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KRISLAI
Branginant praeitį... 
Reagano operacija 
Nuodugnus egzaminas 
J.A.V. ir Angola...

Lietuvoje yra plačiai 
vystęs folkloro, liaudies
no, liaudies papročių, dainų, 
muzikos tyrinėjimas,—iY ne 
tik tyrinėjimas, bet tiesiog 
branginimas. Visoje šalyje 
egzistuoja liaudies muzikos 
ansambliai, kaimo kapelos, 

' skudučių orkestrai, tradici
nių šokių rateliai. 
Rumšiškėse, kur muziejiniu 
pagrindu atstatytas praeito 
šimtmečio Lietuvos kaimas, 
atitinkamų pjesių vaidinimai 
vyksta klojime—kaip tai bū
davo prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą, kai kaimo jaunimo savi
veikla naudojo klojimus kaip 
savo sales...

Šimtai ir šimtai specialistų 
bei dar didesnis skaičius stu
dentų ir moksleivių — filolo
gijos, folkloro ir bendrai liau
dies meno srityje — nuolat 
tyrinėja, užrašinėja, užfik
suoja magnetofoninėse juos
telėse, ką jiems pasakoja, po
rina, dainuoja senukai ir se 
nukės.

Skaitant Lietuvos spaudą 
man akin krito ypatingai įdo
mus folkloro branginimo reiš
kinys: štai nuotrauka, rodan
ti būrelį berniukų ir mergai- ■ 
čių, ir tie vaikučiai apsirengę 
senoviškomis drapanomis, 
apsavę vyžomis,, užsidėję , 
piemenukiškas kepures Kas ! 
jie? Ar tai nuotrauka iš apie į 

• pusšimtis metų atgal? Ne, ta i 
nuotrauka padaryta šiemet

♦ * ♦
Tie vaikai — tai mokinukai 

ir mokinukės, suorganizuoti į 
ansamblį, kuris dainuoja tra
dicines piemenukiškas dainas 
dar iš tų laikų, kai tie mažiu
kai, vietoje lankytų mokyklą, 
ankstyvą rytą basi arba vy
žuoti drebėjo šaltyje ganyda
mi turtingesnio kaimyno gy
vulius, žąsis, avinus. Kaip sa
ko žurnalistas, kuris aprašo 
šį ypatingą ansamblį, tie vai
kučiai, Vilniaus pradžios mo
kyklų mokiniai, gal niekad 
nematė žąsino arba avino — 
jie, juk, gyvena didmiestyje 
su televizoriais, svajoja užau
gę vairuoti žigulius ir vol- 
gas... Bet jie be galo mėgsta 
pasinerti į praeitį, apsirėdyti 
drabužiais, kokiais dėvėjo 
vaikais būdami jų seneliai ir 
dainuoti jų daineles...

* * ♦
Prezidentas Reaganas ser

ga, jo ateitis netikra. Politi
nis požiūris į žmogų vienas 
dalykas — sveikatos reikalai 
— kitas: mes, kaip visa šalis, 
jam linkime pasveikti. Gy
venti senatvėje baimėje, abe
jonėje, ar mirtina liga buvo 
pilnai sulaikyta, be abejo 
liūdnas likimas.

Tuo pačiu laiku būdinga 
matyti, kaip elgiasi Amerikos 
spauda. Ji vadina Reaganą 
heroišku, nurodo, kaip puiku, 
kad nežiūrint tokios rimtos 
padėties, jis įstengs koncent
ruoti savo mintis ir energiją 
valdžios vairo laikymui... 
Bet, kuomet sirgo kitos šalies 
(TSRS) lyderiai, dalis JAV 
spaudos šaipėsi, sakė, kad 
ten valdo “paliegę seneliai” ir 
t.t. O mūsų prezidentas da
bar ir paliegęs ir tikriausiai 
pasenęs. Bet likusis pasulis 
nesišaipo.

♦ ♦ *

Prezidento liga nebuvo su-
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Nuotraukoje: dailininko J. Buivydo piešinys.

JAV ruošiasi 
cheminiam karui

Tokijas— Pentagonas stei
gia nauja karinį cheminį 
kompleksą Ramiojo vandeny
no centre. Kaip praneša Ja
ponijos laikraštis “Siakai 
simpo”, Džonstono atole už 
1,100 kilometrų į pietvaka
rius nuo Havajų salų statoma 
didžiulė cheminio ginklo sau
gykla. Pasak laikraščio, kuris 
remiasi Naujosios Zelandijos 
taikos šalininkų organizacijų 
gautais duomenimis, JAV 
kongresas paskyrė šio chemi
nio komplekso stątybai 20 

gauta laiku, nors dar žiemą jį 
egzaminavę gydytojai patarė 
pravesti nuodugnesnį tyrinė
jimą. Kažkodėl buvo atidėlio
jama, kažkodėl būvo pasivė
luota. Prezidentas, kaip ir ki
ti turčiai, bent turėjo progą 
bet kuriuo metu praeiti pilną 
medicinišką tyrinėjimą. 0 ką 
jau kalbėti apie eilinius žmo
nes! Eiliniai žmonės, įskai
tant ne tik darbininkus, bet ir 
vidurines klases, nors ir eg
zistuotų įtarimas, pilną medi
cinišką tyrinėjimą atidėlioja 
kiek galima ilgiau, nes tokia 
procedūra kainuoja arti tūks
tančio dolerių. Taip vadina
ma mediciniška apdrauda 
visko nepadengia, nes nuo
dugnus tyrinėjimas skaito
mas “liuksusu“.* * *

Mūsų šalies kongresas ofi
cialiai patvirtino, kad JAV 
gali duoti karinę, finansinę ir 
kitokią pagalbą sukilėliams, 
kurie kovoja prieš Angolos 
teisėtą demokartišką valdžią. 
0 kas tie sukilėliai? Nors jie 
rekrutuojami tarp vietinių 
gyventojų, juos apmokina, 
ginkluoja ir finansuoja Piettį 
Afrikos rasistai. Reagano ad
ministracija neva smerkia 
Pietų Afrikos apartheido re
žimą, bet kur jos tikros sim
patijos, galima matyti iš el
gesio su Angola.

R.B.

milijonų dolerių. Ten bus d is 
lakuota 13 tūkstančių tonų 
cheminių bombų, kurios iki 
197L metų buvo laikomos Ja 
ponįjos i saloje () k ina voje.

Surado dėžutes
Atlante prie Airijos buvo 

surasta nukritusio keleivinio 
Indijos lėktuvo “Boeing 747” 
įrašų dėžutės, kurias iš 2km , 
gylio ištraukė prancūzai ame
rikiečių pagamintu robotiniu 
povandeniniu laiveliu“Scrab 
I”. Tikimasi, kad jos atskleis 
nukritimo priežastis. Vienoje 
dėžutėje yra įrašyti lakūnų 
pokalbiai, kitoje — lėktuvo 
instrumentų duomenys. Abi 
dėžutės buvo nugabentos 
Bombėjun. Indija pati nori 
atlikti tyrimus, bet pasikvie
tė Amerikos ir Kanados spe
cialistus, turinčius specialią , 
aparatūrą, kuri yra reikalin- i 
ga tik skaitlines turintiems 
lėktuvo instrumentų įrašams 
iššifruoti. Problemą sudaro i 
faktas, kad toms automati- 1 
nėms dėžutėms yra reiklinga 
elektros srovė. Jeigu ją nu
traukė sprogimas, esminių 
įrašų nebus rasta. Indija yra 
linkusi manyti, kad lėktuvą 
sunaikino sikų teroristų bom
ba. Lėktuvo nelaimė pareika
lavus 329 gyvybių aukos, lie
čia tris valstybes — Indiją, 
kuriai tas lėktuvas priklausė, 
Kanadą iš kurios jis skrido, ir 
Ameriką, kur jis buvo paga
mintas.

Havana. — Nuo metų pra
džios Farabundo Marti nacio
nalinio išsivadavimo fronto 
kovotojai išvedė iš rikiuotės 
daugiau kaip 2700 antiliaudi
nio Salvadoro režimo armijos 
kareivių ir karininkų. Patrio
tai sėkmingai kaujasi ryti
niuose Salvadoro departa
mentuose. Pirmąjį pusmetį 
jie žymiai suaktyvino kovos 
veiksmus šalies centriniuose 
ir vakariniuose rajonuose, 
smogė stiprius smūgius dau
geliui karinių proamerikinės 
Duartės diktatūros objektų.

ANDREJUS GROMYKA - 
TSRS AUKŠČIAUSIOSIOS 
TARYBOS PREZIDIUMO 
PIRMININKAS

Andrejus Gromyka gimė 
' 1909 metais dabartinio Balta- 
■ rusijos TSR Gomelio srities 
Vetkos rajono Stovyje Gro- 
mykų kaime ne tu r r, in go vai 
stiečio šeimoje, rusas. Išsila 

i vinimas aukštasis — 1932, 
i metais baigė Ekonomikos 
institutą, vėliau Sąjunginio 

■žemės ūkio ekonomikos 
mokslinio tyrimo instituto 
aspirantūrą. 1936-19391 me
tais dirbo TSRS Mokslų 

' Akademijos. Ekonomikos in
stituto vyresniuoju moksliniu 
bendradarbiu ir ėjo mokslinio 
sekretoriaus pareigas. Eko
nomikos mokslų daktaraas. 
Yra parašęs mokslinių darbų.

Nuo 1939 metų Andrejus 
Gromyka dirbo diplomatinį 
darbą. Buvo TSRS ambasa
dos Jungtinėse Amerikos 
Valstijose patarėjas. 1943- 
1946 metais — TSRS ; nepa
prastasis ir įgaliotasis amba
sadorius Jungtinėse Ameri
kos Valstijose ir kartu TSRS 
pasiuntinys Kubos Respubli
koje. Paskesniais metais — 
TSRS nuolatinis atstovas 
SNO Saugumo Taryboje ir 
kartu užsienio reikalų minis
tro .pavaduotojas, TSRS 
nepaprastasis ir įgaliotasis 
ambasadorius Didžiojoje Bri I 
tanijoje, TSRS užsienio rei į 

'i kalų ministro pirmasis pa. va 
i j d uoto j as.

Nuo 1957 metų vasario 
mėnesio, A. Gromyka — 
TSRS užsieniu reikalų minis
tras, nuo 1985 metų — TSRS 
Ministrų Tarybos Pirmininko 
pirmasis pavaduotojas, 
TSRS užsienio reikalų minis
tras.

Demonstracijos Vakarų Vokietijoje
MoUHir l

Nuotraukoje: VFR. Kelne, Hamburge ir Frankfurte prie Maino įvyko demonstracijos ir 
mitingai, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 75 tūkstančiai antifašistinių, profsąjungų 
organizacijų, politinių partijų ir taikos šalininkų susivienijimų atstovų. “Draugystė su 
Tarybų Sąjunga! Sustabdyti karinius pasirengimus! Darbo, o ne raketų!’’ Tokie buvo 
Kelne įvykusios demonstracijos šūkiai.

Genrikas ZIMANAS
Liepos 15 d., eidamas sep

tyniasdešimt šeštuosius me
tus, mirė revoliucinio ir par
tizaninio judėjimo Lietuvoje 
veikėjas, TSKP narys nuo 
1934 metų, Lietuvos Komu
nistų partijos Centro Komi
teto narys, filosofijos mokslų 
daktaras, profesorių^ Lietu
vos TSR nusipelnęs kultūros 
ve i kėjas, są j ung inės reikš - 
mės personalinis pensininkas 
Genrikas Zimanas.

G. Zimanas gimė 1910 m. 
gegužės 12 d. Lazdijų rajo
ne. Kurdimakščiuose. 1932 
m. jis baigė Kauno universi
tetą. 1926—1940 m. su per
traukomis mokytojavo Uk
mergės ir Kauno gimnazijo-

G. Zimanas nuo pat jau
nystės savo gyvenimą susie
jo su Lietuvos Komunistų 
partijos kova už darbo žmo
nių išvadavimą iš buržuazi
nės priespaudos. 1934 m. įs
tojo į Lietuvos Komunistų 
partiją. Jis buvo LKP Kauno 
rajono komiteto organo „Re
voliucinis darbininkas" re
dakcinės kolegijos narys, jo 
bute buvo ruošiamos šio lei
dinio matricos. Jis parengė ir 
suredagavo nelegalų hekto
grafuotą komunistinį žurna
lą ,,Revoliucijos keliu". 1937 
—1940 m. buvo tautinių ma
žumų biuro prie LKP CK 
sekretorius. G. Zimanas ben
dradarbiavo komunistinėje, 
antifašistinėje spaudoje, ver
tė į liėtuvių kalbą pažangių ; 
rašytojų kūiinius

Atkūrus Tarybų valdžią 
Lietuvoje, G. Zimanas dirbo 
,, Tiesos" laikraščio redakto 
r i ūmi.

. Didžiojo Tėvynės karo pra
džioje G. Zimanas evakuavo- 
si į šalies gilumą. Buvo 
LKP (b) CK ir LTSR liaudies

A. Gromyka — ^TSKP 
narys nuo 1931 metų. TSKP 
XIX suvažiavime išrenkamas 
kandidatu į CK narius, o XX, 
XXII-X.XVI suvažiavimuo
se — TSKP Centro Komiteto 
nariu. Nuo 1973 metų 
balandžio mėnesio — TSKP 
CK Politinio biuro narys.

Andrejus; Gromyka — 
antrojo, penktojo ir visų 
paskesnių šaukimų TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatas. RTFSR Aukščiau
siosios Tarybos deputatas.

Už nuopelnus Tėvynei A. 
Gromykai du kartus suteik
tas Socialistinio Darbo Did
vyrio vardas. Jis apdovano
tas daugeliu ordinų ir 
medalių. •

komisarų tarybos įgaliotinis 
evakuotųjų Lietuvos gyven
tojų reikalams Celiabinsko 
srityje, po to jis dirbo Mask- 
kvoje, rašė lietuviškajai Mas
kvos radijo redakcijai anti
fašistinius straipsnius., ėjo 
LKiPfb) CK propagandos ir 
agitacijos skyriaus vedėjo 
pavaduotojo pareigas. Vėliau 
G. Zimanas paskiriamas 
LKP (b) CK ir Lietuvos parti
zaninio judėjimo štabo ope
ratyvinės grupės viršininko 
pavaduotoju. Pasiųstas 1943 
m. balandžio mėn. j hitleri
ninkų okupuotą teritoriją, jis

aktyviai dalyvavo tarybinių 
partizanų kovose Baltarusijo
je ir Lietuvoje, o nuo 1944 
m. sausio mėn. buvo LKIP(b) 
Pietų srities pogrindinio ko
miteto pirmasis sekretorius 
ii kartu redagavo LKP (b j CK 
laiktašų , K.čfva

Išvadavus Lietuvą i.S bit. 
lerinių okupantų, G. Zima
nas dirbo LKP (b) CK propa
gandos ir agitacijos skyriaus 
vedėjo pavaduotoju. 1945— 
1970 m 
1984 m

..Tiesos", 1971—
./Komunisto" žur

Nesutarimai didėja 
Briuselis— Dėl čia įvyku

sios EEB ministrų tarybos 
vienos dienos sesijos, kurioje 
dalyvavo ekonomikos ir fi 
nansų ministrai, nutarimų 
vėl paaštrėjo prieštaravimai 
ttftp šalių — Bendrosios rin 
kos dalyvių ir jos vadovau 
jančių organų.

Po įtemptų diskusijų mi
nistrai priėmė nutarįmą vie 
nu opiausių grupuotei klausi 
mu. Ministrai nustaė biu 
džeto išlaidų 1986 metams ii 
mitą — 29.7 milijardo Euro
pos valiutinių vienetų. Tai 
žymiai mažiau už sumą, kurią 
pasiūlė EEB vykdomasis or
ganas — Europos bendrijų

nalo vyriausiuoju redaktoriu
mi, nemaža padarė didinant 
šių LKP CK spaudos organų 
vaidmenį respublikos visuo- 
meniniame-politiniame gyve
nime. Kartu dirbdamas mo
kymo ir mokslo įstaigose, jis 
prisidėjo prie aukštos kvali
fikacijos specialistų rengi
mo, visuomenės mokslų plė
tojimo Lietuvos TSR.

G. Zimanas buvo produk
tyvus žurnalistas ir moksli
ninkas, paskelbė nemažai mo
nografijų ir straipsnių mark
sistinės-lenininės teorijos, 
patriotinio bei internaciona- 
listinio auklėjimo, kovos su 
buržuazine ideologija klausi
mais, plačiai įeiškesi paskai- 
tinėje veikloje. Už žurnalis
tinį darbą 1965 m. jam buvo 
paskirta V. Mickevičiaus- 
Kapsuko premija.

G. Zimanas aktyviai daly
vavo visuomeniniame-politi. 
n lame gyvenime. Jis daug 
kaitų buvo renkamas Lietu
vos Komunistų partijos Cent
ro Komiteto nariu, 1949— 
1958 m. kandklafu, o 1958— 
1962 m. LKP CK biuro na
riu. 1974—1978 m buvo TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos ir 
daugelio, šaukimų Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 
deputatas. Jis ne kartą buvo 
renkamas TSRS 
nalistų sąjungų 
riu.

G. Zimanas 
dviem Lenino, 
liuciįos, 
vėliavos,

ir LTSR žur- 
valdybų na-

apdovanotas 
Spalio revo- 

Darbo raudonosios 
..Garbės ženklo", 

Tėvynė karo I laipsnio or-
dir-a® h medaliais.

G. Zimanas nuėjo garbin
gą piliečio ir komunisto, vi
suomenės veikėjo kelią. Jo 

i i yški asmenybė visada liks 
j visų jį pažinojusiųjų širdy- 
j se.

■komisija. Be to. išlaidų suma- 
ižmimas palies daugiausia so
cialines programas: pagalbą 
atsitikusiems rajonams, kovą 
su nedarbu asignavimus be
sivysiančių šalių pagalbos 

, fondui ir t. t Graikija ir Airija 
m Testai ?> o šiam sumažini
mui. nes jis i imtai at silieps jų 

'ekonomikai Biudžeto išlaidų 
i Įmetu nustatymas aiškina- 
j mas ‘finansinės drausmės“ 
| stiprinimu grupuotėje, kuriai 
kelis pastaruosius metus trū-

I ko lėšų $i problema, kaip 
1 manoma, dar labiau paaštrės, 
įstojus į Europos ekonominę 
bendi iją Ispanijai ir Portuga
lijai.

Dabar biudžeto problema 
perduodama svarstyti Euro
pos parlamentui, kuris dažnai 
konfliktuodavo su EEB mi
nistrų taryba ir Europos 

i bendrijų komisija šiuo sudė- 
i tingu klausimu.

: Moterų
i konferencijoje
I

Tarptautinėje moterų kon
' ferencijoje Kenijoje buvo 
! bandoma vengti “politinių" 
j klausimų. Jų neišvengta. 
: Vietnamo delegatė, švietimo 
i ministerė puolė Ameriką, ku
ri esanti kaita dėl visų pasau
lio negerovių. Kritikuodama 
JAV imperializmą, vietna
mietė puolė JAV politiką 
Centrinėje Amerikoje, Vidu
riniuose Rytuose, Azijoje.

Vietnamietei pritarė sovie- 
i tų delegatė kosmonaute Va- 
i lentina Tereškova. Ji kritika
vo erdvės gynybos progra
mą, pasiūlytą prezidento 
Reagano. Tie ginklai didina 
pasaulio grėsmę, kursto ne
ramumus ir įtempimus, pasa
kė kosmonaute.
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Palestiniečiai ir derybos
Pranešta, kad palestiniečiai paskelbė, koks būtų sąstatas 

jų delegacijos, kuri šalia jordaniečių derėtųsi su Amerikos ir 
Izraelio delegacijomis. Esą, Jordanas perdavė informaciją 
apie tos delegacijos sąstatą Amerikai, o Amerika perdavė 
Izraeliui. Pranešama, kad Izraelis paskelbė, kad ta delegaci
ja “nepriimtina”...

Mums atrodo, kad prie tokių aplinkybių derybos iš viso 
negali vykti. Derybos gali vykti tik tarp lygių, tik tuomet, 
kai iš anksto visi dalyviai pripažįsta kitai pusei pilnas teises. 
Bet čia elgiamasi visai kitaip. Esą, palestiniečių delegacija 
turi “patenkinti” Izraelį, užtikrinti, kad ji nėra ekstremi, 
perdaug priešiška... O Izraelio delegacija? Ar palestinie
čiams duodama proga spręsti, ar Izraelio delegacija “priim
tina”? Žinoma, ne.

Iš viso tos, taip vadinamos, derybos tarp Izraelio, Jorda
no ir palestiniečių būtų, jeigu jos ir įvyktų, tikras farsas. 
Atrodo, kad Amerika, kuri oficialiai dalyvaus tik kaip “tar
pininkė” arba kaip “stebėtoja”, faktinai bus diktuojanti jė
ga. Atrodo , kad Izraelis ir Jordanas, abi šalys, kurios ran
dasi Amerikos stovykloje, iš anksto susitars, kaip diktuoti 
palestiniečiams, nors oficialiai jordaniečiai ir palestiniečiai 
sudarys suvienytą delegaciją. Jordano karalius Huseinas, 
kaip atrodo, lošia dvigubą žaidimą: oficialiai jis elgiasi kaip 
arabas nacionalistas, vis deklamuoja apie “brolių palestinie
čių” teises, bet užkulisiuose veikia kaip Washingtono klap
čiukas. Nenuostabu, kad Jordano parlamento vice-pirminin- 
kas neseniai buvo atvykęs į Jeruzalę ir tarėsi su Izraelio 
premieru Perezu.

Mums atrodo, kad kol kalbama apie derybas po Amerikos 
sparnu, taikos Artimuose Rytuose negalima tikėtis. Tikros 
derybos turėtų vykti po Suvienytų Nacijų globa arba didžių
jų pasaulinių jėgų priežiūroje, įskaitant, žinoma, Tarybų 
Sąjungą. Praėjo laikai, kuomet Amerika galėjo svajoti apie 
savo diktato vykdymą Artimuose Rytuose. Įvykiai Libane 
pilnai patvirtino, kad, apart paties Izraelio, Amerikos įtaka 
ten stovi ant vištos kojų. Saudi-Arabijoje ir Jordane viešpa
tauja Washingtonui palankūs režimai, bet kas žino, kaip il
gai jie ten laikysis? Prieš du metu Washingtonas manė, kad 
Libanas JAV kišenėje, bet, kaip mato visas pasaulis, ten 
įvykiai išsivystė visai priešinga kryptimi. Ta pačia krypti
mi, kaip atrodo, rieda ir likusieji Artimųjų Rytų kraštai.

Mūsų ambasadoriai...
Prancūzijos valdžia griežtai protestavo Washingtonui, 

nes JAV ambasadorius elgėsi, lyg Prancūzija būtų buvusi 
ne savaiminga šalis, o mūsų kolonija, arba bent dominija. 
Jis drįso sakyti spaudos atstovams, kad jis labai patenkin
tas, jog Prancūzijos komunistai jau nedalyvauja valdžioje, 
jis reiškė savo nuomonę, kad buvo klaida juos įleisti į vald
žią... Jis mokė prancūzus, kad “Amerikoje komunistai stovi 
už legalių politinių linijų”, pamiršdamas, kad ir Amerikoje, 
bent oficialiai, Komunistų partija legali.

Prancūzijos užsienio reikalų ministerija iššaukė JAV pa
siuntinybės atašė (pats ambasadorius jau išvyko) ir jam įtei
kė griežtą notą: prašome mūsų nemokyti, prašome nesimai- 
šyti į mūsų vidujinius reikalus...

Vienas ambasadorius gali kartais išsišokti. Bet bėda, kad 
gera dalis mūsų ambasadorių elgiasi, lyg jie būtų ne amba
sadoriai, o kokie nors “pro-konsulai”, “vietininkai”, “gene
ral-gubernatoriai”. Visas pasaulis gerai žino, kad Amerikos 
ambasadoriai Pietų Korėjoje, Filipinuose, Izraelyje, Pakis
tane, Jordane, Salvadore, Panamoje ir kitur be kvietimų 
lankosi ministerijose, davinėja įsakymus, maišosi į vidinio 
politinio gyvenimo smulkmenas. Mes turime ambasadorių, 
kurie bando maišytis, nors vietinės valdžios nelabai linku
sios jų elgesį toleruoti. Taip įvyko pakartotinai Graikijoje, 
Meksikoje, Kanadoje, Naujojoje Zelandijoje, Italijoje, Nor- 
vegijbje^ o dabar ir Prancūzijoje. Bet Prancūzijos atsakas 
ypatingai svarbus, nes jis ateina iš šalies, kurios užsienio 
politika visumoje Washingtonui palanki.

Bankai ir santaupos
Amerikos žmonės visuomet buvo pripratę galvoti, kad' 

bankai yra pastovios, pilnai patikimos įstaigos, kad bankai 
lyg šventi — turi ten santaupas — tai ir esi tikras, kad jas 
ten turi besąlyginai, be abejojimų, užtikrintai, amžinai...

Kai Amerika ] 
amerikiečiai pasimokė 
tavo vienas po kito, santaupos tirpo lyg ledas saulėje, žmo
nės prarado, ką jie sutaupė per visą gyvenimą. Bet tie laikai 
tapo pamiršti. Bankai vėl įgijo pilną pasitikėjimą. Kiekvie
name banke galima matyti iškabą, kuri skelbia, kad kiekvie
no santaupos apdraustos per federalinę draudimo įstaigą 
net iki šimto tūkstančių, o koks amerikietis turi daugiau? 
Tikriausiai ne eilinis žmogus, kuris vargais negalais sutaupo 
keletą tūkstančių...

Bet štai dabar matomi simptomai, kad bankai ne tokie 
tvirti, kaip jie mėgsta nuduoti. Šį pavasarį Ohio valstijoje 
keli bankai nekuriam laikui buvo visai užsidarę ir atrodė, 
kad žmonės iš viso praras savo santaupas. Galima įsivaiz
duoti, kokia panika pakilo — žmonės, darbo žmonės, kurie 
vargais negalais susitaupė savo vaikų išmokslinimui, gal ge
resnio namuko nusipirkimui, senatvei, kas rytą rinkosi prie 
bankų, stovėjo ilgose eilėse. Įsimaišė federalinė valdžia ir 
padėjo bankams iš krizės išsikrapštyti. Bet kaip? Ogi su mo
kesčiais, kuriuos sumoka taksais tie patys darbo žmonės, 
tuo tarpu, kai korporacijos ir turčiai įstengia visai išsisukti 
nuo mokesčių mokėjimo.

patyrė didžiąją krizę apie prieš 50 metų, 
imokė iš karčios pamokos Į— bankai bankru-

Kas ką rašo ir sako
“Pagonybės nostalgija”

Skaitant klerikališką spau
dą, mes nuolat užtinkame nu
siskundimus, kad lietuvių 
tautai, ypatingai Lietuvoje 
gyvenančiam jos kamienui, 
gręsia laisvamanybės , bedie
viškumo pavojus. Tai jų nuo
latinis nusiskundimas, turin
tis, pagal mūsų nuomonę, 
konkretų pamatą: Lietuva iš 
tikro vis labiau Įaisvamanėja.

Bet dabar mes pradedame 
girdėti naują nusiskundimą 
— esą, katalikybei gręsia pa
vojus ne tik iš laisvamanybės 
pusės, bet ir iš... pagonybės! 
Taip, senoji baltų pagoniška 
religija nėra mirusi, ji gauna 
vis daugiau sekėjų, kurie, 
nors nepereina į ją organi
zuotai, joje randa sau dvasi
nio peno... Netikite? Štai ką 
pasakoja “Draugas”, gvilden
damas skirtumą tarp katalikų 
ir tautininkų: “Pirmieji tvir
tai stovi ant religinių pagrin
dų, yra giliai tikintys ir prak
tikuoją katalikai, suintere
suoti Lietuvos Bažnyčios pa
dėtimi ir likimu, gyvenime 
besistengią vadovautis krikš
čioniškos moralės normomis 
ir reikalavimais. Jiems bran
gu ir šventa visa, kas yra lie
tuviška ir krikščioniška. Tau
tiškumo jie nepastatė šalia 
krikščioniškumo, bet ir viena 
ir kita sujungia į darnią [sic] 
ideologinę visumą, padedan
čią jiems pozityviai spręsti 
visus, tiek tautinius, tiek re
liginius klausimus. Bažnyčios 
ir tautos reikalai jiems ne
prieštarauja, bet priešingai, 
vieni kitus remia ir palaiko. 
Gindami Bažnyčios reikalus, 
jie jaučiasi giną ir tautų; rū
pindamiesi tautos reikalais, 
žino patarnaują ir Bažn'yčiai. 
Ištikimybė Bažnyčiai ir Tė
vynės meilė, tvirtas tikėji
mas ir tautinių vertybių 
branginimas — pagrindiniai 
jų gyvenimo principai.

Kiek kitaip yra su grynai 
tautiniai nusiteikusio jauni
mo dalimi. Jų tarpe yra sro
vių, kurios pripažįsta tik tau
tines vertybes, ignoruoda- 
mos religines, ar net priešiš
kai nusiteikdamos prieš Baž
nyčią.”

Na, kas čia darosi? Ar kas 
nors Lietuvoje iš tikro bando 
atgaivinti pagonybę? Smeto
nos laikais Lietuvoje egzista
vo taip vadinamą “Perkūno 
garbintojų draugija”, kuri 
faktinai buvo kaip ir organi
zuotos pagonybės užuomaz
ga. Tos draugijos nariai, eks
centrikai, iš tikro svajojo 
apie, pagonybės atgaivinimą 
Lietuvoje ir Latvijoje, apie 
senų aisčių genčių palikuonių 
bendros valstybės įsteigimą, 
apie naujo Krivių Krivaičio 
įšventinimą, vaidilų ir vaidi
lučių saugojamą šventą ugnį 
Rambyne... Iki to net pagal 
“Draugo” baimingą analizę 
neprieita, bet, visgi, dalykai 
blogi. “Draugas” rašo: “Dva
sinių vertybių ieškodami se
nojoje baltų kultūroje, jie at
sigręžia ne tik į folklorą ir 
papročius, bet aktyviai ima 
domėtis senąją lietuvių reli

gija, pagonybėje randa daug 
moralinių vertybių, ją ideali
zuoja, net bando atgaivinti 
kai kurias apeigas. Taip ro
mantiškai ir net naiviai idea
lizuojant senąją baltų religi- 
ją.bažnyčia iškyla kaip jos 
oponentas, priešas, paneigęs 
ir sunaikinęs tokį “gerą” ir 
“naudingą” dalyką. Neskir
dami pačios krikščionybės 
nuo tų būdų, kuriais ji pasie
kė Lietuvą, pagonybės ger
bėjai Bažnyčią ima kaltinti 
tuo, kuo kalti paskiri asme
nys, nesupratę ar prasilenkę 
su pagrindiniais Evangelijos 
reikalavimais. Senojoje lietu
vių religijoje įžiūrėdami ne
maža etinių vertybių bei tau
tos dvasią atspindinčių daly
kų, jie norėtų juos grąžinti į 
gyvenimą, pakeisdami Baž
nyčios pateikiamas vertybes 
bei normas. Praktikuoti reli
giją jiems nebūtina, užtat la
bai žavu ir garbinga kiek ga
lima daugiau atgaivinti se
nuosius papročius ir net apei
gas. Tai savotiška pagonybės 
nostalgija, noras grąžinti 
negrąžintiną, idealizavimas 
to, kas iš tolo, pro laiko ūka
nas atrodo labai gražu ir pas
laptinga.

Kodėl krikdemai kaip tik 
dabar šiuo klausimu taip su
sirūpino? Matyti, kad krikš
čionybės atėjimo į Lietuvą 
jubiliejus yra lazda su dviem 
galais. Klerikalai labai norėtų 
iš to jubiliejaus sudaryti sau 
naudingą politinį kapitalą, 
bet jie puikiai žino, kad lietu
vių tautos sąmonė yra giliai į- 
rėžusi į savo atmintį klastin
gą ir kruviną būdą, kuriuo 
krikščionybė buvo Lietuvai 
primetama. “Draugas” bando 
teisintis: “Kaltinti Katalikų 
Bažnyčią istorijos eigoje lie
tuvių tautai padarytomis 
skriaudomis, yra tiek istori
jos, tiek pačios Bažnyčios 
mokslo nepakankamas paži
nimas, neturėjimas istorinės 
perspektyvos nesuvokimas 
praėjusių laikų dvasios. Ke
lias, kuriuo Kristaus meilės 
mokslas pasiekė Lietuvą, tik
rai buvo nužymėtas mūšiuose 
pralietu krauju, gaisravietė
mis ir politiniais išskaičiavi
mais. Bet tai buvo ne Evan
gelijos, o laiko dvasios pa
gimdyti dalykai, tai buvo 
žmogiškos silpnybės ir egoiz
mo padariniai, prasilenkimas 
sų to pačio Kristaus mokslo 
pagindiniais reikalavimais. 
Kaltinti Bažnyčią už jos vaikų 
ar net vadovų silpnybes ir 
neištikimybę, tai tas pat, 
kaip Kristų kaltinti už Judo 
išdavystę arba Petro išsigy
nimą.”

Bet, kaipgi galima kalbėti 
apie “Kristaus meilės moks
lą”, jeigu jis veržėsi Lietuvon 
krauju ir gaisravietėmis? 
“Draugas” faktinai prašo lie
tuvių tautos tą visą pamiršti. 
Bet, kodėl ji turėtų pamiršti? 
Juk šimtmečiais vėliau, kuo
met kryžiuočių ainiai, rudieji 
naciai, įsiveržė Lietuvon, 
bažnyčios vadovai, kunigai 
daugumoje kolaboravo su įsi
veržėliais! Ar ir tą tauta tu
rėtų pamiršti?

LENKUOS LIAUDIES RESPUBLIKA. Daugelio pasaulio Salių 
uostuose galima pamatyti laivus, pastatytus Sčecino A. Varsklo 
laivų statykloje. Tai galingi rildovežlal, tanklaiviai, moks
linių tyrimų laivai. Pagrindinis Sčecino laivų statytojų užsako
vas yra Tarybų Sąjunga.

Nuotraukoje: TSRS užsakymu statomas naujas laivas.

Miestų statybos projektavimo instituto architektų 
paruošti generaliniai planai suvaidino svarbų vaidmenį, 
atstatant karo sugriautus Lietuvos miestus. Didelį darbą 
atliko ir atlieka instituto architektai planuodami Vilniaus 
naujus gyvenamuosius mikrorajonus, administracinius ir 
visuomeninius pastatus, prekybos centrus. Nemaža naujų 
pastatų ir rajonų susilaukė pripažinimo ne tik respublikoje, 
bet ir už jos ribų. Vilniečių architektų projektai pažymėti 
TSRS valstybinėmife, TSRS Ministrų Tarybos premijomis, o 
Lazdynai apdovapoti Lenino premija.

NUOTRAUKOJE: monolitiniai namai Lazdynuose.
\ V. Gulevičiaus nuotrauka.

Mes viską lai II ėjom per kovą
Pasakoja buvęs Lietuvos 
Liaudies seimo atstovas 1940 
metais, Socialistinio Darbo 
Didvyris Kazimieras Pet
rauskas.

metinių iš-

vėliavų šil-

vis labiau 
kurie sun-

Tarybų valdžios atkūrimo 
Lietuvoje 45-ųjų 
vakarėse, kai Vilniaus gatvė
se žydi liepos, kai visa res
publika puošiasi
kais, nejučiomiš mintimis 
sugrįžtu į tas, šiandien jatr 
tolimas, birželio dienas, pri
simenu draugus, kurie kovo
jo dėl darbo žmonių laisvės ir 
gerovės, kasmet 
retėja gretos tų,
kiomis pogrindžio sąlygomis 
tiesė kelius į šviesų šiandie
nos gyvenimą. ( 
, Mano vaikystė, kaip i r j 
daugelio grytelninkų vaikų, , 
prabėgo skurde. Tėvas ver-1 
tesi sezoniniais darbais, šei
ma nuolat kentė vargą. Todėl 
nebaigęs nė pradinės mokyk
los, turėjau ieškoti darbo ir 
uždirbtais centais prisidėti 
prie šeimos išlaikymo. 1928- 
aisiais, būdamas keturiolikos 
metų, pradėjau dirbti šalt
kalvio mokiniu Rokiškio tur

tų garny k-

uždarbis,

tuolių brolių Zam 
loję, vėliau šaltkalvių dirbtu
vėje. Dirbdavome po dvylika 
valandų sunkų rapkų darbą, 
be jokių mechanizmų. Panaši 
padėtis buvo ir kitose dirbtu
vėse. O kur dar darbdavių 
patyčios, menkas 
išnaudojimas.

Ir štai tada su darbo drau
gais jau pamažu 
suvokti, kad dėl to kalčiausi 
iiė vienas ar kitas ptskiras iš
naudotojas, o pati valdymo 
sistema, darbo žmogui sveti
ma santvarka. Todėl prieš ją 
reikia kovoti išviėn, organi
zuotai. 1930 meta 
vienminčių jaunuolių grupė, 
ir mums pavyko užmegzti ry
šius su Rokiškio apskrities 
komjaunimo komitetu. Taip 
aš tapau pogrindinės komjau
nimo organizacijos nariu.

pradėjome

s susidarė

Platinome komunistinę lite
ratūrą, dirbome agitacinį 
darbą tarp jaunų Rokiškio 
darbininkų, kūrėme naujas 
komjaunimo kuopeles.

1931 metų gegužės 1-ąją 
įmonėje dalinau atsišaukimus 
ir per neatsargumą patekau į 
policijos rankas. Visą mėnesį 
tardė, po to teisė Panevėžy
je. Teisė mane vieną, nes ne
sugebėjo įrodyti, kad prik
lausau pogrindinei komjauni
mo organizacijai. Kaip nepil
nametį, nuteisė lygtinai. Ko
vos draugai tada pasiūlė per
sikelti į Panevėžį, kad vėl ga
lėčiau pasinerti į revoliucinį 
darbą. Dirbau miesto staty
bose ir vadovavau vienai Pa
nevėžio pogrindinei partinei 
organizacijai.

Niekada neišblės atminty 
tos visaliaudinio entuziazmo, 
didelio politinio pakilimo pil
nos 1940 metų birželio die
nos. Ne į kiekvieną kaimą 
ateidavo laikraštis, o žinia 
apie buržuazinės vyriausybės 
žlugimą, apie Liaudies vy
riausybės sudarymą žaibo 
greičiu pasiekė tolimiausius 
užkampius. Išsitiesė nuo ne 
pakeliamo vargo naštos pa
linkę kumečių, samdinių pe
čiai. Su vėliavomis, šūkiais, 
dainomis traukė žmonės į 
miestelius, kuriuose vyko mi
tingai ir demonstracijos, pa
laikančios Liaudies vyriausy
bę reikalaujančios fabrikų ir 
bankų nacionalizavimo, 
žemės reformos.

Mane panevėžiečiai darbi
ninkai pasiuntė savo atstovu į 
Liaudies seimą, kuris savo 
darbą pradėjo liepos 21 dieną 
Kaune. Viename iš posėdžių 
teko ir man pasisakyti darbi
ninkų klasės vardu.

Liaudies Seimas atkūrė 
Tarybų valdžią Lietuvoje, 
atidavė žemę valstiečiams, 
nacionalizavo pramonę. Buvo 
nutarta prašyti Tarybų Są
jungą priimti Lietuvą į bro
liškų tarybinių respublikų 
šeimą. Delegatų, kurie turėjo 
vykti į Maskvą, sąraše buvo 
ir mano pavardė.

Liepos 30 dieną į Kauno 
geležinkelio stotį palydėti 
mūsų vyriausybinės delega
cijos su vėliavomis ir plaka
tais susirinko tūkstančiai 
žmonių. Sveikino liaudies pa
siuntinius ir kiekvienoje sto
tyje, kur tik sustodavo trau
kinys. Vėliau nuoširdus priė
mimas Maskvoje, TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos 

septintoji sesija, kurioje Lie
tuva buvo ^priimta į Tarybų 
Sąjungos tautų šeimą.

Tarybų Lietuvai—45
1940 metu vasara visam 

laikui aukso raidėmis įsirašė į 
Lietuvos istoriją. Buvo nu
versta buržuazinė diktatūra, 
atkurta Tarybų valdžia, 
Liaudies seimas priėmė Dek
laraciją apie valstybės san
tvarką, kuria Lietuvą paskel
bė Tarybų Socialistine Res
publika, ir Deklaraciją dėl 
Lietuvos įstojimo į TSRS su
dėtį.

Iškalbingai apie šįuos isto
rinius įvykius pasakoja nauja 
paroda ‘‘Tarybų Lietuvai- 
45”, atidaryta Lietuvos TSR 
revoliucijos muziejuje. Čia 
daug unikalių fotonuotraukų, 
istorinės reikšmės dokumen
tų, vertingų eksponatų. Pir
mą kartą, pavyzdžiui, de
monstruojama nuotrauka, 
vaizduojanti Šiaulių sunkiųjų 
darbų kalėjimo politinių kali
nių grupę, kurią Lietuvos 
liaudies vyriausybė amnesta
vo 1940 metų vasarą. Čia pat 
unikalus eksponatas — gita
ra, kurią, būdamas šiame ka
lėjime, pagamino P. Ziber- 
tas, iškalėjęs buržuazijos val
dymo laikotarpiu iš viso dvi
dešimt metų.

Daug vietos parodoje skir
ta jaunos Liaudies vyriausy
bės pirmiesiems žingsiams, 
Lietuvos Komunistų partijos 
ir LLKJS veiklai, profsąjun
gų kūrimuisi.

Ypatingą vietą užima sky
rius, pasakojantis apie Lietu
vos Liaudies seimą, jame 
priimtus istorinius nutari
mus. Ekspozicijose rinkimų į 
Liaudies seimą biuleteniai, 
svečių bilietai, posėdžių ste
nogramos, atstovų kalbos ir 
nuotraukos. Vienoje jų užfik
suota akimirka, kai Liaudies 
seimo primininkas L. Ado- 
mauskas pasirašo Deklaraci
ją dėl Lietuvos įstojimo į 
TSRS sudėtį. Kitoje nuotrau
koje seimo Įgaliotieji delega
cija, kuriai buvo pavesta į- 
teikti šią Deklaraciją TSRS 
Aukščiausiajai Tarybai.

TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos septintoji nepaprastoji 
sesija patenkino Lietuvos 
TSR prašymą. Parodos eks
pozicijose galima išvysti 
nuotraukas, kuriose užfik
suotos Lietuvos darbo žmo
nių džiaugsmo ir pritarimo 
demonstracijos įvairiuose 
respublikos miestuose.

Paskutinė parodos dalis 
supažindina su laimėjimais, 
kuriuos Lietuva, padedant 
broliškoms respublikoms, pa
siekė Tarybų valdžios me
tais. Eksponatai pasakoja 
apie Komunistų partijos va
dovaujantį vaidmenį, sie
kiant techninės pažangos 
pramonėje, žemės ūkyje, 
vystant kultūrą, mokslą, ge
rinant darbo žmonių buitį.

Maskva— Maskva ir Peki
nas pasirašė prekybos sutar
tį, kuri gali reikšti po 25 metų 
atnaujintą suartėjimą. Sutar
tis, siekianti $19 bilijonų, lie
čia prekybos padvigubinimą, 
Kinijos pramonės sumoderni 
nimą. Kinija atsilygins že
mės ūkio gaminiais bei kitais 
kasdieninio vartojimo reik
menimis.

Tada pirmą kartą lankiausi 
Kremliuje. Tasai apsilanky
mas lemtingomis Lietuvai 
dienomis giliai įstrigo atmin
tin, liko širdy kaip didelė 
šventė, per dešimt Maskvoje 
praleistų dienų dalyvavau ne 
tik pasirašant valstybinės 
reikšmės aktus, bet ir pasisė
miau daug patyrimo, kaip 
kurti naują gyvenimą. Visa 
tai man labai pravertė dir
bant tarybų bei partinį darbą 
įvairiuose Lietuvos kampe
liuose.

Džiaugiuosi, kad tai, apie 
ką svajojome beveik prieš 
pusę amžiaus, šiandien išsi
pildė, kad Lietuvos darbo 
žmonės kuria dar šviesesnę 
rytdieną.

K. Petrauskas
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^Kultūros (J^ltgarsiai
TSRS POETAI ČIA

Du garsūs tarybiniai poetai 
Jevgeni Jevtušenko ir An
drejus Voznosenskis, gegu
žės 16-ąją dieną Carnegie 
salėje New Yorke skaitė savo 
poezijos kūrinius. Mūsų šaly
je poezijos vakarai nelabai 
populiarūs, — juos lanko tik 
mažos poezijos mėgėjų rink
tinės grupės. Net kai gar
siausieji poetai, kaip Gins- 
bergas arba Robert Lowell, 
skaito savo kūrinius, tik keli 
šimtai žmonių tesusirenka 
jų klausytis. Bet šiedu tarybi
niai poetai sutraukė beveik 
pilną Carnegie salę — virš 
tūkstančio žmonių.

Tiesa, šių dviejų poetų 
pasirodymas buvo suderintas 
su pagarsėjusio džazo meist
ro Paul Winter ir jo 
ansamblio pasirodymu. Win
ter yra Tarybų Sąjungos 
prietelius, nusiginklavimo ir 
ekologijos šalininkas. Jo 
koncertinės dalys bei pasta
bos buvo suderintos su 
Jevtušenko ir Voznosenskio 
poezijos sk^įtymu. Vakaro 
tema buvo sudėtinga: taikos 
siekis, JAV-TSRS sugyveni
mas; pagarba laisvei ir 
menui; ekologijos apsauga; 
jūros banginių apsauga. Win
ter rekordavo banginių gar
sus giliuose Pacifiko vande
nyse ir tuos garsus įjungė į 
savo kompozicijas, kitaip 
sakant — muzika buvo, 
žmonių ir banginių kolabora
vimo rezultatas. . .

Bet svarbiausia programos 
dalis buvo Jevtušenko ir 
Voznosenskio pasirodymas. 
Winter, kuris juos gerai 
asmeniškai pažįsta, juos 
pristatė ir jų poezijai savo 
muzika akompanavo. Prieš 
jiems skaitant savo eiles rusų 
kalboje, amerikietis poetas 
skaitė angliškąjį vertimą.

Kaip atsiliepė publika? 
Amerikiečiai, įskaitant poezi
jos mėgėjus, nėra įpratę prie 
tokio emocinio, tiesiog akto
rinio poezijos skaitymo. Ypa
tingai su patosu savo kūrybą 
skaito Jevtušenko. Vozno
senskis, kuris mano nuomone 
jautresnis poetas, deklamuo
ja kiek ramiau, bet jis visgi, 
palyginant su anglosaksais 
poetais, ugningas oratorius.

Publikoje buvo ir rusiškai 
suprantančių žmonių. Pavyz
džiui, atpažinau ilgametį 
New York Times korespon
dentą Tarybų Sąjungoje 
Harrison Salisbury, drama
turgą Arthur Miller, kuris 
suprantąs rusiškai ir moka 
eilę kitų kalbų, bet dauguma, 
aišku, rusų kalbos nesuprato. 
0, jų skaitymai visgi buvo 
sutikti audringais aplodis
mentais ir publika dalinai per 
vertimą, dalinai per išraiškas 
ir žestus gerai suprato 
skaitomųjų eilėraščių pras
mę. Ypatingai smarkiai plota 
tokioms pasauline plotme 
žinomoms poemoms, kaip 
■Jevtušenko “Babij Jar.”

ATLEIDO KRITIKĘ

Įtakingas New Yorko kul
tūrinis savaitraštis “The 
Village Voice” iš pareigų 
pašalino meno kritikę Lucy ‘L 
Lippard, kuri kas mėnesį 
patiekdavo plačią apžvalgą 
apie šiuolaikinį pažangų me
ną: tapybą, skulptūrą, kon
cepcinį meną ir t. t. Šis 
laikraštis turi dar du kritiku, 
bet Lippard skyrėsi tuo, kad 
ji nuosekliai, nuolat ir 
nedvejojamai rėmė idėjiniai 
svarbų meną, ypatingai me
ną, dargi tokį, kuris 
reiškėsi ideologinėje kovoje 
prieš miĮitarizmą, rasizmą, 
vyrišką šovinizmą ir ekono
minę nelygybę.

Lippard yra žinoma kaip 
gabi rašytoja, parašiusi virš 

tuzino knygų meno klausi
mais, kuri suruošė daugybę 
grupinių par$4ų, dalyvavo 
šimtuose simpoziumų iš 
“Voice” bendradarbių gretų. 
Lippard gavo progą atspaus
dinti vieną straipsnį, kuriame 
ji aiškino jos’ atleidimo 
priežastis ir reiškė protestą. 
Ji iškėlė, kad jai buvo 
pasakyta, jog jos raštai 
nuobodūs, muša į tą patį 
tašką, kad jos politinis 
galvojimas miglotas ir kad 
straipsniai nepakankamai pa
ruošti. Lippard taip aiškino— 
laikraštis turi dar du meno 
kritiku. Jiedu pastoviai ne
kaltina, kad jie muša “į tą. 
patį tašką”, nes jų nusistaty
mai labiau redakcijai priimti
ni. Ji, Lippard, irgi “muša į 
tą patį tašką”, kuris yra 
prosocialistinis ir feministi
nis.. Sakydami, kad jos raštai 
jiems nuobodūs, redaktoriai 
faktinai sakė, kad jiems 
nepatinka jų turinys.

Rašant šiuos žodžius suži
nota, kad šimtai dailininkų ir 
kritikų parašė protesto laiš
kus “Voice” redakcijai, reika-< 
laudami grąžinti ją į bendra
darbių eiles. Ar tas paveiks, 
parodys ateitis. Kol kas 
Lippard pradėjo rašyti Chica- 
gos socialistiniam savaitraš
čiui “In These Times”, bet jo 
tiražas gal 25 kartus mažes
nis negu “The Village Voice”.

KŪRINIAI VARGONAMS

Vilniuje išeinančiame Kul
tūros ministerijos ir Rašytojų 
sąjungos organe Živilė Ra
moškaitė (gegužės 18) rašo 
apie penkių koncertų eiklių, 
kuris įvyko Paveikslų galeri
joje, tai yra —buvusioje 
katedroje. Ciklių, pavadintą 
“Visi Olivjė Mesiano kūriniai 
vargonams” suruošė vargo
ninkas Dainius Sverdiolas. **

Mesiano muzika vargo
nams, aišku, giliai religinio 
turinio, bet socialistinėje 
laisvamaniškoje Lietuvoje ji 
vertinama kaip muzika, kaip 
visos žmonijos bendro kultū
rinio lobio palikimas. Tokie 
kūriniai kaip “Apparition de 
l’Eglise eterneile” ir “La 
Natavite du Seigneur” yra ne 
tik bažnytinės muzikos, bet 
bendrai muzikos šedevrai. 
Apie Mesianą Ramoškaitė 
rašo:

“0. Mesianas vargonams 
sukūrė palyginant daug, jis 
berods vienintelis šiuolaikinis 
kompozitorius, šiam instru
mentui skiriantis tiek dėme
sio (jis — taip pat praktikuo
jantis vargonininkas). Tai 
keturi smulkesnės formos 
opusai ir keli ciklai. Pirmąjį 
1928) ir paskutinį (1969) 
kūrinį skiria keli dešimtme
čiai. Taigi vargonų muzikoje, 
kaip niekur kitur akivaizdi 
Mesiano kūrybos evoliucija”.

R. B.

Kretingos rajono kraštoty
ros muziejuje saugoma kopija 
didžiojo Gintaro prizo, kurį 
K. Požėlos kolūkis pelnė už 
geriausiai Lietuvoje tvarko
mą kaimo gyvenvietę.

Pačiame kolūkio centre ty
vuliuoja gražus tvenkinys su 
gerai įrengtais paplūdimiais. 
Abipus jo—Rudaičių gyven
vietė. Asfaltuotos gatvės, 
daugiau kaip šimtas žemdir
bių namų su visais patogu
mais. Prie sodybų rūpestin
gai prižiūrimi želdiniai ir gė
lynai, tvarkingi ūkiniai kie
mai ir pagalbiniai trobesiai. 
Gyvenvietėje yra parduotu
vė, valgykla, svetainė, medi
cinos ir buitinio aptarnavimo 
punktai, vaikų lopšelis-dar- 
želis, automatinė telefono 
stotis. Nuosavų ir visuomeni

“LAISVE’'

Liepos mėnesį Maskvoje vyko XII Pasaulinis jaunimo ir 
studentų festivalis. Jame dalyvavo ir šešiolika Lietuvos 
meno kolektyvų, iš viso penki šimtai dainininkų, šokėjų, 
aktorių. Festivalio svečiai turėjo progos susipažinti su 
Vilniaus Jaunimo teatro spektakliais — V. Korastyliovo 
“Pirosmani, Pirosmani” ir K. Antanėlio ir S. Gedos 
rokopera “Meilė ir mirtis Veronoje”. Abiejų spektaklių 
režisierius yra Lietuvos TSR valstybinės premijos laureatas 
E. Nekrošius.

Nuotraukoje: Jaunimo teatro aktorių grupė.
V. Brajomuotrauka

Lietuvos pasiuntiniai Maskvos festivalyje

Vilnius, liepos 18 d. 
12-ajarhe Pasauliniame jauni
mo ir studentų festivalyje 
iškilmingai palydėti į Maskvą 
išvyko jaunimo delegacija. 
Plačiau apie jaunimo forumo 
programą Eltai papasakojo 
festivalio Tarybinio paren
giamojo komiteto narys Lie
tuvos LKJSCK pirmasis 
sekretorius Petras Ignotas.

— Respublikos pasiunti
niai — geriausieji jaunieji 
gamybininkai, studentai, 
moksleiviai. Liepos 2? — 
rugpjūčio 3 — festivalio 
dienomis tarybinės delegaci
jos sudėtyje jie atstovauja 
daugiatautei jaunajai mūsų 
šalies kartai, jos 42 milijonų 
komjaunimo organizacijai. 
Garbingą teisę — būtį 
vestivalio delegatu merginos 
ir vaikinai iškovojo plačiai 
respublikoje vykusiame so
cialistiniame lenktyniavime. 
Festivalio šūkis — “Už 
antiimperialistinį solidaru
mą, taiką ir draugystę”.

Kiekviena šventės diena 
skiriama atskirai jaunimą 
jaudinančiai temai — bran
duolinei grėsmei pašalinti, 
nusiginklavimui, taikai. Vei
kė atskiri centrai, kurie 
nagrinėjo jaunimo teisių, 
neprisijungimo judėjimo, ap 
linkos apsaugos ir kitas 
problemas. Čia galėjo pasisa
kyti įvairių partijų, judėjimų 
atstovai, skirtingų įsitikini
mų žmonės. Daugelyje rengi
nių dalyvavo ir Tarybų 
Lietuvos atstovai.

DUONA IR GROŽIS
nių namų gyventojai aktyviai 
dalyvauja gražiausiai tvarko
mos sodybos konkursuose, 
apdovanojami nugalėtojai, • 
propaguojama jų patirtis.

Pagal kūrybinio bendra
darbiavimo sutartis ūkio kul
tūros namuose Klaipėdos 
dramos teatras sistemingai 
rodo naujus spektaklius, uos
tamiesčio dailininkai čia ren
gia kūrybines stovyklas, ta
pybos darbų parodas.

—Tvarkant gyvenvietę di
delį entuziazmą parodė kolū
kio primininkas, rajono Tary
bos deputatas S. Mažeika ir 
Rudaičių apylinkės Tarybos 
pirmininkė G. Šoparienė,-— 
sako Kretingos rajono vyk
domojo komiteto pirmininkas, 
J. Vaikėnas.—Jie apvažiavo 
pavyzdinių respublikos ūkių

Šalies sostinę festivaliui 
kartu su kitais ruošė ir didelė 
Lietuvos jaunimo grupė. 
Koncertų scenose repetavo 
respublikos saviveiklinin
kai čia pasirodė- 15 
instrumentinių, dainų ir šo
kių ansamblių, solistai.

Buvo įsikūrusi ir atskira 
lietuviška “sala” Maxim Gor
kio kultūros parke, kuriame 
veikė broliškųjų respblikų 
kultūros kompleksai. Tarybų 
Lietuvoj p.ąVįijępų ekspozi
cija supažindino su Lietuvos 
kultūros pasiekimais Tarybų 
valdžios metais, jaunimo gy
venimu, liaudies kūryba. 
Ištisą koncertų fejerverką 

i suruošė cs saviveiklininkai, 
dirbtuves įkūrė liaudies me
nininkai.

Režisierius E. Nekrošius

centrus, susipažino su jų pa
tirtimi, konsultavosi su spe
cialistais, rengė aplinkos 
tvarkymo talkas.

Grožį ir patogumus pože-- 
liečiai susikūrė ne tik gyven
vietėje. Jie mechanizavo be
veik visus gamybos procesus, 
prie fermų ir sandėlių išbeto
navo privažiavimo kelius, ap
želdino aplinką, įrengė jau
kius poilsio kambarius.

K.^-Požėlos kolūkio pavyz
džiu seka kiti Kretingos 
rajono ūkiai.

Pastaraisiais metais daug 
įkurtuvių atšvęsta Jokūbavo, 
Žemaitės, Laukžemės, Grūš- 
laukės kolūkiuose, Kretingos 
tarybiniame ūkyje-techniku- 
me, Sodininkystės tarybinia
me ūkyje.

A. Pipiras

KAZYS BAGDONAVIČIUS

“Vaduotojiškos” idilės
arba Didmiesčių pie II enėliai

kaip ten iš

ymojo kartą 
tos mašinėlės 
ėviškės žibu- 

darbuotojai ir sunkiai 
visai nemąstė, 
langą baltom

Bala žino, 
tikrųjų buvo. Neveltui kūry
ba priskiriama prie pačių 
paslaptingiausių psichikos 
procesų. Tačiau pabandyki
me įsivaizduoti

Sakykim, r 
prie rašomos: 
kanadiškių “T 
rių 
mąstė. O gal ir 
gal žiūrėjo į 
akim ir sunkiai dūsavo — 
laikraščiui būtinas vedama
sis, tuo tarpu rašyti lyg ir 
nebėra apie ką. Visos dipukų 
problemos jau milijoną kartų 
nučiulptos, tad apie naujėles- 
nę temą nėra ko nė svajoti, 
tiktų ir nuzulinta, tačiau — 
šviežesnių aspektu ... Ar 
galėjo taip mąstyti tūlas 
“Tėviškės žiburių” darbuoto
jas, atsakantis už leidinio 
“sunkiąją artileriją” — veda
muosius? Ne tik galėjo, bet ir 
privalėjo, nes tam jisai tenai 
ir pasodintas. Tokia jo 
istorinė misijai Na, o tuo 
metu gatve, sakykim, traukė 
triukšminga minia. Gal žmo
nės mitingavo už taiką. O gal 
prieš nedarbą. Arba prieš 
sparnuotąsias raketas. Ar 
prieš rasinę diskriminaci
ją ... Maža dėl ko gali 
demonstruoti labai laisvo 
pasaulio žmogus. Sakykim 
pasižiūrėjo dar kartą mūsų 
redaktorius per langą ir jo 
smegenų vingiais nuūžė pir
moji vedamojo mintis! Pa
teikiame ją visą: “Laisvojo 
pasaulio kraštuose siekia
mieji dalykai išplaukia į 
gatves. Jei kurios bendrovės 
ar įmonės darbininkai pa
skelbia streiką, su plakatais 
išeina į gatves” . . .

Pajutęs, kad kalba net ir 
mažvaikiui suprantamus da
lykus, autorius palengva 
suka link didžiosios politikos. 
Girdi, kai “vadinamieji (!) 
taikos šalininkai ryžtasi pra
vesti savo idėjas, taip pat 
išeina į gatves su atitinka
mais plakatais”. Pasidžiau
gęs, jog taip subtiliai sunieki
no taikos šalininkus, autorius 
gimdo pirmą reišmingą išva
dą: “Taigi gatvė yra tapusi 
savotiška kovos arena, ku
rioje demonstruoja įvairios 
pajėgos, siekiančios laimėti 
visuomenės dėmesį savo 
idėjomis bei siekįmais” . . .

Štai dabar, 
nudžiugo autorius, iš kelių ne 
itin gudrių pastebėjimų pa
maži išsiperėjo pagrindinė 
vedamojo idėja! Vadinasi, 
šitaip . . . Gyvepame perkū
niškai liuosame 
tinguojame už ką norime ir 
kiek tik telpa . 
kovą gatvėse — 

ko gero,

krašte, mi-

. . Laimėjai 
vyriausybė

moment reagudja, demon
strantų pageidavimus pildo, 
daugumos valią tenkina ... 
0 kaipgi kitaip? Juk ji tik tam 
ir egzistuoja! Sakysim, jeigu 
vieną gražią dieną visi 
dipukai staiga išeitų į gatves 
reikalaudami tuojau pat “iš
vaduoti” Lietuvą, Kanados 
vyriausybei būtų riesta . . . 
Turėtų “vaduot”, niekur 
dingtų. Deja, deja, atsiduso 
(ko gero!) užsisvajojęs auto
rius ir juodu ant balto 
prisipažino, kad ‘. . . tautie
čių dalyvavimas demonstra
cijose būna labai kuklus”. Tai 
kodėl gi lietuviai “vaduoto
jai” tokie slunkiai? Kodėl gi 
jie vengia eiti į gatves? 
Kariniai nusikaltėliai — su
prantama, o kiti? 
paaiškina: “1 
tys įvairios. Vieni 
per seni, kiti per 
ti — per daug 
ketvirti — rengias 
Lietuvą, penkti — 
eitynėm ir 1.1.”

Kažkokios neaiškios prie
žastys, kraipo galvą vedamo
jo autorius ... Ir išties — ką 

r štai kaip 
Priežas- 
sakosi esą 
jauni, tre- 
užsiėmę, 

i važiuoti į 
nepritaria

reiškia “per jauni” arba "per 
seni”? O ko vertas teiginys 
“per daug užsiėmę”? Per 
daug užsiėmę/kad rastų laiko 
šitokiom nesąmonėm? Tai ko 
verti tie, kurie nusispjauna į 
šventą “vadavimo” pareigą ir 
rengiasi aplankyti tėvynę? 
Ką visa tai galėtų reikšti? 
Patriotizmo atrofiją?

Nieko panašaus, ramina 
save ir skaitytojus vedamojo 
autorius. Šunelis pakastas 
visai kitur . . . Pasirodo, visi 
vengiantys eitynių dipukai 
paprasčiausiai meluoja, bet 
meluoja nesąmoningai, patys 
to nesuprasdami. Pasirod, 
kad “visi visų pasiteisinimų 
pagrinde, atrodo, glūdi gat
vės baimė”! Bet ne dėl to, kad 
joje gali apiplėšti, oi ne!

Pasirodo, kad mūsų tautie
čiai, beveik visą amželį (ar 
bent didžiąją jo dalį) praleidę 
akmeninėse Amerikos did
miesčių džiunglėse, sielos 
gilumoje taip ir išliko naiviais 
kaimo berneliais! Žodis “Tė
viškės žiburiams”:

“Lietuvis nėra didmiesčio 
vaikas. Gatvėje jis jaučiasi 
nejaukiai. Jis yra drąsus tik 
savo kaime. Čia jis kovoja 
labai narsiai, kartais net per 
daug narsiai” ...

Dabar jau visiems viskas 
aišku! Pasirodo, tai “. . . 
tradicinis lietuvių psichologi

.. VASARA —
’ ATOSTOGŲ METAS

Prie Nemuno vingio prig
ludusį, Birštono kurortą bur
žuazinėje Lietuvoje nedauge
lis težinojo. Šįandien į čia ve
da keliai iš visos Tarybų Są
jungos. Birštono gydomieji 
vandenys ir purvo vonios 
sugrąžino sveikatą ne vienam 
žmogui. Siekiant dar efekty
viau panaudoti kurorto gam
tinius turtus, čia pradėta 
naujos didelės gydyklos sta
tyba, kurios sąmatinė vertė 
siekia beveik keturis milijo
nus rublių.

Vasara — atostogų metas, 
ir poilsiautojų maršrutai nu
sidrieks ne tik į Birštoną, bet 
ir į kitus Lietuvos kurortus. 
Apie poilsio organizavimą šią 
vasarą pasakoja Respubliki
nės profesinių Sąjungų Tary
bos socialinio draudimo sky
riaus vedėjas E. KLIUCIN- 
SKAS:

-Nuolatinis dėmesys žmo
nių sveikatai - viena iš pag
rindinių profsąjungų rūpes
čių. Tam tikslui tarnauja ir 
platus profsąjunginis poilsio 
namų bei sanatorijų tinklas. 
Tačiau pirmasis darbininko 
pagalbininkas yra sanatorijos
— profilaktoriumai, veikian
tys prie didžiųjų gamyklų. 
Čia žmogus po darbo keliauja 
ne namo, o į gydyklą, kur jis 
nemokamai gauna kvalifikuo
tą medicininę pagalbą.

Tokio profilio įstaigų Lie
tuvoje dabar apie trisdešimt. 
Per vienerius metus jose 
pailsi ir pasigydo daugiau 
kaip 28 tūkstančiai žmonių. 
Jau šiais metais sanatorijos
— profilaktoriumai atidaryti 
prie Alytaus medvilnės kom
binato, Plungės dirbtinių odų 
gamyklos.

Populiaria poilsio forma ta
po šeimyninis poilsis. Dabar 
visi Lietuvoje veikiantys 
pqilsio namai priima tėvus su 
vaikais. Bene daugiausia 
žmonių sutraukia vasarą Pa
langa. manome, kad Baltijos 
pajūryje per sezoną - tris mė
nesius - praleis savo atosto
gas apie pusę milijono žmo
nių. Kai mini tokius skaičius, 
visada nejučiomis prisimeni,

3-IAS PUSLAPIS

jos bruožas, kuris tebesilaiko 
iki šiol”. O reikia, kad jisai 
nebesilaikytų! — barasi “Tė
viškės žiburiu” vedamojo 
autorius, nes šis patriarchali
nis bruožas, buvo geras tik 
anuomet, smetoniniais lai
kais, “idiliškame kaimo bei 
miestelio gyvenime”, bet ne 
laisvės kraštuose, kur yra 
reikalinga gatvės drąsa . . .”

Baigia autorius šį istoriš
kai-psichologišką opusą} mo
bilizuodamas visus dipukus 
gigantiškam uždaviniui — 
kuo skubiau perauklėti visus 
šiuos Toronto, Bostono ar 
Chicagos piemenėlius, kol jie 
dar neišdraskė akių savame, 
“vaduotojų” priterštame kie
me. Visi į gatves, kviečia 
tautiečius autorius.

Mes irgi už . . . Tegul visi 
pasižiūri. . .

Kazys Bagdonavičius

kad buržuazijos valdymo me
tais čia per vasarą pabuvoda
vo tik“ &0iė '20 tūkstančių 
žmonių. Palanga, kurios du 
trečdaliai tada priklausė gra
fui Tiškevičiui ir kur už parą, 
praleistą kurorte, tekdavo 
mokėti apie 15 litų, papras
tam žmogui buvo neprieina
ma.

Kalbant apie Palangą, bū
tina paminėti “Lino” žemdir
bių poilsio centrą Vanagupė- 
je. Čia veikia dvi sanatorijos 
ir keturi poilsio namai, yra du 
baseinai su pašildytu jūros 
vandeniu.

Labai populiariu Lietuvos 
kurortu tapo Druskininkai. 
Ypač pradėjus veikti didžiau
sioms Europoje vandens gy
dykloms. Vienu metu gydo
mąsias procedūras gali atlikti 
du šimtai žmonių.

Greta poilsio namų ir sana
torijų daugelis respublikos į- 
monių ir organizacijų turi ku
rortuose įsirengę savo poilsio 
bazes. Jų Lietuvoje 2000, ku
riose per vasarą pailsės apie 
40 tūkstančių darbininkų ir 
tarnautojų.

Poilsiaujant profilaktoriu
muose,’ poilsio namuose ar 
sanatorijose didelę materiali
nę paramą suteikia profsą
jungos. Įmonėms, ūkiams ir 
organizacijoms perduodama 
daug nemokamų arba lengva
tinių kelialapių. Praktiškai 
kas trečias šią vasarą kurorte 
pabuvojęs žmogus pasinau
dos šia teise.

Dar reikia pridurti, kad 
vasarotojų maršrutai veda ir 
į kitas šalies kurortines vie
tas, užsienį. Krymo ir Kau
kazo gydyklos, Varnos ku
rortas Bulgarijoje, garsieji 
Karlovy Varai Čekoslovaki
joje priims nemažą būrį Lie
tuvos atstovų.

Didelį dėmesį profsąjungos 
skiria ir vaikų poilsiui. Šią 
vasarą įvairiose stovyklose, 
kurios veikia tiek kurortinė
se, tiek gražiausiose vietovė
se kaime bei netoli miestų, 
pabuvos 160 tūkstančių vai
kų.

Algimantas Degutis.
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Kas nugali vandenynus
Prieš dvidešimtį mėty. Ievos Mizarienės knygutė. “Jaudi

nantys susitikimai" ‘MINTIES" IŠLEISTA Vilniuje. Tai 
knygai ivadą parašė Juozas Baltušis, mūšy šiuolaikinės 
literatūros klasikas, kurio gilus lietuviškumas ir 1 
liaudiškumas jį daro ypatingai brangiu ir mums, išeiviams, 
lygiai kaip Lietuvos gyventojams. .

Dabar, Ievai tyliai iš mūšy tarpo pasitraukius^ kai jos 
netekimo žaizdos dar gyvos, mes čia norime perspausdinti 
pratarmę, kurią Mizarienės knygai Baltušis parašė.

. - " Redakcija
* * *

Taip jau klostėsi mūsų tautos gyvenimo sąlygos, kad 
ne kiekvienam lietuviui buvo lemta nugyventi amžių gim
tojoj pastogėj, tėvų žemėje. Daugelis išėjo ieškoti švie
sesnio gyvenimo, sotesnio duonos kąsnio toli už marių 
mėlynųjų, kaip dainoje sakoma, daugelis sprūdo iš nagų 
caro žandarams ir buržuazinių Lietuvos vadeivų policijai, 
persekiojusiai darbo žmogų už drąsesnį žodį, revoliucinę 
mintį, už laisvės ir šviesesnės ateities ilgesį. Šimtai tūks
tančių nedidelės mūsų tautos sūnų ir dukterų pabiro po 
visą platų pasaulį, įsikūrė naujose sąlygose, įsiliejo į kitų 
tautų gyvenimą. Ir ne vienam pasilikusiųjų čia, gimto
joj pastogėj, kilo širdy nerami mintis: ar nenutols, neat
siskirs visiems laikams nuo motinos Lietuvos šitie žmonės, 
ar nepamirš ir nepamins po kojų tėvų būdą ir gimtąją 
kalbą? Tokiai minčiai gimti buvo pagrindo. Caro, o vė
liau buržuazijos valdoma ir niokojama Lietuva ne vienam 
emigravusiųjų buvo tapusi tikra pamotė, ne vienas išsi
vežė gilią nuoskaudą, ne visuomet teisingai suprasdamas, 
kad ne Lietuva kalta dėl jo vargų ir alkio, kad kalti va
deivos, kaltos istorinės sąlygos.

Praėjo dešimtmečiai, rūstūs, išbandantieji. Lietuva jąu 
kita — laisva, nepriklausoma broliškų respublikų šeimoje,

Musų Ieva
Kas nežino, kad amerikietiš

ki greitkeliai labai gert. Ta
čiau kur kas mažiau lęam teko 
patirti, kari jie būna ir pavo
jingi, ypač tada, kai užpustyti 
ar apledėję...

Kaip, tik toks apledėjęs, 
ypač gausiose patiltėse, ir bu
vo kelias tarp Vašingtono ir 
Niujorko, kai juo važiavome 
kartu su/ Ieva Mlzariene. Masi
na kiekvienoje patiltėje tvar
kingai čiuožė Į šoną visomis ke
turiomis, po to vėl išsilyginda
vo — Iki kito karto... Ir nors 
rankos buvo užtirpusios be- 
spaudžiant vairą, o aklų beveik 
nebuvo galima Atplėšti nuo ke
lio juostos, vis dėlto pastebė
jau, kad ,,Laisvės" redaktorė 
be garso, bet labai jteir 
dina lūpas.

,,Se tau! — pamaniau 
kia prisiekusi atelstė 
gresia pavojus,- vis vien ape
liuoja | dievulį."

Ji keletą kartų buvo pasako
jusi,’ kad dar vaikystėje na
muose pakėlė savotišką maištą: 
atsisakė eiti j bažnyčią. Bjau
riausią įspūdį jai buvo pada
riusi pinigų rinkimo procedūra-. 
„Tada maniau sau: nejaugi die
vas yra koks bankininkas, kad 
jam reikia nešti dolerius?"

— Tai meldžiamės, drauge 
Ieva? — pasiteiravau jau leng- 
vesffltiame kelio ruože.

— Ką?! — nustebo ji ir čia 
pat nuoširdžiai susijuokė (ji 
buvo pavydėtinai sąmojinga). 
— Mintyse- skaičiuoju, klek, 
naujų prenumeratorių gausime

•tai ju-

— Te

gyvenanti tarybinį gyvenimą ir kurianti komunistinę at
eitį. Kiekvienas lietuvis išsitenka joje, gyvena, dirba tokį 
darbą, kurį labiausiai myli, vysto savo sugebėjimus, kiek
vienam čia užtenka duonos ir laimės. Ir būtent dabar, 
atgimus, atjaunėjus ir išsilaisvinus Lietuvai, vis ryškiau 
iškyla džiugus faktas: mūsų! tauta neprarado tų savo sūnų 
ir dukterų, kurie buvo priversti palikti gimtąją tėvų že
mę. Dalis, beje, nubiro, išsisklaidcT'švetimuos kraštuos, 
pamiršo takus į gintarinę Baltijos pakrantę. Tačiau geriau
sieji jų, tauriausieji ir šviesiausieji tapo dar karštesni 
gimtosios žemės patriotai, \dar labiau myli ir brangina 
pažangią mintį, lietuvišką žodį, Lietuvą. „Laisvė" ir „Vii-' 
nis", „Liaudies Balsas" ir „Šviesa", dešimtys knygų, bro
šiūrų, kultūriniai parengimai, plačiai nušakojusi meno 
saviveikla — tai vis faktai, ryškiai rodantieji, kad tėvy
nės meilės nenuplukdo jokie vandenynai, neatšaldo tūks- 
tantmyliai nuotoliai. Įsijungę į naujosios savo tėvynės 
gyvenimą, pamilę jos žmones, suartėję su tokiais pat 
darbo žmonėmis, užsienio pažangieji lietuviai išsaugojo 
ir toliau saugo savo šir,dyse šviesius jausmus pagrindi
niam kamienui, kurio atžalomis jie yra, domisi kiekvienu 
įvykiu Tarybų Lietuvoje, džiaugiasi dėl kiekvieno laimė
jimo ir ieško kelių ir būdų suartėti su Tarybų Lietuvos 
liaudimi, arčiau pažinti jos dabartinį gyvenimą.

Didį vaidmenį šiame suartėjime vaidina, be abejonės, 
vis gausėjančios abipusės turistinės kelionės, atviras ir 
tiesus dalijimasis įspūdžiais per spaudą ir nufilmuotas 
kino juostas. Visi gėrėjomės puikia Rojaus Mizaros kny
ga „Apie tave, gimtoji žeme", visi džiaugėmės Lietuvoje 
pasisvečiavusių lietuvių pasisakymais spaudoje, objekty- Nuotraukoje: Liaudies meistras Vladas Vytas.
viu Tarybų Lietuvos ir jos darbo žmonių gyvenimo nu
švietimu. O štai dabar nuoširdžiai sveikiname naują šio 
darbo baro kregždę — Ievos Mizarienės knygą „Jaudi
nantys susitikimai".

Knygos autorė — žinoma Jungtinių Amerikos Valstijų 
pažangiųjų lietuvių veikėja, gimusi ir augusi Amerikoje, 
tik iš motinos pasakojimų susidariusi Lietuvos vaizdą ir 
karštai pamilusi Lietuvą dar iki betarpiškos pažinties su 
ja. Prieš daugelį dešimtmečių iš smėlėtos Dzūkijos, skur
do ir vargo vejama, išvyko šešiolikos metų mergaitė — 
busimoji Ievos Mizarienės motina. Dabar ji visai nuse
nusi, nuo nelengvo gyvenimo ir sunkių darbų praradusi 
sveikatą ir akių šviesą. Todėl suprantamas jos dukters 
Ievos dėmesys pirmiausia Lietuvos moterims, jų padėčiai, 
jų gyvenimui Galima sakyti, jog visa ši knyga — knyga 
apie Tarybų Lietuvos moteris. Tačiau ši knygos savybė, 
iš pirmo žvilgsnio lyg ir susiaurinanti pasakojimą, iš tik
rųjų sudaro vieną žaviausių jos savybių: per Tarybų Lie
tuvos moteris ir jų likimus dar labiau išryškėja pačios 
Tarybų Lietuvos gyvenimo tikrovė, jos ateities perspekty
vos. O šią knygos savybę dar pagilina autorės pastangos 
žvilgterėti į Lietuvą ir jos moteris ne vien savo, bet pir
miausia — savo motinos akimis. „Aš papasakosiu apie žmo
nes, apie tavo, mama, bendraamžes, jų dukteris ir anū
kes. O kad tu galėtum pamatyti šiandien savo gimtinę! 
Tu ją pamatysi, mano brangioji — juk aš turiu akis!"— 
šitaip praneša autorė knygos pradžioje. Ir lieka ištikima 
savo . duotam žodžiui. Jos pasakojimas — tai mylinčios 
dukters pasakojimas motinajZJvfotinai ir apie motiną Tė
vynę. Štai kodėl taip ryškiai įsimena daugelis autorės ap
rašytų susitikimų, epizodų, faktų ir reiškinių, įsimena 
Tarybų Lietuva, kurioje net dainų prasmė pakitusi. Grau
džiai lyriška dzūkų daina „Pasvarscyk, antela" skamba 
Kauno dainų šventėje tarytum himnas, ir autorė gyvai 
prisimena, kaip šią dainą dainuodavo Niujorke jos motina, 
o visi-aplinkui verkdavo. Kodėl dabar toji daina žadina 
visai kitus jausmus? Autorė taria teisingą atsakymą: „Dai
na žmogus išsako visus savo jausmus, visus lūkesčius. 
Koks žmogaus gyvenimas, tokia ir jo daina".

Didis tėvų žemės išsiilgimas, dar pagilintas motinos 
likimo kartumu, niekur tačiau neužtemdo Ievai Mizarienei 
žvilgsnio. Ji moka karštai ir nuoširdžiai pasidžiaugti vis
kuo, ką mato gero mūsų šalyje. Ją džiugina, kad Tarybų 
Lietuvos moterys visuose baruose varo gilias vagas\kaip 
lygiateisės su vyrais pilietės, komunistinės ateities staty
tojos. Šimtai tūkstančių jų dirba įmonėse ir kolūkiuose, 
dešimtys tūkstančių dėsto mokyklose ir aukštojo mokslo 
įstaigose, tūkstančiai dirba kūrybinį ir mokslinį darbą. 
Rašytojos ir dailininkės, žurnalistės ir dirigentės, aktorės 
ir mokslo darbuotojos; du šimtai penkiasdešimt mokslo 
kandidačių, daugiau kaip penkiasdešimt profesorių ir .do
cenčių, mokslų daktarės, puikios gydytojos, medicinos 
seserys, kitų profesijų specialistės — štai respublikos mo

li. Lunskienė

Rudens melodija
Jau rudenėjantys laukai 
lietaus melodiją kartoja. 
Jau suglausti sparnai artojo 
ir žydi vakaras pilkai.

Širdis jau trokšta šilumos, 
lyg medį išauginus mintį.
Tokia jauki ramybė spindi 
tarp vasaros ir tarp žiemos.

Jau paukščiai išskrenda. Pašauk 
paukščius vardais — kad vėl sugrįžtų. > 
Prašau, kad lapai nebekristų.
Tavęs ir vasaros prašau.

terų kelias, nueitas per pastarąjį šimtmečio ketvirtį, nu
žygiuotas kovose, darbe, polėkiuose!

Kartu su tuo Ieva Mizarienė mato ir mūsų gyvenimo 
negeroves, kai kurios mūsų gyventojų dalies nepakan
kamą įvertinimą to, kas iškovota, kai kiltį aplaidumą 
darbe, entuziazmo nepakankamumą. Kitaip tariant, ji 
žvelgia į viską nė bešališko stebėtojo ar šventinės vieš
nios, o tikros šeimininkės akimis-r-smagios ir rūpestin
gos šeimininkės akimis.

Šitai irgi teikia knygai patrauklumo ir daug šilumos, 
teikia autorės žvilgsniui daug šviežumo. Ji- rašo apie tai, 
ką mes, gyvenantieji Tarybų Lietuvoje, gerai žinome, 
pažįstame, su kuo susiduriame kasdien. Tačiau knygą 
skaityti labai įdomu. Mes tarytum iš naujo, kitu aspektu 
pamatome savo gyvenimą ir jo reiškinius — visai realų 
J r—įprastą mūsų gyvenimą, ir tuo pat metu tarytum su- 
spindėjusį nauja šviesa, numargusį naujomis varsomis. 
Nesunku atspėti, kokia tai šviesa ir kokios spalvos: gili 
autorės meilė tėvų žemei, gili jos pagarba motinos iš
vaikščiotiems takams ir visam kraštui, pakilusiam gyventi 
naują, laisvą, šviesų tarybinį gyvenimą. Per platų Atlan
to vandenyną atsivežė autorė šią meilę, pasisėmusi jos 
dar vaikystėje iš motinos širdies, ir ši meilė padėjo jai 
teisingoj ir jautrioj šviesoj pamatyti Tarybų Lietuvą, dar 
karščiau pamilti ją.

Jeigu knyga „Jaudinantys susitikimai" džiugina ir ne
ša daug naudos mums, tai ką gi bekalbėti apie jos po
veikį lietuviams, gyvenantiems toli nuo tėvynės? Ji bus 
tikras draugas jiems, plačiai ir teisingai atskleidęs nau
jus Tarybų Lietuvos gyvenimo puslapius. Ji daug prisi
dės prie išeivijos priartėjimo prie gimtosios tėvų žemės, 
taps vienu tų ramsčių, kurie kelia širdžių tiltus per van
denynus, nugali visus nuotolius.

Tad gero vėjo jai, šitai knygai, jautrios skaitytojo ši
lumos ir jautrių jo delnų!

Juozas Baltušis

„Laisvei" per pavasario vajų.
Ir nors jau buvome pažįstami 

daugybę metų, kaip tik tame 
žiemos kelyje tarp Vašingtono 
ir Niujorko jos paklausiau:

— Kodėl jūs dabar, kai ga
lėtumėte ramiai Ir pelnytai Il
sėtis, dirbate redakcijoje, važi
nėjate jos reikalais, sakote kal
bas, rūpinatės prenumerata? Juk 
tai atima daug jėgų?

Klausimas buvo visai ne for
malus; juk Ieva Mizarlenė daug 
savo gyvenimo metų paskyrė 
pažangiajam Amerikos lietuvių 
judėjimui, jų spaudai. Ir kartu 
ji išliko tikra amerikietė — juk 
buvo gimusi Niujorke, lietuvių 
ateivių Šeimoje. („Ak — ame- 
rikonė", — sakydavo, Ir šis 
patriotizmas puikiai derinosi su 
nuoširdžia ir gilia meile Tary
bų Lietuvai.) „Vilnies", „Švie
sos" bendradarbė, „Laisvės" re
daktorė, vyriausioji redaktorė, 
daugelio lietuviškų organizacijų 
veikėja ir vadovė... Pagaliau, 
kad jos vyras Rojus Mlzara 
galėjo palyginti ramiai tiek 
daug Ir produktyviai dirbti, 
kurti — nemažas, nors ir „ty
lus", jo žmonos Ievos nuopelnas.

— Zinai, tai visas mano gv- 
venimas, — papiastai, be pato- 

\so, pasakė ji. — Per tuos de
šimtmečius aš pažirrau daugybę 
gerų, labai įdomių žmonių; tiek 
čia, tiek Lietuvoj... Be tų žmo
nių mano gyvenimas dabar bū
tų „pūstynė" — gerą žodį pa
vartojau, ar ne?

Pažįstamų, draugų ji turėjo 
visu., kur tik yra buvusi. O 

kellaudavo ji dauj?.
Ne kartą Ir ne du teko ma

tyti, kaip Ieva Mizarienė per 
labai trumpą laiką tampa bi
čiule ir aukšto rango diploma
tui (ji būdavo daina tarybinės 
atstovybės prie SNO Niujorke 
priėmimų dalyvė), ir Lietuvos 
mokinuku!!, Ir akademtkud, ir 
kolūkiečlul, ir tituluotam ra
šytojui, ir kaimo mokytojui. 
Beje, keletą kartų su „Laisvės" 
redaktore teko būti Lietuvos 
kaime. Stebėjausi, kaip ameri
kietė, visą ffyvenimą praleidu
si Niujorke, moka rasti bendrą 
kalbą su pirmą kartą sutiktu 
paprasto: žemdirbiu, suprasti jo 
pasaulį, perteikti savąjį...

— Taip, tai taip, — pasa
kiau tada levai Mizarienei, — 
bet užsikrauti rūpesčių jūsų 
metuose....

Buvo rizikinga priminti re
daktorei Jos metus, tačiau ji 
nesupyko.

— Neužmiršk, kad kas nors 
turi dirbti. Bepigu jums Lietu
voj, kat spaudoj šimtai jaunų 
žmonių. O čia... Bet ne tai svar
biausia. Be darbo būtų nepaly
ginamai sunkiau, tiesiog neįma
noma. Kai tik įsivaizduoju: iš 
ryto atsikeli ir nereikia važiuo
ti j „Laisvę" —- vien nuo tos 
minties lieka bloga „ant dū
šios".

Be rūpesčių, be „Laisvės", be 
daugybės Žmonių Ieva Mizarie
nė tikrai negalėjo gyventi. Kai 
liga nuo viso to ją atskyrė, 
Niujorke, labai toli nuo Lietu
vos, paliko mus nuoširdi drau
gė, žmogus, kur) daugelį metų 
visi vadindavome labai papras
tai — mūsų ieva.

JONAS LUKOŠEVIČIUS

KALVIS
Už lango stuksena genys, 

ramiai ošia pušys. 0 pirmaja
me mažo namelio aukšte 
kaitriai liepsnoja žaizdras, 
aidi kūjo dūžiai, Žėruojančių 
žarijų atšvaituose žaidžia še
šėliai. Dirba liaudies meist
ras Vladas Vytas.

Vaizdingose Vyžuonų apy
linkėse prie Utenos prabėgo 
vaikystė. Čia gimtajame 
Civiškių kaime Vladas iš tėvų 
mokėsi mylėti žemę, gamta, 
matyti grožį kasdieniniuose 
paprastuose žemdirbio daik
tuose , Vė|į^ut/< ,dįrM^nw 
Panevėžio pramonės įmonėse 
šaltkalviu-įrankininku, sten
gėsi kuo geriau pažinti 
metalo paslaptis, ką nors 
gražaus iš jo padaryti drau
gams, artimiesiems. Tačiau 
tik persikėlus gyventi į 
Vilnių, išsipildė jaunystės 
svajonė. Gražaus pušyno 
pakraštyje, baltamūrių Laz
dynų pašonėje iškilo gražus, 
tarsi pasakų namelis su 
kalve. Jo šeimininkas tapo 
Liaudies meno draugijos 
nariu, į savo šeimą jį maloniai 
priėmė kol kas negausi 
dvidešimties kalvių —- liau
dies meistrų šeima.

Šių metų pradžioje tūks
tančiai žmonių aplankė Vlado 
Vyto antrąją kalvystės darbų 
parodą. Žiūrint į metalo 
kalinius — žvakides, stovus 
gėlėms, žibintus — sunku 
patikėti, kad jie iš paprastos, 
grubios geležies. Grakščia 
linija, subtiliais metalo orna
mentais meistras papuošia 
kėdes, stalus, o ir visą

Nuotraukoje: Vlado Vyto darbas “Saulutė”.
A. Sabaliausko nuotraukos

MUSŲ JAUNATVIŠKI PERGYVENIMAI 
0

Kaip mokėmės, kaip gyve- kaip plačiai į visus kontinen- 
norn, ką pasirinkom-įsisavi- tus lietuviai keliavo, o jie ke-
norn ir kas yra iki šiandien 
branginama, o dar ne viskas 
atsiekta. Skaitau knygą kuri 
tik išėjo iš spaudos, kurią pa
rašė mums visiems žinoma 
Kasavera Karosienė. Užvar
dinta, “Pasirinkimas visam 
gyvenimui”. Literatūrinis 
bendrautorius žurnalistas 
Vytautas Kazakevičius, Išlei
do Leidykla “Mintis”, Vilniu
je, 1984 metais.

Daug kas laukė šios knygos 
išeinant iš spaudos, o tarp jų 
ir aš. Ir galiausiai sulaukėme. 
Pasidėkavojant Draugei K. 
Karosienei, kad teikėsi man 
prisiųsti šią dovaną. Puiki 
knyga, kokią tik Drg. K. Ka
rosienė tegali mums duoti. 
Puiki dovana. Tai leidinys, 
kuris privalėtų rastis paš 
kiekvieną pažangietį lietuvį 
ne tik Amerikoje bet ir Lie
tuvoje. Tokios knygos seniai 
laukė mūsų publika, mūsų 
viešieji knygynai. Ją skaitys 
ne tik tie, kurie nori daug ką 
žinoti apie Amerikoje gyve
nančius savo brolius, sesutes, 
bet ir visame pasaulyje taip, 

metalinį baldų komplektą kuo 
dailiausiai padaro. Vlado 
Vyto kalvystės patirtis pra
vertė dabinant originaliais 
dirbiniais Vilniaus mokyklas, 
vaikų darželius, Televizijos ir 
radijo komiteto, kitų įstaigų 
patalpas.

Kalvio dirbtuvėje daug 
įvairiausių darbų.. Vieni jų 
pelnė apdovanojimus Amatų 
dienose, kiti parodose, kiti 
dar laukia galutinio rankų 
prisilietimo. Antai labai 
įdomi geležinė knyga — 
laikrodis, kurią meistras 
nukalė mylimo rašytojo Pet
ro Cvirkos 70-ųjų gimimo 
metinių proga, šalia — 
originalūs žibintai, kurie pa
puoš? restauruojamus Vil- 
m 'us^senamiesčio kampelius.

Darbai įvairūs, tačiau visus 
juos vienija savitas meninin
ko stilius. Meistras pripažįsta 
tik juodą geležį, žino visus jos 
“įgeidžius”, nemėgsta kopi
juoti- to, kas jau buvo 
padaryta.

Jauku pamiškės namelyje, 
kai susirenka visa šeima. 
Žmona Nijolė — medikė, 
sūnus Ričardas pasirinko 
muziką. Mokosi paskutiniaja
me Konservatorijos kurse, ir 
dabar jau nemažai pasaulio 
pamatė smuikuodamas Sau
liaus Sondeckio kameriniame 
orkestre. Jaunylė Aida — 
Tallat-Kelpšos aukštesnio
sios muzikos mokyklos mok
sleivė. Ji taip pat linkusi į 
liaudies meną. Tik jos 
dirbiniai — lengvesni, mote- 
riškesni. Ji susižavėjo karpi
niais iš popieriaus. Praeis 
kiek laiko, ir skelbimai 
pakvies į naują parodą — šį 
kartą šeimyninę.

Armantas Norvaišas

liavo tūkstančiais, desėtkais 
tūkstančių į platųjį pasaulį.

Ak, ji pasako, miela K. Ka
rosienė, kaip mes tame pla
čiame pasaulyje nepražuvo
me, neišnykome. Nepražuvo
me, neišnykome ir mūsų tė
vynei Lietuvai. Visą gyveni
mą mes ją turėjome giliai sa
vo širdyse. Kad tu būtum 
šiandieną ir šimto metų senas 
skaitant šią knygą, bet tu 
pradėtum gyventi tas jaunat
viškas dienas, tu tik pradėjai 
suprasti, kas yra gyvenimas, 
kas yra žmogus ir kodėl žmo
gaus teisės yra tokios bran
gios ir reikia pasišvęsti jas 
apginti.

Lietuvaitė, jauna atvykusi 
į šia šalį su savo tėveliais, čia 
nerado nieko sukrauta, pa
ruošta, reikėjo imtis tokių jė
gų, kokias gali surasti tik sa
vyje ir pradėti pelnytis duo
ną. Čia reikalinga šios šalies 
kalba, reikalingas mokslas, 
amatas, be to žmogus randasi 
pasmerktas dideliems var
gams.

Šioje knygoje kiekvienas 
gali surasti tikrai pats save, 
nes mes visi esam mažiau ar 
daugiau žmonės, skirti pelny
tis sau duoną, o nieks negali 
nusakyti kiek tam reikės var
go ir prakaito, ypatingai sve
čioje šalyje, kur ir žmogiškos 
teisės tau siaurinamos. Ši 
knyga labai šiltai, labai aiš
kiai, žmogiškai, parodo, kad 
sunkiuose pergyvenimuose, 
kiekvienas gali surasti ra
maus apsisvarstymo, malo
naus pasirinkimo, ir atlikti 
svarbias užduotis gyvenime, 
kurios yra naudingos žmoni
jai, visuomenei, nemažiau 
kaip ir tau pačiam.

K. Karosienė savo jaunat
vėje sugebėjo domėtis visuo
meniniais darbais. Ji mokėsi 
to, kad būtų galima prijungti 

pareigų ir ne tik del laimes 
tų, kurie dalyvauja ir noriai 
skiria dalį savo laiko ir 
energijos tikslu padėti, kiek 
sąlygos leidžia savo broliams 
ir sesutėms varguoliams, ku
rie prisideda žodžiu ir darbu 
prie pažangos, prie suprati
mo ir įvertinimo klasinių ko
vų, be kurių jokie laimėjimai 
vargšei liaudžiai nėra galimi.

Ši knyga yra imta iš K. Ka- 
rosienės gyvenimo. Ar gali 
būti ir taip, kad kieno nors 
gyvenimas yra imtas iš šios 
knygos? 0 kiekvieno mūsų 
gyvenimas yra taip gilus ir 
greitas, kaip pati srauniau
sioji upė. Čia ji kartais 
skuba— kamuoliais verčiasi, 
štai vėl truputį lėčiau teka ir 
niekur neskuba. Mūsų gy
venimas kalba ir pasako 
kuomi mes turime vaduotis ir 
stengtis ką gero atlikti. 
Atlikime, nes, jei ne atlik
sime, tai kas nors skaudžiai 
nukentės. Taip, kaip toji 
tekanti upė, kartais išverčia 
krantus.

Draugė K. Karosienė labai 
geras pavyzdys savo^arbais, 
kiek ji įstengė, kiek ji atliko, 
tai retas iš mūsų tiek galėjom 
pasišvęsti ir apsisunkinti 
visuomenės naudai. Ji ateivė, 
gimusi svetimkalbė, bet su
gebėjo užimti svarbias vietas 

• vadovauti darbo unijų susi
rinkimams, didelėms suei
goms, konferencijoms, de
monstracijoms. Čia reikia 
supratimo, drąsos ir su
gebėjimo. Ji aplankė daug 
šalių su savo pareigomis, 
susitiko su daugeliu žmonių 
ne tik Amerikoje bet ir 
kituose kraštuose, kur ji 
buvo apsilankius.

Drg K. Karosienė turi 
brangias savybes — ne daug 
tokių musų lietuvių tarpe 
yra.

Sveikinu Drg. K. Karosie- 
nę, kuri mums patiekė tokį 
brangų-gilų, leidinį. Ji ne tik 
mums bet ir jaunajai kartai, 
bus brangi.

J. Dzūkelis
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Aukos gautos nuo kovo 18 d. iki liepos 23 d.

Stefanija Masytė, St. Clair Shores, Mich.
Prisiminti mirusią motiną, per N. Ventienę.........$1000.00

DETROIT, MICHIGAN

MONTREAL,QUEBEC
Serga

V. Knistautienė pergyveno 
operaciją M. General ligoni
nėj. Linkiu greit pasveikti.

ISplėSė
Lietuvių banką “Litą” 

Rosemount gatvėj; piktada
riai išmušėflangą ir išnešė 
Safety Box.

Atvyko—Išvyko
Pas M. Šalčiūnienę. atvyko 

iš JAV brolienė Mary Lou 
Dailydienę. M. Kilmonienė ir 
M. Vilimienė atvyko iš 
Kalifornijos pas Dauderius, 
taip pat aplanko daug pažįs
tamų, nes yra buvusios mon- 
trealietės. Linksmos viešna
gės. < i

♦ ♦ 4»
Liepos 7 d. P. Adomonis su 

žmona ir dukra išvyko į T. 
Lietuvą, taip pat ir aplankys 
kitas šalis.

Liepos 11 d. į T. Lietuvą, 
išvyko L. V. Stankevičiai.

Liepos 15 d. Janinos 
Vilkelienės vadovybėj į T. 
Lietuvą išvyko grupė 30 tau

tiečių grupė dešimčiai dienų. 
Labai puiki grupė: daug jau
nimo ir 16 tautiečių pamatys 
kaip dabar graži yra mūsų se
noji tėvynė. Daugeliui bus 
pirmas kartas išvysti gimtinę 
arba tėvų žemę.

Laimingo ir linksmo pasise
kimo visiems.

Mirė
Birželio 24 ligoninėj mirė 

Ignas Žižas, 63 m. Liko 
žmona ir dvi dukros. T. 
Lietuvoje yra viešėjęs du 
sykiu. Ten liko dar vienas 
brolis. Kilęs Žemaitijoj. Į 
Kanadą atvyko po antrojo 
karo.

. ♦ ♦ ♦
Birželio 28 d. staiga mirė 

Stasys Akromas, 70 m. 
Nuliūdime liko gyvenimo 
draugė Julė, du broliai, 
sūnus ir dukra. Į Kanadą 
atvyko iš Anglijos. Velionis 
sukreminuotas. Artimie
siems gili užuojauta. Velio- 
niems amžina ramybė.

J-na

Gerbiamoji Redakcija, aš jums siunčiu nors eilė
raštuką apie tėviškę, kurioje gimė ir augo mano 
gerbiamas dėdė Bernardas Kvietinskas, (tėvelio 
brolis), gyvenąs Montreal, Que., Canadoj.

Šiuo eilėraščiu noriu padėkoti Kanados gydyto
jams, kurie išgelbėjo mano mylimo dėdės gyvybę. 
Po dviejų didelių operacijų jis gyvas ir sveikas.

Idalija Kvietinskaitė,
Kaunas

• ■ . • l 1 ’

MANO TĖVIŠKĖS GROŽIS

Kai pavasarį pražysta alyvos, jazminai, 
Kai pušynas ošia dainą godžią,- 
Nieko nėr gražesnio už tave tenai 
Žeme mano, gimtine ir sodžiau!

Kai akacijų žiedai nulinksta
Ten po'rhąno langu, lyg svaja
Mano mintys tavyje užgimsta
Žeme mano, gimtine mana!

Ežeras nuslinkęs per palaukę
Neša glėbį pasakų švelnių.
Aš einu ten sutemų sulaukus
Prisiskint prie kranto ajerų.

O gamtuže mano išsvajota,
Nieko nuostabesnio žemėje nėra!
Tėviškė vaikystės išbėgiota
Pasiliks lyg perlas manyje

Spinduliais nušvitusi padangė
Su vandens lelijų baltumu
Neša dainą nuostabią ir brangią,—
Kaip tave, o tėviške, myliu.

Eglės žaliaskarės godžiai ošia
Maumedžiams senolių giesmę seną.
Virš pušynų paukščiai erdvę skrodžia, 
Praeitis kilniausią jausmą kelia, ** i

Ajerai, čiobreliai prie pakrantės
Guodžias su palinkusiu gluosniu. 
Nešdama žibuokles iš pakrantės, 
Aš lyg vaikas nuskriaustas verkiu.

Jau sugrįžti niekas nebegali
Mes, vaikai, bėgiodavom tenai...
O sieloj vien ilgesys begalis <
Širdį traukia ten, kur gyvenai.

• Ten, kur žemė gėlėmis nusėta,
Kur pušynuos rausva saulė teka,-
Šitą grožį sieloje paslėptą,
Aš nešiosiu, kol širdis dar plaka.

Idalija Kvietinskaitė

Canada pradėjo 
nacių gaudymą

— Canados federalinė ko
misija, susidedanti iš vieno 
asmens, — buvusio Quebeco 
aukščiausiojo teismo pirmi
ninko Jules Deschenes, pa
skelbė, kad yra sudarytas 
įtariamųjų nacių karo nusi
kaltėlių sąrašas, kuriame yra 
660 pavardžių. Teisėjas to
liau tęsia jam vyriausybės 
pavestą uždavinį. Jis sudarė 
šešių teisininkų komitetą, 
kuriam vadovauja Douglas 
Adra iš Winnipego. Ši grupė

apžiūrės turimus kaltinimus 
ir iki rugsėjo 1 d. turi 
pranešti savo nuomonę apie 
ateities žygius. Teisėjas Des
chenes sudarė dar vieną 
teisininkų ir akademikų gru
pę, kuri irgi iki rugsėjo 1 d. 
turi paruošti rekomendaci
jas, kaip organizuoti įtaria
mųjų, gyvenančių Canadoje, 
teismus. Rekomendacijos tu
ri nustatyti, ar vadovautis 
senais Canados įstatymais, ar 
reikės pravesti naujus.

Teisėjas Deschenes turi 
visas Savo rekomendacijas 
pristatyti vyriausybei iki šių 
metų galo.

Bill Yakubonis, Waterbury, Conn.................................216.00
Aido Choras, Brooklyn, N.Y.
parengimo (Moterų Dienos) kovo 10 d. 
pelnas, per N. Ventienę.............................................. 199.91

Moterų Klubas, Brooklyn, N.Y.
per N. Ventienę..........................................  116.00

Antano Globičiaus, Wilkes-Barre, Pa.
palikimas per Lucy Pukelevičius...............................100.00

W. B. Keršuliai, Brooklyn, N.Y.,.................................100.00
K. Karosienė, San Leandro, Cal.
per N. Ventienę........................... 100.00

Marytė Baltulionytė, San Leandro, Cal.
per N. Ventienę............................................................100.00

Bill Malin, Brooklyn, N.Y....................................  95.00
Mary Zeikus, Rockville, Md., per N. Ventienę...........85.00
Olga Abeles, Seminole, Fla.
prisiminti motiną, A. Jurevičienę, 
kuri mirė 1979 m. birželio 4 d. . .................................75.00

E. Repšienė, Dorchester, Mass...................................... 50.00
Johanna Demikis, Worcester, Mass.
per R. Trakimavičių......................................................50.00

Martha Gruginskienė, St. Petersburg, Fla.
. per P. Alekną..... ......... 50.00
Maria Zeikus, Rockville, Md., per N. Ventienę...........40.00
John Pateckas, Chicago, Ill., per N. Ventienę ............38.00
Frank Preibis, Walpole, Mass., per Julia Družas....... 30.00
Jon Vasil, West Hartford, Conn........................ ....... 28.00,
J. Pluščiauskas, Hawley, Pa. ... .................................26.00
LDS 57 kp„ Worcester, Mass.}
prisiminti mirusį Albert R. Dūpshą.............................. 25.00

Marytė Purienė, Mississauga, Ont., Canada
per A. Ylienę..................  25.00

Lillian Novak, St. Petersburg, Fla................................20.00
Bronius Šilinis, Montreal, Quea, Canada
prisiminti mirusį tėvelį, A. Šilinį.................................20.00

Draugas, Chicago, Ill.....................  20.00
Jonas ir Afemija Rodžiai, Lawrence, Mass.
per V. Taraškienę ......'......... 20.00

Ona Babarskienė, Kalamazoo, Mich.
per N. Ventienę.............................................................20.00

John Feiza, Cicero, Ill., per N. Ventienę....................... 20.00
Ruth Bell, Monroe, N.Y., per N. Ventienę................... 20.00
M. Bručas, Richmond Hill, N.Y. ....................................15.00
B. Kubilius, Mountain View, Cal.....................................13.00
Joseph Markus, Leesburg, Fla...................... ,............... 13.00
Rose Merkis, Schwenksville, Pa.
per J. Andrulienę.......................   12.00

* Anita Kucks, Ansonia, Conn.................... 10.00
A. Ylienė, Willowdale, Ont., Canada. ................... 10.00
A. Anderson, Waterford, N.Y.........................................10.00
Joana Grigas, Newark, Cal.........................,................... 10.00
Anelę Dočkus, Cicero, Ill., per N. Ventienę................. 10.00
Mary Sienkiewicz, Wilkes-Barre, Pa.
prisiminti mirusį A. Globičių, per Ilsę Bimbą............. 10.00

B. Kvietinskas, Montreal, Que., Canada....................... 10.00
Bronise Bartash, Sterling, Mass..................................... 10.00
R. ir H. Feiferiai, St. Petersburg, Fla............................ 10.00
Anthony Pagiegala, Johnson City, N.Y.....................  8.00
O. Bagdonis, Richmond Hill, N.Y., per N. Ventienę .... 8.00
A. M. Jones, Brooklyn, N.Y. . .................  8.00
Ęmil Pamatot, Beaumont, Cal..................................  .6.00
Frank Ramanauskas, Dorchester, Mass.......................... 5.00
B. Kvietinskas, Montreal, Que., Canada.........................5.00
Teresa Simas, Tallahassee, Fla........................................>5.00
Pranas Naginė, Keene, N.H............................................. >5)00
Alex Lukosa, Bedford, Que., Canada .. ........................... 5.00
Anicetas Balčiūnas, Montreal, Que., Canada..................5.00
K. Kazlauskas, Grand Rapids, Mich..................................4.00
Mary Bružas, Miami, Fla.......... .  /........... ....?. 3.00
Blanche Swedienė, Erie, Pa.........................  3.00
Martha Kaminsky, Johnson City, N.Y.

‘ per H. Pagiegalą............ ...............................................3.00
♦ ♦ ♦

Į fondą nuo spalio 1 d. iki liepos 23 d. viso įplaukė 
$13,117.54.

Širdingai dėkojame.
Administracija.

TRUMPAI
Managva— Valstybinio te

rorizmo politika, kurią vykdo 
dabartinė JAV administraci
ja, ne tik siekiama pasmaugti 
sahdinistinę liaudies revoliu
ciją, ji yra pagrindinis desta
bilizuojantis veiksnys Centri
nėje Amerikoje. Amerikos 
agresijos prieš nikaragviečių 
tautą eskalavimas yra pag
rindinė kliūtis, trukdanti tai
kiai sureguliuoti padėtį re
gione, pareiškė čia įvykusioje 
spaudos konferencijoje Nika
ragvos prezidentas Danielis 
Ortega.

Lisabona— Portugalijos 
komunistų partijos parla
mentinė grupė pareikalavo 
atidėti šią savaitę numatytus 
parlamento debatus sutarties 
dėl Portugalijos stojimo į 
Bendrąją rinką ratifikavimo 
klausimu.

Respublikos susirinkimo 
prezidiumui perduotoje rezo
liucijoje nurodoma, kad da

bartinės sudėties parlamen
tas, apie kurio paleidimą jau 
paskelbė šalies prezidentas, 
neturi moralinės ir juridinės 
teisės svarstyti tokius svar
bius klausimus, kaip Portu
galijos stojimas į EEB. Tik po 
pirmalaikių visuotinių rinki
mų, kai liaudis pareikš pasiti
kėjimą vienai ar kitai parti
jai, busimosios sudėties res
publikos susirinkimas turės 
teisę priimti tokius sprendi
mus, pabrėžiama rezoliucijo
je.

Brazavilis— Kongo Liau
dies Respublikos gyventojų 
skaičius šiuo metu pasiekė 1 
milijoną 912 tūkstančių, pra
nešė Kongo informacijos 
agentūra. Jis kasmet padidė
ja 3.5 procento.

Konge daugiau miestiečių, 
negu kaimo gyventojų. Antai 
tik keturiuose Kongo mies
tuose — Brazavilyje, Puent 
Nuarė, Lubome ir Nkajyje — 
gyvena 51 procentas respub
likos gyventojų.

Čia Gimę,

Moterys investatorės gy
vuoja gerai. Susirenka kiek
vieną mėnesį į skirtingą val
gyklą pavalgo skanius įvai
rius pietus ir atlaiko savo su
sirinkimą. Balandžio 13 d. vi
sos susirinko į La Viera vai-1
gyklą, o liepos 13 d. pirmą 
kartą buvo gražioj valgykloj 
St. Clair Shores.

Vyrai investatoriai taipgi 
gerai gyvuoja. Jie susirenka 
kiekvieną mėnesį į skirtingus 
narių namus. Balandžio 13 d. 
susirinko į Chuck Tvaska na
mus, bet visas vaišes pristatė 
jo brolis Stanley Tvaska. Ge
gužės 11 d. vėl buvo pas 
Chuck ir Minnie Tvaska. Bir
želio 15 d. vaišes pristatė Bill 
Kennedy bet susirinko jo 
dukrelės namuose. Liepos 14 
d. visi vyrai ir šeimos suva
žiavo į Kanadą, apie šimtą 
mylių nuo Detroito, į Alphon
se Urbon vasarnamį prie Erie 
ežero. Tai buvo ne tik vyrų 
susirinkimas, bet tikras pik
nikas visai šeimai.

Moterys klubietės (sorori
ty) taipgi buvo susirinkusios 
birželio 26 d. Jos turėjo eks
kursiją po Masonic Temple. 
Sakė buvo labai įspūdinga; 
praleido kelias valandas su 
gidu; turėjo skanius pietus 
toj įstaigoj.

Velionis gimė Lietuvoj, Tau
ragės apskrityj, Naumiesčio 
valsčiuje. Buvo narys sargy
bos ir mokė jaunus vyrus būt 
sargybiniais. Atvažiavo į Ca
nada 1949 metais; vėliau į 
Detroitą. Grabnešiais buvo 
vienas jo kaimynas Stanley 
Kiškis ir Detroito Lietuvių

I žiavę laidotuvių direktorė, 
| Yolanda Bauža Zaparackienė 
ir jos vyras Algis Zaparac- 
kas. Po vestuvių norėjo ap
važi nėt rytines valstijas, bet 
turėjo skubintis į namus, nes 
mirė klubietis Povilas Budri- 
kas ir reikėjo tvarkyt jo lai
dotuves.

Mirė Klubietis

Liepos 5 d. mirė Paul Bud- 
rikas, 78 metų amžiaus. Ope
ruotas Harper ligoninėje, už 
dviejų sąvaičių mirė nuo vė
žio ligos. Buvo pašarvotas 
Vai Bauža laidotuvių namuo
se ir palaidotas liepos 9 d. 
Holy Sepulchre kapinėse su 
Šv. Antano bažnytinėmis 
apeigomis.

Kunigas Babonas atlaikė 
m* .s bažnyčioje ir jrumpai 
įkalbėjo kapinėse^- Laidotuvių 
direktorė Yolanda Bąuža Za 
parackienė, kaip visuomet, 
gražiai atsisveikino laidotu
vių namuose ir kapinėse. Pa
liko dieliame nuliūdime žmo
na Ann Budnikas; podukra 
Sharon Black, ir kiti giminės 
Amerikoje bei Tar. Lietuvoj.

Klubo nariai: Stanley Sauti- 
la, Albert Stacey , Julius Ru
dys, Kęstutis Garelis, Mike 
Stunskas ir Alfons Rye. Ve
lionis buvo Detroito Lietuvių 
Klubo narys nuo 1964 metų. 
Po laidotuvių, velionio žmona 
pakvietė visus pietums į 
Sweden House.

Kiti mirimai 
'i

Š. m. birželio 2 d. mirė Ben 
Runshis,, 92 metų amžiaus, 
Oakwood ligoninėje, nuo se
natvės. Buvo pašarvotas 
Charles Step (Stepanausko) 
laidotuvių namuose, 18425 
Beech Daly, Detroite ir palai
dotas Oakland Hills kapinėse, 
Novi, Michigan. Laidotuvių 
namuose maldą pasakė pro- 
testonų kunigas. Velionio 
žmona, Veronika, mirė prieš 
keletą metų. Velionis paliko 
dideliame nuliūdime dvi duk
teris: Veronica Pancioli ir 
Millie Vacca; aštuonis anūkus 
ir aštuonis pro-anūkus bei ki
tus gimines. Velionis buvo- 
Detroito Lietuvių Klubo na
rys nuo 1953 metų.

Š. m. birželio 29 d. mirė 
Joseph Ratke, 84 metų am
žiaus. Mirė savo namuose 
Lincoln Park, Michigan. Bu
vo pašarvotas Vai Bauža lai
dotuvių namuose, 1930-25th 
Street, Detroite, ir palaido 
tas liepos 2 d. Holy Sepulchre 
kapinėse su Šv. Antano baž 
nytinėmis apeigomis. Atsis
veikinimo kalbą maloniai pa
sakė laidotuvių direktorė, 
Yolanda Bauža Zaparackienė.

Vestuvės

Pradžioj liepos mėnesio su
situokė detroitietis Saulius 
Anužis, skautų vadovas, su 
Lina Aleksninis. Vestuvės į- 
vyko Connecticut valstijoje. Į 
vestuves mašina buvo nuva

Restauratoriaus Tado Koronkevičiaus dėka vėl prabilo 
Kauno valstybinio istorijos muziejaus didysis varpas. T. 
Koronkevičius, dirbdamas M. K. Čiurlionio dailės 
muziejuje, naujam gyvenimui prikėlė šimtus įvairiausių 
meistrų prieš daugelį metų pagamintų laikrodžių. Neseniai 
restauratorius sutvarkė ir vieną seniausių laikrodžių, 
pagamintą Vilniuje 1638 metais.

NUOTRAUKOJE: Kauno valstybinio istorijos muziejaus
bokšto laikrodis.

K. Jūrelės nuotrauka.

Buvo išvažiavę

Birželio 23 d. Detroito Lie
tuvių Klubo finansų sekreto
rius ir LDS prezidentas, Ser- 
vit Gugas, nedalyvavo klubo 
susirinkime, nes buvo išva
žiavęs į LDS Centro valdybos 
susirinkimą New Yorko vals
tijoje.

Pradžioje liepos mėn. 
mūsų muzikė ir klubietė 
Estelle Smith buvo išvažia
vus savaitei laiko į Howell, 
Michigan. Jos sūnaus Kenny 
vaikučiai, Chris ir Brian, tu
rėjo mažą operaciją ir Estelle 
juos prižiūrėjo, nes jų tėve
liai dirba.

Liepos mėn. klubietė Be
verly Rye Olin ir jos vyras 
George bei vaikučiai nakvojo 
palapinėse po atviru dangum 
Ludington. Michigan. Buvo 
jiems linksmos atostogos.

Liepos 23 d. klubiečiai Ali
ce ir Albert Stacey (Stasiu- 
kėnai) mašina išvažiavo į 
Denver, Colorado aplankyt 
savo sūnų Ken ir jo šeimą. 
Tolima kelionė, bet graži.

Viešnagė Italijoj

Birželio 15 d. klubo iždinin
kė, Birutė Begeliutė Jeske ir 
jos draugė, Eugenia Kapsa
ms, su grupe turistų važinėjo 
po Italiją. Iš New Yorko su 
Pan Am lėktuvu nuskrido į 
Šveicariją, o iš ten autobusu 
važiavo į viešbutį, kuris yra 
ant Lake Maggiore; po tam į 
Milaną; į Venice kur plaukio
jo su laivukais pa miesto gat
ves; vėliau į Lido Beach, Flo
rence, Sorrento, Isle Capri, 
Naples, Pompeii ir į Romą. 
Visas vietas apvažinėjo su ta 
grupe turistų autobusu per 
penkioliką dienų. Sakė turis
tų grupė buvo nepaprastai 
gera ir mandagūs žmonės; vi
si važinėjo, valgė kartu ir ba- 
liavojo, tik neturėjo progos 
pamatyt švento Tėvo. Iš Ro
mos skrido į New Yorką ir 
namo. Beje, tame autobuse 
buvo 55 turistai. Birutė sakė, 
kad Italija labai graži ir tikrai 
verta ten pavažinėt; ypatin
gai labai gražūs ir mandagūs 
Italijos vyrai.

Reikia apsijuost diržais

Su pradžia liepos 1 d. š. m. 
Michįgano valstijoje yra nau
jos teisės visiems mašinų vai
ruotojams. Mašinos vairuoto
jas ir kas sėdi priekyje prie 
vairuotojo turi apsijuost dir
žais (seat belts). Michigano 
gubernatorius pasirašė tą įs
tatymą, kuris yra žinomas 
kaipo Public Act 1 of 1985. 
Kurie prasižengs prieš jį — 
turės užsimokėt pabaudą 
$10, o su pradžia sau
sio 1 d. 1986 metais, pabauda 
bus $25.00. Šis prasikaltimas 
nebus užrašytas ant mašinos 
vairuotojo rekordo. Michigan 
valstiją pasidarė penkta vals
tija, kuri patvirtino tokią 
tvarką dėl diržų. Kitos valsti
jos yra: New York, New Jer
sey, Illinois ir Missouri. Sa
koma, kad keletas kitų valsti
jų jau rengiasi išleist tokius 
įstatymus. Daug valdininkų 
sako, jog geriau, jei valstija
turi tokias diržų teises, negu 
laikytis federalinių teisių 
vartot oro maišus. JAV 
transportacijų departamen
tas pradės reikalaut, kad 
naujos mašinos 1987 metais 
turėtų tuos brangius oro mai
šus, kurie, būk tai, neleis
žmonėms susižeist ištikus a- 
varijai.

Stefanija
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f Sveikinkite savuosius
Birželio 8 d. įvyko Klubo 

renginys. Mūsų renginiai jau 
pradėjo žymiai sumažėti, bet 
dar vis susirenka apie 60.

Reikia pripažinti, kad da 
bar vasaros metu pas mus jau 
pusėtinai šiltas oras. Kai 
kurie važiuoja prie jūros 
atsivėdinti.

Po pietų A. Aleknienė 
pasveikino šios dienos daly
vius ir ] 
Vaitkienę kalbėt. Ji pažymė
jo, kad šiandien mes neturi
me Helen Janulytės nė Stasio 
Kuzmicko. Jie išvyko j 
Chicagą, Vilnies laikraščio • 
65-ųjų metinių minėjimą. 
Juodu sugrįš apie 
d.

Kai nebuvo kas 
chorui, tai B. 
pranešė, jog mes turime 

, virtuvės šeimininkes, kurios 
nutarė atlikti labai įdomią 
programą. Jos paruošė įvai
rių žaidimėlių, o vėliau — 
padainavo. Joms gausiai 
paplojo.

Po žaidinių ii'/"dairių visą 
popietę buvo šokiai.

Mūsų du geri choristai Lee 
ir Emilija Orentai buvo 
išvykę atostogų. Jiedu džiau
gėsi, kad kelionė buvo labai 
sėkminga. Mieloji Emilija, 
reikalui esant, prisideda 
darbu ir virtuvėje.

* * *
Birželio 1 d. įvyko Klubo 

susirinkimas. Jį pravedė 
Klubo prezidentas Stasys 
Kuzmickas. Pranešė, kad 
mirė choristas Stasys Vainei
kis ir Ieva Mizarienė, ir prašė 
atsistojimu mirusius pagerb
ti.

Iš parengimų komisijos 
raportų pateikė Pranas Moc- 
kapetris. Jo raportas priim
tas.
na Aleknienė perskaitė praė
jusio mėnesio susirinkimo 
tarimus.

Finansų sekr. Mary Bren 
nan pateikė Klubo finansinį 
raportą.

Iždininkė B. Vaitkienė su 
raportu sutiko. Raportai 
priimti.

Stasys Kuzmickas pareiškė 
Helen ir Felix Habala padė
ką, nes jie sudarė labai 
gražius gėlių bukietėlius 
kiekvienam Klubo stalui. 
Labai gražiai papuošė stalus. 
Beveik kiekvienas svečias 
pastebėjo, kad mūsų Klubo 
stalai gražiai papuošti.

S. Kuzmickas priminė pa
dėką ir J. Dobrow ir J. 
Vaitkui už prižiūrėjimą Klu
bo darželio.

Po susirinkimo buvo pie-
1 f

tūs. Aldona Aleknienė prane
šė, jog turi dvi viešnias ir jas 
supažindino.

Po to iškvietė Dainos 
Mylėtojų Chorą, vadovauja
mą Helen Janulytės. Choras 
padainavo šešias lietuvių 
liaudies, daineles. Už gražų 
padainavim^ publika gausiai 
paplojo. Vėliau Š. Kuzmickas 

vadovei ir 
choristams, o taip pat ir 
svečiams už atsilankymą. 
Dėkojo ir šeimininkėms už. 
skoningus pietus.

Mary Labnyk.................... $10
Paulina Mack.................... $10
Sophie Negys .................... $5

Kadangi buvo keletas Ce- 
koslovakų, tai buvo pakviesti 
ir čekoslovakų muzikantai.

Visi šoko ir linksminosi iki 
vėlyvos popietės.

„ / V era Budrionienė

MIRUS

Ievai Mizarienei

pak vietė Bronę i dėkoja choro
Hasbrouck
Heights, N. J

d

birželio 13

vadovautų
Vaitkienė

Lankėsi viešnios

Tai Violet Gates iš Fresno, 
California ir Vay. Budnyky- 
tė iš Pittsburgh, Pa.

* * *
I *Gegužės 29 įvyko Dainos 

Mylėtojų choro susirinkimas. 
Choras suruošė vaišes. Choro 
mokytoja Helen Janulytė ir 
choro pirmininkas Stasys 
Kuzmickas sukvietė gražų 
savo choro simpatikų skaičių 
Pagamintos puikios vaišės.

Pabaigus pietauti Helen 
Janulytė pakalbėjo apie cho
ro veiklą, pasidžiaugė kad jos 
choristai gražiai kooperuoja, 
pažymėjo kad 1984 m. ir iki 
1985 m. choras mūsų rengi
niuose yra padainavęs du 
šimtus ir trylika dainų, 
neskaitant gimtadienių ku
riuose taip pat buvo dainuo
ta.

Padainuotos Lietuvos kom
pozitorių dainos. Šią vasarą ji 
vyks į Lietuvą. “Tikiu, kad ir 
vėl parsivešiu naujų dainų: ji 
pareiškė. S. Kuzmickas irgi 
džiaugėsi, jog šis choras labai 
gražiai gyvuoja, ir perskaitė 
sąrašą, kurie Dainos Mylėto
jų chorą parėmė: 
Matt ir Mary Saris.......

Po $20: 
Mr. ir Mrs. Taylor 
Mary Pesek 
Josie Bunkus . 
Adolf ir G. Shuls \ 
Dąn iit Stase Berąm

Po$10:
Adele Klimavičienė 
Philomena Skapeck 
Barney ir Mary Brennan 
Mary Valaitis, 
John ir Dorothy Paulionis, 
Charlotte Ruk, 
Marie Chesnak, 
John ir L. Lakasel, 
Jerry Lukas, 
L. Tvaska, 
Joe Kužda, 
Kristina Radobum, 
Blanche Bosinger,

$30

Reiškiame mūsų giliausią užuojautą jos giminėm, 
“Laisvės’ darbuotojoms ir draugams, čia Amerikoj 
ir Lietuvoje. Liūdime ir mes.
Ks. Karosienė
M. Baltulionytė
Telda King
V. Taraškienė

San Francisco, Calif., apylinkės draugės.

per “Laisvę
Gimtadienio ir sukakčių progomis per visus 

metus sveikinkime savo artimuosius per laikraštį 
“Laisvę”. Bus laikraščiui parama ir pasieksite visus 
su vienu parašymu. Bet nedelskit^ — tuojau 
prisųskite savo sveikinimus. Kaina $10.00.

ADMINISTRACIJA
M. Mozūraitienė

K. Mugianienė
M. Ginaitienė Pranešimas

Pirmadienį, liepos 8 
gavome labai liūdną žinią, 
kad mirė Jonas Petras 
Yorke, sulaukęs 71 amžiaus. 
Velionis per ilgus metus buvo 
“Laisvės” skaitytojas ir rė
mėjas.

Dideliame nuliūdime paliko 
žmona, Mary E. Zakarauskas 
Yorke, du sūnus John D., 
Upper Freehold Township, 
N. J., ir JeromeŲEc, Lacey 
Township, N. J., vieną 
dukrą, iVIary Ann Montana, 
Clifton, J., brolį, Floridoj, 
sesutę, Vokietijoj ir dešimtį 
anūkų. Palaidotas šeštadienį, 
liepos 6 d.

Jonas Yorke buvo mašinis
tas Bendix Corporation, Te
terboro, N. J., per 30 metų. 
Jis iš darbo pasitraukė 1979 
m.

“Laisvės” valdyba reiškia 
giliausią užuojautą velionio 
šeimai ir visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems 
Amerikoje ir Lietuvoje.

Mes visi liūdime netekę 
gero draugo.

Hudson, Mass.
Liepos 9 d. 1985 mirė 

Valerija (Česnulevičiūtė) Gri
gienė, sulaukusi 95 metų 
amžiaus, Westboro miestuko 
prieglaudoj. Ilgametė Lais
vės skaitytoja į Ameriką 
atvyko 1906 metais, ir **75 
metus gyveno Hudsone, kur 
buvo nemažai lietuvių. Velid- 
nė paliko nubudus: V Joną
E. Grigą, M.D. (jau 
pensininką), Lebano'n, New 
Jersey; nuliūdusią dukrą, 
Valeriją Grigaitę Melcher, 
Brielle, New Jersey, ir nuliū
dusį vaikaitį — John G. 
Melcher, Martha’s Vineyard 
(Cape Cod saloj), Massachu
setts.

Grigienė buvo našlė Jono
F. Grigo su kuriuo gražiai
sugyveno virš 50 metų. 
Palaidota liepos 12 Hudson, 
Mass., miesto kapinėse, kur 
vaikaitis ištarė atsisveikini
mo žodį. [V. V.]

LIETUVIŲ DARBININKŲ
SUSIVIENIJIMAS

<

HAVERHILL, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Augustas Kazlauskas
mirė 1969 m. liepos 16 d.

Mano mylimas ir brangus vyras Augustas 
kyrė iš gyvųjų tarpo prieš šešiolika metų.

Mielas Augustai, prailgo man tie metai be 7&vęs. 
Liūdžiu ir skaitau dienas nuo Tavo mirties.

Merė Kazlauskienė-S

LAWRENCE, MASS.

MIRUS

Jonui Kodis

atsis-

ąmetis

, duk-Reiškiu gilią užuojautą jo žmonai Afemijaif 
rai Janet, kuri gyvena Californijoje, sūnui Alfred 
Kodis, gyvenančiam Reading, Mass., ir jo 7 anū
kams bei jų giminėms ir idėjos draugams.

Afemijos pusęserė — Elizabeth Repshis

LAWRENCE, MASS.

MIRUS

John Kodis
Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai Afėmijai, 

dukrai Janet Hume, Woodside, Calif., ir jos šeimai; 
sūnui John ir jo šeimai, Reading, Mass.. Taiogi vi
siems artimiesiems bei draugams.
Ks. Karosienė M. Mozūraitienė
M. Baltulionytė K. Mugianienė
TeldaKing V. Taraškienė
M. Ginaitienė

San Francisco, Calif., apylinkės draugės

Prisimenant su pagarba

HASBROUCK HEIGHTS, N.J.

MIRUS

Jonui Yorke

jdomi programa.
Ta turistine grupė organi-

Laisvė šiais 1985-aisiais 
metais rugpjūčio mėn. orga
nizuoja, dar vieną turistinę zuojama per kelionių agentū- 
grupę į Lietuvą. Lietuvoje rą Baltic Tours, 
praleis 10 dienų.

Tai turistinei grupei bus 
sudarytos sąlygos aplankyti Į jai telefonu: 718 — 641-6887 
gimtąsias vietas, pabuvoti 
pas gimines ir užtikrinta

Kelionės reikalais skam
binkite Laisvės administraci-

arba Aldanai Katinienei va
karais?^ - 296-0706.

BRIEFS

All peoples of the world strive for peace and progress, no 
one of them wants war. But there exist powers that stick to 
other objectives. They fail to recognize the legitimate rights 
and interests of others, they are reluctant to accept the 
political realities existing in the contemporary world. In 
their pursuit of a military superiority they have driven the 
world to the threshold of another round of the arms race, 
unprecedented in its scope, which threatens to acquire an 
altogether new quality, to enter a stage of uncontrollable 
developments. The buildup of conventional and nuclear 
weapons will consume additional finances which, instead, 
could serve the interests of mankind’s peaceful existence 
and welfare, could contribute to tackling such pressing 
issues as the liquidation of misery and starvation, illiteracy 
and diseases.

PENKI DEŠIMTMEČIAI,-KAI 
LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMAS 

(ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS) 
veikia apdraudos, kultūros ir sporto srityse.
Galite įsirašyti į LDS be daktaro egzaminavimo, užpil
dydami narystės aplikaciją./
Įsirašyti galima nuo gimimo dienos iki 70-ties metų. 
Apdraudos paliudymai (policies) nuo 1000 dolerių iki 
10 000 dolerių.
Išduodame stipendijas, (schblorships) po 500 dolerių 
per metus trims moksleiviams, kurie išpildo mūsų 
nustatytus reikalavimus (requirements). /
Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS Centrą šiuo 
adresu: '

Reiškiame gilią nuoširdžią užuojautą žmonhi Ma
ry, dukrai Mary Ann Montana, sūnums Johų D. ir 
Jerome E., taipgi seseriai Vokietijoj, broliui 
doj, ir visiems kitiems giminėms, draugams 
žįstamiems.

Žinokite, kad mes visi kartu liūdime netekę 
naus draugo.
W. A. Yuskovic 
J. A. Katinas 
P. N. Venta 
A. P, Lupsevičiai 
T. Stočkienė 
M. Stensler

S. Stasiukaitis

BROOKLYN, N.Y.

MIRUS

Flori- 
ir pa-

malo-

V. Beker
N. Buknienė

N. E. Shumbris
A. Yakstis

I. Bimba 
Bill Malin

Bronei Keršulienei
Reiškiame gilią ir širdingą užuojautą jos vyrui 

Walterui ir visiems giminėms ir pažįstamiems Ame
rikoje ir Lietuvoje.

Nellie ir Edmund Shumbris

Prisimenant su pagarba

Association of Lithuanian Workers 
26 North Street Room 42 
Middletown, N. Y. 10940

Ievą Mizarienę į
ir jos veiklą mūsų eilėse per daugelį metų, apart 
įvairių pareigų ji keliolika metų tarnavo Įstatų 
ir Apeliacijų Komitete.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
Centro Valdyba

* *
Ray Kerrison writes in the New York Post: Ronald 

Reągan went on television to report to the people, ’ 
mumbling and bumbling his way through a press conference 
that surely was the most miserable 35 minutes of his 
presidency.

In my opinion, he defaulted. He spoke with a conspicuous 
lack of candor. He tried to defend the indefensible. He 
copped out by scapegoating the Greeks. He fudged his own 
poor record at coming to grips with terrorism.

In the end, he convinced me of nothing.
The President, supposedly confronting the issue of the 

TWA hijack, all but ignored a key ingredient — the Israeli 
government’s flouting of international law and its failure to 
honor a commitment.

When Israeli troops withdrew from southern Lebanon in 
.'April, they took more than 700 Shiites with them as 
^prisoners, transporting them across an international 
boundary to hold them in Israeli detention camps.

Those 700 Shiites have never been charged with any 
crimes by Israel.

Their capture and removal, according to the U.S. 
government, contravened the Geneva convention.

When Israel pulled its troops out of Lebanon, it took the 
Shiite prisoners as an “insurance policy” — more a 
recognition of the harsh realities of life than contempt for 
the law.

The Israelis, at that time, promised to release them. That 
was not done. , •

There is no escaping these critical facts in any report of 
the hijack, yet Reagan did not even mention the matter on 
TV until he was questioned. He then conceded it was his 
understanding that taking the Shiites across the Israeli 
border violated the Geneva accords.

Instead, the President preferred to shift much of
responsibility to the Greek government for its failurė to 
construct and enforce elementary safeguards for 
travelers at Athens’ airport.

His complaint was legitimate, but the emphasis was hot.
If Reagan had come clean at the outset and freely 

acknowledged what everyone knows and concedes about 
the capture of the Shiites, he would have been in a position 
to pursue a far different course with the hostages...

* ■ * * 
i

A very lovely afternoon was spent in Middletown, N.Y. at 
Olga and Gene Horvath’s home June 22, organized by LDS 
Lodge 13. Thanks to everyone who helped to make that day 
very memorable.

the

air

* * *
1985 marks the 40th Anniversary of the Allied victory over 
the Nazi - Fascist forces in Europe. The unprecedented 
sacrifices made by both the US and the USSR in World War 
II should serve as a reminder that the two nations were able 
to struggle together on the battlefield for a common cause.

Use

US and Soviet troops meet on the Elbe River at Torgau.




