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Tarybų Sąjungos ir Indijos viršūnių konferencija

1 SRS komunistų partijos CK gen. sekr. M. Gorba- 
čiov ir Indijos premjeras Rajiv Gandhi pasirašo kul
minacinį susitikimo dokumentą. — deklaraciją dėl 
principų pasaulyje, kuriame nebus branduolinio

ginklo ir smurto. Kiti Gorbačiovo delegacijos nariai, 
pagal savo kompetenciją, pasirašė su Indijos vyriau
sybės nariais dokumentus dėl donsulinio, kultūrinio, 
ekonominio bei techninių bendradarbiavimo.

, .Maskva. — Tarybų Sąjungos į 
Komunistų Partijos (’(‘niro Komi 
toto generalinis sekretorius 
Michailas Gorbačiovas lapkričio 
pabaigoje keturias dienas viešėjo i 
Indijoje, oficialiai pakviestas Indi- ■ 
jos premjero Rajiv Gandhi.

Abu vadovai dviese ir abiejų 
šalių užsienio reikalų ministrai bei 
kitokie specialistai atskirai tarėsi 
šalių tarpusavio ir pasauliniais Į 
klausimais.

\ tešnagė baigta bendra spaudos , 
konferencija, kurioje gen. sekre- I 
torius Gorbačiovas ir Rajiv Gandhi ; 
pareiškė. kad šis susitikimas 
patvirtino nuoširdžią dviejų šalių Į 
draugystę. Platus pasitarimai buvo 
vaisingi ir vyko pasitikėjimo i 
atmosferoje. Tasai susitikimas įneš ! 
naują indėlį į Tarybų Sąjungos ir 
Indijos santykių plėtojimą.

Visapusiškai buvo apsvarstyti Į 
karo ir taikos, saugumo Azijoje ir 
Pacifiko regione problemos, visi 1 
Tarybų Sąjungos ir Indijos i 
santykiai, taip pat galimybės ir 
budai juos toliau plėtoti, atsiž

Amerika prisibijo naujo Watergate - arba Irangate
Washington. — Watergate skan

dalas savo metu sužlugdė preziden 
tą Nixoną. Dabar daugelis ameri
kiečių prisibijo, kad naujai kilęs 
skandalas dėl JAV ginklų tiekimo 
Iranui ir dėl už juos gauto pelno 
paskyrimo Nikaragvos kontrams 
bei Afganistano kovotojams, gali 
sužlugdyti ir prezidentą Reaganą.

Kaip anuo metu prez. Nixon 
tvirtino, kad jis nieko nežinąs apie 
Watergate reikalus, tai dabar prez. 
Reagan neduoda pakankamo at
sakymo, kodėl jis autorizavo slaptą 
ginklų tiekimą Iranui. Daug kas jį 
Amerikoje ir užsieniuose kaltina, 
kad jis pats praktikavo tai, ko jis 
prašė, kad nedarytų JAV alijantai 
Europoje ir kitus. Jis smerkė 
tarptautinį terorizmą, bet pats jį 
rėmė, duodams ginklų Iranui.

Pradžiai prez. Reagan priėmė Į 
savo padėjėjo nacionalinio saugumą 
reikalams viceadmirolo John M. 
Poindexter atsistatydinimą ir 
atleido jo padėjėją pik. lt. Oliver L. 
North. Bet tuo reikalas nesibaigia. 
Kongreso nariai, tiek demokratai, ' 
tiek respublikonai reikalauja, kad 
Amerikos žmonėms būtų pilnai 
paaiškinta, kaip visa tai atsitiko ir 
kas nustatinėja JAV užsienio 
politiką.

Jau paaiškėjo, kad po Naujų 
metų pradės veikti du komitetai 
reikalui investiguoti: vienas komi
tetas bus Atstovų rūmų, kitas — 
Senato. Tuo tarpu Senato žvalgy
bos reikalų komitetas vadovauja 
apklausinėjimams. Tačiau nekalba 
nei pik. lt. North, nei jo buvęs 
viršininkas Poindexter. Abudu 
naudojasi Konstitucijos penktuoju 
papildymu, pagal kurį asmuo turi 

velgiant į nūdienius abiejų šalių 
poreikius.

Salia oficialių pareigų, gen. 
sekretorius Gorbačiovas turėjo eilę 
ir pažintinių vizitų. Jis Indijoje 
buvo su gausiu būriu patarėjų, jų 
tarpe su užsienio reikalų ministru 
Edvardu Severdnadze, partijos CK 
sekretorium Anatolijum Dobryni- 
nu, gynybos ministro pavaduotoju 
maršalu A. Achromejevu ir’kt. Visi 
aplankė vietas, susijusias su 
didžiųjų Indijos asmenybių — 
Mahathmos Gandhi, Javaharlal 
Nehru ir I diros Gandi vardais. 
Buvo padėti vainikai ir padaryti 
įrašai jų memorialuose.

Tarybinio mokslo, kultūros ir 
meno namuose įvyko Gorbačiovo 
susitikimas su Indijos ir TSRS 
kultūros draugijos ir TSRS bičiulių 
draugijos aktyvu. Po sveikinimo 
kalbų, buvo apžiūrėta foto paroda 
“TSRS-Indijos draugystė ir 
bendradarbiavimas”. Vėliau įvyko 
pokalbis su draugijų vadovybe. 
Dalyvavo draugystės skyrių vado
vai, suvažiavę į New Delhi iš visos 

teisę neatsakinėti jį inkriminuojan
čių klausimų. Gal jie ir ims kalbėti, 

I jei jiedviem ir kitiem, kuriuos dar 
pakvies liudijimams, bus suteik-

1 tas imunitetas, kad jie nebus 
baudžiami už savo veiksmus. Dėl 
imuniteto turės nuspręsti Senato 

j komitetas. Investigacijos dar bus 
vykdomos ir Teisingumo ministeri-

I J°s-
Tai tik pradžia. Spaudo rašo, kad 

vis naujų dalykų paaiškės beveik 
j kasdien.

Prez. Reagano politiką pasmerkė 
ir buvęs prez. Nixon. Kad Reagano 

! administracija “padarė klaidą” 
! pripažino ir viceprezidentas George 
1 Bush, kuris, kaip spauda įtaria, tai 

padarė politiniais sumetimais — 
mat jis norįs kandidatuoti į 
busimuosius JAV prezidentus per 
ateinančiuosius rinkimus 1988 m.

Didėja reikalavimai, kad būtų 
atleistas ir Baltųjų rūmų štabo 
vedėjas Donald Regan, nes esą ir 
jis dalyvavęs tame slaptame Irano 
ginklų skandale. Kiti reikalauja 
valstybės sekretoriaus George 
Shultz ir kitų pareigūnų “galvos”. 
Dar neaišku, kaip bus ir su Izraelio 
role visame tame reikale. In
formuoti šaltiniai skelbia, kad jis 
slaptai tiekęs ginklus Nikaragvos 
kontrams, norintiems nuversti 
teisėtą šalies vyriausybę tuo metu, 
kai JAV Kongresas nebuvo leidęs 
tokios pagalbos.

Demokratų senatorius Ernest 
Boilings jau viešai tvirtina, jog 
viceprezidentas Bush, gynybos 
sekretorius Weinberger ir kt. 
žinoję, kad prezidentas Reagan 
buvo autorizavęs visą slaptąją 
veiklą.

Indijos. Jiems Gorbačiovas pareiš
kė, kad TSRS ir Indija perima 
anksteniųjų kartų pradėtąją drau
gystės estafetę ir ją tęs toliau.

Su Indijos vyriausybės, parla
mento nariais, žymiais politinias 
veikėjais, verslininkų, mokslinių ir 
kultūrinių sluoksnių ir visuomenės 

i atstovais Gorbačiovas su savo 
palyda Uirėjo progos susitikti per 
pietus, kuriuos jo ir jo žmonos 
garbei surengė premjeras Rajiv 
Gandhi Haidarabado rūmuose. 
Vėliau atsakomuosius pietus 

'Gorbačiovas surengė TSRS 
ambasadoje. Abiem progom kalbas 
pasakė Gorbačiovas ir Gandhi, 

į pabrėždami šio susitikimo svarbą 
abiem šalim ir pasauliui.

Indijos ir pasaulio spauda 
palankiai rašė apie šią viršūnių 
konferenciją. Ypač buvo didelis 
entuziazmas pačioje Indijoje. Visu 
keliu, kuriuo važiavo į aerodromą 
garbės eskorto lydima automašinių 
virtinė, į Maskvą grįžtantį 
Gorbačiovą sveikino šimtai 
tūkstančių Indijos sostinės gyven-

Prez. Reagan su valstybės sekretorium George Shultz viename iš gausių 
posėdžių, kurie tebevyksta, kai naujojo “Watergate” skandalo reikalai 
aiškinami.

PASISKUBINKITE PASVEIKINTI
Su sekančiu numeriu mes peržengsime 1987 metų slenkstį — 

švęsime Naujuosius metus. Kaip visuomet, Naujųjų metų 
numeryje tilps geras skaičius sveikinimų nuo mūsų skaitytojų 
savo giminėms, draugams, bičiuliams ir bendrai geros valios 
žmonėms šioje šalyje, senojoje tėviškėje Lietuvoje ir visur kitur 
pasaulyje.

Bet. kad jūsų sveikinimas tilptų, jūs turite pasiskubinti. 
Siuskite sveikinimus paštu, arba, jeigu galima, telegramos 
pavidale. Mes stengsimės įdėti visus sveikinimus, kurie mus 
pasieks laiku. Tegul sekantis mūsų numeris išeis iškilmingas. 

£ šventadieniškas, kaip tokiai progai tinka. “E” Administracija

JAV komunistu, partijos 
septyni punktai

Lapkričio pabaigoje New Yorke 
posėdžiavo forumas, kuris priėmė 
JAV komunistų partijos gen. se
kretoriaus Gus Hali pateiktuosius 
septynis punktus ateities veiklos 
gairėms nustatyti. Pirmiausia 
reikalaujama, kad būtų apkaltintas 
prez. Reagan.

Reikalaujama, kad būtų panai
kinta grėsmė branduoliniam karui, 
nukerpant fondus “žvaigždžių 
karui” ir branduolinei ginkluotei, r ,

Toliau — kad būtų panaikintas 
nutarimas suteikti $100 milijonų 
prieš Nikaragvos legalųjį režimą 
kariaujantie’ms kontrams.

Kiti punktai liečia reikalavimus, 
kad šios šalies administracija 
daugiau dėmesio skirtų socialinėms 
programoms, jų tarpe socialiniarb 
aprūpinimui, maistui ir kt.

Diskutuojant Reagano adminis
tracijos krizę, susidariusią dėl 
ginklų Iranui pardavimo ir dėl iš to 
gautojo uždarbio paskyrimo kon
trams, Gus Hali pacitavo New 
York Times/CBS apklausinėmimo 
duomenis. Štai jie: Tik vienas 
procentas amerikiečių tebetiki, jog 
vyriausybė sako tiesą visą laiką. 82 
procentai apklaustųjų teigė, kad 
prez. Reagan meluoja.

Čia jis turėjo mintyje prez. 
Reagano skelbtąją netiesą dėl 
ginklų tiekimo Iranui, dėl “žvaigž
džių karo”, dėl dezinformacijos 
skleidimo ir kampanijos prieš 
Libiją ir kt.

Savo veikloje JAV komunistai 
stengsis tais punktais vadovautis 
susitikimuose darbovietėse, vie
šuose simpoziumuose, spaudoje ir 
kitur.

tojų. Spauda pabrėžia, jog tasai 
entuziazmas pilnai suprantamas, 
nesgi buvo susitikę vadovai dviejų 
šalių, kurių bendras gyventojų 
skaičius — visas bilijonas, šalių, 
kurios atstovauja dviem žymiojom 
pasaulio politinėm jėgom: socializ
mui ir neprisijungusių šalių 
judėjimui.

VACLOVAS SAKALAUSKAS
IŠRINKTAS “TĖVIŠKĖS”
DRAUGIJOS PREZIDIUMO

PIRMININKU

Spausdiname jo laišką laisviečiams
Gerbiami laisviečiai,

Ilgam išliks mano atmintyje vakaras “Laisvės” salėje š.m. rugpjūčio 3 
d., kuomet, po ketverių su trupučiu metų, praleistų JAV, atsisveikinau su 
Jumis. Daug gražių žodžių ir linkėjimų buvo tą kartą pasakyta man ir 
mano šeimai. Pamenu, visi linkėjote ir toliau palaikyti ryšius su 
lietuviškąją išeivija. Atrodo, kad Jūsų pageidavimus bus išgirdęs 
“Tėviškės” draugijos aktyvas, kuris savo susirinkime, š.m. spalio 15 d., 
išrinko mane šios organizacijos pirmininku. Tai reiškia, kad “Tėviškės” 
aktyvas patikėjo man būti, galima sakyti, pagrindiniu iniciatoriumi ir 
organizatoriumi renginių, kurių tikslas vystyti ir plėtoti draugišką, 
dalykinį, abipusiai naudingą bendradarbiavimą tarp lietuvių, gyvenančių 
emigracijoje ir Tarybų Lietuvoje.

Šiame darbe, be abejonės, daug padės man metai, praleisti Jūsų tarpe, 
dalyvavimas Jūsų organizuotuose renginiuose, artimesnė pažintis su Jūsų 
gyvenimu emigracijoje.

Gyvenimas Jungtinėse Amerikos Valstijose aiškiai parodė, kad 
reakcinės emigracijos jėgos, nors ir labai jos to nenori, praranda savo 
pozicijas. Jų įtaka, poveikis emigracijai, pastoviai mažėja. Vis daugiau 
tautiečių supranta paprastą tiesą, kad medžio šaka negali žaliuoti be savo 
kamieno, lygiai kaip jie negali išsaugoti savo tautos kultūros, tradicijų, 
papročių be Lietuvos. Todėl,. gyvendamas Washingtone, vis dažniau 
girdėjau tautiečius, pasisakančius už bendradarbiavimą su Lietuva, už 
įvairiapusiškų ryšių stiprinimą. Neatsitiktinai kasmet didėja skaičius 
dailininkų iš emigracijos, kurie mielai dovanoja savo darbus Vilniaus, 
Kauno ar kitų Lietuvos miestų muziejams, gerai suprasdami, kad tik tokiu 
būdu jų darbai gali būti išsaugoti ateinančioms kartoms.

Didelis vaidmuo tiesiant draugystės ir bendradarbiavimo tiltus tarp emi
gracijos ir Lietuvos kaip tik priklauso “Tėviškės” draugijai.

Šiuo metu mes palaikome ryšius su lietuviais, gyvenančiais dvidešimt 
šešiose pasaulio šalyse. Jų prašymu siunčiame jiems lietuviškas knygas, 
laikraščius, muzikinius įrašus, sudarome galimybę pavieniui arba grupėmis 
apsilankyti Lietuvoje, susipažinti su jos šiandiena.

Naudodamasis proga, noriu užtikrinti Jus, gerbiamieji laisviečiai, kad 
Tėviškės draugija ir toliau rems Jūsų pastangas, leidžiant visų Jūsų 

mylimą laikraštį “Laisvę”, dalinsis su Jumis Jūsų džiaugsmais ir 
rūpesčiais. Noriu priminti, kad Jūs visada esate laukiami svečiai “Tėviškė
je , kurios darbuotojai pasiruošę padėti, kad viešnagė gimtojoje žemėje 
būtų maloni ir turininga.

Lauksime ir Jūsų laiškų, pasisakymų, o taip pat susitikimų mūsų 
gražiajame Vilniuje. Su pagarba,

V aclovas Sakalauskas

“Laisvės” reporterio pokalbis
Vaclovas Sakalauskas Amerikoje, 

išbuvo suvirš ketverių metų. Per
Kai šiemet rugpjūčio 3-iosios 

popietę “Laisvės” salėje, jaukiame 
šio laikraščio leidėjų, skaitytojų ir 
bičiulių pobūvyje, buvo linkima 
Vaclovui Sakalauskui ir jo šeimai 
gero vėjo, sugrįžtant į Vilnių, 
nevienas to pobūvio dalyvių jau 
žinojo, kad jis bus naujuoju 
“Tėviškės” draugijos šefu.

Nors dar nebuvo skelbiama 
oficialiai, ir pats Sakalauskas tuo 
nesiafišavo, bet vyravo bendras 
pasitenkinimas, kad Lietuvos ry. 
šius su užsienio tautiečiais tvarkys 
asmuo, kuriam yra tekę plačiai 
susipažinti su pačia didžiausia 
lietuvių emigracijos dalimi — su 
JAV lietuviais.

visą tą laiką, kaip jis pats sako, 
beveik nesą buvę nė vienos dienos, 
kada nebūtų tekę bendrauti su 
tautiečiais. Kaip Tarybinės pasiun
tinybės konsulas Washingtone, jis 
sprendė juridinius klausimus, 
liečiančius Tarybų Sąjungą ir 
emigraciją. Padėjo tautiečiams 
įvairiais klausimais, liečiančiais 
viešnagę į Lietuvą, teikė reikalingų 
informacijų.

Daug laiko konsului Sakalauskui 
teko praleisti ir su tautiečiais 
įvairiuose viešuose ir privačiuose 
susitikimuose, minėjimuose, “Lais. 
vės” ar “Vilnies” parengimuose. 
Pats vienas ir su šeima jis yra 
turėjęs galimybių pabuvoti visose 
didžiosiose lietuvių kolonijose: ne

[Tęsiama 2 pusl.l
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Lietuviai apgailestauja
Kaip žinia, labiau įtempti santykiai tarp Jungtinių Valstijų ir Tarybų 

Sąjungos atsiliepė ir į diplomatinius bei konsularinius santykius: abi pusės 
sumažino kitos pusės atstovų skaičių savo šalyse, kiekvienas žingsnis 
išsaukė kontržingsnį, nors, kaip tai pripažįsta ir pati mūsų šalies spauda, 
Tarybų Sąjunga rodė daugiau kantrybės, negu mūsų administraciia...

Amerikos lietuvius palietė faktas, kad tarp tų tarybinių 
diplomatinio-konsuliarinio korpuso tarnautojų, kuriuos Washingtonas 
išprašė, buvo ir Rimgaudas Mališauskas, ėjęs konsulo pareigas 
Washingtone. Visų srovių Amerikos lietuviai, išskyrus pačius aršiausius 
antisovietininkus, tą apgailestauja.

Mališauskas ir jo pirmtakūnai (Sakalauskas ir kiti) žymiai padėjo 
Amerikos lietuviams jų kelionėse į Lietuvą. Amerikos lietuviai galėjo visą 
susirašinėjimą ir bendrai susisiekimą su tarybiniu konsulatu atlikti 
gimtinėje kalboje. O tai buvo ne tik patogumas, bet ir simbolišką reikšmę 
turintis faktorius. Panašiai Amerikos lietuviai, kurie vis didesniais 
skaičiais lanko Lietuvą, visuomet jautė didelį pasitenkinimą, kai juos 
Maskvos aerodrome sutiko Lietuvos atstovybės pareigūnė, kai einant pro 
vartelius vos išlipus iš lėktuvo Šeremetievo aerodrome juos pasveikina 
lietuviškas “Labas! Jūs be abejo esate tai patyrę . . .”

Žinoma, mes jaučiame liūdesį ne tik kaip lietuviai, bet ir kaip 
amerikiečiai. Prieš Reikjaviko konferenciją atrodė, kad pasaulis gal 
padarys tikrą stiprų posūkį link taikos užtikrinimo. Bet pasirodė, kad iki to 
dar toli, Diplomatų išprašymai, žinoma, tik maža dalelė to besitęsiančio 
įtempimo, kuris neleidžia JAV-TSRS santykiams normalėti. Bet mums, 
lietuviams, ypatifigai skaudu, kad mūsų ekstremieji antisovietininkai dėl 

i. to įtempimo džiūgauja. Atrodo, kad tautininkai, kurie spiečiasi aplink 
“Dirvą”, frontininkai, kurie spiečiasi aplink “Naujienas” ir ekstremieji 
ižulę klerikalai, kurių aršiausias balsas yra Kanados “Tėviškės žiburiai” bei 
kiti panašūs elementai verčiau matytų mūsų seną tėvynę Lietuvą po 
mirtina branduolinių sprogimų migla negu ją matyti po santvarka, kuri 
jiems nepatinka.

Bet mes esame tikri, kad ta nemorališka mažuma yra mažytė, kad didi 
dauguma Amerikos lietuvių, kokiu politinių nusistatymų jie bebūtų, nori, 
kad taika viešpatautų prie Baltijos kaip ir visame pasaulyje.

Machinacijos su Iranu

Reagano administracija vis garsiai kartojo, kad su teroristais niekad 
nesiderėsianti, o terorizmo kaltinimai per tą visą laiką buvo verčiami 
vyriausiai dviem musulmoniškoms šalims: Libijai ir Iranui. Bet pasirodo, 
kad vienaip kalbėta viešumoje, kitaip elgtasi užkulisiuose: specialės 
slaptos JAV delegacijos vyko į Iraną, didžiuliai lėktuvai į Iraną skraidino 
nemažus ginklų kiekius ir 1.1. Sakoma, kad viena tokia delegacija Irano 
vadovybei nuvežė dvi dovanas; rakto pavidale iškeptą tortą ir koraną, ant 
kurio pats Reaganas užrašė, kad “Visos religijos geros”... Tortas rakto 
pavidale turėjo simbolizuoti naujos eros JAV-Irano santykiuose 
atidarymą, o Reagano užrašas ant korano — kad jie tie, musulmonai, tokie 
pat geri kaip krikščionys Washingtone . . .

Kas sugalvojo tokias durnystes? Spauda sako, kad nei Valstybės 
departmentas nei Apgynos Departmentas nebuvo įsivėlę, kad tai grupelė 
pareigūnų, kurie priklauso prie taip vadinamos Nacionalinės saugumo 
tarybos ir kuri veikia, kaip tai išsireiškia New York “Times” “Baltųjų 
Rūmų rūsyje” (“In the basement of the White House”) Spauda sako, kad 
kai Valstybės sekretorius Schultz apie tą visą keistą reikalą sužinojo, jis 
norėjo rezignuoti, bet Reagąnui pasisekė jį nuo to atkalbėti.

“Times” teisingai pažymi, kad Reagano administracija tokiais atžvilgiais 
seka Nixono administracijos pėdomis.

tik New Yorke ir Chicagoje, bet 
Bostone, Philadelphijoje, Los An
geles, San Francisco.

Buvo progų pamatyti ir įdomės - 
nes Amerikos vietoves, pvz., 
Niagaros krioklius ir kt., tik jo 
vaikams — dvylikamečiui Mariui ir 
aštuonialikametei Jurgai skaudėjo 
širdį, kad neteko pamatyti 
Disneyland. Mat Florida yra, kaip 
sakoma, “off limits” tarybiniams 
diplomatams. “Įstatymai yfa įsta
tymais”, sako Sakalauskas, “ir 

\nieko negali prieš juos padaryti”.
Ši ketvėrių t metų pažintis su 

Amerikos lietuviais Sakalauskui 
nebuvo pirmoji. Su daugeliu jų jis 
buvo jau susitikęs prieš devynioli 
ka metų, 1967 metais, kai jam teko 
dirbti Tarybiniame paviljone pa
saulinėje parodoje EXPO-67 Mon- 
trealyje, Kanadoje. Su užsienio 
lietuviais jam teko bendrauti ir 
vėliau, dirbant Lietuvos draugyst* 
tės ir kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis draugijoje. Bet dabar, kaip 
“Tėviškės” tarybos prezidiumo 
pirmininkas, Sakalauskas tvarkys 
kultūrinius ryšius su tautiečiais iš 
viso net 26-iose šalyse. Mat tiekoje 
šalių dabar lietuvių gyvenama. 
Didžiausi jų sambūriai, be JAV, 
Kanadoje, Australijoje, Federali- 
nėje Vokietijoje, Argentinoje, 
Brazilijoje, Urugvajuje ir kitur.

Apie Ameriką, jos žmones
Paklaustas, kokia nuotaika grįž< 

tąs į Lietuvą, kokius įspūdžius 
išsivežąs apie Ameriką bendrai ir 
jos žmones, Sakalauskas, kuriam 
jau yra tekę “pasidairyti” net 
35-iose užsienio šalyse, pirmiausia 
pabrėžė, kad kiekvieną naują šalį 
yra įdomu pažinti. Kiekvienoje, 
šalyje randi ką nors gero ir ką nors 
blogo. Jis Amerikoje radęs labai 
daug dalykų gerų .ir nemažiau — 
blogų. Iš jos išsivežąs labai 
kontrastingą įspūdį — esą pasauly
je gal negalima būtų surasti labiau 
kontrastingos šalies, kurioje būtų 
tiek daug turto ir skurdo, tiek 
blizgesio ir purvo, tiek laisvės ir 
nelaisvės; Jis priešpastatė du 
skirtingus miestus — New Yorką, 
kaip tautybių mišinį, ir Washingto- 
ną, kaip labiau būdingą Europai 
savo pastatais, švara ir žalumy
nais.

Apie amerikiečius, su kuriais jam 
tekę gana plačiai susipažinti, 
Sakalauskas mano, kad jie padarė 
jam gerą įspūdį. Jie domisi Tarybų 
Sąjunga, trokšta, kad pasaulyje 
būtų taika. Bet jam ypač krito 
dėmesin tie amerikiečiai, kurie per 
mažai pažįsta Tarybų Sąjungą ir 
jos žmones, gyvenimo būdą, 
kultūrą. Spauda ir mokyklos 
dažniausiai neturi tikslių žinių apie 

Tarybų Sąjungą. Daugiausia rašo
ma neigiamai, o apie teigiamus 
dalykus paprastai nutylima. Įdomu 
dar ir tai, kad, pavyzdžiui, labai 
retas žino, kur ta Lietuva, kiek tų 
respublikų Tarybų Sąjungoje, ir 
viską vadina “Russia”, net 
nežinodami, kad ta “Russia” tai 
nėra visa Tarybų Sąjunga, kad ji 
tik sudaro pusę Tarybų Sąjungos 
gyventojų. Ypač keisti esą tie 
vadinamieji “sovietologai”, kurie 
komentuoja vienokius ar kitokius 
įvykius. Žinoma, čia nekalbama 
apie valstybinio masto žinovus, bet 
tokiais “sovietologais” dažnai esti 
spaudos ar TV žurnalistai.

Sakalausko manymu, "amerikie 
čiai bendrai yra labiau savyje 
užsidarę. Jie laiko, kad pasaulyje 
yra garsus tik tas, kas žinomas 
Amerikoje. Jie girdėjo ir žino 
Tarybų Sąjungos Didįjį teatrą, 
Kirovo baletą ir dar vieną kitą 
dalyką, bet nesidomi kitomis 
kultūrinėmis apraiškomis ar spor?t 
tu. Europiečiai, pavyzdžiui, jau 
kitokie.

Apie Amerikos lietuvius
Sakalauskas labai aukštai vertina 

ir atsiliepia apie pažangiuosius 
Amerikos lietuvius. Jie atliko ir 
atlieka labai didelį darbą, supažin
dindami amerikiečius su tarybiniu 
gyvenimu, su tarybinės sistemos 
pasiekimais, domisi Tarybų Lietu
va ir ją lanko. Jie su Lietuvos 
darbo žmonėmis ėjo išvien, teikė 
materialinę pagalbą karo metais ir 
pokarinio atsikūrimo laikotarpiu. 
Jie palaiko savo organizacijų veik
lą, leidžia “Laisvę” ir “Vilnį”, 
kurios spausdintu žodžiu skelbia 
tiesą apie Lietuvą. Tiesa, jų eilės 
retėja, bet retėja ir iš kitos pusės 
stovinti užkietėjusioji reakcinė 
emigracija. Tai vlikininkai ir 
kitokių vaduotojiškų organizacijų 
šulai ir palaikytojai, kurie geruoju 
ir piktuoju baido žmones nuo 
Tarybų Lietuvos.

Paklaustas, ar pastebėjęs kokių 
skirtumų Amerikos lietuvių tarpe 
tarybinės Lietuvos atžvilgiu, Saka
lauskas ypatingai iškėlė tą faktą, 
kad į visuomeninę veiklą įsitrau
kiančioji jaunoji karta daugumoje 
stovi už tiesimą ir stiprinimą 
draugystės ryšių. Tie jaunuoliai ar 
jaunuolės, kurie paliko Lietuvą 
būdami vaikais, gimę Vokietijoje ar' 
Amerikoje, nepaisydami savo 
vyresniųjų draudimų ir pasakoji
mų, noriai domisi Lietuva, jos 
gyvenimu, nori pasimokyti lietuvių 
kalbos, pažinti jos kultūrą ir jos 
žmones. Kiek matyti iš pareiškimų, 
dabar į lietuvių kalbos kursus 
Vilniuje jau rašosi daugiau nei ten 
turima vietų. Sakalausko manymu,

Vaclovas Sakalauskas su savo šeima — žmona Jūrate, Marium ir Jurga. 
Tai buvo jo pats pirmasis apsilankymas New Yorke, atvykus dirbti Tarybų 
Sąjungos ambasadoje Washington, D.C.

kad apsilankymas Lietuvoje, pažin
tis su jos kultūra ir jos žmonėmis, 
jaunajai kartai patinka. Nors ji 
nebūtinai važiuosianti ten apsigy<- 
venti, bet ją ima traukti 
nacionalinė kalba, jų tėvų žemė. 
Nors ji jau užaugusi ir subrendusi 
amerikietiškoje visuomenėje, ji vis 
labiau ir labiau pradeda suprasti, 
jog, norint lietuvybę išlaikyti 
emigracijoje, būtinas ryšys tžrp 
savo tautos šakų ir kamieno.

Sakalausko manymu, šiuo metu 
yra kaip tik pats lemtingiausias 
laikotarpis. Buvusiems reakcionie
riams išeinant iš arenos, naujai į 
visuomeninį gyvenimą ateinantie" 
siems teks galutinai apsispręsti. 
Jeigu jie kokių dešimties metų 
laikotarpyje neįstengs nutiesti 
tvirtų tiltų su tautos kamienu, tai 
nutautėjimas kaskart didės. “Neno
riu būti blogu pranašu, — sako 
Sakalauskas, — bet gyvenimas 
rodo, kad taip yra”.

Apsikeitimas kultūrinėmis 
vertybėmis

Pabrėždamas, kad yra plačių 
sričių, kuriose gali būti kultūrinio 
apsikeitimo galimybių, Sakalauskas 
priminė jau gražią pradžią: Grigo ir 
Vasaičio pasirodymus Vilniaus 
operoje, Noreikos ir kitų Lietuvos 
menininkų koncertus Amerikoje. 
Sakalauskas taip pat nurodė, kad, 
kaip praktika parodė, teigiamų 
rezultatų duoda ir gydytojų, 
mokslininkų bei kitų specialistų 
susitikimai. Juos reikėtų plėsti, 
įjungiant vis naujų sričių atstovų.

Čia Sakalauskas priminė ir 
vyresniosios kartos dailininkų — 
V. K. Jonyno, K. Žoromskio, J. 
Rimšos, A. Varno, V. Vizgirdos, A. 
Galdiko ir kitų Lietuvai padovano

tuosius kūrinius, kurie dabar 
saugomi Lietuvos muziejuose. 
Ateityje galima bus įtraukti ir 
kitokias tautines bei istorines 
vertybes.

Laukia didelis darbas
Iš pareiškimų, kuriuos teko 

skaityti Lietuvos spaudoje po to, 
kai Sakalauskas jau pradėjo 
naująsias pareigas, susidaro įspū> 
dis, kad jo laukia didelis darbas. 
Jis užsimojęs ir toliau padėti 
tautiečiams lankytis Tarybų Lietu
voje, siuntinėti jiems parodų, 
knygų, informacinės medžiagos, 
muzikos įrašų, net video juostų.

Tačiau tuo pačiu metu norima 
tobulinti tuos ryšius, stengiantis, 
kad jie būtų dalykiškesni ir 
konkretesni. Bus tobulinamas ir 
“Gimtasis kraštas” — pagrindinis 
“Tėviškės” draugijos informacijos 
^altinis ir svarbiausias ryšys su 
užsienio tautiečiais, įvedant naujus 
skyrelius, parenkant įvairesnę 
medžiagą.

Vaclovas Sakalauskas yra teisi
ninkas. Jam 48 metai amžiaus. 
Baigęs Vilniaus universitetą, jis 
išėjo plačią patyrimo mokyklą — 
dirbo Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijoje, Lietuvos draugystės 
ir kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis draugijoje, prieš at vykdau 
mas į Washingtoną, kelerius metus 
praleido Ugandoje diplomato poste, 
yra žurnalistas, filmininkas.

Tasai patyrimas neabejotinai jam 
suteiks galimybių sėkmingai vyk
dyti “Tėviškės” draugijos numaty- 
tuotuosius darbus, tiesiant ir 
palaikant tiltus tarp tautos 
kamieno ir jos šakų visame 
pasaulyje.

Reinas ir Černobilis

Didžiulė Šveicarijos firma Sandoz, kurių fabrikai veikia Bazelyje prie 
Reino pasauliui nepranešė per beveik 9 dienas, kai po gaisro išsiliejo į upę 
didžiulis kiekis visokių nuodingų chemikalų. Didžiulė Reino upė, kuri 
išteka iš Šveicarijos Alpių teka palei Vokietijos-Prancūzijos sieną, vėliau 
per pačią Vokietiją ir galutinai per Olandiją, kur ji išsilieja į Šiaurės jūrą. 
Tie nuodingi chemikalai, įskaitant tonus gyvsidabrio, jau atnešė mirtį 
visoms Reino žuvims ir kurie gyvena palei upę — šveicarai, prancūzai, 
vokiečiai ir olandai negali naudotis upės vandeniu, ekskursinių laivų 
maršrutai sulaikyti ir bene gražiausioji upė Europoje lieka mirties 
simboliu.

Kaip pasaulis atsiliepė į Katastrofą Reine, prie kurios privedė 
Šveicarijos kapitalistinė firma Sandoz? Protestuojama, bet protestas 
negali būti lyginamas su tuom, kurį Vakarai-sukėlė, kai įvyko Cernobilio 
nelaimė. Tarybų Sąjunga buvo baisiai puolama, nes ji likusiam pasauliui 
nepranešė, kas atsitiko tuojau, laukė kokias dvi dienas, kol turėjo pilnesnę 
informaciją. Bet Sa^ yz. laukė beveik 10 dienų! Taigi, pačių kapitalistų 
tarpe naudojamas visai kitoks mąstąs, negu santykiuose su socialistiniais 
kraštais.
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Gedimino aikštėj Vilniuje buvo surengta Snatudos šventė. Gedimino aikštė
je spaudos darbuotojus, skaitytojus kviete puošnūs spaudos kioskai, ku
riuose buvo galima nusipirkti pačių naujausiu laikraščių, ir žurnalų. Įvyko 
susitikimai su kitų tarybinių respublikų žurnalistais, vilniečiai ir miesto sve
čiai skanavo riestainius, rinkosi liaudies meistrų pagamintus dirbinius, ste
bėjo saviveiklininkų pasirodymus. A. Sabaliausko ir G. Svitojaus nuotr.

TRIKOTAŽAS

Sveikinimas laisviečiams
Gerbiama Nele Ventiene,
Sveikiname su Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos 

69-osiomis metinėmis, linkėdami sėkmės darbuose, laimingų, 
taikių metų, geros sveikatos. ,

Su pagarba
“Tėviškės” pirmininkas

V. SAKALAUSKAS
P. S. Kuo geriausi sveikinimai ir linkėjimai nuo mūsų šeimynos. 
Perduokite linkėjimus visiems laisviečiams.

Turtingieji laimėjo daugiau.
Cenzo biuro duomenimis, iš po 

recesijos atsigavus vadinamajai 
Reagano ekonomikai skurdžių ar
mija sumažėjo nuo 14.4 procento 
iki 14 procentų, bet skurdžių armi
joje vis tiek tebėra daugiau kaip 33 
milijonai žmonių. Kodėl taip? Kaip 
pažymi valstybės biudžeto ekono
mistas Robert Greenstein, šie duo
menys nerodo, kad vadinamas Rea
gano ekonomikos atsigavimas iš po 
.recesijos padėjo neturtingiems 
žmonėms ir skurdo lygis sulTiažėjo

palygimus koks jis ouvo pirm recc 
sijos. Ekonomikos atsigavimo lai
mėjimai, jis sako, nebuvo lygiai pa
dalinti — turtingieji laimėjo dau
giau, neturtingieji mažiau. Pavyd
žiu!, neturtingųjų 20 procentų, at
sigavus ekonomikai, telaimėjo 4.6 
procento 1985 metų nacionalinių 
pajamų, o turtingųjų 20 procentų 
laimėjo net 44.5 procento.

Reagano ekonomikos atsigavi
mas iš po recesijos turtingus pada
rė daug turtingesniais už neturtin
gus. f

nn
Vaizdas iš naujosios Kaune {rengtos 

Amerikos Department Store.
didelės parduotuvės — panašios j

Pirkėjoms paliks
KAUNAS. „Ketono" kojinių 

fabrikas pradėjo gaminti mez
ginių juostele papuoštas pus
kojines moterims Ir paaug
liams, madingas pėdkelnes su 
gėlės, kaspino motyvu.

— Kadangi papuoHI koji
nes labai nelengva —- jos 
marginamos rankiniu bodu, to
dėl naująją produkciją parda- 
vlnėskne tik „Ridoje , kitose 
madingiausiomis prekėmis pre
kiaujančiose parduotuvėse, — 
papasakojo „Ketono” fabriko 
realizavimo skyriaus vyr. 
ekonomistė MIlda Vadnorie- 
nė, — Tačiau noIAs nuskriaus
tos ir tos moterys, kurios nu
sipirks lygaus raito kojines. 
Fabrike pradėjo veikti trisde
šimt čekų gamybos mezgimo 
automatų, kuriais pagamintos 
pėdkelnės bus naujo nėrimo, 
daug patvaresnės. Rekonst
ruotame mezgimo ceche nu
matomo sumontuoti ilmtą to
kių automatų.

Ramunė LAZAUSKAITE

AUKCIONE — 
STRADIVARIJAUS 
INSTRUMENTAI

Keturiais italų meistro Stra- 
divarifaus muzikos instru
mentais buvo grojamą kon
certe Londone. Muzikinį šou 
surengė biznieriai, norėdami 
patraukti turčių dėmesį ir su
gundyti juos nusipirkti šiuos 
unikalius italų meistro kūri
nius. Aukciono rengėjai ti
kisi už tris smuikus ir violon
čelę gauti 3,5 milijono dole
rių.

FILMUOJAMAS 
EVERESTAS

I aukščiausią pasaulyje vir
šukalnę užkopė septyni japo
nų kino ekspedicijos nariai. 
Jų uždavinys buvo ne tik pa
rodyti alpinistinį meistrišku
mą, bet ir kurti meninį do
kumentinį filmą, taip pat nu
filmuoti gamtovaizdžių fil
mą.
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Ozone Park, N.Y
LDS 1-OSIC8 KP. SUSIRINKIME 
DAUG ĮDOMYBIŲ!

LDS 1-osios kuopos susirinkimas 
įvyks gruodžio-December 14-tą, 
sekmadienį 1 v. p. p. Laisvės salėj.

Prašome visus narius dalyvauti.
Po susirinkimo mūsų tradicinių 

žiemos Švenčių sueigoj praleisime 
laiką linksmai.

Ir vaikučiams bus įvairumų —

Švenčių senelis Šaltis sakė, jei 
turėsiąs laiko — sustosiąs, taipgi 
bur ir linksmintojas — klaunas.

Bus dovanų ir suaugusiems.
O kiek liečia užkandžius — mūsų 

vaišės visuomet visus paterikina.
Lauksime —

Rengėjų Komitetas

INTERVIU AKTUALIA TEMA poracijų mokslininkai, ligi 
šiol kūrę masinio naikini
mo ginklus, viešai išsižada 
pelningų vietų. Neseniai po
licija buvo’ priversta suimti 
150 mokslininkų, piketavu
sių prie branduolinių ban
dymų poligono Nevarioje. 
Tai žmonės, kurių pragyve
nimo bei išsilavinimo lygis 
yra aukštesnis už vidutinio 
amerikiečio. Bet ir juos įk
vepia 'naujos tarybinės tai
kingos iniciatyvos, didelio 
pritarimo amerikiečių tarpe 
sulaukęs vienašališkai pas
kelbtas moratoriumas bran
duoliniams bandymams. 
Amerikiečiai šiomis dieno
mis vis laibiau praregi.

Neseniai Vašingtono poli
tikai nusprendė vėd .paremti 
Nikaragvos kontrrevoliucio
nierius, išskirdami jiems 100 
milijonų dolerių. Dabar 
amerikiečiai aktyviai atsilie
pia į raginimą iš Meksikos: 
surinkti 100 milijonų dolerių 
nuo CŽV agresdjos ken
čiančiai Nikaragvai.

Grįžtant prie derybų Is
landijoje, noriu pasakyti, 
kad amerikiečiai, šios ša
lies darbo žmonės lieka op
timistais. Nekonstruktyvi 
Vašingtono pozicija Reikja
vike primins amerikiečiams, 
kari talkos sąjūdyje negali 
būti atostogų, kad reikalin
ga nuolatinė kova už visų 
mūsų ateitį. Taikos šalinin
kų balsas galingas^ ir jis ne
gali likti neišgirstas.

Tai didelis mūsų taikos ša
lininkų iškovojimas, pavyz
dys, kuriuo seka kiti šalies 
didmiesčiai ir miesteliai. 
Neseniai pro Čikagą pražy
giavo nacionalinio taikos 
žygio dalyviai. Šimtai tūks
tančių amerikiečių dalyvau
ja šiame žygyje, kuris net
rukus finišuos Vašingtone. 
Kaimyninėje Indianoje, me
talurgų miesto Gėrio metras 
ta proga pasakė, kad „svar
bu, ne kas kalba, o kas dir
ba taikos labui". Vašingto-

Ką tik pasibaigė Tarybų Sąjungos Ir Jungtinių Ame
rikos Valstijų vadovų susitikimas. Ką apie jo rezultatus 
galvoja (eiliniai amerikiečiai? Su tokiu klausimu kreipė
mės į JAV darbininkų Ir talkos šalininkų judėjimo ve
teraną, Čikagoje leidžiamo pažangiųjų lietuvių laikraš
čio „Vilnis“ atsakingąjį redaktorių Stasį Jokubką:

Susitikimas Islandąj oj e,
kaip žinoma, buvo surenigitas 
tarybinio vadovo pasiūly
mu. Laukti tokios iniciaty
vos iš Vašingtono pusės bu
vo laibai sunku. Net atvirkš
čiai: pastaraisiais mėnesiais 
Amerikos pareigūnai pasi
rinko priešingą kursą — ieš
kojo preteksto atšaldyti 
santykius, vykdė provokaci
jas prieš čia dirbančius ta
rybinius piliečius, neteisėtai 
reikalavo mažinti tarybinės 
atstovybės prie SNO perso
nalą.

Ir vis dėlto vykti į Reik
javiką prezidentą Reiganą 
privertė Amerikos visuome
nės nuomonė. Paprastai, ji 
ignoruojama, tačiau šiais 
metais perrenkamas kong
resas ir dalis senato. Respu
blikonų partijos vadovai 
jaučia, kad nepopuliarus ad
ministracijos kursas gali 
tapti tragedija partijai. Juo 
laibiau, kad respublikonai ti
kisi likti Baltuosiuose rū
muose.

Dabar,, kai susitikimas pa
sibaigė, pasidarė dar aiš
kiau, kad į Islandiją Ame
rikos prezidentas vyko prieš 
šarvo norą. Derybų rezultatai 
apvylė amerikiečius.

Amerikos prezidentas neį-

stengė nutolti nuo karinių 
korporacijų diktuojamų są
lygų- neišdrįso atsisakyti 
militaristinių jėgų numy-

ir

pat 
ir

vaisių arti

aprūpina 
artimas

Colorado

elektros 
valstijas.

potvynių. Taipgi surenka vandenis 
iš Colorado upės irrigacijai 
apylinkių klonių ir dykumos 
derlingoms žemėms dvėkinti. Tarp 
kalnų kloniuose augina daug įvairių 
daržovių 
upės.

Taip 
energija
Keltuvu mus nuvežė į patį gylį prie 
mašinerijų ir vandens — nepapras
tas vaizdas. Šiemet švenčia 50 
metų jubiliejų. Prezidentas Frank
lin D. Roosevelt šį projektą 1935 
m. iškilmingai perleido ir faktinai 
pradėjo veikti 1936 m. Prezidento 
Franklin D. Roosevelt pravedimu 
darbo jėga buvo pavartota tuo 
laiku bedarbiai iš CC kempių.

Šią milžinišką įspūdingą vietą per 
metus lanko 6 milijonai keleivių. 
Daugelis atvyksta poilsiautim 
maudytis, laiveliais paplaukyti ir ’ 
žvejoti. Esama įvairių žuvų.

STASYS JOKUBKA
St. Petersburg, Fla5

STIPRĖJA TAIKOS BALSAS
o

Čikaga$65

AŠTUONIŲ TŪKSTANČIU MYLIU KELIONĖ

Per

$400.00

Lietuvos jaunimas Švenčių nuotaikoje.

v

!•

Mexico 
vaizdus

STIKLIŲ MIESTUI — X 
STIKLINIS TILTAS

Helen Pine
Wanda & Peter Gaiden

Pavežiojo palei upę Meksikos 
pusėje ; matyti lūšnelės. Koks 
kontrastas:E1 Paso pusėje didžiuliai 
kalnai, pašlaitėse gražiausi gyvena
mieji namai.

tvarko. Liūdnas vaizdas, pakeliui 
lūšnelės. Indijonai jose gyvena. Čia 
niekas neauga, nematyti jokio 
medelio.

Palei Pacifico vandenyną atvyko
me į Monterey, Cal. pietauti. Buvo 
šiurpulinga kelionė, kalnai, siauras 
kelias krantu, o bedugnė žemyn.

PO DU ŠIMTU
Violet Lavalle 
Adele Klimavice 
Andy Thomas

miestas. Turi 
paskendusiais 
“Lone Star” 

jų muziejuje.

Kalbėjosi
Vilius KAVALIAUSKAS

PO TŪKSTANTĮ
Violet & Stanley Kuzmickas 
Mary & Matt Saric 
Amilija & Lee Orant

Čia pasikeitė gamtos 
Apie viešbutį “Little 
auga balti berželiai,

AUKOS PILIEČIŲ KLUBUI
Julius Greblikas............... $1100.00

Per New Mexico valstiją 
žavėjanti kelionė į Albuquerque.

Įvažiavome į Flagstaff, Arizona 
nakvynei, 
peizažas. 
America” 
eglutės.

Pirmą naktį apsistojome Maria
na, Fla. Čia įvyko keleivių 
susipažinimo vakarienė. Grupę 
sudarė 20 turistų, dauguma 
įvairių profesijų pensininkai.

gražiai 
daug 

negu buvo. Kadangi 
kad

Apvažinėjome gražų miestą ir jo 
apylinkes, pajūrį, žuvininkų prie
plauką taipgi lankėmės vyno 
gamykloje.

[Bus daugiau!

Venecija, garsėjanti stik
lo meistrais, netrukus turės 
naują įžymybę: susidėvėju
sį medinį Akademijos tiltą 
per Didįjį kanalą pakeis 70 
metrų ilgio stiklinis tiltas. Iš 
plieno bus tik atraminės si
jos, o visa kita — laipteliai, 
turėklai, danga — iš labai 
tvirto stiklo.

žvėrių iškamšomis ir 
kolekcija gyvulių ragų.

Šoka Žemės ūkio projektavimo instituto dainų ir šokių ansamblis “Rasa”.
, K. Jūrelės nuotraukos

Spalio 18 dieną įvyko Piliečių 
klubo pobūvis. Džiugu pranešti, 
kad mūsų Klubas dabar gražiai 
atremontuotas ir labai 
atrodo, galima sakyti 
geriau,
nebuvo pranešta spaudoj, 
Klubas bus atidarytas,o tai susirin
ko koks šimtas svečių.

Pirmiausia buvo patiekti pietūs, 
o vėliau įvyko programa. Aldona 
Aleknienė pranešė, kad turime 
mielų svečių iš Lietuvos, ir ji juos 
pristatė: tai buvo dr., Feliksas 
Dumčius iš Kauno ir Kęstutis 
Starinskis iš Vilniaus. Aldona 
iškvietė Klubo prezidentą Stasį 
Kuzmicką, kuris paprašė svečio 
Starinskio pasakyti žodį. Svečias 
perdavė sveikinimus nuo Valio ir 
Verutės Bunkų, kurie išvyko iš 
Floridos ir dabar pastoviai 
apsigyveno Lietuvoj. Bunkai prašė 
visiems perduoti nuoširdžiausius 
linkėjimus. Paminėjo, kad Valys 
planuoja apsilankyti Amerikoje — 
jau kaip svečias. Kalbėjo ir 
daktaras Feliksas Dumčius.-. Jis 
pažymėjo, kad sveikatos reikalais 
patarimų neduos — bet visiems 
linkėjo geriausios sveikatos . . .

Muzikinė programa buvo turtin
ga. Helen Janulytės vadovaujamas 
bendras choras sudainavo dainas 
“Keliaujame su daina”,
tėviškės žemę”. Šią dainą choras 
skyrė mieliems svečiams. Pats 
Kuzmickas priminė, kad jo žmona 
Violeta mini savo gimtadienį ir jis 
jai paskyrė dainelę “Mylėk mane 
amžinai”.

Programai pasibaigus pirminiu*/ 
kas padėkojo dalyviams ir ypatin
gai tiems, kurie prisidėjo Klubą 
atremontuoti.

Sergantieji klubiečiai
Turime keletą sergančiųjų klu- 

biečių. Rimtai susirgo Pranas 
Mockapetris, jau ilgokai serga 
Pranas Bunkus, o Juozas Dobrow 
skaudžiai susižeidė koją. Linkime 
ligoniams kuo greičiau pasveikti.

Vera Budrionienė

PO PENKIS ŠIMTUS
John Gresh
Amilija Dūda
Stanley Zolpė
Monika & Andrius Raškauskai
C. S. A. #463 St. Pete.
Helen Siauris

Wilma Strecok 
Helen Jeskevičiūtė 
Mario Saric -
Helen & Walter Cheplick 
Marcele Wassel
Frances & Edvard Jordan 
Petronėle Lukas 
Erna & Adolf Schurz 
Aldona & William Grigaitis 
Mildred Stensler 
Walter Griškėnas 
Amelija Young
Anton Gabris 
Adele Pakalniškienė 
Telle & Joe Lukas 
Bernice Meyer 
Ksienia Wallace 
Eva Valley
Jiule Andriulienė
Polina Pahorlo ....->.........

PO PENKIASDEŠIMT
Mildred Rapečka 
Werginia & Walter Aleveckas 
Jonas Kodis •*
Dorothy & Jbhn Poloney 
Lilijan & John Lakosel 
Josephene & Stephen Winnik 
Mr. & Mrs. Jacob Tillman 
Margeret Klishes 
Anne Yakštis
Anna & Stanley Jokubka

‘ Blance Beauseigneur
‘ Frank Bunkus
.Josie Bowmen
‘Vera & Valy Bunkus
Mary & Julius Urbikas 
Judy Rempė
Liujus Tvacka

PO DVIDEŠIMT PENKIS
Adelė Budris
John Feiza
Aldona & Frank Olson 
Philimona Skapik 
Christina Rodovna 
Stela Darashka
Vlasta & John Nozicka 
Antonette & Viktor Kinkei 
Nellie De Schaff
Matilda & Jerry Hanacek 
Anna Maravick
Mary Lavryk

. Mary & J ack Pesik
Mildred & Anthony Vasaris 
Vlasta & Joe Kazda
Elena Brazauskienė 
Ona Visockienė
Mary Rimas................. ........$20.00
Nellie Venta............... ........$10.00
Vera Osbeck ............... ........$10.00
Mrs. John Hluchy........ ........$10.00
Sophie Nagy............... .........$15.00
K. Oinoris................... ........$ 2.00

$500.00
Betty & John Juocis

$100.00
Liujus Tvackas 

$25
Helen Šarkiūnienė
Helen Janulis

. Terry & Donald Kuzmickas 
nupirko visus indus.

Helen & Felix Kabala sutaisė 
visus krėslus ir stalus.

Paul Alekna sutaisė garsiakalbį 
ir aparatūrą muzikai.

Ačiū visiems, kurie prisidėjo 
; aukomis ir darbu.

lėtos „žvaigždžių karų" pro
gramos. Neatsitiktinai iš 
karto po susitikimo prezi
dentas aplankė vieną stam
biausių JAV užsienio kari
nių bazių Keflavike, kur ka
riškiams garantavo, kad jų 
gyvenime permainų nebus. 
O Tarybų šalies vadovo 
spaudos konferencijos Is
landijoje Amerikos televi
zija netransliavo, nes reikė
jo rodyti... profesionalų fu-- 
tbcflą. Si am is'^Istorinėmis 
dienomis žmonėms\nipi ne 
žaidimas. Jiems rūpi Tvpeitis.

Cikagiečiai didžiuojasi 
mieste esančiu taikos mu
ziejumi. Visuomenės ąpau- 
dimu Čikaga oficialiai pa- jų. organizacijų, masinių ju- 
sikelbta nebranduoline zona, dėjimų gretas. Karinių kor-

RAŠO ALDONA ALEKNIENE
Šia ekskursiją suorganizavo St. 

Petersburg, Fla. AAA automobilių 
klubas čarteriuotu autobusu. Per 
vakarinę Amerikos žemyno dalį per • 
32 dienas pervažiavome 15 valstijų. 
Gydąs “escort” jaunas vyras, 
rūpestingai globojo keleivius ir 
visur turu. Taipgi vykdė iš anksto 
suplanuotą kelionę. Buvo rūpestin
gai užsakyti viešbučiai, maistas, 
bilietai, visose vietovėse kur 
lankėmės.

Antrą naktį apsistojome New 
Orleans, Louisiana. Viešbutis 
pajūryje prie “French Quarter” 
skvero ir Jackson parko turgavie
tės. Parke vyksta koncertai, aplink 
parką apstatyta dalininkų kūriniai, 
taipgi praeiviams piešia portretus. 
Didelis judėjimas turistų mėgia
mam mieste. Atkreipia visų dėmesį 
daugelis namų, kurių balkonus 
puošia puikiai išdekoruoti geležiniai 
papuošalai.

Kiek toliau Bourbon gatvėje 
uždaryta automobiliams važiuoti — 
pėstiems eismo gatvė. Joje tiek 
daug žmonių įvairūs impresionistai 
ką nors vaidina-vaizduoja. Šiaip 
daug krautuvėlių ir restoranų.

Buvome alaus ir šokolado 
gamyklose.

Jau iš tolo buvo matyti Houston, 
Texas dangoraižiai. Įvažiuojame 
pro negrų sekciją, po jų vargingus 
namelius. Apsigyvenome puošnia
me “Hyat Regency’” viešbutyje 
pačiame miesto centre.

Mieste 3 milijonai gyventojų.
Gavome vietinę gydę, turi per 

keturias valandas mūsų vairuotojui 
nurodinėjo kur važiuoti ir aiškino 
apie įvaifcias svarbesnes miesto 
įstaigas ir vietovių istoriją. Miestas 
įsikūręs 1800 m. tuomet priklausė 
Ispanijai. Minėjo taipgi apie miesto 
gerąsias puses ir blogąsias 
problemas. Turi fortą, eksportuoja 
aliejų, ryžius, medžius.

Šakė dabartinė aliejaus krizė 
labai palietė aliejaus produkciją, 
kuri mažai beveikianti. Žinoma turi 
viltį, kad krizė tik laikina. 
Didžiuliai 72 pastatai, jų ofisai 
uždaryti. Darbininkai paleisti iš 
darbų. Aukščiausias dangoraižis 71 
aukšto.

Nuvežė į tą miesto dalį, kur 
gyvena aliejaus magnatai; parodė 
kokie puikūs jų rūmai! Įdomu tas, 
kad miestas pastatytas daug 
žemiau jūros lygio, ^odėl yra 
įrengti automatiški siurbliai pože
myje, kurie miestą apsaugo nuo 
potvynių. Greit pastebėjome, kad 
pačiame miesto centre mažai, 
žmonių ir automobilių. Paaiškėjo, , 
kad miestas turi tunelius, po 
pastatais yra garažai. Šiuo tarpu 
paliestos nuosavybių kainos, labai 
nukritusios.

ne yra demagogų, kurie 
dažnai kalba apie tautų sau
gumą, bet iš tikrųjų jie lai
mina naujų baisių ginklų 
gamybą, tuo stumdami tau
tas į pražūtį.

Bet šis nusikalstamas kur
sas sukelia visai nelauktą 
administracijai reakciją — 
jis politizuoja amerikiečius, 
verčia domėtis tarptautine 
situacija net tuos, kurie an
ksčiau nesirūpino, kas vyk
sta toliau už jų namų slenk
sčio.

Dar niekada Amerikoje 
žmonės taip masiškai .neįsi
jungė į kairiųjų, pažangių-

Per Mojave dykumas vykstame į 
Los Angeles, Cal. Pakelyje 
sustojome Roy Rogers ir Dale 
Evans muziejuje. Prie kelio 
didžiulė žirgo statula ant dviejų 
kojų. Pačiame muziejuje daug jų 
asmeniškų eksponatų,sutapusių su 
jų karjeromis.

Nuvykome į Los Angeles. 
Apsistojome Beverly Hilton vieš
butyje porai naktų. Apvežiojom 
miestą ir apylinkes. Buvome 
Universal Studijos Hollywood filmų 
gamykloje. Visur kur tik ėjome 
užsikimšę turistų ilgiausios eilės. 
Gražus ir įdomus miestas: Holly
wood Blvd., Sunset Strip, Chinese 
Theater. Farmers Market.

Lankėmės Naša Johnson Space 
Center prie pajūrio šone miesto. 
Didžiulis kompleksas turintis virš 
100 pastatų, tik keturiuose jų 
galima publikai lankytis. Ateityje, 
sakoma, jei būtų Naša panaikinta, 
tai juose bus įrengtas universite
tas.*

San Antonio, Texas didelis 
istorinis miestas, įkurtas 1691 m. 
pėdsakai likę nuo Ispanų kolonistų 
valdymo laikų. Mus apgyvendino 
per dvi dienas prie upės kranto 
miesto centre — Palacio Del Rio 
viešbutyje. Turistai vaikšto abiem 
upės kraštais? Pokrantėse įrengti 
restoranai, žmonės poilsiauja me
džiais apaugusiame žaliame paupy
je. Daug prie stalelių užkandžiauja 
ar laiveliais po upę plaukioja. 
Vaizdas primena lygiai taip kaip 
Veniciją Italijoje.

Turistams įdomus 
gražų parką su 
gėlynais. Lankėmės 
Alaus gamykloje ir
Muziejus turtingas laukinių įvairių 

gausi

Keliaujant toliau į New 
teko patirti nuostabius 
Carlsbad Caverns. Keltuvu leido
mės gylyn net 750 pėdų nuo žemės 
paviršiaus. Atsiradome restorane 
ir takas vedė į vingiuotus tunelius. 
Greit einant ėmė 1 valandą kol 
sugrįžome atgal. Neįsivaizduoja
mas grožįs. Per 250 milijonų metų 
susiformavę į įvairius požemio 
unikalinius milžiniškus pavidalus. 
Tiesiog didžiulės salės įvairių 
gamtos kūrinių.

Tuneliai yra 13A mylios, juose 
temperatūra 56 0 laipsniai. Žemės 
paviršiuje kalnai, dykumos, tik 
kaktusai teauga, yra žvėrelių: 
stirnų, zuikių ir nuodingų gyvačių.

Nakvojome El Paso, Texas. Tą 
vakarą maršrute turėjome vykti į 
Ciudad Juarez, Mexico. Bet buvo 
kokie tai nesusipratimai tarp 
valstybių — negavo leidimo per 
rubežių įvažiuoti. Upė skiria EI 
Paso ir Ciudas Juarez, Meksikoje, 
tenka pervažiuoti tik per tiltą. — 
Labai apsivylėme . . .

įvažiavus į Arizoną matyti apie 
kalnus ir dykumas rastų — medžių 
“petrified” — suakmenėjusių. Iš jų 
Indijonų meistrai gamina puikius 
papuošalus. Įpatingai populiarūs 
brangiaakmenys “turquose” daro 
medalijonus, apyrankes ir 1.1.

Tai priešistoriniai medžiai, prieš 
160 milijonų metų buvusios girios. 
Parodytas 250 pėdų ilgio rastas, 
suakmenėjęs, įvairių spalvų.

Ryta keliaujame toliau per 
Arizoną, kur auga eglių ir drebulių 
medžiai. Vėl aukšti kalnai, 
atsiveria nepaprastas jaudinantis 
vaizdas Grand Canyon. Nuostabi 
panorama, turistų gausiai lankoma 
populiari vieta. Iš 1880 pėdų 
aukštumos stebime į tarpeklius. Ir 
kiek akys užmato. Žėri įvairių 
spalvų kalnai. Nuo 4 iki 18 mylių 
pločio, ilgio 277 mylių ir 1-ną mylią 
gylio. Apačioje teka Colorado upė. 
—Biologai teigia pravestus istori
nius biologinius tyrinėjimus, kad 
per dų milijonus metų nuo vulkanų 
išsiveržimų susiformavo krateriai. 
Žiotys, tarpekliai. Sakoma, pasau
lyje nėra kitos taip įspūdingos 
vietos.

Prie Grand Canyon gyvena 
Indijonų giminė.

Per Nevadą . vykstame į Las 
Vegas “Desert Inn” didžiulį 
viešbutį — gemblerių “karalystę”. 
— Tik įėjus, didžiulė salė pilna 
mašinų ir stalų kortoms lošti —. 
Pilna žmonių lošia dieną ir naktį.

Aplankėme Lake Mead ir Hoover 
Dam. Tai žmogaus ir padarytas 
ežeras, teigia esąs didžiausias ant 
šio pusrutulio žemės. Didžiuliame 
kalne ant Colorado upės įrengta 
pilna automatiška kontrolė nuo

Senas istorinis miestas, įsiftūf^T3' Į 
1706 m. Aiškiai matoma Ispanų 
charakteristikos periodo palikę 
pėdsakai. Daug apvežtojo miestą ir 
apylinkes.

Prie kalnų klonyje buvo derlingų 
žemių, kur augo vynuogės ir 
daržovės. Toliau sekė tuščios 
dykumos, tik kaktusai auga ir maži 
kupsteliai žalumynų. Aplankėme 
Gudijonų muzijų prie didelų kalnų. 
Jie patys muziejų prižiūri ir

Pakeliui Pacifiko pajūriu grožėjo
mės puikiais vaizdais. Sustojome 
San Simeon ir į Hearst Castle, 
Cal., užvežė į aukštą kalną. Pilis 
apgaugusi žaluma . nepaprastas 
grožis. Rūmuose yra 100 kambarių 
ir dar trys namai svečiams su 40 
kambarių.

Aplink rūmus ir kalną šlaitai 
apsodinti retais medžiais, dekora
tyviniais krūmeliais, gėlėmis iš 
įvairių pasaulio kraštų. Kambariai 
pilni brangių baldų, retų gražme
nų, meno kūrinių kurie importuoti 
iš Ispanijos, Italijos, Prancūzijos ir 
kitų Europos kraštų. Maudymosi 
baseinas lauke, antras viduje, 
pačiuose rūmuose. Viduje didelis 
kambarys išdėtos grindys mažomis 
plytelėmis ir kiekviena apvesta 22 
karatų auksu.

Kadaise šiuose rūmuose svečia
vosi žymūs pasaulio valdovai, net 
Anglijos Churchill ir vietiniai 
politikai, aktoriai ir kiti.

William Randolph Hearst šią pilį 
padovanojo Californijos valstijai. 
Įžanga asmeniui $8 per ? metus pilį 
išlaikyti kainuoja 1 milijoną 
dolerių. Per metus šią vietą 
aplanko apie milijonas turistų.

Kaip žinoma, W. R. Hearst buvo 
didelis reakcionierius — darbo 
liaudies žmonių priešas. Sakoma, 
kad jis praturtėjo iš aukso kasyklų 
ir įvairių biznių.
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LIETUVOS KULTŪRINĖ KRONIKA
I

ATIDENGTAS PAMINKLAS 
KARLUI MARKSUI

Tarybų Lietuvos naftininkų 
mieste Mažeikiuose iškilmingai 
atidengtas paminklas pasaulio 
proletariato vadui, mokslinio kom
unizmo kūrėjui Karlui Marksui. 
Skulptūra sukūrė ir padovanojo 
miestui įžymus tarybinis skulpto
rius, Lenino ir Valtybinių premijų 
laureatas, Socialistinio Darbo 
Didvyris L. Kerbelis.

Paminklo atidengimo iškilmėse 
dalyvavo šimtai mažeikiečių, svečių 
iš kitų miestų, rajonų.

Kalbų susirinkusiems pasakė 
Lietuvos KP Centro Komiteto 
pirmasis sekretorius P. 
Griškevičius.

SVEČIAVOSI ITALŲ 
RAŠYTOJAI

Dvi dienas Vilniuje viešėjo grupė 
Italijos rašytojų, leidėjų ir 
literatūros tyrinėtojų, susitikimo- 
disputo “Tarybinė literatūra Itali
joje“ dalyvių. Sis susitikimas buvo 
surengtas Maskvoje Draugijos 
“Italija TSRS" ir TSRS rašytojų 
sąjungos iniciatyva.

Susitikimo dalyvių vizitą i 
Lietuva nulėmė tai, kad čia daug 
dėmesio skiriama italų literatūros 
vertimams. Šiuo metu į lietuvių 
kalba išversta beveik septynias
dešimt knygų, yra grupė žmonių, 
verčiančių iš originalo kalbos. Apie 
dabartinę vertimų būklę, proble
mas ir perspektyvas buvo kalbama 
italų ir lietuvių rašytojų bei vertėjų 
susitikime, kuris įvyko Lietuvos 
TSR rašytojų sąjungoje.

Italijos rašytojai taip pat susitiko 
su leidyklų vadovais, dailininkais, 
dirbančiais knygų apipavidalinimo 
srityje, susipažino su Vilniumi.

PAGERBĖ RAŠYTOJO 
ATMINIMĄ

Sukako 80 metų, kai gimė 
rašytojas Kazys Inčiūra. Šią 
sukaktį ypač gražiai paminėjo jo 
kraštiečiai anykštėnai. A. Bara
nausko ir A. Vienuolio-Žukausko 
memeorialiniame muziejuje atida
ryta šiai datai skirta paroda. 
Lankytojai susipažįsta su rankraš
čiais, fotografijomis bei kita 
medžiaga, atspindinčia K. Inčiūros 

poeto, dramaturgo, aktoriaus 
gyvenimą ir kūrybą.

Daug svečių pabuvojo rašytojo 
gimtinėje Vidugiriuose, kur įrentas 
poeto memorialinis muziejus. Čia 
poetas sukūrė sakmę-poemą "Gul
bės giesmė”, pjesę "Žemaitė”, 
pasaką “Eglė žalčių karalienė” ir 
daugeli kitų kūrinių.

Iškilmingas minėjimas įvyko 
Troškūnų kultūros namuose, apie 
poeto ir dramaturgo kūrybos 
reikšmę,

Apie “Vagos” ir “Vyturio” 
leidyklų išleistas knygas kalbėjo 
LTSR rašytojtb'sąjungos valdybos 
sekretorius V. Sventickas ir 
“Vyturio" leidyklos vyriausiojo 
redaktoriaus pavaduotojas J. Lin
kevičius. Poetas Eugenijus Matu- 
zevičius, parengęs spaudai kūrybi
ni K. Inčiūros palikimą, papasakojo 
apie K. Inčiurą, kokį jį pažinojo.

KRAŠTOTYROS SĄJŪDŽIO 
SUKAKTIS

Per 25 savo gyvavimo metus 
Lietuvos TSR paminklų apsaugos 
ir kraštotyros draugija atliko 
reikšmingą vietovių tyrimo, pa
minklų tvarkymo ir visuomeninių

Gėrio ir grožio kūrėjai

muziejų steigimo darbą. Dabar 
draugijos gretose - 116 tūkstančių 
narių, kurie skersai išilgai išvaikš
čiojo ir išvažinėjo Lietuvą. Per tą 
laiką parengta beveik 9000 
rankraštinių kraštotyros rinkinių, 
išleista knygų, naujais vertingais 
eksponatais praturtinti visuomeni
nių muziejų. Dešimtys tokių 
muziejų, įsteigtų kraštotyros entu
ziastų, peraugo į valstybinių 
muziejų filialus: Birštono, Šiaulių 
fotografijos, Kauno farmacijos 
istorijos ir kiti. Visuomeninių 
paminklų tvarkymas — viena iš 
svarbių kraštotyrininkų veiklos 
krypčių. Jų rūpesčiu restauruota 
buvusi Dimitravo priverčiamųjų 
darbų stovykla, D. Poškos 
Baubliai, V. Mickevičiaus-Kapsuko 
gimtoji sodyba, B. Dauguviečio, S. 
Stanevičiaus memorialiniai pa
minklai.

Dešimtis tūkstančių eksponatų 
kraštotyrininkai perdavė valstybi
niams muziejams. Turtingiausius 
rinkinius yra sukaupę Leipalingio, 
Žemaičių Naumiesčio, M. Junčo- 
Kučinsko vidurinių mokyklų bei 
Vilkaviškio pionierių namų krašto
tyros muziejai, turintys beveik po 
dešimt tūkstančių eksponatų. 
Minėtų mokyklų ir Kauno rajono 
Babtų vidurinės mokyklos muzie
jams suteikti liaudies muziejų 
vardai.

Pažymint Paminklų apsaugos ir 
kraštotyros draugijos 25-meį, 
Vilniuje veikė kraštotyros darbų 
paroda, surengta mokslinė kon
ferencija.

LIETUVOS MENININKAI 
UŽSIENIO ŠALYSE

Liuksemburge surengtose Tary
bų Sąjungos dienose Tarybų šaliai 
atstovavo Lietuvos TSR. Ta proga 
buvo eksponuojama dailininko R. 
Dalinkevičiaus 40 tapybos darbų 
kolekcija, koncertavo plačiai žino
mas saviveklinis kolektyvas, Lietu
vos TSR žemės ūkio projektavimo 
instituto liaudies ansamblis “Rasa”.

Į Liuksemburgą buvo išvykusi 
oficiali delegacija, vadovaujama 
Tarybų Lietuvos kultūros ministro 
J. Bielinio.

DAINUOJA NIJOLĖ 
AMBRAZAITYTĖ

Lietuvos “Telefilmo” fonduose 
yra filmų apie TSRS liaudies 
artistus V. Noreiką, V. Daunorą, 
S. Sondeckį, kitus pagarsėjusius 
muzikus, tarptautinių konkursų 
laureatus — smuikininką R. 
Katilių, dirigentą G. Rinkevičių, 
filmuojami įvairių kolektyvų kon
certai. Vis dažniau į muzikinių 
filmų kūrimą, filmuojamčiami ir 
režisieriai. Neseniai įvykusios 
premjeros “Sėdžiu po langeliu” 
scenarijaus autorius ir režisierius 
— prityręs "Telefilmo” dokumenti
nių filmų kūrėjas K. Musnickas.

Filmas pasakoja apie TSRS 
liaudies artistę Nijolę Ambrazaity
tę. Jos muzikinė programa —, 
lietuvių liaudies daina “Sėdžiu po 
langeliu”, kompozitorių E. Balsio ir 
V. Klovos kūrinių fragmentai, 
klasikinės operų arijos. Apie 
sėkmingai susiklosčiusį profesinį 
kelią, nuolatines gastroles, kūrybi
nį bendradarbiavimą sužinome iš 
trumpų dainininkės prisiminimų, 
režisieriaus kiek neįprastai pa
teikiamos fotomedžiagos.

TSRS kultūros dienų metu 
Prancūzijoje koncertavo Lietuvos 
TSR valstybinės filharmonijos 
simloninis orkestras ir senosios 
muzikos ansamblis /‘Musica 
humana”.

“LAISVĖ”

Vytautas ir Laima Šliogeriai.

pritaikyti senovinės Kopgalio tvir
tovės ' patalpas. Įgyvendinti šiam 
sumanymui reikėjo gabių ir 
išradingų, sudėtingesnio darbo 
nevengiančių projektuotojų. Res
publikinio restauravimo darbų 
tresto valdytojas Romanas Kamin
skas, prieš kurį laiką susipažinęs su 
kauniečių Laimos ir, Vytauto 
Šliogeriu darbais, pasiūlę sutuok
tiniams žymiai atsakingesnį, tačiau 
labai reikšmingą debiutą - paruošti 
tvirtovės restauracijos projektą.

— Reikia pripažinti, jog ilgai mes 
nedvejojome, - pasakoja Laima. — 
Uostamiestis - mano jaunystės 
miestas. Čia baigiau Kristijono 
Donelaičio vidurinę mokyklą, pa
milau gintarinę Baltiją. Vytas 
taipogi svajojo apie pajūrį.

Taip Kauno Antano Sniečkaus 
Politechnikos instituto auklėtiniai 
nuleido savo laimės inkarą 
Klaipėdoje.

— Tai buvo kietas riešutas, 
kalbėdamas apie tvirtovę, prisi
mena Vytautas. - Tik buvusių 
tvirtovės kazematų ir kitų įrenginių 
archyviniai tyrinėjimai padėjo 
atkurti pirmykštį jų vaizdą, 
paruošti architektūrinį ir kon
struktyvinį sprendimą. Teko vieto
je gaminti senovinių pavyzdžių 
plytas, blokelius, ieškoti tašyto 
grindinio akmenų, improvizuoti, 
išradinėti... Ypač daug jėgų 
pareikalavo iš Laimos...

Atsakingą kūrybinės brandos 
egzaminą Šliogeriai išlaikė 
penketui. Tvirtovėje įkurdintą Jūrų 
muziejų - akvariumą jau aplankė 
milijonai žmonių. Svečių kųygoje 
nebetelpa patys šilčiausi atsiliepi

Lietuvos lėlių karalaitė A. Aleksaitė.

mai. Projekto autoriams paskirta 
Lietuvos TSR valstybinė premija.

Šiandien Šliogeriu kūrybinėje 
ataskaitoje - dešimtys unikalių 
darbų. Laimos braižui priklauso 
naujai iškilęs muziejaus ad
ministracinis pastatas, poilsio 
namai “Undinė” Juodkrantėje, 
restauruojamų pastatų kompleksai 
uostamiesyje, kiti aukšto įvertini
mo susilaukę darbai. Konstruk
tyvinę šių projektų dalį jai padėjo 
tobuliau išspręsti Vytautas. 
Meninės išraiškos, architektūrinio 
skonio jis sėmėsi iš Laimos, 
ruošdamas Klaipėdos senamiesčio 
pilies, vadinamojo Jono kalnelio 
gynybinių įtvirtinimų, atstatymo 
projektus, planuodamas,Kretingos 
bažnyčios bokšto ir Telšių vienuoly
no rekonstrukciją.

...Su gera nuotaika į savo, pamuš 
restauruotame barokiniostiliaus 
name Teatro aikštėje po įtemptos 
kūrybinio darbo dienos sugrįžta 
Šliogeriai per kelias minutes. Ilgi 
žiemos vakarai, pasak jų, dažniau
siai prabėga dramos teatre ar 
filharmonijoje, parodų salėse. 
Šeimos židinyje Vytautas daug 
laisvalaikio skiria savišvietai, nau
jausios literatūros iš įvairių meno 
sričių ir istorijos nagrinėjimui. O 
atėjus vasarai, kai Baltijoje ir 
Kuršių mariose nurimsta vėjai, 
Šliogeriai lieka ištikimi savo senai 
tradicijai - buriuoja. Atostogos 
paprastai prabėga tolimose kelionė
se. Patirti įspūdžiai, įdomūs 
susitikimai - akstinas naujiems 
kūrybiniams ieškojimams ir atradi
mams.

Alfonsas Pipiras
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Cross Country for Peace
Some 700 people on a 7-month 

March for Peace arrived in New 
York to Washington November 15. 
This great Peace March for Global 
Nuclear Disarmament started on 
March 1 in Los Angeles with 1,100 
marchers. They| were all ages, 
from less than 12 months to 79 
years, and included doctors, 
teachers, policemen, housekeepers 
and students (40 children).

Nearly 50 trucks carried their 
tents, personal belongings, a 
kitchen, library and classrooms. At 
night they would pitch, called 
“Peace Town”, to speak at the 
churches, community centers, or 
the town streets. That way, all 
along the 3,000 mile trip, they have 
been actively in touch with the 
people.

A young New Jersey woman, 
speaking to reporters here, told of 
some of the difficult beginnings. 
After the first month’s walk, the 
sponsor assistance program col
lapsed. They regrouped after 
getting substantial donations from 
individuals, among them, the actor 
Paul Newman who donated 
$325.000. She said, all the way

Susitikimai
NUOTOLIS - NE TIK 

KILOMETRAI

Jau praėjo mėnesiai, kai grupelė 
moksleivių iš Hiutenfeldo lietuviš
kosios gimnazijos, paviešėję Lietu
voje, vėl sugrįžo atgal į Vakarų Vo
kietiją. Jau prisimiršo jų įspūdžiai, 
aprašyti “Gimtojo krašto” pusla- 

. piuose. Tačiau šį epizodėlį prisime
nu gerai, ir jeigu būnu linksmas, 
tai surimtėju, jeigu liūdnas — pasi
daro dar liūdniau. Šitaip solidari
zuojuosi su mintimi, kad vistik yra 
stiprios aplinkybės, kurios žmo
gaus gyvenimą pakreipia prieš jo 
valią. Ir žmogus nieko negali 
padaryti, kad būtų kitaip...

Epizodėlis toks — kuomet būrelį 
susispietusių moksleivių paklausė
me, ar visi jie supranta lietuviškai, 
tai, žinoma, net neabejojome, kas 
supranta gerai. Ir tuoj pritilom iš
girdę, kad ne visi. Dar po valandė
lės pakilo dviejų vaikinų rankos, 
kas reiškė, kad jiems būtų geriau, 
jeigu kalbėtume vokiškai.

— Betgi Jūs iš lietuviškos gimna
zijos! .

Niekas iš jų į šitą repliką neatsk.. 
liepė. Man irgi pasinorėjo pasiaiš\ 
kinti, kodėl šitaip? Toks noras, be
je, ir dabar gyvas, kaip ugnelė. 
Dažnokai suklustu, palinkstu ton 
pusėn, iš kur pajaučiu, kad išgirsiu 
kažkokių paaiškinimų. Ir vienas 
kartas, regis, nesumelavo. Nese
niai vienas iš “Tėviškės” draugijos 
svečių rodė, kaip jis gyvena emig
racijoje, tai yra, Vakarų Vokietijo
je ir dėliojo ant stalo nuotraukas. 
Netrukus pamačiau, kaip atrodo jo 
namas, koks ten kiemas, kokios 
spalvos mašina, kaip atrodo kam
bariuose. Buvau įdėmus ne tik iš 
mandagumo, bet ir iš smalsumo. O 
smalsiausiai žiūrinėjau nuotraukas, 
kuriose svečio visa šeimyna. Tiesa, 
ji labai nedidelė: jis, jo žmona ir jų 
sūnus. Paskutinėse nuotraukose 
sūnus jau didelis, išaugęs į stambų, 
petingą vyrą ir truputį pavydėda
mas tos jėgos, kurį gyvai jautėsi iš 
portreto pasakiau:

— Kaip ąžuolas! Tokį ir svetimo 
miešto gatvėse sutikęs, atpažin
tum, kad lietuvis.

Man nuoširdžiai norėjosi pasaky
ti komplimentą ir nors supratau, 
kad, taip pasakęs, labai perdėjau, 
tačiau dėl to nesigailiu. Kalba įte-
kėjo į kitą, kaip man atrodė, į pla
tesnę vagą.

they were sometime called names, 
as “the hippies of the 80’s”, 
communists, and America haters. 
“We’re doing it,” she said, 
“because we love our country and 
all people of the world.”

The group speaks for a 
comprehensive nuclear test ban, no 
weapons in outer space, and a 
multilateral verifiable nuclear 
weapons freeze with other 
countries. They are also calling for 
immediate negotiations with the 
Soviet Union to do away with 
existing weapons stockpiles.

They were not sure, either, what 
king of reception they will receive 
in Washington. Yet they petitioned 
the federal government to reduce 
the amount of our tax dollars spent 
on nuclear weapons and arms 
programs. These funds are needed 
for our own job programs and 
other crying social needs.

Let us all help to add 
effectiveness to their petition by 
flooding our own Congressmen 
with letters calling for a nuclear 
freeze and peaceful coexistence.

Mildred Stensler

— Nekalbėk taip, — pasiskubino 
atsakyti svečias. — Su šituo ąžuolu 
ir Vilniuje lietuviškai nesusikalbė
tum. Tu jam “Labas rytas”, jis 
“Guten Morgen”. Jeigu tu jam 
“Laba Diena” ar “Labas Vakaras”
— jis vėl vokiškai “Guten Tag” ir 
“Guten Abend”. Vokietė mano 
žmona, ne mano, o jos gimtasisi 
žodis išmoko sūunaus lūpose. 
Motina! Ji ne tik gimdo, ne tik 
duoda gyvybę, bet atsistojusi prie 
lopšio, ištikimiausiai saugi ir 
gimtąją kalbą. Lietuvė ar vokietė
— tai dalyko esmės nekeičia.

O, kaip norėjusi tuomet paklaus
ti, ar jo sūnus kartais nesimoko 
Hiutenfeldo lietuviškoje gimnazijo
je. Iš nuotraukų mačiau, kad ne, 
bet toks klausimas ilgai kabojo ant 
liežuvio galo. Priežastis ta, jog no
rėjosi parodyti, kad prie jo namų 
Vakarų Vokietijoje pašonės yra lie
tuviška gimnazija. Man nesinorėjo 
tikėti, kad jis jos nežino, tad kodėl 
gi jo sūnus net į pasveikinimą ne
gali atsakyti lietuviška tėvo kalba? 
* Kol begalvojau, kaip taktiškiau 
išsakius šį požiūrį, svečias aplenkė 
mane ir pats paklausė, ar seniai 
skaitau “Gimtąjį kraštą”. Tačiau 
atsakymo nelaukė ir atsargiai lyg 
kokį dūžtantį suvenyrą ištraukė iš 
marškinių kišenėlės nedidelę, per 
suslankstymus subirusią laikraščio 
atkarpėlę. Sutrintos ir nutrintos 
raidės buvo neperskaitomos, tačiau 
žmogus jas skaitė laisvai. Vienas 
sakinys toks:

“Vokietijoje gimė sūnus, bet mo
tina vokietė, tai aš vienas negaliu 
įkvėpti tos dvasios, kurios pilna 
mano širdis”.

Greit supratau, kad šis žmogus 
labai seniai rašė į Lietuvą. Rašė 
apie tai, kokia lemtis ištiko jį: su
kūrė šeimą, gimė sūnus ir dabar jis 
jau žino, kad nepaisanti, didelė ar 
maža ji bebus —- lietuvis joje bus 
tik vienas jis. Ir dėl to liūdesys 
Lietuvai augs ir didės kartu su jo 
beaugančiu pirmagimiu.

Supratau, ir daugiau neatrodo, 
kad Hiutenfeldo lietuviškoji gimna
zija šio žmogaus pašonėje. Supra
tau, kad nuotolį iki jos reikia ma-
tuoti ne tik kilometrais...

Pranas Kartonas

Iš primo žvilgsnio triaukštis 
pastatas, nuo praėjusio šimtmečio 
laikų išlikęs Klaipėdos senamiesty
je, niekuo nesiskiria nuo kitų, 
naujam gyvenimui restauratorių 

-rankomis prikeltų namų. Tik 
s atidžiau įsižiūrėjęs, pastebi išraiš

kingus jo fasado elementus, 
originalias mansardas. Jaukumu ir 
romumu pasižymi ir pastato vidus: 
senus laikus menantys kabinetų 
langai, nišos. Tokia aplinka, matyti, 
pati dėkingiausia ą šeimininkams - 
Paminklų konservavimo instituto 
Klaipėdos skyr' is darbuotojams.

Dešimtys jrai paruoštų 
specialistų šio uveinėje brandina 
įdomius sum • ymus, kuria uni
kalius projekt. s, kuriuos uosta
miesčio statyl linkai ir restaura
toriai įgyvenama, atnaujindami 
senuosius istorijos ir kultūros 
paminklus, suteikdami jiems šių

dienų reikalavimus atitinkančias 
funkcijas, o naujai žmonių kartai - 
galimybę pasigėrėti senovės kūrė
jų išradingumu, architektūros ir 
statybos raida."

Kolektyvo branduolyje - Laima ir 
Vytautas Šliogeriai. Ji - skyriaus 
architektų grupės vadovė, jis - 
projekto vyresnysis inžinierius. 
Abu energingi, daug žadantys 
specialistai. Jų profesijos tokios 
artimos viena kitai, jog Šliogeriu 
paruošti projektai tarsi ta pačia 
ranka rašyti a kūriniai, tačiau 
pasižymintys savo sprendimų 
išbaigtumu, aukštu meistriškumo 
lygiu. Jie pelno vis platesnį 
visuomenės pripažinimą, vis 
daugiau šiltesnių profesijos žinovų 
atsiliepimų.

Prieš dvylika metų Klaipėdos 
miesto vadovai nusprendė išplėsti 
Jūrų muziejaus valdas ir tam tikslui

RŪPINASI LIETUVOS 
KRAŠTOTYRA

Meno darbuotojų rū
muose įvyko Paminkių apsaugos 
ir kraštotyros draugijos aktyvis-' 
tų susitikimas su kraštotyros ve
teranais. Draugijos veiklos pra
džią prisiminė V. Jakelaitis, Vals
tybinės konservatorijos Klaipė
dos fakultetų proreiktorius A. 
Stravinskas. Apie įvairiapusį kraš
to tyrimo darbą, ekspedicijas, ge
riausių šio darbo tradicijų per
davimą jaunimui kalbėjo S. Nau
jalis, M. Cilvinaitė, G. Karalie
nė, kiti.

Draugijos veiklos rezultatus 
rodo ir respublikinėje parodo
je, atidarytoje centro tarybos sa
lėje, demonstruojami kraštotyros 
darbai. Savo ataskaitoje visuo
menei kraštotyrininkai pateikė per 
200 rinkinių. Tai įvairių vieto
vių istorinė medžiaga, darbo ko
lektyvų istorijos ir metraščiai, at
siminimų. apie kovų ir darbo ve
teranus, žymius kultūros ir moks
lo veikėjus rinkiniai, etnografi
jos aprašai.

Irena SELIUKAITfi

Nuotraukoje: grunė kraStotyroo veteranų (IS kairės, sėdi): profsąjungų darbuotoju Vytau
tu Šiugžda, respublikos nusipelniusi mokytoja Marija Markauskienė, Tarybų darbuotoja Sigi
ta Luklenė, tautosakininkas Jurgis Dovydaitis, (stovi) respublikos nusipelnys mokytojas Pave
lu Frolovas, respublikos nusipelnęs meno •tikėjas Boleslovas Motuaa-Matuzevlčius, technikos 
mokslų kandidatas Algirdas Žilėnas Ir respublikos nusipelnys kultūroe-lvletlmo darbuotojas 
Vincas Vaitiekūnu*.

Lietuvoje renkami 
senoviniai žaislai

Šiaulių pedagoginio . instituto 
Klaipėdos Ikimokyklinio auklėji
mo fakulteto krantotyrininkų gru
pė Skuodo rajone rinko senus 
žaislus, aprašinėjo vaikų ir liau
dies žaidimus.

Išvaikščiota Skuodo, Kolų, Yla
kių, Mosėdžio ir kitos apylin
kės, užsukta ne j vieną sody
bą. Iš Žemaitijos senolių ir mo
tinėlių išgirdome daug vertingų 
patarimų, kaip atgaivinti jau pa
mirštus žaidimus, rotai kur be
užtinkamus liaudies meistrų Žais
lus. Aprašėme apie 300 liaudies 
žaidimų, suradome šešiolika 
žaislų, kuriuos eksponuojama 
mūsų fakultete.

Virginija KNIUKSTAITI 
llaullų pedagoginio Instituto 

Klaipėdos Ikimokyklinio 
auklėjimo fakulteto ketvirto 

kurso studentė
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Spalio 2 d. mirė Katrina 
(Kerbelytė) Skujienė, 81 m. 
amžiaus, gyvenusi Bothwell, Ont.*

Paliko nuliūdime vyrą Povilą 
Skują, žentą A. Sarapnicką, du 
anūkus ir vieną anūkę. Dukra — 
Violeta yra mirusi prieš kelerius 
metus.

K. Skujienė iš Lietuvos, kilusi 
Kėdainių apskr., Okalnių km., 
Paberžytės vienk. atvyko j Kanadą 
1928 m., apsigyveno Montrealyje, 
kur susipažino su Povilu Skuju ir 
ten susituokė. Vėliau jie atvyko į 
Ontario provinciją, nusipirko taba
ko ūkį, prie Rodney. Sveikatai nuo 
sunkių darbų sušlubavus, ūkį 
pardavė, nusipirko namus netoli 
Bothwell miestuko ir tenai ramiai 
leido savo gyvenimo dienas, iki 
mirtis ją išskyrė iš gyvųjų tarpo. 
Mirė nuo plaučių uždegimo.

Laidotuvėse dalyvavo nemažai 
tautiečių . ir iš tolimesnių vietų. 
Karstą puošė gražios gėlės. 
Palaidota Bothwell kapinėse su 
religinėmis apeigoms. Ten yra ir 
jos dukros kapas. Po laidotuvių 
dalyviai buvo pakviesti pietums to 
miestuko salėje.

Laidotuvėmis rūpinosi žentas — 
A. Šarapnickas su sunūm, nes 
velionės vyras Povilas tuo kartu 
sirgo ligoninėje, ir buvo išleistas 
tik dalyvauti laidotuvėse.

Mirė P. Morkevičius [Markus]
Spalio 7 po sunkios ligos, slaugos 

namuose, Wardsville, mirė Petras 
Morkevičius, sulaukęs 86 m. 
gyvenęs netoli Glenco miestuko 
ūkyje.

Paliko nuliūdime žmoną Anelę, 
dukrą Vandą Yarmošiuk, du 
anūkus ir vieną anūkę. Lietuvoje 
liko vienas brolis gyvas su šeima, 
kiti du broliai ir dvi seserys mirę.

P. Morkevičius į Kanadą atvyko 
iš Lietuvos. Kilęs Marijampolės 
apskr. Šunskuose. Tuo kartu buvo 
nevedęs, bet kai nusipirko 
nebrangiai žemės ūkį 1929 m. 
atsikvietė iš Lietuvos pažįstamą 
jauną merginą A. Vasiliūnaitę ir 
sukūre šeimyninį gyvenimą. Ūkyje 
Petras išgyveno virš 50 metų, o kai 
sveikatos stovis visai pablogėjo, 
buvo slaugomuosiuose namuose 
Wardsville. Buvo pašarvotas Glen
co miestukyje, palaidotas Oakland 
kapinėse.

Karstą puošė daug gražių gėlių. 
Laidovuvėse buvo nemažai žmonių 
iš tolimesnių vietų ir tos apylinkės 
draugų bei pažįstamų, ne tik 
lietuvių, bet ir kitataučių, su 
kuriais susipažino išgyvenęs ilgus 
šioje apylinkėje metus.

Po laidotuvių dalyviai buvo 
pakviesti pietums Glenco miestuko 
restorane.

P. Morkevičius buvo “Laisvės” 
skaitytojas ir rėmėjas.

Pašventino vyro kapą
K. Mickevičienė ant savo vyro 

Romono kapo Woodland kapinėse 
Londone pastatė puikų paminklą ir 
rugsėjo m. šiais metais pasikvietusi 
būrelį savo artimų draugų ir 
kunigą; tą paminklą pašventino ir 
paminėjo jo mirtį. Po apeigų, 
atvykusieji buvo pakviesti pietums 
į restoraną.

I tą paminėjimą ir pašventinimą 
buvo atvykusi ir jos artima draugė 
iš Toronto — O. Vaičiulienė ir jos 
sūnus Alfredas su dukra.

Ligoniai
- Povilas Pajuodis jau keli metai 
nesveikuoja ir kiek buvo galima, jo 
žmona Sofija jį namuose prižiūrėjo, 
bet kai pablogėjo sveikata ir vienai 
moteriai buvo neįmanoma tokį 
ligoni prižiūrėti, perduotas Park
wood Veteranų ligoninėje Londone. 
Jis ten yra jau nuo šių metų 
vasario m.

Povilo liga yra protinio pobūdžio, 
kalbėjimas arterijų galvoje. Ligo\«, 
nis praranda atmintį ir nebepajėgia 
savę prisižiūrėt. Nuo šios ligos dar 
nėra vaistų, nei būdų, kad galėtų 
išgydyti, tik šių laikų medicina 
palengvina jų gyvenimo dienas.

Jo žmona Sofija dažnai aplanko jį 
ligoninėj ir gražiomis dienoms 
išveža į lauką pavežioti, nes* jau 
pats mažai bepajėgia vaikščioti.

♦ ♦ ♦

Nancy Kiselienė buvo sunkiai 
sunegalavusi pavasarį, bet' per 
vasarą pasveiko. Jos vyro Juozo • 
sveikata nėra pergeriausia, bet dar 
pajėgia apie namus pavaikščioti.

♦ ♦ ♦
/

A. By ros sveikatos stovis nėra 
perblogiausis, kai jis yra žmonos 
Emos geroj priežiūroj po priepuo^ 
lio, kurį prieš pora metų 
pergyveno.

* ♦ ♦

P. Repšienė buvo ligoninėj 
sveikatai patikrinti. Dabartiniu 
laiku ji jau grįžusi į namus ir 
prižiūrima savo vyro Stasio.

♦ ♦ ♦

J. Broga buvo kelis kartus 
nuvežtas į ligoninę dėl širdies 
negalavimo. Dabartiniu laiku, jis. 
yra grįžęs į namus ir yra žmonos 
priežiūrimas.

J. Broga su žmona Karolina 
dabar gyvena atsikėlę į Londoną. 
Jie ilgus metus yra gyvenę Grand 
Bend, prie Huron ežero. Ten jie 
turėjo nuosavus namus gražioje 
vietoje, tarp daugybės medžių 
lapuočių ir pušų. Sveikatai 
sušlubavus buvo priversti parduoti 
ir persikelti gyventi į miestą, kad 
susirgus būtų galima gauti geresnę 
ir greitesnę pagalbą.

J. Broga yra daug pasidarbavęs 
tarpe Progresyvių lietuvių, kai 
gyveno Montrealy ir Toronte, ir 
yra lietuvių spaudos ir veiklos 
rėmėjas.

♦ * ♦

Wardsville, senelių namuose — 
Bobcock dabartiniu laiku yra A. 
Kazakevičienė ir Valter Pumputis.

> ♦ <* ♦

Teko šiuos ligonius aplankyti ir 
su jais pasikalbėti po K'. Skujienės 
laidotuvių, nes tai buvo netoli 
Bothwell miestuko.

Nors A. Kazakevičienė nėra 
sunkiai serganti, bet, kadangi, ji 
neturi savo šeimos, nė jokių 
giminių, sveikatai pablogėjus gyve
na senelių namuose.

♦ ♦ ♦

Liūdnas vaizdas, kai įeini į tokių 
namų vidų ir matai bejėgius 
žmones susodintus palei sienas 
laukiamajam kambaryje, lyg kokios 
statulas, kur mažai vietos net ir 
pajudėti. Tad, matomai, tokia yra 
teikiama jiems pramoga, kad jie 
ten gali pasėdėti. Tuose namuose, 
kaip teko pastebėti, jie neturi 
patalpų, kur galėtų daugiau 
pavaikščioti, pajudėti, kas senesnio 
amžiaus žmonėms reikalinga. Atro
do, kad valdžia mažai kreipia 
dėmesio į tokių namų tinkamumą, 
duodama leidimus namus atidaryti.

Ir A. Kazakevičienė nusiskundė, 
kad ji neturi galimybės pavaikščio
ti, turi daugiau gulėti savo lovoje.

Būtų pageidautina, kad lietuviai 
tautiečiai nepamirštų tokių ligonių, 
arčiau gyvenantys, galėtų nors 
retkarčiais juos aplankyti. Jiems 
yra didelis malonumas pasimatyti 
ir pasikalbėti su' savo tautos 
žmonėmis ir jaustis, kad jie dar yra 
nepamiršti, nežiūrint ar yra buvęs 
senas pažįstamas ar ne. J. N.

I

TORONTIEClŲ KRONIKA
Netekome dar vieno draugo

Spalio 24 d. palaidojom Alfonsą 
Gudžiauską, sulaukusį 76 metų 
amžiaus. Tai buvo skaudi nelaimė 
Toronto senesnio amžiaus tautie
čiams., Jonas Morkis, kalbėdamas 
laidotuvių koplyčioj, gražiai apibū
dino jo biografiją, jo pergyveni
mus.

"Alfonsą Gudžiauską atmins ir 
gerbs visi tie, kurie jį per daugelį 
metų pažinojo, už jo draugišką ir 
malonų būdą ir norą dalyvauti 
bendruomenės veikime,” pasakė 
Jonas.

Jis buvo gimęs 1910 metais 
gegužės 2 dieną, Lietuvoje. 
Sulaukęs 24 metų amžiaus, jis 
vedęs Oną Liaukevičiūtę, Setoryje, 
Lenkijoj. Jie turėjo tris vaikus. 
Antras pasaulinis karas, suardęs 
daugelį šeimų, nepralenkes nė iu. 
Pasiblaškęs Europoje, 1948 me
tais atvyko Kanadon. Čia, laikui 
bėgant, susipažino su Akvile 
Rušėniene, su kuria 1956 metais 
susituokė. Prieš metus laiko Akvilė 
mirė, palikdama jį dideliame 
nuliūdime.

Alfonsas paliko du posūnius: 
advokatą Frank Rush ir Joną su 
šeimomis.

Alfonsas buvo atsidavęs Toronto 
Lietuvių Sūnų ir Dukterų klubo 
narys, ėjo įvairias pareigas, atliko 
daug darbo atnaujinant svetainę.

Per eilę pastarųjų metų jo 
sveikata buvo netvirta. Teko 
ne kartą atsidurti ir ligoninėje.

LAVAL, QUE.

PADĖKA I

Netikėtai Chicagoje mirus mano brangiam broliui

Petrui Vilkeliui
teko pergyventi didelį nuostolį ir širdies skausmą. Man belieka 
tik dėkoti visiems, kurie padėjo pernešti tą didelį skausmą ir 
sukrėtimą.

Ačiū už pasiųstas užuojautas atvirukais, telefonais ir 
atsilankiusiems asmeniškai į pagrabą. Jūsų niekad nepamiršiu, o 
Tu, brangusis Petrai ilsėkis ramiai.

Tu mano gyvenime palikai labai tuščią vietą. Tave prisiminsim 
kiekvieną dieną.

JONAS IR JANINA VILKELIAI
Laval, Que.

Žmonos mirtis jo sveikatą visai 
pakirto.

Į laidotuves susirinko nemažai 
tautiečių. Karstą puošė daug gėlių. 
Atsisveikinimo kalbas pasakė 
lietuvis kunigas ir Jonas Morkis, 
Toronto Lietuvių Sūnų ir Dukterų 
klubo sekretorius.

Michigan
bažnytinėmis apeigomis Holy Se
pulchre kapinėse.

Rugsėjo 30 d. savo namuose nuo 
vėžio ligos mirė Eugeną Baibak, 64 
metų amžiaus. Ji buvo mirusių 
Alfons Podžius ir Sophie Šileikis 
dukrelė. Palaidota spalio 3 d. su 
bažnytinėmis apeigomis St M«rv 
kapinėse, Custer, Michigan. Velio
nė paliko nuliūdime vyrą Gus ir tris 
vaikus.

Spalio 1 d. savo namuose mirė. 
Monica Salas (Salasevi&us), 84 
metų amžiaus. Palaidota spalio 4 d. 
Holy Sepulchre kapinėse su 
bažnytinėmis apeigomis. Nuliūdime 
paliko du sūnus, du anūkus ir. 
keturis proanūkius.

Susirgo
Spalio 16 d. Josephine Morkū

nas — sukrito lauke prie savo 
apartmento. Buvo nuvežta į Fordo 
ligoninę, ir matyt, kad jai buvo 

, širdies smūgis. Paveikė kairy jį 
šoną; atėmė kalbą, i

• • •
Darbininkų dienoje (Labor Day) 

buvusi detroitietė Adelė Klimavi
čienė taip pat pergyveno smūgį 
dešiniam šone. Adelė dabar gyvena 
St. Petersburg, Floridoj. Buvo 
atimta kalba, bet per daktarus ir 
gerą pagalbą, Adelė Klimavičienė 
jau kalba ir iš lengvo pradeda 
sveikatą atgaut. Linkime kad 
Josephine Morkūnas ir Adelei 
Klimavičienei galutinai ir greit 
pasveiktų.

Sveikiname
Rugsėjo 26 d. Detroito Lietuvių 

klubo narė Alice Sharkienė minėjo 
savo 91 metų gimtadienį.

Spalio 21 d. klubietė Antoinette 
Waitkunas minėjo savo 91-erių 
metų gimtadienį.

Spalio 24 d. buvusi detroitietė 
Nellie Tomašiūnas minėjo savo 
88-erių metų gimtadienį. Nellie 
Tomašiūnas pergyveno daug skau
džių valandų ligoninėje, dabar 
sveiksta savo namuose Miami, 
Floridoj.

Mes visi sveikiname viršminėtas 
pažangiąsias .. moteris ir joms 
linkime geros sveikatos.

Vyrai biznieriai
Rugsėjo 13 d. vyrai lietuviai 

biznieriai susirinko savo mėnesinia
me susirinkime Lou Turzak 
namuose, Troy, Michigan. Po 
susirinkimo pavaišinti skania vaka
riene, kurią paruošė narys Lou 
Turzak. Jis moka skaniai gaminti 
valgius.

LDS bowleriai
Detroito LDS bowleriai posėdžia

vo rugsėjo 7 d. Detroito Lietuvių 
klube. Prie kitų nutarimų, išrinko 
naują valdybą: Karen Arndt, 
pirmininkauti; vicepirmininku Bill

Detroit,
Mirė klubietis

Detroito Lietuvių klubui buvo 
pranešta jog rugsėjo 6 d. Windsor, 
Kanadoje mirė Vincent Scensna, 69 
metų amžiaus. Būdamas sveikas, 
jis dirbo dailidės darbą. Pagaliau jį 
užpuolė visokios bėdos: prarado 
dešinę akį, ištiko paralyžius dešinėj 
kojoj; pergyveno tulžies ir kojų 
operacijas ir pagaliau — ištiko 
širdies smūgis! Mirė Windsore 
ligoninėje. Buvo per daug metų 
Detroito Lietuvių klubo narys.

Mirė Yuodaitienė
Rugsėjo 12 d. amžinu miegu 

užmigo Eva Yuodaitis, 92 metų 
amžiaus, Camelot Hall Conva
lescent Centre, Livonia, Michigan. 
Buvo pašarvota Charles R. Step 
laidotuvių namuose, kur rugsėjo 15 
d. įvyko atsisveikinimas. Nuošir
džią prakalbą pasakė Servit Gugas.

Atsisveikinus dalyviai pakviesti 
pietums Danish klube. Atsisveiki
nime vargonais grojo muzikė 
Estelle Smith. Velionės kūnas buvo 
išvežtas į Scottville, Michigan. 
Palaidota prie mirusio vyro Joseph 
Yuodaitis (kuris mirė 1938 metais) 
Glen Eden Kapinėse.

Velionė paliko dideliame nuliūdi
me mylimą dukrą Bertha Yuodaitis 
Rye, žentą Tony Rye, anūką David 
Rye ir jo žmoną Katherine. Velionė 
Eva Yuodaitis ir Uršulė Juodaitis, 
kuri mirė Chicagoje liepos 10 d. 
buvo brolienės, mat jų vyrai buvo 
broliai.

Velionė Eva gimė Kaune 1894 m. 
kovo 4 d. Atvyko į Ameriką į 
Bridgeport, Connecticut ir dirbo 
siuvėja. Susituokė su Juozu 
Yuodaičiu 1919 metais Scottville, 
Michigan. Per daug metų priklausė 
prie LDS 21 kp. ir Detroito Moterų 
Pažangos klubo; taipgi, kol akys 
tarnavo, skaitė ir rėmė laikraščius 
"Laisvę” ir “Vilnį”. Velionė gražiai 
išmokė savo dukrelę Bertha, kuri 
priklauso prie Detroito Lietuvių 
klubo; prie LDS bowleriu ir 
golfininkų, yra LDS 21 kp. narė ir 
LDS Centro iždo globėja.

Stepanauskas pranešė
Charles R. Step (Stepanauskas) 

pranešė, jog jo laidotuvių namuose, 
18425 Beech-Daly Road, buvo 
pašarvoti keturi lietuviai:

Rugsėjo 12 d. mirė Josephine 
Senauit (Senavaitis) 66 m. amžiaus. 
Paliko nuliūdime vyrą George, dvi 
dukras ir sūnų, tris anūkus, sesutę 
Theresa Rumps ir tetą Albiną 
Smigelskas, gyv. Richmond, Michi
gan. Buvo palaidota rugsėjo 16 d. 
su bažnytinėmis apeigomis Mt. 
Olivet kapinėse.

Rugsėjo 15 d. mirė Mary Rėmas, 
mirusio John Yanchitis sesutė. 
Dideliame nuliūdime paliko tris 
anūkus. Palaidota rugsėjo 16 d. su

Sugrįžusieji nuo kapinių visi 
dalyviai buvo pavaišinti Wedge
wood restorane.

Ilsėkis, drauge, šaltoje Kanados 
žemelėje, o artimiesiems 
giliausia užuojauta.

A. Y.

' Lapkričio 22 d., eidamas 78-uoslus 
metus, mirė Lietuvos TSR liaudies ra
šytojas, LTSR nusipelnęs mokslo vei
kėjas, Lietuvos TSR valstybinės premi
jos laureatas, Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos akademikas Kostas Korsa
kas. Netekome žymaus mokslininko, li
teratūros kritiko ir poeto, visą savo gy
venimą atidavusio lietuvių filologijos 
ir socialistinės kultūros labui.

Kostas Korsakas gimė 1909 m. spa
lio 5 d. Pašvitinyje, dabartiniame Pa
kruojo rajone. Dar mokydamasis Šiau
lių gimnazijoje, jis įsijungė į pažangią 
antifašistinę veiklą, už kurią 1928— 
1933 m. buvo kalinamas buržuaziniuo
se kalėjimuose. 1931 — 1940 m. studi
javo Kauno universitete. Tuo pat me
tu K. Korsakas aktyviai dalyvavo „Tre
čio fronto“ sąjūdyje, prisidėjo organi
zuojant antifašistinio žurnalo „Litera
tūra“, almanacho „Prošvaistė“ leidimą, 
o 1933—1941 m. redagavo „Kultūros“ 
žurnalą. Knygose „Straipsniai apie li
teratūrą“, „Kritika“, ,(Rašytojai ir kny
gos“ jis daugiausia dėmesio skyrė pa

Nuotraukoje: gedulingo mitingo metu. A Sabaliausko nuotr. (ELTA)

ST. PETERSBURG, FLORIDA 
MIRĖ

Pranas Budrioms
I Lapkričio 7 d., sekmadienį 5 vai. ryto, mirė Pranas Budrioni 
Laisvės judėjimo veikėjas, Laisvės bendradarbės Budrioničin- 
vyras. Budrioniai anksčiau gyveno New Yorke.

Šią liūdną žinią pranešė Milerienė.

Milus, sekretorium Stu Riddell. 
Taipgi nutarė kad būtų Antonette 
Garelis priežiūroje t. y. visos 
dovanos, virtuvė Detroito Lietuvių 
klube po pamokų, darbininkai ir 
pramogos, šiam sezonui taip pat 
Antonette priežiūroj. Rugsėjo 20 d. 
prasidėjo bowleriu pirmosios pamo
kos. Po pamokų visi suvažiavo į 
Detroito Lietuvių klubą pailsėt. 
Virtuvėje ir skanumynų stalą 
paruošė ir aukojo bowleriu 
šeimininkė Antonette Garelis ir jos 
vyras, Kęstutis Garelis. Tą vakarą 
virtuvėje dirbo Antonette Garelis, 
jos sesutė Estelle Smith, Emma ir 
Alfons Rye ir Ann Balchūnas.

Per visą sezoną bowleriai veža į 
Klubą laikraščius ir Alfons Rye.i 
pagelbstint žmonai Emma Rye. 
Senus laikraščius veža į Lyben 
Computer Systems, Tri>y, Michi
gan, kuri laikraščių superka. Tos

NA, IR KIAULES!
Tokelau archipelago, esan

čio Ramiojo vandenyno pieti
nėje dalyje, salose gyvena 
kiaulės, kurias puikiai plau
kioja vandenyje ir gaudo 
žuvis. Pasirodo, kad kiaulės 
turi geresnę už šunis uoslę. 
Si jų savybė plačiai panau
dojama Italijoje ir Prancūzi
joje. Vakarų Vokietijoje 
kiaulytė Luiza padeda polici
ninkams aptlkU narkotikus, 
ir, kaip rašo užsienio spau
da, šioje srityje jai nėra ly
gių-

LIETUVOJE MIRĖ 
MOKSLININKAS MOKSLU 

AKADEMIKAS 
KOSTAS KORSAKAS

žangiosios literatūros ugdymo, realiz
mo stiprinimo problemoms.

1940 m. visa energija įsijungęs į ta
rybinio gyvenimo kūrimą, jis vadova
vo Eltai ir naujai organizuotai Lietu
vos TSR valstybinei leidyklai, o Didžio
jo Tėvynės karo metais, pasitraukęs į 
TSRS gilumą, — Lietuvos tarybinių 
rašytojų biurui. Sugrįžęs į išvaduotą 
Tarybų Lietuvą, jis profesoriavo Vil
niaus universitete, vadovavo respubli
kos Rašytojų sąjungai. Daug K. Korsa
kas nuveikė ilgus metus (1946—1984) 
vadovaudamas Mokslų Akademijos Lie
tuvių kalbos ir literatūros Institutui. 
Ypač daug intelektualinių kūry
binio polėkio jis atidavė P^Mpdlnlam 
literatūrologljos darbui — ’Mhoademl- 
nei „Lietuvių literatūros istorijai".

K. Korsakas išleido eilėraščių rinki
nius „Kovos įstatymas“, „Paukščiai 
grįžta“. Vėlesniais metais išėjo jo eilė
raščių rinkiniai „Pjūtis^“, „Lapkrltys“.

Būdamas daugiašakio talento kūrė
jas, jis visur paliko neišdildomą savo 
asmenybės žymę.

įstaigos savininkai yra viena 
bowleriu Albena Nausėda Lyben ir 
jos vyras Ray Lyben. Pajamos 
pagelbsti bowleriu iždui, vežiojimą 
atlieka nemokamai Alfons ir Emma 
Rye.

Sorority

Jaunųjų moterų Klubas pradėjo 
savo mėnesinius susirinkimus šį 
sezoną Minnie Tvaska namuose, 
rugsėjo 25 d. Namų šeimininkei 
pagelbėjo Aida Liminsky. Susirin
kime išrinko naują valdybą: 
pirmininke ir sekretore: Nellie 
Belunas Onusevich; iždininke Aida 
Liminsky; pagelbėti vėžio reika 
lams Antonette Garelis; ligoniams 

’lankyti komitetas: Antonette Gare
lis ir jos sesutė Estelle Smith; 

pramogų komitetas: Aldona Bace- 
vich Petrui ir Aida Liminsky.

Stefanija

URVŲ SAUS

Kai kalbama apie Austri
jos gamtos grožį, pirmiausia 
prisimenami Alpių peizažai, 
žydrasis Dunojus, vaizdūs eže
rai. Tačiau tik nedaugelis ži
no, kad Austrijoje yra dau
gybė urvų. Vienos speleolo
gijos instituto duomenimis, 
šiuo metu Alpių respublikoje 
Ištyrinėta 8012 urvų. Kasmet 
prie jų prisideda vidutiniš
kai po 400 naujų požeminių 
galerijų.
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Ozone Park, N. Y.
Pas mus lankėsi buvusi newyor- 

kietė J. Lazauskienė, dabar 
gyvenanti Fort Lauderdale, Flori
doj. Ji atvyko porai savaičių su 
dukra ir žentu. Čia lanko savo 
gimines, draugus, o svarbiausia — 
Jonelio kapą. Ji Floridoj „gyvena 
jau 11 metų.

Jonas ir Julė daug veikė 
“Laisvės” pastogėj, abu priklausė 
Aido chorui ir prie visų kitų 
organizacijų.

Buvo mūsų parengimams gera 
šeimininkė, dar nuvažavus i Miami, 
kai ten buvo Klubas , pagelbėdavo 
dirbti.

Po Jono mirties turėjo parduoti 
namą, važiuoti arčiau dukters 
gyventi. Floridoj patenkinta. Buvo 
pasiilgus draugių ir draugų Kiek 
galėjo aplankė, susitiko.

Sako, kai pripratusi prie šilto 
klimato, New Yorke jau šalta.

Užsimokėjo už 2 “Laisves”, į 
Lietuvą sesutėms ir paliko šventini 
pasveikinimą.

Buvo malonu pabendrauti.
Draugė

Kalamazoo, Mich.
*

Ona Babarskiene, ilgus metus 
gyvenusi Brooklyne, dabar Kala
mazoo, Michigan gyvena arti 
dukros. y

Šiomis dienomis mūsų draugė 
Onutė šventė savo 75-erių m. 
gimtadienį. Jos dukra jai suruošė 
didelę gimtadienio puotą.

Ta proga jos gimtadienio draugė 
Onutė prisiuntė jos mylimai 
“Laisvei” $50 auką.

Mės prisimenam kaip draugė 
Babarskiene gyveno Brooklyne; ji 
priklausė prie Aido choro, Moterų 
klubo, buvo Direktorių komitete, 
kur tik buvo reikalinga pagalbos, 
Babarskiene prisidėjo darbu.

Mes niekad nepamiršim kiek 
■daug darbo Onutė atlikdavo 
virtuvėj labai skaniai priruošdama 
maistą parengimų dalyviams.

Linkim draugei Onutei. geros 
sveikatos ir sulaukt daug daug 
gimtadienių.

Širdingai ačiū už dovaną.
Administracija

Laiškas iš Povilo Ventos amžinos 
v 

poilsio vietos Papilėje, Žemaitijoje
Papilės piliakalnis dosniai nubarstytas 

geltonais lapais. Jo šlaitas, nuo kurio taip 
toli matyti, priglaudė pažangaus Jungti
nių Amerikos Valstijų lietuvių veikėjo 
Povilo Ventos palaikus.

Paminėti Povilo Ventos mirties metinių 
(1986. X. 6) į jo amžino poilsio vietą su
sirinko daug papiliečių. Tylos minutė. 
Apie Povilo Ventos gyvenimo ir kovų ke
lią, iš nedidelio Papilės miestelio per Is
panijos pilietinio karo bei Antrojo pasau

linio karo frontus jį atvedusį į JAV pa
žangiųjų lietuvių „Laisvės" 'laikraščio va
dovų gretas, kalbėjo S. Daukanto viduri
nės mokyklos direktorė F. Adomavičienė, 
Papilės apylinkės vykdomojo komiteto 
pirmininkas J. Serapinas. Skambėjo eilės 
apie gyvenimo prasmę, apie gimtinės mei
lę, kuria gyveno^Povilas Venta. *

. . . Prie paminklinio akmens — vaini
kai, sodrūs rudens žiedai.

LEOPOLDAS ROZGA

RICHMOND HILL, NEW YORK

LIŪDNAS PRISIMINIMAS ’»■

R

PO REIKJAVIKO
VEIKSMŲ lAIKflS

Povilo Ventos
Mirė 1985 m., spalio 6 d.

Jau praėjo vieneri metai kaip negailestinga mirtis sustabdė 
Tavo širdies plakimą. O mums skausmas toks pat kaip mirties 
dienoje.

Liūdna ir ilgu be Tavęs. Palikai mus liūdėti.
Tik giminės ir draugai galės lankyti Tavo kapą Tarybų 

Lietuvoje. Pasiliekame mintimis su Tavim.

Žmona—NELLIE Sūnus —CONRAD ir PAUL

/
PANEVĖŽYS, TARYBŲ LIETUVA

Mirus

Edvardui Keraminui
Reiškiu gilią ir nuoširdžią užuojautą jo žmonai su šeima, broliu 

Tarybų Lietuvoje, broliui Jonui Amerikoje ir visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje.

NELLIE VENTIENĖ
Richmond Hill, New York

Visas pasaulis svarsto Tarybų Sąjungos Ir Amerikos aukš
čiausio lygio atstovų susitikimo Reikjavike rezultatus. Jis 
yra didelis politinis įvykis tarptautiniame gyvenime, kovoje 
su ginklavimosi varžybomis, dėl branduolinio ginklo uždrau
dimo ir likvidavimo, žmonijai įkilusios karo grėsmės paša
linimo. šio įvykio padariniai ligai atsilieps tarptautiniams 
santykiams. j

Tarybų Sąjunga daugiausia dėmesio per susitikimą Reikja
vike skyrė 'svarbiausiems pasaulinės politikos klausimams — 
ginklavimosi varžybų nutraukimui, branduoliniam nusiginkla
vimui. Ant derybų stalo buvo padėtas visas paketas svarbių 
priemonių, (kurios, jeigu būtų priimtos, pradėtų naują žmo
nijos gyvenimo epochą — epochą be branduolinių ginklų. 
Tokia yra Tarybų Sąjungos pasiūlymų esmė. Jų realizavimas 
reikštų kardinalų pasaulinės padėties persilaužimą. Tokia ga
limybė buvo aiški Ir reali.

Tarybų Sąjungos pozicija ,per (susitikimą Reikjavike buvo 
sąžininga 4r atvira. JI buvo grindžiama lygybės Ir vienodo 
saugumo principais, parengta, atsižvelgiant | abiejų šalių, jų 
sąjungininkų, visų valstybių tautų interesus. Per šį susitikimą 
patelkti Tarybų Sąjungos kompromisiniai pasiūlymai konkre
čiai Išreiškia naują požiūrį į /opias dabarties problemas, nau
ją mąstymą.

PIRMASIS PASIŪLYMAS lietė strateginę puolamąją gink
luotę. Tarybų Sąjunga stojo už tat kad ji būtų sumažinta S0 
procentų per pirmuosius penkerius metus, o toliau visiškai 
likviduota, (kaip kad buvo numatyta TSKP CK Generalinio 
Sekretoriaus šių metų sausio 15 dienos pareiškime.

ANTRASIS PASIŪLYMAS lietė vidutinio nuotolio raketas. 
Buvo pasiūlyta visiškai likviduoti Tarybų Sąjungos Ir Ame
rikos šios klasės raketas Europoje, kad būtų galima išvaduo
ti mūsų žemyno tautas nuo branduolinės katastrofos baimės, 
o paskui eiti toliau — į visų branduolinių ginklų likvidavi
mą,

TRECIASIS KLAUSIMAS, kuris sudarė organišką Tarybų 
Sąjungos pasiūlymų paketo dalį ir buvo iškeltas Amerikos 
atstovams, [susijęs su galiojančia sutartimi dėl prlešraketinės 
gynybos iįPRGJ Ir su branduolinių bandymų uždraudimu. Jis 
Iškeltas visiškai dėsningai, nes [būtina užkirsti kelią viskam, 
kas galėtų pažeisti ljrgybę-<nuslglnklavhno metu. Radikaliai 
mažinant branduolinius poteųcialus, logiška ir būtina panai
kinti bet ‘kokią galimybę sukurti naujo tipo ginklą, kuris ga
rantuotų karinj pranašumą. Į tai atsižvelgdama^ Tarybų Sąjun
ga pasiūlė priemones sutarčiai dėl PRG stiprinti, tarp jų įsi
pareigoti, (kad nebus atsisakyta šios sutarties dešimt metų, 
per kuriuos bus likviduojamas TSRS ir JAV branduolinis po
tencialas. .

Tai — drąsūs, nestandartiniai pasiūlymai, kuriais buvo sie
kiama Išjudinti branduolinį nusiginklavimą iš rimties taško, 
kad iki amžiaus pabaigos būtų [visiškai likviduotas branduo
linis ginklas, šis procesas, Tarybų Sąjungos įsitikinimu, turi 
būti kuo griežčiausiai kontroliuojamas. Mūsų šalis stoja už 
visas tokios kontrolės formas.

Per Reikjavike vykusias karštas diskusijas Tarybų Sąjungos 
atstovai, siekdami savltarpiškal priimtino kompromiso, ryžosi 
rimtoms nuolaidoms. Dėl to buvo (susitarta tiek strateginės 
ginkluotės, tiek vidutinio nuotolio (raketų klausimais. Tačiau 
susitarimo nepavyko įkūnyti šalis Įpareigojančiose sutartyse, 
nes Amerikos administracija niekaip [nenorėjo sudaryti sąlygų 
joms realizuoti stiprinant PRG režimą, priimant abiem šalims 
vienodus įsipareigojimus šioje srityje.

Kaip : tik Šiuo klausimu [Reikjavike iš tikrųjų susirėmė du 
pasaulinės politikos požiūriai j tokias aktualias jos proble
mas, kaip ginklavimosi varžybų nutraukimas, branduolinio 
ginklo (uždraudimas. Amerikos atstovai reikalavo, kad JAV 
turėtų galimybę tirti ir bandyti viską, kas susiję su strategine 
gynybos (iniciatyva (SGI), ne tik laboratorijose, bet Ir už jų 
sienų, taip pat kosmose, šitaip Vašingtono administracija 
akivaizdžiai parodė, Jog, patikėjusi savo technologiniu pra
našumu, ji vis dar tikisi pasiekti Jai, kas nepasiekiama, — 
įgyti karinį pranašumą prieš Tarybų Sąjungą, per SGI milita
rizuodama kosminę erdvę. Pasaulis dar kartą galėjo įsitikinti, 
kad Vašingtono administracija galvoja tą patį, kaip ir Ame
rikos (karinis-pramoninis kompleksas, kad ji yra jo valdžioje.

Ir vis dėlto Reikjaviko susitikimas buvo naudingas. Ten 
nuveiktas didelis darbas, įgyta didžiulė patirtis. Nuo Šiol 
niekas jau negali veikti taip; kaip veikė anksčiau. (Susitiki
mas parengė galimą Žingsnį į priekį, parengė realų poslinkį 
i Sl®riljil pusę- Dab®’’ viskas priklauso tik nuo JAV, kurių ly
deriams laikas (pagaliau atsisakyti fantastiškų svajonių, imti 
vadovautis realistinėmis pozicijomis. Reikjavike Tarybų Są
jungos pasiūlyta platforma teikia Istorinį šansą kardinaliai iš
spręsti karo Ir taikos problemas. Reikia padaryti viską, kad 
tas šansas būtų panaudotas esminiais tautų interesais, visos 
žmonijos interesais. Dabar susidarė kokybiškai nauja situaci
ja, o kova dėl branduolinio nusiginklavimo pakilo į (aukštes
nę pakopą.

Pritaręs M. Gorbačiovo veiklai per susitikimą Reikjavike, 
TSKP CK [Politinis biuras mano, jog būtina ir toliau didinti 
pastangas siekiant, kad būtų radikaliai sumažintas Ir visiškai 
likviduotas branduolinis ginklas. Turi būti tęsiami kontaktai ir 
derybos, tarp jų Ženevoje, dėl viso branduolinės ir kosminės 
ginkluotės klausimų komplekso, remiantis platforma, kurią 
Tarybų Sąjunga išdėstė Reikjavike.

Tarybinė liaudis karštai remia poziciją, kuria vadovavosi 
M. Gorbačiovas per susitikimą Reikjavike, t— tvirtai laikytis 
principų jir konstruktyviai ieškoti reikiamų sprendimų, ši po
zicija gyvai įkūnija TSKP /XXVII (suvažiavimo liniją — išva
duoti žmoniją nuo branduolinės grėsmės, užkirsti kelią kos
moso militarizavimui, stiprinti talką |r visuotinį saugumą, 
plėsti sąžiningą, savitarpiškai naudingą tarptautinį bendra
darbiavimą. Tarybų Sąjunga šio (kurso laikysis ir ateityje.

„Mes veiksime, — pareiškė M. Gorbačiovas. — Mes ne
atsisakysime linijos stiprinti taiką, (kovoti prieš ginklavimosi 
varžybas, už branduolinio ginklo uždraudimą, už branduoli
nio ginklo likvidavimą, už tai, kad būtų atitolinta grėsmė nuo 
viso (mūsų žemės rutulio. (Ir aš įsitikinęs, kad mes šioje ko
voje ne vieniši".

Tikrai tai, kas įvyko Reikjavike, turi būti galinga paskata 
visoms tautoms, visuomenės organizacijoms, visų valstybių 
vyriausybėms nepriklausomai nuo jų orientacijos įsisąmoninti, 
jog būtina įsijungti į bendrą kovą dėl tarptautinės padėties 
normalizavimo, dėl taikos sustiprinimo.

Atėjo veiksmų (laikas. Ryžtingų veiksmų. Nuo jų priklausys 
visos (žmonijos likimas.
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BRIEFS
Aids cases in children have tripled in some cities. The number of 

Baltimore area children has more than tripled in the past 14 months. As a 
direct result qf drug-using women, there could be more cases next year 
and possibly every year alter that.* * *

It was a pleasure to have Ana Buckler, an activist from Dover for a 
week-end visit. We know her from Baltimore where her home has been for 
many years and her door was always open for friends and guests. Now she 
lives in Dover, Delaware where her son is a head doctor in a state 
hospital.

I met Ana in 1930. She vs as the fir^t Lithuanian I became friends with. 
It was good to see her and talk to her.

* * *
A Justice Department panel has concluded that most pornography sold 

in the United States is potentially harmful and can lead to violence.
* * *

The Communist Party daily Pravda denounced American rock star 
Prince and other singers who. it said, were teaching the younger 
generation to believe that nuclear war was inevitable.

In a commentary headlined ’Jolly Gravediggers." Pravda said 
anti-nuclear songs by such groups as Culture Club had been replaced by a 
new genre of nihilistic rock music that celebrates nuclear death since it 
cannot not be avoided.

It singled out the song "Neutron Bomb" by award winning songwriter 
Elli Willis, whom it called a “self declared priest of nuclear art." Sirens 
and howls accompanied his lyrical invitation to dance in the face of 
impending nuclear holocaust, it said.

But he was surpassed by Prince, w hose album "Purple Rain” had sold 
more than 10 million copies. Pravda said. "Prince in his dreams burns with 
a passionate desire for the terrible judgment, the daily commented.* * *

President Corazon Aquino of the Philippines said women led the 
revolution in her country.

They say Soviet first lady, sharp and chic, held center stage.
Raisa Gorbach.ev, first lady of the Soviet Union and budding woman of 

the world had the Iceland summit social stage to herself, and she seized 
the limelight with a vengeance.

With President Reagan's wife, Nancy, remaining in Washington. Mrs. 
Gorbachev spent the day burnishing her image as a sophisticated and 
brainy woman who is completely at home before television cameras and 
newsmen.

VALGYKITE LAZDELĖMIS
Valgyti lazdelėmis — svei

ka, mano Kinijos medikai. 
Manipuliacijos lazdelėmis 
valgymo metu veikia dauge
lį raumenų skaidulų ir tris
dešimt organizmo nervų taš
kų, stimuliuoja raumenų Ir 
nervų sistemos veiklą.

Pirmą kartą „kuajczu" — 
lazdeles valgymui — kinai 
panaudojo labai seniai. Tvir
tinama, kad jos atsirado Va
karų Hanio dinastijos val
dymo laikotarpiu (apie 200 
metų prieš mūsų erą). Kini
jos gyventojai lazdeles gami
nosi iš įvairių medžiagų: me
džio, bambuko, aukso, dram
blio kaulo, nefrito. Valdant 
Cinių dinastijai (1644—1911),

kinų aukštuomenė naudojosi 
sidabrinėmis lazdelėmis, nes 
buvo žinoma, kad sidabras 
nuo sąveikos su rūgštimi 
juoduoja. Taip buvo nusta
tomas maisto toksiškumas.

.. .ARBA ŠAKUTĖMIS
Visiems gerai žinoma, kad 

japonai laikosi tradicijų. Bet 
užjūrio įpročiai nesulaikomai 
veržiasi į vietinę buitį. Štai 
vienas pavyzdys: pagal nese
niai paskelbtą Japonijos švie
timo ministerijos pranešimą, 
tik 48,4 procento pradinių 
klasių moksleivių sugeba 
„susitvarkyti" prie stalo su 
tradicinėmis medinėmis laz
delėmis. Likusieji be šaku
tės jaučiasi „ne savo lėkštėje

ADMINISTRACIJA

Sveikinkite “laisvę”
Naujiems Metams artinantis, mes primename skaitytojams, 

kad jau laikas ta proga atsiųsti sveikinimus. Administracija jau 
planuoja tų sveikinimų sutvarkymą. Paskubinkite, kad 
nepavėluotume!

Gerb. “Laisvė”
Pirmomis šio laiško eilutėmis, 

nors ir pavėluotai, bet iš visos 
širdies norėčiau pasveikinti jus su 
75 metų jubiliejumi. Ir labai 
norėčiau palinkėti tyraus ir taikaus 
kelio, kaip ir mūsų gimtosios 
Lietuvos padangė.

O dabar einu prie reikalo. Mano 
vardas Jonas Ūselis, Vlado. Reika
las tas, kad 1986 metų, liepos 18 
dienos “Laisvėje” perskaičiau apie 
A. Ūselį iš Ridgewood, N. Y., kuris 
paaukojo $6.00. Tai štai mano tėvo 
brolis Ūselis Mykolas Baltraus 
išvyko į JAV. Dabartiniu metu 
apie ji žinių neturime. Žinome, kad 
išvyko į JAV, taippat 1975-76 
metais buvo “Laisvėje” rašyta, jog 
Ūselis Mykolas ieško giminių 
Lietuvoje. Dar, kad jo brolis, kuris 
anksčiau palaikė su Mykolu ryšius, 
gyveno Radiškyje, dabar Mykolo 
brolis miręs. Ryšiai nutrūko. Visas 
viltis dedu dabar tik į Jus

“Laisve”. Gal galėtumėte duoti 
atsakymų apie tų A. Ūselį, kuris 
paaukojo “Laisvei”: Kur jis gyvena 
(dabartinis adresas). Kur gimė? 
Kas tėvai? Ir gal galėtumėte 
perduoti A. Ūseliui apie mus ir 
mūsų adresą. Jei A.. Ūselis ne 
mūsų giminė, tada, gal galėtumėte 
paskelbti spaudoje, kad ieškomi 
Ūselio Mykolo, Baltrau.,, gimusio 
Ukmergės apskrityje giminės, gy
venantys JAV arba Amerikoje. 
Labai prašau parašykite atsakymą. 
Iš visos širdies dėkoju, nes tikiu, 
kad gausiu iš jūsų atsakymą su 
geromis žiniomis.

Jei jums reikalingos žinios kaip 
gyvena Lietuva, arba nuotraukų 
apie gimtąją Lietuvą, rašykite, 
atsiusiu. Su pagarba

Ūselis Jonas 
SU - 234150 
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Young Rakei Benediktsdott ir present Raisa Gorbachev with a box of 
candy in Reykjavik

* * *
They say in dealing with our major social problems, Mr. Reagan and the 

Republicans have done very little about pollution, education, poverty and 
drugs among others.

In foreign relations Reagan’s policy has been support for dictatorships 
and indifference to their corruption and human rights abuses. Relations 
with the Soviet Union have continued to deteriorate. 'What success has 
this policy had? Ils the situation in any part of. the world better for the 
United States than in 1980? . '

Under Mr. Reagan and the Republicans, we have had six years of 
me-firstism. It isitime for a change*.

* * *
Right after 1986 Thanksgiving it says in "The Sun" editorial:
It is a nation in which one out of every four children is born into 

poverty: one of five spends his or her youth in poverty. It is a nation in 
which tens of thousands of children will live some portion of their lives 
sleeping in the streets, wrapped in trash bags, or holed up in transitory 
shack town^/moving from soup kitchen to soup kitchen.

This'Thanksgiving, their imaged invaded public consciousness as the 
media found the faces of the new poor — "normal” families — scattered 
among the usual drifters at emergency shelters and food lines where 
volunteers annually ladle out free holiday meals: families who last year 
had a paycheck; a place to live, their own turkey day dinner.

I rime Minister Gandhi described the Gorbachev visit as a "major 
landmark in our bilateral relations.”

Bilateral agreements on economic, technical and cultural cooperation 
were very satisfying and very heartwarming for us,” he added. ILSE

Soviet leader Mikhail S. Gorbachev and his wife, Raisa, bid farewell as 
they end four-day trip to India.

I




