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Kas naujo 
Jungtinėse Tautose
• Spalio 11 d. čia pasi
baigė bendrosios diskusijos, 
užtrukusios tris savaites. 
Kalbas pasakė įvairiomis te
momis, daugiausia paliesda
mi tarptautinę politinę ir 
ekonominę padėtį, astuoni 
valstybių vyriausybių vadai, 
astuoni ministrai pirmininkai 
ir 126 užsienio reikalų parei
gūnai, daugiausia užsienio 
reikalų Ministrai.

Kalbėtojų tarpe buvo ir 
JAV prezidentas Ronald 
Reagan bei Tarybų Sąjungos 
Ministrų Tarybos pirmininko 
pirmasis pavaduotojas, 
TSRS užsienio reikalų minis
tras Andrejus Gromyka. Ta 
pačia proga Gromyka patei
kė Asamblėjai rezoliucijos 
projektą dėl valstybinio tero
rizmo politikos ir valstybių 
bet kurių veiksmų, kuriais 
siekiama pakirsti visuomeni
nę politinę santvarką kitose 
suvereniose valstybėse, ne
leistinumo. Tas klausimas, o 
taip pat ir Gromykos pasiū
lytasis klausimas dėl erdvės 
panaudojimo taikingiems rei
kalams, generalinio komiteto 
įtrauktas į sesijos darbotvar
kę.

• Spalio 11 d. prisimintas 
Eleanor Rooseveltienės šim
tasis gimtadienis. Ceremoni
jos įvyko Jungtinių Tautų 
sode, kur yra įrengtas spe
cialus jai paminklas. Kalbas

Eleanor Roosevelt
pasakė Generalinės Asam
blėjos prezidentas Lusaka ir 
JT gen. c sekretoriaus pava
duotojas Brian Urguhart. 
Jiedu pabrėžė velionės nuo
pelnus paruošiant Jungti
nėms Tautoms Visuotinę 
Žmogaus Teisių deklaraciją. 
Jos gimtadienis prisimintas 
ir Hyde Park, N. Y., kur ji 
su šeima gyveno.

Popiežius norėtų 
vizituoti Kubą \

Vatikanas. — Sugrįžęs iš 
savo vizito Ispanijoje ir Kari
bų šalyse, popiežius Jonas 
Paulius II korespondentams 
išsireiškė, kad jis norėtų ap
silankyti Kuboje, bet niekas 
ten jo nekviečia. Su Kubos 
vyskupais jis susitiko Lotynų 
Amerikos vyskupų konferen
cijoje Domininkonų respubli
koje. .

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos vadovas Konstantinas 
Cernenko suteikė interview 
Washington Post korespon
dentui Maskvoje dėl santy
kių pagerinimo su Amerika. 
Jis pabrėžė, kad JAV turi 
parodyti darbais, kad ji tokių 
santykių pageidauja. Bet 
JAV tuojau pat reagavo, 
reikalaudama to paties iš 
Tarybų Sąjungos pusės.

Pasaulinė aisto dienaM
Jungtinės Tautos. — Jau 

ketvirti metai -iš eilės Jung
tinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos pilnaties posė
džių salėje bus minima Pa
saulinė maisto diena. Rytinė
je sesijoje kalbės sesijos pre
zidentas amb. Lusaka, JT 
gen/sekretorius Javięr Pe
rez de Cuellar, Ekonominės 
ir Socialinės Tarybos pirmi
ninkas Austrijos ambasado
rius Karl Fischer, Food and 
Agricultural Organization 
prez. - Edouard Saouma ir 
įvairių regioninių blokų šalių 
atstovai. Pagrindiniu kalbė
toju bus Harvardo universi
teto profesorius, įžymus 
Amerikos ekonomistas John 
Kenneth Galbraith, buvęs 
JAV ambasadorius Indijoje.

Tą pačią dieną popietinė 
sesija vyks Ekonominės ir 
Socialinės Tarybos salėje. 
Ten įvairių šalių ekspertai 
nagrinės temą “Moterys ir jų 
reikšmė agrikultūroje”.

V »

Nobelio taikos premija 
kovotojui prįeš aparteidą

New York. — Norvegijos 
ambasadorius Jungtinėse 
Tautose Tom Vraalsen su 
gėlių puokšte aplankė Pietų 
Afrikos anglikonų vyskupą 
Desmond Tutu, beviešintį 
čia su paskaitomis ir prane
šė, kad jam paskirta šių 
metų Nobelio taikos premija.

Tutu, 53 metų amžiaus 
kovotojas už žmogaus teises 
Pietų Afrikoje, pareiškė, kad 
šis atžymėjimas yra geras 
ženklas Afrikos žmonėms, 
kovojantiems prieš Pretori- 
jos vyriausybės rasinę dis
kriminaciją. Tutu vadovauja 
Pietų Afrikos Bažnyčių Ta
rybai. Jis — jau antras 
negrų rezistencijos vadas, 
laimėjęs taikos premiją. 1960 
m. Nobelio taikos premija 
buvo paskirta Afrikos Tauti
nio Kongreso prezidentui Al
bert John Lutuli. 1964 m. 
Nobelio premiją gavo ameri
kietis IVĮartin Luther King,
Jr.

Buvęs JA V karo 
vadas kelia bylą 
prieš CBS

New York. — Federalinia- 
me teisme prasidėjo gen. 
Westmoreland užvestoji byla 
prieš CBS už jos dokumenti
nį filmą “Nesuskaitytasis 
priešas: Vietnamo apgavys
tė“, paruoštas žurnalisto 
Mike Wallace ir kitų ir rody
tas 1982 per CBS kanalą.

Generolas, kuris nuo 1964- 
1968 metų vadovavo JAV 
karinėms pajėgoms Vietna
me, reikalauja 120 milijonų 
dolerių už jo apšmeižimą. Jis 
tvirtina, kad CBS filmas esąs 
melagingas.

Filme norėta Amerikos 
žmonėms parodyti, kad karo 
vadovybė, ypač gen. More
land, apgaudinėję Ameriką 
ir jos prezidentą, tyčia ma
žindami priešo karines pajė
gas Vietname ir ketinę suda
ryti įspūdį, kad Amerika 
laimi, kai tuo tarpu ji pa
laipsniui ėjo prie pralaimėji
mo, kas eventualiai ir įvyko. ;

Pasaulis domisi šios bylos 
eiga. Dabar federalinė jury 
apklausinėja liudininkus. 
Manoma, kad byla užtruk
sianti ilgokai.

Kaip čia informuojama, pa
našūs posėdžiai vyks ir dau
gelyje pasaulio kraštų. Bus 
apžvelgiama bendra padėtis, 
kiek maisto turima, ar pa
kankamai jo pagaminama ir 
kaip jis gaminamas, kad bū
tų išnaudojami visi turimi 
technikos resursai. Semina
rai tais klausimais bus pra
vedami mokyklose, universi
tetuose. Tie klausimai bus 
diskutuojami farmerių.

Pasaulio maisto diena atžy
mi metines nuo Jungtinių 
Tautų Maisto ir Agrikultūros 
organizacijos įkūrimo Kana
doje 1945 m. Tos organizaci
jos narių skaičius iš 43 jau 
padidėjo iki 156. Organizaci
jos tikslas ir toliau lieka tas 
pats: padidinti maisto gamy
bą, pagerinti jo pristatymą, 
kad pasaulyje pagerėtų žmo
nių maitinimasis ir jų gero
vė. Maisto diena minima 
spalio 19 d.

Desmond Tutu
Šių metų premijos paskyri

mas pasaulyje sutiktas pa
lankiai. Praeityje Nobelio 
taikos premija ne visada bū
davo skiriama už pasidarba
vimą taikos labui, kartais ji 
tekdavo kontroversiniams 
asmenims, kaip pavyzdžiui 
pernai — Lenkijos buvusiam 
unijos Solidernošč vadui Le
chui Walensai arba 1975 
m. — Tarybų Sąjungoje gy
venančiam mokslininkui disi
dentui Andrejui Sacharovui.

Tačiau tarp laimėtojų yra 
ir tikrai taikos labui pasidar
bavusių asmenybių ir organi
zacijų, tokių kaip kovotojai 
už nusiginklavimą švedė Ai
va Myrdal ir meksikietis 
Alfonso Garcia Robles, lai
mėję tą atžymėjimą 1982 m.
arba 1979 m. motina Teresa, 
Indijos- lūšnynuose dirbanti 
tarp vargšų, arba Jungtinių 
Tautų komisariatas pabėgė
lių reikalams irpan.

Su ta premija gaunamus 
pinigus — $193,000 Tutu 
skiria stipendijų fondui, kad 
neturtingi Pietų Afrikos jau
nuoliai galėtų semtis mokslo.

Washington. — New Yor- 
ko demokratas kongresma- 
nas Thomas J. Downey pa
reikalavo pravesti investiga- 
ciją dėl fpaaiškėjusio fakto, 
kad Centrinė Žvalgyba yra 
parengusi ir platinusi brošiū
ras, kuriose nurodoma, kaip 
vykdyti sabotažą ir žudyti 
valdžios pareigūnus Nikarag
voje. Brošiūra pavadinta 
“Psichologinė veikla pogrin
džio karę”. Faktą- iškėlė As-' 
sosiated Press koresponden
tai. j

Rev. Jesse Jackson 
demonstruos

New York. — Tuo tarpu, 
kai rinkinė kampanija baigia 
įkaisti, vos trejetui savaičių 
likus iki JAV prezidentinių 
rinkimų, buvęs demokratų 
kandidatas Rev., Jesse Jack- 
son žada vadovauti demon
stracijai prieš prez. Reagano 
užsienio politiką. Ypatingai 
jis atakuoja JAV politiką 
Pietų Afrikos atžvilgiu, kal
tindamas, kad JAV remia 
rasinę diskriminaciją. Rev. 
Jackson vadovaus demon
stracijai prie patalpų, kur 
vyks prez. Reagano ir demo
kratų prezidentinio kandida
to Walter Mondale debatai 
užsienio politikos klausimais.

Dabar abu> kandidatai 
smarkiai tiems debatams 
ruošiasi. Pirmąjį rundą — 
debatus su prez. Reaganu 
vidaus politikos reikalais — 
laimėje Mondale ir dėl to jam 
padidėjo šansai, būti išrink
tam. Prieš prez. Reagan- 
Bush bloką, artėjant rinki
mams, ruošiasi į demonstra
cijas išeiti ir Amerikos darbi
ninkai kartu su savo unijos 
vadu Lane Kirkland.

Panama. — Dalyvaujant 
daugiau kaip 50-ies šalių dip
lomatiniams atstovams ir 
JAV valstybės sekretoriui 
George Shultz, 46-ępų metų 
amžiaus panamietis, Nicolas 
Ardito Barletta spalio 11 d. 
prisaikdintas Panamos prezi
dentu. Jis pažadėjo sustip
rinti demokratines instituci
jas, kovoti su korupcija, pa
gerinti ekonominius reikalus 
ir neleisti kariuomenei mai
šytis į politinius reikalus.

Peking, -r- Federatyvinės 
Vokietijos firma “Volkswa
gen” pasirašė sutartį su Ki
nijos vyriausybe dėl automo
bilių gamybos. Pagal sutartį 
Šanhajuje bus įrengta įmo
nė, kurioje bus gaminami tos 
firmos automobiliai. Sutar
ties pasirašyme dalyvavo ir 
Fed. Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl., Kasmet bus 
pagaminama 20 tūkst. auto
mobilių ir 100 tūkst. motorų.

Du Pietvakarių Afrikos Liaudies Organizacijos [SWAPO] atstovai lankėsi Jungtinėse 
Tautose ir dalyvavo specialaus komiteto prieš rasinę diskriminaciją posėdyje, kai buvo 
svarstomas Namibijos klausimas.

Jiedu čia matomi su Generalinės Asamblėjos 39-osios sesijos pirmininku Paul J. F. 
Lusaka, Zambijos ambasadorium. Kairėje SWAPO generalinis sekretorius Andimba 
Ya Toivo, kurį neseniai Pretorijos rasistai paleido iš kalėjimo, išlaikę jį net 20 metu. 
Dešinėje — SWAPO sekretorius užsienio reikalams Peter Mueshihange. Amb. Lusaka 
yra pirmasis JT atstovas Namibijos reikalams ir jam gerai žinomos to krašto žmonių
kovos už laisvę.

Salvadoro vyriausybė tarsis su 
sukilėliais dėl pilietinio karo nutraukimo

Salvadoro sukilėlių vadai, dalyvavę istoriniame susitikime su Salvadoro prezidentu 
Duarte. Iš k. į d.: Guillermo Ungo, Ruben Zamora, Ferman Cienfuengos ir Nidia Diaz. 
Jie signalizuoja pergalę, nes vyriausybė pagaliau pripažino, kad sukilėliai kovoja už 
teisingą reikalą.

La Paima. — Salvadoro 
vyriausybė ir sukilėlių vadai 
spalio 15 d. keturias su puse 
valandos tarėsi dėl karo 
veiksmų nutraukimo. Nutar
ta sudaryti jungtinę taikos 
komisiją, kuri savo posėdžius 
pradės kada nors lapkričio 
pabaigoje.

Tai buvo pirmasis tokios 
rūšies susitikimas, kada vy
riausybė sutiko tartis dėl 
užbaigimo karo, kuriame per 
penkerius metus žuvo dau
giau kaip 50 tūkstančių civi
lių.

Jungtinį komunikatą dėl 
komisijos sudarymo perskai
tė San Salvadoro vyskupas 
Arturo Rivera y Damas, 
vienas iš keturių Romos ka
talikų bažnyčios pareigūnų, 
buvusių to susitikimo liudi
ninkais. Komisija būsianti 
sudaryta iš keturių atstovų 
iš vyriausybės ir sukilėlių 
pusės. Manoma, kad komisi
jos tarpininku būsiantis koks 
nors dvasininkas.

Abi pusės reiškė pasitenki
nimą, kad gal galų gale bus 
prieita prie karo veiksmų 
nutraukimo ir šalis sugrįš į

taikų gyvenimą. Salvadoro 
prezidentas Jose Napoleon 
Duarte prie tokio susitikimo 
pakvietė savo kalboje, pasa
kytoje Jungtinėse Tautose. 
Bet tai nebuvo jo originali 
idėja — sukilėliai prie tokių 
pasitarimų kvietė jau per 
pastaruosius' trejus metus, 
tik užkietėjusi" vyriausybė" 
nerodė noro klausyti liaudies 
balso.

Dėl sukilėlių veiklos Ame-

Varšuva. — Demokratinės 
Vokietijos Respublikos kar- 
jįinolo Joachim Meissner 
kvietimu spalio 22-24 dieno
mis Vokietijoje lankysis Len
kijos primas Jdzef Gtemp. 
Tai bus pirmasis tokios rū
šies vizitas.

Washington. — Valstybės 
departamentas paskelbė, 
kad pastaruoju metu gauta 
eilė pranešimų apie įvairių 
teroristinių grupių planuoja
mus užpuolimus prieš JAV 
ambasadas mažose valstybė
se. Dėl to sustiprinama ap
sauga prie visų JAV ambasa
dų užjūriuose.

UN Photo/Saw Lwin vertės.

rikos remiama Salvadoro vy
riausybė kaltindavo komu
nistus, bet dabar jau supra
to, kad nesantaikos šaknys 
glūdi šalies socialinėse pro
blemose.

Dar neaišku, kaip viskas 
plėtosis, bet visų lūpose bu
vo taikos žodžiai, kai abiejų 
pusių dalyviai skirstėsi iš La 
Paima kaimelio, paskelbto 
neutralia zona susitikimo lai
kotarpiui.

čekų poetas— 
Nobelio laureatas

Jaroslav Seifert

Stockholm. — Švedijos 
Mokslų Akademija pranešė, 
kad čekų poetui Jaroslavui 
Seifert paskirta Nobelio lite
ratūros premija. Tai pirma
sis čekas Nobelio premijos 
laimėtojas.

Poetas, kuris eina 83-iuo- 
sius amžiaus metus ir gulėjo 
ligoninėje, kai sužinojo apie 
premijos paskyrimą, yra Če
koslovakijoje labai populia
rus. Jis yra išleidęs apie 30 
savo poezijos rinktinių. Su 
premijos garsu eina ir 
$190,000 pinigais. Poetas pa
reiškė pasitenkinimą, kad 
Švedijos Mokslų Akademijos 
nariai, kurie šiuo metu susi
koncentravę prie švedų kal
bos žodyno redagavimo, ta 
garbinga premija atžymėjo 
jo poeziją, sukurtą nedaug 
kam žinomoje čekų kalboje.

Čekoslovakijos Komunistų 
partija, pasveikindama lau
reatą, pabrėžė, kad Vakarai 
tą progą išnaudoja šalių pa
siektiesiems laimėjimams. 
Nepaisant to, partija savo 
laikraštyje “Rude Pravo” ra
šo, kad poeto kūryba turi 
šalies poezijai neginčijamos
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Reagano demaskavimas
Spalio septintos dienos vakare dešimty^milijonų ameri-

* kiečių (manoma, kad apie 80 milijonų) televizijoj stebėjo 
debatus tarp prezidento Reagano ir demokratinio kandida
to į prezidentus Walter Mondale. Pasirodo, kad Reaganui 
tą vakarą buvo suduotas didelis moralinis ir' politinis 
smūgis. Milijonai amerikiečių gal pirmą kartą galėjo 
įsitikinti, koks jų dabartinis prezidentas iš tikro yra ....

Kuomet Reaganaš kalba iš paruošto teksto, kurį jam 
surašė įgudę specialistai, jis, kaip geras aktorius, sugeba 
sudaryti labai gerą įspūdį, lyg jis įš tikro žino savo kalbos 
temą, lyg jis yra gerai informuotas, apgalvoja reikalus ir 
t. t. Taipgi, kuomet jis kalba šiaip sau žmonėms 
aerodromuose ir kitur susitikdamas su didelėmis grupėmis 
žmonių, jis per‘tam tikrą liaudišką humorą, pajėgia 
šypsenomis, juokeliais, sudaryti neblogą įspūdį. Bet aną 
sekmadienio vakarą buvo visai kitoks dalykas. Per kokią 
valandą su puse prezidentas buvo priverstas atsakyti į 
klausimus, kuriuos jam statė Mondale, buvo priverstas 
ginti savo ir bendrai republikonų pozicijas. Tiesa, jis ir tam 
buvo paruoštas, jo asistentai per savaites su juo repetavo, 
janf statė klausimus, kuriuos, kaip buvo spėta, jam statys 
Mondale. (Jo specialus patarėjas David Stockman repetici
jose lošė Mondale rolę . . .). Visgi, jo asistentai negalėjo 
tiksliai numatyti visų Mondale statomų klausimų ir jų 
specifikos. Ir kas atsitiko? Per visą debatų laiką preziden
tas Reagan jautėsi defensyvoje, mintys jam dažnai maišėsi, 
jis stenėjo, kartais net atrodė, kad jis iš viso pavargęs ir 
gal visai nustos kalbėti. Milijonai amerikiečių stebėjo tą 
sceną su nuostaba ir savęs klausė: nejaugi tai tas pats 
Reaganaš, taip vadinamas “Didysis komunikatorius”?

Spauda dabar atvirai rašo, kad Reagano fiasko tą vakarą 
buvo pasėka jo pasenėjimo.

Jau ilgokai kalbėta ir atsargiai minėta ir spaudoje, kad 
šū Reaganu kas nors netvarkoje. Nors jam jau 72 metai 
amžiaus, fiziškai jis gan jaunatviškas: jis jodinėja arkliais, 
demonstratyviai skaldo malkas publikai parodyti, koks jis 
sveikas, jis nuolat siūlosi eiti imtynių su jaunais vyrais ir 
taip toliau. Bet kas kita su jo protu. Jau senokai 
šnibždama, kad jis kabineto posėdžių metu užmiega, 
kartais neatsimena, kuris yra vidaus reikalams, sekretorius 
ir kas iždo sekretorius, kad jis dirba tik kokias keturias

* valandas per dieną, negali koncentruotis detalėms, neskai- 
\ to dokumentų nes jo asistentai jam patiekia labai trumpas

visų problemų santraukas, kad jis dažnai po dokumentais 
pasirašo, nepilnai suprasdamas jų prasmės ir t. t. Kai kas 
manė, kad tai perdėjimai, kad tokius gandus skleidžia tik 
jo politiniai priešai demokratai. Bet ano vakaro debatai 
parodė, kad tie gandai turbūt atitinka tikrovei. Reaganaš 
nesiorientavo detalėse, klaidžiojo savo mintyse, ir Mondale 
visų akyse tapo to vakaro debatų laimėtoju.

Bet tai ne viskas. Mes manome, kad gal svarbesnę rolę 
negu Reagano pasenėjimas čia suvaidino jo administracijos 
politikos charakteris. Jam buvo statyti klausimai, į kuriuos 
jis negalėjo atsakyti politiniai, nežiūrint, koks apsukrus jis 
bebūtų buvęs. Mondale jo klausė, koks čia teisingumas, 
kad milijonierius viceprezidentas Bush išmoka valdžiai 
mažiau pajamų mokesčių negu jo namo prižiūrėtojas, 
paprastas darbininkas. Jo buvo klausta, kaip jis planuoja 
subalansuoti biudžetą, eliminuoti kolosališką deficitą, 
kuomet jis nenori uždėti aukštesnių mokesčių turtingie
siems. Jo buvo paklausta, kaip jis morališkai gali pateisinti 
bandymu atimti vis daugiau lengvatų iš pačių neturtingiau
sių žmonių, padaryti jų gyvenimą vis sunkesniu, kaip jis 
gali pateisinti, kad jis bando sumažinti Medicare mediciniš
ką aptarnavimą seneliams, neapmokamus šiltus priešpie
čius neturtingiems pradžios ir vidurinių mokyklų moki-

* niams, finansinę pagalbą neturtingiems universitetų ir 
kolegijų studentams, pensijas ir t. t. Reaganaš bandė 
visaip išsisukinėti. Apie Social Security pensijas jis beveik 
prisiekė, kad nesumažins jų “tiems, kurie dabar jas 
gauna”. Bet jo tuojaus buvo klausta: ar tai reiškia, kad jis 
rezervuoja sau teisę sumažinti laukiamas pensijas tiems 
žmonėms, kurie jų tikisi gauti artimoje ateityje, sakysime 
po metų kitų? Tada jis pasiskubino pridėti, kad jis pasižada 
nemažinti Social Security išmokamų pensijų ir ateityje. Bet 
visi jaučia, kad tai tik pažadai, kurių jis neištesės, jeigu vėl 
bus perrinktas, kad jis suras kokių nors pateisinimų, savo 
pažadų nesilaikyti. Teisingai pasakė demokratinis senato
rius Moynihan iš New Yorko:

“Socialinis saugumas (Social Security) yra lyg sutartis — 
žmonės iš savo uždarbių įdeda tiek ir tiek į tą fondą, 
tikėdamiesi gauti tiek ir tiek, o savininkai, pagal 
susitarimą su unijomis, prideda tam tikras sumas, vietoje 
išmokėti kaip algą. Tai yra lyg kontraktas tarp valdžios ir 
žmonių. Mūsų prezidentas kažkodėl laikosi nuomonės, kad 
valdžia turi švenčiausiai laikytis kontraktų su bankais, su 
korporacijomis, su milijonieriais, bet ne su darbo žmonė-. 
mis. Su jais kontraktus galima laužyti, ant jų galima 
užkrauti didžiules finansines naštas . . . Koks čia padoru
mas, tai laužant kontraktus su darbo žmonėmis jie yra 
priverčiami palaikyti nelogišką didžiulį karinį biudžetą, tuo 
tarpu kai turčiai iš to viso pelnosi?”

Senatorius, kurio žodžius mes čia citavome, yra liberali
nis buržuazinis politikas, tikriausiai ne socialistas. Bet 
reikia pasakyti, kad jo analizas beveik yra paremtas klasių 
prieštaravimų supratimu. Kitas demokratų politikas taip 
išsireiškė:

“Mums primetama, kad mes pradedame stoti ant klasių

DAR APIE SVARINSKĄ
“Draugas” (rugsėjo 26) pir

mame puslapyje plačiai pra
neša, ką kardinolas Juozapas 
Slipyj rašė apie Lietuvos 
kunigą Alfonsą Svarinską. 
Slipyj, kuris {' neseniai . mirė 
Romoje, sulaukęs 92 metų 
amžiaus, vienu metu buvo 
aukštas rytų apeigų kataliku 
dvasiškis Lvove, Ukrainoje. 
Kaip užsispyręs anti-sovie- 
tistas jis priešinosi bažnyčiai 
susitaikyti su naujomis sąly
gomis, buvo nubaustas už 
politinę veiklą ir vėliau išvy
ko į Romą. Jam begyvenant 
Romoje Vatikanas jį buvo 
šiek tiek suvaldęs, — jam 
buvo patarta bent kiek kon
troliuoti \jo pagiežą gimtojo 
krašto valdžiai ir tenykštės 
bažnyčios vadovybei. Jo san
tykiai buvo vien su ukrainų 
reakcinėmis bažnyčiomis Va
karuose, ypatingai Jungtinė
se Valstijose ir Kanadoje.

Bet pasirodo, kad Slipyj 
palaikė ryšius ir su kitomis 
grupėmis. Iš “Draugo” citatų 
pasirodo, kad jis buvo įsi
traukęs ir į panašaus plauko 
dvasiškio Lietuvoje reikalą, 
būtent, į kunigo A. Svarins
ko bylą. Svarinską,, kaifi pa
sirodo, jis pažino asmeniškai, 
nes buvo su juom susitikęs, 
kai jiedu atliko pabaudas už 
antivalstybinę veiklą Tarybų 
Sąjungoje. Vėliau, tai yra, 
dabar, kuomet Slipyj jau 
buvo Romoje ir Svarinskas 
vėl, įsitraukęs į aktyvią anti
valstybinę veiklą, buvo 
suimtas Lietuvoje, Slipyj, 
anot “Draugo”, taip rašė:

“Kun. Alfonso Svarinsko 
areštavimo aplinkybės ir 
priežastys nėra žinomos, bet 
viena yra tikra — šis Kris
taus Bažnyčiai ir Kristaus 
Evangelijai ištikimas, pa
siaukojęs kunigas nėra pada
ręs jokio nusikaltimo nei 
prieš valstybę, nei prieš įsta
tymus.”

Siame pasisakyme neverta 
ieškoti logikos. Juk, perskai
čius šį paragrafą, kiekvie
nam iškyla klausimas: kaip 
galima būti tikram, kad Sva
rinskas nusikalto, jeigu, kaip 
tai pripažįsta pats Slipyj, 
“areštavimo aplinkybės ir 
priežastys nėra žinomos”? J 

Bet faktinai jos buvo žino
mos, — Lietuvos teismas 
aiškiai išdėstė, už ką Sva
rinskas teisiamas, spauda 
apie tą bylą plačiai" r^šė, 
taipgi plačiai rašė apie Sva
rinsko visą karjerą,; jo praei
tį ir t. t. Slipyj, titras Sva
rinsko kolega, neabejojamai 
tą visą žinojo. Svarinskas ir 
Slipyj, vienas mažiukės Vi
duklės parapijos kunigas, ki
tas net arkivyskupas, pri
klauso tai pačiai atsilikusių 
klerikalų grupei, kuri negali 
susitaikyti su nauju gyveni
mu.

kovos platformos. Į Tai netiesa. Mes esame laisvosios 
iniciatyvos (suprask, kapitalizmo. Red.) šalininkai. Bet mes 
manome, kad ta mūsų sistema turi atkreipti dėmesį į visų 
grupių gerbūvį. Ar mes darome klasinį analizą? Pačios 
valdžios pripažinimu, Amerikoje dabar yra apie 30 milijonų 
žmonių, kurie gyvena ‘žemiau skurdo linijos’. Vadinkite 
juos klase, vadinkite juos grupe, vadinkite juos ‘gyventojų 
dalimi”, terminas nesvarbus, nes svarbu, kad tai 30 
milijonų amerikiečių, kurie turi teisę reikalauti geresnio 
gyvenimo ...”

Demokratai taip kalba dabar, prieš rinkimus. Sunku 
pasakyti, kiek tose kalbose nuoširdumo ir kiek tik taktika. 
Bet kartais ks(s pradedama taktikos sumetimais paskui 
tampa ir įsitikinimu. Rooseveltas ir jo laikų demokratai 
matė, kad jeigu Hoovėrio politika tęstųsi, krizės prispausti 
Amerikos darbo žmonės praras kantrybę ir griebsis 
radikalių kovos priemonių, kas jau reiškėsi po visą šalį. 
Rooseveltas norėjo reformų pagalba išgelbėti kapitalizmą. 
Bet tame procese jis susidūrė su labiau atsilikusiais 
monopolitais-kapitalistais, jis pradėjo jausti, kad reformų 
pravedimui jam reikalinga žmonių judėjimo parama, jis 
pradėjo vis labiau Raudotis darbo unijų pagalba ir jis 
laipsniškai ir savo jausmuose pasidarė žymiai pažangesnis, 
demokratiškesnis. ,

Kas nors pahašaus, nors ne ta pačia plotme, dabar 
atsitinka su demokratais. Spalio 7-osios debatai parodė, 
kad jis pajėgia demaskuoti Reaganą. Padėtis, kuri prieš 
kelias savaites atrodė beveik beviltiška, dabar šviesesnė. 
Gal Reagano ir bus atsikratyta. Bet, kad tas įvyktų, plati 
liaudies koalicija turi įtempti visas jėgąs.

PRIMITYVUS 
GALVOJIMAS

“Dirvos” bendradarbis Vy
tautas Meškauskas (rugsėjo 
20) numeryje savo straips
nyje taip galvoja:

“Gromyko Washingtone — 
kaip nugalėtojas ar ... nu
galėtas?”

Matyti, kad įsinėręs į šal
tojo karo retoriką ir galvo
seną, tautininkų organo ben
dradarbis kitaip ir \galvoti 
negali: jam atrodo, kad vis
kas, kas vyksta tarp Jungti
nių Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos, yra kaip tarpsavinės ko
vos išraiška, kovos, kurią 
viena ar kita pusė turi laimė
ti, ar pralaimėti, būti nugalė
toja, ar “nugalėta”. Bet fak
tinai taip nėra. Kuomet san
tykiai įtempti,; kuomet ne
vyksta derybos, abi pusės 
pralaimi. Santykių gerėjimas 
yra visų laimėjimas, nors tas 
Meškauskui gal nesupranta
ma, tas neatitinka “Dirvos” 
viltims, nes jie, kaip matyti, 
taikos nenori.

“Nugalėtojas ar nugalė
tas?” koks kvailas klausi
mas! Norint galima abiejų 
pusių rolęs aiškinti įvairiau
siai. Galima sakyti, kad nusi
leidimas buy© iš JAV pusės, 
nes Reaganaš buvo privers
tas apsivilkti taikos toga, nes 
jis nori prisitaikyti prie 
Amerikos žmonių nuotaikų. 
Taip, galima sakyti, kad jis 
nusileido, nes bent laikinai 
padėjo į šalį savo teorijas, 
kad TSRS yra “blogio impe
rija”, kad ji atlieka barbariš
kus žygius Afganistane, kad 
ji yra “bedieviška galia” ir 
t. t. Iš kitos pusės, kas tik 
nori, gali vystyti kaip tik 
priešingą teoriją — kad Gro
myko, priimdamas pakvieti
mą, nusileido, kad jis nuoša
lyje paliko teoriją, kad jog su 
Reaganu negalima derėtis, 
kad JAV pozicija yra tik dėl 
akių, bet nieko esminio savy
je neturi. . .

Bet kokia tikrovė? Tikrovė 
yra, kad nesvarbu, kas kiek 
nusileido — svarbu, kad są
lygos privertė Reaganą pasi
daryti sukalbamesniu, svar
bu, kad Tarybų Sąjunga to 
Jest o neatmeta. Ar derybos 
prie ko nors privedė ar dar 
prives, klausimas, bet Ame
rikos žmonės turi reikalauti, 
kad derybos tęstųsi, kad jos 
būtų gilinamos, kad jos dary
tųsi labiau konkretiškomis.

Bet Meškausko plauko 
žmonės prie tokių pastangų 
neprisideda, jie tokių vilčių 
netup. Ji© priklauso prie tos 
JAV žmonių mažos mažu
mos, kurie verčiau rizikuotų 
branduoliniu karu negu ma
tytų taikingą sugyvenimą su 
socialistinėmis šalimis.

I •

SKAITYKITE IR
REMKITE “LAISVE”

Prieš pusę amžiaus gilaus 
pogrindžio sąlygomis pasiro
dė pirmasis nelegalios “Šluo
tos” numeris.

1934 metais, pogrindiniam 
Komunistų partijos komite
tui vadovaujant, grupė Kau
no meno mokyklos auklėtinių 
pradėjo leisti pirmąjį revo
liucinės satyros žurnalą, kurį 
pavadino “Šluota”. Jos re
daktoriais buvo B. Motuzą, 
S. Žukas. Sunkūs tuomet 
buvo “Šluotai” laikai. Jos 
leidėjus — bendradarbius ir 
platintojus — nuolat perse
kiojo policija, jiems grėsė 
areštas ir kalėjimas. Pogrin
dyje buvo išleisti tik septyni 
“Šluotos” numeriai. Tačiau 
žurnalas tais metais atliko 
nemažą vaidmenį, satyros 
ginklu kovodamas prieš liau
dies išnaudotojus ir prispau
dėjus, prieš įvairaus plauko 
reakcionierius.

1940 metais Lietuvos dar
bo liaudis paėmė valdžią į 
savo rankas, ir “Šhiota’J^pra? 
dėjo eiti legaliai. Jos redak
toriumi buvo paskirtas Ste- 
pas Žukas — vienas žymiau
sių lietuvių revoliucinių dai
lininkų-satyrikų. Jo piešiniai 
buvo saviti, lakoniški, išraiš
kingi, visados aštrios temati

JAV ruošiasi cheminiam karui
50 metų Jungtinės Valsti

jos kategoriškai atsisakinėjo 
ratifikuoti 1925 metų Žene
vos protokolą dėl nuodingųjų 
medžiagų panaudojimo kare 
uždraudimo. Ir raketinės 
technikos amžiuje Pentago
nas naiviai mano galėsiąs 
panaudoti cheminį ginklą 
Europoje ir Tolimuosiuose 
Rytuose be pavojaus, kad 
bus smogtas atsakomasis 
cheminis smūgis JAV terito
rijai. Amerikos strategai yra 
tos nuomonės, jog naudoti 
cheminio ginklo gabenimui, 
pavyzdžiui, tarpžemynines 
balistines raketas, galinčias 
pasiekti JAV teritoriją, ne
tikslinga taktiniais ir techni
niais sumetimais.

Pentagonas savo “chemi
nėse koncepcijose” vadovau
jasi tuo, kad kovinės nuodin
gosios medžiagos šaliai, kuri 
jas panaudos pirmoji prieš 
nepasirengusį gintis nuo che
minio ginklo priešininką, su
teiks didelių taktinių prana
šumų. Ši cheminio ginklo 
savybė visiškai atitinka 
Amerikos pirmojo branduoli
nio smūgio strategijos reika
lavimus.
j Amerikos kariniai specia
listai kruopščiai apskaičiavo, 
jog plataus masto operacijos 
prieš civilius gyventojus są
lygomis vieno kvadratinio ki
lometro “apdorojimas” che
miniu ginklu, tai yra visko, 
kas gyva šioje teritorijoje, 
sunaikinimas, atsieitų Jung
tinėms Valstijoms 2000 kartų 
pigiau negu naudojant įpras
tines karo-priemones.

Štai kodėl vadovaudamasis 
sumetimais, išplaukiančiais 
iš minėtų Amerikos strategi
nių nuostatų, tikėdamasis 
įgyti vienašališkus • karinius 
pranašumus, Washingtonas 
iki šiol atsisako imtis rimtų 
priemonių, kuriomis siekiau 
ma uždrausti cheminio ginklo 
bandymus ir gamybą. *

Jungtinėse Valstijose da
bar priimta plati “cheminio 
potencialo atnaujinimo” pen- 
kerių metų programa. Jai 
realizuoti planuojama 1983- 
1987 metais išleisti maždaug 
10 milijardų dolerių.

Siekdama pateisinti nepa
liaujamą Amerikos cheminio 
potencialo didinimą, Wa
shington© administracija ne- 
sibjauri negražiausių triukų. 
Neseniai aiškiu Pentagono 
nurodymu žurnale “Reader’s 
Digest” didelį straipsnį apie 
Tarybų Sąjungos ruošimąsi 
cheminiam karui išspausdino 
Amerikos žurnalistas Jack 

kos ir paprasti.
“Šluota” aktyviai įsijungė į 

darbą, stiprindama Tarybinę 
santvarką, ryžtingai šluoda
ma buržuazines šiūkšles, 
trukdančias pergalingą lietu
vių liaudies žygį į šviesią 
ateitį. Apie ją susibūrė bū
rys pažangių literatų ir daili
ninkų.

1941 m., kilus karui, “Šluo
tos” leidimas nutrūko.

Po karo atgimusi “Šluota” 
dabar smarkiai išaugo, jos 
tiražas nuo 1956 metų padi
dėjo penkis kartus. Pokari
nės “Šluotos” redkolegijos 
nariai ir bendradarbiai iki 
pat savo mirties buvo tokie 
žinomi rašytojai satyrikai 
kaip T. Tilvytis, A. Gricius, 
D. Rodą, dailininkas S. Kra
sauskas ir kiti. Jų pėdomis 
dabar seka gražus jaunųjų 
bendradarbių — rašytojų, 
publicistų, dailininkų — bū
rys, kurie sėkmingai tęsia 
vyresniųjų tradicijas, deda 
visas pastangas, kad “Šluo
ta” būtų kuo aštresnė, kovin- 
gesnė, ryžtingai šluotų nege
roves, trukdančias žengti 
pirmyn į laimingą komunisti
nę ateitį.

Gražus jubiliejaus proga 
“Šluotos” žurnalo redakcinę

Anderson, liūdnai pagarsėjęs 
savo nešvariomis antitarybi- 
nmėmiš klastotėmis. Kad jo 
nevykę prasimanymai būtų 
“patikimesni”, Andersonas 
plačiai operuoja vardais, 
datomis, geografiniais pa
vadinimais. Tačiau viena 
nedidelė opuso detalė parodo 
jo “sensacingos informacijos” 
šaltinius. Vienomis iš bai
siausių tarybinių nuodingųjų 
dujų autorius skelbia nuodin

T. LIETUVOJE SVEČIAS IŠ ČILĖS
Vilnius, [ELTAI. - TSKP 

CK kvietimu Tarybų Sąjun
goje viešintis Čilės komunis
tų partijos CK politinės ko
misijos narys Roch Andradė 
Rodrig atvyko į Lietuvą.

Svečią iš Čilės priėmė kan
didatas į TSKP CK narius, 
Lietuvos Komunistų partijos 
CK antrasis sekretorius N. 
Dybenka. Jis papasakojo 
apie socializmo kūrimą Lie
tuvoje, kalbėjo apie didžią 
broliškų tarybinių respublikų 
draugystę, jų pagalbą vys
tant daugiašakį Lietuvos 
TSR liaudies ūkį, nušvietė 
Lietuvos partinės organizaci
jos veiklą mobilizuojant dar
bo žmones įvykdyti TSKP 
XXVI suvažiavimo nutari 
mus.

N. Dybenka pažymėjo, jog 
tarybiniai žmonės didžiai 
vertina ir tvirtai remia did
vyrišką Čilės komunistų ir 
visų pažangiųjų jėgų kovą 
prieš fašistinę diktatūrą.

Rochas Andradė Rodrigas 
padėkojo už suteiktą galimy
bę susipažinti su Tarybų 
Lietuva, papasakojo apie Či

Vaizdingą Lietuvos sostinės panoramą atskleidžia tapy
bos paroda “Taikiame Vilniuje”, kuri pažymint miesto 
išvadavimo 40-metį atidaryta Meno darbuotojų rūmuose. 
Čia eksponuojamus paveikslus kūrė ne tik Tarybų Lietuvos 
dailininkai, bet ir svečiai iš kitų tarybinių respublikų, 
užsienio susigiminiavusių miestų atstovai — tarptautinio 
plenero dalyviai.

Nuotraukoje: Prie parodos eksponatų.
V. Brajo nuotrauka

- 50 METŲ
kolegiją, visus bendradar
bius, jo autorių aktyvą ir 
skaitytojus pasveikino Lietu
vos KP Centro Komitetas.

Šiuo metu žurnalas, sako
ma sveikinime, yra veiks
mingas respublikos partinės 
organizacijos pagalbininkas 
kovoje už TSKP XXVI suva
žiavimo ir po jo įvykusių 
partijos CK plenumų nutari
mų realizavimą. Žurnalo 
skaitytojų nuolatinio gyvo 
susidomėjimo ir pritarimo 
susilaukia publikacijos, pade
dančios didinti visuomeninės 
gamybos efektyvumą, stip
rinti drausmę, organizuotu
mą ir tvarką, šalinti sveti
mus socialistiniam gyvenimo 
būdui reiškinius. Aštriomis 
satyros ir humoro strėlėmis 
žurnalas demaskuoja taikos 
ir socializmo priešų intrigas, 
imperializmo ideologines di
versijas.

K

“Šluotos” 50-mečio proga 
grupė žurnalo darbuotojų ga
vo vyriausybinius apdovano
jimus. Žurnalo vyriausiasis 
redaktorius, rašytojas Juo
zas Bulota apdovanotas Dar
bo raudonosios vėliavos ordi
nu.

V. Petkevičienė

gąsias medžiagas, vadinamas 
“balanda”. Matyt, Anderso
nas, nemokantis rusų kalbos, 
tapo kažkokio įpykusio ant 
savo šeimininkų ciniko iš 
antitarybinių emigrantų 
pokšto auka. Išvertus iš rusų 
kalbos žodį “balanda” reikštų 
srėbalas, buza.

Taip iš rusiškos “balandos” 
išėjo amerikietiškas muilo 
burbulas.

Vladas Burbulis

lės komunistų partijos veiklą 
sunkaus pogrindžio sąlygo
mis. Jis pažymėjo, jog 
TSKP, kitų broliškųjų parti
jų, visų pažangiųjų planetos 
žmonių solidarumas įkvepia 
Čilės patriotus kovoje už tai, 
kad būtų nuverstas liaudies 
neapkenčiamas fašistinis Pi- 
nočeto režimas.

Pokalbyje dalyvavo Lietu
vos Komunistų partijos CK 
užsienio ryšių skyriaus vedė
jas M. Sadovskis.

Svečias lankėsi Kaune ir 
Prienų rajone, susitiko su 
partiniu aktyvu, pabuvojo 
kai kuriose pramonės ir že
mės ūkio įmonėse.

London. — D. Britanijos 
užsienio reikalų ministras Sir 
Geoffrey Howe pranešė, kad 
greičiausia ateinančių metų 
pavasarį atvyks Tarybų Są
jungos užsienio reikalų mi
nistras Andrejus Gromyka. 
Tai bus jo pirmas atsilanky
mas nuo 1976 m. Tikimasi, 
kad bus pasitarta dėl nusi
ginklavimo pasitarimų at
naujinimo.
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Susipažino su jaunimo 
technine kūryba .

INFORMACIJOS PERTEKLIUS . . .

... IR BADAS Žemė dosni darbštuoliams

Tarybų Lietuvos jaunie
siems specialistams, akade
miniam jaunimui sudarytos 
geros sąlygos techninei ir 
mokslinei kūrybai, jie nema
žu indėliu prisideda prie ga
mybos efektyvumo didinimo, 
padeda spręsti aktualias mok
slo ir technikos pažangos 
problemas. Vien praėjusiais 
metais pritaikius gamyboje 
30 tūkstančių jaunųjų racio
nalizatorių pasiūlymų ir išra
dimų, gautas 11 milijonų rub
lių ekonominis efektas. Pro
fesinėse technikos mokyklose 
sėkmingai dirba beveik 500 
moksleivių techninės ir me
ninės kūrybos būrelių.

Su naujausiais respublikos 
jaunimo darbais supažindina 
Respublikinė paroda „Jauni
mo mokslinė techninė kūry
ba“, atidaryta Lietuvos TSR 
liaudies ūkio pasiekimų pa
rodoje.

Ekspozicijoje savo darbus 
pateikė daugiau kaip pustre
čio šamto jaunų autorių — 
Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos ir mokslinio tyrimo

IRANO IR IRAKO KONFLIKTAS
BAGDADAS, IX. 17. (TASS- 

ELTA). Čia išplatintame Ira
ko vyriausiosios karinės va
dovybės komunikate pažymi
ma, kad Irako sraigtaspar
niai apšaudė Irano armijos 
pozicijas pietiniame fronto 
įuože. Buvo sugriauti priešo 
blindažai, jam padaryta gy
vosios jėgos ir technikos nuo
stolių. Buvo apšaudyti priešo 
kariuomenės susitelkimai ra
jone į pietus nuo Basros. 
Vietinės reikšmės mūšiai vy
ko centriniame fronto ruože 
ir Maisano sektoriuje.

NEPAVYKO SUSITARTI
DUBLINAS, IX. 17. (TASS- 

ELTA). Dromolendo pilyje 
Airijos rytuose pasibaigusia
me dviejų dienų susitikime 
Bendrosios rinkos šalių finan
sų ministrams nepavyko pa
rengti problemų, su kuriomis 
susiduria Vakarų Europos 
valstybės, savitarpiškai pri

LIETUVIŲ TEATRAS BITEF FESTIVALYJE
BELGRADAS, IX. 17. 

(TASS-ELTA). Lietuvos vals
tybinio jaunimo teatro pa
statytu spektakliu „Pirosma- 
ni, Pirosmani..." pagal tary
binio dramaturgo V. Korosty- 
liovo pjesę čia prasidėjo 
tarptautinis teatrų festivalis 
— BITEF.

Per 15 dienų autoritetinga 
vertinimo komisija ir daugy
bė scenos meno mėgėjų įver
tins 15 spektaklių, kuriuos 
pastatė kai' kurių Afrikos, 
Amerikos ir Europos šalių 
kolektyvai. Šių metų festiva
lis kartu bus jaunųjų talentų

HAUJI KELIAI

ZACEPILOVKA (Charkovo sri
tis). Siame^rajone — atokiausiame 
srityje — nutiestas asfaltuotų tra
sų tinklas. Keliai sujungė ne tik 
kaimus, bet ir brigadas, fermas. 
Paspartinus krovinių pristatymą ir 
sumažinus jų nuostolius, prailgi
nus automobilių tarnavimo laiką, 
vietiniai ūkiai sutaupo daugiau 
kaip tris milijonus rublių per me
tus.

„SAULĖS" MOKSLINIS 
POLIGONAS

DAGESTANO ATSR. Du ekspe
rimentiniai gyvenamieji namai su 
Saulės energiją naudojančiomis 
šildymo sistemomis pastatyti ant 
Kaspijos kranto netoli Machačka- 
los. Tai tik keli čia statomo 
mokslinio „Saulės" poligono ob
jektai. Čia Šeimininkauja TSRS 
MA Aukštų temperatūrų Instituto 

mokslininkų projektą.

institutų, įmonių ir žinybų 
specialistai, aukštųjų, specia
liųjų vidurinių bei profesi
nių technikos mokyklų auk
lėtiniai. Jų pasiekimus moks
le, technines naujoves, įdieg
tas įvairiose liaudies ūkio 
šakose, vaizdžiai iliustruoja 
sudėtingi prietaisai, veikian
tys modeliai, gaminių pavyz
džiai, mokslinės monografi
jos.

Jaunimo techninės kūry
bos parodą aplankė draugai 
P. Griškevičius, V. Astraus
kas, A. Barkauskas, J. Ber
natavičius, A. Brazauskas. L. 
Šepetys, P. Ignotas, Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo pirmininko pava
duotoja L. Diržinskaitė, Lie
tuvos TSR Ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduotojai A. 
Cesnavičius, J. Šerys, Lietu
vos KP CK mokslo ir moky
mo įstaigų skyriaus vedėjas 
V. Baltrūnas, kiti atsakingi 
partiniai ir tarybiniai darbuo
tojai. V -

ELTA

NIKOSIJA, IX. 17. (TASS- 
ELTA). Praėjusią parą Irano 
karo aviacijos pajėgos ataka
vo naftos perpylimo uostus 
EI Bakrą ir EI Umėją, esan{ 
čius Irako pietuose, ir padare* 
jiems didelę materialinę ža
lą, sakoma Teherano radijo 
pranešime. Kartu vyko susi
šaudymai iš artilerijos pa
būklų visuose fronto ruožuo
se. Agentūros IRNA duome
nimis, sunaikinta daugiau 
kaip 100 Irako kariškių, su
griauti kai kurie priešo ste
bėjimo postai ir kovinės po
zicijos.

imtinų sprendimų. Visi dide
li nesutarimai, kuriuos turė
jo pašalinti šis susitikimas 
finansų srityje prieš Vašing
tone įvyksiantį Tarptautinio 
valiutos fondo „laikinojo ko
miteto" posėdį, ir šį kartą ne. 
buvo sureguliuoti.

apžiūra: dauguma jame' da
lyvaujančių aktorių ir reži
sierių testuri vos 30 metų.

Jaunimo teatras iš Vil
niaus, atstovaujantis BITEF-e 
Tarybų Sąjungai, be konkur
sinio spektaklio, pasakojan
čio apie įžymų gruzinų dai
lininką — liaudies talentą Ni
ką Pirosmanį, parodys Belg
rade dar vieną pastatymą — 
„Škac, mirtie, visados škacl" 
jauno lietuvių rašytojo S. Šal
tenio lyrinės apysakos „Rie
šutų duona" motyvais. Po 
to teatras išvyks gastrolių po 
Jugoslavijos miestus.

mokslininkai. Pagal kontraktą, su
darytą tarp Visasąjunginio susi
vienijimo „EnergomaŠeksport" ir 
Austrijos firmos „Interneišnl 
elektroniks", vienas namas pasta
tytas pagal tarybinių mokslininkų 
projektą, kitas — pagal austrų. 
Greta iškils kitokių konstrukcijų 
statiniai. Tai leis išrinkti optima
liausią gyvenamojo namo varian
tą, kuriame šildymo ir karšto van
dens tiekimo funkcijas atliks Sau
lės energija.

Kalnų Dagestane saulėtų die
nų du kartus daugiau negu apsi
niaukusių. Respublikoje jau su
kauptas nemažas Saulės energijos 
naudojimo liaudies ūkyje patyri
mas. Dagestano civilinės statybos 
projektavimo institute sukurtas 
specialus buitinių, komunalinių ir 
gamybinių objektų su Saulės 
energetinėmis sistemomis pro
jektavimo skyrius. Tokie objektai 
jau statomi visose autonominės 
respublikos klimatinėse zonose.

“I like to be able to hear 
news and opinions from all 
over the world as it is 
sometimes difficult to get 
fully the news from source 
here”. Šios eilutės iš laiško, 
kurį gavo Vilniaus radijo 
laidų užsieniui redakcija, o 
visiškai tiksliai kalbant — 
tokio pobūdžio laiškų ateina 
labai daug.
(įdomiausia ir reikšmin- 
giaū^ja: jie siunčiami ne iš 
kokių nors labai nutolusių ar 
silpnai išvystytų pasaulio ra
jonų, o iš . . , Jungtinių 
Amerikos Valstijų (čia cituo
tas laiškas atsiųstas iš LA
MOURE, NORTH DAKO
TA, jo autorius — Joe Free
born).

Iš pirmo žvilgsnio tai atro
dytų kaip labai didelis para
doksas: juk kaip tik Jungti
nėse Valstijose jau seniai 
kalbama apie informacijos 
perteklių, tikrą savotišką jo 
tvan£ if čia pat — štai tokie 
nuoširdūs laiškai! Tačiau iš 
esmės čia jokio paradokso 
nėra. Reikalas pačioje ameri
kietiškos informacijos pri
gimtyje, jos baisiajme viena- 
šoniškume, ir, jei kalbėti 
tiksliai — siaurume.

Tas pasakytina tiek apie 
savo šalies reikalus (visi ži
nome: “pagrindiniu smuiku” 
čia groja sensacija, dažniau
siai blogąja to žodžio pras
me), tiek apie tarptautinius. 
Viskas matuojama labai siau
ru mąsteliu, ir tai negali 
neatsiliepti skaitytojui,^ TV 
žiūrovui, radijo klausytojui.

Ypatinga padėtis susidaro 
informacijoje amerikiečiui 
apie socialistines sšalis, visų 
pirma — Tarybų Sąjungą. 
Čia sensacijos — pigiausios! 
Ieškojimas pasiekia tokį 
laipsnį, jog visiškai užgožia 
elementariausią informaciją.

Tuo dar kartą teko įsitikin
ti, neseniai lankantis Jungti
nėse Amerikos Valstijose. 
Nors kaip tik tuo laikotarpiu 
Tarybų Sąjungoje dėjosi la
bai svarbūs ir įdomūs įvy
kiai, gausu jų buvo ir Tarybų 
Sąjungos — Jungtinių Ame
rikos Valstijų santykių srity
je. Gi stambiojoje JAV spau
doje, pagrindinių TV kanalų 
laidose apie visa tai neteko 
nei skaityti, nei matyti. Tie
sa, be paliovos buvo links
niuojama Sacharovo pavar
dė, nevengiant paprasčiau
sių, dar informacijos aušros 
periode išrastų ančių. Ir tai 
buvo viskas!

Tiesa, dar buvo rašoma ir 
pasakojama apie Los Ange
les olimpines žaidynes . . .

Liūdniausia, kad visa tai 
duoda savus vaisius. Kaip 
teko įsitikinti daugelio pokal
bių su amerikiečiais metu, 
apie mūsų šalį jie žino labai 
mažai. Netgi — kalbant apie 
paprasčiausias geografines 
sąvokas . . .

Šia prasme man įdomu 
pastebėti ir kitką. Vadina
moji “patriotų” spauda New 
Yorke ir Chicagoje (kalbu 
apie spaudą lietuvių kalba) 
itin dažnai rašb, diskutuoja 
apie Lietuvos, lietuviškų 
darbų ir pan. garsinimą. Ta
čiau už kokių] 50 mylių nuo 
New Yorko, Connecticut val
stijoje, kalbėjomės su ne 
vienu amerikiečiu, kurie ne
žinojo, kurioje atlaso dalyje 
tos Lietuvos reikia ieškoti. O 
ką bekalbėti apie smulkesnes 
detales . . .

Tokia dirva labai palanki 
tapti dezinformacijai, pa
prasčiausiam nežinojimui — 
ir tai vyksta plačiu mastu.

Visą tai trumpai paminė
jus, kyla klausima&ųo ką gi 
neša tas didžiulis amerikie
tiškos informacijos srautas?

Matyt, vienu atsakymų 
yra faktas, kurį neseniai pa
skelbė THE TV ADVERTIS
ING BUREAU: šių metų 
prezidentiniuose rinkimuose 
tik pagrindiniai pretendentai 

į prezidentus VIEN TIK TV 
reklamai išleis daugiau nei 
180 milijonų dolerių!

Tai vienas pavyzdžių, kaip 
komercializmas užlieja infor
macijos rinką. Informacija — 
tai ta pati prekė. Matyt, kaip 
tik tuo ir galima paaiškinti 
faktą, kaip tuo pertekliaus 
periodu jaučiamas toks ba
das. Įdomu, kad tai pripažino 
netgi “Draugo” laikraščio 
raštininkas m. dr., prieš kurį 
laiką padaręs štai tokį “atra
dimą”:

“Mat, didžioji spauda ir TV 
Amerikoje visų pirma yra 
prekė. Prekę reikia parduo
ti. O jos neparduosi, jei ji 
nebus įdomi masėms. Bet 
kas gi yra tas “įdomumas”, 
jei ne kokia nors sensacija?”. 

’ Ką gi, šiuo atveju “Drau
gas” pastebėjo teisybę — 
tiesa, ne naują, bet vis 
tik . . .

Tik reikia pridurti: kai tų 
sensacijų nėra — jos kuria
mos. Tai pirmiausia pasaky
tina tada, kai buržuazinė 
spauda (įskaitant, aišku, ir 
“Draugą”) rašo ape Tarybų 
Sąjungą, apie Tarybų Lietu
vą.

. . . Taip amerikietiškos 
informacijos gausume pasi
jaučia jos stygius. Apie tai 
dažnai kalba ir laiškai į 
Vilnių, ir patys sutikti ame
rikiečiai.

Jonas Lukoševičius

• LEDINĖS ĘOMBOS
Praėjusiais j metais Pietų 

Islandijoje išsiveržęs Grims- 
vetno ugnikalnis« į atmos
ferų „spjaudė" ne ugnį ir 
pelenus, o ledo gabalus. 
Vulkanas nenurimo 2 savai
tes, maždaug kas sekundę 
buvo išmetama 420 km ledo, 
o aktyvesniais laikotarpiais 
— ir kelis i kartus daugiau. 
Iš viso buvb išmesta 1,3 km3 
ledo. Taip atsitiko todėl, kad 
Grimsvetno ugnikalnio vi
duje yra ledo. Tai ne pir
mas toks ugnikalnio išsiver
žimas. Tokių atvejų yra ap
rašoma ir senosiose islandų 
sagose. 
------ 1____ ;_________________

Vos pasirodžiusios perio
dikoje, Lietuvos TSR nusi
pelniusio kultūros veikėjo 
rašytojo V. Sirijos Giros 
naujojo romano ištraukos 
sukėlė gyvą skaitytojų susi
domėjimą. Išėjus kūriniui at
skiru leidiniu, jis buvo pri
pažintas labiausiai skaitoma 
1983 metų knyga*.

Toks skaitytojų dėmesys 
yra ne tik malonus autoriui. 
Tai ir kūrinio aktualumo ro
diklis. Kas gi nulėmė šitokį 
knygos populiarumą?

V. Sirijos Gira nebe pir
mą kartą pateikia ryškių 
charakterių dinamiškai rutu
liojamus siužetus. Šia pras
me prisimintini jo apsakymų 
ir apysakų rinkiniai „Žmo
nės iš didžiojo laivo“, ,jSu^ 
sitikimai su Brunhilda", 
manai „Buenos Aires“, „Rau
donmedžio rojus“, „Bėgimas 
nuo šešėlio".

Naujausiame, aštuntajame 
V. Sirijoj Giros romane prie 
minėtų savybių prisideda sa
vita kompozicija ir nekasdie
niškos veiksmo vietos. Trys 
kūrinio herojai — Norber
tas, Evelina, Audrė — paei
liui pasakoja savo glaudžiai 
tarpusavyje susipynusius li
kimus, o paskui juos apiben
drina autorius. Nors rašytojo 
pasakojimas taip pat patei
kiamas pirmuoju asmeniu, 
jis iš rimtųjų bendrauja su 
romano personažais kaip su 
gyvais, tikroviškais žmonė
mis. Taip pat naudojamos 
konkrečios dokumentinės 
šiandienos realijos -- mini
mos neišgalvotos vietovės, 
įvykiai, kultuios, mokslo vei
kėjai ir gyvas autoriaus san
tykis su jais. Tai įdomi kū
rybinė maniera, suteikianti 
naujas galimybes praplėsti 
meninės išraiškos priemonių 
paletę.

Romano veiksmas užsimez
ga prabangiame laineryje, * 
plaukiančiame per Atlantą, 
įpusėjęs penktą dešimtį bio
logijos mokslų daktaras Nor
bertas tikisi kelionėje atsi
pūsti nuo sudėtingų užatlan- 
tinės viešnagės įspūdžių ir 
nuo nelengvų asmeninių iš
gyvenimų. Jis buvo pakvies-

• Vytautas Sirijos Gira. Kana
rėlės. Vilnius, Vaąa, 1983.

Tur būt sunku būtų surasti 
Ukmergės rajone žmogų, ne
girdėjusį apie Sadleckų šei
mą. Šios, dabar garsios žem
dirbių dinastijos galva — 
Mykolas Sadleckas Šlyžių 
kaime buržuaziniais metais 
teturėjo šešis hektarus že
mės. Anot jo paties, vertėsi 
daugiau negu blogai. Metai 
bėgo — gausėjo šeima, o 
žemės neprisidėjo nė aro. 
Todėl, atėjus į Nemuno kraš
tą naujam gyvenimui, jis 
vienas pirmųjų pareiškė norą 
dirbti žemę drauge su kitais 
valstiečiais. Naujoviškai 
tvarkytis, bendrai dalytis 
džiaugsmais ir rūpesčiais 
tuomet pradėjo dešimtys Ru
ginių, Šlydžių, Kultu venų, 
Knizliauskių, Pauplių ir kitų 
aplinkinių kaimų mažažemių. 
Pavadino valstiečiai savo ko
lūkį Lietuvos lakštingalos — 
poetės Salomėjos Nėries var
du. Šiame ūkyje Mykolas ir 
Emilija Sadleckai dirbo iki 
pensijos. Nors galėtų senat
vėje pailsėti, Tačiau be dar
bo, kaip jie sakosi, negalį. 
Darbas, — kaip ir jų vai
kams, kurių išauginta ir iš
leista į gyvenimą penke
tas, — gyvenimo prasmė.

Kaimynai dažnai šmaikš
tauja, jog Sadleckai bene 
patys turtingiausi visame 
Ukmergės rajone. Reikia tik 
pagalvoti — du sūnūs, gyve
nantys pašonėje, vadovauja 
stambiems ūkiams, kurių 
bendras žemės plotas viršija 
pusaštunto tūkstančio hėkta- 
rų.

Stasys jau daugel metų 
renkamas “Raudonosios vė
liavos” kolūkio pirmininku. 
Už šaunų darbą jis apdova
notas “Garbės ženklo” ordi
nu. Čia taip pat darbuojasi 
elektriku ir jauniausiais iš 
brolių — Sigitas.

Už Stores upelio plyti “Le
nino keliu” kolūkio laukai. 
Šiam ūkiui vadovauja Zig
mas Sadleckas.

• • •
. . . Nors buvo pats darby

mečio metas, mums visgi

tas padirbėti į vieną Kali
fornijos biologinių problemų 
laboratoriją, kuriai vadovau
ta lietuvių kilmės mokslinin
kas Polis Džonsonas (buvęs 
Povilas Janulis, gimęs Šan
čiuose).

Pagyvenusio P. Džonsono 
žmona taip pat išeivė iš 
Lietuvos. Tik jau nebe iš iki
karinės skurdo išguitų emi
grantų kartos, o iš dabarti

KNYGŲ LENTYNOJE —

Jausmų 
labirintas

nio vadinamojo „nuotakų 
eksporto". Jos susi vilioja 
kokio turtingo amerikono, 
našlio ar pernokusio Čika
gos senbernio palikimu. Dir
bdamas korespondentu Niu
jorke, iš buvusių mūsų pe
dagogių, medikių, visų pro
fesijų atstovių girdėjau ne 
vieną pasiguodimą, kad, nu
tekėjusios į Valstijas, jos 
pakliuvusios į brangų, bet, 
deja, sandarų narvą. Jame 
tvyro niūri vienatvė ir nuo
bodulys tarp keturių sienų.

Panašus likimas romane iš
tiko ir Eveliną, kuri ištekė
dama už žymaus amerikiečių 
biologo Polio Džonsono ti
kėjosi, pinigų padedama, pra
simušti į kurio nors Brodvė
jaus teatro aktores. Toms 
svajonėms nebuvo lemta iš
sipildyti — Brodvėjaus teat
riniame skliaute nuolat 
vyksta įnirtinga konkurenci
ja tarp vietinių didelio ir 
mažo ryškio „žvaigždžių". 
Įsisprausti tarp jų negelbėjo 
nė gana nemaža jos užatlan- 
tinio sutuoktinio finansinė 
parama,.

Prieš nutekėdama j Ameri
ką, Evelina keletą metų bu
vo artima su Norbertu, bet

Nuotraukoje: Du broliai, du kolūkių

* r

Zigmas ir Stasys Sedleckai. ♦
pavyko pagauti abu pirmi
ninkus Deltuvoje, kai Stasys 
trumpam buvo užsukęs pas 
Zigmą su reikalais. Tačiau 
vyresnysis brolis greit išsku
bėjo, ir Zigmui teko, kaip 
sakoma, atsakyti už visą gi
minę, kuriai sudėjus tėvų, 
brolių ir jų vaikų amžių, 
išeitų per 400 metų.

— Tačiau ne metuose es
mė; — šypsodamasis sako 
Zigmas, — Mylėti žemę, 
gerai ją dirbti ir puoselėti — 
štai kiekvieno žemdirbio sėk
mės laidas. Kad tuo įsitikin
tų pas mus atvykstantys 
svečiai, o ir mūsų pačių 
jaunimas, savo ūkyje įkūrė
me muziejų. Jo eksponatai 
akivaizdžiai pasakoja, kaip 
metai po metų keičiasi šių

paliko jį, vos tik jai pasipir
šo viešėjęs Vilniuje Polis 
Džonsonas.

Evelinai netruko nukristi 
nuo akių iliuzinė valktis. Ji 
panūsta vėl suartėti su Nor
bertu. Tam pasitaiko palanki 
proga, kai moksliniais tiks
lais jis atvyksta į JAV. Bet 
Norbertas nebelinkęs žars
tyti praeities žarijų. Evelina 
neatlyžta ir nusiperka bilie

tą į tą patį laivą, kuriuo iš
plaukia į namus Norbertas. 
Per porą kelionės savaičių 
ji turi pakankamai laiko pa
sakyti keletą ilgokų monolo
gų, kurių viename su kartė
liu pastebi, kad „vienišam 
žmogui bet kur sunku, tačiau 
Amerikoje sunkiausia. Ypač 
svetimšaliui, į kurį daugelis 
žiūri su įtarimu, atmieštu 
panieka".

Evelina neslepia, kad nie
kas jos svetur varu nevaręs, 
atsidūrusi ten savo noru. 
Deja, nei buitiniai patogu
mai, nei švelnus klimatas ne
padeda atsikratyti minties, 
jog „tu vienui vienas, nie
kam nereikalingas, nebent 
kaip reklamuojamų per tele
viziją konservų katėms pir
kėjas".

Polio ir Evelinos bevaikė 
šeima neturi ateities. Jų ben
dras gyvenimas pasirodo dar 
beviltiškesnis, kai vėliau, jau 
po transatlantinės kelionės, 
paaiškėja, kad vos trisdešim
tį perkopusi Evelina serga 
nepagydoma kraujo liga ir 
jai gyventi likę nebe daug.

Tame pačiame laive Nor
bertas susipažįsta su jauna 
pianiste Audre. Beveik po

pirmininkai —
G. Svitojaus nuotr.

apylinkių žmonių gyvenimas, 
pats Deltuvos miestelis.

Dabar čia visur mūrinės 
sodybos su visais patogu
mais. Daugumoje kiemų 
įrengti dekoratyviniai basei
nėliai su trykštančiais fonta
nais. Visos gatvės išasfaltuo
tos. Ir apie gyvulininkystės 
fermas asfaltas, gėlynai.

— Taip gyvena dabar dau
gelis mūsų krašto žemdir
bių, — • atsisveikindamas ir 
ne be pasididžiavimo pasakė 
Zigmas. — Ir^rolio Stasio 
vadovaujamame ūkyje daug 
statosi, ir mano gimtinėje, 
kuri už vienuolikos kilometrų 
nuo Deltuvos. Žemė dosni 
tam, kas dirba, o pagal jį 
mūsuose vertinamas ir žmo
gus. Adolfas UŽA

tiejeto metu, įau Evelinai 
mirus Kalifornijoje, Norber
tas vėl sutinka Audrę turis
tinės keliones ) Giaikiją me
lu.

Antikinių objektų fone 
paaiškėja, kad Audrė dar 
nuo kelionės per Atlantą yra 
neabejinga Norbertui, bet 
išteka už filharmonijos solis
to Kosto. Praėjus nedaug lai
ko, Audrė miršta nuo tos 
pačios ligos, kaip ir Evelina. 
Šiuo tragišku sutapimu ban
doma pagrįsti prielaida, kad 
žmonės, vaikystėje nepatyrę 
tėviškos šilumos, nesugeba 
būti pastovūs meilėje, taip 
pat gali net susirgti panašio
mis ligomis. Evelinos tėvą 
nužudė miškiniai, kai jai te
buvo dveji metukai. Abu 
Audrės tėvai žuvo nuo ban
ditų rankos, jai esant vos 
kelių mėnesių, ir |i užaugo 
vaikų namuose. Norberto 
tėvas negrįžo iš hitlerininkų 
koncentracijos stovyklos, kai 
sūnui dar nebuvo nė aštuo- 
nerių.

Žinoma, ankstyva tėvų ne
tektis neišvengiamai atsilie
pia vaikų ateičiai ir net jų 
būdui. Tačiau dirbtinis atro
do teiginys, kad betėvė vai
kystė būtinai nulemianti 
emocijų stoką, dėl kurios 
tokie žmonės yra linkę pasi
likti vieniši, nesushanda sau 
nuolatinės poros, tartum tos 
kanarėlės iš archaiškai šian
dien skambančios ikikarinės 
dainos. Lyg norėdamas kiek 
sušvelninti kategorišką tei
ginį, autorius pastebi, kad 
„ijr našlaičiai išauga dorais 
žmonėmis, kurie, kartais iš
analizavę savo būdą, o kar
tais tiesiog intuityviai emo
cijų stoką pakeičia progra
muotu labdaringumu". At
seit, veikia pagal principą: 
kiek tu man — tiek aš tau.

„Kanarėlės" žymi naują, 
jdomų etapą, rašytojo kūry
boje. Romanas skatina rimtai 
pamąstyti prieš žengiant gy
venime lemtjngą žingsnį, kad 
apsisaugojus neatitaisomų 
klaidų, po kurių nebegalima 
grįžti atgal. Kaip tik tai, rei
kia manyti, ir pelnė šiai kny
gai tokį didelį skaitytojų dė
mesį.

Sigitas KRIVICKAS
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Informacija iš tupyklos
Ne taip seniai į Lietuvą 

buvo atvykusi nemaža grupė 
Jungtinėse Valstijose gyve
nančių tautiečių, kuriuos tiek 
jie patys, tiek ir mes esame 
įpratę vadinti dipukais. Na
tūralu, kad svečiams buvo 
parodyta visa, kas mūsų so
stinėje verta dėmesio. Neslė
pė seimininkai nuo svečių ir 
savų problemų, pasakojo ir 
apie artimiausius planus, ir 
apie tolimesnės ateities per
spektyvas. Vėliau Vilniaus 
Menininkų rūmuose buvo su
rengtas susitikimas, kuriame 
dalyvavo Lietuvos meno ir 
mokslo atstovai bei visuome
nės veikėjai. Pokalbio metu 
šeimininkai nuoširdžiai do
mėjosi lietuvių išeivijos kul
tūriniu gyvenimu, jų pasieki
mais ir problemomis, siūlė 
savo pagalbą išsaugojant 
vertingiausią emigracijos 
kultūrinį palikimą, kvietė 
dvasiau naudotis mūsų forp- 
dais, archyvais bei muziejų 
saugyklomis. Dėl supranta
mų priežasčių svečiai didelio 
entuziazmo nerodė, tačiau 

•pagrindinės minties — kad 
ryšius būtina stiprinti, kad 
jie naudingi abiem pusėm — 
taip pat nepasmerkė . •. . 
Atrodytų, ir vaikui aišku — 
Lietuva be išeivijos nepra
žus, tačiau išeiviams be ryšių 
su sava tauta visgi sunkoka. 
Tai, beje,, puikiai supranta 
ne tik įžvalgiausieji, bet ir 
matantys šiek tiek toliau nuo 
savo nosies . . .

Ilgai laukėme, kaip gi sve
čių viešnagė bus nušviesta 
išeivijos spaudoje. Buvo įdo
mu sužinoti, kokius įspūdžius 
paliko seniai nematyta tėvy
nė. Ir štai praėjusių metų 
“Akiračių” žurnalo lapkriti- 
niame numeryje pasirodė Al
girdo G. Antanaičio striaps- 
nis “Sauja pirmų margų įs
pūdžių” ...

Tai ką gi patyrė autorius 
mūsų šalyje? Iškart pasaky
sime — ogi nieko, išskyrus 
nemalonumus. Nepatiko 
A. T. Antanaičiui procedūra 
muitinėje, nors jis ir dieva
gojosi nieko bloga Lietuvon 
nevežęs. Nepatiko ir rytas 
atsibudus viešbutyje, kur 
kažkas jį slėgė ir spaudė. 
Nepatiko, savaime supranta
ma, ir vaizdas Maskvoš gat
vėse: vėdavos kažkodėl rau
donos, portretai visai ne 
Reagano, o barzdotų komu
nistų pranokėjų . . . Viską 
gaubė sunki, anot autoriaus, 
rimtis, kažkoks tik vidine 
nuojauta jaučiamas didžiulis 
rūpestis, sunkiai paaiškina
mas kolektyvinis vidinės kri
zės išgyvenimas, iš kiekvie
nos pakampės dvelkė netik
rumu bei grėsme, todėl A. 
T. Antanaitį greitai pagavo 
stiprokas baimės jaus
mas . . . Apsidairęs įdėmiau, 
autorius suprato — čia ne 
Londonas. Ne Paryžius, ne 
Roma, ne New Yorkas, ne 
Mexico ir netgi ne Montrea- 
lis.

Vėliau A. T. Antanaičiui 
Maskvoje šiek tiek palengvė
jo, bet, užbėgę už akių pasa
kysime, jog tik žymiai vė
liau, kai vėl sugrįžo tenai iš 
Lietuvos. Nes Lietuvoje vis
kas buvo nepalyginamai 
kraupiau. Autorius atvirai 
prisipažįsta pirmą kartą lais
vai ir drąsiai pilnais plaučiais 
įkvėpęs oro tik Helsinkyje.

Tačiau grįžkime į Lietuvą 
ir pasidomėkime, kas gi taip 
išgąsdino autorių. Anot A. T. 
Antanaičio, iš pirmo žvilgs
nio viskas čia buvo gana 
pakenčiama: žmonės gal 
spalvingiau ir geriau apsi
rengę, gal sotesni; automobi
lių vienas kitas gatvėse, ir 
televizorius liaudis turi, ir 
visokias vakarietiškas pjeses 
kažkodėl jiems rodo . . . lo
čiau tai tik viena, apgaulin
goji pusė! Itin autorių Vilniu
je prislėgė akivaizdi gyvena
mųjų namų išorinės priežiū
ros stoka. Tai kas, kad jie

daug stato, kad niekas negy
vena, kaip Smetonos laikais, 
lūšnose ar “brazilkose”, kad 
būtų nuomos su užiūrinėmi 
kainomis nė iš tolo 
ginsi, kad valstybė ni 
garahtuoja teisę į butą, 
ir sparčiais temphiš ją reali
zuoja — visa tai A. T. Anta
naičiui. kuo mažiausiai rūpi. 
Štai kodėl jis mieliau vograu
ja apie nedažomus ir nere- 
nrontuojamus namus, ku
riuos prikelti naujam gyveni
mui tesugebėtų tik privati 
iniciatyva . . . Apsimeskime, 
kad mes nieko nežinome apiė 
visokius Harlemu^ ir bronk-( 
sus, kuriuose gyvena nuolat 
gausėjanti Jungtinių Valstijų 
Varguomenė ir nesidomėkim, 
kodėl šių rajonų nesugeba 
reanimuoti visagalė privati 
nuosavybė . . . Tačiau lygin
ti kompleksiškai restauruoja
mą Vilniaus senamiestį, ku
riame viskas daroma žmo
gaus patogumui, į kurį įde-, 
damos milžiniškos lėšos," o 
valstybė nė nemanė didinti 
būtų nuomos — lygiiiti jį su 
mirštančiais Amerikos mies
tų rajonais būtų didžiausia 
nuodėmė . . .

Tačiau, vedini ^autoriaus 
plunksnos, skubėkime A. T. 
Antanaičiui iš paskos, tuo 
labiau, kad jis intensyviai 
kažko ieško. Nepaisant gar
siai ir viešai skelbiamų sta
tistinių duomenų, liudijan
čių, kiek dar turime namų be 
dujų, vandentiekio ar kanali
zacijos ir kaip greitai šis 
liūdnas praeities palikimas 
nyksta, autorius pats, visiš
kai savarankiškai suranda 
tokį butą! Maža to, didžiu
liam A. T. Antanaičio 
džiaugsmui, po kruopščių 
paieškų kiemo gilumoje jis 
aptinka ir primityvią- (atsi
prašome už autorių) išvietę, 
iš kurios sklindantys kyapai 
juntami netgi skaitant auto
riaus straipsnį! Koks siau
bas, baisisi, o kartu ir džiū
gauja A. T. Antanaitis, nes 
taip reikalingas ir taip ilgai 
ieškotas radinys yra visai 
netoli miesto centro! Analo
giškų objektų straipsnio 
autoriui pavyko surasti ne 
tik Vilniuje, bet ir Kaune! 
Nieko vertingesnio-žurnalis
to akiratin taip ir nepate
ko ... .

Tiesa, jis domėjosi ir sta
tybomis . . . Tiems, kurie 
nieko nežino apie -Lietuvoje 
industriniu būdu .’vykdomą 
gyvenamųjų namų statybą 
bei jos mechanizavimo lygį, 
A. T. Antanaitis paaiškina, 
kad jis pats matęs, “. . . kaip 
lėčiausiu žingsnu iš vienos 
pusės į kitą, po vieną ar dvi 
nešiojamos plytos”. Matot, 
paaiškina situaciją naujai iš
keptas tarybinės tikrovės ži
novas, sovietų valdžia visiš
kai nesuinteresuota, kad 
žmonės greičiau ar sąžinin
giau dirbtų, todėl darbštuo
liu čia niekas neskatina ...

Žinoma, daug būtų galima 
šnekėti ir apie gerąsias Lie
tuvos puses, dedasi objekty
viu straipsnio pabaigoje 
A.,T. Antanaitis, todėl skiria 
joms . . . net devynias eilu
tes. Prisiminęs, kaip tėvų 
žemėje buvo priimtas, jis 
pamini apie vis dar neišny- 
kusį (kol kas, žinoma) lietu
vių vaišingumą, svetingumą, 
nesavanaudiškumą . . . 
^Ir atlaidumą, pridursime. 
Todėl kitą kartą atvažiavus 
ponams antanaičiams siūlo
me iškart sąžiningai prisipa
žinti, kokio profilio informa
cijos jie Lietuvoje ieško. Ir 
mes nedelsdami juos nuvesi- 
me prie taip dominančios 
tupyklos 
laiko.

Kazys Bagdonavičius

et

mažiau sugaiš
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Spalio 17 d. —- penktadie
nis. Šiandien žinios iš karo 
baisios ir liūdnos. Naciai ka
nibalai jau prie Maskvos 
vartų. Kas toliau?

Pranešta, kad nacių subma- 
rinas torped&vo Amerikos 
karinį laivą. Arčiau prie Ame
rikos įstojimo į karą. Ir juo 
greičiau, tuo geriau. Kongre
sas (259 balsais prieš 138) 
pasisakė už prekybinių lai
vų apginklavimą.

Spalio 18 d. — šeštadienis. 
Iš Maskvos patvirtinta, kad 
Odesa atiduota vokiečiams. 
Naujas smūgis..}.

Kalbėjomės si 
ba apie situaciją 
jime.

Spalio 19 d. 
nls. Važiavau 
(Pensilvanija). 
Pensilvanijos 
šiuo metų laiku/nepaprastai 
gražus. Kalnai/ ir kloniais 
atsigrožėti negamina.

■ Senandore tirtėjome lie
tuvių, rusų, lenkų' mitingą. 
Publikos buvo nemažai, bet 
galėjo būti ir daugiau. Tiks
las: medicinos pagalba Ta
rybų Sąjungai ir Anglijai. 
Be kitų, kalbėjo ir rusų ku
nigas. Viši rusai suvienyti 
prieš hitlerizmą. Bet vietos 
katalikų kunigai — didžiau
si reakcininkai.

Pranešta iš Maskvos, kad 
Raudonoji Armija atsiėmė 
Oriolą ir Kalininą. Naciai su- 
laikyti visame fronte.

Spalio 21 d. — antradienis. 
Radiograma nuo Petro Cvir
kos.

Popietiniuose laikraščiuo
se pranešta, kad nacių tor
pedos pasiuntė dugnan dar 
du -Amerikos laivus.

Senate auga ' reikalavimas 
* visiškai atšaukti „Neutralu

mo aktą". Administracija te
besilaiko už akto pataisymą, 
idant būtų leista apginkluoti 
Amerikos prekybinius lai- 

l vus.
Spalio 22 d. — trečiadie

nis. Buvau pamatyti veika
lą „Sargyba prie Reino". 
Apie priešnacių veiklą Vo
kietijoje ir pabėgėlius iš 
ten. Nepaprastai geras kūri
nys. Vakarė įvyko Komunis
tų partijos rinkiminis susi
rinkimas Grand Paradise sa
lėje. Žmonių buvo pilnutėlė 
svetainė.

Spalio 23 d. — ketvirtadie
ni^. Pradėjau versti kongres
meno Markantonio prakalbą, 
pasakytą kongrese spalio 16 
dieną. Jis reikalauja tuojau 
militariškai veikti prieš hit
lerinę Vokietiją. Jis taipogi 
nurodo, kodėl pakeitė nuo
monę dėl karo po 1941 m. 
birželio 22 d., kai Hitleris 
užpuolė Tarybų Sąjungą. Ka
ro pobūdis pasikeitė. s

Kaip viskas pasikeitė. Kar
tais tenka pakeisti savo 
žiūras. O tai nelengva.

Ypatingai sunku mūsų 
keleiviams...

Spalio 24 d. — penktadie
nis. Nacių ofenzyva Ukrai
noje. Grūmoja Donecko in
dustriniams centrams.

Maskvos fronto komanda 
pavesta gen. Žukovui.

Vakare vyko automobilių 
paradas gatvėmis. Jį suruo
šė partija. Dalyvavo apie 30 
automobilių. Buvo ir lietu
vių. Tikslas buvo paraginti 
Bruklino žmones kovai prieš 
nacizmą.

Spalio 27 d. — pirmadie
nis. Vakare bandžiau patek
ti į masinį susirinkimą Me- 
dison Skver Garden, bet ne- 

\ pavyko. Buvo perpildyta. Su- 
sirinkimą sušaukįė Karo pa
galbos Rusijai susivieniji
mas. Dalyvavo ir Anglijos 
ambasadorius lordas Hali- 
faksas.

Karo frontuose pasikeitimų 
nėra. Naciai, neturėdami lai
mėjimų, kaltina orą. Prezi
dentas Ruzveltas pasakė pra
kalbą laivyno dienos proga. 
Labai aštriai pasmerkė hit
lerizmą ir gyrė rusų drąsą ir 
atsparumą.

Spalio 28 d. — antradienis. 
Lietuvos klausimu mūsų pa
žangiečių nusistatymą pla
čiai apibūdina lapkričio 6 
dienos „Laisvės" ilgas veda
masis „Tautinė vienybė hit
lerizmui sunaikinti". Jo 5- 
tas punktas skamba:

„Mūsų arba mūsų tėvų 
gimtinės Lietuvos klausimas 
šiandien privalo vyriausiai 
rūpėti, kiek jis paliečia jos

vokiečiams.

Jonu Siur- 
mūsų judė-

sekmadie-
Senandorą 

jiena graži, 
kalnų vaizdas

pa

pa-

•<

Fotografijoje 
susibroliavę

VILNIUS, X. 5. (ELTA). Lietu
vos TSR fotografijos meno drau
gijos ^parodų salone 
atidaryta tarptautinė 
„Fotografija — tiltas 
tų". Ekspozicijoje —

šiandien 
paroda 

tarp tau- 
keliolikos 

autorių iš Anglijos, Belgijos, Ja
ponijos, Prancūzijos ir kitų Šalių 
įvairaus žanro ^spalvotos bęi 
juodai baltos fotografijos.

Si paroda, kurios „premjera"

’ iš hitlerizmo
Įsidėmėkime 

įlaužiamą tiesą:

išvadavimą 
priespaudos 
vjeną nep 
nepaisant, fyą mes kalbėsime 
ir ką darys 
bus laisvos, 
nebus si^naikintas, kol Hit
lerio armijos nebus nugalė
tos. Taigi Lietuvos laisvė ir 
josios žmonių bet koks švię- 
sesnis gyvenimas yra glau
džiai susijęs su Hitlerio nu- 
galėfimu. .."

Spalio 29 d. — trečiadie
nis. Iš karo fronto: naciai 
pripažįsta, kad jų ofenzyva 
prieš Maskvą sulaikyta. Kal
tina orą jr purvą.

Raudonoji Armija prave
dė keletą atskirų ofenzyvų ir 
kai kuriose 
atmušė. Pietiniame 
padėtis tebėra labai 
Ra- i

me, Lietuvos ne- 
kol hitlerizmas

vietose priešą 
fronte 

avojin-

laiko visuose frontuose.
„Laisvės" koncertas. Žmo

nių susirinko labai daug. 
Daugiau negu paskutiniais 
keleliais metais. Labai daug 
iš toliau atvažiavusių.

Lapkričio 10 d. — pirma
dienis. Raudonoji Armija 
muša priešą ties Maskva. Ta
čiau Kryme, matyti, dar vis 
laimi naciai.

Anglai nuskandino 12 ita
lų laivų Viduržemio jūroje.

Atstovų rūmai svarsto se
nato pataisą dėl prekybos lai
vų apginklavimo, kad mūsų 
laivai galėtų plaukioti ir ka
ro zonose.

Skaitau Ralfo Ingersolo, 
„P. M." redaktoriaus, straips
nius apie Tarybų Sąjungą. 
Jis ten pabuvojo, rodos, apie 
10 dienų. Ir dabar rašo — 
plepa — be jokio galo. Iš

pasistūmė 50 mylių Libijoje. 
Jos tikslas — išgrūsti ašies 
valstybes iš Afrikos.

Lapkričio 27 d., — 
tadlenis. Karo frontai: 
joje anglų armija 
su Tobruko gynėjais, 
sunkūs mūšiai.

Leningrado 
vietos. Rostovo 
donoj i Armija 
Maskvos 
rimta situacija.

Lapkričio 28 d. — penkta
dienis. Karo žinios blogos. 
Naciai spaudžiaši prie Mask
vos.

Jungtinių Valstijų valdžia 
įteikė notą Japonijos atsto
vams. Mažai vilties susitar
ti. Japonai nežada trauktis 
iš Kinijos.

Lapkričio 29 d. — šešta
dienis. Amerikos—Japonijos 
santykiai be galo įtempti.'

ketvlr-
Libi- 

susisiekė 
Eina

frontas
fronte

muša nacius.
frontuose be galo

ant 
Rau-

Kabinetas šiandien tariasi. 
Rytoj susirenka kongresas.
Ruzveltas daiys pranešimą. 
Kai o paskelbimas japonams^ 
neišvengiamas. O gal visgi ! 
ašiai?

Gruodžio 8 d. — pirma
dienis. Nuo štabo pasiuntė
me prezidentui telegramą, 
pažadėdami pilniausią para
mą Amerikos gyvenime.

Susirinko kongresas. .Ruz
veltas pasakė trumpą 
kalbą, siūle 
japonams.

pa-

už-
Ha- 

žalos

r

TADA, KAI TAUTOS 
STOVĖJO KRYŽKELĖJE

Spalio 31 d. — penktadie
nis. Vakare dalyvavau Vebs- 
ter hole suruoštoje diskusi
joje. Žmonių buvo apypilnė 
svetainė. Diskusijų tema 
buvo šis karas. Diskusantams 
aiškiai stokojo drąsos. O tas 
paėjo iš neturėjimo aiškids 
pozicijos kai kuriais klausi
mais.

Kai kas išvedžiojo, kad nei 
.Amerika, nei Anglija nuošir
džiai neremia Tarybų Sąjun
gos, kad buržuazija negalima 
pasitikėti, kad kiekvienas 
kapitalistas vadovaujasi tik 
savo kišenės interesais. Gi 
Maiklas Goldas nesutiko. J’is 
nurodė, kad yra nuęširdžių 
antifašistų ir tarp Ippitalis- 
tų, kad visuotinio nepasiti
kėjimo filosofija nepriimtina.

Lapkričio 2d. — sekma
dienis. Kalbėjau mitinge Fi
ladelfijoje. Buvo tikėtasi 
daugiau ‘žmonių. Tikslas: 
medicinos pagalba Tatybų 
Sąjungai. • Surinkta apie* 120 
dolerių. \

Dalyvavimas ir kalbėjimas 
šiuose mitinguose pasunkino 
persišaldymą. ,

Lapkričio 6 d. — ketvirta
dienis. „Laisvėje" išspausdi
nome atsišaukimą „Tautinė 
vienybė hitlerizmui sunaikin
ti". Tai lyg ir nauja kryptis. 
Visos srovės šaukiamos į 
vienybę. Laikraščiai prašomi 
nebevest! prohitlėrinės pro
pagandos. Žiūrėsime, kaip at
silieps kitos, srovės.

Parašiau atsišaukimą į dien
raščius dėl lietuvių literatū
ros draugijos narinės padė
ties. Didelė narių dalis dar 
nėra mokėję duoklių už 
šiuos metus. Gali atsidurti ir 
finansinėje krizėje. ’ Vakare 
lietuvių darbininkų susivieni
jimas surengė mitingą.

Lapkričio 7 d.
dlenls. Šiandien pradėjau 
versti lietuvių įkalbon Stali
no prakalbą, pasakytą lapkri
čio 6 dieną Maskvoje revo
liucijos 24-ųjų metinių pro
ga. Nepaprastai jaudinanti 
prakalba, pilna vilties ir pa
drąsinimo, kad vokiečiai buj 
sumušti ir išgrūsti iš Tarybų 
Sąjungos.

Vakarą praleidau literatū
riniame susirinkime Niujor
ke.

Lapkričio 9 d. — sekma
dienis. Karo naujienos tos 
pačios. Raudonoji Armija at-

atsispindi
miestai

penkta-

įvyko Europos fotografų asocia
cijos VII kongreso Darmštate 
(VFR) metu, jau apkeliavo dau
gelį šalių. Tarybų Sąjungoje 
ji eksponuojama pirmą kartą. 
Parodos tiksiąs — skatinti foto
grafijos me'sfrus atspindėti nuo
traukose susibroliavusių miestų 
visuomeninį-kultūrinį gyvenimą, 
jų bendradarbiavimą,, prisidėti 
prie ryšių tarp tautų stiprinimo.

z O

Iš Antano Bimbos 1941 metų dienoraščio

A. Bimbos (1194—19IJ) vardas Tarybų Lietuvos darbo 
žmonėms žinomas seniai: plataus masto JAV visuomenės 
veikėjas, žurnalistas, mokslininkas, proletarinio internaciona
lizmo idėjų propaguotojas, gimtąjį kraštą Lietuvą laikė savo 
gyvenimo ir veiklos didžiąja tema, gyvybingos energijos 
šaltiniu. Jo visuomeninė, mokslinė, publicistinė veikla Įvertin
ta Tautų draugystės ordinu, jam suteiktas Vilniaus V. Kapsu
ko universiteto istorijoj mokslų daktaro garbės vardas, Lie
tuvos TSR nusipelniusio kultūros veikėjo ir nusipelniusio 
žurnalisto garbės vardai

JAV gyvenanti A. Bimbos žmona Ilzė Bimbienė „Tiesos** 
redakcijai perdavė savo vyro dienorąStj, kurio ištraukas Šian
dien spausdiname. Jis roSytM *uo metu, kai, Europą užplū
dus faiizmo bangai, pasaulio tautoms buvo įskilęs didysis 
jų likimo klausimas.

buržujaus negalima nieko 
gero tikėtis.

Lapkričio 12 d. — trečia
dienis. Streikų situacija rim
ta. Reakcionieriai naudojasi 
ta proga ir darbuojasi už 
streikų uždraudimą įstaty
mais. Atstovų rūmuose de
mokratai — ypač pietinių 
valstijų — sukilo prieš Ruz
velto ' administracijos planą 
pakeisti „Neutralumo aktą" 
dėl streikų situacijos. Bijo
me, kad atstovų rūmuose ga
li būti nepraleista senato pa
taisa dėl leidimo Amerikos 
laivams plaukti į karo zonos 
vandenis. Ruzveltas parašė 
specialų atsišaukimą į atsto
vų rūmus.

Lapkričio 13 d. — ketvir
tadienis. Karo frontuose eina 
baisūs mūšiai, bet atmainų 
nėra.

Atstovų rūmai 212 balsų 
prieš 194 priėmė senato pa
taisymą į „Neutralumo ak
tą". Tai istorinis laimėjimas 

0 prieš hitlerizmą. Dabar Ame
rikos prekybiniai laivai bus 
apginkluoti ir lydimi į Ang
lijos ir tarybinius uostus.

Lapkričio 17 d. — pirma
dienis., Antgalviai skelbia 
apie Amerikos kreiserių ly
dimus laivus, apie nacių ar
mijos žiemos pralaimėjimus, 
apie Maskvos ir Leningrado 
gynybą. Rašoma apie bevai
ses derybas tarp maįnerių ir 
darbdavių. * ■

Vakare dalyvavau masinia
me Santykių su Tarybų Są
junga tarybos mitinge Man- 
heten Center salėje: Tai 
įstaigai vadovauja liberalai. 
Mitingas nebuvo didelis. Pa
sakyta daug karštų prakalbų 
apie Tarybų Sąjungą. Ge
riausią prakalbą pasakė ka
ro laivyno karininkas. Jie 
išreiškė pilniausią pasitikėji
mą Raudonąja Armija,

Lapkričio 18 d. — antra
dienis. Buvau Baltimorėje, 
lietuvių susirinkime.

Lapkričio 19 d. — trečia
dienis. Sugrįžau iš Baltimo- 
rės.

Maineriai kasyklose strel- gražus, bet vėjas šaltas. Už- 
kuoja. Geležinkeliečiai žada sukau radiją ir išgirdau tie- 
eiti streikan gruodžio* 7 d. f .
Bet Ruzveltas stengiasi strei 
kui užbėgti už akių.

Lapkričio 20 d. — ketvir- tų ir daug užmuštų. Japoni- 
tadjėnis. Karas: Anglija pra- 

/dėjo veiktr Afrikoje ir jau

pamažu baigiasi.
pranašauja karą.

valdžia pranešė
kad netoleruos

Amerikos valdžios kantrybės 
politika 
Spauda 
Amerikos 
Japonijai,
tolimesnės japonų ekspansi
jos pietinėje Azijoje.

Popiet buvau sekcijos su
sirinkime. Išėjęs radau ant 
mašinos policijos įspėjimą, 
kad sulaužytas potvarkis dėl 
mašinos palikimo gatvėje. 
Teismas turi būti gruodžio 1 
dieną.

Lapkričio 30 d. — sekma
dienis. Popiet buvau Brukli
no ir apylinkių lietuvių kon
ferencijoje. Konferencija su
šaukta kovai prieš hitleriz
mą. Buvo 108 delegatai nuo 
34 organizacijų — daugiau
sia mūsiškių kuopų. Priešai 
prieš šią konferenciją bjau
riausiai kovojo.

Išsirinkome .veikimo komi
tetą ir pavadinome „Lietu
vių komitetas Amerikai gin
ti ir Lietuvai laisvinti".

Vakare dalyvavau lietuvių 
liaudies teatro parengime. 
Suvaidintas veikalas „Pavog
tas kūdikis".

Gruodžio 2d. — antradie
nis. Raudonoji Armija tebe- 
muša nacius Pietų fronte. 

? Naciai pripažįsta pasitrauki
mą „prieš daug didesnę jė-

Libijoje ašies spėkos turi 
pasisiekimų.

Teisme užmokėjau 4 dole
rius už pastatymą mašinos 
Brodvėjuje.

Gruodžio 6 d. — šeštadie
nis. Oras , labai gražus. Bai
giu ruošti „Šviesai" raštus. 
Parašiau straipsnį „Ameri
kos unijos ir karas prieš hit
lerizmą".

Kalbėjausi su Stasiu Kuz
micku iš Senandoro 
Kaškiaučiumi. 
baigiąs versti 
Soviet Power' 
lybė").

Gruodžio 7 _____
dlenls. Amerika užpulta. Ka

iras. <.
£ Apie 3 vai. po pietų su

grįžau iš laukų. Oras labai

ir dr.
Kaškiaučius 

knygą „The 
(„Tarybų ga-

d. — sekma-

siog netikėtą žinią. Japoni
jos orlaiviai užpuolė Filipi
nus ir Havajus. Daug sužeis-

ja oficialiai paskelbė karą 
Amerikai.

pra- 
paskelbti karą 

Kongreso abeji 
rūmai už pusės valandos vi
sais balsais prieš vieną 
skelbė karą Japonijai.

Pasirodo, kad japonų 
puolimas Filipinuose ir 
vajuose padarė daug 
mūsų laivynui.

Anglija paskelbė karą Ja
ponijai.

Gruodžio 10 d. — trečia
dienis. Musolinis ir Hitle
ris paskelbė karą Jungtinėms 
Valstijoms.

Prezidentas laišku kongre
sui pasiūlė paskelbti . karą 
Vokietijai ir Italijai. Kongre
sas be diskusijų karą paskel
bė.

Gruodžio 15 d. — pirma
dienis. Tie patys džiuginan
tys pranešimai iš Rytų fron
to. Raudonoji Armija te- 
bemuša nacius. Maskvai pa
vojus jau sumažėjo. Užsienio 
spaudos korespondentai iš 
Kuibyševo sugrįžo į Maskvą.

Galutinai * susitvarkiau f 
maršrutą į Vakarus. Išva
žiuosiu sausio 4 dieną, ap
sistosiu Ročesteryje, Klivlen- 
de, Detroite, Čikagoje. Ten 
pabūsiu savaitę. Paskui per 
Spiingfildą ir Sent Luisą 
trauksiu linkui Sie'lo. San 
Franciske būsiu sausio 30 
dieną.

Gruodžio 17 d. — trečia
dienis. Raudonoji Armija iš
laisvino Kalininą ir tebe- 
grūda priešą atgal.

Radijas sako, Suomija per- 
sigandus, nes naciai pabėga. 
Raudonoji Armija gali įą 
paimti ir per Norvegiją su
sisiekti su Anglijos armija. 
Skandinavijoje susidarytų 
frontas prieš nacius.

Vakare*Viljamsberge vyko 
Civilinio apsigynimo konfe
rencija. Buvo neskaitlinga. 
Lietuvių tik pažangiosios or
ganizacijos buvo pasiuntusios 
delegatus. Aš atstovavau 
„Laisvei".' Konferencija buvo 
svarbi, ir gerai, kad mes jo
je dalyvavome.

Gruodžio 19 d. — penkta
dienis. Amerikos laivai sub- 
marinai vakar nuskandino du 
japonų laivus.

Raudonosios Armijos ofen
zyva smarkėja, ji ..netoli 
Oriolo ir Charkovo. Spauda 
pilna apie Raudonosios Ar
mijos žygius.

Gruodžio 27 d. — Šeštadie
nis. Raudonoji Armija tebe- 
muša nacius,, nors pasiprie
šinimas darosi stipresnis. Ma
tyt, nacių armija ruošiasi ap
sistoti ir muštis.

Filipinuose japonai turi 
laimėjimų, pajėgė iškelti di
deles armijas, artinasi prie 
Manilos. Taipgi artinasi prie 
Singapūro.

Gruodžio 29 d. — pirma
dienis. .Rytų fronte Raudo
nosios Ąrmijos ofenzyva te
beeina sėkmingai. Japona^ 
veržiasi arčiau Manilos.

Daug dirbau prie brošiū; 1 
ros apie tarybines moteris. '

Gruodžio 30 d. — antra
dienis. Japonai bombardavo 
Manilos įlanką. Raudonoji 
Armija Maskvos fronte jau 
išvadavusi 124 miestus.

Labai gražus, saulėtas oras, 
bet pusėtinai šiltas.

Pi adė jau versti medžiagą 
būsimai brošiūrai apie tary
binius mokslininkus, kurią 
reikės greitai išleisti. Pabai
giau ruošti brošiūrą apie 
tarybines moteris. Atiduota 
„Vilties" spaustuvei.

Buvau policijos stotyje ir 
dviem mėnesiams susigrąži
nau civilinės gynybos nario 
kortelę. Sausio 1 dieną išva
žiuoju į Vakarus.

Gruodžio 31 d. — trečia
dienis. Gauta ilga kablogra- 
ma nuo Jono Marcinkevi
čiaus iš TSRS apie nacių 
terorą Lietuvoje.

Štai ir šių metų pabaiga.

Spaudai paruošė
Vilius KAVALIAUSKAS

X.

d

Mokslo ir technikos pažangos keliu
f

Sutelktomis daugelio ži
nybų ir organizacijų jėgomis 
ruošiama mokslo ir technikos 
pažangos Tarybų Lietuvoje 
ilgalaikė kompleksinė; prog
rama. Ji apima 22 stambias 
mokslo vystymo, mokslo ir 
techųįlcos pažangos liaudies 
ūkyje bei socialinės-ekono
minės raidos problemas. PrcĄ 
gramai parengti 
dyti sudaryta

bei jai vyk- 
respublikinė

mokslinio-techninio bei socia
linio-ekonominio prognozavi
mo problemų mokslinė tary
ba.

Rugsėjo 25 d. Vilniuje įvy
ko šios tarybos išplėstinis po
sėdis, dalyvaujant Lietuvos 
TSR valstybinio plano komi
teto, mokslo ir mokymo įs
taigų, ministerijų ir žinybų, 
mokslinio tyrimo bei konstra
vimo ir projektavimo įstaigų

atstovams.
Pasitarimą įžanginiu žo

džiu pradėjo tarybos pirmi
ninkas, Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos viceprezidentas 
A. Žukauskas. Jame dalyva
vo Lietuvos KP CK skyrių 
vedėjai V. Baltrūnas, V. Jan
kauskas, kiti atsakingi dar
buotojai.

ELTA
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KANADOS ŽINIOS

SALELĖJ MYLIMOJ
RAŠO JANINA VILKELIENE

[Tęsiama iš pereito numerio]
Šeštadienis. Reikia aplan

kyti Anykščius. Tai mano 
gimtinė. Labai man yra mie
las Lietuvos kampelis. Anks
ti iš ryto atvažiavo mano 
giminaitė Nijolė Bužinskaitė 
su draugu. Rytas gražus, 
žigulis puikiai keliu traukia. 
Mano širdis smarkiai plaka. 
Vėl po šešių metų aplankau 
savo gimtinę ir visus gimi
nes. Miškai žaliuoja, viever
sėlis čiulba. Važiavome apie 
dvi valandas. Važiuoju pas 
savo mylimiausią pusseserę 
Janiną ir Joną Gavenavičius.

Pirmiausiai pamatai 
Anykščių bažnyčios aukštą 
bokštą Ir Šventosios upę. 
Kur grįžta labai daug gražių 
prisiminimų.

Žigulis sustoja Vienybės 
g-vėj. Pasitinka giminės, vėl 
džiaugsmas, ašaros . . . Nors 
mano sveikata šlubuoja, bet 
negalima pasiduoti, juk ne- 
kasdien atvažiuoji.

Gerai prisivaišinę cepeli
nais, (tai mano mėgiamiau
sias maistas) o Janutė jų 
daug paruošė, nors ir sprok 
iš skanumo!

Nutarėm aplankyti gimi
nes Bronę Bužinskus Elmi
ninkuose. Labai gražiai gy
vena dviejų aukštų namas. 
Kadangi Bronė yra daugia
vaikė, tai yra gavusi garbės 
pažymėjimą. Džiaugiasi sa
vo gyvenimu, nieko netrūks
ta. Toliau traukiame pas 
E. D. Karosus ir Julę Misiū- 

* naitę. Ir čia dviaukščiai na
mai, dar tik nauji. Aprodė 
visus kambarius, labai visur 
gražiai išdažyti. Turi dvi 
dukreles, jos man gražiai 
padainavo,.o viena labai gabi 
rankdarbiams. Nors dar abi 
labai jaunos, bet jau rodo 
daug gabumų. Pasivaišinom 
pajuokavom. Džiaugėsi savo 
gyvenimu.

• Traukime toliau į Naujuo
sius Elmininkus. Tai buvęs 
Smetonos laikais didelis 
Velmuso dvaras. Daug varg
šų yra pas jį vargę už duonos 
kąsnį. Karo laiku jie buvo 
išvežti į Sibirą (jau mirę).

Vietovė dabar jau atrodo, 
kai miestas! Nauji namai, 
puikiai įsitaisę. Gorkio g-vėj 
gyvena giminės ir mokyklos 
draugai. A. Bagdonai, J. 
Šapakai, P. Bagdonai, M. 
Bagdonienė. Sesutės A. F. 
Kiaušaitės. Visi gražiai gy
vena ir visi džiaugiasi Tary
bine santvarka.

Man labai krito į akį mo
kyklos draugės Kiaušaitės. 
Maniau, kad aš pakliuvau į 
kokį muziejų. Abi gyvena 
(nevedusios) sykiu. Koks 
jų darbštumas, ne tik viduj, 
bet ir lauke. Visur žydi gė
lės, rankdarbiai. Namuose 
pasigaminusios visokių ska
numynų. Mus gerai vaišino." 
Norisi dar pabūti ir pasi
džiaugti jų gyvenimu, bet 
laikas taip greit bėga ir jau 
vėlus vakaras, reikia grįžti į 
Anykščius poilsiui.

Sekmadienis. Labai gražus 
ir šiltas rytas. Pavalgėm 
pusryčius ir reikia apžiūrėti 
Anykščių miestą. Pirmiau
siai užsukome į bažnyčią. 
Per mišias buvo pilna žmo
nių, nieks jiems nedraudžia 
nueiti. Susitikau daug mo
kyklos draugių. Man buvo 
jas labai malonu susitikti ir 
pasikalbėti. Po tiek metų jau 
buvo sunku visus ir bepa
žinti.

Nuvažiavome į kapines, 
daug ten guli mano giminių. 
Aplankiau senelių ir visų 
kapus, padėjome gėlių. Tik 
neseniai buvo palaidotas Ri

mas Gavenavičius, 32 metų. 
Labai skaudu, kad toks jau
nas turėjo žūti. Tėveliams 
didelis nuostolis, .nes buvo 
vienas sūnus. Kapinės labai 
gražios, gėlės, paminklai la
bai gražiai prižiūrėti.

Aplankėme visas įdomias 
vietas. Mačiau naujai pasta
tytą rašytojo Antano Žu
kausko (Vienuolio) paminklą. 
Jis yra labai daug knygų 
parašęs.

Anykščiai yra istorinis 
miestas. Baranausko klėtelė, 
Puntukas, Biliūno pamink
las. Anykščių Šilėlįs, Rubi
kių ežeras. Labai daug ra
šytojų yra kilusių Anykš
čiuose. Ir šią vasarą Anykš
tėnai, atžymėjo 40 metų nuo 
išvadavimo iš Hitlerio oku
pacijos.
Reikia kaip nors visiems 

atsilyginti už visą jų gerumą 
ir nuoširdumą. Visus gimines 
ir draugus pakviečiau į Pun
tuko restoraną. Susidarė 
gražus būrys, tęsėsi ilgokai 
su vaišėmis, linkėjimais ir 
dainomis. Vienas mano gimi
naitis Romas Galickas, dai
nuoja per radiją ir televiziją, 
pravedė jaunimui dainas. La
bai puikus ir išlavintas bal
sas. O Anykščių jaunimas 
tikrai gražus. Nejuokais sa
ko “Anykščių panos visos 
aukštos, gražios, kaip lie- 
pos .

’ Jau laikas užbaigti visą 
malonumą. Turiu grįžti į 
Vilnių. Atsisveikinau sū vi
sais, padėkojau už viską ir su 
skaudančia širdimi turėjau iš 
Anykščių ižvažiuoti.

Iš Vilniaus atvažiavo mo-, 
kyklos draugas Rapolas Do- 
binas mane paimti ir grįžau į 
Vilnių pilna malonumo ir 
džiaugsmo su visais susitiku
si. Ačiū visiems Anykštė
nams.

[Bus daugiau]

Winnipeg, Manitoba
MIRE J. RADŽEVlClUS- 
JOE ROGERS

Po sunkios ligos rugsėjo 25 
d. St. Boniface ligoninėje, 
sulaukęs 80 metų mirė Juo
zas Rogers-Radzevičius. Pa
liko žmoną Mary gyvenan
čią Winnipege. Jie neturėjo 
šeimos. Velionis buvo gimęs 
Lietuvoj, Panevėžio apskr., 
Ramygalos valsč. Jutkišės 
parapijos, Ončiškės kaime. 
Jis atvyko į Kanadą 1)928 m.

Jo pirmasis darbas ir var
gas prasidėjo Albertos pro
vincijoje pas didelį ūkinin
ką.

1983-čiais metais mirė ve
lionio sesuo B. Yermalavičie- 
nė. 1965 m. Montreale mirė 
ir jo brolis Kazimieras.

Dar liko giminių Lietuvoj, 
jo seserų ir brolių vaikai, 
taip pat liko viena sesers 
dukrą dr. E. Guskės. Paliko 
ir daug draugų, kaimynų. Jis 
su visais gerai sugyveno. Už 
tai daug lietuvių ir kitos 
tautos žmonių dalyvavo pa-j 
skutiniam atsisveikinime 
koplyčioje Korbon Funeral 
Home. Velionio kūnas, jam 
prašant, buvo sudegintas 
(cremation). Po to visi daly
viai buvo kviesti šiltų skanių 
pietų į Winnipego Lietuvių 
klubą.

Buvo tarti paskutiniai žo
džiai — kalbėjo: V. Stapuna- 
vičius, E. Samulaitienė, V. 
Novogrodskis. Visi kalbėto
jai nušvietė velionio istorinį 
gyvenimą. J. R. buvo pir
masis klubo narys ir jo 
įsteigėjas, klube daug dir
bęs ir buvęs visą savo laiką 
valdyboje ir komitetuose; jis 

buvo geras ištikimas klubo 
narys.

Winnipego Lietuvių klubas 
neteko vieno iš geriausių 
narių. Velionis buvo labai 
gerai žinomas ne tik Manito- 
bos lietuviams, bet, tikrai 
pasakius, visoj Kanadoj lie
tuvių, o ypatingai Montrealio 
apylinkėje. J. R. buvo socia
lus liaudies žmogus. Buvo 
“Liaudies Balso” skaitytojas 
ir jo rėmėjas. Kai L. B/ 
aplinkybių verčiamas likvi- 
davosirtai J. R. buvo “Lais
vės” skaitytojas ir rėmėjas. 
Jis mylėjo darbo klasės 
spaudą ir labai mėgo skaity
ti; ir yra užrašąs savo gimi
nėms Lietuvoj tris “Laisvės” 
prenumeratas.

1975-tais metais aplankė 
Lietuvą. Tai buvo pirmasis iš 
Kanados darbiečių delegaci
jos. Savo akimis, matė kaip 
po karo buvo sunaikinta Lie
tuva. Kiek buvo išžudyta 
nekaltų žmonių, vokiečių 
okupacijos laike. Velionis dar 
manė aplankyti Lietuvą, savo 
gimtąjį kaimą, bet jam svei
kata yeleido.

Jis buvo iš profesijos plau
kų kirpėjas, buvo darbštus 
taupus žmogus. Negėrė nei 
rūkė, už tai buvo gerai Win
nipege įsikūręs, turėjo 6 bu
tų apartmentą. Winnipego 
klubo nariai liūdime netekę 
gero nario. Mes tave, Juozai 
prisiminsim.

Kuo geriausios užuojautos, 
Tavo žmonai M. Rogers ir 
giminėms Lietuvoj.

V. N. Klubietis

Montreal, Que.
I

Ligoniai
S. Sagaitienė gydosi R. 

Victoria ligoninėj. Turi per
gyventi operaciją.

* * *
JD. Girdauskienė, gyvena 

senelių namuose. Puolė ir 
pečių kaulas skilo. Buvo nu
vežta į St. Gabrini ligoninę.

♦ ♦ ♦

S. Filerienė pergyveno 
operaciją St. Mary’s ligoni
nėj.

Visoms ligonėms linkiu 
greit pasveikti.

Mirė
. Spalio 7 d. po sunkios ligos 
mirė Maria Tamkevičienė, 84 
metų amžiaus.

Nuliūdime paliko sergančią 
dukrelę Aldoną. Taip pat 
gimines ir draugus. Buvo 
draugiško būdo. Kol sveikata 
leido, nepraleido nė vieno 
parengimo.

Savo gyvenime daug var
go mačiusi. Jos vyras jau 
miręs 10 metų, kuri turėjo 
slaugyti per 3 metus. Vėliau 
susirgo vienturtė dukrelė, 
kuriai teko daug pergyventi. 
- Buvo kilusi iš Gontaunykų 
kaimo, Švenčionių apskri
ties. 

* * * i
Spalio 7 d. staigiai piirė 

Juozas Paplauskas, 92 mėtų. 
Kadangi artimų giminių ne
turi, laidotuvėmis rūpinosi 
buvę kaimynai J. Asapavi- 
čiai. > .j ,

Buvo kilęs iš Marijampo- ? 
lės, dabar Kapsuko. Artimie
siems gili užuojauta.

Velionėms amžina ramybė. 
Kanados žemelėj.

,, Išvyko—atvyko
J. J. Girdauskai išvyko į 

Ontario aplankyti savo sūnus 
ir dukrelės^ .

+ ♦ > v

Pas M. Šalčiūniene atvyko 
larfkyt giminaičių Mr. & 
Mrs. Matai iš U. S. A.

J. Tumasonienė lankosi 
pas jos marti iš London, 
Ont. ‘

Visiems linksmos viešna
gės. J-na.

t -
Padėka

Šiais metais gegužės mėn. 
pirmą sykį lankiausi tėvų 
gimtinėj T. Lietuvoje.

Nors buvau kai kurių gaz-. 
dinama ir draudžiama va
žiuoti, bet dėka Janinai Vil
kelienei, už suorganizavimą,

Nauji kultūros namai pastatyti Šeduvos tarybiniame 
ūkyje-technikume. Vaizdingoje vietoje įsikūrusiame pasta
te yra 550 vietų aktų salė su šiuolaikiniais scenos 
įrengimais, biblioteka su erdvia skaitykla, saugyklos šimtui
tūkstančių knygų. Į

Nuotraukoje: Naujieji Šeduvos tarybinio ūkio-techniku- 
mo kultūros namai. ’ .'j ' V. Brajo nuotrauka- -- ---------_—rL—---- ----- į—

Teka “energijos” upės
Prieš dvidešimt metų prie 

Lietuvos energetinės siste
mos buvo prijungtas paskuti
nis respublikos ūkis. Simbo
liška, kad juo tapo “Laimės 
žiburio” autoriaus lietuvių 
rašytojo J. Biliūno vardu 
pavadintas kolūkis Biržų ra
jone. Dabar čia, Meilūnuose, 
gyvenimo be elektros niekas 
jau neįsivaizduoja — ji pla
čiai taikoma pašarams ruoš
ti, laukams drėkinti, gamygi- 
niams pastatams apšildyti, 
atlieka daugelį kitų darbų.

— Elektra — tai ir dauge
lio darbų mechanizavimas 
bei automatizavimas, — sako 
J. Biliūno kolūkio pirminin
kas Stasys Stačkūnas. — 
Sudėtingoms mašinoms, ki
tai techniškai prižiūrėti rei
kia aukštos kvalifikacijos 
darbuotojų. Todėl pagrindi- 
nėminėmis kolūkiečių profe
sijomis Lietuvoj, tapo me
chanikas, inžinierius, melži
mo ir šėrimo kompleksų ope
ratorius. -

Tai jų sumanumo ir darb
štumo dėka šiemet iš hekta
ro prikūlėme po 35 centne
rius grūdų — nedosnioms šių 
vietovių žemėms tai jau gau
sus derlius. Kasmet pilnėja 
pieno milžtuvės, valstybei 
parduodama daugiau mėsos.

Pakeitė elektra ir kolūkie
čių buitį. Nėra ūkyje namo 
be šaldytuvo, skalbimo maši
nos, televizoriaus . . . Vis
ko, kas palengvina namų 
ruošą, ir neišvardinsi.

e gėlavandeniai 
DELFINAI

Indijos vidaus vandenyse 
gyvena vienintelė gėlavande
nių delfinų rūšis. Šie delfinai 
puikiausiai jaučiasi drumzli
name ir nepermatomame van
denyje, kur yra daug sūku
rių ir plaukioja jvairios ker
plėšos. Gango delfinai įvai
riais intakais pasikelia net iki 
Himalajų- priekalnių. Kvė
puodami jie skleidžia savo
tiškus garsus. Užauga iki 2,5 
m ilgio Ir būna tamsiai » pil
kos spalvos. Ilgi žandai, pa
našūs į snapą, apaugę labai 
jautriais plaukeliais, pade
dančiais ieškoti maisto dug
ne. Dar vienas svarbus gėla
vandenio delfino organas 
yra garso lokatorius. Juo 
skleisdamas aukšto dažnumo 
signalus ir gaudydamas šių 
signalų aidą, gyvūnas pui
kiausiai orientuojasi erdvėje.

tokios gražios grupės 10 die
nų kelionės. Dėkoju.

Noriu padėkoti giminai
čiams Dunaičių šeimai, Paže- 
rečkų šeimai, visiems pus
broliams, pusseserėms, ku
rie mane labai 1 gražiai ir 
maloniai sutiko, aprodė 
daug ^ietuvos vietų. Širdin
gai dėkoju brangiai draugei 
Anelei Žemecienei, jos sesu
tei Salemutei, dr. K. Kava
liauskui su žmona' už tokį jų 
nuoširdų ir malonų priėmi
mą. Aš Jūsų niekad nepa
miršiu.

Dar kartą ačiū visiems už 
viską, ypač Jūsų nuoširdu
mą, brangias dovanėles. Ti
kiu vėl Jus visus ateityje su
sitikti. i ....

Victoria Vaitiekūnienė

Pasikeitimai J. Biliūno ko
lūkyje būdingi Lietuvos kai
mui. Ir ne tik jam . . .

Elektros energijos dėka 
plečiasi ir atsiranda nauji 
miestai, didėja pramonės 
produkcijos gamyba. Vis 
daūgiau energijos sunaudoja 
elektrifikuotas geležinkelis, 
ttfęleibusai miestų gatvėse. 
Tad norom nenorom peršasi 
palyginimas. 1937 metais 
vienam Lietuvos gyventojui 
teko 32 kilovatvalandės — 
pagal elektros energijos su
naudojimą Lietuva buvo 
priešpaskutinėje vietoje tarp 
Europos šalių. Dabar per 
metus vienam gyventojui čia 
tenka apie pusketvirto tūks
tančio kilovatvalandžių.

Per trumpą laiką elektrifi
kuoti Lietuvą padėjo broliš
kų tarybinių respublikų pa
rama. Pirmąja “kregžde” 
buvo nedidelė “Tautų drau
gystės” elektrinė prie Rūk- 
šių ežero, kurią statė lietu
viai, latviai, baltarusiai, kitų 
tautybių žmonės. Čia pradė
tą elektrifikavimo estafetę 
parėmė Kauno hidroelektri
nės statytojai. Talkininkau
jant visų Tarybų Sąjungos 
kampelių pasiuntiniams buvo 
įgyvendinta ilgametė lietu
vių tautos svajonė — pri
versti darbuotis žmonių labui 
senąjį Nemuną. Po to viena 
po kitos iškilo Lietuvos V. 
Lenino valstybinė rajoninė 
elektrinė, o su ja kartu ir 
gražuoliai Eletrėnai, Vilniaus 
trečioji termofikacinė elek
trinė. Verta prisiminti, kad 
vien tik Elektrėnuose vei
kianti V. Lenino jėgainė da
bar per tris dienas pagamina 
tiek elektros energijos, kiek 
jos patiekė per 1939 metus 
visos Lietuvos elektrinės 
kartu paėmus.

Naują puslapį Lietuvos 
energitikos metraštyje at
vertė Ignalinos atominės 
elektrinės kūrėjai. Taikusis 
atomas jau suka dvi turbi
nas, kurios beveik prilygsta 
Elektrėnų elektrinei. O iš 
viso Ignalinoje numatoma 
įrengti keturius tokius ener
getinius blokus.

Lietuva dabar ne tik pati 
patikimai apsirūpina elektros 
energija, bet ir gamina ją 
kitoms kaimyninėms respu
blikoms. Štai iš Ignalinos 
elektros tiekimo linijų stulpai 
jau “nužingsniavo” į Latviją, 
Baltarusiją. Elektrėnai su
jungti su kai kuriomis Rusi
jos Federacijos sritimis.

Dabar prie Kauno marių 
statoma Kaišiadorių hid- 
roakumuliacinė elektrinė — 
didžiausia tokio pobūdžio jė
gainė šalyje. Jos projektinis 
pajėgumas vėl gi ne ką 
mažesnis už visos V. Lenino 
VRE. Naujoji elektrinė pra
dės veikti ateinančiais me
tais, o Leningrado, Ukrai
nos, Estijos, Uzbekijos pra
monės įmonėse jau gaminami 
unikalūs įrengimai, didžiulis 
statybininkų būrys rūpinasi, 
kad dar viena “upė” kuo 
greičiau pradėtų tekėti į ša
lies elektros energijos “van
denyną.”

Vytautas Žemaitis

KVIEČIAME | "LAISVĖS" ŠVENTĘ
lauskas su šeima. Bus ir“Laisvės” laikraščio tradici* 

nis koncertas ir banketas 
šiais metais įvyks spalio-Oc- 
tober 28 dieną.

Dainų programą atliks 
Brooklyno “Aido” choras ir 
svečiai solistai. Koncerte ir 
bankete dalyvaus svečių iš 
Washington©, Tarybų Lietu
vos atstovas Vaclovas Saka-

^Kultūros JTltgarsiai
VILU AMAS FAULKNERIS

Lietuvos žurnale “Kultūros 
Barai” (1984 m. 7 Nr.) Mari
ja Aušrinė Pavilionienė per 
penkius puslapius analizuoja 
Amerikos klasiko ir Nobelio 
premijos laimėtojo Viljamo 
Faulknerio (William Faulk
ner) rolę JAV ir pasaulinėje 
literatūroje. Autorė tarp kit
ko rašo:

“Iš savo išraiškos priemo
nių Faulkneris mėgo išskirti 
hiperbolą. ‘Siekdamas papa
sakoti tiesą apie žmogų, kai 
reikia, aš panaudoju padidi
nimą, net smurtą kaip galuti
nę priemonę’. Paklaustas, 
kodėl jo sukurti personažai 
dažnai esti fataliai pasmerkti 
ar išsigimę žmonės, Faulkne
ris paaiškino: ‘Priežastis pa
prasta: aš taip myliu savo 
kraštą, kad noriu ištaisyti jo 
klaidas, ir vienintelis būdas 
kurį man siūlo mano profe
sija — sugėdinti, kritikuoti 
jį, mėginti parodyti, kas ta
me krašte ir bloga ir gera’. 
Reikia pasakyti, kad apgal
votai paryškintos, net gro
teskinės spalvos būdingos 
Faulknerio menininko pale
tei, o daugelis smurto atve
jų, aprašytų jo romanuose, 
nėra vien rašytojo vaizduo
tės padarinys, o paimti iš 
pietinių valstijų tikrovės 
(‘Prieglobstis’, ‘Rugpjūčio 
šviesa’)”.

Pavilionienė pažymi, kad 
Faulkneris buvo labai savy- 
stovus žmogus, nemėgo įsi
velti į literatūrines klikas. Ji 
rašo:

“Faulkneris buvo didelis 
originalas. Jis saugojo savo 
kaip menininko nepriklauso
mybę, šalinosi nuo savo pro
fesijos žmonių. 1925 m. ke
liaudamas po Europą, apsi
stojęs Paryžiuje, jis sąmo
ningai nesusitiko su G. 
Stein, E. Hemingway, F. S. 
Fitzgerald, J. Joyce. Jis lai
kė save ‘farmeriu, mėgstan
čiu rašyti kaimo žmogui ir į 
literatūrines diskusijas žiū
rėjo skeptiškai ...”

MENAS IR DAILĖ
Tame pačiame “Kultūros 

Barų” numeryje Stasys Kei
nys smulkmeniškai tyrinėja 
žodžių “Menas” ir “Dailė” 
santykius. Praeitais metais 
L. Vildžiūnaitė tame pačiame 
žurnale iškėlė mintį, kad 
tiedu žodžiai yra tikri sinoni
mai. Ji sakė:

“Kai liaudies meistrų dar
bo šaukštai, puodai, krep
šiai, ar audiniai, kuriems, 
šalia funkcionalumo, dailu

Ignalinos rajono Suminu kaime auga daugiau kaip dviejų 
šimtų metų senumo pušis — saugomas gamtos paminklas,

A. Sabaliausko nuotrauka

daugiau svečių iš Lietuvos.
Koncernas ivyks “Laisvė s į 

salėje 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. 1 vai. po 
pietų.

Po koncerto prasidės ban
ketas. įžanga į koncertą ir 
banketą $12 auka. Kviečiame 
skaitlingai dalyvauti.

mas faktinai yra vienas pa
grindinių kriterijų, vadinami 
ne liaudies daile o liaudies 
menu, vadinti profesionalų 
meną daile yra tikras nesusi
pratimas”.

Stasys Keinys argumen
tuoja, kad vienas įrodymas, 
jog terminas dailė tinka taip 
vadinamam profesiniam me
nui yra, jog egzistuoja Daili
ninkų sąjunga, dailės muzie
jai, kad niekur nėra įrody
mų, kad dailininkai to termi
no nemėgsta ir t. t. Mums 
atrodo, kad tie argumentai 
silpni. Terminai per įprati
mą, žinoma, įgauna naują 
antspalvį, bet tas nereiškia, 
kad nelieka niuansai, kuriuos 
reikia imti domėn. Keinys 
cituoja A. Jakštą, kuris savo 
laiku piestu stojo prieš ter
minus menas, menininkai, 
kuriuos jis vadino “naujai 
sudarytais”. Gal jie ir buvo 
naujai sudaryti, bet tam bu
vo kalbinio reikalo. Pats 
Jakštas to nejausdamas pa
tvirtino: Jis rašė:

“Bet mūsų jauni grožio 
kūrėjai ir čia pasirodė nepri
klausą savo mokytojų, nes 
parodos f iškaboje pasivadino 
senoviniu dailininkų vardu”.

Čia reikia atkreipti dėmesį 
į žodžius “grožio kūrėjai”. 
Jakštui, aišku, menas ir gro
žis buvo viena sąvoka, bet 
taip, žinoma, nėra. Daugiau 
kaip pusšimtis metų prabėgo 
nuo to laiko, kai terminas 
menas pradėjo išstumti ter
miną dailė ir dešimtmečiai 
prabėgo nuo to laiko, kai 
terminas dailė atgijo ir pra
dėjo reokupuoti meno vietą. 
Bet, visgi, man sunku sude
rinti dailės vartoseną su kai 
kurių jausmų, tendencijų, in
tencijų menu. Pavyzdžiui, aš 
niekad nesakyčiau “Edvardo 
Muncho dailė” — Munch, 
norvegų tragiško ekspresio
nizmo kūrėjas, kūrė meną. 
Kažkaip man irgi nesinori 
sakyti, kad “Picasso” Guer
nica yra aukšto lygio dailės 
kūrinys” vietoje meno kūri
nys.

Dailė, sako Stasys Keinys, 
yra meno dalis, tai yra, 
maždaug atitinkant terminui 
vaizduojamas menas (Angliš
kai Art ir the Visual Arts). 
Kitaip sakant, dailė savimi 
perstatanti tam tikrą meno 
discipliną. O, visgi, taip nė
ra: kalbant apie stipriausią, 
labiausiai jaudinantį vaizduo
jamą meną, mes instinkty
viai vengiame termino dailė 
ir vartojame terminą menas. 
Ir tuom visi argumentai bai
giasi. R. Baranikas

i

t
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GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 
ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 

v / PRENUMERATŲ

fį VAJUS PRASIDĖJO SPALIO 1 IR TESIS 
'iki Šių metų gruodžio 31 d\

Kviečiame į Talką
' Kviečiame i talką visus buvusius vajininkus ir 

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

DOVANOS VAJININKAMS ( 
l-m« *50; 2-ra $45; 3-eia *40; 4-ta *35; 5-ta *30; 
6-tą <25; 7-ta *20; 8-ta *15; 9-ta *12; 10-ta *10.

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

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

KREDITĄ U2 AUKAS DUOSIME KONTESTAN- 
TAMS (VAJININKAMS) TIK JEIGU JIE PATYS 
PRISIUS PINIGUS. PINIGAI GAUTI, PER KI- 
TUS.NEBUS KREDITUOJAMI VAJININKAMS. * *

120,000 FONDAS

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

Užsakykite “Laisvę’ 
Savo Giminėms Ar

Bus Jums Dėkingi Už Tą 
Dovaną

“LAISVĖS" KAINOS AMERIKOJE 
IR UŽSIENIUOSE:

< » . . *

Amerikoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų.
Kanadoje $15.00 metams, $8.00 pusei metų.
Lietuvoje^SlS.OO metams, $8.00 pusei metų 
Kitur užsieniuose $15.00 metams, $8.00 
piisei metų.

Visais vajaus reikalais r^šjjcite:

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

KENNETH CITY, FLORIDA

MIRUS

' Viktorui Repečkai
Mes liūdime ir reiškiame ’ gilią užuojautą ir 

linkime jo žmonai Mildred ištvermės, dukrai 
Dianai Listowich ir jos vyrui George, broliui 
Stephen Lietuvoje bei kitiems giminėms.

JUOZAS IR TILLA LUKAI

MIAMI, FLORIDA

MIRUS

„Mirė
Rugsėjo 18 d. motociklo 

nelaimėje žuvo Edvardas Te- 
lyčėnas, 36 metų amžiaus. 
Palaidotas Holy Sepulchre 
kapinėse po pamaldų Šv. 
Antano bažnyčioj. Laidotu
ves tvarkė Yolanda Bauža 
Zaparackienė. Velionis dide
liame nuliūdime paliko moti
ną Ada Telyčėnas, kuri yra 
Detroito Lietuvių klubo na
rė: tėvą Boleslavą Telyčėną; 
dvi sesutes Ireną ir Viliją ir 
16 metų amžiaus sūnų Myko- 
lą. i

Prieš dvylika metų velio
nio brolis Rimantas^ būda
mas 21 metų?amžiaus, taipgi 
žuvo motociklo nelaimėje.

Reiškiame didelę užuojau
tą velionio mamytei, Klubo 
narei Ada Telyčėnas ir visai 
šeimai.

Buvo pietinėse valstijose
Rugpjūčio įnėn. klubietė 

Beverly Rye ir George Olin- 
Ulinskas ir jų du vaikučiai, 
taipgi klubietė Dianę Rye ir 
jos draugė Margie Woods, 
važinėjo po pietines valsti
jas. Praleido dvi savaites 
North Carolina valstijoje. 
Sakė viešnagė buvusi malo- 
ni’ ' \ 1 ' ' !•

Investuotojai
Pažangūs lietuviai vyrai 

turi savo klubą Lugan In
vestment Club. Jie susirenka 
kiekvieną mėnesi aptart savo 
reikalų. Birželio 9 d. visi 
susirinko Ray Lyben namuo
se. Po susirinkimo namų 
šeimininkė Albenū Nausėda 
Lyben visus pavaišino skania 
vakariene.

Liepos 8 d. ir rugpjūčio 12 
d. vyrai su šeimomis suva
žiavo J Alphonse Urbon va
sarnamį prie Lake Erie, Ka
nadoje. Vyrai posėdžiavo, o 
vėliau praleido gražius sek
madienius su savo šeimomis 
prie Erie ežero su vaišėmis 
ir’gėrimais.

Rugsėjo 8 d. susirinkimas 
įvyko Antano Vasario na
muose, Livonia, Wichigan. 
Po susirinkimo namų šeimi
ninkė Mildred Janonis Vasa
ris visiems patiekė skanią 
vakarienę.

Spalio 13 d. susirinkimas 
įvyko Alfons ir Emma Rye 
namuose, Dearborne, o po 
susirinkimo vaišes patiekė 
narys Clem Patocki, nes jo 
žmona sunkiai serga ir jis 
negalėjo vaišių suruošt savo 
namuose.

Pąžangiosios lietuvės mo
terys taipgi turi savo klubą 
Lugahettes Investment Club 
Jos veikia kapitalą investuo- 
damos.

Liępos 14 d. ir rugpjūčio 
11 d. narės susurinko pietų į 
Mexican Village valgyklą 
Bagley gatvėj, Detroite. Pie
tų metu pasitarė.

Rugsėjo 8 d. susirinkimas 
įvyko Alice Stacey namuose. 
Po susirinkimo Alice Butė- 
niūtė Stacey-Stasiukėnas na

res gražiai priėmė ir pavaiši
no. Ši grupė moterų veikia 
jau per eilę metų. Ta proga 
spalio 7 d. jos paminėjo 
veiklos gimtadienį Hilton In
ternational valgykloje, 
Windsore, Kanadoje.
Iš čia girnių moterų veiklos j

Čia gimuosios lietuvės, pa
sivadinusios^ !“Sorority” gy
vuoja ir Detroite. Po vasaros 
atostogų rugsėjo 28 d. įvyko 
jų pirmasis susirinkimas Ma
ry Nienus Namuose. Šeimi
ninkė pągelbstint Ruth Pale- 
vich Price visas gražiai pa
vaišino. i \

Bowleriai
LDS powlęrjai jau pradėjo 

pamokas rugsėjo 22 d. Susi
rinko jų rnepaprastai dAug. 
Atrodo, tad Detroitas vėl 
gerai pasirodys turnyre atei
nančiai^ metais Kenosha, 
Wisconsin. Po pamokų visi 
suvažiavo į Detroito Lietuvių 
klubą \ susirinkimui. Maistą 
virtuvėje ir skanumynų stalą 
paruošė ir vįsus,vaišino Kęs
tutis ir Antonette Gareliai. 
Virtuvėje dirbo Antonette 
Garelis, jos sesutė Estelle 
Smith ir Emma Rye, pagel
bėjo Clem Patocki. Skaniai 
paruoštų burokų pagamino < 
Klubo patarnautoja Pranciš
ka Televičienė. Išleistas iš- 
laimėjimui butelis stiprosios, 
kurią paaukojo Servit ir 
Ruth Gugas; bilietus parda
vinėjo Ruth Gugas, o laimėjo 
Al Brazas. Lošimą pavadintą 
— “pusė per pusę" tvarkė 
Beverly Rye Olin, o laimėjo 
Don Bilūnas.

LDS susirinkimas
Pirmasis šį sezoną įvyko 

spalio 7 d. Detroito Lietuvių 
klubo patalpose. Jį pravedė 
pirmininkąs Ton^ Vasaris. 
Apie bowlerius ir jų iždą 
raportavo Alfons Rye. Jis 
sakė, kad ižde yra virš penki 
šimtai dolerių ir kad iki 
turnyro ateinančią vasarą 
reikės sukelt apie penkiolika 
šimtų dolerių, nes būsų kai
nos padidėjo ir važiuot į 
Kenosha, Wisconsin kainuos 
brangiau. Į kuopą įstojo nau
jas narys Stanley Sautila, 
kuris priklauso prie bowle- 
rių. Septyni delegatai daly
vavę LDS pereito Seimo 
metu išdavė savo raportus: 
Tony Vasaris, Chuck Tvas
ka, Lou Turęak, Alice Sta
cey, Mildred Vasaris, Albert 
Stacey ir Ruth Gugas. Nuo
dugniai raportavo Albert 
Stacey-Stasiukėnas. Išgirdus 
visų raportus, atrodo, kad 
visi delegatai Seime sunkiai 
dirbo ir mažai beturėjo laiko 
pasilinksminimams. Po susi
rinkimo buvo vaišės, kurias 
paruošė Mildred Vasaris. 
Virtuvėje pagelbėjo Ruth 
Gugas ir Alice > Stacey, o 
mokesčius priėmė Lillian Gu
gas.

iš St. Petersburg, Florida 
lankėsi biznio reikalais — 
Laura Greblikiūtė Irwin. Bu
vo apsistojus Holiday Inn, 
Dearborne. Daug laiko pra
leido su savo drauge Ruby 
Vegeliūte Jeske. Išvyko spa
lio 11 d.

Spalio 10 d. iš Irvine, 
California atskrido Sheryl ir 
Al Cohen,; su savo dviejų 
metų dukra Maria. Buvo 
apsistojusios pas Al Cohen 
mamytė ir sesutę Southfield, 
Michigan. Sheryl yra Angela 
ir Stu Riddell dukrelė. Spalio 
14 d. Angela Jeske Riddell 
namuose pagamino skanius 
pietus ir su savo vyru Stu 
Riddell visus pavaišino. Puo
toj dalyvavo Jeske ir Riddell 
šeimos. Ruby Vegelįūtė Jes
ke, sūnus Michael Jeske su 
šeima: Jean Jeske su šeima 
ir svečiai. Svečiai praleido 
tik vieną savaitę nes laukė 
Kalifornijoj darbas.

Klubo rudens banketas
Detroito Lietuvių klubo 

rudens banketas įvyks sek
madienį, spalio 28 d. Klubo 
patalpose, 4114 W. Vernor 
Highway, Detroite. Tą dieną 
paminėsime Klubo gyvavimo 
šešiasdešimtį metų5. Bus 1 
vai. skanūs pietūs, vėliau 
muzika ir dainos bei dova
nos. Detroito ir apylinkės 
lietuviai bei windsoriečiai 
kviečiami šiame bankete kar
tu su klubiečiais pasidžiaugt, 
kad Klubas jau *60 metų 
gyvuoja! Iki pasimatymo 
bankete. Stefanija

Bedford, Mass.
Cambridge klubo mitinge 

Veronika Kviętkas įteikė 
man laiškutį, kuriame radau 
$37.00.

Ji taip rašo: — $25.00 auka 
“Laisvei”, $12.00 už “Lais
vės” prenumeratą. Ir čia 
mano antrašas: Veronica 
Kviętkas, 387 Great Rd., 
Bedford, Mass. 01730.

Aš dėkoju Jums už patar
navimą. Miela drauge, gaila, 
kad mes negalime susieiti ir 
pasikalbėti. Dabar telefono 
neturiu. Nebeturiu su kuo 
kalbėtis. y Kviętkas

Draugė Kviętkas yra jau 
92 metų. Pereitais metais jos 
vyras mirė. Jai per sunku 
buvo vienai gyventi. Duktė 
ją pasiėmė ir išsivežė į Bed
ford į savo namus.

Ji dabar yra labai sumen
kus. Sakė daug negalinti ir 
valgyti. Sveikata labai su
menkėjo. Žinoma, tokiame 
amžiuje beveik
tokioje padėtyje.1 E. Repshis

kiekvienas

Pa-
Tai 
nes

“LAISVĖS” TRADICINIS METINIS

KONCERTAS IR BANKETAS
įvyks sekmadienį, spalio 28 d.

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

Koncerto pradžia 2 vai.

Banketas apie 4 vai., [tuoj po koncerto]

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

Mirė nuoširdus laisvietis
Pirmadienį, spalio-October 

8 d. ligoninėje mirė Kazimie
ras Meškėnas, išgyvenęs 90 
metų. Kazimiero palaikai iš 
ligoninės buvo parvežti ir 
pašarvoti Leo F. Kearn Fu
neral Home, Lefferts Boule
vard, Richmond Hill, N. Y. 
Trečiadienį po pietų nuvažia
vome paskutinį kartą su mie
lu draugu Kazimieru atsi
sveikinti ir išreikšti užuojau
tą žmonai Paulinai, sūnums 
ir dukrai. Ketvirtadienį spa
lio 11 d. K. Meškėno palaikai 
buvo išvežti į Alyvų kapines 
Maspethe, kuriose yra* palai
dotų daug Kazimiero draugų 
ir jis ten buvo palaidotas.

Kazimieras Meškėnas buvo 
gimęs Lietuvoje ^Alyvos kai
me, Kupškio rajone. Mažaže
mio valstiečio sūnus. 1912 
metais atvyko į Ameriką, 
apsigyveno Bridgeport, 
Conn, kelius metus pagyve
nęs Bridgeport persikėlė gy
venti į Brooklyn, N. Y. Daug 
metų gyveno Richmond Hill. 
Kazimieras pragyveno dirb
damas kriaučių industrijoje, 
priklausė kriaučių unijai — 
profsąjungoje.

K. Meškėnas išaugino tris 
sūnus ir dukterį, visus iš
mokslino, visi jau vedę, augi
na savo šeimas.

K. Meškėnas buvo ilgame
tis “Laisvės” skaitytojas ir 
rėmėjas, pažangiųjų lietuvių 
renginių lankytojas. Priklau
sė Lietuvių Darbininkų susi
vienijime ir LLD.

Velionis buvo draugiškas, 
malonaus charakterio, su vi
sais gražiai sugyveno, turėjo 
dąug draugų ir pažįstamų. 
Žmona Paulina Meškėnienė 
savo mylimo vyro Kazimiero 
prisiminimui “Laisvei" įteikė 
paramos $75, sumokėjo už du 
metus prenumeratą ir $51 
paskyrė auką.

“Laisvės" kolektyvas iš
reiškiame širdingą užuojautą 
žmonai Paulinai, netekusiai 
mylimo vyro, sūnums ir duk
teriai netekusiai tėvo, anū
kėliams netekusiems senelio. 
Gili užuojauta ir visiems gi
minėms bei draugams.

Ačiū žmonai Paulinai už 
įvertinimą vyro Kazimiero ir 
paramą “Laisvei” gyvuoti.

BRIEFS

Mary Kviętkas
Reiškiame gilią, nuoširdžią užuojautą 

miems draugams, giminėms Amerikoje 
voje.

Julia Družas
Victor Kavolauskas
Elizabeth Repšis
Helen Žekonienė
Bronė Keršis

jos arti- 
ir Lietu-

Elizabeth Fremontienė 
Ona ir Steve Janus 
Lena Smith 

Trakimavičienė 
Nelly Grigaliūnienė

SAN LEANDRO, CAL.

MIRUS

* Alekui Taraškai
Reiškiame gilią užuojautą ir linkime ištvermės Jo 

žmonai Violet, dukrai Carolyn, šeimai ir visiems Jo 
draugams Amerikoje ir Lietuvoje. Mes liūdime 
netekę veiklaus draugo.

JULIA DRUŽAS ir
ELIZABJETA REPŠIENĖ

Svečiai
Spalio 2 d. dešimčiai dienų

SO. OZONE PARK, N. Y.

MIRUS

Charles Meškėnas
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Pauline, 

dukrai Lee, ir sūnums Albert, Victor ir Jonui, taip 
pat visiems artimiesiems giminėms ir draugams 
Amerikoje ir Lietuvoje.

B. ir N. SKUBLISKAI

• KALTI
ŠVIESTUVAI

Balandžiai — tradicinė 
ryžiaus peizažo detalė, 
drauge ir miesto nelaimė,
paukščiai, kurių tenai netru
kus bus daugiau kaip milijo
nas, teršia pastatus, istori
nius paminklus, platina ligas.

Miesto valdžia kreipėsi į 
specialistus: kodėl pastarai
siais metas balandžių mieste 
užuot sumažėję, dar padaugė
jo, nors buvo imtasi priemo
nių — užkalta daug palėpių, 
paukščiai nemokamai nebele
sinami, iš kai kurių skverų 
surinktos lesyklėlės. Tačiau 
paukščiai į tas sankcijas rea
gavo gana savotiškai: ėmė 
.perėti 4iebe tris kartus per 
metus, o septynis. Pasirodo, 
lizdus pradėjo sukti gatvių 
žibintuose, kur visuomet šil
ta ir jaunikliams nebaisūs 

•žiemos šalčiai. Dabar valdžia 
planuoja pakeisti žibintų 
konstrukciją, kad ten nebūtų 
patogu veistis paukščiams.

It is President Reagan’s 
policies of confrontation and 
aggression that are the sour
ce of the war danger.

* * *
The U.S. Food and Drug 

Administration recently 
cleared the way to make a 
drug known as Ibuprofen, 
available to consumers with
out prescription. Ibuprofan 
has been available in pres
cription form for,, 10 years in 
this country.

Under the new trade 
names Advil and Nuprin, 
Ibuprofen is marketed as an 
alternative for aspirin.

* * *
A sharply divided Su

preme Court recently upheld 
5 to 4, the government’s 
authority to bar U.S. citi
zens from traveling to Cuba.

* * *
There are 1,500 drug ad

dicts in New York State 
waiting to get into treatment 
programs, but funds to fight 
narcotics abuse have been 
cuU as the epidemic has 
grown. The state’s top drug 
treatment officer had said.

* * * 
a

Nuclear weapons damaged

in ship collisions, fires, ex
plosions or sabotate can re
lease deadly radioactive ma
terial. The Coast Guard cal
culates that . between 1970 
and 1980 more than 600 
accidents involving 1,400 
vessels occurred in New 
York Harbor. One damaged 
nuclear warhead can release 
radioactive plutonium over 
an area 28 miles long and 2.5 
miles wide.

♦ * ♦

Nick Caputo writes in Dai
ly News “Voice of the Peo
ple" column.
"I think spending millions 

and millions of dollars on the 
space program is wonderful, 
but of what real importance 
is it to the people of this 
country? All this money is 
going to experimental work 
for the future, but we could 
use this money right now to 
help the unfortunate people 
of this nation. We can fix our 
bridges and streets, give the 
homeless a home and food, 
create jobs 
many other 
continue to 
future and 
present, we 
the future.”
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NORWOOD, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Steve Družas
Mirė 1982 m. spalio 1 d. . į

Jau praėjo dvejetas metų kai mirė mano mylimas 
vyras. Ilsėkis ramiai, užbaigęs savo vargus. Aš 
negaliu užmiršti tos liūdnos dienos.

JULIA—žmona

Ieško gyvenimo 
draugės

Viena gyvenanti moteris, 
60-60 Palmeto g-vėj, Ridge
wood, N. Y. ieško pavienės 
moteries, kuri norėtų drauge 
gyventi. Butas didelis, gali 
naudotis virtuve ir skalbyk
la. Rajonas tykus ir švarus, 
krautuvės arti ir privažiavi-’ 
mas visur geras. NoriĄt gau
ti daugiau informacijų,skam
binkit tek: Ev. 6-5^56.

Seven members of the Poole family have been calling a 
8-by-10 foot tent pitched in a friend’s front yard here 
home. Richard Poole, his wife and four daughters and his 
wife’s niece say they are living in the tent because the only 
housing they can afford won’t allow children.




