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KRISLAI
“Rodezijos” galas 
“Tėviškės Žiburiai” 
“Nelegalūs” ateiviai 
Žalioji kortelė...

Kuomet Zimbabvė išsiko
vojo nepriklausomybę iš Bri
tanijos, britams pasisekė iš
siderėti tokią nuolaidą: nors 
krašte gyvena apie aštuoni 
milijonai juodųjų afrikiečių ir 
tik apie šimtas tūkstančių 
baltosios rasės žmonių, bal
tiesiems buvo garantuota 
konstitucijoje net 20 nuošim
čių vietų parlamente iki 1990 
metų, kuomet balsavimai 
tapsią proporciniais. Išsilais
vinimo partijos, dabartinio 
premjero Mugabės vadovy- 
bėą, turėjo nusileisti ir tą pa
žadėti...

♦ ♦ ♦
Zimbabvėje dabar įvyko 

parlamentiniai rinkimai. Juo
dieji balsavo vieną dieną ir 
didžią daugumą savo balsų a- 
tidavė Mugabės partijai, iš
rinkdami 63 deputatus, kitos 
juodos partijos išrinko 16 de
putatų. Baltieji, kurių balsa
vo tik koks 30,000, išrinko, 
kaip tai jiems garantuoja už
mestoji konstitucija, 20 de
putatų, tarp jų ir buvusį 
premjerą Ian Smith, rasistą, 
kuris vadovavo kovai prieš 
kovotojus už nepriklausomy
bę! r

Bet padėtis tudmi nesibai
gia. Premjeras Mugabė pas
kelbė, kad Zimbabvė užmes
tosios konstitucijos nepripa
žins, nelauks iki 1990 metų 
bet paskelbs, kad su tomis 
privilegijomis baltiesiems^ 
bus baigta. Tai bus tikras bu-x 
vusios “Rodezijos” galas.

“Tėviškės Žiburiai”, katali
kiškasis savaitraštis, spaus
dinamas Kanadoje, bet iš tu
rinio to neatspėtume — tai 
laikraštis, kuris į savo šalies 
reikalus absoliučiai nekreipia 
dėmesio, kuriame Kanados 
žmonių gyvenimas neliečia
mas, kuris gyvena kaip ir pil
noje dvasinėje izoliacijoje... 
“Tėviškės Žiburių” redakto
riai sakytų, kad jiems rūpi tik 
lietuviškumas, tautiškumas, 
tikyba. Bet faktinai jų visa i- 
deologija sukasi aplink vieną 
centrą: anti-sovietizmą. Ra
šyti apie Tarybų Sąjungą 
bendrai ir apie Tarybų Lietu
vą ypatingai yra jų visų temų 
tema, ir vis iš pagiežos pil
nos, kiršinančios, aistringai 
priešiškos, susijaudinusiai 
puolančios perespektyvos. 
Reikia pasakyti, kad palygi
nus “T. Ž.” su kitais katali
kiškais laikraščiais, kaip 
“Draugas” ir “Darbininkas”, 
kurie kartais šiek tiek ramiau 
ir blaiviau galvoja.

Lietuviams išsireiškimas 
“žalioji kortelė” (‘‘green - 
card”) beveik nieko nereiškia 
— mat, Amerikos lietuvių 
dauguma yra šios šalies pilie
čiai, o jeigu jie dar nepilie- 
čiai, jie visvien atvyko lega- 
liškai, ir tos žaliosios kortelės 
turėjimas yra rutina. Kitaip 
ateiviams iš Karibų, Pietry ti
nęs Azijos, Pietų Amerikos, 
Hong-Kongo ir daugelio kitų 
pasaulio vietų.

Amerikoje gyvena labai 
daug nelegališkai atvykusių 
imigrantų. Vieni spėja, kad 
jų yra apie penki milijonai, 
kiti mano, kad skaičius siekia

ANDRIEJUS GROMYKA IŠRINKTAS
TARYJBŲ SĄJUNGOS PREZIDENTU

z..
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Andriejus Gromyka, Tarybų Sąjungos prezidentas
Maskva. — Tarybų Sąjungos 
Aukščiausioji Taryba, liepos 
2 d. susirinkusi savo trečio
sios sesijos Didžiuosiuose 
Kremliaus rūmuose, bendra
me Sąjungos Tarybos ir Tau
tybių Tarybos posėdyje išrin
ko Andrejų Gromyką Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mo Pirmininku. Taigi Gro
myka, kurio vardas plačiai ži
nomas tiek Tarybų Sąjungo- 

beveik dešimtį milijonų. Jie 
dirba sunkiausius ir nemalo
niausius darbus: restoranuo
se indų plovėjai; šlavėjai, vir
tuvių darbininkai, krovikai, 
valytojai, porteriai ir 1.1. Jie 
taip pat dirba prie statybos ir 
namų remonto darbų. Jie 
baisiai išnaudojami, nes ne
gali priklausyti prie unijų. 
Legalizuotis jiems sunku, ne
bent užmokėjus kokį tūks
tantį dolerių jie veda ameri
kietę (dažniausiai jų tautinės 
kilmės) tampa JAV piliečiais 
ir paskui atsiskiria... Sako
ma, kad yra net moterų “pro- 

migrantų...
* * *

Valdžia apie tų nelegalių i- 
migrantų egžistavimą puikiai 
žino. Bet jie toleruojami, nes 
jie savimi pristato didžiulę 
pigaus darbo jėgą, kurią 
smarkiai išnaudoja savininkai 
ir savininkėliai. Tik Texas, 
Naujojoje Meksikoje ir kitose 
valstijose prie Meksikos sie
nos nelegališki imigrantai 
masiniai deportuojami, nes 
ten jų kasdien pereina dešim
tys tūkstančių.

* * ♦
New Yorke, kur, kaip aps

kaičiuojama, gyvena apie pu
sė milijono nelegališkai imig
ravusių, daugiausia iš ispa
niškai kalbančiųjų Karibų 
kraštų. Tų imigrantų svajonė 
yra “tarjeta verde” — žalia 
kortelė, kuri juos įgalintų 
gauti kiek geresnio darbo, o 
kai jo netenka — legališką 
nedarbo kompensaciją...

Sunki mūsų krašto dirban
čiųjų žmęnių dalia, nežiūrint 
šalies turtingumo, bet dar 
sunkesnė yra dalia nelegalių 
imigrantų masių, kurie suda
ro svarbią JAV labiausiai iš
naudojamų žmonių dalį.

R. B.

je, tiek visame pasaulyje Kaip 
vieno ilgiausiai išbuvusio . 
TSRS užsienio reikalų mi
nistro, dabar bus populiariai 
vadinamu Tarybų Sąjungos 
prezidentu.

Šiam postui Gromyką pa
siūlė pats Tarybų Sąjungos 
Komunistų Partijos Centro 
Komiteto generalinis sekre
torius Michailas Gorbačiovas. 
Jis savo kalboje priminė, kad 
nuo 1977 m. TSKP CK gen. 
sekretorius kartu užimdavo 
ir TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo Pirmininko 
postą. Bet anomis sąlygomis 
pasiteisino tas faktas, kad 
tiedu postai buvo pavesti vie
nam asmeniui. Dabar gi, kai 
iškyla nauji uždaviniai,TSKP 
Centro Komitetas pripažino 
tikslinga, kad TSKP Centro 
Komiteto gen. sekretorius 
sutelktų daugiau dėmesio 
centrinių partijos organų 
darbo organizavimui, visų 
partinių, valstybinių ir visuo
meninių organizacijų pastan
gų suvienijimui vieningo kur
so sėkmingo vykdymo tiks
lais.

Naujojo prezidento uždavi
niu bus vadovauti Aukščiau
siosios Tarybos darbui, sie
kiant aktyvinti Tarybos veik

ianti jos vaidmenį ir

kiekviename mieste

lą, . 
stiprinti atsakomybę už pa
dėtį kviekvienoje gyvenimo 
srityje, ’ 
ir kaime

Ypač daug dėmesio numa
toma skirti tam, kaip tenki- -----------J—----------- -

Berlin. — Demokratinės 
Vokietijos žinių agentūra 
“Panorama” pranešė, kad 
Bitburgo kapinių, kurias 
prez. Reagan lankė prieš 
daugelio amerikiečių ir anti
fašistinio judėjimo kovotojų 
valią, administratorium yra 
nacių SS veteranas Fritz 
Rudolf Gasper. Jis karo 
metu tarnavo seržantu divizi
joje, kuri su kitom divizijom 
buvo panaudota Ardennų 
ofenzyvoje, žinomose kovose 
“Battle of Bulge”.

Bonn. — Fed. Vokietijoje 
išeinantis žurnalas “Stern” 
pateikia medžiagos, iš kurios 
matyti, kad JAV branduoli
nės raketos, dislokuotos Fed. 
Vokietijoje, gali būti pradėta 
naudoti be prez. Reagano 

narni įvairūs darbo žmonių 
poreikiai ir reikmės. Taryba 
dar labiau rūpinsis Maisto 
programos vykdymu, bus de
damos pastangos aktyviau 
spręsti uždavinį geriau aprū
pinti kiekvienos respublikos, 
krašto, srities gyventojus 
maisto produktais, mobili
zuojant vietines galimybes ir 
rezervus. Taip pat bus suin
tensyvinta veikla socialinių 
problemų sprendime, tarybi
nių žmonių kultūrinių porei
kių tenkinime ir darbo žmo
nių auklėjime.

Gromyka padėkojo deputa
tams už pavedimą jam tų at
sakingų pareigų ir pažadėjo 
dėti visas pastangas, kad 
garbingai įvykdytų savo pa
reigą partijai, šaliai ir liau
džiai

Gromyko pavaduotojais iš
rinkti Latvijos TSR Aukš
čiausios Tarybos prezidiumo 
pirmininkas Janis Vagris ir 
Rusijos Tarybinės Fed. Res
publikos Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo pirminin
kas Vladimiras Orlovas.

> TSRS Aukščiausioji Tary
ba išrinko Michailą Gorbačio
vą savo Prezidiumo nariu, o 
TSRS užsienio reikalų mi
nistru paskyrė Eduardą Še
vardnadzę. Pastarojo kandi
datūrą pateikė TSRS prem
jeras Nikolajų-; Tichonovas, 
pateikdamas žinių apie jį.

Eduardas Ševardnadze, 
užsienio reikalų ministras
Ševardnadzė gimęs 1928 

m., TSKP nariu nuo 1948 m.. 
Turi didelio partinio ir vals
tybinio patyrimo. Nuo 1972 
m. jis buvo Gruzijos Komu
nistų partijos Centro Komi
teto pirmuoju sekretorium. 
Beveik dešimtį metų įeina į 
TSKP Centro Komiteto su
dėtį, to Komiteto plenume 
dabar išrinktas partijos Cen
tro Komiteto Politinio biuro 
nariu. Už nuopelnus jam su
teiktas Socialistinio Darbo 
Didvyrio vardas.

žinios. Pagal rastus netyčia 
pamestus kariuomenes doku
mentus, bėdos atveju, esą, 
jas paleisti gali vietos karinė 
vadovybė.

Sao Paulo. — Brazilijos, 
JAV ir Fed. Vokietijos 
Išpertai vis dar neužbaigia 
oarbo, norėdami surasti pa
kankamų įrodymų, kad buvęs 
nacių daktaras Mengele čia 
nuskendo 1979 m. Neseniai 
atkasti palaikai žmogaus 
kurio kapas buvo pažymėtas 
Wolfgang Gerhard vardu. 
Yra daug duomenų, jog tai 
gali būti liūdnai pagarsėjusio 
Aušvico konclagerio dr. Men
gele palaikai. Jis darė 
eksperimentus su žmonėmis 
ir tuo tikslu yra nužudęs 
tūkstančius kalinių.

Genevoje susitiks 
JAV ir TSRS vadovai

Washington — Tuo pačiu 
laiku čia ir Maskvoje pas
kelbta, jog abipusiai susitar
ta dėl prez. Reagano ir TSRS 
Komunistų partijos vadovo 
Michailo Gorbačiovo susitiki
mo Genevoje šiemet lapkričio 
2-5 dienomis.

Pasaulio spauda rašo, kad 
visur palankiai sutikta ši ži
nia, viliantis jog tasai susiti
kimas pralauž pirmuosius le
dus abiejų didvalstybių san
tykiuose. :

Nors Baltieji rūmai ir skel
bia, jog tai būsiąs ‘‘susipaži
nimo” susitikimas, bet Ame
rikos žirioifės nori ir daugiau 
— jie nori, kad JAV ir TSRS 
vadovai paliestų visus svar
biuosius nūdienio klausimus, 
o ypatingai taikos ir nusigin - 
klavimo.

JAV senatorius Gary Hart, 
demokratas iš Colorado vals
tijos, šiuo metu su Senato 
stebėtojais dalyvaujantis nu
siginklavimo derybose Gene
voje, pranešimą dėl to susiti
kimo pavadino “gera žinia”. 
Jis pareiškė, jog ir kiti sena
toriai pritaria minčiai, kad y- 
pač dabar tasai aukštojo lygio 
susitikimas esąs svarbus, nes 
Tarybų Sąjungoje įvyko va
dovybės pasikeitimų.

PASISAKO PRIEŠ KERŠTO AKTUS
New York. — Hyatt Re

gency viešbutyje įvykusioje 
spaudos konferencijoje daly
vavo trys įgulos nariai iš šiitų 
pagrobtojo TWA lėktuvo, 
kuris buvo nuvarytas į Beiru
tą, Libane, ir iš ten paimtieji 
39 amerikiečiai vyrai laikyti 
įkaitais. Kaip žinia, jau tie a- 
merikiečiai palęisti, o jų tar
pe ir įgulos nariai.

Lėktuvo kapitonas John 
Testrake ir kiti du pagalbi
ninkai pasisakė prieš bet kokį 
kerštą, kurio nori prez. Rea
gan ir New Yorko meras 
Koch. Jie tvirtino, kad bloka
vimas Beiruto aerouosto pa
kenktu libaniečiams, kurie 
nieko bendra neturi su tuo 
lėktuvo pagrobimu. Paga
liau, jie sako, lėktuvo pagro-

Ju vienintelis "nusikaltimas" kad jie nepritarė Libano okupacijai

t-
Pirmieji libaniečių transportai grįžta į pietinį Libana. Tai šiitų jaunuoliai, kuriuos 

Izraelis buvo nelegaliai įkalinęs ir tebelaikęs prieš jų valią. Tai dalis iš daugiau kaip 700 
šimtų jaunuolių, kurių paleidimo reikalavo šiitų teroristai, pagrobę TWA lėktuvą ir 
įkaitais paėmę 39 amerikiečius vyrus.

Beveik tuo pačiu laiku 
Maskvoje posėdžiaujanti 
TSRS Aukščiausioji Tary- 
prisiuntė prez. “fleagapui te
legramą ryšium su tautos 
švente — liepos 4-ąja. Teleg
ramoje Tarybų Sąjungos par
lamentas siunčia Amerikos 
žmonėm sveikinimus ir palin
kėjimus taikiai ir sėkmingai 
gyventi. Pabrėžiama, kad vi
so pasaulio tautos trokšta tai
kos, be naikinančių ginklų že
mėje ir erdvėje. Nurodoma, 
kad ir Tarybų Sąjungayrapa- 
sirengusi jungtis su tauto
mis, siekiančiomis to paties 
tikslo. Amerika kviečiama 
paremti tas pastangas, sie
kiant sustiprinti taiką ir tarp
tautinį saugumą.

* * *
Amerikoje besidarbuojan

tys taikos aktyvistai ypatin
gai remia Regano ir Gorba
čiovo susitikimą ir pabrėžia, 
jog jiems prisieis dar nemažai 
pasidarbuoti, skleidžiant 
mintį, kad tam susitikimui 
būtų gerai pasirengta. Ame
rika, jie sako, turi dabar pui
kią progą pareiti Tarybų 
Sąjungos pasiūlymą, kad a- 
bidvi valstybės padarytų pa
sižadėjimą pirmosioms nepa
naudoti branduolinių ginklų.

bimas juk neprasidėjo Beiru
te.

Lėktuvo įgula nors ir pa
reiškė, kad ji nesimpatizuoja 
lėktuvo grobikams bei ki
tiems teroristams, tačiau jie 
sako, kad Izraelis Libano šii
tus, daugiau kaip 700, laiko 
taip pat prieš jų valią, kaip 
kad ir to lėktuvo keleiviai bu
vo laikomi.

Izraelis jau paleido 400 šii
tų ir žada visus paleisti pa
laipsniui. Izraelio saugumie
čiai tuos šiitų jaunuolius su
rinko savo invazijos metu Li
bane ir įkalino juos, pažeisda
mi Genevos konvenciją. Jų 
vienintelis “nusikaltimas” — 
kad jie nepritarė Libano oku
pacijai.

Pasaulio jaunimo ir 
studentų festivalis

Maskva. — Čia jau baigia
mi pasirengimai XH-ajam pa
saulio jaunimo ir studentų 
festivaliui, prasidedančiam 
liepos 27 d. Jis užtruks ligi 
rugpjūčio 3 d. ir rengiamas 
ryšium su Jungtinių Taptų 
nutarimu paskelbti šiuos me
tus Jaunimo metais. Jų šū
kis: dalyvavimas, vystyma
sis, taika.

Festivalio programa — po
litinė, studentų, vaikų, kul
tūros, meno, sporto — plati 
ir įvairi. Festivalio emblema 
— penkialapė ir penkiaspalvė 
gėlė, kurios viduryje yra mi
niatiūrinis planetos apskriti
mas, įsivaizduojamų parale
lių ir meridianų linijos ir pir
mame plane — baltas taikos 
balandis, savimi užcjengtįa- 
mas erdvę.

Festivalyje dalyvaus jauni
mas iš visos Tarybų Sąjungos 
ir užsienio šalių. Tarybų Lie
tuvai atstovaus 16 kolektyvų, 
o kompozitoriai V. Ganelinas, 
G. Kuprevičius ir baletmeis
teris H. Uznys dalyvaus kaip 
režisieriai. Pabaltijo jaunimo 
saviveiklininkų paruošta siui
ta bus atlikta festivalio atida
rymo iškilmių ceremonijoje.

Lietuvos liaudies meno 
draugijos Vilniaus skyriaus 
meistrai festivalio svečiams 
pagamino nemokamai-suve
nyrų.

Kiekviena sąjunginė res
publika turės savo centrą, 
kuriame bus parodyti jų pa
siekimai socialinėje statybo
je, kultūroje, mene, sporte. 
Vyks geriausių meno kolek
tyvų koncertai, bus prekiau
jama lengvosios ir vietinės 
pramonės gaminiais, suveny
rais, o prie nacionalinių pa
tiekalų smagurius pakvies 
geriausi virėjai ir konditeriai.

Šis festivalis vyksta sukak
tuviniais metais: prieš de
šimtmetį vyko Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo 
pasitarimas, prieš 40 metų į- 
kurta tarptautinė organizaci
ja taikai puoselėti — Jungti
nės Tautos.
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Susitikimas Ženevoje
Kuomet buvo paskelbta, kad prezidentas Reagan ir Tary

bų Sąjungos vadovas Gorbačiov susitiks lapkričio mėnesio 
19 d. Šveicarijoje, Genevoje, pasaulis lengviau atsiduso. Tai 
ilgai lauktas susitikimas. Pasaulis instinktyviai jaučia, kad 
jame glūdi viltis, kad gal, kaip nors, kokiu nors badu, bent 
pagrindiniais klausimais, bent laikinai ir dalinai, bus susi
tarta...)

Kad toks susitikimas, toks susitarimas, būtinai reikalin
gas, neabejętįna. Reagan valstybines pareigas jau atlieka 
penktuosius metus, bet nė karto nesusitiko su Tarybų Są
jungos vadovybe, ką buvo atlikę visi jo pirmatakūnai —. 
Carter, Kennedy ankstesieji JAV prezidentai. Kodėl Rea
gan iki šiol nenorėjo susitikti? Baltieji rūmai aiškina, kad 
“nebuvo progos”, esą, perdažnai keitėsi tarybinė vadovybė. 
Keitėsi ar nesikeitė, bet per savo trumpu^ vadovavimo ter
minus ir Andropovas ir Černenka reiškė savo pageidavimą 
su aukštąja JAV vadovybe susitikti. Bet Reagan dešiniau- 
sieji patarėjai, ypatingai karo reikalams sekretorius Wein
berger jautė, kad nesusitikus, šaltojo karo įtampai bus ge
resnės sąlygos.

Dabar, atrodo, Washingtone jaučiamas nenoras tartis, 
nors vistiek reikia. Rezultatai, neabejojamai, nebus stebuk
lingi. Bet jie bent šiek tiek pagerins atmosferą, kurioje ra
mesniu ir logiškesniu būdu bus galima, nors ir vingiuotu ke
liu, eiti prie taikingesnio pasaulio.

Gromyko užsitarnavimas
Xndrey Gromyka išrinktas Tarybų Sąjungos prezidentu, 

tai yra Aukščiausiosios Tarybos pirmininku. Gromyka, susi
laukęs 75-erių metų, plačiai žinomas ir gerbiamas visame 
pasaulyje. Per 28-erius metus jis atlikinėjo savo krašto už
sienio reikalų ministro pareigas. Jis yra susitikęs su visais 
aukščiausiaisiais įvairių kraštų vadovais, savo kraštą yra 
atstovavęs visoje eilėje Suvienytų nacijų sesijų, dalyvavęs 
diplomatinėse konferencijose ir 1.1. Kitaip sakant, Tarybų 
Sąjungos prezidentu, tai yra, jos simboliškuoju vadovu tam
pa žmogus, kuris yra tikrąja to žodžio prasme pasaulio pilie
tis.

Naujuoju užsienio reikalų ministru paskirtas Edvard Še
vardnadze, Gruzijos TSR Kompartijos lyderis. Kai kurie 
Amerikos laikraščiai spėlioja, kad į tą postą paskirtas gruzi
nas turint mintyje įtaką Azijoje ir taip vadinamajame “Tre
čiajame pasaulyje” bendrai. Na, Amerikos spauda spėlioja 
ir spekuliuoja viskuo, dažnai be logikos. Svarbiau negu taip 
spekuliuoti yra TSRS naujajam užsienio reikalų ministrui 
palinkėti pasisekimo ir vaisingo darbo.

Washingtonas ir Jeruzalė
Lėktuvų) keleiviai amerikiečiai, kuriuos Libano musulmo

nų grupė laikė belaisvėje, jau grįžo. Tuos amerikiečius iš 
karto užgrobė arabiškoji Šia sektos ekstremistų .grupė, kuri 
save vadina “Dievo partija”. Vėliau toji grupė belaisvių sau- 
gdjimą perleido nuosaikesnei musulmonų grupei, taip vadi
namai “Amai”, kurios priekyje yra valdžios kabineto narys 
Beri. Jo grupė, tarpininkaujant Sirijai, pagaliau amerikie
čius išlaisvino, bet tam tikromis sąlygomis...

Washingtonas teigia, kad tuo žygiu musulmonams nenu
sileista, kad keleiviai išlaisvinti besąlyginai. Bet atrodo, kad 
taip nėra. Rašant šiuos žodžius Izraelis jau išlaisvino, bent 
300 užgrobtų libaniečių Šia musulmonų, kurie buvo stovyk
loje Izraelyje internuoti, ir dar planuoja daugiau išleisti (iš 
viso jų buvo apie 800).

Kaip tas viskas iš tikrųjų įvyko? Atrodo, kad Washingto
nas Izraelį paspaudė, kad bent “neoficialiai” būtų pažadėta 
suimtuosius libaniečius išlaisvinti. Bet izraeliečiai reikalavo, 
kad Washintonas iš jų to viešai pareikalautų. Mat, jeigu 
Washingtonas to būtų viešai, oficialiai paprašęs, Jeruzalė 
būtų galėjusi sakyti: “Ne mes nusileidžiame, o amerikiečiai, 
mes tik pildome jų pageidavimą...” Bet Washingtonas Jeru
zalei faktinai taip sakė: “Mes tvirtai reikalaujame, kad jūs 
išlaisvintute libaniečius, bet taipgi reikalaujame, kad nes
kelbtumėte, jog mes to reikalaujame...”

Vienaip ar kitaip, Washingtonas dar kartą parodė Jeruza
lei, kas yra tikrasis “bosas”. Tai įgaliojo Reaganą pasigirti, 
kad “mes nenusileidome”, tuo tarpu jis nusileidimą užmeta 
izraeliečiams...

Štabas prieš invaziją
New York Times sako, kad dauguma aukštųjų JAV gene

rolų, kurie yra aukštajame štabe (Joint Chiefs of Staff) 
griežtai nusistatę prieš invaziją Centralinėje Amerikoje. Jie 
ypatingai priešingi invazijai į Nicaragua. Jie yra nuomonės, 
kad tokia invazija iš karto gali pasisekti, kad amerikiečiai 
galėtų Nikaraguos gynybos jėgas sutriuškinti, bet tuomi ka
ras nesibaigtų. Jie numato štai ką: 1. Nicaragua kariniai da
liniai, milicija ir kitos ginybinės jėgos pasitrauktų į kalnus ir 
kovą tęstų. 2. Sostinėje ir kituose miestuose išsivystytų 
pogrindinis teroras, smarkus pasipriešinimo judėjimas. 3. 
Gretimuose kraštuose, visoje Centralineje Amerikoje nacio
nalistinės ir kairiosios jėgos pradėtų puolimus prieš jankių 
garnizonus ir jiems palankias vietines jėgas.

Generalinis štabas iŠ to daro išvadą, kad karas Nikara- 
guoje mūsų šalį įveltų į tokias pat beviltiškas pelkes, iš ku
rių mums būtų sunku išsikrapštyti, kad mes prarastame 
daug jėgų, kad mūsų pačioje šalyje išsivystytų smarkus ka
rui priešingas judėjimas, kaip tai buvo Vietnamo karo metu.

United States, per 6 months... $6.50 
Canada, Lat. Amer., 6 months . $8.00 
Foreign countries, 6 months .. $8.00

“LAISVĖ”

Kds ką rašą ir sako
Matote, prie ko prieita — 

reakciniai lietuvių veikėjai 
taip pasidalinę, kad vieni ki
tus net traukia į tikrą ameri
kinį teismą, o Prunskis juos 
šaukia susimilti, apsigalvoti 
ir patikėti nuosprendį ne 
“kitataučiams”, tai yra, Ame
rikai, o saviems teisinin
kams, tai yra, buvusiems 
smetoninės Lietuvos teisė
jams, juristams ir panašiems, 
gyvenantiems Vakaruose: 
Bet kiek jų beliko? Kur ga
rantija, kad ir jie neįsivėlę į 
tuos tarpusavius ginčus? Kas 
garantuos jų bešališkumą? 
Gal bus sudaryta ‘bešališka 
komisija, kuri paskirs beša
liškų teisininkų kolegiją? 
Pats Prunskis juk be abejo 
žino, kad tai neįmanomą.

Bet tokie raštai, kaip 
Prunskio rašomi ne reališka- 
me pasaulyje, o tam tikrose 
fantazijose, kuriose gyvena 
reakciniai vadeivos. Pasis
kaitykite, kaip Prunskis savo 
straipsnį /baigia;

“Bet išeivija laukia susita
rimo, nes kai kurie skyriai 
[pvz. Juno Bęach] skelbia ne- 
siųsią aukų, kol tarpusavė 
byla nebus nutraukta. Vieny
bės laukia pavergtos Lietu
vos žmonės, to reikalauja 
mūsų misija išeivijoje. Siek
dami pilno vieningumo, jau 
nuo dabar laikykimės tarpu
saviu paliaubų.”

Prunskio, kaip ir kitų sens
tančių reakcininkų, svajonė 
yra, kad Lietuvos žmonės 
Vilniaus troleibusuose, Pa
langos paplūdimyje, Kauno 
Laisvės alėjoje, kolūkių lau
kuose, galvoja tik apie vieną: 
kaip, būtų gera, jeigu Chioa- 
goje susijungtų abi PLB frak
cijos. Bet realiame gyveni
me, Ponas kunige, dalykai vi
sai kitokie, - mes esame tikri, 
kad apart kokio tuzino akty- 
vystų klerikalų ir vieno kito 
užsimaskavusio liaudies prie
šo,Joks Lietuvos gyventojas 
net nėra girdėjęs nei , apie 
vieną ar kitą Lietuvių bend
ruomenę

Apie lietuvišką spaudą

“Draugas” taip save apibū
dina kiekviename numeryje: 
“Laisvojo pasaulio lietuvių 
laikraštis” (angliškai -V the' 
Lithuanian world wide daily)/. 
Bet kartais, didesnio atviru
mo nuotaikoje, ten prisipa
žįstamą, kad dalykai ne tokie 
jau rožėmis kloti. Štai gegu
žės 31 laidoje vedamajame 
telpa lyg ir išpažintis: *

Kai kartais, atstovaujant 
“Draugui”, tenka susidurti su 
amerikiečiais, beveik visuo
met pasigirsta klausimas: o 
kiek jūsų laikraštis turi pre
numeratorių? Tada kyla ne
maloni pareiga pasakyti tei
sybę: apie 8,000

Šis skaičius kažkaip nesi
derina su mūsų pastangomis 
reprezentuotis kaip tvirta, 
gyvybinga etninė jėga, ku
rios reikalavimų JAV politi
kai ir opinijos formuotojai tu
rėtų paisyti. Ne, niekas ne
mano, kad lietuviai būtų gau
si tautinė grupė: mes savo 
skaičiaus šiame krašte nega
lime išpūsti daugiau milijono, 
o net ir milijonas visos Ame
rikos maštabu yra labai ma
žai. Tačiau, kai, kalbėdamiesi 
su ąmerikiečiais, giriamės tu
rį jei ne milijoną, tai 800,000 
ar bent jau pusę milijono sa
vo tautiečių, gyvenančių 
JAV, ir kai, prisistatę kaip 
lietuviško laikraščio darbuo
tojai, paskui būnam priversti 
[jei nenorim tylėt ar meluot] 
atskleisti tikrą laikraščio ti
ražą, jaučiamės kažkaip ne
jaukiai, tarytum patys būtu
me išsprogdinę savo išdidžios 
propagandos burbulą.

Ir, lyg to neužtektų, 
“Draugo” rašytojas prideda 
dar atviresniu tonu:

Prisipažinimas

Reakcinėje Amerikos lie
tuvių spaudoje vyksta du ly
giagrečiai fenomenai: tarpu- 
savės rietenos iš vienos pu
sės, ir šauksmai prie vieny
bės iš kitos. Kartais tie patys 
žmonės dalyvauja abiejose 
pastangose. “Drauge” galima 
rasti abiejų rūšių raštus ir 

, vieni to laikraščio bendradar
biai specializuojasi ragindami 
santaiką, kiti kiršina ieškoda
mi rietenų.

Juoz. Pr. (Juozas Pruns- 
kis), kaip tai pritinka senam 
garbės redaktoriui (angliškai 
jis būtų vadinamas “elder 
statesman”) ragina susitarti. 
Toks jo rašinys tilpo gegužės 
25 d.. .Bet tame rašinyje, pa-' 
vadintame “Mūsų nesutari
mas”, Prunskis tarp eilučių 
iškelia daug tiesų, kurios 
paprastai neminimos reakci
nėje lietuvių spaudoje.

Apgailestaudamas, kad į- 
vairios srovės net negali susi
tarti ir vieningai minėti vasa
rio 16-osios sukakties, Pruns
kis rašo:

“Visuomenėje kaskart 
ryškiau jaučiamas vieningo 
darbo reikalas. Tiesiog grau
du, kai pamąstai, jog 1918 
vasario 16 d. visokių, net 
priešingų politinių įsitikini
mų, pasaulėžiūrų ir sąjūdžių 
atstovai galėjo drauge posė
džiauti ir tarti išsiilgtą 
laisvės žodį, o dabar daug kur 
mes net nebegalime visi 
draugėn susirinkti tą paminė
ti. Gal čia daug lemia aukų 
rinkimo reikalas, bet argi 
pinigas privalo turėti le
miamą vaidmenį?” 
būti taip skirstomos, jeigu 
jos iš tikrųjų eitų grynai vi
suomeniniams reikalams, jei
gu jomis nesinaudotų atskiri 
individai? Kitoje vietoje tame 
pačiame straipsnyje Prunskis 
taip rašo:

“Mūsų/veiklieji žmonės, ar 
jie būtų įsijungę į Vliką, ar į 
Liet. Bendruomenę, ar į Altą 
yra neabejotini patriotai, pa
sišventėliai, be atlyginimo^ 
savo laisvalaikį aukojantieji 
Lietuvos ir lietuvių reikalui ir 
dėl smulkmenų turėtų būti 
vieni kitiems atlaidesni. Ski
riasi gal kai kurių tų sąjūdžių 
metodai, bet tai antraeilis da
lykas.”

Čia kas tai nesiklijuoja. 
Jeigu* tie įvairių pakraipų 
veiksniai iš tikro būtų tokie 
pasišventėliai, jie tik džiaug
tųsi, jeigu fondus sukelia ir 
kitos giminingos srovės. Bet 
taip nėra, nes netiesa, kad jie 
darbuojasi be atlyginimo, au
kodami savo laisvalaikį. Eili- 
hiai darbuotojai, taip, bet 
branduolys, aparatas, turi 
savo raštines, postus, apmo
kamas keliones, sekretores ir 
t.t.. Fondai tiems visiems 
reikalams gaunami kaip tik iš 
tokių rinkliavų, kurios pra
vedamos per “patriotines” 
sueigas. Pildai suprantama, 
kad kiekvienas jų “aparatė
lis” nori kuo daugiau įeigų 
sau...

Beje, Prunskis sustoja prie 
labiausiai įniršusių rietenų, 
tai yra, vykstančių tarp dvie
jų, taip vadinamos, Lietuvių 
bendruomenės frakcijų, ku
rios dabar suskilusios, ir 
kiekviena save vadina Pasau
line lietuvių bendruomene. 
Pasirodo, kad jų tarpusavio 
kova tokia arši, jog jie net 
nuėjo į teismą! Prunskis rašo; 

“Mus visus liūdnina Liet. 
Bendruomenės skilimas, byla 
pas kitataučius. Abidvi pusės 
nepasitenkinusios tokia pa
dėtimi. Reikia tą problemą 
išspręsti ir bylą numarint. 
Buvo siūlyta visų balsavimu 
tą išspręsti ar pasinaudoti 
Alto, Vliko tarpininkavimu. 
Jei tas neatneša laukiamų re
zultatų, gal būtų galima 
šauktis savųjų teisininkų ir 
išspręsti abiejų pusių sutari
mu sudaryto trečiųjų teismo 
arbitražu.”

Trisdešimt metų Vida Dobkevičienė dirba kulinare. Ji 
daugelio originalių patiekalų autorė, jos paruošti 
nacionalinės virtuvės receptai įtraukti į valgyklų, restoranų 
ir kavinių valgiaraščius’ Ne kartą V. Dobkevičienė užsienio 
šalyse demonstravo lietuviškosios virtuvės meną, o jos 
parengti respublikos atstovai pelno prizines vietas 
sąjunginiuose visuomenininio maitinimo specialistų 
konkursuose. Dabar V. Dobkevičienė vadovauja kulinarams 
naujame Vilniaus “Bočių” restorane.

Nuotraukoje: V. Dobkevičienė su padavėjais [iš kairės į 
dešinę] Zenonu Šneideraičiu, Arvydu Baniu, Artūru 
Baubliu ir Artūru Vaitulioniu. K. Jankausko nuotr.

“Aštuoni tūkstančiai pre
numeratorių —• tai nėra skai
čius, kuris žadintų j pagarbą 
“Draugo” — o per jį ir lietu
sių visuomenės — svoriui. 
Ypač... kad “Draugas” ne tik 
titulinio puslapio antgalvėj, 
bet ir savo atstovų vizitinėse 
kortelėse afišuojasi kaip “The 
Lithuanian World-Wide Dai
ly”. ir kai dar priduri, jog tai 
esama paties didžiausio lais
vojo pasaulio lietuvių laikraš
čio [ir vienintelio dienraščio], 
— pasidaro visai riesta: pa
saulinis, (didžiausias ir vienin
telis, o tiražas jo menkesnis 
už vienos geros maisto krau
tuvės po namus išnešiojamo 
reklaminio lankstinuko!...”

Visi lietuviškieji laikraščiai 
nuolat apgailestauja stoką 
jaunimo savo skaitytojų eilė
se. Apie tą galima buvo skai
tyti pradedant net prieš 50 
metų ir tai buvo visų politinių 
srovių lietuviškuose laikraš
čiuose tema. Dabar “Drauge” 
jaunimo klausimas taip gvil
denamas:

“Mažas [ir, beje, tolydžio 
vis mažėjantis!] prenumera
torių skaičius — kaip tik 
ženklas, kad laikraštis darosi 
jau nebeskaitomas ar nebe
pakankamai skaitomas. Ži
nom, žinom... ir patys sau tą 
vis kartojam: tai ne leidėjų, 
redaktorių ir bendradarbių 
kaltė! Gražiai mokam tą seną 
dainelę — kad vyresnioji kar
ta, “Draugo” skaitytojų pag-
rindas, palengva traukiasi 
Anapilio, o jaunimas jos 
rūpesčių neperima, lietuviš
ka spauda nebesidomi, jos 
neremia, ir t.t. Bet taip 
seniai jau tą dainelę trau
kiam, jog nepastebim, kad 
kažkas išrovė iš1 jos porą 
gaidų. >

Apie kokį čia jaunimą su
kasi reikąlas? Jei apie 
penkiolikmetį, dvidešimtmetį 
dvidešimtpenkmetį ar ir tris
dešimtmetį — tai sutinkam: 
maža, labai maža iš jų paguo
dos* mūsų spaudos ateičiai. 
Bet juk tarp šitokio jaunimo 
ir mirštančio senimo dar yra 
didžiausias tarpas — vįsa vi
duramžių, sveikų lietiiviškų 
žaliūkų nuo 30 metų iki [>ensi- 
jos amžiaus karta! Nesinorė
tų tikėti, kad ir šitie viduri
niai — nei seni, nei jauni —- 
negalėtų nors dalinai iš 
raukiančių vyresniųjų p 
ti lietuviškos spaudos i 
mo fakelą. Juk tai — jeigu ne

pasit- 
erim- 
rėmi-

Lietuvoje, tai lageriuose, ta
me emigracinės lietuvybės 
tirštime, gimusiųjų ir ąugu- 
siųjų karta, šiandien didžiai 
gausi, sveika, finansiškai pa
jėgi — ir toli gražu ne visa 
nutautėjusi. Bet “Draugo” 
skaitytojų eilėse, deja, jų žy
miai mažiau, negu pagal jų 
kiekybę to galėtume ir reikė
tų tikėtis.”

Taip kalbama šiame atvira
me straipsnyje apie jaunimą. 
Bfet visai kitaip duodamas 
vaizdas eiliniuose “Draugo” 
numeriuose. Ten pilna žinių 
apie “jaunimo veiklą”, Ame
rikoje gimę vaikinai ir mergi
nos vadinami grynomis lietu
viškomis pavardėmis, kurių 
formų jie, ypatingai mergi
nos, nevartoja kasdieniniame 
gyvenime. Taip, pavyzdžiui, 
jeigu po nuotrauka telpa už
rašas “Rūta Balaišytė”, mes 
galime spėti, kad faktinai ji 
kasdieniniame amerikietiška
me gyvenime vadinama 
“Ruth Balaish” arba bent 
“Ruth Balaisis” arba “Balais- 
his”.

“Draugo” šeštadieniniuose 
numeriuose telpa skyrius “Iš 
ateitininkų gyvenimo, kitur 
Telpa skautybės skyreliai.. 
Viskas, kaip fasadas, viskas 
kaip dekoracijos teatre. Bet 
kartais teisybė išplepama su 
skausmu širdyje...

c
Juokiasi iš atentatininko teismo

Roma. — Tebevykstant 
bylai prieš tris bulgarus ir 
penkis turkus, popiežiaus 
atentatininkui Mehmet Ali 
Agca kaltinant juos įsivėlimu 
ir- suteikiant teismui vis 
naujų parodymų, Italijos 
spauda jau pradėjo šią bylą 
vadinti farsu (vaidinimu).

Italijos žinių agentūros 
ANSA komentatorius Gianni 
Morini sako, kad teismas 
įrodė tik vieną dalyką, būtent 
tai, kad Mehmet Ali Agca 
esąs ekscentrikas ir kad 
Italijos teismas norintis rem
tis šio iki gyvos galvos 
nuteistojo parodymais.

i
Vienas populiariausių Itali

jos dienraščių, La Stampa, 
išeinantis Milane, rašo, kad 
tarp daugelio neaiškumų 
viena yra aišku, jog Agca yra 
melagis, ir juo negalima 
tikėti nei kaip teisiamuoju,\ 
nei kaip liudininku. Jo

INDIJA- 
BIČIULIŲ

ŠALIS

Šiandien jau nieko ne
stebina Vilniaus gatvėje 
sutiktas tamsiaodis indas. 
Šios tolimos šalies atstovai 
gana dažni svečiai Tarybų 
Lietuvoje. 0 pradžią gražiai 
draugystei davė daugiau kaip 
prieš 15 metų pasirašyta 
Kultūrinio bendradarbiavimo 
sutartis su Indijos Orisos 
valstija. Kaip tik tada ir buvo 
įkurta Lietuvoje Indijos bi
čiulių sekcija, kuriai ilgus 
metus iki pat mirties vadova
vo Vilniaus V. Kapsuko 
Universiteto docentas Dž. 
Neru premijos laureatas R. 
Mironas — didelis sanskrito 
žinovas, šios šalies kultūros 
propaguotojas. Įžymaus Indi
jos valstybės veikėjo Dž. 
Neru premijas taip (pat yra 
pelnę Lenino premijos lau
reatas poetas E. Mieželaitis 
ir “Gimtojo krasšto” laikraš
čio redaktorius, poetas V. 
Reimeris.

Dabar Indijos bičiulių sek
cija turi dešimtis narių 
Įkurtos netgi dvi pirminės 
organizacijos^— viena res
publikinėje binliotekoje, kita
— Vilniaus grąžtų gamyklo
je. Respublikos sostinėje 
pirmąjį koncertą surengė 
būrelis entuziastų — indų 
muzikos propaguotojų.

Neseniai Vilniuje viešėjo 
Indijos — Tarybų Sąjungos 
kultūrinės draugijos Orisos 
valstijos skyriaus preziden
tas N. Patnaikas. Pabuvojęs 
Vilniuje ir Kaune, susitikęs 
su Lietuvos draugystės ir 
kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis draugijos prezidiumo 
pirmininku R. Petrausku, 
žurnalistui Algimantui Degu
čiui svečias pasakė:

—Mes žinome, kad lietuvių 
ir indų tautų ryšiai nusidrie
kia į gilią senovę. Žinomas 
keliautojas Matas Šalčius 
netgi tikėjosi Indijoje surasti 
žmonių, kalbančių panašiai 
kaip jis. Kaip ten bebūtų, 
tačiau senoji indų kalba — 
sanskritas leidžia teigti apie 
kalbų bendrumą. Tačiau 
šiandien ne tai svarbiausia. 
Reguliarus pasikeitimas dele
gacijomis, įvairiomis paro
domis, kultūrine informacija, 
muzikiniais kolektyvais 
mums padeda vieni kitus 
geriau pažinti, bendradarbi
auti. Tarybų Sąjunga ir 
Indija nuo savo egzistavimo 
pradžios visada skelbė laisvę 
žmonėms, nuosekliai kovojo 
už taiką. Mes dėkingi Jūsų 
šaliai, kuri pirmoji ištiesė 
pagalbos ranką žengiant 
nepriklausomybės keliu. Ir 
dabar mūsų tikslas bendras
— išsaugoti žmonijai taiką.

d Algimintas Degutis.

pasakos apie Vatikaną, mis
terijos apie Fatimą, Tarybų 
Sąjungą kaip teroristų rėmė
ją, Siriją kaip subversijos 
mokyklą, Bulgariją kaip 
atentatininkų sumanytoją ir 
kt. visiškai netinka teismo 
salei.

Agca, kuris šūkavo, kad jis 
esąs Jėzus Kristus, 1981 m. 
buvo nuteistas kalėti iki 
gyvos galvos už pasikėsinimą 
prieš popiežių tų pačių metų 
gegužės 13 d. šv. Petro 
aikštėje Romoje. Jis tada 
teisme nieko neminėjo apie 
vadinamus ryšius su Bulgari
ja ar kitais. Bet dabar jis jau 
kaltina Bulgariją.

Toliau spauda rašo, kad 
Agca savo versiją pakeitęs po 
to, kai jį kalėjime aplankę 
italų slaptosios policijos pa
reigūnai ir pažadėję, kad jis 
kalėsiąs ne daugiau 10-ies 
metų, jei sutiksiąs “koope
ruoti” su jais.
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^Kultūros dVtgarsiai
, “Niujorikiečiai”

New Yorko mieste išsivys
čiusi kultūra, kuri žinoma 
angliškai kaip “Newyorican”. 
Tas dirbtinas terminas yra 
dviejų pavadinimų kombina
cija: New York ir Puerto Ri
can. Kaip žinia, New Yorko 
didmiestyje gyvena apie du 
milijonai žmonių kurių gimti
nė kalba yra ispanų. Tai dau
giausia ateiviai iš Lotynų A- 
merikos, apie pusė jų iš 
Puerto Rico.

• Sunku sudaryti statistiką, 
koks nuošimtis New Yorko 
puertorikiečių yra gimę toje 
saloje ir kdks nuošimtis gimy 
čia imigrantų šeimynoje. 
Mat, puertorikiečiai dažnai 
keliauja tarp šio miesto ir sa
vo salos (kuri legališkai yra 
JAV dalis). Jie gali atvykti, 
išvykti, vėl grįžti 
Daugelis gimė čia,

e vizų. 
>uvo iš

vežti, kartais pasiųsti pas se
nelius auklėjimui, paskui vėl 
atvežti. Tie jauni puertori- 
kiečiai vartoja abi kalbas — 
ispanų ir anglų. Savo šeimy
nose, jei dar tebegyvena su 
tėvais, su jais kalba išpaniš- 
kai, savo rajonuose, kur visi 
krautuvininkai, mažų įmonė
lių savininkai taip pat kalba 
ispaniškai, bet jeigu jie dirba 
įmonėse šalia angliškai kal
bančių amerikiečių, jie varto
ja anglų kalbą.

Kaip jie tarpusavyje kalba
si? Čia klausimas labiau 
komplikuotas. Pagrindinai jie 
kalbasi angliškai, bet labai 
dažnai įmaišo daug ispaniš
kų-puertorikietiškų išsireiš
kimų, o kartais, jeigu to rei
kalauja tema, labai lengvai 
pereina į ispanų kalbą.

Toje dvikalbinėje dirvoje 
dabar vystosi naujas kultūri
nis judėjimas, kuris teigia, 
kad tas ypatingas mišiny^ 
“niujorikiškas” mišinys, jau 
yra išvystęs nuosavus kultū
ros požymius. Jie spausdina 

• savo poezijos antologijas, 
leidžia žurnaliuką (sporadiš- 
ką-periodinį...) “Loisaida”, 
kur savo darbus spausdina 
jauni “niujorikiečiai” rašyto
jai ir poetai. Beje, pavadini
mas “Loisaida” savaime yra

simboliškas tos kultūros reiš
kinys. ( d

Kvartalai, kuriame dabar 
gyvena didelė dalis New Yor- 
ko ispaniškai kalbančiųjų 
žmonių, yra Pietrytinėje 
miesto dalyje, kuri iš seno 
buvo žinoma kaip “Lower 
East Side”. Tarp maždaug 
1905 ir 1945 ten gyveno apie 
milijonas žydų imigrantinės 
biednuomenės, vyriausi atei
viai iš Rytų Europos, darbi
ninkai, kurių tarpe buvo išsi
vystęs stiprus socialistinis ir 
kultūrinis judėjimas. Dabar 
tie kvartalai bent 80% ispa
niški, ir istorija lyg kartojasi 
— smarkus socialistinis ir 
kultūrinis gyvenimas ten 
verda ir dabar šalia skurdo ir 
sunkaus gyvenimo.

Ispaniškai kalbantieji gy
ventojai “Lower East Side” 
sutrumpino į savo “Loisaida”, 
ir ten veikia jaunų puertori- 
kiečių grupės už eilę siekių: 
savo salos nepriklausomybės, 
socializmo, solidarumo su 
Kuba. Henry Street Settle
ment House, pro-liaudiškas 
kultūros centras Grand gat
vėje, padeda jauniems tos 
ypatingos kultūros aktyvis
tams duodant savo patalpas 
poezijos vakarams, parodoms 
ir 1.1. Salia “Loisaida” kartais 
spausdinamas kitas leidinys, 
pavadintas “Alfabetą”. Šio 
pavadinimo reikšmė irgi su
rišta su puertorikiečių kas
dieniniu gyvenimu: minėto 
kvartalo pagrindinės aveni- 
dos (gatvės) vadinasi Avenue 
A, Avenue B ir Avenue C.

Si naujai išsivysčiusi kultū
ra iš pradžios buvo izoliuota: 
nei angliškai kalbahtieji kul
tūrininkai, nei kultūrininkai, 
kurie stoja už “gryną ispaniš- 
kumą” nenorėjo jos pripažin
ti. Bet su Idiku du faktoriai 
nulėmė kitaip. Pradėta pas
tebėti, kad toji naujoji kultū
ra ne sintetinė, o organiškai 
išauganti iš masių kasdieni
nio gyvenimo, iš žmonių kas
dieninės kalbos, jų rūpesčių, 
vilčių... Taipat, pasidarė aiš
ku, kad eilė tų jaunų niujori- 
kiečių poetų yra gabūs ir jų 
kūrybos negalima ignoruoti. 
Tad, pažangūs angliškai ku-

Medinių klumpių Lietuvoje jau niekas nebenešioja. Bet jų 
vis dar prireikia šokėjams. Ir ne tik šokantiems “Klumpako
jį”. Todėl dar seniesiems klupių meistrams telšiečiams Sta
nislovui Šulinskui ir Jonui Paulauskui darbo pakanka. Juo
lab, kad Respublikinės dainų šventės šokėjams reikia pada
ryti keturis šimtus porų klumpių.
Nuotraukoje: Šokėjų yra, klumpės taip pat padarytos. Tik. 
muzikantai dar neatėjo...

B. Aleknavičiaus nuotrauka.

riantieji kolegos ir taipgi is
paniškai kuriantieji rašytojai 
iš Meksikos, Argentinos, Či
lės, Kubos ir kitur pradėjo 
rimtai tyrinėti, ką rašo tie 
jauni vaikinai ir merginos iš 
“LoisaidoS> arba “Alfabę- 
tos”... Tie jauni poetai ir ra
šytojai dabar dažnai kviečia
mi į tarptautinius suvažiavi
mus arba festivalius Lotynų 
Amerikoje ir Ispanijoje, jų 
kūryba perspausdinama, re
cenzuojama.

Tad, toji naujoji kultūra 
lyg “pripažinta”. Tik vieno 
dalyko tie jauni kultūrininkai 

;dar neatsiekė, — jie norėtų 
spausdinti gerą, rimtą ispanų 
kalbos dienraštį, kuriame at
sispindėtų ir jų požiūris į kul
tūrinius santykius. Bet jie 
dar nepajėgia sumobilizuoti 
nei jėgų nei finansų tokiam 
didelidm užsimojimui.

Ispanų kalbos dienraščiai 
New Yorko (jų yra net trys) 
yra konservatyviai ir sensa
cingi. Pažangesnieji ispaniš
kai kalbantieji skaito laikraš
čius, kurie rytais atskraidi
nami iš Puerto Rico ir Domi
ninkų respublikos, kaip tai 
socialistinis “Claridad”.

Laiškas “Laisvei

R.B.

Mūsų talkininkai Lietuvoje

PRAŠAU, SUSIPAŽINKIME

Kazys Bagdonavičius

Kazys Bagdonavičius įsiti
kinęs, kad “Ameriką galima 
atrasti ir joje nebuvus“. 
Tačiau žinau, kad jo toks 
įsitikinimas — kaip liaudyje 
kad pasakytų —‘ dar be 

itelnaičių bėginėja. Atsirado 
jis neseniai, kai vienąkart 
“Vagos” leidykloje pasakė: O 
žinote, draugas Bagdonavi
čiau, Jūs parašėte, o mes 
išspausdinsime ... Ir iš 
tikrųjų — pernai pasirodė 
aprengta celofanuotu viršeliu 
jo knyga “Dialogai”. O ten 
yra taip parašyta:

“Ketvirtoji satyriko knyga, 
kurią sudaro politiniai felje
tonai, pamfletai, esė — savo
tiški literatūriniai dialogai. 
Jų atsiradimą lėmė ilgalaikis 
autoriaus domėjimasis pažan
giąja ir reakcine ’lietuvių 
išeivių spauda”.

Autoriaus nuomone, tai 
viena iškiliausių knygų pasta
rojo meto lietuvių literatūro
je, su kuria gali lygintis tik 
busimoji K. Bagdonavičiaus 
knyga.

dėme paprastai — Pažadėjau 
keletą kūrinėlių pasiūlyti 
Laisvei ir Kazys Bagdonavi
čius vėl pradėjo sveikintis. 
Taigi, sakau, kokių kuklių 
žmonių Lietuvėlėje esama!

Siunčiu juos Laisvei, ir 
tikiuosi, 
nuveikiau 
ty . . .

jog ir aš šį tą 
bibliografijos sri-

Pranas Kartonas

VIENĄ KARTĄ
Vieną kartą aš įsidrąsinau:
— Karalius nuogas! Kara

lius nuogas! — surikau.
Jis labai nustebo. Po 

aiškiai apsidžiaugė.
— Karalius nuogas . . . 

sutrikau. — Nuogas . .

to

YVOSIOS KALBOS VERSMĖS
Kovo 25 d. suk 

metų, kai Ėriškių 
ne vėžio raj.) gimė 
TSR Mokslų Akademijos 
akademikas, respublikos nu
sipelnęs mokslo veikėjas, 
profesorius Juozas Balči
konis.

Ši sukaktis plačiai pažymė
ta Tarybų Lietuvoje;.

Vilniaus Valstybiniame V; 
Kapsuko universite 
iškilmingas minėjimas, buvo 
surengta mokslinė konferen
cija, kurioje Lietuv 
ir literatūros* instit 
publikos aukštųjų 
kalbininkai skaitė 
mus apie profeso 
Balčikonio gyvenimą, jo mok
slinę ir pedagoginę veiklą.

J. Balčikonio vardas šian
dien minimas greta 
lietuvių kalbos tyrinėtojų 
Kazimiero Būgos 
Jablonskio vardų. Jis dau
giau negu penkis dešimtme-

cako 100 
ose (Pa- 
Lietuvos

te įvyko

ių kalbos 
□to, res- 
mokyklų 
praneši- 
riaus J.

žymiųjų

ir Jono

LLD 70-MEČIUI ARTĖJANT
Kai skaitysite šį laišką, 

nebe toli bus ir viena labai 
reikšminga Amerikos lietu
vių, visos lietuvių nacionali
nės kultūros data - Lietuvių 
literatūros draugijos septy
niasdešimtmečio sukaktis.

1915 m.rugpūčio 10 d. 
Brooklyne L. Prūseikos ini
ciatyva, kolektyvinėmis pas
tangomis įkurta Amerikos 
lietuvių darbininkų literatū
ros draugija per 70 metų 
atliko ypatingą, išskirtinį 
vaidmenį JAV pažangiųjų 
lietuvių kultūros, visuome
nės, politikos gyvenime. 
Šiuosyk konkrečiau ir plačiau 
nekalbėsime apie LLD nuo
pelnus įvairiose pažangiojo 
judėjimo srityse ir įvairių 
kraštų (Kanados, Pietų Am
erikos ir kt.) lietuviams. Šitai 
padaryti neabejotinai tiks 
pačios sukakties proga.

Tai, kad LLD sulaukia savo 
septyniasdešimtmečio yra 
itin svarbus, Amerikos pa
žangiųjų lietuvių, gyvenime 
istorinis įvykis, kurį būtina 
deramai sutikti ir paminėti. 
Apie tai, manome, pagalvos 
ir LLD vadovybė, ir kuopos, 
kiek galėdamos ir pajėgda
mas pažymės šią datą.

Mes gi norėtume kreiptis į 
LLD kuopas, jų veikėjus ir 
narius vienu kitu Draugijos 
istorijos ir dabarties klausi
mu. '

Apie LLD jau/yra ganėtinai 
daug parašyta ir laikraščiuo
se, žurnaluose, ir knygose. 
Tačiau Draugijos veikla buvo 
tokia įvairi ir plati, joje 
dalyvavo tiek daug žmonių 
(tūkstanęiai), kad toli gržu ne 
visi LLl) praeities dalykai, 
įvykiai, faktai yra reikiamai

MĮSLĖ
Senovės ifilosofas Herakli

tas tvirtino, kaį negalima du 
kartus {bristi į tą pačią upę.

Siandiert į tą upę neįbrisit

Bagdonavičius — nepasto
vus žmogus. Ir kas jį žino, ką 
ir kur dar atras. Neseniai, 
matyt, kažkieno paskatintas 
metėsi raustis po fizikos 
mokslus. Ir visus “Šluotos” 
skaitytojus sukrėtė savo 
kūrinio pavadinimu: “KĄ AŠ 
IŠMANAU FIZIKOS SRI
TYJE“. Gi pats kūrinys 
sutilpo viename žodyje — 
NIEKO! Ir žemiau sąžiningai 
pasirašė: Kazys Bagdonavi
čius.

Paskutinį kartą K. Bagdo
navičius nustebino tuo, kad 
ėmė nenoromis sveikintis. 
Kai neiškentęs pasiklausiau, 
kas atsitiko jis tik kyštelėjo 
“Literatūros ir meno” savait
raštį. Ilgai reikėjo neršti, kol
po stambiu užrašu NAUJI 1 Kara . . . 
RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS 
NARIAI suradau surinktą 
mažytėmis raidėmis infor
maciją: “KAZYS BAGDO
NAVIČIUS (g. 1941 m. 
lapkričio 10 d. Kaune) — 
satyrikas, dramaturgas, “Ko
munisto” žurnalo konsultan
tas. Kūrinius pradėjo spaus
dinti 1968 metais. “Vagos” 
leidykla išleido jo satyros 
knygas “Vargas dėl proto” 
(1973), “Diedelis“ (1978), 
“Tabu” (1981)” ir 1.1, ir pan.

Palauk, pasakytų jisai, dar 
būtina pacituoti: “1971 me
tais už televizijos pjesių ciklą 
(per 30 pjesių) kartu su 
bendraautore G. Dauguvie
tyte apdovanotas TSRS žur
nalistų sąjungos premija” ir 
1.1, ir pan.

BręstantĮ k?nfliktą išspren-

— Pagaliau pripažinai, kad 
aš karalius, — tarė patenkin
tas.
POKALBIS

— Žinot, iš ko supratau, 
kad ^erai parašyta? Kai 
gerklę skaitant užspaudžia ir 
ilgai neatleidžia, tada ge
rai, — tarė jaunas kritikas.

— O man — jeigu kūnu 
pagaugai nueina . . . Tada 
tiksliai žinau — taleųtingai 
parašyta, — pasakė pagyve
nęs kritikas.

— O man — i kai kvapą 
užgniaužia, širdis muša ir 
smilkiniuose tvinksi — tarė 
seniausias.

Pokalbį nutraukė atsivėru
sios durys.

— Sekantis!
gydytojas.

pakvietė♦

Kodėl?

MISTIKĄ »'
— Dievulėliau, — maldavo 

literatas, — pametėtum man 
kartelį stambią mintį roma
nui . . .

Dievas išklausė ir numetė.
Velionis pašarvotas Ridike 

gatvėje 16. Laidotuvės rytoj.

INFORMACIJA

— Ką galėtum man apie jį 
pasakyti? v

— Kad aš jo beveik 
nepažįstu ... Jis ... gana 
paviršutiniškas . . . gana 
vulgarus . . . gana schema
tiškas . . . gana primity
vus . . . gana grafomaniš
kas . . . gana ūmus . . . gana 
kerštingas . . . gana . ,. .

— Gana, gana!

nušviesti ir ištyrinėti. Antai 
ne ką teturime konkretesnių 
ar sistemiškesnių žinių bei 
duomenų apie kai kuriuos 
LLD Centro veikėjus. Pvz., 
apie LLD pirmininkus — 
Adolfą Žolyną (vadovavusį 
Draugijai 1918-1919 m.), J. 
Jankūną (1921 ir..), A. 
Matulį (1936-37 m.); apie 
LLD sekretorių K. B. Depsą, 
sekretoriavusį (1956-1959); 
apie LLD iždininkus H. 
Stankų (Iš Montello, Mass. 
1920-1921), J. Bondžinskaitę 
(1931 m.), O. Depsienę 
(1934-1940 m.) ir kt. (Beje, 
vieno Antano Žolyno, gy
venusio 1971 m. Endicott, 
N.Y., nuotrauka įdėta į 
“Laisvės” 60-mečio jubilie
jaus albumą, p.298. Bet ar 
tas asmuo buvo LLD pirmi
ninkas?)

Jūsų tarpe tikriausiai yra 
žmonių, prsimenanč 
tus ir kitus LLD
veikėjus. Galbūt turite apie 
juos kokių dokumęntų 
kitos medžiagos? Būt^ų gražu 
ir istorijai svarbu, k 
sukakties proga ^raugai 
parašytų atsiminimų 
mą medžiagą (dokumentus ir 
kt.( pasiųstų į “Laisvės” 
laikraštį.

Minint LLD 60-metį, kaip 
žinote, buvo išleisti. knyga 
“Šeši dešimtmečiai pažangos 
keliu”. Ten Draugijos istorija 
ir gyvenimas aprašyti iki 
1975 metų.

Tuo tarpu LLD, ypač kai 
kurios jos kuopos, 
veikė ir per pastarąjį 
mėtį (1975-1985 m. , tebe
veikia iki šiol.

čius rūpinosi mūsų bendrine 
kalba, ugdė, puoselėjo ir 
turtino ją.

Stambiausias J. Balčikonio 
darbas — didysis akademinis 
lietuvių kalbos žodynas, 
kurio pirmuosius du tomus jis 
suredagavo. Profesorius su
organizavo nepaprastai in
tensyvų žodžių rinkimą, išug
dė žodyno talkininkus. Jei 
dabar adademinio lietuvių 
kalbos žodyno redakcija savo 
kartotekoje turi apie keturis 
milijonus lapelių su užrašy
tais žodžiais, jei iki šiol 
išleista 13 žodyno tomų — 
didžiausias nuopelnas pri
klauso J. Balčikoniui. Profe
soriaus Zigmo Zinkevičiaus 
žodžiais tariant, jis buvo 
didžiausio XX amžiaus lietu
vių kalbininkų veikalo — 
akademinio žodyno — svar
biausias organizatorius ir 
įkvėpėjas.

Kita labai pamėgta J. 
Balčikonio veiklos sritis 
buvo lietuvių kalbos prakti
kos reikalai, ypač raštų 
kalbos kultūra, profesorius 
mokė kalbos visur ir visada: 
ne tik straipsniais, vertimais, 
bet ir paskaitose per radiją, 
universiteto auditorijose, net 
jo koridoriuose, kiekviename 
pokalbyje su bendradarbiais 
ir pažįstamais. Iš Jablonskio 
perėmęs supratimą, kad 
bendrinės kalbos pamatas 
yra liaudies, arba kaip jis 
pats sakydavo — sodžiaus 
žmonių kalba, J. Balčikonis 
atkakliai pats mokėsi ir kitus 
skatino mokytis kalbos iš 
žmonių lūpų.

Nemaža J. Balčikonis pa
dirbėjo kaupdamas lietuvių 
vietovardžius, pavardes,

rinkdamas tautosaką.Jau po 
mokslininko mirties pasirodė 
svarbiausias jo tautosakos 
rinkinys “Druskininkų dai
nos” . «

Balčikonis ateities kartoms * 
yra palikęs ne tik mokslo 
darbų, bet ir nepakartojamo 
grožio savo kalbos pavyzdžių. 
Tai ypač pasakytina apie jo 
brolių Grimų, Haufo, Ander
seno, Pero pasakų ir kitos 
jaunimui skirtos literatūros 
vertimus, kuriais daug prisi
dėjo prie lietuvių bendrinės 
kalbos ugdymo ir jos kultūros 
kėlimo.

Reikšminga J. Balčikonio 
pedagoginė veikla. Šimtai 
buvusių universiteto litu
anistų, kuriems teko kiaušy- * 
tis profesoriaus paskaitų, 
dabar dirba įvairiuose Lietu
vos kampeliuose. Šiandien 
jau plačiai pagarsėję moksli
ninkai — lietuvių kalbos 
tyrinėtojai taip pat J. 
Balčikonio mokiniai.

Savo įžymaus kraštiečio 
gimimo sukaktį gržiai pa
žymėjo Panevėžio rajono 
darbo žmonės? Didelis J. 
Balčikonio 100-ųjų gimimo 
metinių minėjimas įvyko jo 
gimtuosiuose Ėriškiuose, 
taip pat Panevėžio 1-ojoje 
vidurinėje mokykloje, kuri 
pavadinta kalbininko vardo. 
Profesoriaus J. Balčikonio 
100- iioms gimimo metinėms 
skir is straipsnius paskelbė 
respublikos laikraščiai ir 
žurnalai. Išėjo iš spaudos šiai 
sukakčiai skirtas Lietuvos 
TSR Įmoksiu Akademijos 
Lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto leidinio “Kalbos 
kultūra” 48-asis numeris.

V. Petkevičienė.

d

minė- 
Centro

ad LLD

o turi-

aktyviai 
dešimt-

Kazys Laučiškis.

EVOLIUCIJOS AUKA
— Supranti, kas atsitiko? 

Mano jumoras profesūrai per 
žemo lygio, o pardavėjoms 
per aukšto .... Pakibau, 
supranti? Ir ką dabar daryti?

— Atsikalbinėk, — 
jo kolega ir nuėjo.
PRADĖTI? BAIGTI?

numo-

SuJsiais trim klausimais 
savo ’gyvenime aš -Susitinku 
dažniausiai. Dieną naktį jie 
neduoda man ramybės.

Kai kada noriu pradėti, bet 
iš karto ir baigti. O kai ka
da -Į atvirkščiai. Pradedu ir 
nenoriu baigti. Todėl tęsiu ir 
tęsiu . . .

— O s dar būna 
pradėti, nei baigti. O tuo 
labiau — tęsti. Bet kažkaip 
visada sėkmingai išsikrapš- 
tau. Štai kad ir dabar — 
pradėjau novelę ir bai
giau . . .

Teisybę pąsakius, galėjau 
daAęsti ir tęsti. . .

Kazys Bagdonavičius

Dainuok, širdie, gyvenimą
Gegužės 26 dieną įvyko Vilniaus chorų šventė “Dainuok, 

širdie, gyvenimą”, skirta Pergalės Didžiajame Tėvynės ka
re 40-mečiui ir Tarybų valdžios atkūrimo Lietuvoje 45-o- 
sioms metinėms.

...Žaliasis amfiteatras — Vilniaus kalnų parkas pražydo 
margaspalviu kilimu: visus jo šlaitus užtvindė miesto gy
ventojai ir svečiai. Šventiškai pakili atžygiavo dainininkų 
kolona.

Gausiais aplodismentais sutiko choristai dainų švenčių ve
teraną — Lietuvos TSR liaudies artistą K. Kavecką. Jo diri
guojamas jungtinis choras atliko B. Dvariono ir E. Mieželai
čio dainą “Ant Nemuno kranto”.

Jungtinį mišrų chorą keičia folkloriniai ansambliai, kaimo 
kapelos, dainuoja vyrų, moterų vaikų chorai. Plačiai aidi 
viena už kitą gražesnės, skambesnės melodijos — lietuvių ir 
broliškų respublikų kompozitorių kūriniai, harmonizuotos 
liaudies dainos. Šventės programą papildė instrumentinė 
muzika, choreografinės kompozicijos.

Nuotraukoje: bendras Vilniaus chorų šventės vaizdas.

Nuotraukoje: Lietuvos TSR liaudies artistas K. Kaveckas 
| kairėje] su chorų šventės dirigentais.

A. Sabaliausko nuotrauka
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Labūnava — didelių permainų liudininkė
Prieš kurį laiką į Kėdainių rajoną buvo atvykęs 

pasisvečiuoti Australijoje, Adelaidės mieste gyvenantis 
Aleksas Merūnas. Svečias daugiausia savo viešnagės laiko 
praleido “Rytų aušros” kolūkio centrinėje gyvenvietėje — 
Labūnavoje. Čia jis gimė ir užaugo, vaikystėje žinojo 
kiekvieną akmenį, krūmokšnį. Viską apžiūrėjęs, pa
bendravęs su žmonėmis, orieš išvykdamas į namus 
pareiškė:
—Jeigu kas ir būtų anksčiau pasakęs, kad jūs taip 
turtingai, gražiai gyvenate, nebūčiau patikėjęs. Ir tai, ką 
pamačiau, kelia nuostabą.
Iš tiesų, Labūnava, kurioje kadaise buvo tik bažnytėlė, 

sukrypusi krautuvėlė ir kumetynas, šiandien - šiuolaikinis 
miestelis. Žemdirbiai naudojasi visais patogumais: telefonu, 
elektra, dujomis, centriniu šildymu, vandentiekiu, 
kanalizacija. Ypač daug pastatyta per pastarąjį dešimtmetį: 
kultūros namai, administracinis pastatas,’ aštuonmetė 
mokykla, kavinė valgykla, erdvūs poilsio namai ant Urkos 
upelio užtvankos, parduotuvė, ambulatorija, kurioje 
įrengtas akušerinis, stomatologinis ir vaikų kabinetai.
Sukultūrinta, numelioruota žemė metai iš metų duoda vis 

didesnius derlius. Štai pernai “Rytų aušros” kolūkio 
žemdirbiai iš hektaro prikūlė po 50 centnerių grūdų, prikasė 
po 500 centnerių runkelių. Melioruojant žemę, sparčiai nyko 
vienkiemaiai. Dauguma Pamėklių, Serbinų, Sučionų, An- 
cainių ir kitų kaimų gyventojų persikėlė į Labūnavą. Jų 
gimtąsias vietas čia primena gatvės, pavadintos buvusių 
kaimų vardais. Tačiau dabar jau pritrūko kaimų vardų, nes 
jų kolūkio teritorijoje buvo dvylika, o gatvių dabar 
Labūnavoje — aštuoniolika. Visos jos — asfaltuotos, o 
keliai, vedantys į fermas, kitus ūkinius pastatus, žvyruoti. 
Žmonės čia noriai statosi namus, nes dalį statybos išlaidų 
apmoka kolūkis, suteikia ilgalaikę paskolą, padeda 
transportu, parūpina pagrindinių statybinių medžiagų. 
Kolūkio valdyba rūpinasi, kad gyvenvietėje žmonės galėtų 
ne tik patogiai gyventi, bet ir turiningai pailsėti. Prie 
Barupės upelio įrengtas stadionas, pasodintas tautų 
draugystės parkas, kuriame tyvuliuoja 150 hektarų 
dirbtinas ežeras. Kolūkiečiai pamėgo šias vietas. Čia 
pažymimi nusipelniusių žemdirbių jubiliejai. Geriausiems 
kolūkio veteranams suteikiamas Garbės kolūkiečio vardas. 
Neretai Labūnavoje prie namo pritvirtintoje lentelėje 
perskaitysi: “Čia gyvena ‘Rytų aušros’ kolūkio garbės 
kolūkietis. Tegul mato ir vietinis, ir svečias, kad čia 
gyvena, anot poeto Vytauto Rudoko, žemdirbys, ant kurio 
“delnų visos žemės dovanos užauga”. Tokių darštuolių ūkyje 
apstu.

Gražiai taip pat švenčiamos derliaus, pirmo pėdo, šeimos 
šventės, rengiamos sporto varžybos, koncertai. Meno 
saviveikloje dalyvauja 120 kolūkiečių. Ne pirmi metai 
rajoninėse apžiūrose pirmauja dūdų orkestras. Garsėja 
kaimo kapela, kultūros namų estradinis ir moterų 
ansambliai, dramos ratelis, jaunimo šokių kolektyvas, ūkio 
sportininkai.
Visiems gerai žinoma, kad Tarybų šalyje tėra tik viena 
privilegijuota klasė — tai vaikai. Ūkio administracija, 
visuomeninės organizacijos,skiria jiems didžiausią dėmesį, 
pernai mažieji persikėlė į naują ^0 vietų vaikų lopšelį-darželį 
su plaukimo baseinu. Miegamuosius, sales, koridorius 
puošia liaudies menininko kėdainiečio Algirdo Railos 
peizažai. Vyresniojo amžiaus vaikai kasmet vasarą 
praleidžia savo poilsio namuose Palangoje.

Ūkio kraštotyrininkai, vadovaujami garbės kolūkietės 
Elenos Skorupskienės, parašė “Rytų aušros“ kolūkio 
istoriją, steigiamas' kraštotyros muziejus, kuris įšikurs 
viename iš buvusio dvaro rūmų išlikusių statinių.
- Daug kas padaryta ūkyje, - sako TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos deputatas, Lietuvos TSR nusipelnęs žemės ūkio 
darbuotojas, kolūkio pirmininkas Henrikas Kretavičius. - 
Tačiau dar daug teks atlikti ateityje. Netrukus bus 
pastatytas prie mokyklos priestatas su sporto sale, naujas 
prekybos centras, viešbutis, buities rūmai su valgykla ir 
pirtimi. Ir toliau Labūnava puošis naujais, gržiais namais, 
darbščių žmonių darbais. * , TT

Adolfas Uza

Taikos posmai 
nuskambėjo per Lietuvą

Tą saulėtą gegužės ketvir
tadienį prie monumento žu
vusioms Didžiojo Tėvynės 
karo partizanams ir pogrindi
ninkams vaiskioje žalumoje 
skendinčiame skvere susirin
ko daug vilniečių, literatų. 
Čia nuskambėjo pirmieji 
tradicinio, jau 21-ojo Poezijos 
pavasario posmai, posmai 
apie žuvusius kovose prieš 
fašizmą didvyrius, apie taiką, 
mūsų liaudies kuriamąjį dar
bą. Vilniaus miesto vykdomo
jo komiteto kultūros valdy
bos viršininkas A. Petraus
kas ir poetas M. Karčiauskas 
kalbėjo apie amžiną pagarbą 
žuvusiems nuo fašistinių 
okupantų, apie poetinį žodį, 
kaip taurią tos pagarbos 
išraišką. Poetai paskaitė savo 
eilių.

Pirmieji literatūrinės šven
tės dalyvių susitikimai buvo 
surengti miesto įmonėse su 
darbo kolektyvais. Radijo 
matavimo prietaisų ir Grąžtų 
gamyklose, “Dovanos“ ir 
“Lelijos” susivienijime poetai 
skaitė savo eiles darbinin
kams.

Penktadienį poetus sutiko 
Kauno istorijos muziejaus 
bokšto varpų muzika. Mu
ziejaus sodelyje, kur palaido
ta Salomėja Nėris, suskambo 
poetės eilės. Ant lietuvių 
poezijos lakštingalos kapo 
rašytojai ir visuomenės at
stovai padėjo gėlių.

Svečiai lankėsi Kauno pra
monės įmonėse, rašytojo- 
antifašisto Balio Sruogos 
memorialiniame muziejuje. 
Čia įvykusiuose susitikimuo
se su gamybininkais, jaunimu 
buvo plačiai kalbama apie 
literatūros vaidmenį komu
nistiškai auklėjant darbo 
žmones, sprendžiant aktua
lius ideologinius klausimus.

Vakare Palemone, Lakštin
galų parke, kur ilgą laiką 
gyveno ir kūrė Salomėja 
Nėris, suliepsnojo poezijos 
šventės aukuras. Žalioje 
estradoje susirinkę tūkstan
čiai kauniečių šiltai pasveiki
no “Poezijos pavasario-85” 
laureatą vilnietį Joną Jakštą. 
Už geriausią 1984 metų 
poezijos knygą “Vien tik 
pėdsakas” jam įteiktas Kau-

“LAISVE”
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Nuotraukoje: prie ūkio karvidžių komplekso visad žydi gėlės.

I,

Nuotraukoje: Svečias iš Australijos Aleksas Merūnas, kolukietė Vida Šimkienė, 
viešnia Irena Marūnienė, publicistas Stasys Kašauskas Labūnavoje prie vaikų lopšelio- 
darželio.

Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos visuotiniame susirin
kime respublikos Mokslų 
Akademijos viceprezidentu 
ištinktas akademikas Vytau
tas Statulevičius.

. . . Ne tik Tarybų šalyje — 
visame pasaulyje šiandien 
garsėja Lietuvos matemati
kos mokykla. Tikimybių teo
rijos ir matematinės statisti
kos ■ — šios originalios 
mokslinės krypties, susifor
mavusios Vilniuje, akademi
kui Jonui Kubiliui vadovau
jant, Vytautas Statulevičius 
ir yra vienas iš ryškiausių 

atstovų.
Valstiečio iš Utenos rajono 

Bikūnų kaimo sūnus, svajojęs 
baigti bent jau žemės ūkio 
mokyklą, Tarybų valdžios 
metais V. Statulevičius tapo 
pasaulinio garso mokslinin
ku. Jis — Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos Fizikos, 
technikos ir matematikos 
mokslų skyriaus akademi
kas —. sekretorius, Matema
tikos ir kibernetikos instituto 

no miesto vykdomojo komite
to prizas. Naująjį laureatą 
poezijos gerbėjai apjuosė 
ąžuolo vainiku.

Spalio 50-mečio dirbtinio 
pluošto gamyklos chemikai 
įteikė atminimo dovaną, 
jauniausiai šventės dalyvei — 
vilnietei studentei Solveigai 
Daugirdaitei, kuri debiutavo 
su savo eilėmis išleistame šių 
metų “Poezijos pavasario“ 
almanache.

Literatūrinio vakaro metu, 
skambėjo lietuvių ir kitų 
tarybinių tautų poetų eilės, 
skirtos tarybiniam kariui, 
Tėvynei, partijai, darbo žmo
gui.

Iš Kauno Poezijos pavasa
rio dalyviai su simboline 
taikos paukšte keliavo po 
Lietuvą. Poetų grupės su 
eilėmis apsilankė Klaipėdoje, 
Tauragės, Radviliškio rajo
nuose, Trakuose, Elektrė
nuose.

Paskutinio gegužės sekma
dienio popietę Vilniaus V. 
Kapsuko universiteto Serbie- 
vijaus kieme įvyko šios 
vasaros šventės baigiamasis 
vakaras. Tarp senosios aukš
tosios mokyklos sienų skam
bėjo visų Poezijos pavasarių 
laureatų posmai, lietuvių 
liaudies melodijos.

J. Žukauskas

IEŠKOJIMŲ METAI
tuoti B. Raselo žodžius, kaddirektorius, Tarptautinio sta

tistikos instituto (ISA) narys.
0 prieš tai — ilgas ir 

nelengvas kelias į mokslo 
viršūnes. Dar būdamas stu
dentu Vilniaus universitete, 
V. Statulevičius parašė dar
bus. kurie sukėlė garsių 
profesorių nuostabą. Vėliau 
aspirantūra Leningrado uni
versitete pas pasaulinio gar
so matematiką Jurijų Liniką. 
Praeis keletas metų, ir 
Lenino, Nobelio premijos 
laureatas akademikas Alek
sandras Kolmogorovas pasa
kys: “Vytautas Statulevi
čius — tai pasaulinio lygio 
matematikas, jis vadovauja 
visiškai savarankiškai mokslo 
mokyklai”. Būdamas 42 me
tų, lietuvių mokslininkąs 
tapo įžymaus rusų matemati
ko Andrejaus Markovo pre
mijos, kurią TSRS Mokslų 
Akademijos prezidiumas ski
ria už geriausius darbus 
matematikos srityje, laurea
tu. Kiek vėliau už darbus iš 
tikimybių teorijos jam paski
riama TSRS Valstybinė pre
mija.

— Matematika, — sako V. 
Statulevičius, — tampa be
veik visų mokslų kalba. 
Tikimybių teorija ypač pra
verčia ten. kur susiduriama 
su atsitiktinumo pasireiški
mu. Pavyzdžiui, užkariaujant 
kosmosą, kuriant ir pritai
kant naują techniką, mode
liuojant įvairias technines ir 
biologines sistemas. Visa tai 
aktualu ir įvairių sistemų 
valdyme, techninėje, geologi
nėje. medicinos diagnostiko
je. Pastaruoju metu, pavyz
džiui. matematiniai metodai 
padėjo surasti geriausius 
elektros tiekimo linijų išdės
tymo TSRS Šiaurės Vakarų 
energetinėje sistemoje va
riantus. paruošti perspekty
vinę požeminio vandens at
sargų Lietuvoje schemą, o 
pramonės įmonėse — efekty
viai kovoti prieš galimus 
broko atsiradimo atvejus. 
Matematikų darbai taip pat 
gerai pasitarnavo vykdant 
plačia Pasaulinės sveikatos 
apsaugos organizacijos pro
gramą kovai su išemine 
širdies liga . . .

Poetiniu matematikos žo
džiu Vytauto StatUlevičiaus 
darbus vadina specialistai. O 
jis pats, kalbėdamas apie 
savo profesiją, mėgsta paci- 

teisingai suvokta matemati
ka — ne tik tiesa, bet ir 

‘aukščiausias grožis, šaltas ir 
griežtas, kaip skulptūra, 
tyriausias ir tobuliausias, 
kokį galima surasti tik meno 
viršūnėse.

Klausaisi pasakojančio aka
demiko ir. rodos, skaičiai, 
formulės tirpsta, vietoj jų 
kyla neregėtas pasaulis, kur 
griežtos taisyklės ir nepažei
džiama tiesa ...

Sakoma — Paryžius dik
tuoja pasauliui drabužių ma
das, o Vilniaus matematikai, 
pasirodo, duoda toną tikimy
bių teorijos plėtotei. Taip ir 
pasakė prieš keletą metų 
trečiojoje Vilniaus tarptauti
nėje konferencijoje tikimybių 
teorijos ir matematikos klau
simais Sorbonos universiteto 
profesorius K. Krikebergas. 
Tokios konferencijos — di
džiausi šios srities specialistų 
forumai pasaulyje — dabar 
rengiami Vilniuje kas ketveri 
metai. 0 akademinis žurnalas 
“Lietuvos matematikos rinki
nys” verčiamas į anglų kalbą, 
leidžiamas Jungtinėse Ame
rikos Valstijose. Apie savo ir 
kolegų — Lietuvos tikimybių 
teorijos kūrėjų ir specialistų 
darbus — V. Statulevičius 
yra skaitęs pranešimus dau
gelyje tarptautinių kongresų, 
skaitęs paskaitas Vokietijos 
Federatyvinėje respublikoje, 
Japonijoje, Jungtinėse Ame
rikos Valstijose, Kanadoje, 
Vengrijoje.

Akademikui V. Statulevi- 
čiui — penkiasdešimt penke- 
ri. Pats brandos, didžių 
ieškojimų metas.

Romualdas Cėsna

Nuotraukoje: Lietuvos TSR Mokslų Akademijos 
viceprezidentas Vytautas Statulevičius.

V. Gulevičiaus nuotr.
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Recenzuojame naują knygą

Kam tarnavo vyriausybė
Iš spaudos išėjo Lietuvos 

Mokslo akademijos Istorijos 
instituto mokslininkų pa
rengta knyga apie tautininkų 
socialinę ekonominę politiką 
Lietuvoje 1927 — 1940 
metais.

Lietuvos valstybės istorija 
tebėra svarbus ideologinės 
kovos objektas. Lietuvių 
buržuazinė emigracija ideali
zuoja buržuazinės valstybės 
ekonominę politiką ir vaiz
duoja ją kaip visos tautos 
siekimą. Lietuvos tarybiniai 
istorikai eilinį sykį įtikinamai 
įrodo tokių teiginių nepagrįs
tumą. Knygoje išsamiai nu
šviečiama tautininkų vy
riausybės politika — ginti 
atvedusį ją prie valdžios 
stambųjį kapitalą, kitų fašis
tinių valstybių pavyzdžiu 
diegti korporacijų sistemą, 
taip pat parodomi įvairūs 
rūmai, kurie turėjo atsto
vauti įvairiems gyventojų 
sluoksniams, bet atstovavo 
vėlgi tiktai darbdavius. Nu
šviečiant tautininkų vyriau
sybės agrarinę politiką pla
čiau nagrinėjama, kaip buvo 
atsilyginta dvarponiams už 
žemės reformos metu paimtą 
žemę.

Būdingas knygos bruožas 
yra tas, kad autoriai nagrinė
ja tautininkų socialinę ekono
minę politiką, kaip pažymima 
įvade, “per fašizmo pro
blemos prizmę”. Iš vienos 
pusės, Lietuvoje veikė stam
busis kapitalas, buvo sukur
tas didelis administracinis ir 
represyvinis aparatas darbi
ninkams slopinti, o iš kitos 
pusės — veikė socialinė 
demagogija, po įvairių rūmų 
priedanga ir kitomis prie
monėmis tautininkai skelbė 
apie “socialinę taiką” Lietu
voje ir 1.1. Šis pažiūrėti 
prieštaringas vyksmas, atro
dytų byloja apie tautininkų 
politikos prieštaringumą, ta
čiau taip nebuvo: ir stambiojo 
kapitalo varžybos, ir sociali
nė demagogija buvo fašis- 
tuojančios vyriausybės tos 
pačios politikos dvi pusės, du 
poliai, tarp kurių klostėsi 
prieškarinės Lietuvos realus 
politinis gyvenimas. So
cialinė demagogija, arba 
kova už protus, tebevyksta 
kapitalo pasaulyje ir šian
dien. Sustokime prie šio 
klausimo kiek smulkiau. Kaip 
pažymi antrojo knygos sky
riaus “Priemonės miesto 
darbininkų klasiniam sąmo
ningumui slopintf’autoriusG. 
Rudis, būtų neteisinga tvir
tinti, kad tautininkų vyriau
sybė, kovodama su darbi
ninkų judėjimu, visiškai pasi
kliovė valstybiniu policiniu 
administraciniu aparatu. Au
ganti streikų kova, prasi
dėjusi masinė emigracija ir 
daug kitų faktorių verste 
vertė tautininkus ieškoti 
platesnių gyventojų sluoks
nių paramos. Todėl dar 1926 
metų pabaigoje vyriausybė 
ėmėsi priemonių bedarbių 
registracijai sutvarkyti, iš
plėtė viešuosius darbus, 1928 
metais pradėtas įgyvendinti 
ligonių kasų įstatymas, 1937 
metais įvestas draudimas 
nelaimingų atsitikimų atveju, 
suaktyvinta darbo inspekci

jos veikla. ..tačiau, kaip, 
pažymi skyriaus autorius, dėl 
ekonominio atsilikimo dema
goginiams veiksmams sociali
nėje srityje tautininkai turė
jo kur kas mažiau galimybių, 
negu fašistinė Vokietija, ar 
Italija. Bandymas organi
zuoti savas profsąjungas 
nepavyko. Todėl tautininkai 
pabandė slopinti darbininkų 
judėjimą per korporacijas — 
siekė “klasių bendradarbiavi
mo” per organizacijas, jun
giančias darbo žmonės ir 
išnaudotojus.

Korporacijų propaganda 
Lietuvoje prasidėjo ketvirto
jo dešimtmečio pradžioje, 
kai ekonomiką apė
mė pasaulinė krizė ir dar 
labiau paaštrėjo socialiniai 
prieštaravimai. Revoliucinio 
judėjimo pakilimas vertė 
vyriausybę ieškoti lankstes
nių priemonių darbo žmonių 
klasiniam sąmoningumui slo
pinti. Taip 1934 metais 
atsirado Generalinė darbi
ninkų atstovybė. Pato
bulintas jos variantas — 1936 
metais įsteigti Darbo rūmai. 
Vienas svarbiausių atstovy
bės darbo barų buvo 
darbininkų auklėjimas 
nacionalistine dvasia. Kny
goje prisimenamas 1934 me
tais vasario 20 dieną įvykęs 
Socialinių ir politinių mokslų 
instituto susirinkimas, kuria
me vienas iš Tautininkų 
sąjungos vadovų, tos są
jungos sekretorius V. 
Rastenis pabrėžė būtinumą 
susirūpinti “nematerialiniais” 
darbininkų reikalais, nes' 
“darbininkija dar nėra išauk
lėta tokioje dvasioje, kad 
suprastų visos tautos vieny
bę...” V. Rastenis po karo 
pasitraukė iš Lietuvos. Į- 
domu, kad neseniai išeivijoje 
paskelbti V. Rastenio laiškai. 
Iš jų matyti, kad jis buvo 
vienas iš aktyviausių drako
niško spaudos įstatymo 
rengėjų, todėl jis tikrai 
žinojo, kaip “auklėti” darbi- 
minką. Bet darbininką ne
pavyko patraukti savo pusėn 
ir įsteigus Darbo rūmus.

Rūmų vadovybė, kaip 
pažymima knygoje, atsidur
davo gana keblioje padėtyje, 
kai darbininkai kreipdavosi 
su skundais dėl darbo 
įstatymų pažeidinėjimo, nes 
visus tuos skundus rūmai 
privalėdavo perduoti darbo 
inspektoriams, nors darbi
ninkai ir patys galėjo tiesio
giai į juos kreiptis. Darbo 
rūmų autoritetas aiškiai buvo 
menkinamas. 1936 metais 
darbo inspekcija organizavo 
Kaune pirmuosius įmonių 
seniūnų rinkimus. Valdžia 
netrukus juos nutraukė dėl 
komunistų įtakos juos^. 
Tokie rinkimai vėl įvyko 1939 
metais. Oficialiai skelbta, kad 
seniūnai atstovaus darbi
ninkams įmonių administraci
joje, stebės, kaip įmoninkai 
laikosi darbo įstatymų.Tačiau 
dar 1937 metais Darbo ir 
socialinės apsaugos depart
ment© direktorius A. Šos- 
takas visuotiniame Darbo 
rūmų susirinkime pažymėjo, 
kad seniūnai negalės rūpintis 
vien darbininkų reikalais, o 
turės savo darbą derinti su 
įmonių savininkais. Vadi
nasi, jie turėjo būti lyg ir 
valdžios statytiniais, darbo 
konfliktų slopintojais... 
Aišku, kad tai buvo tik eilinis 
ir nevykęs tautininkų val
džios mėginimas įsismelkti į 
darbininkų klasės gretas.

1939 metų kovo mėnesį 
prasidėjusi krašto politinė 
krizė visu ryškumu parodė 
antiliaudinę, reakcinę tauti
ninkų politikos esmę. 1940 
metų birželio įvykiai Lietu
voje buvo logiškas trum
paregiškos politikos finalas: 
nugalėjo socialistinė revo
liucija.

J. Beržinis.
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LIŪDNAS PRISIMINIMAS

WINDSOR, ONTARIO, KANADA

LIŪDNAS VIENŲ METŲ PRISIMINIMAS

Anelė Karalis

Mirė 1984 m. balandžio mėn.

Nors jau praėjo daugiau vienų metų nuo mano 
mylimos žmonelės mirties, bet liūdesys širdyje pa
siliko kol būsiu gyvas.

Mano mylimoji, lankau Tavo kapą, puošdamas 
gėlėmis. Ilsėkis ramiai, brangioji. Lauk kol aš pas 
Tave ateisiu.

Liūdintis vyras — Peter Karalis 
Liūdinčios dukros — Stella ir Julie 

bei jų šeimos

Agnes Jurevičienė- 
Yureff [Kavaliauskaitė]

Mirė 1979 m. birželio 4 d.

Prisimename ją su meile, su giliausia širdgėla.

Dukra — Olga Abeles 
Seminole, Fla.

Sesuo — Helen Kudirkienė ir Šeima
Linden, N. J..

ST. PETERSBURG, FLA.

MIRUS

Stanley Vaineikis
Reiškiame gilią, nuoširdžią užuojautą jo šeimai, 

visiems giminėms, pažįstamiems ir draugams Lie
tuvoje ir Amerikoje.

Mes visi liūdime netekę gero draugo.
K. Thomas
A. P. Mačiukas
M. Kaminsky
A. Kirėilis
H. Horsky
K. Gudaskas
A. Kaminsky
E. Strole

J. Žemaitis 
Elsie
A. Žemaitis
N. Strole
N. Yudikaitis
B. Kastravickas
J. Brown
H. Pagiegala

A. Pagiegala

Draugai iš pinghampton, N.Y.

WHERE ARE THE MURDERERS HIDING?
During the occupation of Soviet Lithuania (it’s population 

on the eve of World War II was nearly 3 million) the Nazis 
and their accomplices killed about 500,000 civilians and 
200,000 war prisoners. Lithuanian journalist Vytautas Zei- 
mantas tells about the outrages of one Sonderkommando 
which operated near Vilnius.

* * *
“It was not me. The Nazis ran the show. We were only a 

tool,” Vincas Sausaitis says nervously at the beginning of 
the trial. With trembling hands he clutches at the edge of 
the bench. His voice falters and the fear is evident in his 
eyes, the very same fear which drove him to the West as the 
front approached in 1944. But he did not succeed in gettirig 
away, so he forged a passport, hoping that he would escape 
punishments. It didn’t work. And so he is now in the dock at 
the Supreme Court of the Lithuanian Republic.

In August 1941 Sausaitis joined a Sonderkommando unit 
organized by the Security JtoĮice and SD service inder SS 
Standarten fuhrerJegepf^^phyate. What was the purpo
se of the Sonderkomihando? Former Sergeant-Major ofThe 
Sonderkommando Jonas Tumas-testified before being given 
a severe sentence by a Soviet court: “The Sonderkommando 
was intended for the mass extermination of people. All 
members of the Sonderkommando did the shooting: This 
was their daily job. SS man Martin Weiss headed the Son
derkommando. Executions were particularly intense at Pa
neriai, a suburb of Vilnius, in 1941-1942. Sometimes they 
took place every day. men, women, old men, children - eve
ryone was shot down without exception.”

Finally, at the trial Sausaitis was forced to admit his 
actual participation in the killings: “I did shoot people at 
Paneriai. Groups of ten wDuld be brought to the pit. They 
were ordered to undres&f In charge of the executions were 
SS man Martin Weiss/ind Commanders Juozas Sidlauskas 
and Balys Norvaiša. The order to shoot only in the back of 
the head. If someone missed, the commanders finished off 
the wounded with pistol shots.”

This Sonderkommando unit engaged in its monstrous 
craft not only at Paneriai, but also in other localities around 
temporarily-occupied Vilnius.

An excerpt from the report sent to Berlin by the already 
convicted Jeger, chief of the Security Police and SD in 
Lithuania, concerning executions carried out until 
December 1, 1941 says the following: “In the town of 
Trakai, on September 30, 1941, 1,446 people were shot 
down including 366 men, 483 women, and 597 children. On 
September 22, 1941 at Naujoji Vilnia 1,159 people were 
executed, including 468 men, 495 women and 196 children.”

After the trial I went to Paneriai. One connot look calmly 
upon this land — here lie the remains of nearly 100,000 
victims of Nazi terror, including the tens of thousands of 
inmates of the Vilnius ghetto, which the Nazis created for 
the local Jewish population at the very beginning of the 
occupation of Lithuania.

The director of the Paneriai Museum drew my attention 
to one photograph: a group of complacently smiling men in 
German uniforms posing before the camera. He explained: 
“The members of the Vilnius Sonderkommando were 
adventurers, sadists and criminals — only the riffraff of 
society joined it. Together with the occupationists they shot 
down in Paneriai not only Soviet people, but also people 
from Poland, France, Germany and other European 
countries.”

One resident of Vilnius was, like many others, doomed^ 
But he miraculously escaped his fate. He recalls: “We were 
lined up on the brink of a pit. With the first shot I fell into it. 
Bodies immediately fell on top of me. That lasted a long ti
me, a very long time. When it grew dark, the Sonderkom
mando stopped. I was chilled to the marrow of my bones, 
but I found the strength to push the bodies off mine and 
peeped out cautiously. The members of the Sonderkomman

do were preoccupied with dividing the clothes and the pos
sessions of the victims and did not notice me. After climbing 
out of the pit. I reached the forest. There I met a Lithuanian 
woman who had the courage to take me to her house and 
give me some food.”

Stefaniya Senyuts, a former resident of Paneriai re
counts: “I lived near the execution site. I saw how it went. 
The victims were first made to undress. Once a woman 
'stood with her two children before being shot. One she held 
in her arms, the other stood by her side, clutching at her. A 
member of the Sonderkommando came up. He wrested the 
child out of her grasp and began to beat him, kicking the 
other with his boot. The children, before being shot to 
death, were beaten brutally with rifle butts.”

When the condemned were being taken to Paneriai, they 
were told that they were being transferred to another camp 
or to another ghetto. They were asked to take only their 
most valuable possessions with them, and at the pit in 
Paneriai they were stripped and plundered. Gold crowns 
were torn out from the mouths of the dead.

But, obviously, not all the spoils were squandered in 
drink, alid some was used as the initial capital for some 
Lithuanians to arrange comfortable lives for themselves in 
the West.

Close to Stalingrad the Gernąąn invaders were dealt a 
mortal blow, though they had felt secure earlier, they now 
became nervous. Now they needed to conceal their heinous 
crimes at Paneriai and elsewhere at all costs.

At the end of 1943 Vilnius Gestapo Secretary Faulhaber 
ordered a group of Vilnius residents and war prisoners who 
w.ere condemned to death to be delivered to Paneriai for the 
fulfillment of a “task of special national importance.” A for
mer resident of Švenčionys, Matvei Žaidei, who together 
with several other members of the group managed to escape 
from Paneriai to a group of Soviet partisans, tells what this 
task was: “In 1943 I was seized and sent to the Gestapo. At 
Paneriai we were made to cut down trees, and then to burn 
the bodies of the executed in bonfires. We had to build many 
such fires before we succeeded in escaping.”

Paneriai old-timers narrate that the smell of the heavy 
black smoke lingered on for almost six months, and yet the 
Nazis were unable to destroy all of the evidence.o

After the defeat of Nazi Germany many of those who had 
tortured, hanged and shot people found themselves on trial, 
but not everyone. The organizers of the massacres in Vil
nius, General of the Wehrmacht W. Ditfurt, Gebietskom- 
missar for the city Hans Hingst and Martin Weiss had taken 
shelter in West Germany. There are others now living in 
Venezuela and Australia and the United States who have 
settled down and are posing as respectable people.

But the 100,000 tortured to death and shot down the Pa
neriai appeal to the conscience of mankind. They wait for 
just retribution for the murderers.

Novosti Press Agency.

DETROIT, MICHIGAN
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Teofilei Masienei
1985 m. gegužes 8 d.

“Laisvės” redakcijos kolegijos nariai bendradar
bei Stefanijai Masytei, dėl mielos mamytės mirties, 
išreiškia nuoširdžią užuojautą.

Taipgi reiškiame užuojautą Masių giminėms bei 
draugams čia Amerikoje ir Lietuvoje.

“Laisvės” Kolektyvas.

Mirė Kirstis •

Birželio 11 d. Garden City 
Osteopathic ligoninėje nuo 
širdies priepuolio mirė An
thony Kirstis, 77 metų am
žiaus. Buvo pašarvotas Char
les Step (Stepanausko) laido
tuvių namuose, 18425 Beech 
Daly Road, Detroite, palai
dotas birželio 14 d. Holy Se
pulchre kapinėse su St. Mels 
bažnytinėmis apeigomis. Pa
liko dideliame nuliūdime duk
rą Stephanie Smith 
Gerard gyv. Livon 
vieną sūnų Richard it jo žmo
ną Marjorie gyv.
Mich; dvi anūkes Jennifer ir 
Julianną ir kitus gimines. Ve
lionio žmona Leokadija mirė 
1981 metais, : sulaukusi 67 
metų amžiaus.

ir žentą 
ia, Mich;

Canton,

Serga Klubietė

Detroito Lietuvių Klubui 
pranešė sūnus William Wen- 
dzell, gyv. Roseville, Michi
gan, kad jo motina Ur
sula Sedlickas serga!. Ji dabar 
randasi St. Martin DePorres 
Nursing Home, 1^80 East 
Grand Blvd., Detroit, Mich. 
48211.

Užbaigė mokslą
Balandžio mėn. Surengtas 

banketas pagerbt: 
Detroito lietuvių 
dukrų, kurie baigė 
jas. Banketas įvyko Dievo 
Apvaizdos Kultūros Namuo
se. Po vaišių ir pagerbimių, 
buvo šokiai. Viena tų abitu
rienčių buvo Zita Felicija Vis- 
kantaitė, Betsy ir Sigito Vis
kantų duktė. Ji baigė Grand 
Blanc gimnaziją Mičhigane ir 
pasirinko studijuoti 
ir psichologiją, Uniyersity of 
Michigan, Flint mieste. Ji da
bar mokosi ir dirba pas dantų 
gydytoją asistente 
tore. Ji taip pat yra 
klubiečių Petronėlė 
Stunskų, kurie taip 
kete dalyvavo.

i dešimtį 
sūnų bei 
gimnazi-

mediciną

ir sekre- 
giminaitė 
s ir Mike 
pat ban-

Motinų Banketas

Detroito Lietuvių Klubas 
surengė banketą gegužės 12 
d. pagerbti motinoms, nes tą 
dieną buvo Amerikos motinų 
diena. Į Klubą prisirinko ne
paprastai daug svečių, nes 
buvo garsinta, jog bankete 
dalyvaus 23 lietuviai — turis
tai iš Tar. Lietuvos. Po ska-

Buvom Chicagoje

Devyni detroitiečiai trimis 
mašinomis buvo Chicagoje: 
Mike ir Pat Stunskai, Stefa
nija Masytė, Servit ir Ruth 
Gugai, Birutė Vegeliūtė Jes
ke, Julius Rudys ir Albinas 
su žmona Susan Bubneliai. 
Visi buvo apsistoję Holiday 
Inn. Stunskai ir Stefanija va
žiavo birželio 7 d., o kiti bir
želio 8 d. “Vilnies” dalininkų 
suvažiavimas įvyko birželio 8 
d. “Vilnies” salėje. Suvažia
vimą atidarė direktorių pir
mininkė Estelle Bogden. Ji 
svečius pakvietė tart po kele
tą žodžių; kalbėjo trumpai 
Sonia Karosienė, kuri atva
žiavo iš Californijos su savo 
drauge Maryte Baltolionyte; 
Stasys Kuzmickas iš St. Pe
tersburg, Floridos; Paul 
Venta, iš “Laisvės” redakci
jos New York; ir Albertas 
Laurinčiukas, svečias iš Tar. 
Lietuvos, laikraščio “Tiesos” 
redaktorius.

Į suvažiavimo komitetą iš
rinkti: Stefanija Masytė — 
pirmininkė; Sonia Karosienė, 
vice-pirmininkė; sekretorė 
Julija Marazienė. Į mandatų 
komisiją išrinkta Isabelle Pe
ters, Julia Urmonas ir Helen 
Janulis; į rezolucijų komisiją 
išrinkti Antanas Pavilonis, 
Stanley Kuzmickas ir Jessie 
Wassel; į sveikinimų rinkimo 
komisiją buvo Nellie DeSch- 
aaf, Julius Urbikas ir S. J. 
Jokubka.

Redakcijos raportus davė 
vyriausias redaktorius S. J. 
Jokubka ir Julija Marazienė. 
Administracijos raportus — 
Julius Urbikas ir Nellie 
DeSchaaf. Direkcijos ir namo 
valdybos raportus davė Juli
ja Marazienė. Kadangi perei
tais metąis suvažiavimas 
neišrinko knygoms peržiūrėti 
komisijos, tai šiame suvažia
vime išrinko Jessie Wassel, 
Antaną Pavilonį ir Antaną 
Litviną.

Vienas svarbiausių nutari
mų buvo pakelti prenumera
tos kainą. Nuo šio suvažiavi
mo, prenumerata melams A- 
merikoje kainuos $15.00; 
Chicagoje $17.00; $20.00 į 
Lietuvą.

Pabaigus suvažiavimą, Vil
nies šeimininkės patiekė ska
nius pietus ir pavaišino. Su
važiavimas visais atžvilgiais 
gerai pasisekė.

Rytojaus dieną įvyko dide-,

lis banketas gražioj svetainė
je prie Archer gatvės. Po 
skanių vaišių buvo programa 
kurią pravedė direktorių pir
mininkė Estelle Bogden. Kal
bėjo: Sonia Karosienė, iš Ca
lifornijos; Helen Janulytė iš 
St. Petersburg, Floridos; 
Stefanija Masytė; LDS prezi
dentas Servit Gugas; “Vil
nies” redakcijoj dirbanti Juli
ja Marazienė; “Vilnies” vy
riausias redaktorius S. J. Jo
kubka ir svečias iš Tarybų 
Lietuvos Albertas Laurinčiu
kas.

Visi kalbėtojai sveikino 
laikraštį “Vilnis” su 65 metų 
gimtadieniu ir linkėjo, kad 
laikraštis gyvuotų dar daug 
metų ir, kad kai ateis 75 metų 
gimtadienis, visi vėl susirink
tume į banketą. O gražiausią 
ir geriausią kalbą pasakė sve
čias iš Tar. Lietuvos — Al
bertas Laurinčiukas. Jis įtei
kė “Vilniai” gražią juostą, ku
rią užrišo ant Estelle Bogden 
ir nepaprastai didelę gražią 
lėkštę su gintaro “ašaromis”. 
Sakoma, jog ta lėkštė ir juos
ta būsiančios pakabintos 
“Vilnies” salėje, kad visi ga
lėtų matyt tokią gražią dova
ną. ir pasidžiaugt.

Svetys taipgi užrišo gražią 
juostą redaktoriui S. J. Jo- 
kubkai ir įteikė sveikinančią 
knygą nuo Panevėžio draugų. 
Julijai Marazienei buvo įteik
ta servetėlių.

Tarpe visų kalbų buvo ir 
dainininkų. Solo dainavo Sta
sys Kuzmickas iš Floridos; 
Aldona Klimaitė DeVetsco, iš 
New Yorko, Victor as Becker 
iš New Jersey; duetus daina
vo Stasys Kuzmickas ir Vik
toras Becker; taipgi Aldona 
DeVetsco su Viktoru Becke- 
riu; pianinu akompanavo He
len Janulytė, choro mokytoja 
iš St. Petersburg, Floridos ir 
Mildred Stensler, choro mo
kytoja iš New Yorko.

Visą programą pradėjo ir 
užbaigė Chicagos mylimos 
Lakštutės ir Jonas. Dar dai
navo Jonas Faiza, Estelle 
Bogden, Ann Krisiken ir He
len Bordner. Jų mokytoja 
Valerija Urbikas jiem akom
panavo. Koncertas buvo pui
kus.

Laikraščio “Vilnies” 65-ke- 
rių metų jubiliejų Cikagiečiai 
ir svečiai įspūdingai ir gražiai 
paminėjo.

Stefanija Masytė
pristatė 
Kultūri

žmoną)

nių pietų, programą tvarkė 
klubo finansų sekretorius, 
Servit Gugas. Jis 
Ramojų Petrauską, 
nių ryšių su užsienio šalimis
draugijos prezidiumo pirmi
ninkas Vilniuje. Ramojus 
pristatė visus turistus ir pak
vietė operos daininipkį Prud 
nikovą, pianistę (j
Ralytę ir solistę Trįmakaitę. 
Mizikinė programa buvo ne
paprastai įdomi ir gal detroi- 
tiečiai pirmą kartą gavo pro
gą išgirst tokį graž^ koncer
tą. Tik gaila, kad klube ūpas 
buvo nesmagus, neš tą dieną 
klubietė Teofilė Mašienė bu
vo pašarvota Baužos laidotu
vių namuose. Pirmininkė 
Stefanija bankete 
dalyvauti, nors ban 
vo sėkmingas.

negalėjo 
tetas bu-

Bowleriu banketas

Detroito LDS bowleriu 
banketas įvyko Detroito Lie
tuvių Klube birželio 8 d. Klu
bo svetainė buvo pilna bowle
riu. Po skanių vaišių ir gėri
mų, bowleriai buvo pagerbti. 
Po to išrinkta valdybd atei
nantiems metams: Karen 
Arndt — pirmininkė; Bill Mi
lus — vice-pirmininkas; Ma
rie Ser vial — sekretorė. Už 
jos gerą darbą, kaipo sekre
torės šį sezoną, jai padovano
tas gražus auksinis retežėlis 
kaklui papuošti. Bowleriai 
savo pamokas vėl pradės 
rugsėjo mėn. Jie turės daug 
darbo, nes sekantis turnyras 
įvyks 1986 metais Detroite.

Eduardas Mieželaitis — vienas populiariausių lietuvių 
poetų, šiandien plačiai žinomas Tarybų šalyje ir užsienyje. 
Jo kūryba yra išversta į 50 kalbų. Už lyrinių eilėraščių 
knygą “Žmogus” poetas apdovanotas Lenino premija. 
Socialistinio Darbo Didvyris E. Mieželaitis jau eilę metų yra 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 
pirmininko pavaduotoju.

NUOTRAUKOJE: E. Mieželaitis su žmona Stase Vilniaus 
senamiestyje.

M. Baraiumsko nuotrauka.
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Birželio 15 d. įvyko Lietu

vių Literatūros Draugijos na
rių mėnesinis suirinkimas. Jį 
pravedė pirm. Stasys Kuz
mickas.

Iš renginių komisijos ra
portą pateikė Pranas Mocka- 
petris, jis pranešė kiek yra 
įeigų ir kiek išlaidų.

Protokolų sekr. Bronė 
Vaitkienė perskaitė praėjusio 
mėnesio susirinkimo tarimus.

Finansų sekr. Helen Šar- 
kūnienė pateikė praėjusio 
mėnesio sąskaitas.

Iždininkas Juozas Vaitkus 
su jos sąskaitoms sutiko. Visi 
raportai priimti.

Stasys Kuzmickas davė ra
portą iš Vilnies lakraščio su
važiavimo. Sakė, kad buvo 
labai sėkmingas, nes buvo 
daug delegatų. Nutarė pakel
ti kainą Vilnies laikraščio iki 
$15.00, o į užsienį $20.00.

Vėliau Bronė Vaitkienė pa
žymėjo, ar būtų galima išleis
ti laikraštį Vilnį vieną savaitę 
o antrą savaitę , kad išeitų 
Laisvė, tai tuomet mes gau
tume kiekvieną savaitę lietu-’ 
višką laikraštį.

Stasys Kuzmickas pakvie
tė iš Lietuvos svetį Albertą 
Laurinčiuką. Jis visus pas
veikino, linkėjo sėkmės ir pa
gyrė St. Petersburgiečius, 
nes buvo nusiųsti labai geri 
atstovai į Vilnies suvažiavi
mą, Helen Janulytė gražiai 
pakalbėjo o Stasys Kuzmic
kas padainavo.

Pirm. Stasys Kuzmickas 
pranešė, kad Vilniai pasvei
kinti su jos 65-mečiu surinko 
aukų sekamai: Draugija au
kojo $500, Dainos Mylėtojų 
Choras $100, Juozas ir Pranė 
Vaitkai $100, Pranas Bunkus 
$100, Valys ir Vera Bunkai 
$100, Stasys ir Violet Kuz
mickai $100, Pranas ir Vera 
Budrioniai $30, Jonas ir Mar
garet Mileriai $5, ir- Helena 
Pagiegalienė $5.

Valys Bunkus pagyrė mūsų 
atstovus Helen Janulytę ir S. 
Kuzmicką, kad jie atliko labai 
gerą darbą"

labai svarbu 
vieningiems, 
išlaikyti mū-

“LAISVĖS” REIKALAIS
Brangūs “Laisvės” laikraš

čio skaitytojai, rėmėjai,, ir 
bendradarbiai. Labai atsipra
šome, kad “Laisvės” negau
nate reguliariai, tai dalinai 
dėl spaustuvės kaltės. “Lais
vės” laikraščio redakcinė 
kolegija stengiasi, kad “Lais
vės" laikraštį gautumėt kas 
antrą savaitę.

Mums dabar 
išlikti iki galo 
susitelkusiems,
sų laikrašti pastovų. Mes 
norime dirbti ir “Laisvę” 
leisti. 1988-ųjų metų pradžio
je “Laisvė" paminės 75 metų 
sukaktį.

Mes gyvename1 sudėtingus 
metus, kuomet pasaulyje 
veikia piktos karo jėgos. Mes 
laisviečiai stovime už taiką ir 
tautų draugystę. Deja, vyks
ta dalykai, kurių mes negali-f 
me sustabdyti — mažėja 
mūsų eilės, mažėja skaitytojų 
ir rėmėjų.

Prašome visus laisviečius 
suglausti visas jėgas, kad 
“Laisvę” būtų galima išleisti. 
Nuoširdžiai prašome jūsų 
visų suteikti materialinę, 
moralinę paramą ir rašiniais.

Vasaros laiku sumažėja 
įeigos, o išlaidos kas sakaitę 
auga, Tai nuo visų laisviečių 
priklauso svarbus uždavinys 
laikraštį “Laisvė” išlaikyti ir 
1986 metais garbingai atšvęs
ti 75-erių metų jubiliejų.

“Laisvės” Redakcinė
Kolegija ir administracija

* BROOKLYN, N.Y.
Gegužės d. per Laisvės 

koncertą buvo palikti, beveik 
nauji moteriški rusvi batai. 
Kam jie priklauso, prašome 
kreiptas į “Laisvės" įstaigą.

Administracija.

BRIEFS
Po susirinkimo buvo pa- dieną — įvyks choro pamo

kos. Klubo susirinkimas į- 
vyks spalio 5 d.

Kaip visuomet bus pietūs, 
gros muzika ir bus šokiai. 
Prašome dalyvauti. Vieta: 
314-15th Avenue, South.

Beje, Kuzmickas parvežė 
iš Chicagos Vilnies laikraščio 
65-metų Jubiliejaus gražių 
knygų. Jos buvo išdalintos 
tiems, kurie sveikino Vilnies 
laikraštį.

Vera Bildrionienė

teikti pietūs. Po jų Aldona 
Aleknienė, pranešė, kad pas 
mus lankosi iš Lietuvos sve
tys Albertas Laurinciukas. 
Publika jį sutiko plojimais.

Vėliau S. Kuzmickas pra
nešė, kad šiandien pagerbsi
me tėvus. Jis tėvus pasveiki
no ir visiems palinkėjo svei
katos.

Stasys Kuzmickas pakvie
tė Helen Janulytę, kuri pas
kaitė gražų eilėraštį, tėvams 
pagerbti.

Vėliau pakvietė Dainos 
Mylėtojų Chorą, kuris padai 
navo labai daug gražių liau
dies dainelių. Publika širdin
gai paplojo.

S. Kuzmickas pakvietė 
Emiliją Dūdienę. Jie duetu 
padainavo, net dvi daineles. 
Jie irgi gavo daug plojimų.

Vėliau dar iškvietė Albertą 
Laurinčiuką, kuris pasakė la
bai gražią kalbą. Pažymėjo, 
kad jis čia sustojo trumpam 
laikui, nes dar turi reikalų 
plačiau pavažinėti.

A. Laurinčiuką globojo 
Juozas ir Bronė Vaitkai.

Po programos S. Kuzmic
kas padėkojo A. Laurinčiukui 
už kalbą ir mokytojai Helen 
Janulytei bei choristams, 
taip pat dėkojo ir šeiminin
kėms už pietus.

Klubas užsidaro birželio 19 
d. o atidaromas spalio 4-tą

Buvo staiga susirgusi 
Martha Gruginskienė. Pasi
rodo sunegalavo jos širdis. 
Buvo keletą dienų ligoninėje. 
Įdėjo širdies pastiprintoją 
(pace maker). Grįžusi į na
mus prisiminė “Laisvės” dali
ninkų suvažiavimą. Nors pa
vėluotai, sveikina ir linki, 
kad “Laisvė” ilgai gyvuotų ir 
skleistų tiesos žodį.

Ir sirgdama prisimena mie
lą laikrąštį “Laisvę” ir ta pro
ga įteikė $50 paramos.

Linkiu mielai draugei stip
rios sveikatos, ir ačiū už au
ką.

Paul Alekna.

—“Laisves” Administracija 
draugei Gruginskienei už au
ką širdingai dėkoja ir draugei 
linki geros ir stiprios sveika
tos.

Vyksta į dainų šventę
, Vilnius. — Respublikinė 
dainų šventė, skirta Pergalės 
Didžiajame Tėvynės kare 
40-mečiui ir Tarybų valdžios 
atkūrimo Lietuvoje 45-įb- 
sioms metinėms, prasideda 
liepos 19-ąją ir užtruks tris 
dienas — ligi liepos 21-osios.

Pirmąją dieną kalnų parke 
— ansamblių vakaras, antrą
ją — rekonstruotoje Vingio 
parko estradoje pasirodys 
chorai ir trečią — šokių diena 
“Žalgirio” stadione.

Restauruotuose Lietuvos 
TSR dailės parodų rūmuose 
veiks liaudies meistrų kųry- 
bos paroda, kurioje bus eks
ponuojama daugiau-kaip 2 
tūkstančiai darbų.

Kad nebūtų trikdomas dar
nus šventės ritmas, iš anksto 
sudaryti miestų ir 'rajonų de
legacijų atvykimo, apgyven
dinimo ir aprūpinimo planai, 
numatytos repeticijų vietos. 
Šventės rengėjams talkinin
kaus ir saviveiklininkus še* 
fuojančios organizacijos. Dai
nininkų, šokėjų ir muzikantų 
sveikata rūpinsis didelė me
dicinos darbuotojų brigada.

Šventėje dalyvaus savi
veiklininkai iš visų Lietuvos 
rajonų ir miestų. Tai geriau
sieji kolektyvai, atlikėjai, at-

rinkti įvairių konkursų apžiū
rų metu.

Koncertų scėnose pasiro
dys svečiai iš broliškų res
publikų — Rusijos Federaci
jos, Baltarusijos, Latvijos, 
Estijos. Dainų šventės meno 
vadovai patikslino ir sukore- 
gavo visą jos koncertų reper
tuarą.
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Šiais metais iš Amerikos 
vyksta daug lietuvių į Lietu
vą; Dainų ir Šokių šventę. 
Vyksta^ daug pavienių ir 
didelės turistinės grupės.

Jie turės progos dalyvauti 
trijų dienų iškilmėse, nuo 
liepos 19-21 d., Pirmąją dieną 
kalnų parke įvyks ansamblių 
vakaras, antrą—Vingio par-*, 
k,p estradoje dainuos tūkstan
čiai dainininkų, o trečiojoje 
bus ‘šokių diena Žalgirio 
stadijone.

Bus labai įdomi programa. ’ 
Turistines grupes suorgani
zavo L.D.S. ir “Laisvės” 
laikraštis, kurio didelė kelei-\ 
vių grupė išvyks liepos-Ju-v 
ly 16 d. Finnair lėktuvu.

Linkime visiems laimingos 
kelionės, kai grįšite namo — 
mums papasakoti įgytus 
įspūdžius*

P. Ventai

LINDEN, N.J.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jurgis Kudirka
Mirė 1984 m. liepos 4 d.

ikai. MesLiūdnai praėjo vieneri metai kai mus pa 
likome giliame liūdesyje, iš kurio niekada neišeisi
me. Ilsėkis ramiai. Mes tavęs niekad nepamiršime.

Žmona — Helen
Dukra — Edith Welton

JACKSON HEIGHTS, N.Y.

MIRUS

Ievai Mizarienei
Tu mus palikai, nors tų, to nenorėjai. Tu drąsiai 

kovojai, skelbei brolybę, meilę tarpe vargšų darbi
ninkų. Skelbei apšvietą ir prie mokslo juos kvietei 
Atlikai sunkų darbą. Mes ilgai tavęs neužmiršime.

Tavo darbai niekados nežus.
Elizabeth Repshis.

JACKSON HEIGHTS, N.Y. i
’-r

MIRUS

Ievai Mizarienei
Reiškiu nuoširdžią gilią užuojautą jos giminėms, 

Laisvės kolektyvui, personalui, idėjos draugams —
Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje.

Bronius Gelgotas
San Diego, California.

JACKSON HEIGHTS, N.Y.

MIRUS

Ievai Mizarienei
Reiškiu nuoširdžią užuojautą jos giminėms, drau

gams ir pažįstamiems čia Amerikoje ir Tarybų Lie
tuvoje.

Helen Siauris
St. Petersburg, Fla.

JACKSON HEIGHTS, N.Y.

MIRUS

Eva Mizara
' Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos visiems gimi
nėms, draugams ir pažįstamiems Amerikoje ir Lie- 

. tuvoje.

BROOKLYN, N.Y

MIRUS
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1 Aldona ir Andy Anderson 
Genutė ir Ed. Baranauskas 
Ruth Bell < 
Nastė Buknienė 
Aldona De Vetsco 
Servit ir Ruth Gugas 
Elena Jeskevičiūtė 
Nellie Venta 
Anne Yakstis 
Amefia Young 
Amelia ir Walter Yuskovic

Bronei Keršulienei
Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionės vyrui 

Walteriui, giminėms, draugams ir artimiesiems 
JAV ir, Tarybų Lietuvoje.

Sunku priprasti pįie minties, kad Bronės jau mū
sų tarpe nėra...

Robertas ir Helena Feiferiai 
St. Petersburg, Florida.

BROOKLYN, N.Y.

MIRUS

Bronei Keršulienei
Reiškiu giliausią užuojautą joĄ vyrui Walteriui ir 

 

visiems giminėms bei dj’augamsį Amerikoje ir Lie
tuvoje.

j
Helen Siauris

St,. Petersburg, Fla.
i

BROOKLYN, N.Y.

MIRUS

Bronei Keršulienei
Reiškiame gilią, nuoširdžią užuojautą jos vyrui 

Walterui, visiems giminėms ir draugams Lietuvoje •A •ir Amerikoje.
Mes visi liūdime netekę geros draugės.

U. Šimoliūnas M. Kaminsky
A. Simm A. Kireilis
F. Ewonow A. Žemaitis
A. P. Mačiukas Elsie
K. Thomas J. Žemaitis
K. Gudauskas N. Strole
E. Strole H. Horsky
J. Brown B. Kastravickas
H. Pagiegala N. Yudikaitis
W. Ewonow A. Pagiegala

Draugai iš Binghampton, N.Y.

The Soviet leaders have in recent times given much at
tention to problems connected with Soviet-U.S. relations. 
Mikhail Gorbachev elucidated several questions in the in
terview he gave to a Pravda editor; relations between the 
two states naturally come up for discussion at the General 
Secretary’s meeting on April 10 with Thomas O’Neill, 
Speaker of the US House of Representatives. It is 
understandable that Soviet-American relations represent 
an integral aspect of the international climate, and political 
observers round the world were animated to give 
exhaustive comments on the interviews

* * *

A Manhattan grand jury has indicted four persons for al
legedly conspiring to obtain fraudulent medical degrees 
from a now-defunct Caribbean medical school. t

* ♦ *

New York City’s poverty-stricken neighnorhoods are get
ting larger and moving into middle-class areas in Queens 
and other boroughs, according to a new U.S. Census Bureau 
study.

* * *
Margaret Saul of Sunnyside, Queens, and President Ro

nald Reagan have one thing in common. They are both the 
same age — >4.

But as became apparent at a congressional hearing in 
Queens, they have two very different views on Social Secu
rity benefits. In his initial budget proposal, Reagan called 
for a freeze on this year’s Social Security cost-of-living ad
justment, commonly referred to as the COLA. But Reagan 
and the Senate Republican leadership worked out a compro
mise that calls for a 2 percent COLA increase, 1,5 
percentage points less than last year’s increase.

* * *
The world is being propelled towards a nuclear doomsday 

by the deployment of Pershing II, cruise and MX nuclear 
missies.

The real, frightening truth is that all the Reaganite rheto
ric and pathological demagogy about talking and negotia
ting with the Soviet Union are nothing more than the decep
tions of a nuclear warhawk in peacemaker’s clothing. All the 
Reagan rhetoric about peace is a diabolical diversion and 
coverup for all the war preparations and moves toward 
nuclear war.

* * *
Sean MacBride, President of the Geneva-based 

International Peace Bureau and winner of the Nobel Peace
Prize in 1974, had written to 
both leaders — Ronald 
Reagan and Konstantin 
Chernenko about improving 
East-West relations, and to 
discuss nuclear disarm
ament

Encouraged by the replies, 
the Irish Nobel Peace prize 
winner said that he will 
probably write to them again 
suggesting that the UN 
Secretary-General should un
dertake preparations for 
talks, and the talks would be 
aimed at not the details of Nobel winner Sean MacBride

agreement but at securing agreement in principle that 
all nuclear weapons must be done away with.

* * *
Elena Brazauskas, our well known soloist and ex-New 

Yorker from Hartford, Conn, attended her grandson’s 
graduation in Long Island and spent about two weeks with a 
family including the 4th of July.

* ♦ ♦ ♦

A pair of lady’s shoes were left in Laisve’s Hall May 5th. 
They were found after New York Aido Chorus concert and 
the owner may come and get them any day except Saturday 
and Sunday. The shoes are brown and in good condition.

* * *
The friendship of young generations can bring peace a- 

mong nations.
Every young person in our country and throughout the 

world is concerned about the future. For the youth the 
future is everything. A future of peace, progress, and 
prosperity is the reason young people throughout the world 
are actively supporting and mobilizing for the 12th World 
Festival of Youth. This historic eVent for peace, 
international solidarity and friendship will be held in 
Moscow, July 27 — August 3 of 1985.

Under the slogan “Participation, Development, Peace,“ the 
United Nations has designated 1985 International Youth 
Year.




