artė
jant Lietuvos visiško išlaisvi
nimo 40-mečiui, bandoma 
kelti į padanges lietuvių bur
žuazinių nacionalistų “nuo
pelnus“, kurie, pasirodo, 
netgi ne bėgo nuo savo 
tautos pelnyto keršto, o esą, 
planingai traukėsi, kaupė ir 
tebekaupia jėgas vis dar “pa
vergtai” Lietuvai išvaduoti. 
Apie tariamą pasitraukimą 
kalba ir vadinamasis VLIKo 
“evakuacijos planas”, pagal 
kurį likusios intelektualinės

Lietuvoje rengiamasi prie 
didelio darbo: planuojama iš
leisti “Pasaulinės literatūros 
biblioteką”. Mūsų laikraštyje 
Jau tilpo 1984 m. birželio 22 
d. Kazio Ambraso trumpa to 
didžiulio plano apžvalga.

Gal mūsų skaitytojams 
vertėtų smul'kmeniškiau 
išaiškinti, ką reiškia “Pasau
linės literatūros biblioteka”. 
Visų pirma — patys svar
biausieji pasaulinės literatū
ros kūriniai jau yra išversti į 
lietuvių kalbą, bet, žinoma, 
ne visi. Ši biblioteka faktinai 
turi du siekiu: patiekti skai
tytojui ir tą, ko mes dar 
neturime mūsų kalboje, o be 
to, lyg apvainikuoti eilę kitų 
tautų (iš savos tautos) litera
tūros kūrinių, tuomi pažy
mint, kad jie yra pirmose 
gretose pasauliniam literatū
riniam lobynę.

Kad čia be galo sunki, bet 
tuo pačiu laiku ir viliojanti 
užduotis, nėra abejonės. Vi
sų pirma nutarta, ir labai 
teisinga, kad į “biblioteką” 
įeis literatūros kūriniai, ne
žiūrint to, kad jie jau anks
čiau buvo išleisti lietuvių kal
ba. Kitaip sakant, tai bus ne 
papildoma biblioteka, o enci
klopedinė, nors, žinoma, pa
čių viršūnių.

•• • •
Pirmieji tomai pasirodys 

1986 ir 1987 metais (iš viso 
jų bus 120). Kaip mus Am
brasas informuoja, tuose to
muose rasime Eschilo, So- 
phoclio ir Euripido antikines 
tragedijas, anglų Shakes- 
pearą, vokiečių Šilerį, rusų 
Dostojevskį ir Majakovskį, 
lenkų A. Mickevičių, ameri
kiečių O’Neill ir J. Londoną, 
žydų Šolem-Aleichemą, nor
vegų Hamsuną. Pirmajame 
lietuviškajame tome tilps 
Žemaitės, Biliūno, Vaižganto 
ir Krėvės kūriniai.

• • •
Prie lietuviškųjų tomų ver

ta apsistoti. Leidėjai parinko 
12 mūsų klasikų, ir jie toje 
pasaulinėje bibliotekoje at
stovaus lietuvių literatūrai. 
Jie yra: K.\ Donelaitis, A. 
Baranauskas,\A. Maironis, 
J. Janonis, Žemaitė, J. Biliū
nas, Vaižgantas, V. Krėvė, 
V. Mykolaitis-Putinas, A. 
Vienuolis, P. Cvirka, S. Ne
ris.

pajėgos . . . Dabar šis “pla
nas” iš uzatlantės visaip re
klamuojamas, bet jis atrodo 
tik kaip pasigailėtina patrio
tizmo parodija: ko nepagro
bė, nesunaikino Lietuvoje 
vokiečių naciai, tai norėjo 
išsivežti lietuvių buržuaziniai 
nacionalistai. Sako, nėra bū
do prieš namų vagį — vistiek 
jis vogs ir pasiliks nesučiup
tas. Bet vargu, ar šis pasa
kymas tinka mūsų atveju: 
Lietuvoje nepamiršo, kas jos 
draugai, o kas — priešai. 
Taip, šiandien nepažinti Lie
tuvos — tiek daug pasiekta, 
pastatyta, sukurta. Pirmą 
kartą Lietuvos ir visos Euro
pos tautos gyvena jau penktą 
taikos dešimtmetį. Vis rečiau 
išgirsi, perskaitysi apie sta
tybose atkastą karo laikų 
bombą, ginklų sandėlį ar vo
kiško automato kulką. * Bet 
laikas užgydo tik regimas 
žaizdas: žmogus — ne medis 
ir ne akmuo — jis turi ilgą 
atmintį, kurios neatims lai
kas. Todėl, kaskart turtėjan- 
ti ir gražėjanti žmonėmis bei 
darbais šiandieninė Lietuva 
mums primena dabar ir visa
dos primins apie nemažėjan
čią, vis augančią mūsų tary
binio gyvenimo vertę . . .

V. Liauška

SKAITYKITE 
IR REMKITE 

“LAISVĘ”

Ideologiniai socialistinės 
Lietuvos priešai be perstojo 
kartoja, kad marksistai žiūri 
į literatūrą (kaip kultūrą 
bendrai) “vyriausiai iš ideo
loginio taško”, kad meninis 
lygis jiems antraeilis dalykas * 
ir t. t. Bet pažvelgus į šį 
mūsų literatūros panteoną, 
visi sutiks, kad čia negali bū
ti daug ginčų: bet kuris lietu
vių literatūros žinovas, kokių 
nusistatymų jis bebūtų ir kur 
jis begyventų, išrinktų bent 
didžią daugumą tų pačių ra
šytojų. Juk, gvildenant jų 
ideologiją, mes randame, kad 
jų keturi buvo dvasininkai, 
penki buvo kur nors proliau- 
diško liberalizmo pozicijose 
ir tik trys (Janonis, Cvirka, 
Neris) tvirtai stojo už socia
lizmą — nors tie, kuriuos 
apibūdinau kaip liberalus, 
(ypatingai Biliūnas)-vienu ar 
kitu savo kūrybos laikotar
piu buvo priartėję prie socia
lizmo.

Tad — ką mūsų ideologi
niai priešai pakeistų šiame 
sąraše? Jie be abejo, neį- 7 
jungtų Janonio, sakydami, 
kad jis “naivus propagandis
tas”, nors “naivus propagan
distas” už nihilistines-pesi- 
mistines idėjas jų mintyse 
yra “gilus poetas”. Kai kurie 
jų paabejotų apie Cvirką ir 
Nerį, bet mums atrodo, kad 
kiekvienas rimtas mūsų lite
ratūros tyrinėtojas turėtų 
sutikti ir su jų išrinkimu.

Palestiniečių poetas Sami- 
chas ai Kasemas išleido savo 
eilėraščių rinkinį, kurį pava
dino “Niekad nepamiršti — 
niekad neatleisti”. Al Kase
mas aiškina, kad pavadini
mas tiksliai pasiskolintas iš 
Rytų Europos getų, ypatin
gai iš Varšuvos geto, žydų 
kovotojų. Jis aiškina, kad 
kovos, kurias palestiniečiai 
veda prieš Izraelio okupacinę 
priespaudą lygios kovai, ku
rią getų gyventojai vedė 
prieš nacius. Tai tragedija, 
sako ai Kasemas, kad izrae
liečiai, kurie priklauso tai 
pačiai žydų tautai, kuri tiek 
kentėjo per šimtmečius, da
bar verčia kitus kentėti.

Samichas ai Kasemas yra 
vienas mažos grupės palesti
niečių kultūrininkų, kurie te
begyvena Izraelio teritorijo
je. Dauguma buvo priversti 
emigruoti įV gretimus arabiš
kuosius kraštus. Al Kasemas 
lieka mažame miestelyje ne
toli Jeruzalės. Jis priklauso 
prie Izraelio Komunistų par
tijos, kurios nariai yra abiejų 
tautybių — žydų ir arabų. 
Jis buvo daug kartų suimtas, 
administraciniai baustas, 
cenzūruotas, bet yra pasiry
žęs likti gyventi gimtinėje 
Palestinoje, turėdamas vil
ties, kad su laįku Palestina 
virs demokratine abiejų tau
tybių valstybe. R. B.

Pakėlė duonos 
kainas

Tunis. — Vyriausybės ko
munikate paskelbta, kad Tu- 
nizijoje pakeliamos duonos ir 
kitų grūdinių maisto gaminių 
kainos nuo 10 iki 12 procen
tų. Potvarkis palies duoną, 
makaronus, miltus ir semoli
na (tai manų kruopos, iš 
kurios gyventojai gaminasi 
košę, laikoma populiariausiu 
valgiu).

Prieš pusę metų vyriausy
bė norėjo kainas tiems gami
niams pakelti net 50-čia pro
centų ir tada visame krašte 
buvo kilusios riaušės. Jų 
metu žuvo apie 100 žmonių, 
ir vyriausybė savo potvarkį 
atšaukė. Dar neaišku, kokio
mis nuotaikomis gyventojai 
pasitiks dabartinį kainų pa
kėlimą.
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Laval, Que.
Jau prabėgo šeši mėnesiai 

nuo Elenutes Mokrevičienės 
mirties. Ji mirė vasario 8 d. 
Liūdnai minime šią sukaktį, 
netekę brangios ir labai nuo
širdžios draugės. Nuoširdžiai 
užjaučiame velionės vvrą

Montreal, Que.
Mirtis, ligoniai, nelaimes
Birželio 22 d. nuo širdies 

smūgio, Montreal General 
ligoninėje, mirė Birutės Mas- 
tavičiūtės vyras (kitatautis), 
vos sulaukęs 52 metų am
žiaus. Velionio šeimai ir gi
minėms gili užuojauta.

• • •
Verdunietis Petras Barz

doms, Verdun General ligo
ninėje pergyveno operaciją. 
Jo žmona taipgi nesveikuoja.

• • •
J. Venskus susirgęs ir 

šiuos žodžius rašant, ligonis 
randasi Readdy Memorial li
goninėje/

• • •
Leonora Klichis sunkios 

širdies ligos kankinama jau 
senai guli Moisinev ligoninė
je. 

• • •
Henry Suplevičių, kuris 

neseniai sukūrė šeimyninį 
gyvenimą, ištiko didelė ne
laimė. Einantį skersai gatvę, 
užvažiavo automašina, smar
kiai parbloškė ir sulaužė abi 
rankas. Laime, kad išliko 
gyvas.

TRUMPAI

Ieškodami pagalbos prieš Amerikos organizuojamus sukilė
lius, norinčius nuversti revoliucinę vyriausybę, Nikaragvos 
vadai lankėsi Maskvoje ir kitose socialistinėse šalyse. 
Nuotraukoje: Dešinėje Nikaragvos delegacija, vadovauja
ma Daniel Ortega Saavedra [viduryje] susitinka su 
Rumunijos prezidentu [antras iš kairėsl. >
PASKELBS GALILĖJAUS 
TEISMO DUOMENIS

Vatikanas. — Pereitą sa
vaitę čia pranešta, kad bus 
paskelbti ligšiol dar nežinomi 
slapti Galilėjaus teismo užra
šai. Galilėjus, italų fizikas, 
mechanikas ir astronomas, 
inkvizijos tribunolo 1616 m. 
buvo nuteistas ir jam už
drausta skleisti Koperniko 
raštus ir teoriją, kad Žemė 
nesanti visatos centru.

Spauda aiškina, kad dabar
tinis popiežius Jonas Paulius 
II greičiausia įsitikinęs, jog- 
teismas padaręs klaidą, pa
smerkdamas Galilėjų. Taigi, 
pasaulis gal sužinos ’ tiesą, 
kaip prieš tris šimtus ir 
penkiasdešimt metų tasai 
italų mokslininkas buvo su
klupdytas.

GRAIKIJA KALTINA
Athens. — Atsakydama į 

Amerikos ketinimą parduoti 
Turkijai iš savo pertekliaus 
16 F-5 lėktuvų, Graikijos 
vyriausybė pareiškė, kad 
Amerika stengiasi sustiprinti 
Turkiją Graikijos sąskaiton. 
Be to, Graikija įspėjo Ameri
ką nesikišti i jos vidaus 
reikalus, tyčia skleidžiant vi
sokius Graikijai nepalankius 
gandus Vakarų spaudoje. Jei 
toliau taip bus, tai Graikija 
peržiūrės savo susitarimus 
dėl JAV karinių bazių laiky
mo ateinantiems penkeriems 
metams.

Adolfą, kuris neteko savo 
mylimos žmonos ir jo sveika
ta sušlubavus.

Leonora Klichis ir 
duktė —Linda 
Žentas —Garys

Išvyko pavandravoti
A. ir J. pasiai ir B. H. 

Simoneliai, Kanados Domini
jos šventės proga, pasinau
dodami ilgu savaitgaliu, iš
vyko į Cievelandą. Ten daly
vaus dainų festivalyje.

Tai tiek šį kartą reporte
riui teko sužinoti. Viešėjo

Pas verdūnietį Joną BaL 
čiūną lankėsi jo brolio sūnus 
su marčia iš tolimos Austra
lijos. Šie svečiai aplanke sa
vo dėdę jau ne pirmą kartą. 
Jie apvažineja pusę pasaulio, 
ir šį kartą užsibrėžę didelei 
kelionei, o Lietuvoje mano 
pabūti ilgiausiai.

• • •
Ilgesnei viešnagei i šimti

nę išvyko Anelė Kukenienė.
Linkiu visiems keliaunin

kams linksmos viešnagės!
• • •

K. Keršių 50 m. jubilie
jaus minėjimo proga, tarp 
kitų, juos sveikino ir Kana
dos prime ministras E/Tru
deau. P.

Manila. — Apie šimtas 
policininkų liepos 9 d. atvyko 
pašalinti streikuojančių dar
bininkų prie Artex Manufac
turing Corp, fabriko ir atida
rė ugnį, kai buvo apmėtyti 
akmenimis. Žuvo du darbi
ninkai ir 27 sužeisti. Darbi
ninkai reikalauja didesnių at
lyginimų.

(AMŽINAMAS 
V. NIUNKOS
ATMINIMAS ,

Siekdama įamžinti .revo
liucinio judėjimo Lietuvoje 
dalyvio, Lietuvos TSR nusi
pelniusio kultūros veikėjo, 
Lietuvos TSR Mokslų Akade
mijos visuomenės mokslų 
skyriaus akademiko sekre
toriaus Vlado Niunkos atmi
nimą, Lietuvos TSR Minist
rų Taryba pavedė Vilniaus 
miesto vykdomajam komi
tetui įrengti memorialinę 
lentą prie namo Vilniuje, 
Akmenų g., 4, kuriame gy
veno V. Niunka, ir pastatyti 
antkapį ant jo kapo Anta
kalnio kapinių memoriale.

Nutarta Vlado Niunkos 
vardą suteikti Radviliškio ra
jono Baisogalos vidurinei 
mokyklai ir toliau ją vadinti 
Radviliškio rajono Baisogalos 
Vlado Niunkos vidurine mo
kykla. Kauno miesto vykdo
masis komitetas įpareigotas 
pavadinti vieną naujųjų 
Kauno gatvių Vlado Niun
kos vardu. Valstybiniam lei
dyklų, poligrafijos ir knygų 
prekybos reikalų komitetui 
pavesta išleisti V. Niunkos 
rinktinius kūrinius. ELTA

DŽIAUGSMO GATVĖ SUSITIKIMAI

Tai buvo gražiausias metų 
laikas, kai- žaluma sodri ir 
tyra, kai ankstyvos šilumos 
prikelti ima žydėti sodai. 
Dar’ žvalus ir greitas senu
čiukas sustojo ir sukluso.
Kai pavasaris jaunatvei 
Žydinčias šakas išties/ 
Pabuvokit Džiaugsmo

gatvėj, 
Džiaugsmas širdyje aidės,— 
iš sodo gilumo vaikiški balsai 
traukė nesudėtingą, bet nuo
širdžia melodiją. Žodžiai bu
vo paprasti, gražūs ... Ir 
senukas sustojo prie iškabos 
“Respublikinė jaunųjų gam-i 
tininkų stotis”. Kai maloni 
pagyvenusi moteriškė vedė 
jį egzotiškais augalais apso
dintu taku, senučiukas ne
drąsiai teisinosi:

— Gyvenau aš čia, kaimy
nystėje. Prieš 50 metų. Pusė 
amžiaus Lietuvoj nebuvau. 
Swtur, tolimoj Brazilijoj, be 
j(#rto džiaugsmo gražiausi 
metai prabėgo. Atvažiavau 
štai Vilniun, na, galvoju, 
reikia nukakti į Pavilnį, į 
nepakartojamo gamtos gro
žio kampelį mūsų sostinėje. 
Mokiausi lietuviškoje gimna
zijoje, ir susirinkdavom čia 
mes, būrelis Vilniaus krašto 
lietuvių, grožėdavpmės so
duose skendinčiu Vilniaus 
priemiesčiu, Vilnelės vaiz
dingais skardžiais — Lietu
vos Šveicarija, dainuodavom 
lietuviškas dainas. Ir štai 
užgirdau taip širdingai dai
nuojant, — kalbėjo svečias 
su vos pastebimu svetimšalio 
akcentu.

— Šitą dainą, — aiškino 
šeimininkė, — sudėjo patys 
vaikai . . .

O senukas tęsė: — Ma
niau, gal ir pavadinimo tokio 
nebeliko — Džiaugsmo gat
vė .. . Pasirodo liko vis
kas — ir sodų baltas potvy
nis, ir Džiaugsmo gatvė, ir 
lietuviška daina.

Ir nuvedė jį tolyn simpa
tingoji moteriškė, kaip vė
liau paaiškėjo — jau daug 
metų šiai stočiai vadovaujan
ti pedagogė Birutė Aleksan
dravičienė. Paaiškėjo ir tai, 
kad ji nemaža. Jaunųjų gam
tininkų stotis — 17 su puse 
hektaro. Išsidėstė čia ir so
das, ir miško parkas, ir, 
suprantama, bandymų skly
pai su šiltnamiais. Ir atpaži
no svečias senąjį, medinį na
mą, ir su malonumu ėjo

TARYBŲ LIETUVOJE-VILNIUJEMARGASPALVIAI KUPOLAI

£

grindinį 
ad

LAISVĖJ

naujojo dviaukščio mūrinio 
pastato koridoriais. Buvo čia 
daug erdvės, šviesos, puikiai 
įrengti kabinetai. Džiugino 
plačiai atsivėrusias senuko 
akis spalvingos Lietuvos 
vabzdžių kolekcijos, įvairių 
gamtos eksponatų. O stoties 
vadovė pažindino su pedago
gais, — dirba su vaikais^ 
gabūs, atsidavę auklėjimui 
biologai, — aiškino, kad sto
čiai neseniai 30 metų sukako, 
ir, kas per 3 dešimtmečius 
nuveikta. Beveik 10 kartų 
išaugo darbuotojų skaičius, o 
moksleivių kasmet dirbti sto- 
tin ateina apie 800. Jų laukia 
20 būrelių, septyni įvairių 
sričių — prifiliniais vadina
mi — kabinetai. Randa čia 
ką veikti jaunieji gėlininkai 
ir vaistažolininkai, zoologai, 
atskirai -vyksta ichtiologų, 
ornitologų užsiėmimai.

Zoologijos profilio būre
liai — populiariausi. Juose 
ypač daug jaunesnio amžiaus 
vaikų. Jie išmoksta ne tik 
stebėti gyvūnų elgesį, jų 
gyvenimo būdą, bet išsiugdo 
norą tirti ir globoti visa, kas 
gyva.

Žvitrios senuko akys bėga 
dailiomis afišomis, skelbian
čiomis įvairias jaunųjų gam
tininkų parodas, vakarines, 
konkursus, biologijos olim
piados, kitus renginius. Pasi
rodo, jau aštunti metai Res
publikinė jaunųjų gamtinin
kų stotis ruošia visos Lietu
vos moksleivių biologijos mė
gėjų parodas, kurias ir jau
nas, ir senas lanko, džiaugia
si, giria. Respublikinės sto
ties filialai veikia Klaipėdoje 
ir Kaune, Alytuje ir Panevė
žyje, kituose didesniuose 
miestuose. Ir nėr Lietuvoj — 
nei miestely, nei kaime mo
kyklos, kurioje jaunų širdžių 
nesuburtų gamtininkų būre
lis.

— Skirdami tokį didelį dė
mesį vaikų ekologiniam auk
lėjimui — kalba Birutė Alek
sandravičienė, — ugdome 
busimuosius pilnateisius vi
suomenės narius, kurie, 
gerbs ir mylės savo krašto! 
gamtą, saugos ją ateities 
kartoms.- Tai kilnus tikslas, 
ir jam negaili jėgų nei laiko 
pedagogai, mokslininkai, 
gamtosaugininkai, miškinin
kai, liaudies deputatai — 
visi, kam rūpi Lietuvos gam
tos likimas.

Svečio rankos tiesiasi prie 
knygelių. Jų stotis išleido 
apie 60. Tai labai reikalinga 
'hiėtodinė literatūra. Jos lau
kia kaimo mokytojai, būrelių 
vadovai.

— Ar dažnai vaikai į 
Džiaugsmo gatvę ateina?

— Du kartus per savaitę. 
Jie prižiūri augalus, gyvū
nus, vyksta į draustinius, 
rezervatus, gamtos muzie
jus. Moksleiviai gamina ir 
kelia medžiuosna inkilus, — • 
labai smagios pavasarinės 
paukščių šventės. Žiemą vai
kai maitina Lietuvos miškų 
paukščius ir žvėris.

O po kelių dienų senukas 
Vilniaus aerouoste spaudė 
rankas jį išlydintiems gimi
nėms ir kalbėjo:

— Aš buvau Džiaugsmo 
gatvėj.

Ir jo lūpos pakartojo gir
dėtus jaunųjų gamtos mylė
tojų dainos žodžiu:
Lietus lietus nuplaus mus, 
Vėjas—plaukus sušukuos. 
Saulė sveikins mus

ir džiaugsmas 
Nemuno šalies laukuos.

Donatas Švedas

LIETUVOS TSR
[STATYMŲ SĄVADAS

Respublikoje pirmą kartą 
piadėtas leisti Lietuvos TSR 
įstatymų sąvadas. Iš spaudos 
išėjo pirmasis šio kapitalinio 
daibo tomas, šiemet numato
ma pateikti dar vieną knygą.

įstatymų sąvadas — oficia
lus Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo ir 
respublikos Ministrų Tarybos 
leidinys. Spaudai jį ruošia 
komisija, kuriai vadovauja 
respublikos teisingumo mi
nistras P. Kūris, „Minties" 
leidykla. Kiekvienas tomas — 
o iš viso jų bus astuoni — 
išeina iš spaudos lietuvių ir 
rusų kalbomis.

Atskiruose tomuose spaus
dinami įstatymų aktai, ko
deksai, svarbiausieji bendro 
normatyvinio pobūdžio Lie
tuvos Komunistų partijos 
Centro Komiteto ir Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos nuta
rimai. Tuo pačiu specialis
tams, visuomenei bus pateik
ia respublikos teisinių aktų 
visuma.

'^Kadangi leidinio lapai įse
gami, lai sąvadą bus galima 
nuolat atnaujinti — paskel
bus naujus įstatymų aktus, 
padarius pakeitimus ir papil
dymus senuosiuose.

ELTA

Gediminai aikštė, Bokšto 
laikrodis. . . Kiekvieną vaka
rą, išgirdę eteryje šį įprastą 
garsą, pasitiksliname savo 
laikrodžius. Seniausioje sos
tinės aikštėje kryžiuojasi ir 
kiti keliai. Čia pirmiausia su
sibėga turistai, tūkstančiai 
vilniečių kasdien traukia jos 
grindiniu. Aikštė — tarsi 
vartai iš senojo miesto į 
naująjį. Karštą vasaros die
ną grindinį užlieja saulės 

taip atsikvė-

Motinos atsisveikini II as
— Užmirškim. Juk aš 

verksnė, o dabar verkti labai 
nenorėčiau, — pasakė Janina 
ir nusisuko į sieną. Tačiau 
kaip užmiršti? Jaučiau, kaip 
greitai apsunko širdis, o 
akys vis dažniau ir dažniau 
pažiūrėdavo į palangę, ant 
kurios gulėjo nedidelė mag
netofono juostelė. Pagaliau 
neiškentęs atsargiai paėmiau 
ją į rankas. Ji buvo tokia 
lengva, kaip ir šimtai kitų, 
kurias lietė mano rankos. Ir 
visgi — dar niekuomet nebu
vau laikęs tokios! Juostelėje 
buvo paskutiniai motinos žo
džiai sūnui. Tam, kuris Ka
nadoje ir negalėjo ateiti prie 
jos mirties patalo.

— Ji jau mirusi, jau po 
žemele, o Benius dar girdės 
ją, — pasakė Janina, pama
čiusi, kaip laikau nedidelį 
daiktelį. Bet argi tai daikte
lis? O ne! Motinų žodžiai 
niekuomet daikteliais nebū
na, o šieji gi — paskuti
niai .. .
^Atsargiai, kaip tik moku, 

vėl sugražinau juos ant aukš
tos “Lietuvos” viešbučio pa
langės. Ir man atrodė, kad 
jie čia neatsitiktinai. Daug 
Vilniaus ir dar toli už jo 
matyti per dešimto aukšto 
langus. Mano vaizduotėje žo
džiai Ijuvo gyvi. Sąmoningai 
nenorėjau atsikratyti min
ties, kad jie kvėpuoja, mato, 
girdi, jaučia ir kad jiems 
labai nelengva iškeliauti iš 
savo krašto. Tačiau kito pa-( 
sirinkimo motinos žodžiai ne
turi. Ten, Kanadoje, jos sū
nus Benius ir ji eina atsisvei
kinti . . .

— Janina, ar tu jauti, ko
kie tai žodžiai? — po ilgo ir 
varginančio tylėjimo paklau
siau jos.

— Gal, sakau, nedrums
tom jų ramybės, — pasiūlė 
Janina ir gailiai, sunkiai lyg 
iš po žemių atsiduso: — 
Ak, Beniau, Beniau, tu 
atskubėsi į svečius, o aš 
tau paduosiu šitą juostelę ir 
pasakysiu — paklausyk, Be
niau, kaip tavo motina su 
tavimi atsisveikino . . . Bet 
užmirškim. Man labai nesi
nori verkti, — vėl priminė 
Janina.

Galėjau tik ilgiąu patylėti, 
tačiau užmarščiai vietos ne
buvo. Magnetofono juostelė 
buvo tyli, gulėjo saulės spin

Tarsi sveikindami vasarą, 
seniausios miesto aikštės pa
kraštyje išdygo spalvingi 
kioskai, kviečiantys praeivį 
atsigaivinti sultimis, limona
du. Gardumynų mėgėjams — 
pyragaičiai, bandelės, . šoko
ladas, saldainiai. .. Turistui 
—- suvenyrai.

Stebiu praeivius. Retas nu
žingsniuoja, nesusigundo pa
sukti prie geltonšonio kios
ko. Juolab, kad galima pri
sėsti po margaspalviais ku
polais ir, prisidengus nuo 
saulės jų šešėliu, pasigėrėti 
senosios architektūros . ir 
gamtos derme. Vieną kitą, 
žiūrėk, sudomins raginimas 
užsukti į miniatiūrinę mugę.

’’ Nauji akcentai.

i
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dulių apšviesta ant palangės, 
tačiau motinos žodžiai taip 
šaukė, kad jų gal tik akmuo 
negirdi. Esu įsitikinęs, kad 
neklysdamas galiu pasakyti, 
kokie jie. Užspringę ašaro
mis, užalsinti sunkaus kvė
pavimo, išdžiūvę nuo stokos 
oro, skubūs nuo žinojimo, 
kad jau tiek nedaug laiko 
bepalikę. O jai reikia prisi
minti Beniaus akis, plaukus, 
pamatyti, kaip jis vaikšto, 
kalba, juokiasi. Reikėjo mo
tinai matyti, kaip sūnus išei
na iš namų ir kaip tada, ilgai 
ir stipriai laikyti savo glėby
je .. .

Tačiau tai, ką ji kalbėjo 
tada ir kalba dabar — labai 
nepanašu. Paskutiniai žo
džiai negarsūs, juose nepra- 
sišviečia net mažiausia vil
ties kibirkštėlė, bet juose 
yra ir nemaža džiaugsmo, 
kad juos išgirs jos vaikas, 
nesuspėjęs ateiti prie pasku
tinio atodūsio. Šita magneto
fono juostelė nesumeluos, 
kad paskutiniu savo atodūsiu 
ištarė sūnaus vardą.

Benius dabar jau žino tuos 
žodžius. Juostelėje gal ir 
daugiau žodžių, bet jeigu jų 
ten būtų nors ir keletas: BE
NIAU, MANO VAIKELI, 
BENIAU, MANO SŪNELI, 
neužmirškim, niekuomet 
neužmirškim — kad jie buvo 
paskutiniai. Nežinau, kaip 
Benius išklausė jam į Kanadą 
atvežtų motinos žodžių, ta
čiau būčiau labai nustebin
tas, sužinojęs, kad jis atsily
gino tik gailia ašara. Motinų 
meilės didybei neprilygsta 
aukščiausi paminklai, tačiau 
nenorėčiau, kad toks supra
timas nuramintų bent ką iš 
mūsų. Ir kada tik apie tai 
susimąstau, vis išgirstu tą 
patį kuždesį. Ar jis tik ne 
tavo, Beniau iš Kanados? Ar 
ne tu kuždi man šiuos žo
džius:

— Kol gyvas j— o taip — 
aš saugosiu tavo, motin, at
minimą. O tavęs gi, Lietuva, 
prašau, išsaugoti jį po ma
nęs. Tu juk vienintelė, per 
ką mes išnešiosime savo mo
tinų grožį po pasaulį ir dar 
toliau . . . Pranas Kartonas

REMKITE “LAISVĘ” 
GAUKIT 

NAUJŲ SKAITYTOJŲ

O jie ne vieninteliai. Gre
ta — nameliai iš aliuminio 
ir stiklo, kur tik tik atšventė 

risčių pardavėjai, čia įrengti 
telefonai automatai. Tokio 
kioskai, kuliuos gamina Kau
no „Statybininko“ eksperi
mentinė gamykla, išdigs ir 
kitose sostinės aikštėse, skve
ruose.

Margaspalviai kupolai tai
pogi ne vieniši. Juos regi 
Lenino prospekte ir A. Vie
nuolio gatvelėje, visur, kur 
pasitikdamos vasarą, kavinės 
nužengė į gatvę. . .

Rimvydas VALATKA
Vilniaus “Tiesa” 

Antano Gylio nuotr.
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Norėtų atvažiuoti dažniau

. — nutęstai 
Tu, pasirodo,

ne,

jau kažką reiš- 
kad tai dovana 
draugijai. Net 
ten, užsienyje,

Šurmulys perone — pasku
tinis šurmulys, kuris dar pri
klauso viešnagės įspūdžiams. 
Gėlės, pasiglėbesčiavimai, 
rankų paspaudimai . . . Sve
čiai išvažiuoja, šeimininkai 
pasilieka, ir jiems malonu 
girdėti dėkones ir suprasti, 
kad jų susitikimai su Lietuva7' 
nukrito į dėkingas širdis. 
Balandžio 29 d. lietuviškos 
išeivijos jaunimo grupė išvy
ko iš Tarybų Lietuvos į 
Vokietijos Federatyvinę res
publiką.

— Na, ir koks įspūdis? — 
paklausė manęs bendradar
bis, dar vis bestovint ant 
perono ir bežiūrint įkandin 
tolstančio traukinio. Svečiai, 
aplipę vagono langus, tebe- 
mosuoja rankom.

— Įspūdis? — perklau
siau. — Man regis, tai nuo
širdus jaunimas.

— Taaip 
atsakė jis.
patiklus žmogus. 0 gal dabar 
jie per vagono langus špygas 
rodo.

— Špygas? Iš čia neįžiūrė
ti, bet kad . . .
atsiliepiau ir prisiminiau ne
didelę dovanėlę, atvežtą ir 
padovanotą “Tėviškės” drau
gijai. Tai albumas, ant kurio 
dvidešimt vienas parašas. 
Taigi tiek, kiek žmonių gru
pėje. Dar dviposmis eilėraš
tis ir po juo užrašas: “Ilgam 
prisiminimui nuo jaunimo 
grupės iš Vakarų Vokieti
jos”.

— Taaaip, — vėl nutęsda
mas prakalbo pašnekovas. — 
Sakai, užrašė “ilgam prisimi
nimui”. Tai 
kia. Juolab, 
“Tėviškės” 
keista! Juk 
apie ją prišaukta — prišne
kėta tiek ir tiek. Ir dažniau
sia, kad, girdi, kas su “Tė
viškės” draugija, tie bolševi
kų padlaižiai, tikri nenaudė
liai, pragaro valdovo liucipe- 
rio pirmieji parankiniai . . .

Visa tai man žinoma. Ne 
pirmi metai, kai ir pats dirbu 
“Tėviškėje”. Bet ką reiškia 
tie visi rėkavimai, burnoji
mai, toji neapykanta? Jau, 
regis, daugiau dešimt metų, 
kai jaunimas iš Hiutenfeldo 
lietuviškos gimnazijos at
vyksta į Lietuvą praleisti 
pavasario atostogų. Ar sau
lė, ar lietus, ar vėjas, tačiau 
neteko išgirsti, jog jiems 
kada nors buvę šalta. Juos 
visuomet šildė svetingumas, 
nuoširdžiausias noras padėti 
suprasti naują Lietuvos gy
venimą. v .

— Taikos jums ir viso ge
riausio, — išvykdama palin
kėjo grupės vadovė Gintarė 
Kotkė.

Nuoširdžiausius žodžius 
kalbėjo jos brolis Artūras 
Kotkė. Ir kalbėjo juos į 
mikrofoną, kad būtų pagar
sinti, kad Lietuvoje kuo pla
čiau žinotų, jog į ją smalsiai 
žiūri lietuviškos išeivijos jau
nimo akys, kad ją su meile 
priima jų širdys . . . Taip, jie 
labai godžiai žvalgėsi po tą 
lauką, ant kurio Lietuva . . . 
Tarybų Lietuva.

Mums čia, žinoma, netenka 
abejoti, kad apie ją prisiklau
sę daug neteisybių. Ir štai 
jau ne žodžiai apie Lietuvą, o 
ji pati. Vilnius, Kaunas, 
Druskininkai, Palanga, Klai
pėda, Elektrėnai, Trakai: 
per dvylika viešnagės dienų 
pravažiuota virš tūkstančio 
kilometrų. Negalėjo jauni
mas nepajausti, su kokiu 
džiaugsmu kalbėjo Lietuvos 
žmonės apie savo miestus — 
SAVO VILNIŲ, SAVO 
TRAKUS, SAVO PALAN
GĄ . . . Viešnagė džiugino 
ne tik kelionėmis. Jiems sve
tingai atsidarė muziejų, teat
rų, kino teatrų, Vilniaus uni
versiteto, jaunimo klubo 
“Vaivorykštė”, Klaipėdoje 
Donelaičio vidurinės mokyk
los durys. 7

Robertas Baltutis žinojo, 

kaip jam nelengva šnekėti 
lietuviškai. Nedrįstu, sakė 
jis, tačiau nugalėjo noras 
savo žodžiais pasakyti Lietu
vai, kad jis čia buvo laimin
gas ir smalsus, kad ši jo 
vięšnagė jau skatina būsi
moms.

— Norėčiau čia dar ne 
vieną kartą atvažiuoti. Nors 
esu Australijos pilietis, ta
čiau aš jaučiau didžiulį po
traukį tolimai Lietuvai ir 
dabar džiaugiuosi, jog galiu 
pasakyti, kad ją pats regė
jau, buvau jos svečiu. Ir 
mane ten sutiko nuoširdžiai.

Laimingus žodžius apie 
viešnagę kalbėjo Erina Seid- 
ler, Lilija Burskaitė, Francas 
Kuzminas ... Tiesa, tie jų 
žodžiai ne nauji, jau ir anks
čiau iš kitų girdėti, ir reikia 
pasakyti, jie visuomet buvę 
nuoširdūs ir niekuomet neat
šaukti atgal . . .

Tačiau aš visai nemanau, 
kad tokius žodžius lengva 
kalbėti. Ne kartą pasitaikė, 
kai tas ar anas atsargiai nu
stumdavo mūsų mikrofoną į 
šalį.

— Atleiskite. Aš negaliu. 
Man negalima, — nesmagiai 
pasiaiškindavo..

Pasakysiu: ir šioje grupėje 
buvo viešnia, kuri baidėsi 
mūsų mikrofono. Tik ne Kultūros žinios žinelės

RAŠO FRANK SHUKAS
MUZIKINIAI FESTIVALIAI

Vasaros metu, tiek Amerikoje, tiek Kanadoje vyksta 
įvairiose valstijose muzikiniai festivaliai, veikia operų 
teatrai, groja kameriniai ar simfoniniai orkestrai, vyksta 
universitetų ar specialių muzikos mokyklų pasirodymai 
platesnėms masėms. j

Kartais tokie renginiai būna atliekami nemokami arba už 
nominalią kainą. Patys festivaliai — vieni yra susilaukę 
garsesnio vardo ir yra daugiau žinomi muzikiniam 
pasaulyje, o kiti pažįstami tik vietos ar valstijos gyvento
jams; Pav. Spoletto festivalis, Charleston, South Carolina, 
ar New Yorko valstijos Adirondak amerikinės muzikos 
festivalis, ar Newport, Rhode Island yra per eilę metų 
pagarsėję, ir kasmet susilaukia dar didesnio dėmesio.

Šią vasarą per visą Ameriką net 35 valstijose vyks 
muzikiniai festivaliai. Daugiausia jų bus New Yorko 
valstijoj — net 42, Californijoj — 12, Massachusetts — 11, 
Connecticut — 8, kitur mažiau. Kanadoje bus tik trys.

VETERANŲ TEATRAS
Vietnamo karo Veteranų Ansamblinis Teatras, susikūręs 

prieš 4 metus, gastroliuoja New Yorko Viešajame Teatre 
su John Forster veikalu “Ledo tiltas”. Veikalas pacifistinis, 
kuriame kalbama apie sąžinės konfliktą, kai gaunamas 
įsakymas iššauti branduolines rakietas.

įvairūs pasirodymai,

“WILLIAM TELL” TEXAS
Paskutinioj italų kompozitoriaus Rossini sukurta opera 

“William Tell” San Antonio festivalyje, Texase jau antri 
metai sėkmingai vaidinamas.

Paprastai šiame festivalyje norima parodyti kaskart vis 
naujus veikalus ir naujas gastrolierių grupes. Šiais metais 
dalyvauja 40 grupių ir bus 93 
atliekami vienuolikoje scenų.

Opera “William Tell” pastatytas 
1931. Nuo to laiko nebuvo niekur
retai užtinkama teatrų repertuaruose. Kompozitorius 
Rossini yra laikomas daugiau lengvųjų operų kūrėju, kaip 
Sevilijos Kirpėjas, Pelenė, Italė Alžyre, o ne tragiškųjų, 
kaip Vilius Telis, Otelio ir pan.

Jo sukurta komiška opera “Sevilijos Kirpėja^’ yra 
populiariausia ir statoma beveik visuose pasaulio teatruo
se.

ELEONORA DUSE SPEKTAKLIS
Vieno asmens teatro spektakliai, ypač vasaros metu, 

padažnėja ir susilaukia didesnio dėmesio.
Neperseniausiai buvo atlikta rusų literatūros klasiko 

“Antano Cehovo laiškai” spektaklis, apie žymųjį anglų 
rašytoją “Dickensas pasakoja” suvaidinta, o dabar vaidina
ma “Moteris, aktorė — Duse”. Tai pagarsėjusiosios italų 
aktorės, mirusios Pittsburghe gastrolių metu, gyvenimo 
apžvalga.

Televizijoj buvo transliuojama vieno asmens spektaklis 
apie žuvusį Amerikos prezidentą John F. Kennedy.

RUOŠIAMASI JUBILIEJUI
Jau dabar pradėta ruoštis 100 metų Amerikos Dramos 

Meno Akademijos (American Academy of Dramatic Arts) 
jubiliejui, kuris prasidės spalio mė$. ir tęsis iki kitų metų 
pavasario. f

Akademija įkurta 1884 m. spalio 3 d. New Yorke. Ji yra 
laikoma seniausia dramos mokykla anglų kalba. Ją baigę 
yra žinomi aktoriai, režisieriai ir produceriai ir Amerikos 
scenose, filmuose ir televizijoj, yra laimėję 80 Oskarų, 53 
Tony (dramos atžymėjimus) ir 90 Emmy) televizijos 
atžymėjimus).

Prieš dešimtį metų Akademijos filialas atidarytas Los 
Angeles, Cal., ir šiuo metu turi 450 mokinių.

Pirmasis akademijos absolventas susilaukęs pasaulinio, 
pripažinimo kaip filmų režisierius ir produceris buvo Cecil 
B. De Mille, baigęs akademiją 1900-aisiais metais.

todėl, kad širdis nesidžiaugė 
Tarybų Lietuvos gyvenimo 
peizažu. Net neabejoju, kad 
mergina prisiminė kažkieno 
pasergėjimą: būk, mergyt, 
atsargi. Juk ten komunistai. 
0 jie, mergyt, velnio nešti ir 
pamesti . . .

Gaila buvo žiūrėti į šią 
jauną viešnią ir dar skau
džiau suprasti, kad jai drau
džiama pasakyti net tai, ką 
mato. Štai Baltija! Tačiau 
argi pasakysi, kad ji stovėjo 
ant Palangos tilto, kad buvo 
linksma, laiminga kaip ir vi
si .. .

Tdčiau tai išimtis, ir visai 
nenuodėminga. Mergina taip 
apsidraudė nuo žmonių, ku
rie ją supa. Ateis, būtinai 
ateis laikas ir ji pasakys: 
Lietuva juk tokia, kokią aš ją 
mačiau savo akimis, o ne 
tokia, kokią jūs prisimenate 
praeityje ar norite, kad ji 
tokia būtų. Pagaliau, ko čia 
stebėtis, jeigu ir jūs patys 
jos praeitis, taip sakant — 
Rumšiškių muziejaus ekspo
natai . . .

Taip, dar ne kartą mes 
girdėsime šių eksponatų kal
bas ir pamokymus, bet juk 
kiekviena daina pasibaigia. 
Tai pasibaigs ir ši. Ir ją tildo 
ne tik laikas, bet ir jauni 
balsai, balsai tų/kurie Tary
bų Lietuvą pažįsta per pasi
matymus su ja.

Pranas Kartonas

Metropolitan Operoje 
Amerikoje kartota ir

Detroit, Michigan

Emily ir Stanley Baltuliai

Mirė Kanadoj
Liepos 2 d. Metropolitan 

General Hospital, Windsore, 
Kanadoje, nuo smūgio 
(stroke) mirė Emily Eugenia 
Baltulis, sulaukus 71 metų 
amžiaus. Buvo pašarvota 
Don Morris laidotuvių na
muose Windsore, palaidota 
liepos 5 d. Greenlawn Memo
rial Gardens^ Ją palydėjo į 
Šv. Kazimiero Bažnyčią kur 
detroitietis kunigas ŠimaLis 
atlaikė mišias, palydėjo apie 
penkiasdešimts mašinų. Ku
nigas Šimaitis kapinėse taip 
pat atsisveikino. Po laidotu
vių dalyviai pakviesti į gra
žią valgyklą prie Howard 
gatvės, Windsore polaidotu- 
viniams pietums.

Velionė buVo kilusi Miškui- 
čių km., Šaulių rajone. Iš 
Lietuvos į Kanadą atvyko 
1927 m. 1935 m. susituokė su 
Stanley Baltuliu. Abu gražiai 
gyveno per 49 metus.

Velionė buvo tikinti, lankė 
Šv. Kazimiero bažnyčią, jai 
priklausė. Vyras Stanley 
Baltulis priklauso ir skaito 
pažangius laikraščius. Velio
ne su juo visur dalyvavo, 
ypač pažangiųjų lietuvių pra
mogose, daug dirbdavo su 
jais visuose parengimuose. 
Dažnai atvažiuodavo į pažan
giųjų lietuvių parengimus ir į 
Detroitą, ypatingai nepra
leisdavo svarbių banketų, 
kuriuos rengdavo Detroito 
Lietuvių klubas. Todėl laido
tuvėse dalyvavo nepaprastai 
daug lietuvių: parapijonų ir 
pažangiečių.

Velionė nuliūdime paliko 
vyrą Stanley; sūnų Anthony; 
marčią Ann, anūką EdenS16 
mėnesių) ir daug giminių bei 
draugų. Laidotuvėse dalyva
vo giminių bei draugų iš 
Cleveland, Ohio; iš Chicagos, 
Bostono, Londono, Toronto, 
Simcoe, Delhi ir kitų miestų. 
Windsoras ir Detroitas nete
ko mylimos draugės.

Pasveikinom jaunavedžius
Birželio 23 d.. Chicagos 

universiteto bažnyčioj (Bond 
Chapel) susituokė Catherine 
Mary Page su detroitiečiu 
David Bruce Rye. Jiem pa
gelbėjo penkios poros. Pa
jaunys buvo George Olin 
(Ulinskas) iš Detroito.Tai ne pesimizmas

Kasdien esu tas pats ir naujas, 
Nes kinta galimybė;
Pasaulis — džiaugsmas, pasaulis — 

kraujas,
Prasmė ir beprasmybė.

Pasaulis tarsi okeanas,
Tai rimsta, tai įšėlęs,
Ir mums dažnam grėsmingai mena — 
Tu nykstantis šešėlis.

Jutai skausmingai, ko tau stinga, 
Ir skverbės baimės erkė.
Tik savyje buvai maištingas, 
Kur melas — užsimerkei.

Reikėjo už teisybę... žūti
Ir blogį nugalėti.
Dabar jautiesi toks mažutis
Ir miršti — tik iš lėto.

Antanas Miškinis

' Po vestuvių jaunuosius 
sveikino gražioj vietoj — 
Hotel Belmont prie North 
Sheridan Road, Chicagoje. Iš 
Detroito buvo nuvykę ir da
lyvavo Alfons ir Emma Rye, 
jų trys dukros, Judy, 
Beverly ir Diana; Sharon ir 
Malcolm Wilson. Kadangi 
jaunojo tėveliai Bertha ir 
Tony Rye nepaprastai daug 
veikia LDS Detroite tarp 
bowleriu ir visuomet daly
vauja, jų visuose turnyruose, 
tai Chicagoje vestuvėse daly
vavo Chicagos bowleriai: Ve
sely šeima, De Salvo šeima; 
Jankels, Tony Balero, Le
wandowskis, Ruth Cogler ir 
šeima.

Birželio 30 d. Detroito Da- A
nijos klube prie Gtand River 
gatvės jaunuosius sutikome. 
Dalyvavo čia gimusieji drau
gai ^ypatingai Detroito LDS 
bowleriai. Svetainė ir priė
mimas buvo elegantiški. Prie 
durų pasitiko tėvai iš Chica
gos ir kiti giminės bei drau
gai, taipgi jaunojo tėvai 
Bertha ir Tony Rye, kurie šį 
pasitikimą surengė; visus 
gražiai priėmė ir pasveikino. 
Vaišės tęsėsi iki pirmos va
landos ryto; buvo labai skani 
vakariene; o šokiams grojo 
geras orkestras.

Rytojaus rytą jaunavedžiai 
išskrido “medaus mėnesiui” į 
Graikiją. Tai buvo jaunave
džio tėvelių, Bertha ir Tony 
Rye dovana.

; • • •
Prieš pasitikimą svetainė

je, jaunavedžiai pasipuošė 
vestuvių drabužiais ir tėve
liai Bertha bei Tony Rye 
aplankė poilsio vietą, kur 
dabar gyvena Bertha Rye 
mamytė, Eva Yuodaitienė. 
Ji buvo labai linksma visus 
pamatyt. Buvo ir visi, kurie 
su ja gyvena Nursing Home/ 
Eva pasigyrė savo vaikais ir 
anūku bei jo nauja žmonele.

Jaunavedis, David Rye, 
lanko Chicagos universitetą 
jau per tris metus. Dar turi 
jį baigt per tris sekančius 
metus pasinaudodamas jam 
suteikta stipendija. Po to 
turės dar du metus mokytis 
kaip medicinos internatas li
goninėje, galutinai atsiekt 
daktaro mokslą neurologijoj.

Geros sėkmės Jaunave
džiams! Stefanija

Vasaros pievelėje ;
Iš kur dabar man pasiimti 
geros pilietinės drąsos 
ir aiškią, tiesią savo mintį 
išrėkt ant vasaros visos, 
kur gaudžia pievos — žalios žalios, 
kur lekia ilgesio strėlė, 
ir pasakyti, kad širdelė 
dar šokinėja kaip varlė.

Susimąstymas prie 
vienišo medžio
Toks vienišas medis vidury lauko. . . 
Ir šiandien aš tikras, aš tikras esu: 
laukia jis draugo, pažįstamo laukia, 
laukia jis vieno, laukia visų.

Bando jis džiaugtis žvaigždėm ir vėjais, 
žaibo zigzagais, kaimo rytais.
Laukia jis medžio arba kirtėjo, 
pats sau vis ošia: o gal ateis?

J. Mačiukevičius

BRIEFS
All the progressive organi

zations are in full support of 
the Resolution No. 568 and 
all other steps which would 
help in guaranteeing that 
our city, state, and country 
be free from the threat of 
nuclear annihilation.

It is impossible to over
state the danger of nuclear 
accidents. 

* * *
In an article in The New 

York Times, June 24, this 
year it says that the organi
zation that runs the world’s 
largest international ex
change program for high 
school students is expanding 
to include more adults, and 
as part of this initiative has 
negotiated one of the few 
exchanges in recent years 
with the Soviet Union.

“Where we are right now 
is at the edge of expansion.” 
Stephen Hayes, had said. He 
was hired two years ago to 
develop the new programs. 
“We’re looking at an area 
that could blossom into all 
sorts of directions,” he said.

A F S continues to serve 
from 8,000 to 10,000 high 
school students a year in its 
exchange programs.

Part of the group’s expan
sion began last year when 
AFS was host to a group of 
“young Soviet leaders” sent 
by the Young Communist 
League — the organization 
that produced Leonid I. 
Brezhnev and Yuri V. An
dropov. In November, an 
American group will travel 
to the Soviet Union and 
meet with leaders there.

(This item was to Briefs 
by Anne Yakstis, 

Bronx, N. Y.) 
* * *

The Rev. Jesse Jackson 
said that he would seek per
mission to enter South Afri
ca and would visit the Soviet 
Union this year.

* * *
Unemployment drives 

people to suicide, alcoholism 
and divorce and causes 
health problems that last 
long after the economy has 
recovered, says a report 
released recently by a Johns 
Hopkins University sociolo
gist.

The study, based on data 
gathered between 1950 and 
1980, found that rates of 
suicide, cirrhosis mortality, 

On a street of Kaunas, Lithuania after the war.

homicide, fatal car accidents 
attributable to alcohol, in
fant, fetal and maternal mor
tality, mental hospitalization 
and alcohol abuse all in
creased within two years 
after national economic con
ditions had deteriorated. 
Deaths due to heart disease 
also increased within the 
decade following bleak 
times.
(This item was sent to Briefs 

by Ana Buckler, 
Baltimore, Md.)

• • •
President Ronald Reagan 

has been talking about cut
ting government spending 
but government spending 
has gone up steadily since he 
has been in office. Use

☆
From Anthony Bimba’s 

Diary:
May 30, 1945
Wednesday. We are not 

working today.
In the morning went golf

ing.
June 2, 1945
Yesterday my niece Adele 

called and said that Joe 
bought a car for $75. I went 
there, and all morning we 
tried it. It is useless — 
piston rings are entirely 
gone. It was a waste of time.

We received a cable from 
Kaunas that since its libera
tion they received 3 ship
ments of our gifts.

For a long time we waited 
for this news.

June 8, 1945
Wrote 3 articles on the 

Duclos article.
June 12,1945
In the afternoon went golf

ing with L. Went for a glass 
of beer, and a “bite”. Talked 
a lot till after eleven.

June 13,1945
Two large trucks took 

away part of our 9th ship
ment. — 75 bales of used 
clothing and 25 boxes of 
shoes. The new stuff will be 
sent later.

June 18,1945
The heat wave has been 

making people suffer for 
days.

June 19,1945
The Poles at Moscow trial 

pleaded guilty as charged.
Use




