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JAV dominavo olimpiniuose 
žaidimuose

Tarybų Sąjunga protestuoja: 
i pasaulis susirūpinęs

Los Angeles. — Rugpjūčio 
12 d. čia pasibaigė olimpiada- 
84, amerikiečiams surinkus 
83 aukso medalius. Rumunija 
buvo po JAV — laimėjo 20 
aukso medalių. Iš viso Ame
rikos sportininkai laimėjo 
174 medalius, antroje vietoje 
pasilikus Federatyvinei Vo
kietijai, kurios sportininkai 
iš viso laimėjo 59 įvairius 
medalius.

Amerikos rekordinis aukso 
medalių skaičius prilygsta 
tik 1904 m. St. Louis mieste 
vykusios olimpiados laimėji
mams, kada amerikiečiai su
rinko 80 aukso medalių. Ta
da iš viso Amerika buvo su
rinkusi 238 įvairius meda
lius. Tarybiniai atletai 1980 
m. Maskvoje įvykusioje 
olimpiadoje surinko per 80 
aukso medalių ir 195 iš viso. 
Amerikos atletai, kaip žinia, 
toje olimpiadoje nedalyvavo 
dėl tuo metu buv. prez. 
Carterio paskelbtojo boikoto. 
Taip pat nedalyvavo ir eilė 
Vakarų valstybių, pasekusių 
JAV pėdomis. Dabar olim
piadoje nedalyvavo Tarybų 
Sąjunga ir trylika kitų val
stybių, daugiausia iš socialis
tinių šalių.

Kai užgeso olimpiniai žibu
riai ir pradėta išmontuoti 
įvairius įrengimus, pasaulio 
spauda kelia klausimą, ar 
Amerika būtų galėjusi su
rinkti tiek įvairių medalių, 
jeigu olimpiadoje būtų daly
vavę visi, kurie nedalyvavo. 
Tvirtinama, kad tikriausiai 
vaizdas būtų buvęs kitoks, 
nei dabar.

Amerikos dominavimo 
olimpiadoje tikėtasi. Ameri
kos atletai atsiekė savo tiks
lo, taip pat gavo, ko norėjo ir 
ABC TV, investavusi $400 
milijonus. Medalių gausumas 
dabar visaip liaupsinamas 
Amerikos spaudoje bei TV

Darbininkai nuima olimpiadą simbolizavusius žiedus nuo 
koliziejaus vartų Los Angeles mieste. Netrukus nebeliks 
jokių ženklų, kad 1984 m. čia įvyko olimpiadą, kurią 
organizavo privatus komitetas, daugiau rūpinęsis pelno 
padarymu negu olimpiadoje dalyvavusiais sportininkais.

Lenkai nepatenkinti JAV politika
Varšuva. — Lenkijos spau

da komentuoja JAV prezi
dento nuimtas kai kurias 
sankcijas, bet kaltina Ameri
ką, kad ji nemananti atsisa
kyti savo priešiškos politi
kos, dar nežinomos ligšiol 
tarptautiniuose santykiuose.

Amerika, rašo “Trybuna 
ludu”, kad ir nuėmė dalines 
sankcijas, bet ir toliau tebe- 
sikiša į suvereninės Lenkijos 
vidaus reikalų politiką, kurs
to propagandini triukšmą ry
šium su Lenkijos seimo 
priimtuoju amnestijos įstaty
mu. Esą Amerika ir toliau 
norinti Lenkijai diktuoti, net 

laidose. Šalyje norima sukel
ti naujo patriotizmo bangą. 
New Yorko meras Koch net 
“ticker tape” paradą olimpia
dos medalininkams surengė 
ir sutraukė apie porą milijo
nų žiūrovų. Retai jis tokios 
rūšies paradus organizuoja— 
tik astronautams ir iš Tehe
rano sugrąžintiems diploma- 
tams-įkaitams.

Pasaulio spauda betgi gana 
kritiškai žiūri į amerikinius 
laimėjimus. Pavyzdžiui, Fed. 
Vokietijos gimnastikos rink
tinės vadovas Helmut Mejer 
“Spiegei” korespondentui pa
reiškė, kad iš^esmės Vakarų 
Vokietijos gininastės be rei
kalo ruošėsi žaidynėms, nes 
Silpniausios Amerikos ko
mandos sportininkės gavo 
geresnius pažymius negu 
Fed. Vokietijos atstovės. Vo
kietijos ir Prancūzijos spau
da smerkia ir olimpiados ko
mitetą, kuris “sukomercinęs” 
žaidynes. Užsienio spauda 
taip pat reiškia nepasitenki
nimų ir dėl to, kad komitetas 
nesudarė sąlygų žurnalis
tams pasinaudoti teleteksu 
perduoti savo informacijas.

Tuo tarpu Australijos gy
dytojas Dr. Ken Fitch, 
Okeanijai atstovavęs medikų 
olimpinėje komisijoje, Aus
tralijos korespondentams pa
reiškė, kad jis įteikė protes
tą olimpiados komitetui. Jis 
protestavo dėl to, kad komi
tetas daugiau dėmesio skyrė 
TV laidų organizavimui, bet 
ne patiems sportininkams. 
Jis tvirtino, k.ad buvo atsi
žvelgiama Mai, kas patogiau 
TV filmuotojams, sportiniai 
įvykiai taip buvo organizuo
jami neatsižvelgiant į pačius 
atletus, jų sveikatą, ir poilsį. 
Jis įspėjo, kad panašiai gali 
atsitikti ir po ketverių metų, 
kada olimpiada vyksianti 
Seoule, Pietų Korėjoje.

neužsimindama apie nuosto
lius, Jcurie padaryti jos eko
nomikai neteisėtomis sankci
jomis.

Varšuva. — Buvusios Soli- 
darnošč unijos , vadas Lech 
Walensa, kalbėdamas ryšium 
su ketvirtosiomis metinėmis 
nuo Lenino laivų statyklų 
darbininkų streiko, pareiškė, 
kad dabar nebūtų protinga 
imtis kokių nors provokaci
nių veiksmų. Esą vyriausy
bės paskelbtoji ir įvykdyta 
amnestija esanti pirmas 
žingsnis padėčiai Lenkijoje 
sunormalinti. *

PASIBAIGĖ PASAULINĖ
DEMOGRAFIJOS KONFERENCIJA

Vaizdas iš Pasaulinės konferencijos demografijos klausimais jos atidarymo dieną 
Mexico City. Konferencijoje dalyvavo delegacijos iš 149 šalių.

Mexico City. — Čia pasi
baigė Pasaulinė demografijos 
konferencija, dešimt dienų 
diskutavusi opiuosius klausi
mus ir priėmusi naują dekla
raciją demografijos ir vysty
mo klausimais. Ši deklaracija 
pakeičia prieš dešimt metų 
Rumunijos sostinėje Buka
rešte priimtąjį Pasaulinį 
veiklos planą.

Naujoji deklaracija turi 88 
punktus, aptariančius veiklą, 
kurios įvairiose srityse turi 
imtis vyriausybės ir Jungti
nių Tautų sistemoje veikian
čios organizacijos. Tik viena 
deklaracijos dalis negalėjo 
būti priimta vienbalsiai: Iz
raelis ir jį remiančios JAV 
išėjo prieš konferenciją dau

 

gumos punktą, pagal) kurį blikonai, paruošę savo parti- 
smerkiama valstybių pcĮliti^a jos platformą, renkasPkon- 
okupuotose srityse per di- 
nėti gyventojus ar jas Apgy
vendinti savais piliečiais.
Nors Izraelis vardu ir nebu- svečių ir garsenybių ir
vo minimas, bet visi dalyviai 
žinojo, kad jis turima galvo
je. Šis punktas priimtas 83 
balsais už ir dviem prieš 
(JAV ir Izraelis). 15 delega
cijų balsavime susilaikė.

Už tą punktą balsavusiųjų 
tarpe buvo arabų šalys ir 
Tarybų Sąjunga, kuri buvo 
pasiūliusi dar ir kitą tarptau
tinės reikšmės rekomendaci
ją, būtent, pabrėžti reikalą 
nusiginkluoti ir užbaigti 
ginklavimosi lenktynes, kad 
daugiau pinigų liktų ekono
miniams ir socialiniams pro
jektams.

Amerikai pasisakius prieš 
tą pasiūlymą, Konferencija 
perdavė jį specialiam komi
tetui, kuris rūpinsis nusigin
klavimo, saugumo, taikos ir 
kooperavimo klausimais.

Delegacijos iš 149 valsty
bių ir 40 vadinamų nevyriau
sybinių organizacijų išdisku
tavo įvairius klausimus, ku
rių tarpe buvo tokie, kaip 
gyventojų mirtingumas, šei
mų planavimas, vaisingu
mas, migracijos, pavienių as
menų ir šeimų teisės ir pan.

Delegatai pabrėžė būtinu
mą imtis veiksmingų likvi
duoti išsivadavusių valstybių 
ekonominiam atsilikimui, ba

dui, skurdui ir ligoms. Pa
brėžta reikalas imtis ener
gingų veiksmų nacionalinei 
ekonomikai vystyti, kas gali 
padėti išspręsti ir demografi- 
jo^klausimus, ypač spartaus 
gyventojų skaičiaus didėjimo 
problemą. Socialistinių šalių 
atstovai kaltino imperialisti
nę kapitalistinių šalių politi- 
ką;;.įkuri didina kai kurių 
Azijos, Afrikos ir Lotynų 
Amerikos žmonių pergyve
namas sunkumus.

Jungtinių Tautų gen. sek

Respublikonų konvencija
Dallas, Texas. — Respu-

vencijai, kurioje dalyvaus
2,235 delegatai ir tiek pat jų 
pavaduotojų, šimtai aukštų 

13,225 akredituotų korespon
dentų.

Spauda kelia iš anksto 
klausimą, ar verta iš viso į 
tokią konvenciją keliauti, jei 
jau viskas iš anksto nustaty
ta ir net žinoma, kad visi 
delegatai balsuos už prez. 
Reagano ir1 viceprezidento 
George Bush kandidatūrą. 
Tik viena delegatė — Susan

Pasmerkė Pretorijos 
"konstitucijų"

Jungtinės Tautos. — Sau
gumo Taryba, Afrikos bloko 
valstybių prašoma, nagrinėjo 
padėtį Pietų Afrikoje, kurios 
vyriausybė nori ir toliau tęs
ti savo rasinės diskriminaci
jos politiką savo konstituci
jos reforma. 1

Taryba trylika balsų priė
mė rezoliuciją, atmetančią 
Pietų Afrikos naująją konsti
tuciją, kuri sukuria du atski
rus įstatymų leidimo organus 
su apribota teise Azijos gil
mės ir mišrios rasės gyven
tojams. JAV, kuri remia 
Pretorijos vyriausybę, balsa
vime susilaikė, matyt, neno
rėdama įsipykti Afrikos' ša
lims.

retorius Javier Perez de 
Cuellar, kuris dalyvavo kon
ferencijos atidaryme ir pasa
kė kalbą, vėliau — jos užda
rymo dieną rugpjūčio 
13-ąją, įteikė žymenis dviem 
asmenims, labiausiai nusipel
niusiems demografijos veik
loje. Atžymėta panamietė 
Carmen Miro, daugiau kaip 
30 metų dirbusi demografijos 
srityje Lotynų Amerikoje, ir 
amerikietis Sheldon Sie
gel — už pasidarbavimą šei
mų planavimo programose.

Catina, iš Chicagos, nebuvo 
apsisprendusi, bet ir ją par
tijos vadai pasiryžę perkal
bėti.

Visa, ką prezidentiniai 
kandidatai turės padaryti — 
pasakyti sutikimo kalbas. O
paskui partija įjungs savo 
jėgas į rinkiminę kampaniją, 
kad užtikrintų kandidatų lai
mėjimą. ♦

Tūkstančiai narių iš socia
linių, tikybinių ir žmogaus 
teisių kovotojų, darbo unijų 
ir kitų grupių ruošiasi daly
vauti įvairiose demonstraci
jose, rodant savo protestą 
prieš Reagano administraci-’ 
ją. r

Richard Hatcher, Gary, 
Ind., meras ir demokratų 
partijos tautinis viceprezi
dentas, specialioje spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad 
reikalinga stipri programa 
nugalėti respublikonams. Jis 
tvirtino^kad prez. Reagano 
teigimas, jog Amerika šiuo 
metu yra ekonomiškai atsi
gavusi ir geriau gyvena nei 
prieš ketverius metus, yra 
melas. Jis teigia, kad padidė
jęs nedarbas nustūmė į skur
dą daugiau žmonių nei trys 
ar keturios administracijos, 
buvusios prieš Reaganą.

Gary meras, pirmasis juo
dosios rasės meras Amerikos 
didmiesčiuose, ragina suma
žinti karinį biudžetą, kad 
reikalinga dalis lėšų tektų 
socialinėms programoms fi
nansuoti.

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos vyriausybė įgaliojo Tas
so agentūrą paskelbti savo 
nepasitenkinimą ir protestą 
dėl prez. Reagano kandžių 
pastabų, kurias jis padarė 
liepos 11 d. Prez. Reagan, 
prieš pradėdamas savo įpras
tinę kassavaitinę radijo 
transliaciją, balso bandymo 
metu, tada pasakė: “Mano 
mieli amerikiečiai, man ma
lonu pranešti, kad esu pasi
rašęs įstatymą, kuris visiems 
laikams paskelbia Rusiją ne
legalia. Už penkių minučių 
mes pradedame bombarduo
ti”.

Sitų žodžių negirdėjo radi
jo klausytojai, bet išgirdo 
spauda ir apie tai informavo. 
Nors prezidento štabas aiški
na, kad tai buvęs “anekdo
tas”, bet dabar esama susi
rūpinimo dėl jo padarinių.

Prezidento pareiškimą 
TSRS vyriausybė laiko isto
rijoje sau precedento netu
rinčiu priešiškumu ir pavo
jingu pasaulinės taikos reika
lui. Apgailestaudama šį prez. 
Reagano plūdimąsi, TSRS 
vyriausybė jį laiko nesuderi
namu su aukštu atsakingumo 
jausmu,, privalomu vado- 
vams valstybių, ypač turin
čių branduolinius ginklus, tu- 
rint, galvoje savo tautos ir 
žmonijos likimą.

Ta pačia proga Tasso pa
reiškime priminti ir kiti 
prez. Reagano priešiški pa
reiškimai, tokie, kaip “krusa- 
dos” skelbimas arba vadini
mai TSRS “blogio imperija”.

Tass tvirtina, kad jokie 
“taikingi” prezidento retori
kos pavyzdžiai, retkarčiais 
rinkiminiais sumetimais nau
dojami Washingtone, neturė
tų žmonių apgauti. Jei dar 
kas nors ir abejojo, tai pasta
rasis atvejis turėtų jam ati
daryti akis.

Prez. Reagano “lapsus lin
guae” (taip / lotyniškai vadi
namas liežuvio palaidumas) 
užsipuolė ir tarybinė spauda. 
“Pravda”, “Izvestija” ir tary
binė TV tvirtina, kad tai 
nesąs vien tik paprastas kou- 
bojiškas juokas, bet rimtas 
dalykas, verčiantis susirū
pinti visus amerikiečius ir

Vaizdas iš atidarymo iškilmių Lenino stadione. “Draugys- 
tė-84” — žaidimai, kuriuose dalyvauja Tarybų Sąjungos ir 
socialistinių bei šalių, nedalyvavusių Los Angeles olimpia
doje, prasidėjo Maskvoje. Kita dalis žaidimų vyksta 
Čekoslovakijos sostinėje Pragoję. Abiejuose žaidimuose 
dalyvauja 230 sportininkų, atstovaujančių 17-ai šalių.

r 
pasaulio žmones tuo, kas 
vyksta Washington© “jėgos 
kuluaruose”.

Dėl šio Amerikos preziden
to išsišokimo šusijaudino ir 
pasaulis, ypač Amerikos ali- 
jantai. ’•<

Tuo tarpu JAV Valstybės 
departamentas oficialiai kal
tina Tarybų Sąjungą, kad ji 
reikalą “išpučia propagandi
niais sumetimais”, o priva
čiai tie patys aukšti pareigū
nai ir kąi kurie respublikonų 
partijos^trategistai pripažįs
ta, kad jie net krūptelėjo dėl 
prez. Reagano tokių pasta
bų.

Taip pat neigiamai reagavo 
ir demokratų prezidentinis 
kandidatas Walter Mondale, 
tardamas, kad šis jo nelem
tas išsireiškimas niekais pa
verčia visas jo ankstyvesnes 
taikos uvertiūras.

Pasaulinė spauda rašo, kad 
prez. Reagano “branduolinis 
anekdotas” nepalankiai atsi
lieps užsienyje, o ypač pada
rys žalos pačioje Ąmerikoje, 
kuri šiuo metu patvinusi pre
zidentinių rinkimų* kampani
joje. I į

Amerikoj Komuiūstų va
dai tvirtilfa, kad branduolinis 
karas, apie kurį prez. Rea
gan juokais kalba, nesąs jau 
taip juokingas, kaip prezi
dentui atrodo. “Daily World” 
dienraštis rugpjūčio 15 d. 
rašo, kad “mes turime bran
duolinį manjaką savo vyriau
siu kariniu yadu” ir* kad 
reikalinga sukelti viešąją 
nuomonę, kuri nulemtų rin
kimus Reąąatio nenaudai.

KINIJA SMERKIA, 
“KULTŪRINĖ 
REVOLIUCIJĄ” ’jr

Peking. — Kiniją^ armijos 
vyriausioji politinė vadovybė 
paskelbė direktyvą dėl “kul
tūrinės revoliucijos” padari
nių likvidavimo.

Tame dokumente sakoma 
kad visi kadrų darbuotojai ir 
kariai turi įsisąmoninti, jog 
“kultūrinę revoliuciją” vado
vai pradėjo per klaidą. Esą 
tai nebuvusi revoliucija ar 
kokia nors socialinė pažangi, 
bet akcija, paremta klaidinga 
teorija. „ '
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Aliejaus kvapas ...
Mūsų laivynas siunčia į Raudonąją jūrą ir Suezo kanalą 

minų valytojus, helikopterius ir jūrinius orlaivius. Aiškina
ma, kad Saudi-Arabija ir dargi Egiptas prašė JAV 
pagalbos, apvalyti tas minas, kurias tuose vandenyse 
pasėjo kažkokios “nežinomos jėgos”. Esą, įtariama, kad tą 
padaręs Iranas, o gal ir Libija. Bet Iranas ir Libija sako 
kaip tik atvirkščiai: vandenis minavo Amerikos karinė 
žvalgyba (ČIA) ir Izraelio karinė žvalgyba (Mosad) . . .

Kaip ten bebūtų, minos jau užkliuvo kelis link Suezo 
kanalo plaukiančius laivus. Nors joks laivas nenuskendo, 
niekas nežuvo, mūsų karinis laivynas skuba “į talką” . . .

Kodėl toks skubinimasis, kodėl toks noras Amerikai 
įsivelti?

Iš viso aižku, kad JAV kapitalas, kaip Britanijos 
kapitalas praeityje, skaito Artimuosius Rytus labai svarbiu 
pasaulio punktu savo ambicijoms, o priežastis labai 
paprasta: aliejus, žibalas, kurių versmės Saudi-Arabijoje, 
Kuveite, Irano ir kitur toje srityje lošia nepaprastai 
svarbią rolę Vakarus kuru aprūpinti. Štai kodėl mes 
stengiamės įsiskverbti, kur tik galima, toje srityje, būk tai 
Irane (kur šachas buvo tikras mūsų vietininkas), Jordane 
(kur karalius Huseinas mums paklusnus), Saudi-Arabijoje 
(kur koruptuota karališka dinastija yra mūsų tikra 
agentūra), Arabijos įlankos mažose šalyse (kur visokie 
karaliukai, emirai ir šeichai ištikimai mums tarnauja).

Sakoma, kad dabar, prieš rinkimus, Reagano administra
cija turi dar papildomą motyvą, kodėl taip skuba vėl 
pasiųsti karines jėgas į Artimuosius Rytus. Mat, neseniai 
pravesta intervencija Libane pasibaigė negarbingai — 
JAV buvo priversta ištraukti savo marinus, ir Libanas da
bar artimiau susijęs su kitais arabiškaisiais kraštais, negu 
buvo prieš izraeliečių-amerikiečių intervenciją. Reagano 
administracija mano, kad dabar pravedant intervenciją, 
(minų valymo pavidale) Raudonojoje jūroje, vėl bus 
patenkinti šovinistiniai Amerikos gaivalai, kurie laukia iš 
Washington© “vyriškumo” ir parodymo jėgos”. Bet kad 
pasėkos bus kitokios, aišku. Kaip sako “New York Times”, 
“minų valymas” bus tik pradžia — po to bus kuriamos 
pastovios bazės Raudonosios jūros pakraščiuose, būk tai 
Saudi-Arabijos arba Egipto teritorijose. Bet su laiku tų 
bazių likimas bus toks, koks buvo Libane turėtų bazių.

Taip imperializmas vis kiša savo nagus į naujas vietas ir 
nenori prisiminti, kas įvyko praeitą kartą . . .

Senųjų žmonių sveikata
Senyvų žmonių organizacijų sąjunga, National Council of 

Senior Citizens (Senyvų piliečių nacionalinė taryba) 
skelbia, kad rugsėjo 13-oji bus pažymėta kaip “akcijos už 
sveikatą diena” (Health Action Day). Tą dieną įvairios 
senyvų žmonių grupės, padedamos darbo unijų, moterų, 
jaunimo ir kitų organizacijų, skelbia kovą Reagano 
addministracijai, kuri vis labiau sunkina senyvų žmonių 
padėtį, vis labiau mažinant , apkarpant arba net anuliuo
jant sveikatos aptarnavimą. Jeigu Reaganas laimės rinki
mus, jis ir jo administracija planuoja per dviejus metus 
sumažinti Medicare aptarnavimą — net 9 bilijonų! Tas 
palies kiekvieną senyvą darbo klasės ir vidurinės klasės 
pilietį ir pilietę. Tas palies, mes galime tvirtinti, beveik 
kiekvieną, mūsų laikraščio skaitytoją!

Reagano sąvoka, kaip galima sutaupyti pinigus, iš tikro 
nuožmi ir nežmoniška. Vietoje reikalauti, kad korporacijos 
mokėtų savo įeigų taksus kaip reikia, vietoje mažinti 
išlaidas militarinei mašinai, Reaganas planuoja taupyti 
senelių ir ligonių sąskaiton. Neveltui Ted Kennedy 
Demokratų partijos suvažiavime pasakė, kad mes turime 
prezidentą, kuris bando balansuoti biudžetą “lovose 
gulinčių senyvų ligonių sąskaiton”.

Nors akcija oficialiai prasidės rugsėjo 13 dieną, prie jos 
jau rengiamasi. Rugpjūčio 27 dieną visoje šalyje šaukiamos 
spaudos konferencijos, kuriose senyvų žmonių organizaci
jos ir jų sąjungininkai iš kitų grupių spaudai išaiškins, kaip 
planuojama mobilizuoti jėgas prieš Reagano administraci
jos beširdiškumą.

Sveikata yra svarbiausias žmonių turtas. Senyvų žmonių 
sveikata ypatingai reikalauja apsaugos, nes ji nuolat 
silpnėja. Bet mūsų šalyje tik patys turtingiausieji senyvi 
žmonės gerai aprūpinti. Nestebėtina, kad senatorius T. 
Kennedy demokratų suvažiavime klausė:

“Kodėl prezidentas Reaganas yra vienintelis senyvas 
pilietis, kurio sveikata pilnai apsaugota?”

Taip, kodėl? Kodėl tie milijonai pensininkų, senyvų 
darbininkų, kurie atidavė visą savo gyvenimą mūsų šalies 
statybai ir gerbūviui, dabar turi gyventi per savo 
saulėlydį, bijodami ne tik ligų, bet dar labiau, kad jie 
neišsigalės gydytis! Kodėl jaunesnieji amerikiečiai, tų 
pensininkų sūnūs ir dukros, toleruoja tokią padėtį? Kodėl 
kai kurie jų nesusipranta ir balsuoja už Reaganą?

įvykiai Lawrence, Mass.
Lawrence, Massachusetts, yra Amerikos lietuviams 

gerai žinomas miestelis. Nors dabar ten liko tik būrelis 
lietuvių pensininkų ir mažas skaičius lietuvių kilmės 
amerikiečių — jų vaikų, apie prieš šešis, septynis 
dešimtmečius ten spietėsi geras skaičius lietuvių imigran
tų, kurie įsijungė į vietinę lengvąją pramonę. Iki Antrojo 
pasaulinio karo ten dar reiškėsi ir mūsų pažangiosios ir

Neseniai New Yorke viešė
jo Tarybinės visuomenės an
tisionistinio komiteto prezi
diumo narys, “Komunisto” 
žurnalo vyriausias redakto
rius, Lietuvos TSR Aukš
čiausios Tarybos deputatas, 
G. Zimanas. “Laisvės” re- 
dakcijos paprašytas^ su sve- 
čiu kalbėjosi New Yorko pa
žangaus rusų laikraščio 
“Ruskij golos” redaktorius 
Pavelas Vetrovas.

0 0,0

Klausimas: Šiais metais 
pasaulyje buvo švenčiamos 
125-osios Šolom-Aleichemo 
gimimo metinės. Amerikos 
spaudoje rašoma, jog pasku
tiniais savo gyvenimo metais 
rašytojas pastoviai sugrįžda
vo prie sionizmo temos, ma
tydamas vienintelį “žydų 
klausimo” sprendimą pasta
rųjų persikėlime į Palestiną. 
Ką Jūs apie tai galėtumėte
pasakyti?

Atsakymas: Šiuolaikinio 
sionizmo politika — tai kaip 
tik tai, prieš ką kovojo Šo- 
lom-Aleichemas. Jo veikalai 
buvo nukreipti prieš sociali
nę nelygybę, išnaudojimą, 
prieš sėslumo ribas. Jis nie
kada nebuvo sionistas, jis 
buvo paprasčiausiai genialus 
rašytojas, ir negalima iš jo 
daryti nei revoliucionieriaus, 
nei sionisto.

Jei žiūrėsime į esmę to, 
apie ką rašė Šolom-Aleiche- 
mas, į jo humanizmą, tai bus 
aišku, jog jis prieštarauja 
gruobuoniškai politikai, ku
rią šiuo metu vykdo sionis
tai. Tarp kitko, sionistai jį 
ilgai buvo primiršę, mat Šo- 
lom-Aleichemas rašė jidiš 
kalba, ivritu jis nerašė.

. . . Galima teigti, jog Šo
lom-Aleichemo herojus iš 
miestelių išvedė socializmas. 
Jis davė jiems profesiją, ga
limybę mokytis, dirbti visose 
srityse. Pažvelkim kad ir į 
mūsų respubliką. Seniau 
tarp žydų niekada nebuvo 
daug žemdirbių, dabar jie 
dirba kolūkių pirmininkais,, 
agronomais, mechanizato
riais. Daug žydų darbuojasi 
pramonėje, mokslo srityje. ;

Klausimas: Nesenai JAV 
viešėjo religinių veikėjų gru
pė iš TSRS. Grupės sudėtyje 
buvo Maskvos choralinės si
nagogos rabinas Adolfas Ša- 
jevičius. Vietinė spauda pa
žymėjo, jog norėdamas gauti 
rabino statusą, Šajevičius tu
rėjo vykti į Vengriją, kadan
gi Tarybų Sąjungoje nėra nė 
vienos mokslo įstaigos, ruo
šiančios rabinus. Kaip Jūs 
tai pakomentuotumėte?

Atsakymas: Noriu iš karto 
pažymėti, jog tam tikri JAV 
sluoksniai liko nepatenkinti

komiteto prezidiumo narys, “Komunisto” žurnalo 
vyriausias redaktorius, Lietuvos TSR Aukščiausios

Tarybos deputatas. i

Adolfu Šajevičiumi, nes jis 
čia gerai kalbėjo apie Tarybų 
Sąjungą. Jis kalbėjo ne tai, 
ko iš jo laukė, bet tai, kaip 
yra iš tiesų — jog a nėra 
jokios žydų diskriminJcijos, 
jog religijos laisvė egzistuo
ja, jog macų, dėl kurių jie 
taip pergyvena, yra užtekti
nai. Apie jo kelionę į Vengri
ją nieko nežinau ir to patvir
tinti negaliu. Lietuvoje žydų 
dvasininkų mokyklos nėra, 
nežinau, kaip Maskvoje. Bet 
ar tai ir svarbu? Armėnai, 
pavyzdžiui, pasikvietė savo 
katalikosą iš Rumunijos.

Gali būti, jog A. Šajevičius 
Važiavo į Vengriją, kad pagal 
visas taisykles gautų “rabino 
teises” — tam reikalingas 
dviejų-trijų rabinų, aukštes
nių rangu, sutikimas. Todėl, 
ko gero, nerasdamas tokių 
TSRS, jis nuvyko į Vengriją. 
Bet kartoju, jog negaliu to 
tvirtinti, nes nežinau. Man 
atrodo, kad ne tai svarbiau
sia, kaip jis pasiekė savo ra
bino postą, bet tai, jog pas 
mus yra rabinai. Jis čia tai ir 
pabrėžė, kas kai kam labai 
nepatiko.

Klausimas: Visai neseniai 
rusų emigrantinėje spaudoje 
buvo pranešta, jog Tarybų 
Sąjungoje paduoti 300,000 
žydų pareiškimai išvažiavi
mui į Izraelį, o šių metų 
balandžio mėnesį leidimus iš
vykti gavo tik 74 asmenys.

Atsakymas: Matot, aš gal
voju, jog tai apgaulė. 
300,000 pareiškimų — tai 
apgaulė. Galiu pasakyti, kad 
pareiškimų išvykti į Izraelį 
Lietuvoje nėra. Šeimų susi
jungimo procesas, dėl kurio 
mes įsipareigojome, pasira
šydami Helsinkio aktą — 
sujungti šeimas, kurios buvo 
išskirtos antrojo pasaulinio

šis

kitokios lietuvių organizacijos. Mūšų laikraščio redakcijos
nariai ten dažnai lankėsi, norėdami padėti vietiniams 
draugams jų darbuotėje ir tuo pačiu laiku mobilizuoti
paramą mūsų spaudai...

Lawrence iki šios dienos yra industrinis miestelis, nors jo 
veidas daugeliu atžvilgių pasikeitė. Pasikeitė pramonė, bet 
dar labiau pasikeitė žmonės, kurie joje dirba: ten, kur 
prieš dešimtmečius dirbo ir kovojo lietuviai, lenkai, 
slovakai ir kiti ateiviai iš Rytų Europos bei italai, dabar 
dirba ateiviai iš visai .kito pasaulio vietų — iš Karibų jūros 
srities. Tie ateiviai, daugumoje puertorikiečiai, kalba 
ispaniškai. Kaip ankstyvesnieji ateiviai, jie irgi yra 
katalikai, irgi turi savo kalbos spaudą, savo organizacijas, 
sąjungas, kultūrinį gyvenimą ...

Bet tam tikru atžvilgiu jų padėtis yra dar sunkesnė, negu 
ankstyvųjų darbininkų-imigrantų iš Rytų Europos. Mūsų( 
šalyje dabar siaučia nedarbas, ekonomija slegia neturtin
gus žmones. Ankstyvieji imigrantai kovojo už unijų 
organizavimą; dabartiniai imigrantai kovoja tas unijas 
apginti nuo kapitalo kontraatakų. Ankstyvieji imigrantai 
nemenkai kentėjo nuo diskriminacijos, nukreiptos prieš 
juos kaip kalbančius “svetimomis kalbomis”, turinčius 
kitokius papročius . . . Dabartiniai imigrantai susiduria su 
daug aršesniu rasizmu, kadangi jie ne tik kalba ispaniškai, 
bet daugumoje yra juodosios rasės žmonės arba mulatai, 
dargi su indėniško kraujo priemaiša.

Lawrence gyvena apie 60,000 gyventojų ir apie 30% jų 
yra ateiviai iš Karibų. Šį rugpjūčio mėnesį tūkstančiai 
jaunų puertorikiečių Lawrence, be darbo, be vilties 
karštose, apleistose Lawrence gatvelėse prarado kantrybę 
toleruoti policijos rasistinę panieką, ir susidūrė su policija. 
Spauda rašė apie “riaušes” bet skaitant detales mes 
matome, kad čia reikalas nesisuka apie riaušininkus, o apie 
žmones, kurie nori darbo, pagarbos, geresnio gyvenimo.

karo metu 
praktiškai pasibaigė, o kitų 
įsipareigojimų mes neturi
me.

Ir pagaliau, kiek galima 
sujunginėti tuos, kurie patys 
save išskiria? Taktika tai 
tokia: žydai sionistai žada 
aukso kalnus, išvilioja žmo
nes iš Tarybų Sąjungos, ir 
dauguma šeimų yra gana su
dėtingoje padėtyje. Tiksliai 
nežinau, bet pas mus yra de
šimtys tūkstančių pareiški
mų sugrįžti atgal. Aš ką pa
sakysiu — čia, Amerikoje, 
prie manęs priėjo jauna mo
teris, fotografo žmona: “Pa
dėkite grįžti namo. Mane čia 
visi pažįsta, aš noriu tik dėl 
vaikų. Mano vaikai čia žūsta, 
mokytis negali, kokią di
džiausią ■ kvailystę aš pada
riau,” kalbėjo moteris. Aš jai 
pasakiau — parašykite man, 
bandysime ką nors daryti. 
Nors — pasakiau, — tai su
dėtinga, mūsų šalis ne perei
namas kiemas, negalima šen 
bei ten blaškytis. Bet mote
ris daugiau nepasirodė.

Aš nežinau, žinoma, koks 
procentas, bet daugelis žmo
nių labai apgailestauja, kad 
išvažiavo.

Klausimas: Ar galima iš
mokti ivrito kalbą TSRS?

Atsakymas: Žinoma. Mes 
nekovojame su kalba — tai 
kvaila. Kalba yra kalba. Mes 
kovojame prieš sionizmą. Ir 
ne tik ivritą galima pas mus 
išmokti, jidiš kalbą taip pat.

Istorijos vbėgyje žydai tu
rėjo daug < kalbų, bet liko 
žydais. Kalba žinoma, svar
bus nacionalinės bendrijos 
bruožas, bet ne vienintelis. 
Žydai kalbėjo ivritu, po to 
perėjo prie aramėjų, graikų 
kalbų. Daugelis graikų filo
sofų iš Mažosios Azijos — Pi
lonas ir kiti — tai žydai. Jie 
kalbėjo, 1 rašė graikiškai ir
sukūrė filosofinę literatūrą.

Kai žydai pakliuvo į Seno-
vės Romą, turtingi iš jų ėmė 
kalbėti lotynų kalba, o varg- 
šia žydai — aramėjų. Šešis 
šimtmečius žydai kalbėjo ir 
arabų kalba, beje ta kalba 
parašyta ir žydų poezija. 
Vėliau kalbėta ir ispaniškai.

Nemaža dalis žydų kalba 
senąja tedžikų kalba, i Tuo 
tarpu jidiš gimė kaip vienas 
iš vokiečių kalbos dialektų. 
Tai kalba, ne žargonas. Tik
ra kalba. Ji daug ką perėmė 
iš ivrito, nors žodžių struk
tūra, sintaksė — tai iš vokie
čių kalbos.

Mes nesame prieš tai, kad 
žydai kalbėtų ivritu arba stu
dijuotų jį. Mes tik kalbame, 
kad tai atitveria žydus nuo 
tų vertybių, kurias sukūrė 
jidiš kalbėję žmonės. Šolom- 
Aleichemas, kaip minėjau, 
rašė jidiš, taip rašė ir kiti 
rašytojai. Aš pasakyčiau: 
mes nesame Ivrito priešai. 
Tarybų Sąjungoje neseniai 
išleistas vienas didžiausių 
pasaulyje ivrito-rusų kalbų 
žodynas. Pas mus jis plačiai 
naudojamas.

Per televiziją stebint olim
piadą Los Angeles, Cal. daž
nai susidarė įspūdis, kad tai 
ne tarptautinė, pasaulinė 
olimpiada, o pačių amerikie
čių sportinis sambūris. Taip, 
buvo sportininkų iš daugelio 
šalių, laiks nuo laiko suskam
bėdavo kitų šalių himnai, bet 
televizija bendrai traktavo 
visą įvykį, lyg čia būtume 
buvę mes vieni . . .

Amerikiečiai yra etnocent- 
riški žmonės. Tas nereiškia, 
kad jie šovinistai — ne, to 
mes mūsų šalies žmonėms 
negalime primesti. Eilinis 
amerikietis izoliuotas nuo pa
saulio: negalima sakyti, kad 
jis nekenčia kitų šalių žmo
nių, — ne, jis tik retai 
pagalvoja, kad jie egzistuoja, 
o jeigu egzistuoja, tai kur 
nors miglotoje sąvokoje. Ne
stebėtina, kad Amęrikos at
lasuose dažnai vietoje dviejų 
pusrutulių, Vakarinio, kur 
yra Amerika, ir Rytinio, kur 
yr'a Europa, Azija, Afrika ir 
Australija, pasaulis kitaip 
suplokštintas: viduryje Ame
rika, o iš vienos pusės Ryti
nio pusrutulio viena pusė, iš 
kitos—kita.

Taip buvo olimpiadoje. 
Viskas sukosi aplink JAV. 
Taip čia pas mus galvojama.

Atsimenu, kai 1938-aisiais 
metais atvykau iš Lietuvos į 
Ameriką, mano jaunas gimi
naitis Chicagoje mane pa
kvietė važiuoti su juo į stadi- 
joną stebėti beisbolo “pasau
linės serijas” (World Series). 
Susidomėjau, kurios šalys tą 
vakarą lošia.

“Kokios šalys?” — mano 
giminaitis buvo visai nuste
bintas — “kaip tai, kokios 
šalys?”

“Juk sakei, kad čia pasauli
nės serijos, ar ne?”

“Taip, pasaulinės seri
jos — lošia Cincinnati, Cle- 
vėlandas, Chicagos White 
pocks . . . .”

Taip man giminaitis išrėžė 
visos eilės komandų pavadi
nimus iš įvairių Amerikos 
miestų, niekaip negalėdamas 
suprasti, kodėl aš stebiuos, 
kad serijos vadinamos “pa
saulinėmis”.

Nestebėtina, kad dabarti
nėje olimpiadoje eiliniai ste
bėtojai negali atprasti nuo 
minties, kad pasaulis — tai 
Amerika. Gali būti, kad Ry
tų pakraštyje, sakysime, 
New Yorke arba Bostone, 
etnocentriškumas nebūtų bu
vęs toks aršus, kaip Los 
Angelėse, bet apie tai tik 
galima spėliok.

• • •
Stebint Amerikos sporti

ninkus, į akis metasi klasinis 
pasidalinimas: vieni sportai 
priklauso privilegijuotiems 
žmonėms, kiti — liaudžiai. 
Pavyzdžiui, žirginiame spor
te, vandens sporte ir dalinai 
gimnastikoje visi dalyviai 
yra balti, kiek pasiturinčių 
klasių žmonės — juk did
miesčių nebaltas jaunimas 
beveik neturi priėjimo prie 
plaukiojimo baseinų, prie 
dailiosios gimnastikos šalių, 
jau nekalbant apie žirgus 
užmiesčių prašmatniuose 
klubuose. Kas kita lenkty
niauti, bėgti, boksuoti, važi
nėti dviračiais . . . Beveik 
visi amerikiečiai boksininkai 
olimpiadoje buvo juodi, gimę.

New Yorko arba kitų did
miesčių juoduose getuose. 
Turtingas jaunimas nesibok- 
suoja. Dviračių lenktynės? 
Čia irgi daugiausia juodi, 
vienas juodas auksinio meda
lio laimėtojas televizijos re
porteriui pasakojo, kaip jis 
išmoko taip gerai važinėti: 
jis \New Yorke dirbo kaip 
dviratininkas, siuntinių pri
statytojas. “Bandydamas \ 
dviračiu važinėti tarp auto
mobilių New Yorko gatvėmis 
ir dargi lenktyniausi su maši
nomis mane paruošė olimpia
dai”—pasakė jis.

Gal labiausiai aristokratiš
kas olimpiadoje buvo žirginis 
sportas: visi dalyviai — ame
rikiečiai, britai, airiai, vokie
čiai, atrodė kaip turtinges
nės klasės žmonės. Nestebė
tina — kad būti tokių puikių 
žirgų savininkais jau reikia 
būti ir turtuoliu.

• • •
Mūsų sportininkai Los An

geles olimpiadoje laimėjo 
daugybę auksų medalių, bet 
tik vienu ar lutu atveju 
taipgi buvo pažymėta, kad 
sportininkas pasiekė pasauli
nio rekordo! Ką tai reiškia? 
Ką reiškia tie auksiniai me
daliai, be pasaulinio rekordo? 
Tai reiškia, kad kur nors 
pasaulyje yra sportininkų, 
kurie yra geriau pasireiškę 
kaip tik toje srityje! Kur jie? 
Tik laiks nuo laiko televizijos 
komentatoriai pažymėdavo, 
kad pasaulinį rekordą laiko 
sportininkas Tarybų Sąjun
goje, Vokietijos Demokrati
nėje Respublikoje, Kuboje. 
Kitais atvejais tai buvo tiks
liai pamiršta.

Bet to, nepamiršo patys 
sportininkai. Visi dalyvavu
sieji sportininkai puikiai žino 
visų praeties olimpiadų sta
tistiką, žino kas ir kur ką 
laimėjo, gerai, pagal vardą 
žino, savo svarbiausius kon
kurentus, kurios šalies jie 
bebūtų. Tad, kiekviena ame
rikietė plaukikė, kuri laimėjo 
medalį, puikiai žinojo, kad 
dalykai būtų buvę visai kito
kie, jeigu į Los Angeles būtų 
atvykusios plaukikės iš Vo
kietijos Demokratinės Res
publikos; kiekvienas JAV 
gimnastas žinojo, kaip jo 
šansai laimėti lyginasi su 
šansais tarybinių gimnastų, 
o kiekvienas amerikietis bok
sininkas puikiai žino, kokius 
boksininkus turi socialistinė 
Kuba . . .

Ar amerikiečiai sportinin
kai buvo patenkinti, kad 
neatvyko sportininkai iš Ry
tų Europos ir kad tas paleng
vino jų progą laimėti “auk
są”? Ne, jie nepatenkinti! 
Galima sakyti, kad buvo pa
tenkinti televizijos komenta
toriai, kai kurie reporteriai, 
dalis atsilikusios publikos. 
Bet patys sportininkai — 
tikrai ne. Viena amerikietė 
gimnastė taip išsireiškė (tai 
buvo pacituota “Times” pus
lapiuose):

“Laimėjau medalį, ir gal 
nebūčiau jo laimėjusi, jeigu 
čia būtų būvusios merginos 
iš Rusijos. Bet žinote — aš 
būčiau buvusi labiau paten
kinta. Matote, kaip tikra 
sportininkė, aš noriu rungtis 
su pačiomis geriausiomis. O 
kai jų nėra, jauties lyg an
traeilė, kad ir laimi. Jauties 
liūdnai”. • B.

UŽDARUMA Jonas Jakštas

Kai savo svetimą išgirstam balsą, miršta 
Jisai bedvasėje oazėje. Galbūt 
mes tyčia viską, viską stengiamės 

pamiršti
Ne — atmintis pamiršta mus. Tik 

nekalbus

boluoja daiktas. Vienas, kitas. Bet savy
Jie 

taip užsisklendę, kad&tviesos iš Jų išplėšt 
negalim niekaip mes. Ir akys nusivijo 
tik Jų šešėly ant nuvytosios žolės.

Tokie Jie kartais paprasti, šilti atrodo, 
o kartais — nesuvokiami ir ūkani.
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LAIŠKAI “LAISVEI” IŠ VILNIAUS

1. Dialogas tarp žmonių
Taigi, į “Laisvę” ir mielus 

laisviečius tenka kreiptis 
raštu — tik raštu, nors bū
ta — ištisos dvi savaitės — 
labai netoli New Yorko, pus
dienis — netgi pačiame New 
Yorke. Deja, šį kartų bųvo- 
ta, tiek mielų žmonių sutik
ta, tiek Lietuvos lietuvių į 
čia kadaise vežiota . . .

Tačiau atvykus į Jungtines 
Amerikos Valstijas mūs suti
kę svetingi šeimininkai ame
rikiečiai iš karto įspėjo, kad 
mūsų kelionių maršrutai ir 
gyvenimo vietos iš anksto 
aptarta su JAV Valstybės 
departamentu, taigi, reikėjo 
tvirtai laikytis programos.

0 mūsų kvietėjais į Jungti
nes Amerikos Valstijas, tiks
liau, Naujosios Anglijos re
gioną buvo amerikietiška 
“Tiltų į taiką” organizacija: ji 
ir pasikvietė Tarybų Sąjun
gos Taikos gynimo komiteto 
delegaciją, kurią sudarė įvai
rių tarybinių respublikų at
stovai, labai skirtingų profe
sijų žmonės. Joje buvo, pa
vyzdžiui, Maskvos srities 
vykdomojo komiteto pirmi
ninko pavaduotojas N. Ko
rolkovas, Vinicos (Ukraina) 
pravoslavų archivyskupas 
Agafangelas, tarybinio mote
rų komiteto narė R. Baimu- 
ratova, JAV-Kanados insti
tuto mokslinis bendradarbis 
S. Gevandovas, anglų kalbos 
dėstytoja iš Kijevo — O. 
Brandes, baptistų šventikas 
iš Maskvos — C. Tkačenkp, 
tarybinio Taikos gynimo ko
miteto atsakingas sekreto
rius 0. Bujanovas, šių eilučių 
autorius, Pasaulinės ekono
mikos instituto mokslinis 
bendradarbis I. Boicovas.

Kaip vėliau įsitikinome, ši 
“marga” delegacijos sudėtis 
labai pravertė: amerikiečius 
labai gausiuose susitikimuo
se domino tikrai platus klau
simų ratas, ir, manau, didžia 
dalimi galėjome patenkinti jų 
smalsumą. Organizacija “Til
tai į taiką” (BRIDGES ^OR, 
PEACE) yra palyginti jauna 
organizacija — ji veikia, kiek 
žinau, tik keletą metų. Jos 
centras yra Vermont, Nor- 
vich, vadovauja jai (acting 
secretary) buvęs komersan
tas Clinton Gardner.

Pirmosiomis delegacijomis 
tarp Tarybų Sąjungos Taikos 
gynimo komiteto (priminsiu 
jums, kad Tarybų Lietuvos 
Taikos gynimo komitetui va
dovauja mūsų visų mylimas 
rašytojas Juozas Baltušis) ir 
“Bridges for Peace” pasikeis
ta pernai. Dialogas tarp 
dviejų šalių žmonių pasirodė 
esąs naudingas — buvo nu
tarta jį pratęsti.

Per tas dvi savaites, ku- 
rias praleidome daugiausia 
Vermont ir Connecticut val
stijose, susitikonie ir kalbė
jome su didele daugybe žmo
nių. Daugumos jų nuomonė 
buvo panaši: “Reikia ieškoti 
ne tai, kas skirta tarybinius 
žmones ir amerikiečius, o 
tai, kas juos jungia.

Išties, turime sutikti su 
faktu: santykiai tarp Tarybų 
Sąjungos bei Jungtinių 
Amerikos Valstijų dar nieka
da nebuvo tokie blogi nuo 
“šaltojo karo” laikų. Jau pats 
faktas, kad tokiu metu atsi
randa amerikiečių — ir labai 
daug — kurie nori atvirai 
bendrauti su tarybiniais 
žmonėmis,vkurie, būdami ne
patenkinti dabartine Wa
shington© oficialia užsienio 
politika, siekia dialogo, yra 
labai reikšmingas.

Tai dar vienas įrodymų, 
koks plačiašakis, įvairus jūsų 
šalies taikos šalininkų judėji
mas.

. . . “Taikos šalininkų ju
dėjimas — tai Maskvos ran
kų darbas”. Tokias ir pana
šias mintis esame matę ir 
milijoninio tiražo žurnale 
“Readers Digest” ir — Chi-

cagos “Drauge”. Ypač tada, 
kai pernai New Yorke įvyko 
milijoninė taikos šalininkų 
demonstracija, į kurią žmo
nės buvo suvažiavę iš visos 
šalies. Panašių minčių gausu 
ir “Voice of America” bei 
“Liberty” radijo transliaci
jos, kurios nukreiptos ir į 
Tarybų Lietuvą . . .

Tai kaip tik ir rodo, kad 
valdantiems Amerikos 
sluoksniams taikos šalininkų 
judėjimas atrodo rimta jėga. 
Visi žinome, kaip buržuazinė 
propaganda — čia būtinai 
noriu pabrėžti -- ir ta, kuri 
jūsų šalyje gaminama lietu
vių kalba — mėgsta kalbėti 
apie religiją, kiek tikrų kro
kodilo ašarų išlieja dėl 
jos . . . Tarybų Sąjungoje — 
tuo pačiu ir Lietuvoje, aišku. 
Tačiau užteko Pasauliniei 
bažnyčių tarybai (World 
Council of Churches) pasisa
kyti už taiką, ir spaudoje, 
televizijos laidose ši organi
zacija buvo apšaukta kone 
“raudona”.

Per dvi savaites, praleistas 
Vermont, Connecticut, teko 
sutikti labai daug taikos šali
ninkų amerikiečių.

Tarp jų buvo ryžtingieji 
“Freez” šalininkai, žmonės, 
kurie labai energingai kovoja 
už tai, kad būtų įšaldyti 
branduoliniai arsenalai. Teko 
kalbėtis su organizacijos 
“World Beyond The War” 
atstovais. Jie populiariomis 
paskaitomis, seminarais 
stengiasi aiškinti žmonėms, 
ką mūsų planetai reikštų 
trečiasis pasaulinis karas ir 
moko, jų nuomone, ką prak
tiškai reikia daryti, norint to 
karo išvengti.

Daug teko bendrauti su 
nariais organizacijos, kuri 
vadinasi “Physicians for So
cial Responsibility” — tai 
daugiausia gydytojai, kurie 
puikiai supranta, ką žmo
nėms, ateinančioms kar
toms — jeigu jos išvis lik
tų — atneštų branduolinis 
karas. Vienu karščiausių to
kio karo priešininkų buvo 
miyrų sutiktas daktaras 
Bradley — jis Velykų atole 
dalyvavo bandant amerikie
tišką atominę bombą ir pui
kiai supranta, ką ji reiškia. 
Beje, jis jau seniai yra para
šęs knygą “NO PLACE TO 
HIDE” — ji apie tai, kad nuo 
branduolinio ginklo neįmano
ma pasislėpti. Tą knygą jis 
dabar vėl išspausdino iš nau
jo. “Skaitau, kad tai tiesiog 
mano pareiga” — sakė jis.

Tai, aišku, tik maža dalytė 
organizacijų, grupuočių, ku
rios JAV kovoja — pačiais 
įvairiausiais būdais — už 
taiką, už savitarpio suprati

Per sielos erdvę
O koks tylėjimas akylo lauko, 
o koks kalbėjimas ausylo šilo! , i 
Prie pat akių — vanduo, atvertas dangui, 

plauko, 
liepsna gailių žolių prie veido švla.

O kiek dangaus žvilgaus akmenyje, 
o kiek taurios didybės liūdesy!
Ir sielos erdvėje uždaroje 
savęs ir laiko pradedam klausyt.

Bet laikas, mumyse apsigyvenęs — 
pajuntame — ne mūsų. Tai kieno iries 
minčių aikštingi atspindžiai? Lemtinguos 

( genuos —
ne vien tikėjimas, bet ir dvejonės.

Per sielos erdvę audrią tįs, nutįs, , , 
ramindamos ir aitrindamas ją, 
ir šimtmečių maištinga išmintis, 
ir atminties aštri tironija.

Pajuodo vandenys, žolė pajuodo.
Ir veidą balsas temstantis prarado.
Vis laukiam iš kažkur — nors ir ■ 

drungnos — paguodos, 
tačiau vis tiek reikės Jau brist per bradą.

Ir slenka laikas — pamažu, lėtai, 
lyg Jo nebūtų. Taip tyku tyku. 
Nugrimzdo į girias žaibų lizdai.
Bet atboluoja — štai — kažkas lauku....

Jonas Jakštas

mą pasaulyje.
Kad ir kaip ta norėtų jro- 

dyti Washington© (Chicagos, 
New, Yorko . . .) propagan
distai, tai nebuvo nei “Mask
vos šalininkai”, nei kairiuo- 
liškai nusiteikę žmonės.

Daugumas jų buvo giliai 
tikintys žmonės, dideli savo 
šalies, JAV, patriotai. Štai 
viename susitikimų Hartfor
de metu kalbėtojas sakė:

— Mes nemėgstame jūsų 
politinės sistemos; manau, 
kad jūs mūsiškės — taip pat. 
Tačiau tai visiškai nereiškia, 
kad mes negalime suprasti 
vieni kitų, kad mūsų nesieja 
bendražmogiškos proble
mos”.:

Deja, tokioms mintims ne
pritaria dabartinė Washing- 
tono administracija, patrau
kusi “kryžiaus žygio prieš 
komunizmą” keliu.

Ši politika, antitarybinė is
terija duoda savo rezultatus. 
Mes labai dažnai pastebėjo
me, kad net labai geranoriš
kai nusiteikę amerikiečiai ne
žino paprasčiausių faktų apie 
Tarybų Sąjungą, mūsų gyve
nimo būdą, tarybinę užsienio 
politiką.

Amerikietiška propaganda 
arba iš vis nutyli taikius 
tarybinius pasiūlymus,! ini
ciatyvas, arba apie jas pasa
koja labai iškraipytai. Tas 
pats pasakytina ir apie padė
tį pasaulyje, Vakarų Europo
je pradėjus dislokuoti “Per- 
shing-2” ir sparnuotąsias ra
ketas.

Kaip tik tokiomis sąlygo
mis tiesioginis bendravimas 
tarp ; dviejų šalių žmonių, 
dialogas, apsikeitimas infor
macija turi tikrai didelę 
reikšmę.
' “Aš manau, kad platus 
dialogas tarp Amerikos ir 
Tarybų Sąjungos žmonių, 
apsikeitimas informacija, 
nuomonėmis yra labai svar
būs pasitikėjimui tarp mūsų 
šalių vystyti. Tai viena 
veiksmingiausių priemonių”. 
Tokia amerikiečio Clinton 
Gardner nuomonė. Jis — 
Antrojo pasaulinio karo daly
vis. Savo akimis matė nacis
tines koncentracijos stovyk
las. Matė mirtį ir griauna
mus miestus . . . Ilgus metus 
Clinton Gardner sėkmingai 
vertėsi bizniu, o štai dabar 
atsidėjo visuomeninei veik
lai. Kai jis pradėjo burti 
organizaciją “Bridges for 
Peace” ji susilaukė gana pla
taus atgarsio, visų pirma -* 
New England regione, visų 
pirma — tarp tikinčiųjų žmo
nių. Kaip jis pats pasakoja, 
yra realios galimybės, kad 
šis judėjimas plėsis, apims, 
pavyzdžiui, ir Kaliforniją.

Dialogas tęsia toliau. Šį 
rudenį į Tarybų Sąjungą 
atvyksta “Bridges / for 
Peace” delegacija, kuriai 
ruošiasi vadovauti C. Gard- /i / 1 '■nėr. Jonas Lukoševičius

LAISVĖ

Nuotraukoje: Naujojoje gamyklos parduotuvėje.

Kauno dirbtinio pluošto gamyklos dirbantiesiems nuola
tos gerinamos darbo ir poilsio sąlygos. Neseniai baigtas 
įrengti naujas buitinis korpusas, kuriame įsikūrė 120 vietų 
valgykla, konditerijos cechas, maisto produktų parduotu
vė. Tai nemaža paslauga moterims, kurios sudaro didelę 
gamyklos dirbančiųjų dalį.

Nuotraukoje: Gamyklos poilsio zonoje.
K. Jūrelės nuotraukos

DIPLOMATŲ
VILNIUS, VIII. 14. (ELTA). 

Tris dienas mūsų respubli
koje viešėjo 22 užsienio val
stybių diplomatinių misijų, 
akredituotų Maskvoje, vado
vai, atsakingi ambasadų dar
buotojai. Šią išvyką į Ta
rybų Lietuvą diplomatams 
organizavo TSRS užsienio 
reikalų ministerijos proto
kolinis skyrius bei Lietuvos 
TSR užsienio reikalų minis
terija.

Viešnagės metu Vilniaus 
miesto Liaudies deputatų ta
rybos vykdomajame komite
te svečiai susitiko su sosti
nės vadovais. Jie apžiūrėjo 
Lietuvos TSR liaudies ūkio 
pasiekimų parodą, pabuvo
jo universitete, buvo nuvykę 
i Trakus. Kaune diplomatai 
susipažino su miestu, jo 
muziejais, naujausiais [rajo
nais, architektūros ir meno 
paminklais.

Daug įspūdžių diplomatai 
išsivežė iš Jurbarko rajono 
Mičiurino sodininkystės ta
rybinio ūkio. Ten jie susi
pažino su žemės ūkio pro
dukcijos gamyba, lankėsi 
kolūkio gyvenvietėje, kal
bėjosi su žemdirbiais.

Šiandien užsienio valsty
bių ambasadų vadovus, ki
tus diplomatus priėmė Lietu
vos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo pirmi
ninkas A. Barkauskas. Jis 
papasakojo svečiams apie 
mūsų respublikos laimėjimus 
ekonomikos, mokslo, kultū
ros, liaudies švietimo srity
se. Draugas A. Barkauskas

Apdovanotos daugiavaikės motinos
Lietuvos TSR Aukščiausiosios 

Tarybos Prezidiumas š. m. lie
pos 25 d. jsaku TSRS Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo var
du TSRS ordinais ir medaliais 
apdovanojo 117 daugiavaikių 
motinų.

„Motinos šlovės" I laipsnio 
ordinu apdovanotos daugiavai
kės motinos: Kauno miesto — 
Liuba Azarevičienė, Plungės ra
jono — Birutė Bieręntienė ir Ka

VIEŠNAGĖ
kalbėjo apie tarybinių tautų 
draugystę, bendradarbiavi
mą, jo reikšmę plėtojant ir 
stiprinant Tarybų Lietuvos 
ekonomiką, darbo žmonių 
gerovę.

Pokalbio, vykusio savitar
pio supratimo dvasia, metu 
diplomatai pateikė klausimų 
apie mūsų respublikos prob
lemas. I juos atsakė drg. A. 
Barkauskas, taip pat Lietu
vos TSR valstybinio plano 
komiteto pirmininko pirmasis 
pavaduotojas B. Zaikaus
kas, LTSR Aukščiausiosios 
Tarybos užsienio reikalų ko
misijos pirmininkas, „Tiesos“ 
laikraščio redaktorius A. 
Laurinčiukas, Lietuvos TSR 
žemės ūkio ministro pirmasis 
pavaduotojas S. Vasiliauskas, 
kiti atsakingi darbuotojai.

Šiandien Lietuvos TSR vy
riausybė užsienio diploma
tams surengė priėmimą, ku
riame kalbėjo respublikos 
Ministrų Tarybos pirminin
kas R. Songaila ir Kipro am
basadorius Tarybų Sąjungo
je A. Angelidis. .

Priėmime, vykusiame nuo
širdžioje aplinkoje, dalyvavo 
respublikos Valstybinio pla
no komiteto pirmininkas A. 
Drobnys, Lietuvos KP CK 
užsienio ryšių skyriaus ve
dėjas M. Sadovskis, respub
likos užsienio reikalų minist
ras V. Zenkevičius, TSRS 
užsienio reikalų ministerijos 
atsakingi darbuotojai.

Šiandien užsienio diploma
tai išvyko i Maskvą.

zimiera Norvaišienė, Molėtų ra
jono — Ona Jančiūrienė, Sakių 
rajono — Aldona Ona Jasevi
čienė, Alytaus rajono — Stanis
lava Mankauskienė, Raseinių ra
jono —- Janina Puskepalienė.

„Motinos šlovės" II laipsnio 
ordinu apdovanotos daugiavai
kės motinos: Sakių rajono — 
Salomėja Naujokienė, Šilutės ra
jono — Aldona Šidlauskienė, 
Alytaus rajono — Ona Vąjtkevi-

Amžiams liaudies atmintyje
(Tąsa iš praeito numerio)

IV. NUO ORIOLO
IKI BALTIJOS

• Per broliškosios Baltarusi
jos žemę į Lietuvą atžygiavo 
ir mūsų 16-oji lietuviškoji 
šaulių divizija. Žygiavo ji 
savo krašto link, apgaubta 
karinės šlovės, pelnytos 
Oriolo-Kursko ugnies lanke. 
Divizijos kariai niekada ne
pasitraukė sunkiausiuose 
mūšiuose, sėkmingai dalyva
vo puolamosiose operacijos. 
Už kautynes prie Oriolo 2326 
kariai pelnė TSRS ordinus ir 
medalius, dviems divizijos 
kovotojams Vaclovui Berno- 
tėnui ir Viktorui Jacenevi- 
čiui — buvo suteikti Tarybų 
Sąjungos didvyrių vardai. 
Drąsios kulkosvaidininkės 
Danutės Stanelienės krūtinę 
papuošė Šlovės, o mano karo 
mokyklos draugo Vlado Ka- 
voliūno — Aleksandro Nevs
kio ordinas.

Įjungta į ketvirtąją smo
giamąja armiją, kuriai vado
vavo generolas leitenantas 
P. Malyševas, mūsų divizija 
narsiai akovėsi ir Baltarusi
joje. Vykdant “Bagrationo” 
puolamąją operaciją, ji pati
kimai dengė savo armijos de
šinįjį sparną iš šiaurės, at
mušinėjo priešo kontratakas, 
veržėsi pirmyn į vakarus. 
Divizija dalyvavo triuškinant 
į rytus nuo Minsko apsuptą 
gausią fašistų kariuomenės 
grupuotę.

Užbaigus šią kovinę opera
ciją, 1944 m. liepos 2 d. 
divizija gavo įsakymą žy
giuoti į Lietuvą, kur jau virė 
išvaduojamieji mūšiai. Žygy
je mus pasiekė žinia, kad 
išvaduotas Vilnius. Tai sutei
kė naujų jėgų, kariai per 
parą nužygiuodavo po 50 
kilometrų, o kai kada ir 
daugiau.

Į gimtąjį kraštą įžengėme 
liepos 17 dieną. Sunku apsa
kyti, ką tuo metu jautė 
kariai. Man visam gyvenimui 
įsiminė mažas piemenukas, 
atbėgęs prie pasienio tiltelio 
basom, suskirdusiom kojom.

— Prašom . . . paim
kit ... — ištiesė jis ant 
smilgos suvertas žemuoges.

Gyventojų džiaugsmingai 
sutikti, po sunkaus žygio, 
sustoję dienos poilsiui, kariai 
nusivalė dulkes, apsiprausė 
ir nuskubėjo . . . prie šieno 
ir dobilų. Daugelis jų buvo iš 
kaimo, pasiilgę žemės darbų.

Vakare vėl į žygį. Žygiavo
me per Svėdasus, Subačių, 
Radviliškį, o rugpjūčio 2 d. 
susitelkėme prie Šiaulių. Po 
500 kilometrų žygio teko 
paskubomis ruoštis atremti 
vokiečių kontrpuolimą. Su
telkę daug kariuomenės su 
“tigrais”, “fęrdinandais” ir 
“panteromis”, 1944 m. rug
pjūčio 17 d. rytą fašistai 
pradėjo pulti Šiaulius. Tris 
dienas vyko nuožmios kauty
nės, kol jie buvo atmušti. 
Vėl daug divizijos karių buvo 
apdovanoti TSRS ordinais ir 
medaliais, tarp jų Danutė 
Stanelienė, gavusi trečiąjį — 
pirmojo laipsnio Šlovės ordi
ną.

Po kautynių prie Šiaulių 
divizija ruošė kovai jaunus 
karius, atvykusius iš išva
duotų Lietuvos rajonų, stip
rino gynybą, ruošėsi puoli
mui, Dubysos forsavimui.

Naktį į spalio 5 d. P. 
Belano batalionas, mano va
dovaujama 120 mm mine- 
svaidžių baterija ir kiti dali
niai persikėlė per upę ir

čienė.
„Motinos šlovės" III laipsnio 

jrdinu apdovanotos daugiavaikės 
motinos: Plungės miesto — Vi
talija Budrienė, Raseinių rajono
— Irena Ona Daunorienė, Šilu
tės rajono — Zeferina Jankaus
kienė, Bronislava Kuisienė, Da
nutė Marcinkonienė ir Vidutė 
Puodžiūnienė, Mažeikių rajono
— Teresėlė Lapšienė, Ukmergės 
rajono — Aldona Lukoševičienė, 
Pasvalio rajono — Darata Me- 
deckienė, Mažeikių rajono — 
Janina Miknienė, Skuodo rajono

3-IAS PUSLAPIS

užėmė placdarmą, o rytą, po 
trumpo, bet stipraus artileri
jos parengimo, divizija perė
jo į puolimą. Šiame puolime 
ypač pasižymėjo papulkinin
kio V. Motiekos vadovauja
ma motorizuotoji priešakinė 
rinktinė, kuri spėjo priešo 
atremos punktus ir smogė 
jam iš užnugario, padaryda
ma didžiulių nuostolių. Prisi
menu, kaip su kariais pasu
kome priešo paliktą bateriją 
ir mušėm hitlerininkus jų 
pačių ginklais.

Lietuviškoji divizija, per
sekiodama priešą, išvadavo 
Kelmę, Kražius, Kaltinėnus, 
Šilalę, Pajūrį, Vainutą, Ž. 
Naumiestį, Degučius, Usė
nus, daug kitų gyvenviečių. 
Ji užėmė geležinkelį ir plen
tą, einantį iš Klaipėdos į 
Tilžę (dabar Sovetskas). 
Spalio 12-16 dienomis priešas 
bergždžiai mėgino atsiimti 
šiuos svarbius kelius. Divizi
ja narsiai gynėsi. Už šias 
kautynes dešimt divizijos ka
rių pelnė Tarybų Sąjungos 
Didvyrių aukso žvaigždes.

Puldama Žemaitijoje, Lie
tuviškoji divizija per dvi sa
vaites 4šyada v o 419 gyven
viečių, tarpju 11 miestų. 
1944 m. spalio (31 d. divizija 
buvo apdovhnota Raudono
sios vėliavos ordinu.

Po šių kautynių, padariusi 
160 km žygį, iki sausio vidu
rio divizija kovėsi Kurše. 
Sausio antroje pusėje — žy
gis atgal į Lietuvą, per 
Mažeikius, Sedą, Plungę — į 
Klaipėdos kraštą.

Sausio 27 d. prasidėjo 
Klaipėdos prieigų šturmas, o 
sekančią dieną užėmėme 
miesto centrą, priėjome Kur
šių mariu krantą ties preky
bos uostu. Mano vadovauja
mam daliniui teko laimė vie
nam pirmųjų išeiti prie Kur
šių marių. Sausio 30 d; ir 
Kuršių nerijoje: Molo švytu
ryje, suplevėsavo Pergalės 
vėliava. Visa Lietuva buvo 
išvaduota iš fašistinių oku
pantų.

Už Klaipėdos išvadavimą 
lietuviškajai divizijai, kaip ir 
kitiems mūsų uostamiestį va
davusiems 4-osios smogiamo
sios armijos junginiams buvo 
suteiktas Klaipėdos vardas.

Naktį į sausio 31 d. divizija 
vėl išžygiavo į Kuršą, kur 
dar atkakliai priešinosi 
stambi hitlerinės kariuome
nės grupuotė. Ten ji ir suti
ko gegužės 9-ąją, atnešusią 
didįjį Pergalės džiaugsmą.

Česlovas Perkauskas 
Dimisijos generolas majoras 

(ELTA)

Kodėl banginiai 
„žudosi"l\

JAV biologas Denas Odelas 
(Floridos valstija, Majamio 
universitetas) mano, kad ban
giniai išplaukia į krantą ne 
nusižudyti. Mokslininkas tei
gia, kad tai susiję su jūros 
srovių pasikeitimu. Gyvūnai 
atsiduria neįprastose sąlygo
se, o tai sukelia stresą. Pra
radus įprastus .maisto šal
tinius, organizme pradeda 
trūkti vitaminų, ir kai kurie 
banginiai taip nusilpsta, kad 
bangos juos išmeta į krantą.

Odelas ištyrė daug žuvusių 
banginių ir nustatė, kad dau
gelis jų mirė plyšus širdžiai, 
taip pat dėl kraujo apytakos 
ir inkstų funkcijos pakitimų.

Tačiau mokslininkas nenei
gia, kad gali būti ir kitų prie
žasčių. Į krantą gali būti iš
mesti ir pasenę banginiai, ra
šo Asošieited pres agentūra.

REMKITE “LAISVĘ” 
( GAUKIT 

NAUJU SKAITYTOJU

— Regina Pakulienė, Šilutės 
miesto — Galina Sudeikienė, 
Kauno miesto — Danutė šablins- 
kienė, Zarasų rajono — Jadvy
ga šepetovskaja, Klaipėdos rajo
no — Aldona Urbonienė, šakių 
rajono — Birutė Ona Vasarie
nė.

„Motinystės medalio" I laips
nio medaliu apdovanotos 26 
daugiavaikės motinos ir .Moti
nystės medalio" II laipsnio me
daliu — 65 daugiavaikės moti
nos.

ELTA
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Sukasi popieriaus 
mašinos

Vilniaus pakraštyje, kur Rugpjūčio pirmosiomis die-
^tarp-puiįyjiais apaugusių kal

vų teka nedidelis Riešės upe
lis, stovi_>Naujųjų Verkių 
popieriaus fabrikas. Tai vie
na seniausių Lietuvos pra
monės įmonių, šiemet pažy
mint! 150 metų sukaktį.

Panaudojant Riešės van
dens energiją ant upės kran
to 1834 metais pradėjo veikti 
popieriaus malūnas. Vieti
niams darbininkams vadova
vo užsienio meistrai. Įmonė 
ne kartą nukentėjo nuo gais
rų, ji buvo sugriauta Antrojo 
pasaulinio karo metu.

Išvadavus Vilnių iš vokiš
kųjų fašistinių grobikų, pra
sidėjo fabriko atstatymas. Ir 
štai 1946 metų pradžioje fa
brikas vėl pradėjo gaminti 
produkciją.

Popieriaus srautas kasmet 
didėjo: cechai buvo moderni
zuojami, gerėjo darbo w pdilJ 
šio sąlygos. Fabriko gyven
vietėje — Naujuosiuose Ver
kiuose iškilo nauji, patogūs 
gyvenamieji namai, kultūros 
rūmai.

Augo darbininkų meistriš
kumas. Jų daromas plataus 
asortimento popierius dabar 
keliauja įvairiausiais adre
sais, pelno aukštą įvertini
mą.

Į daugelio Tarybų Sąjun
gos respublikų, į užsienį savo 
produkciją siunčia ir kitos 
Tarybų Lietuvos popieriaus 
pramonės įmonės. Spaustu- -| 
vinį popierių, kartoną? me
džio plaušo plokštes mielai 
perka JAV, Danijos, Olandi
jos, Vokietijos Federatyvi
nės Respublikos, Prancūzijos 
ir daugelio kitų pasaulio šalių 
firmos. Popieriaus fabrikai 
dabar veikia Kaune, Klaipė
doje, Grigiškėse. Tai ištisi 
automatizuotų cechų kom
pleksai, kuriuos aptarnauja 
labai kvalifikuoti darbinin
kai.

Lietuvos popieriaus gamin
tojai kasmet didina produkci
jos išleidimą, bet kartu pade
da išsaugoti ir tūkstančius 
hektarų miškų. Labai daug 
popieriaus respublikoje ga- 
minaipa iš atliekų — makula
tūros. Specialiai jos perdirbi
mui įrengtas fabrikas Pabra
dėje. Neteršia popieriaus 
įmonės ir upių, ežerų. Visuo
se fabrikuose veikia pajėgūs 
vandens valymo įrengimai.

Vytautas Žemaitis

Madrid. — Kolumbijos am
basada pranešė, kad Kolum
bijos vyriausybė netrukus 
pasirašys sutartį su sukilėlių 
grupe, sutrumpintai vadina
ma M-19 (balandžio 19-osios 
judėjimas), dėl jos partizani
nės veiklos nutraukimo. Pa
našią sutartį Kolumbijos val
džia jau anksčiau yra pasira
šiusi su kita viena didžiausių 
grupių. Pasilieka dar viena 
grupė, su kuria taip pat 
ketinama susitarti.

BROLYBĖS MANIFESTACIJA

LIUBLINAS. Jaudinančia 
TSRS Ir Lenkijos Jaunosios 
kartos brolybės manifestacija 
tapo III abiejų Salių atstovų 
susitikimas, surengtas pagal 
Lenkijos ir Tarybų Sąjungos 
jaunimo draugystės dienų 
programą. Jis jvyko netoU 
nedidelio Lenkijos Dorochus- 
ko kaimo, kur prieš 40 metų 
neseniai jkurtos Lenkijos 
liaudies kariuomenės dalys 
kartu su Tarybine Armija 
forsavo Būgą Ir išvadavo iš 
vokiškųjų fašistinių grobikų 
pirmąjį busimosios LLR teri
torijos ruožą.

Kalbėdamas susitikime, 
VLKJS CK sekretorius J. 
Dergausovas pareiškė įsitiki
nimą, kad jaunimas garbingai 
tęs vyresniosios kartos ko
vų ir darbo tradicijas ir kad 
prie to prisidės draugystės 
dienos.

Už gyventojų Indėlį Į ko
vą su hitleriniais okupantais 
Dorochusko kaimui buvo 
(telktas Lenkijos ordinas 
„Griunvaldo kryžius". Ta pro
ga čia (vyko masinis mitin
gas. Buvo .padėti vainikai 
prie Lenkijos ir Tarybų Są
jungos ginklo brolybės pa
minklo ir karių kapuose Chel- 
mo mieste.

DIDELIŲ PERMAINŲ METAI
nomis Kaunas susilaukė 
daug svečių. Į iškilmes, skir
tas miesto išvadavimo iš fa
šistų okupacijos 40-osioms 
metinėms, atvyko kovų su 
nuožmiu priešu Nemuno že
mėje dalyviai. Buvę kariai ir 
partizanai pagerbė žuvusiųjų 
atminimą, padėjo gėlių 
puokštes Aukštųjų Šančių 
karių kapuose ir prie V. 
Lenino paminklo.

Niūriausi metai daugiaam
žėje miesto istorijoje — vo
kiškųjų fašistų okupacija. 
Jau pirmosiomis jos dieno
mis Kaune prasidėjo masinės 
žudynės. Nuo budelių rankos 
žuvo talentingas lietuvių 
poetas V. Montvila, dailinin
kas B. Žekonis, profesorius 
S. Bieliackinas, respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatas P. Zibertas ir tūks
tančiai kitų. Šiurpiu mirties 
fabriku okupantai ir jų talki
ninkai pavertė IX fortą, ku
riame nukankino daugiau 
kaip 80 tūkstančių žmonių — 
Tarybų Sąjungos, Lenkijos, 
Prancūzijos, Belgijos ir kitų 
šalių piliečių.

Tačiau fašistai neįstengė 
palaužti kauniečių pasiprieši
nimo okupaciniam režimui. 
Iš gilaus pogrindžio kovai 
vadovavo Partijos bei Kom
jaunimo miesto ir apskrities 
komitetai. Miesto apylinkėse 
veikę partizanų būriai sprog
dino geležinkelio ešelonus su 
šaudmenimis ir karine tech
nika, okupantų sandėlius, til
tus, kitus objektus. Aukso 
raidėmis Didžiojo Tėvynės 
karo istorijoje įrašyti kaunie
čių pogrindininkų J. Alekso- 
nio, H. Borisos, A. Čeponio 
vardai. Žuvusiems kovoje su 
okupantais komjaunuoliams 
po mirties suteikti Tarybų 
Sąjungos Didvyrių vardai.

Nors miestas buvo išva
duotas be didesnių mūšių* 
tačiau skaudūs okupacijos 
pėdsakai liko. Buvo susprog
dinta elektrinė, tiltai per 
Nemuną ir Nerį, vandentie
kis, geležinkelio stotis, tune
lis, griuvėsiais paversta 
daug įmonių. Fašistai, bėg
dami iš Kauno, apiplėšė 
miestą, paliko jį be duonos, 
vandens, energijos. Kaunie
čiai tuojau pradėjo atstaty
mo darbus. Jiems padėjo 
visa šalis. Jau per pirmuo
sius penkerius pokario metus 
miesto pramonė pasiekė 
prieškarinį lygį, netrukus jį 
pralenkė.

Šiandien Kaunas — antra
sis pagal dydį Lietuvos mies
tas — svarbus ekonomikos, 
kultūros ir švietimo centras. 
Šių metų pradžioje jis susi
laukė 400 tūkstantojo gyven
tojo. Išaugo nauji jo rajo
nai — Dainava, Kalniečiai, 
Eiguliai, kuriuose gyvena 
kas antra kauniečių šeima.

Rekonstruėtos, . išplėstos 
senosios įmonės: “Drobėj 
“Liteksas”, “Inkaras”, “Kau
no audiniai” ir kitos. Pasta
tyta daug naujų — Radijo 
gamykla, F. Dzeržinskio sta
klių gamybinis susivieniji
mas, P. Ziberto šilko kombi
natas, Spalio 50-mečio dirbti
nio pluošto gamykla ir kitos. 
Energiją tiekia dvi didelės 
elektrinės — Kauno hid
roelektrinė ir šiluminė elek
tros stotis.

Greta tradicinių pramonės 
šakų — tekstilės, trikotažo, 
avalynės, baldų, maisto pro
duktų gamybos sukurtos 
naujos — radijo elektronika, 
staklių, elektros motorų, 
prietaisų, laivų mechanizmų 
gamyba. Kaune pagaminta 
produkcija siunčiama į visas 
broliškas respublikas, eks
portuojama daugiau kaip į 
pusę šimto užsienio šalių 
penkiuose kontinentuose.

Kartu su * pramone augo 
mokslas, kultūra. Šiandien 
trys penktadaliai respublikos 
studentų mokosi Kauno 
aukštosiose mokyklose.

gŽi«>*
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Nuotraukoje: Naujai iškilęi 
nas.

Mokslo įstaigose dirba be
veik šimtas mokslų daktarų 
ir daugiau kaip tūkstantis 
kandidatų. Veikia trys teat
rai, filharmonijos filialas, 15 
kino teatrų, 81 biblioteka, 
septyni muziejai. Daugelis 
kauniečių meno saviveiklos 
entuziastai.

Tačiau kauniečiai nesiten-

SVEČIAI IŠ KUBOS LIETUVOJE
VILNIUS, VII. 16. (ELTA). 

Į, Tarybų Lietuvą atvyko Ku
bos partinių darbuotojų gru
pė, kuriai vadovauja Kubos 
komunistų partijos CK eko
nomikos skyriaus sektoriaus 
vedėjas Chilbertas Valdesas 
Bėrgesas.

Šiandien draugus kubie
čius priėmė Lietuvos Komu
nistų partijos CK sekreto
rius A. Brazauskas. Jis papa
sakojo, kaip vykdomi TSKP 
XXVI suvažiavimo ir Lietu
vos Komunistų partijos XVIII 
suvažiavimo nutarimai, su

Arktinė navigacija - 84
KLAIPĖDA. Lietuvos jūrų 

laivininkystės kolektyvas pra
dėjo atsakingą krovinių per
vežimo etapą — arktinę na
vigaciją. Pirmieji du motor
laiviai — „Abramąs Archi- 
povąs" ir „Vladimiras Fa
vorskis" — jau išplaukė iš 
šiaurinio Igarkos uosto į 
Ispaniją. I šią Vakarų Euro
pos šalį jie gabena daugiau 
kaip 10 tūkstančių kubinių 
metrų pjautos miško medžia
gos.

Arktinėje navigacijoj e-84 
dalyvaus 22 respublikos pre
kybos laivyno motorlaiviai. I

Kalniečių gyvenamasis rajo-
K. Jūrelės nuotraukos 

kiną pasiektais laimėjimais. 
Miesto ekonominio ir sociali
nio vystymo plane numatyta 
pastatyti dar vieną rajoną — 
Šilainius, kuriuose gyvens 
beveik šimtas tūkstančių 
žmonių. Vėliau miestas bus 
plečiamas pietvakarių-Rokų 
ir Vaišvydavos—kryptimi.

Z. Mikalauskas

pažindino su laimėjimais, ku
riuos pasiekė respublikos 
darbo žmonės, vystydami 
ekonomiką ir kultūrą. Pokal
byje dalyvavo Lietuvos Ko
munistų partijos CK organi
zacinio partinio darbo sky
riaus vedėjas V. Kardamavi- 
čius.

Kubos partiniai darbuoto
jai pabuvos Vilniuje,- Kaime, 
Klaipėdoje, Plungės rajone, 
lankysis pramonės ir žemės 
ūkio įmonėse, susitiks su 
partiniu ir tarybiniu aktyvu.

Ispanijos, Anglijos, VFR, Bel
gijos, Italijos, Jugoslavijos 
ir Vokietijos Demokratinės 
Respublikos uostus jie per
gabens 220 tūkstančių kubi
nių metrų šiaurės Sibiro me
dienos.

Laivyba šiaurės jūrių ke
liais — sunkus ir atsakingas 
uždavinys. Nors laivų kara
vanams kelią „skina" ga
lingi ledlaužiai, apledėjusiems 
laivams paprastai : tenka 
plaukti itin sudėtingomis me
teorologinėmis sąlygomis.

ELTA
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Laiškas "Tiesai" iš New Yorko
Marškinėliai su užrašu 

„Medžiotojų klubas „Nušauk 
komunistą": organizuota me
džioklė Afganistane, Centri
nėje Amerikoje ir Pietryčių 
Azijoje" kainavo 7 dolerius 
95 centus. Tokia pat prekė 
su užrašu „Aplankyk Liba
ną, padėk sirui nukeliauti 
pas alachą" irgi tiek kaina
vo. „Žudyk visus iš eilės, o 
dievas vėliau pats atsirinks" 
— kažkodėl visu doleriu pi
giau.

. Kolegos mane, tik atvy
kusį į Niujorką, kaip naujo
ką švietė, kad visko, kas at
rodo neįmanoma, galima gau
ti sendaikčių turguje. Profe
sinio smalsumo vedinas, ap
vaikščiojau jų ne vieną,^ap
keliavau miesto užkampius, 
bet tokių prekių niekas ne
pasiūlė. Į žmonių medžioklę 
mane pakvietę pačiame 
miesto centre — nuo garsio
sios „Ričiolio" parduotuvės 
Penktojoje aveniu prekysta
lio. ,/

Čia aš pirmą kartą ir pa
mačiau žurnalą „Soldžer of 
forčuri" („Sėkmės kareivis"). 
Paskubomis pasklaidžiau, 
žvilgtelėjau į kainą — 3 do
leriai — ir padėjau atgal. 
Grįžęs namo, panorau paskai
tyti. Kitą dieną nuvažiavau į 
Penktąją aveniu, bet žurna
las jau buvo išparduotas. 
Apklausinėjau aplinkinius 
kioskininkus, kurių nuolati
nis klientas esu. Šie manda
giai skėstelėjo rankomis, kad 
tokio leidinio nepardavinėję, 
bet iš jų išraiškų supratau 
be reikalo prisipažinęs „Sėk
mės kareivio" skaitytoju. 
Žurnąlą vis dėlto gavau — 
toje pat Penktojoje aveniu, 
tik kitoje gatvės pusėje. Vie
name iš jo puslapių aš ir ra
dau kvietimą drauge tapti 
galvažudžiu.

„Sėkmės kareiviui" poli
grafiniu požiūriu galėtų pa
vydėti bet kuris kitas Jung
tinių Valstijų žurnalas. Jo 
birželio mėnesio laida pasiro
dė 112 puslapių, geras po
pierius, puikios kokybės 
spalvotos nuotraukos.

„Sėkmės kareivio" virše
lyje įrašyta, kad tai profesio
nalių nuotykių ieškotojų žur
nalas. Jį įkūrė 1975 metais 

jbuvęs specialiųjų dalinių 
papulkininkis Robertas Brau
nas neva specialiai Vietnamo 
karo veteranams. Iš tikrųjų 
jis skirtas visų rūšių samdi
niams bei antikomunistams. 
Pirmasis žurnalo numeris iš
ėjo 5 (tūkstančių egzemplio
rių tiražu, o dabar kas mėne
sį spausdinama po 190 tūks
tančių. I ką orientuojasi re
dakcija? Jos pačios duome
nimis, 10 procentų žurnalo 
prenumeratorių — šiandieni
niai JAV ginkluotųjų pajėgų 
kariai, 17 procentų — poli
cininkai ir specialiųjų tarny-
bų agentai, visi kiti — idėji
niai bendraminčiai, kurie, 
tiesa, yra linkę skaityti apie 
kitų nuotykius, nepasikelda- 
mi iš savo patogaus krėslo.

Oficialiai „Sėkmės karei
vį" leidžia Baulderyje (Kolo
rado valstija) įregistruota 
„Omegos grupė", ? pavadinta 
pagal Kubos kontrrevoliu
cionierių organizaciją „Ome
ga-?". Ši organizacija Va
šingtone nužudė Čilės prezi
dento Salvadoro AĮjendės 
bendražygį Orlandą Letelje- 
rą, rengė pasikėsinimus prieš 
Jungtinėse Valstijose dirban
čius Kubos diplomatus, Niu
jorke mėtė bombas į TSRS 
misiją prie Suvienytųjų Na
cijų Organizacijos bei šaudė 
į tarybinių piliečių butų lan
gus.

Net JAV kongreso atsto
vų rūmų narė demokratė 
Patricija Šreder porą kartų 
kreipėsi į šalies teisingumo 
ministeriją, prašydama išsi
aiškinti, kaip jos gimtojoj^ 
valstijoje atsirado šie galva
žudžių pasekėjai. Dukart —
1976 ir .4979 metais — teisė
tvarkos gynėjai žadėjo kon- 
g.resmenei pasidomėti oficia-
Irai įsiregistravusiais teroris
tais, tačiau viskas tuo ir pa
sibaigė.

Kokie žmonės telkiaši ap
link „Sėkmės kareivį", gali
me spręsti, iš paties leidėjo 
Roberto Brauno asmenybės. 
4954—1957 metais jis karinę 
tarnybą Amerikos armijoje 
pradėjo rinktiniame kontr
žvalgybos korpuse, kuris iš 
esmės buvo diversantų dali
nys, pavaldus tiek karinei 
žvalgybai, tiek CŽV.

Karinė valdžia leido ener-

Mokymo sportinė 
bazė

AKMENE. Balsiuose, prie 
Virvytės upės, atidaryta Šiau
lių K. Preikio pedagoginio 
Instituto naujoji mokymo 
sportinė bazė.

Gražioje vietoje išsirikiavo 
daugiau kaip dvidešimt poil
sio tipo namelių. Centrinis

gingam diversantui gauti 
„akademinių atostogų", — 
kad R. Braunas apsigintų 
mokslinį laipsnį Kolorado 
universitete. Disertacijos te
ma nenutolo nuo misterio 
Brauno darbo — joje buvo 
nagrinėjami būdai, kaip dis
kredituoti Fidelio Kastro 
vadovaujamus partizanus. 
„Mokslininkui" net buvo 
leista nuvykti į Kubą, kad 
iš arčiau susipažintų su kon
trrevoliucinės veiklos meto
dais. Šios žinios pravertė po
nui Braunui po Batistos reži
mo žlugimo, kai CŽV pasiū
lė jam prieš Laisvės salą tel
kiamų samdinių instrukto
riaus vietą Floridoje.

Būsimo „Sėkmės kareivio" 
leidėjo laimei, šeimininkai 
nepareikalavo, kad instruk
torius kartu su „mokiniais" 
dalyvautų gėdingu žlugimu 
pasibaigusiame -.išsilaipinime 
Kočinos įlankoje. Po to mis
terio Brauno ir pėdos Flori
doje atšalo. Neatvėso tik 
noras vėl įlįsti į kokią nors 
kruviną avantiūrą. 1963 me
tais Robertas Braunas buvo 
vienas iš vadinamojo „Ame
rikos komiteto kovotojams 
už Katangoii laisvę remti" 
steigėjų.

Kvietimas
į... žmonių 
medžioklę
Cia jo irgi būtų laukusi 

nesėkmė, jeigu šeimininkai 
nebūtų leidę vėl užsivilkti 
karinės uniformos: antrojoje 
septintojo dešimtmečio pu
sėje misteris Braunas su spe
cialiųjų pajėgų kapitono ant
pečiais buvo pasiųstas į 
Vietnamą. Nuotykių ieškoto
jo laukė speciali CŽV misija 
Pleiku aukštikalnėje. Darbas, 
kaip ir reikėjo tikėtis, nebu
vo visiškai nekaltas, bet iy 
misteris Braunas nebuvo vi
siškas naujokas. Šiaip ar 
taip šeimininkai liko paten
kinti ir, kai eilinį kartą keis
damas kailį nuotykių ieško
tojas vėl nusivilko karinę 
uniformą, globėjai iš CŽV 
dar ne kartą jį prisiminė,
jau civiliui pakėlė karinį 
laipsnį iki majoro, o vėliau 
+- iki papulkininkio.

Misterio Brauno laukė 
naujos užduotys. Tuo metu 
Amerikos dešinieji guodėsi, 
kad „Vietnamo kampanija 
nedavė šaliai nė vieno did
vyrio". Iš tiesų net buržuazi
nei Jungtinių Valstijų spau
dai buvo suriku surasti gra
žesnių žodžių į Indokiniją 
pasiųstam ekspediciniam kor
pusui. Buvęs teroristas ap
siėmė užpildyti šią spragą ir 
kažkieno finansiškai padeda
mas įsteigė samdinių žurna
lą.

Iš pradžių žudikų teisinto- 
jams buvo nelengva. Praėju
sį dešimtmetį apie Vietnamą 
kalbėjo kaip apie nacionali
nę gėdą, kurią reikia geriau 
užmiršti. Šiandieninei admi
nistracijai, kuri daro viską, 
kad perrašytų istoriją — net 
iš juodo padarytų balta, toks 
žurnalas kaip tik pravertė. 

“Ir ne tik nusikaltimams Viet
name teisinti.

Pažiūrėkime, ką rašo „Sėk
mės kareivio" birželio mė
nesio numeris. Ant viršelio 
nufotografuotas ginklais ap
sikarstęs samdinys, greta už
rašas skelbia: „Legionieriai 
kaunasi Salvadore". Kova 
prieš kairiuosius partizanus 
Centrinėje Amerikoje — pa
grindiniai šio numerio 

«straipsniai. Baltieji samdiniai 
kartu su CŽV instruktoriais 
moko antipartizaninės kovos 
metodų rinktinius chuntos 
režimo batalionus. Žurnalas 
cituoja vieno iš šių „moky
tojų" žodžius Salvadoro ka
reiviams: „Žudyti partiza-

stovyklos pastatas skirtas įvai
riems masiniams renginiams.

į Sigitas BLĖDA

Ligoninė pašešupyje 
KAPSUKAS. Statybos val

dybos statybininkai Kapsuko 
medikams (teikė simbolinį 
naujosios ligoninės raktą, per
duodami naudojimui pirmąją 
jos eilę — 320 lovų.

nūs — tai tas pats, kas muš
ti uodus. .."

Kituose puslapiuose galima 
rasti akivaizdų pavyzdį, kaip 
begėdiškai klastojama nau
jausiųjų laikų istorija: vie
nas iš straipsnių skirtas pran
cūzų kčlonizatorių pralaimė
jimo Vietname —- Dienbjen- 
fu mūšio — 30-mečiui. Pary
žiaus/ valdžia kaltinama ne
ryžtingumu; Vietnamą jau 
tada reikėję sunaikinti ato
miniu smūgiu.

Dar vienas reportažas — 
apie baltuosius samdinius, 
instruktuojančius separatistų 
dalinius Birmos džiunglėse. 
Skaldyti pažangos keliu žen
giančias valstybes — to sie
kia kai kurios Vakarų jėgos. 
Jos dosniai apmoka profe
sionalius nuotykių ieškoto
jus, kurių „nuotykiai" susi
deda iš žudynių. Birmoje jie 
nusikalsta dvigubai — kartu 
su separatistais saugo kara
vanus, iš „auksinio trikam
pio" į Vakarų Europą ir JAV 
gabenančius narkotikus.

Likę puslapiai užpildyti 
pačia įvairiausia ginklų rek
lama — nuo užnuodyto 
smeigtuko ar peilio iki 16 
tūkstančių dolerių kainuo
jančio miniatiūrinio povan
deninio laivo. Greta rekla
muojamos pastarųjų dešimt
mečių gėdingų avantiūrų re
likvijos — nuo japonų ka
mikadzės galvos raiščio- (ori
ginalas Šimtą kartų branges
nis už kopiją) iki intervenci
jos į Grenadą dalyvio meda
lio.

Yra ir nedviprasmiškų 
skelbimų, kaip kad toks: 
„Buvęs jūrų pėstininkas, 
Vietnamo karo veteranas, 
trumpam laikui ieško rizikin
go ir purvino (I) darbo. Siū
lyti: pašto dėžutė Nr. 7368, 
Čikaga, Ilinojaus valstija 
60680". >

Kas siūlosi į darbą, o kas 
ieško „darbininkų". Praėju
siame numeryje, pavyzdžiui, 
kažkodėl ieškojo buhalterio, 
kuris mokėtų farsi kalbą ir 
galėtų... šokinėti su parašiu
tu.

Pagrindinis šių metų „Sėk
mės. kareivio" renginys — 
dar prieš akis. Rugsėjo 19—23 
dienomis Las Vegaso „Sa
charos" viešbutyje įvyks 
kasmetinis baltųjų samdinių 
ir kitų žurnalo rėmėjų suva
žiavimas. Salėje delegatus 
stengsis kuo mažiau laikyti: 
šaudykloje vyks šaudymo 
varžybos, manieže bus su
rengta naujausių ginklų pa
roda, poligone bus pade
monstruota jų žudančioji ga
lia. Žadama net surengti 
dviejų dienų manevrus. Vis 
dar neaišku, kaip bus su šuo
liais iš lėktuvo. Žurnale ra
šoma, kad ligi šiol nepavy
ko susitarti su jokia šuolių 
mokykla, nors praėjusiais 
metais parašiutizmo praty
bas teko atšaukti, užprotesta
vus draudimo kompanijoms, 
— po to, kai vieną nuotykių 
ieškotoją (neaišku, profesio
nalą ar mėgėją) nuo medžio 
nukabino jau atšalusį...

Šiandien profesionaliems 
žudikams užsakymų netrūks
ta. Du „Sėkmės kareivio" 
specialūs korespondentai iš 
užduočių negrįžo: kažkoks 
Džonas Beikonas buvo nu
kautas CŽV išlaikomuose iš
daviko Holdeno Roberto da
liniuose Angoloje, Maiklas 
Ečanis žuvo instruktuoda
mas somosininkus Nikarag
voje. Žinoma, durklas ir au
tomatas buvo pagrindinis šių 
„žurnalistų" darbo įrankis... 
Jais šių dienų landsknechtai 
stengiasi įsiamžinti ne viena
me Žemės kampelyje.

Nusikaltėliai visur lieka 
nusikaltėliais. Panorėjus juos 
būtų galima patraukti atsako
mybėn ir pagal Jungtinių 
Valstijų įstatymus. Štai vie
nas iš Amerikos įstatyminių 
Yiokumentų, populiariai vadi
namas „Neutralumo aktu", 
teigia: „Tas, kas Jungtinėse 
Valstijose, apeidamas JAV
įstatymus, bandys kaip karei
vis ar jūrų pėstininkas tar
nauti užsienio monarchui, 
valstybei ar tautai, gali būti 
nubaustas 1000 dolerių bau
da arba įkalintas trejiems 
metams, arba abiem baus
mėm iš karto..."

Tačiau už pinigus žudan
čių legionierių, esančių čia 
pat, panosėje, Amerikos Te
midė nepastebi. Žinoma, ne 
dėl trumparegiškumo.

Pašešupyje iškilusiuose kor
pusuose jau įsikūrė chirurgi
nis, vidaus ligų, nervų sky
riai. Netrukus ligonius priims 
ir traumatologinis, kardiologi
nis, antrasis vidaus ligų sky
rius.

Kapsuko statybos valdybos 
statybininkai toliau rengia 
šiuolaikišką sveikatos rūmų 
kompleksą, kuriame vienu 
metu galės gydytis 600 ligo
nį- Mečys JUOZAITIS
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KANADOS ŽINIOS

Nėra didelio pasirinkimo
J. YLA

Rugsėjo (September) 4 d. 
įvyks federalio parlamento 
rinkimai. Spauda, radijas ir 
televizija apie tai ir plepa. 
Vis klausimas, kas laimės?

Įdomu tai, kad konservatai 
ir liberalai kreipia daug dė
mesio į tai, kad abeji turi 
naujus lyderius, konservatai 
B. Mulroney, o liberal J. 
Turner. Abeji vis pabrėžia, 
kad nauji lyderiai Kanadą 
pasuks “nauju” keliu. Pavyz
džiui, konservatai vis prime
na, kad Trudeau vadovauja
mi liberalai taip nupuldė Ka
nados ekonomiją, kad bedar-, 
bių skaičius išaugo iki pusan^ 
tro milijono, nežmoniškai iš
kilo palūkanos, labai išaugo 
infliacija. Girdi, jie sko
las per savo valdymo laiko
tarpį padidino iki beveik 200 
bilijonų. Liberalai nori nusi
plauti bankas, visą kaltę su
versti Trudeau valdžiai. J. 
Turner, naujas premjeras, 
sako, kad jie apie praeitį ne
nori kalbėti. Jo valdžia turin
ti mintyje ateitį. Ji, girdi, 
Kanados politiką pasuksianti 
nauja kryptimi.

Kaip koncervatai, taip ir 
liberalai, suka į dešinę, į 
korporacijų patenkinimą, 
bankų naudai.

Naujų Demokratų Partijos 
lyderis Broadbant sako, kad 
Turner ir Mulropey yra taip 
panašūs vienas Skitam, kaip 
dvi kredito kortelės. Bet 
nauji demokratai, kaip rodo 
visuomenės opinijos tyrinė
tojai, negali tikėtis išrinkti 
daugumos. Ir jie patys to 
nesako. Bet jie teigia, kad 
jeigu nei liberalai, nei kon
servatai negaus daugumos,

tai naujieji demokratai, bū
dami nusveriančia jėga, gali 
padaryti didelį spaudimą į 
valdančiąją partiją. Anais 
metais jie padėjo liberalams 
nuversti J. Clark konservatų 
valdžią.

Apie komunistų partiją ir 
kitas mažas partijas spauda 
bei televizija nieko nesako. 
Visai ignoruoja. Neabejoja
mai, jos neturi tiek įtakos, 
galėti išrinkti atstovus.

Pažymėtina, kad taikos ir 
nusiginklavimo šalininkai 
klausinėja visų trijų partijų 
kandidatų taikos klausimu. 
Naujų demokratų lyderis 
[Broadbent tvirtai pasisakė, 
kad nuklinių ginklų gamyba 
būtų užšaldyta. Liberalų ir 
konservatų kandidatai išsisu
kinėja. Girdi, Kanada turi 
laikytis įsipareigojimų 
NATUI. Bet jie nelabai gerai 
besijaučia. Kai kuriems toks 
atsinešimas gali labai pa
kenkti.

Aplamai, Kanados žmo
nėms pasirinkimo. Atrodo, 
nedaug liberalų naujasis ly
deris yra toks pats biznio at
stovas, kaip ir konservatų 
lyderis.

Beje, liberalų tarpe matyti 
žmonių, kurie pritaria gink
lavimosi užšaldymui. Pavyz
džiui, Compagnola, liberalų 
partijos nacionalė lyderka, 
kandidatuojanti Vancouvery- 
je, atvirai pasisako už gink
lavimosi užšaldymą.

Gal praktiškiausia bus bal
suoti už naujuosius demokra
tus. Juo i jų bus daugiau 
išrinktų, tuo bus sunkiau 
korporacijų t atstovams pra
vesti savo planus.

Trumpai

NEKETINA 
PASITRAUKTI

Santiago. — Čilės diktato* 
rius prezidentas gen. Augus
to Pinochet, kuris anksčiau 
yra kalbėjęs apie municipali
nius ar parlamentinius, rinki
mus . kada nors apie 
1989-uosius metus, dabar pa
reiškė, kad jis neketinąs to 
leisti ir kad jis bent ligi 
1989-ųjų metų pasiliks val
džioje.

Šį jo pranešimą labai nepa
lankiai sutiko opozicijos par
tijų vadai. Socialdemokratų 
partijos pirmininkas Mario 
Sharpe pareiškė: “Generolas 
Pinochet mus jau pripratino 
prie staigmenų”.

Gen. Pinochet užėmė val
džią prieš 11 metų, nuvers
damas ir nužudydamas teisė
tai išrinktą prezidentą Salva
dor Allende Gossens.

ŽMOGUI REIKIA 
TAIKOS

Akad. ZIGMAS JANUŠKEVIČIUS

Montreal, Que.
Mirtys, mirtys

Mirtis be pasigailėjimo ski
na mūs tautiečius, visokio 
amžiaus. Bet labiausiai palie
čia senąją kartą. Ypatingai 
daug mirimų buvo per liepos 
mėnesį. Apie kai kuriuos jau 
esu rašiusi, o pastaruoju 
laiku mirė šie tautiečiai:

Liepos 27 d. mirė Jonas 
Jukrštas, sulaukęs 82 metų 
amžiaus. Paliko žmoną, brolį 
su šeima Jungtinėse Ameri
kos valstijose žmonos sesu
tę B. Balčiūnienę ir - jos 
sūnų. Velionis kilęs nuo Ku
piškio iš Šimonių.

Į šefmenis buvo atvykęs 
brolio sūnus su šeima. Šer
menyse ir palydėti į kapus 
susirinko daug velionio pa
žįstamų. Po palydų visi buvo 
pakviesti pietums.

Liepos 31 d. mirė Vytas 
Klemka, sulaukęs 73 metų 
amžiaus. Buvo viengungis. 
Du broliai mirė kiek anks
čiau. Jo laidojimu rūpinos 
brolio duktė ir brolienė.

Liepos 31 d. mirė Vilimas 
Kalinauskas, sulaukęs 70 
metų amžiaus. Buvo vien
gungis. Paliko tris brolius ir 
sesutę. Šermenyse dalyvavo 
daug velionio pažįstamų. Po 
palydų visi buvo pavaišinti.

Taipgi M. Jonušienė gavo 
liūdną žinią iš T. Lietuvos, 
kad ten mirė jos jauniausias 
brolis—Bronius Norkus.

Visų mirusių artimiesiems 
gili užuojauta.

Sergantieji
Buvo ir vėl sunkiai susir

gęs T. Juzulaitis. Šiuos žo
džius rašant, ligonis dar ran
dasi General ligoninėje.

Taipgi abu Kušleikai rimti 
ligoniai, ir jie guli Readdy 
Memorial ligoninėje. /

Išvyko sūnų aplankyti
Antanas ir Kazė Keršiai 

buvo išskridę į Prince Ar- 
thure salas aplankyti savo 
sūnų ir jo šeimą. P.

Winnipeg, Man.
KLUBO LIGONIAI

Sunkios ligos prispaustas, 
mūsų pirmutinis Klubo narys 
J. Radzevičius, gerai žino
mas lietuvių gyvenime, ir 
darbe klasės judėjime, J. R. 
priklauso prie Klubo nuo 
1938-ųjų metų, nuo pat Klu
bo gimimo. Jis daug darba
vosi Klube, norėdamas, kad 
Winnipeg© lietuviai turėtų 
savą namą. J. R. daug darbo 
ir laiko pašventė Klube.

Jis susirgo ir randasi St. 
Boniface ligoninėj. Mes visi: 
Klubo valdyba, nariai, drau
gai, linkime tau greitai pa
sveikti, sustiprėti ir grįžti į 
Klubą. l(les laukiam tavęs, 
Juozai grįžtant. V. Navog.

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos Komunistų partijos gen. 
sekretorius Giocondo Dias 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos žinių agentūrai 
papasakojo apie Brazilijos 
komunistų veiklą, rūpinan
tis, kad partija būtų legali
zuota. Palankumo randama 
plačiosiose masėse ir net 
valdančiosios partijos narių 
tarpe. Nors ir nelegali, ko
munistų partijž veikia 
22-iuose miestuose. Ji remia 
populiarų Brazilijos gyvento
jų reikalavimą, kad būtų 
įvesti tiesioginiai prezidenti
niai rinkimai.

Bonn. -— Fed. Vokietijos 
socialdemokratų partijos 
prezidiumo narys Egon 
Bahr pasikalbėjime su Pra
goję leidžiamu žurnalu pa
brėžė, jog, siekiant pasauli
nės taikos, yra būtinas glau
dus bendradarbiavimas tarp 
komunistų ir socialistų. Ne
paisant skirtumų tarp tų 
dviejų partijų, jis pareiškė, 
nėra tokių didelių skirtumų, 
kurie blokuotų bendrą taikos 
troškimą.

DIDVYRIŲ PORTRETŲ 
GALERIJA PAŠTO 
MINIATIŪROSE

Spaudos platinimo susivie
nijimas „Lietuvos sąjunginė 
spauda" pradėjo leisti meni
nius vokus su Tarybų Sąjun
gos Didvyrių portretais. Užsi
brėžta savotiškoje „portretų 
galerijoje" supažindinti su 
16-osios Lietuviškosios Rau
donosios vėliavos ordino 
Klaipėdos šaulių divizijos 
didvyriais, taip pat Lietuvos 
žemėje kovojusiais kitų Ta
rybinės Armijos junginių ka
riais, Didžiojo Tėvynės karo 
partizanais, pogrindininkais.

Išleisti vokai su J. Alekso- 
nio, V. Bėniotėno, V. Jace- 
nevičiaus, F. Lysenkos, S. 
Šeinausko portretais.

ELTA

TARYBŲ LIETUVOJE

MIRUS

Broniui Norkui
Reiškiu gilią užuojautą velionio šeimai, broliui, 

sesutei montrealietei M. Jonušienei ir visiems 
artimiesiems.

CHARLES LUKOŠIUS
Montreal, Canada

Niekada neužmiriiu to giedro 1941 m. 
birželio 22 d. ryto, kada aš, jaunas gydy
tojas, geriausiai nusiteikęs, skubėjau j Kau
no universiteto klinikas susitikti su budė
jusią tą naktj vaikų skyriuje žmona Gen- 
rieta. Planavome abu praleisti sekmadienj 
Kleboniškio miške.

Tačiau nei mano žmona, nei aš, nei mi
lijonai tarybinių žmonių nenujautė, kokia 
tragedija prasidėjo tą rytą, kiek^tas karas 
pareikalaus gyvybių, kraujo, ašarų, kančių, 
kokių atneš materialinių nuostolių.

Dabar mes, tarybiniai žmonės, žinome, 
ką reiškia karas, žinome, kad taiką reikia 
branginti ir saugoti. Mes, medikai, kurių 
profesija yra gelbėti žmones, tą ypač su
prantame.

16-ojoje lietuviškojoje divizijoje, kur mu
du su žmona atsidūrėme, radome daugiau 
pažjstamų ir nepažįstamų kolegų — kau
niečius gydytojus Ch. Kibarskj, J. Parna- 
rauską, V. Kuzminskj, vilniečius Joną ir 

Ireną Stachelskius, sibirietj P. Lazutką, V. 
Dzidorovičių iš Dnepropetrovsk© Ir dauge
lį kitų.

Mūsų divizija ruoštis mūšiams pradėjo 
intensyviai, pagaliau prasidėjo patys karo 
veiksmai. Buvome jauni, be galo mylėjo
me gyvenimą, bet mirties nebijojome, ži
nojome, kad kaunamės ne tik už savo, bet 
ir už visos žmonijos laisvę, už tūkstantme
tę kultūrą ir civilizaciją, nes joms taip pat 
grėsė žlugimas. /

Kiek matėme didvyriškumo, pasiaukojimo,

kokie puikūs kariai būvą V. Motieka, P. 
Petronis, V. Lunia, K. Surkus Ir daugelis 
kitų. Kiek gyvybių Išgelbėjo Ch. Klbars- 
kis, 5. Ptašekas, G. Januškevičienė, V. Kuz- 
minskis ir kiti medicinos darbuotojai. Ne 
veltui sakoma, kad Didįjį?Tėvynės karą lai
mėjo sužeistieji, nes daigiau kaip 70 proc. 
jų, jau patyrę bebaimiai kariai, vėl grįžda
vo į pirmąsias linijas.

Išvadavus Tarybų Lietuvą, dalis 16-oslos 
lietuviškosios divizijos karių medikų — J. 
Parnarauskas, P. Lazutka, G. Januškevičienė 
ir kiti — įnikome j sveikatos apsaugos 
sistemos atkūrimo darbą* Jam vadovavo 
sveikatos apsaugos ministras prof. V. Gir
dzijauskas. G. Januškevičienė Ir aš pradė
jome dirbti Kauno valstybinio universiteto 
(kurį 1943 m. okupantai buvo uždarę) Me

dicinos fakultete. 1950 m. šis fakultetas 
buvo pertvarkytas įYsavaranklšką Kauno 
medicinos institutą*^

Taip prasidėjo, dar patrankoms gaudžiant, 
sunkus, bet vaisingas aukštojo mokslo at
kūrimo darbas. Palyginkime^: 1944 m. Me
dicinos fakultete tebuvo 6 mokslų dakta
rai, šiuo metu Kauno medicinos institute 
ir jo padaliniuose dirba 43 mokslų dak
tarai, 283 mokslų kandidatai, iš viso dau
giau kaip 600 medicinos personalo bei 
mokslo darbuotojų. Šiuo metu nėra Lietu
voje tokio kampelio, kur nedirbtų mūsų 
aukštosios mokyklos auklėtiniai, kurių esa
me paruošę [ir išleidę daugiau kaip 11 
tūkstančių.

Kai A. Einšteiną paklausė, kuo žmonija 
kariaus, jeigu kiltų trečiasis pasaulinis ka
ras, jis atsakė: „Kuo kariaus trečiojo pasau
linio karo metu, nežinau, bet jei kiltų ket
virtasis pasaulinis karas, tai žmonija kariau
tų kuokomis ir akmenimis". A. Einšteinas 
buvo nepralenkiamas optimistas. Jau dabar, 
dar nekilus trečiajam pasauliniam termo
branduoliniam karui, artėja laikas, kada 
žmogų, kaip ir visa, kas gyva, teks įrašyti 
į Raudonąją knygą. Kiekvienam mūsų pla
netos gyventojui prigaminta sprogstamųjų 
medžiagų, kurios prilygsta 13 t trotilo. O 
dar nuodingosios dujos, neutroninis gink
las! Amerikos imperialistai stengiasi, kad 
net kosmosas taptų karo veiksmų arena, 
kalbama apie „žvaigždžių karą"l

Dabar ginklavimuisi kas minutę pasaulyje 
išleidžiama milijonas du šimtai tūkstančių 
dolerių; per tą patį laiką besivystančiose 
šalyse 30 vaikų miršta badu.

žinoma, kad taikinga TSRS lenininė po
litika yra vienintelė pažangiosios Žmoni
jos viltis išvengti naujo karo, tragiško liki
mo, Išsaugoti mūsų planetą.

Draugo K. Černenkos pasiūlymams dėl 
nusiginklavimo pritaria visa tarybinė liau
dis, visa pažangioji žmonija. Tą liudija ir 
gausūs tarptautiniai taikos komitetai bei 
lygos, tarp Jų ir tarptautinis medikų sąjūdis 
prieš termobranduolinį karą. To sąjūdžio 
iniciatoriai buvo tarybiniai medikai — aka
demikai E. Cazovas, N. Bočkovas, M. Kuzi
nas, taip pat garsus amerikiečių kardiologas 
prof. B. Launas ir kiti. Jie aiškiai moksliš
kai įrodė, koks mirtinas pavojus gresia vis
kam, kas gyva, ir žmogui taip pat. Jeigu 
kiltų termobranduolinis karas, medikai bū
tų bejėgiai; tiek užmuštų, sužeistų, apde
gintų, o ir pačių' medikų liktų tik vienas 
kitas.

Ne, tokios katastrofos leisti negalima; 
žmonės turi gyventi, dirbti, kurti, ilsėtis. 
Mokslo Ir technikos pažanga Žada prail
ginti žmogaus amžių, padaryti Žmogų svei
kesnį, darbingesnį, dvasiškai ir fiziškai to
bulesnį.

Taikinga mūsų partijos politika turi lai
mėti visame pasaulyje, tuo esame įsitikinę 
mes, tuo tiki visa pažangioji žmonija, nuo 
to priklauso žmonijos ateitis.

Mangva. Managva. — Ni
karagvos arkivysk. Miguel 
Obando y Bravo pranešė, 
kad Vatikanas įsakęs ligi šio 
mėnesio pabaigos — Nikara
gvos vyriausybėje esantiems 
dvasininkams pasitraukti iš 
postų. Jeigu jie nepaklausys, 
bus suspenduoti religinio pa
tarnavimo teikime. Pagal ka-
nono 285 straipsnį dvasinin
kai negali eiti pareigų civili
nėje valdžioje. Nikaragvos 
revojiucinėje vyriausybėje 
yra keturi dvasininkai ir eina 
švietimo, kultūros, užsienio 
reikalų ministro ir delegato į 
Amerikos Valstybių Organi
zaciją pareigas. Dvasininkai 
ketina Vatikanui priešintis.

Skaitykite ir 
remkite

"Laisvą"

TORONTO, ONTARIO, CANADA

MIRĖ

Liepos 13 d.

Ursula Sasnauskienė
Reiškiame gilią užuojautą dukrai Emilijai 

kitiems giminėms ir draugams.
Alfred Rodgers 
K. Ragauskienė
A. Poškienė 
J. Norris
B. Janauskienė 
M. ir E. Šimkūnai 
S. ir E. Paberaliai
Ada Morkienė
J. Morkis
A. Jurgutaitis
J. ir R. Kuktorai
V. Masienė

J. ir A. Ylai
A. ir A. Gudziauskai
V. Grenevičienė
I. Rukienė
R. Antanavičienė
F. Balnys
W. Rimdeika
J. ir B. Mingilai
J. Kuisienė
F. ir E. Lauresevičiai
H. ir I. Clements
J. ir M. Mileriai

P. ir M. Daugėlai

ir

Nustojo plakus (žymaus Tarybų šalies mokslininko Ir visuomenės vei
kėjo Zigmo Januškevičiaus širdis. Staiga mirė LKP Centro Komiteto narys, 
respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatas, TSRS Medicinos Mokslų 
Akademijos Ir Lietuvos TSR Mokslų Akademijos tikrasis narys, TSRS Ir 
Lietuvos TSR valstybinių premijų laureatas, Didžiojo Tėvynės karo daly
vis Zigmas Januškevičius.

Daug deilmtfpečlų stovėjęs brangiausio turto žmogaus sveikatos 
sargyboje, ugdęs jaunąją medikų kartą, socialistinę Lietuvą, šalies medi
cinai deramai atstovavęs užsienyje, Ilgametis Kauno medicinos Instituto 
vadovas suformavo kardiologų mokyklą, paskelbė daug monografijų Ir 
mokslinių straipsnių.

Zigmas Januškevičius visą gyvenimą buvo aktyvių medicinos mokslo 
populiarintojų gretose. Jis — LTSR „Žinijos" draugijos valdybos narys, 
„Mokslo ir gyvenimo" žurnalo redakcinės kolegijos narys. Mes jautėme 
jo nuoširdžią paramą populiarinant medicinos mokslą žurnale.

Gydytojas, kovotojas, mokslininkas. Toks jis Išliks Jj pažinojusių at
mintyje Ir mūsų širdyse. Mokslo populiarintojai dėkingi Z. Januškevičiui 
už sparnuotą posakj: „Mokslas be populiarinimo, kaip rožė be aromato".

Plačios erudicijos mokslininkui ir visuomenės veikėjui humanistui la
bai rūpėjo žmonijos ateities, talkos Išsaugojimo problemos. Paskutinis * 
Zigmo Januškevičiaus straipsnis mūsų Žurnale kaip tik ir skirtas ilsi* 
temai.

kviečia Elžbietą II į Kiniją
Peking. — Čia ir Bucking

ham rūmuose Londone vienu 
ir tuo pačiu laiku pranešta, 
kad Kinijos liaudies respubli
kos vyriausybė oficialiai pa
kvietė D. Britanijos karalie
nę Elzbietą II vizito.

Dar nežinoma, kada kara

lienė išvyks, jei iš viso tą 
kvietimą priims. Ji pati nie
ko negali spręsti, nepasitaru
si su savo ministeriais. Jei ta 
kelionė įvyktų, tai būtų pir
mas atvejis istorijoje, kada 
britų monarchas apsilankytų 
Kinijoje.

Istorijos tyrimų institutas 
Londone paskelbę, kad dar 
joks D. Britanijos suverenas 
nėra lankęsis Kinijoje, o ka
ralienės rūmų kalbėtojas pa
reiškė, jog tai būtų ir pirma
sis D. Britanijos suvereno 
apsilankymas komunistinėje 
šalyje.

TELEGRAFU „TIESAI“ IŠ NIUJORKO

Olimpinė ugnis ir Hirosimos pelenai
Rengdamasis skristi iš Los 

Andželo, pagaliau galėjau 
(vykdyti savo naujo bičiulio 
švedų žurnalisto prašymą. 
Jis mano rankose pamatė že
mėlapį, gautą iš Amerikos 
informacinės agentūros 
JUSIA atstovų. Žemėlapi iš
leido JAV valstybės depar 
tamentas ir jis buvo skirtas 
specialiai tarybiniams sporti
ninkams bei oficialiems at- 

i stovams Pietų Kalifornijos 
zonoje.

Pirmą kartą pamatęs tokį 
žemėlapį su visokiais apri
bojimais, švedų žurnalistas 
stebėjosi: Vakarų Europos 
šalyse amerikiečių spauda ir 
valdžios atstovai visu balsu 
skelbė, kad Los’ Andžele 
sportininkai pajus tikrą olim
pinę dvasią, kad lygiai taip 

( svetingai bus priimti ir tary
biniai atletai, treneriai, žur
nalistai. Tuščių pažadų bur
bulus Amerikos atstovai 
ypač atkakliai ėmė skleisti 
tada, kai oficialusis Vašing
tonas iš tikrųjų atsisakė ga
rantuoti saugumą tarybi
niams olimpiečiams. O vals
tybės departamentas pasiruo
šė sutikti sportinių kovų da
lyvius kaip potencialius... 
šnipus.

Žemėlapyje Los Andželo 
centras pažymėtas raudona 
draudimo zona. Netgi olim
piniai objektai — irkluotojų 
ir kanojininkų varžybų vieta, 
jojimo klubas Ferbankse, kur 
dėl medalių kovojo raiteliai, 
— buvo apvedžioti raudona 
juosta. „Tai kaipgi jie turėjo 
ten nuvažiuoti?. Užsimerkę,

i-

užrištomis akimis?" — klau
sinėjo korespondentas iš Šve
dijos informacijos agentūros. 
Jis nesuprato ir kito — kaip, 
kokiais kriterijais remdamie
si išminčiai iš valstybės de
partamento išvedžiojo drau
dimo liniją, jeigu tarybiniams 
piliečiams viena gatvės puse 
vaikščioti buvo galima, o ki
ta — jau ne.
' Los Andželas buvo nesve
tingas ne tik sportininkams. 
JAV krepšinio treneriui gat
vėje suvarė peilį į nugarą, 
keletą svečių sumušė ir api
plėšė. Los Andželo policijos 
atstovas priešpaskutinę dieną 
paskelbė, kad... olimpinia
me kaimelyje buvo apvogti

kas tik pasitaikė po ranka, o 
teisėją, išdrįsusį diskvalifi
kuoti pažeidėją, iš salės te
ko išvesti su policijos sargy
ba.

Šeimininkai, norėdami iš
kovoti kaip galima daugiau 
medalių, begėdiškai veikė 
teisėjus. O kartais pasiekda
vo! kad jų sprendimai buvo 
atšaukti.

Los Andželo olimpiados 
dienomis Ouksvilo gyvento
jai negrai prieš monumentą 
žymiajam Džesiui Ovensui 
uždegė savotišką olimpinę 
ugnį. Dieną ir naktį saugoma 
nuo vietinių rasistų liepsna 
— štai tikrasis amerikiečių 
tautos olimpinių idealų sim-

26 užsienio atletai. _____ bolis. Tikrus olimpinius idea- 
„Olimpiniai" vagys hepa- lūs — paikos ir tautų drau- 

gailėjo ir savo šalies sporti- gystės idealus — simbolizavo 
ninku: iš amerikiečių sprin- ir deglas, nešamas 8 tūkstan- 
terio Šerno Gredžo pavogė 
brangų treniruočių kostiu
mą, o dviem JAV sportinin
kėms reikėjo skolintis pini
gų. .. kelionei.

Olimpiados dalyviai buvo 
mušami ne tik tamsiuose 
skersgatviuose, bet ir švie
čiant prožektoriams. Šiose 
žaidynėse'[užregistruota daug 
nesportiško elgesio atvejų. Ir 
vėl pasižymėjo šeimininkai. 
Amerikiečių imtynininkas ne
leistinu veiksmu sulaužė ran
ką turkų sportininkui. Ame
rikietis boksininkas Baris 
Holifaildas nokautavo savo 
varžovą iš Naujosios Zelan
dijos, kai pastarasis, paklusęs 
teisėjo ~1 komandai, nuleido 
rankas; lt tūkstančių minia 
pusę valandos mėtė į ringą

čių taikos šalininkų demonst
racijos priešakyje rugpjūčio 
5 dieną. Jis buvo atvežtas iš 
Hirosimos, kuri tapo ne ma
žiau šventa vieta žmonijai 
už Olimpiją civilizacijos lop
šyje Graikijoje.

Kai Hirosimos liepsna bu
vo nešama olimpinio miesto 
gatvėmis, šalia stovėjo raitų 
policininkų kolona. Jie ne
saugojo ugnies, jie laukė ga
limybės susidoroti su jos ne
šėjais. Ne tą ugnį paskelbė 
šventa XXIII olimpinių žai
dynių rengėjai. „Kolizeumo“ 
stadiono olimpinėje taurėje 
dvi savaites pleveno ameri
kietiškojo šovinizmo, biznio 
ir pelno dvasia.

Vilius KAVALIAUSKAS 
Los Andželas—Niujorkas
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^Kultūros J71 {garsiai
LOTYNŲ FESTIVALIS’

Rugpjūčio mėnesio vidury
je New Yorke įvyko ypatin
ga kultūrinė šventė: Lotynų 
Amerikos šalių teatro, muzi
kos ir meno festivalis. Tai 
buvo plataus mąsto rengi
nys. Jis pasižymėjo ypatin
gai tuomi, kad festivalis įvy
ko be Jungtinių Valstijų val
džios paramos arba bet ko
kios kooperacijos: į New 
Yorką tas grupes pakvietė 
visuomeninis komitetas iš 
meno pasaulio žmonių. Ko
mitetui pirmininkavo du as
menys: teatro direktorius 
Joseph Papp ir ispanų kalbos 
New Yorko pažangaus teatro 
“Teatro Quatro” direktorius 
Oscar Ciccone, ateivis iš Ar
gentinos.

Į New Yorką suvyko teat
rų ansambliai, muzikalinės 
grupės, pavieniai menininkai 
iš Meksikos, Kubos, Argen
tinos, Brazilijos, Kolumbijos, 
Puerto Rico, Nikaragvos ir 
t. t. Fašistinių šalių oficiališ- 
kosios grupės nebuvo kvies
tos, tokiu būdu Čilei ir Uru
gvajui atstovavo ne iš ten 
atvykusios grupės, o čiliečių 
ir urugvajiečių ansambliai, 
kurie veikia tremtyje, vy
riausiai Meksikoje.

Festivalis susilaukė didžiu
lio pasisekimo. Nors Valsty
bės depąrtmentas darė kliū
tis, nedavė visiems norėju
siems atvykti vizų, ypatingai 
kubiečiams ir nikaragvie- 
čiams, visgi nemažos grupės 
atvyko ir iš tų dviejų šalių.

New Yorko pažangieji kul- 
tūriečiai, žinodami kokioje 
sunkioje padėtyje yra Nika
ragva, sukėlė fondus ir ap
mokėjo visiems nikaragvie- 
čiams kelionės lėšas. Visi 
svečiai, ypatingai iš Kubos ir 
Nikaragvos, buvo priimti 
ypatingu draugiškumu.

Festivalio programas ste
bėjo maišyta publika: šiau- 
ramerikiečiai ir Lotinų 
Amerikos ateiviai, kurių 
New Yorke gyvena beveik 
du milijonai. Neapsieita ir be 
protestų. Grupė reakcinių 
kubiečių, kurie gyvena New 
Yorke, paskelbė spaudoje 
laišką, kuriame kaltino festi
valio rengėjus, kad jie buvo 
“tendencingi”. Laiške sako
ma, kad festivalis atstovauja 
ne Lotynų Amerikos kultū
rą, o “Lotynų Amerikos šalių 
kairiąjai kultūrai”. Joseph 
Papp, vyriausias festivalio 
rengėjas, į tai atsakė:

“Nėra abejonės, kad dau
guma suvykusių grupių ir 
pavieniai svečiai politiniai 
yra kairėje. Bet tai yra 
natūralu — Lotynu Ameri
kos kultūra pažangi, sakysi
me kairi, nes ji atstovauja 
savo šalių žmonių siekius. 
Bandykite rasti Lotynų 
Amerikoje kokį nors svarbų 
rašytoją, kuris būtų kur nors 
kairėje — gal rasite vieną 
kitą. Bandykite rasti poetus, 
muzikus, liaudies daininin
kus, aktorius, kurie remia 
Čilės diktatūrą! Nė su žvake 
nerasite. Štai kodėl kubiečių 
tremtinių protestas bereikš
mis .. . .”

“RAUDONOJI AUŠRA”
“Raudonoji Aušra” (“Red 

Dawn”) yra naujas filmas^ 
kuris dabar iš Hollywoodo 
pasiekė visos plačios Ameri
kos ekranus. Filmo pavadini
mas romantiškas. Jeigu jis 
būtų suprastas politine pras
me — dargi pažangus, revo
liucinis. Bet faktinai tai reak
cinis propagandistinis filmas, 
kurį dabar tiksliai susuko su 
Reagano administracijos pa
laiminimu patys reakcingiau-

IŠNUOMOJAMAS
Pigiai išnuomojamas apartamentas (Brooklyne) 

su baldais, šaldytuvu, skalbiamąja mašina pavienei 
ar su maža šeima moteriai. Smulkiau teiraukitės 
telefonu: (212) 235-9218.

sieji Hollywoodo gaivalai. 
Neveltui dienraštis “Daily 
World” savo vedamajame 
straipsnyje sako: “Šį filmą 
reikia pikietuoti, lapeliais de
maskuoti, boikotuoti”.

Filmo tema labai paprastai 
ji^vaizduoja bendrą Sovietų, 
Kubos ir Nikaragvos karinių 
pajėgų invaziją Amerikon! 
Filmas fąktinai sako žiūro
vui, kadf jeigu išsilaisvinimo 
judėjimai laimėtų Centrali- 
nėje ^merikoje, Meksikoje 
ir Lotynų Amerikoje bend
rai, komunizmo pavojus 
Amerikai gręsia karinės in
vazijos ir okupacijos pavida
le .. .

Kaip tai sako “Daily 
World”, filmas vyriausiai nu
kreiptas į jaunimą. Vaizduo
jama heroiška vidurinės mo
kyklos amžiaus vaikinų gru
pė, kuri pasiryžusiai stoja 
kovon prieš raudonuosius įsi
veržėlius. Ta prasme “Rau
donoji Aušra” aiškiai prieš
pastatyta eilei ankstyvesnių 
Hollywoodo filmų', kurių 
idologija už taiką labai nepa
tinka Reagano administraci
jai. Toks ankgty^gsnis filmas 
buvo “War Games” (“Karo 
žaislai” arba “Manevrai”). 
Tame filme herojus ^ra vidu
rinės mokyklos Įnokiiiys, ge- 
niališkas vaikinąs, kuris ge
riau nusimano apie kompute- 
rius, negu daugelis vyresnių 
specialistų. Bepraktikuoda
mas savo komputeriu jis kaž
kaip susijungia su Pentagono 
komputeriais, ir pats to ne- 
numatydamas — beveik su
kelia pasaulinį karą, bran
duolinį karą, į kurį Washing- 
tono kariškiai gan pasirengę 
įsivelti...

Bet vaikinas, kartu su pa
žįstamu mokslininku, užima 
taikos poziciją ir stebuklingai 
pajėgia karą sulaikyti. Fil
mas faktinai yra kaip ir 
simboliška pasakėčia, bet jis 
teisingai atvaizduoja Ameri
kos jaunųjų žmonių gilų pa
geidavimą išsaugpti taiką.

“Raudonoji Aušra” sten
giasi priešpastatyt kaip tik 
atbulą tezę: kad Amerikos 
jaunimas eina su Pentagonu, 
su militaristais, su dabartine 
republikonų administracija.

. Beveik visi rimtieji kritikai 
apie “Raudonąją Aušrą” atsi
liepė nepalankiai, kritikuoda
mi filmą kaip šablonišką, 
žemo meninio lygio ir t. t. 
Bet ta kritika skaitoma vy
riausiai inteligentijos, did
miesčiuose. Provincijos 
miesteliuose ir farmų apylin
kėse, kur jaunimas kas vaka
rą stebi filmus kino-teatruo- 
se, kurie randasi prekybos 
centruose (shopping centers) 
to filmo ideologija be abejo 
užnuodys nemenką skaičių 
jaunų protų. R. B?

DARBO DIENOS 
PARADAS

New York. — Tarptauti
nės transporto unijos prezi
dentas William G. Lindner 
išleido atsišaukimą į visus 
narius, kviesdamas aktyviai 
dalyvauti Darbo Dienos pa
rade, kurio šūkis: “Nugalėti 
Reaganą”. Gausiu dalyvavi
mu parade norima pademon
struoti darbo žmonių nepasi
tenkinimą prez. Reagano vi
daus ir užsienio politika.

Binghamton, N. Y.
Šiuomi pranešu, kad 

6-osios kuopos susirinkimas 
įvyks rugsėjo 14 dieną pirmą 
valandą po pietų visiem žino
moj vietoj.

Prašom visus narius daly
vauti. K. Thomas

St. Petersburg,|Fla.
Mūsų organizacinės veiklos 

atostogos prasidėjo liepos 1- 
mą dieną ir tęsis tris mėne
sius.

Spalio 6 dieną visi susi
rinksime į mūsų Klubą ir 
vėl stosime prie darbo.

Jau prabėgo mėnuo laiko, 
kai mūsų organizacijų nariai, 
po 9 mėnesių nuolatinės 
veiklos, išvyko poilsiauti po 
įvairias Amerikos vietas bei 
Kanadą, o kiti ir į Lietuvą.

♦ * *
Birželio 2-ąją dieną Lietu

vių S. Piliečių salėje įvyko 
L.L.Draugijos susirinkimas. 
Jį pravedė Draugijos pirmi
ninkas Stasys Kuzmickas. 
Draugijos valdyba bei rengi
nių komisija pateikė praneši
mus iš savo veiklos.

Susirinkimas nutarė pa
sveikinti Chicagos “Vilnies” 
redaktorių S. J. Jokubką su 
jo 75-uoju gimtadieniu.

Pirmininkas S. Kuzmickas 
pranešė, kad šią vasarą mū
sų organizacijų nariai turėsi
me .3 mėnesius atostogų. S. 
Kuzmickas linkėjo visiems 
linksmų ir laimingų atosto
gų.

Pabaigus susirinkimą šei
mininkės pateikė skanių val
gių. Po pietų įvyko dainų 
programa. Dainos Mylėtojų 
choras padainavo, ir solo 
dainavo Stasys Kuzmic
kas . . .

* * *
Bronė ir Juozas Vaitkai 

paminėjo savo 45-erių metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį.

Jiems padainuota Ilgiausių 
metų. Helena Janulytė pa
skambino Anniversary valsą, 
jubiliatai pašoko.

B. ir J. Vaitkai dalyviams 
užfundijo po taurelę, paskui 
sekė šokiai iki vėlumos.

KLUBO VEIKLA
Birželio 9 dieną klubiečiai 

susirinko į savo salę. Čia 
įvyko Klubo susirinkimas.

Tylos minute buvo pagerb
tas miręs Klubo narys Jimis 
Puishis. Klubo valdyba bei 
renginių komisija pateikė 
pranešimus iš Klubo veiklos. 
Valys Bunkus pranešė, kad 
Klubas gerai gyvuoja.

V. Bunkus taip pat priminė 
įvairius Klubo reikalus, ku
rie bus sutvarkyti atostogų 
metu.

Pranešimus klubiečiai už- 
gyrė.

Pabaigus susirinkimą šei
mininkės visus pavaišino 
skaniais valgiais.

Po pietų Dainos Mylėtojų 
choras bei choro solistas S. 
Kuzmickas atliko dainų pro
gramą r vadovavo mokytoja 
Helena Janulytė.

Sekė šokiai bei kiti pamar- 
ginimai iki vakaro.

Birželio 16 dieną Klubo 
salėje įvyko L.L.Draugijos 
renginys. Ta diena buvo 
skirta tėvams pagerbti.

Pirmiausia šeimininkės 
skaniais pietumis pavaišino. 
Po pietų įvyko kalbų bei 
dainų programa.

Draugijos pirmininkas Sta
sys Kuzmickas pranešė, kad 
šios dienos programa paskir
ta tėvams pagerbti. Jis pa
sveikino tėvus, linkėjo jiems 
aimės, geros sveikatos, ilgo 
gyvenimo ir pristatė kalbėto- 
. ą Joną Milerį. Jonas pasakė 

HAVERHILL, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

L Augustas Kazlauskas
mirė 1969 m. liepos 16 d.

i Nors jau praėjo 15 metų nuo mano mylimo vyro 
mirties, bet liūdesys širdyje pasiliko kol būsiu 
gyva.

Lankau tavo kapą, ,mano mylimasis, puošdama 
gėlėmis. Ilsėkis ramiai, brangusis. Lauk kol aš pas 
tave ateisiu.

MARY KAZLAUSKIENĖ-SAMETIS

tėvams paskirtą gražią kal
bą.

Helena Janulytė paskaitė 
savo sukurtą poemą tėvams. 
Dainos Mylėtojų choras pa
dainavo tėvų dainą angliškai 
(Oh! My Papa) bei kelias 
dainas lietuviškai. Stasys 
Kuzmickas padainavo solo. 
Paskiau sekė šokiai iki vaka
ro.

* * *
Svarbu pabrėžti keletą žo

džių apie mūsų ligonius.
Larry Strack ilgą laiką 

gulėjo Humana ligoninėje. 
Sugrįžo į namus.

Alma Bruwer išvežtą į 
slaugymo namus.

Dainos Mylėtojų narys 
Viktoras Repečka Humana 
ligoninėje pergyveno dvi 
rimtas operacijas. Operacijos 
pavyko sėkmingai.

Linkiu ligoniams greit ir 
pilnai susveikti.

* * *
Dainos Mylėtojų choro se

zono pabaigjuvės įvyko bir
želio 12 dieną. Į LiAuvių S. 
piliečių Klubo? salę susirinko 
choristai bei choro rėmėjai 
bičiuliai. Iš vįšdf svečių prisi
pildė gražus skaičius.

Mūsų renginių šeimininkės 
pagamino skanių valgių. 
Choro pirmininkas Stasys 
Kuzmickas paruošė skanių 
gėrimų. Puota buvo tikrai 
iškilminga.

Visiems pavalgius gerus 
pietus Stasys Kuzmickas pa
kvietė Valį Bunkų pasakyti 
keletą žodžių V. Bunkus vi
sus svečius pasveikino, pa
linkėjo choristams, linksmų 
laimingų atostogų.

Šeimininkams didelis ačiū 
už skanius pietus. Paskui 
pristatė choro gerą bičiulį 
čekų choro viceprezidentą 
John Lakosil. Chorui jis pa
linkėjo ilgai gyvuoti ir lai
mingų atostogų. Choro mo
kytoja Helena Janulytė pri
minė, kad choristai taip pat 
paskiria daug laiko pamo
koms, |nes per sezoną mūsų 
renginiuose buvo padainuota 
apie 180 dainų, taip pat 
padainuota daug solo bei 
duetų.

Helena linkėjo choristams 
laimingų atostogų.

Stasys Kuzmickas dėkojo 
visiems, kurie prisidėjo 
maistu ir darbu paruošti šią 
šaunią puotą. V. Bunkienė

P. VENTA GRIŽO 
IŠ LIGONINĖS

Ligoninėje pabuvęs apie 3 
savaites Povilas Venta grįžo 
iš ligoninės po sėkmingos 
operacijose Stiprėja namie.

i ■? ■ .

Mirus Onutei 
Repševičiūtei

Jos artimi draugai išreikš
dami užuojautą giminėms ir 
draugams, Jai mirus “Lais
vei įteikė aukų: po $5.00 — 
V. Kazlauskienė, ir N. P. 
Ventai. Po $3.00 — P. Ka- 
landa ir M. Šukaitienė. Po 
$2.00 — A. J. Katiniai, M. 
Stukienė ir G. Ar Bagdonai. 
Po $1.00 — A. W. Yuškovic, 
B. W. Keršuliai, M. Buknie- 
ne, O. Čepulienė, S. Stasiu
kaitienė ir B. Malin.

Apie Onutės mirtį bus pa
rašyta kitame “Laisvės” nu
meryje.

Laiškas iš Lietuvos
Marian Svinkūnienė, sena 

“Laisvės” rėmėja, Waterbu
ry, Conn, gavo . iš Prienų 
Lietuvoje sekančio turinio 
laišką. Jame pažymi, kad ten 
mirė 1944 m. kovo 7 d. Ona 
Kazėnaitė-Vyšniauskienė, gi
musi 1921 m.

Štai laiško turinys:
Miela Dėdiene!
Lietuvoje seniai jau vidur

vasaris. Tiesa, oras mūsų 
nelepina: dažnai lyja, saulė 
šviečia ne itin kaitrai. O 
mūsų namuose, atrodo, ir 
vasaros nėra. Ji išėjo kartu 
su mama tą saulėtą Kovo 
7-osios rytą, kai nustojo pla
kusi jos širdis? Ji mirė po 
sunkios ir ilgos ligos (išsėtine 
skleroze), eidama tik 63-iuo- 
sius gyvenimo metus. Pašar
vota buvo mokykloje, kurio
je išdirbo daugiau, nei 30 
metų, išleido į gyvenimo 
kelią šimtus moksleivių. Tris 
dienas iš visų Lietuvos kam
pelių atiduoti paskutinę pa
garbą jai važiavo būriai ma
mos buvusių mokinių, kole
gų, bendraklasių. Palaidojo
me ją kovo 10 dieną Prienuo
se, kur ji pati norėjo. Siun
čiame Jums 2 paskutines 
mamos nuotraukas.

Dėkingi Jums už begalinį 
Jūsų rūpestį. Jūsų “Laisvės” 
laikraštis mus dažnai lanko. 
Širdingai dėkojame. Linkime 
Jums stiprios sveikatos.

Su didele pagarba—
Vyšniauskai

San Francisco - 
Oakland, Cal.
\ Liepos mėn. Ks. Karosie- 

ne, M. Baltulionytė, Telda 
King, M. Mozūraitienė, K. 
Mugianienė, Ray Machulis, 
A. ir V. Taraškai suėjom į 
restaurantą atžymėti Alekso 
Taraškos ir Margaretos Mę- 
zūraitienės gimtadienų.

Suėjome į restaurantą to
dėl, kad mūsų jėgos jau labai 
suretėjo ir jau negalime su
rengti parengimo, o tik Ta
raškai turi mašiną. Tad sun
ku sueiti į namus.

Tą dieną Taraškai visus 
pavaišino, o M. Mozūraitienė 
aukojo $25.00 jos gimtadie
nio proga.

Konstancija Mugianienė 
įteikė $12.00 už atnaujinimą 
“Laisvės” prenumeratos.

Raymondas Machjulis auko
jo $100, prisiminimui vienų 
metų jo tėvelių Prano 
(Frank) ir Daratėlės (Doro
thy) Machulių mirties. Pra
nas mirė pereito birželio 
mėn., o Daratele pereito 
rugpjūčio mėn.

Dar ir šiandiena negalim 
priprasti, kad jie jau visiems 
laikams pasitraukė. Raymon- 
dui reikėjo daug permainyti 
savo gyvenimą, kadangi tė
veliai jį prižiūrėjo, o dabar 
turi viską pats atlikti.

Beje Raymondas yra mūsų 
LDS 169-tos kp. Oaklande, 
pirmininkas. Kadangi jam 
suėjo 60 metu kovo mėn. 
jisai tapo pensininku, tad 
nutarė aplankyti keletą val
stijų ir sykiu dalyvauti LDS 
Suvažiavime, Sturbridge, 
Mass., rugpjūčio mėn. Jau 
seniai LDS turėjo delegatą iš 
Kalifornijos. Laimingos ke
lionės, Ray!

Afemija ir Jonas Kuodžiai 
iš Lawrence, Mass, praleido 
keletą mėnesių Kalifornijoj 
pas dukterį Janet ir jos 
šeimą. Paliko Kaliforniją vi
dury liepos mėn. Grįžo namo 
į Lawrence, Mass. Jie įteikė 
$20,00 aukų “Laisvei”.

Tad šį kartą prisiunčiu 
“Laisvei” viso $157.00.

Liepos mėn. turėjome ne
paprastai daug karštų dienų 
mūsų apylinkėje. Dabar, 
nors dienos karštos, bet nak
tys atvėsta, kuomet ateina 
miglos iš Pacifiko Vandeny
no. Tąd galima per naktį 
gerai pailsėt. O lietaus jau 
seniai nesimatėm ir, atrodo, 
neturėsime iki spalio mėne
sio. V. Taraškienė

\ LIETUVOJE

MIRĖ

, Ona Kazėnaitė- 
Vyšniauskienė

Reiškiu gilią užuojautą jos vyrui Vyšniauskui, jos 
sūnui Vytautui ir dukrai Dalei, broliui Juozui 
Kazėnui, pusbroliui Juozui Svinkūnui, pusseserėm 
Marijonai Žędeikienei, Izabelei Svinkūnaitei, Moni
kai Svinkūnaitei, Julijai Petrauskienei ir Janinai 
Nedzinskienei, visiems giminėms, taip pat drau
gams ir pažįstamiems jų liūdnoj valandoj.

Ilsėkis ramiai, Brangioji Prienų kapinėse.

MARIAN SVINKŪNIENĖ

BRIEFS
They say Franciscan 

priests bearing gifts of bread 
and olive branches flew to 
Moscow on the second leg of 
their self-appointed mis
sion — to bring together 
American and Soviet leaders 
to discuss peace in Assisi, 
Italy, birthplace of St. Fran
cis. Frs. Michele Giura and 
Giammaria Polidoro told re
porters they recently met 
with President Reagan and 
they hope to meet with 
Soviet leader Konstantin 
Chernenko. The priests said 
they had scheduled meetings 
with members of the Su
preme Soviet Presidium and 
were bringing Mr. Chernen
ko the same gift they took 
President Reagan: a loaf of 
bread baked by Franciscan 
nuns in Assisi, an olive 
branch, a bronze medal de
picting St. Francis’ native 
town, and a parchment in
scribed with a message of 
peace.

On July 19, 1979, the 
Nicaraguan people, led by 
the Sandinists National Libe
ration Front, ousted the 
U. S. — supported dictator 
Anastasio Somoza. Since 
then, the country has enga
ged in an intense process of 
reconstruction, remaking the 
entire social, political and 
economic fabric of life. Na
tional elections are planned 
for 1985.

• • •
Every day our first lady 

Nancy Reagan opens her 
mail she is confronted with a 
new stack of heart-rending 
letters. \

“It’s unbelievable”, press 
chief Sheila Tate had said. 
“Most are handwritten on 
loose leaf į>aper. Some are as 
long as 10 pages.”

A teenage girl from up
state New York writes: “My 
sister has been using drugs 
since she was 10. She’s 23 
now. My paręnts have al
most given up on her but I 
want to help her because I 
love her. Mrs. Reagan, 
would you please write to 

in America
*

A black child still lacks a fair chance to live, learn, 
thrive, and contribute in America.

A black baby is three times as likely as a white baby to 
have a mother who dies in childbirth and is twice as likely 
to be born to a mother who has had no prenatal care at all. 
A black infant is twice as likely as a white infant to die 
during the first year of life.

Black teenagers die from heart and congenital defects at 
twice the rate of white teenagers. Use

my sister and send her some 
information on places she 
could go to for help?”

So far the government 
hasn’t done much to stop the 
drug traffic. 

• • •
Helen Janulis is sending 

regards to all friends at 
Laisve from a beautiful 
Prince Edward Island, Cana
da, where she is vacationing, 
with lovely French Canadian 
couple —- the Deschamps, 
Lynn and Frank. Lynn is a 
singer. They spent their 
winter in St. Pete and Lynn 
sings at the club many 
times. 

• • •
A group of 20 from the 

USSR were at Arrow 
Park August 5, Amelia Yus- 
kovic writes:

“It was such a lovely 
program with the “piece de 
resistance” being Edmundas 
Kaniava from Vilnius, who 
appeared last on the pro
gram and received a stand
ing ovation. Of the group of 
20, 14 were on the program. 
The others were journalists, 
etc With the group was 
Algis Kusta of Tėviškės 
Draugija in Vilnius, assistant 
to Petronis.

Every one of the artists 
was superb in their own 
particular style of singing, 
from the folk songs to fa
mous opera arias. The large 
audience was moved to thun
derous applause, smiles and 
tears. The affair was for the 
benefit of Rusky Golos, the 
Russian progressive newspa
per . . . more than 15 hund
red dollars was collected in 
donations.

A sizeable representation 
of Lithuanian Americans was 
present through the efforts 
of Lodge 13 of the LDS. All 
voiced their grėat satisfac
tion with having had the 
pleasure of being able to 
enjoy such superb ta
lent .... some considered it 
a privilege!

Too bad that some of the 
people south of here could 
not attend. It would have 
been worth the effort.”




